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Ami késik, nem múlik. Nincs 
az a hosszú pálya, ha még olyan 
elliptikus is, aminek egyszer vége 
ne szakadjon.

Nehezen és kínosan ment, de 
végre megtörtént: megjelent a hi
vatalos lapban Molnár István fel 
mentése, s gróf Hadik-Barkóczy 
Bélának Zemplénmegye főispán
jává kinevezése.

Tegnap rendkívüli kiadásban kö
zöltük a hirt, s egész terjedelem
ben a felmentésről s az uj főis
pán kinevezéséről s a Molnár Ist
ván kitüntetéséről szóló kéziratot.

De mortuis nil, nisi bene. Nincs 
okunk tovább is rosszat mondani 
Molnár Istvánról. — Ami rosszat, 
helytelent, igazságtalant, törvény
telent tudtunk a kormányzásában, 
a tetteiben és szavaiban, azt el
mondottuk nyíltan addig, mig ha-! 
talmon volt. Megrugdosni a ha
lott oroszlánt nem egyezik meg a 
jóizlésünkkcl.

Hogy mi hibája, mi bűne volt! 
hosszas kormányzása alatt, azt 
most, bukása után legjobban meg- j 
tudjuk majd azoktól, akik imádói 
tisztelettel környezték addig, mig 
a főispáni széken ült. Ezek — 
szolgalelkek természete szerint — 
apródonkint mind igazolni, sőt hir
detni fogják azt, amit mi irtunk a 
főispánról, mig hatalmas ember 
volt, s amit ők akkor mindig cá
foltak.

Ebből aztán megtudhatja majd

Molnár István, hogy mennyit ér 
az ilyen hívek tömjénezése.

I Hiszen nézzünk csak szét: Tisza 
Kálmán bünlajstromátazoktól hall
juk most legtöbbet emlegetni, a 
kik valaha leglelkesebb hívei vol
tak Donec eris íelix . . .

Az alázatos szolgák, s a ma
gasztaló imádó kifejezéseknek azok 
által már szinte elkoptatott szó
tára pedig átmegy leltár szerint a 
gróf Hadi/,' tulajdonába, s holnap
után már feléje fog szállni mind 
az a tömjénfüst, amely eddig Mol
nár Istvánt környezte. Sic transit 
glória mundi.

Mi bizalmas várakozással nézünk 
az uj régimé elé. Fiatal tetterejű 
embert sejtünk Ifödik grófban, a 
ki képes lesz megtisztítani a vár
megyét.

Előtte a példa. Molnár István 
kormányzásából megtanulhatta, 
hogy milyennek nem kell lenni 
egy jó főispánnak. Fogja-é majd 
tudni azt is, hogy milyennek kell 
lenni ?

Adja isten, hogy tudja! Adja 
isten, hogy ne jusson mingyárt 
eleinte káros, rossz befolyás alá!

Akkor talán a mi szegény vár- j 
megyénkre is elkövetkezik majd! 
az a jobb kor, amit oly rég vá -; 
runk.
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Nayymihályból Írják: Hogy mennyire j 

komoly Hadik gróf fellépése, világosan j 
bizonyítja ama körülmény, hogy egyik 
tiszttartója a. napokban már be is utazta 
a szirmai járásnak felső, illetve azon

részét, mely a nagymihalyi választó ke 
rületliez van csatolva. Képzelhetni azt 
a tartózkodást és egyesekre nézve ké
nyes helyzetet, h«>gy még mindig nem 
tudják bizonyosan, hogy ki lesz a fő
ispán. Ha Hadik Béla lesz a főispán, 
úgy bizonyos, hogy csekély kivétellel 
valamennyi szavazat a Hadiké lesz. — 
Nem szükséges hivatalos presszió sem, 
a hatalom utáni csúszás viszi le vala
mennyit.

Az olasz bor vámja.
Mindenki bízott benne, hogy feleme

lik az olasz bor vámját, mindenki er
kölcsi lehetetlenségnek tartotta, hogy 
a kormány elzárkózzék ez elől a jogos 
és egyhangú kívánsága elől az egész 
országnak.

Mi pedig megjósoltuk előre, hógy az 
olasz bor vámja nem lesz felemelve. 
I fiába kívánja az egész ország, hiába 
van hozzákötve a borvidékek existen- 

! ciája, hiába hogy koldusokká leszünk, 
ha megmarad a mostani állapot, az 
olasz bor vámja nem lesz felemelve. 
Mert útját állja a hármas szövetség, 
amelyből nekünk egy garas hasznunk 
nem volt még, ellenben volt kiszámít
hatatlan kárunk, a hármasszövetséghez 
pedig odaköt minket egy rögeszme, 
egy agyrém: a nagyhatalmi állás.

Ezért az agyrémért áldozzuk fel 34 
év óta vagyonúnkat vérünket, ezért 

' pusztulunk el, ez fogja megfojtani, el
sorvasztani. csődbe juttatni Magyaror
szágot.

Ennek az áldozata leszünk most mi, 
szegény hegyaljaiak. Tönkretesz, megöl, 
elpusztít minket Olaszország kedvéért.

Csak múlt héten hangzott el Go 
luchowszky kegyetlenül cinikus nyilat
kozata, hogy neki mellékes a gazda
sági érdek, a mi megélhetésünk, neki 
a vámszerződéseknél első lesz a poli
tikai szempont. Csak a múlt héten 
pattant ki, hogy az olasz bor vámját 
»politikai szempontokból« csak 25 szá

zalékkal, vagyis 80—90 krajcárral fog
ják felemelni, s ma már 3 0 —40 koro
nával csökkent egy hordó hegyaljai 
bornak az ára. Mi lesz még ezután?

De hiszen lesz még elég keserves 
alkalmunk erről beszélni. Most csak 
egyet kérdezünk.

A delegációban, a hol a külügymi’ 
nisztor lesújtó nyilatkozata elhangzott« 
ott volt az újhelyi választó kerület or* 
szágyülési képviselője, Dőkus Ernő is*

Miért hallgatott, mikor a Hegyalja 
halálos ítéletét hallotta a külügyminisz
ter szájából ?

Mért nem állt fel, és mért nem 
vágta oda, hogy mi élni akarunk, és 
nincs kedvünk éhen halni, koldussá 
lenni a külügyminiszter ür nagyúri 
passziói, nagyhatalmi rögeszméi ked
véért? Hogy nekünk jogunk van az 
államtól védelmet követelni életérde
keink számára, s azt követeljük is! 
Hogy az ország egyik legfontosabb 
termelési ágát, akármilyen szempont
ból is, kiszolgáltatni egy idegen állam
nak, egy idegen állam kedvéért tönkre
tenni nemcsak gonoszság, de egyenesen 
árulás !

Mért nem vonta felelősségre a ma
gyar kormányt, hogy minek ugratott 
bele minket a szőlőtelepítésbe, minek 
költette rá mindenünket, ha tudta, 
hogy nem lesz ereje bortermelésünket 
az idegen versenytől megvédeni, ha 
tudta, hegy ezek a drága szőlők 1903- 
ban annyit fognak érni, mintha krumpli 
földek volnának ?

Miért hallgatott Dőkus Ernő, mikor 
a kerülete életéről volt szó ?

És hogy Dőkus Ernő képviselő szó 
nélkül tűrte a Hcgyalja kivégzését, 
mit szól ehhez az ő választókerülete?

Kifejezi talán roszalását, megütkö
zését? S levonja-é talán a következte
tését belőle majd a választásnál ?

Dehogy ! Emlékezzünk csak rá : óriási 
többséggel, óriási lelkesedéssel fogja 
megválasztani újra képviselőjének azt a

T A R  G A.
A kis ujj.

A „Fslsőmagyarországi Hírlap" eredeti tárcája, 
i r t a : Szemere Emil.

Megsarkantyuzom fáradt képzele
tem, s bevágtatok vele a múltnak ho
nába, átugratva sövény kerítésén, be
toppanok rózsás kertjébe, bóditó illata 
örök mosolyával, leheveredve a szo
morú fűz csüngő szárnya alá, elles
tem e mesét, mit locsog«) patak sug
dosott fülébe :

Ott, hol most omlatag torony mez
telenségét borostyán takarja, hol a ba
goly huhog és a veréb csiripel, s néha- 
néha pihen egy-egy fáradt sas meg, 
sima kígyó tanyáz, s fürge gyik futka- 
roz, ott állott a Bárdok ősi laka egy
kor, kupolás tornyával, felvonó hidjá- 
val. A sátoros tölgy és erős tős bükk 
vadon rengetege és a fenyves orom 
volt annak a kertje. Hol most szellő 
játszik, vihar csattogtatja szárnyát, vagy 
az ég haragja szórja villámait, hajdan 
tárogató hivott védni a hont, vagy va
dászkiirt hangja, ebek csaholása, lovak 
dobogása verte fel a tájat. Majd fel
sírt a magyar dal, fel a magyar szive, 
majd meg felkacagott, mint szerelmes 
gerle. Kopott a nyirettyű, hősök har
cát zengve, majd a bujdosóknak szó
lalt meg keserve.

De c pillanatban esak a vígja járja, 
s vidáman csendül a kupák kocczin- 
tása. Benne ott mosolyog a Hegyalja 
nedve, de mosolygóbb ennél Bárcl Já- 
nosné nefelejcs kék szeme, rózsás két 
orcája, cseresznye ajaka. A termete su
gár, mint karcsú jegenye, holló fény
ben ragyog sarkig érő haja. Amint azt 
a képet a nap először latta, száját 
látva állt meg nagy bámulatába. De 
nem csak a nap volt, mit igy meg- 
igéze, Csajkásy uramnak is megdob
bant a szive, és hogy térdre nem hullt, 
mint hivő imája, csak a vas akarat volt 
egyedül oka.

Vígan szól a zene, sarkantyú kont- 
rása, forognak a párok, a kopogós 
járja. Szikráznak a szemek, mintha az 
egész világot felgyújtani akarnák. A 
hold irigykedve nézi e vigságot, és el
sápad bele.

Ott, az útnak ezüstös szalagján mint 
ha árny suhanna. Kémlőcn tekint rá a 
fák rezgő lombja, a csillagok ezrét kí
váncsiság bántja, s addig-addig néz- 
dcl, inig egy tisztás helyen meglepi 
Bírd Anna hullámzó kebelét, bársonyos 
karjait, piskóta kis lábát és elmerengő j 
szemét. Vájjon mi bánthatja, minek vi
szi terhét? Most leül egy pacira, s iné- j 
lázva hallgatja patak csevegését, lom
bok suhogását, levelek rezgését. Meg- 
roppan a porond és előtte állott Csaj
kásy Pálnak férfias alakja. >Anna!«| 
csakis ennyit mondott, de mi volt ez j

egy szóban I Hol születik a toll, mely 
azt leírhatja? A szerelem, a szív, a 
hűség egy dalba, mint menyei zene 
egybe összefolyva!

i Megremegett Anna, mint a nyár lc- 
: vele, keblét öröm s bánat, mint két 
ellentétes áram, felváltva uralta. Szólni 

* akart szive, de szűzi szemérme elfoj- 
! tóttá szavát. Harcot vívott két fél, óriá*
| sok harcát életre halálra.

— „Anna, enyémnek kell lenned !
! Lehozom a napot, s meleg sugáriban 
I fürösztelek téged ! Vagy a tenger gyön
gyét rakjam lábaidhoz? Nem oly forró 
amaz, nem oly tiszta emez, mint az én 
szerelmem! Sárkánnyá változom és 
megölöm e földnek összes óriásit, hogy 
bírjalak téged 1 Segítségül hívom a po
kol szörnyeit, hogy megnyerhesselek, 
vagy leimádkozom éretted a menyet 1«

' S aztán térdre rogyott, s csókolta a 
! ruháját, mint igaz muzulmán Mekká
nak a porát, mig Anna ráborult zo- 

i kogva keblére, karjával ölelve, csók
jaival fürösztve. Minden néma csen 
des. csak a csalogánynak szerelmetcs 
dala szállott föl az égbe.

„Hol manóba jártál? Mindenütt keres
telek, majdnem tűvé teszlek!", mondá 
a vár ura. »Megszöktél a kupától, de 
nem ám a kupa tőled! Üssük össze, 
csengjen szava a hazáéi t és a barát
ságért, aztán izgalmunkat koronázzuk 
szépen egy pár kockát vetve. Terítve 
az asztal. Hét falumat, amit tegnap el

nyertél, szeretném visszahódítani, s a 
szerencsét hálómba keríteni!

Mély csendesség. Hévül arca, sóvár 
szemei düllednck B.irdnak, mikor falu
falu után elmegy. Végre utolsó birto
kát, őseinek fészkét, várát teszi fel az 
osztott lapra. Fogait csikorgatja, hideg 
izzadtság ül homlokára, mikor ezt is 
eljátszotta. A kártyát asztalra vágva, 
mint tigris vas kalickába, jár fel s alá 
a szobába. Egyszerre csak cöveket ver 
lába. — agyán gondolat cikkázik, mely
hez, mint a vizbe fuló a szalmaszálhoz 
kapaszkodik. »Elnyerted minden vagyo- 
noin, egyéb már nincs, mint két lá
nyom s feleségem. Játszszunk abba!« 
Csajkásynak ez ajánlatra elállt összes 
szívverése, s néma lett, mint hal, az 
aja’ a. (Gondolatát nem fürkészem, te
gye azt más, én nem bánom!) De csak 
egy pillanatra, aztán szólott : „All az 
alku !“

»Tizenkétezer forint a lányom, fele
ségem ugyanannyi!« S uj reménynyel 
osztja a kártyákat széjjel.

Négy játszmára lett föltéve, mind
annyit Csajkássy nyerte, és utána Bárd 
János szóliitötten földre rogyott.

Az örömöt és a gyászt csak hajszál 
választja. A viruló mosoly fél utón fagy 
meg sokszor, s csak pillanat müve, 
hogy mc/.ő virányát a jég megsemmi
sítse. így mull ki egy perc alatt az 
utolsó Bárcl is, a vigság lakából sirgö- 
dörbe bukva.
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K k ils Ernőt, aki a klsujját ü moidi- miluilyi |.árt«yülís. a ,„öv,ö l az. hit-1 latkozalok és ,|l,„nyilatkozatok, ki; I hanem a Boszporusztól az Atlantl-oceá-
tolta meg, a száját «e nyitotta ki érte. tiik. lu Jv  ...................... van érdekes ! .Ukozasok .*  ns.zavona>ok. az « 4 »  » « .  k.nek e„>j» szavára úgy terem a
mikor az ó legvitálisabb érdekére mond- lesz. míi'it a liszkai, a konmíny|.arti kormánypártiság, elsőség «s törve- hadviselés minden egyéb szükség étéi- 
tik  ki a halálos Ítéletet! választó gyűlések rendes sablonja nyosség lelem  viták közlésére, s vei együtt sereg után sereg, mim la-

És ha így fog tenni, ha így fog sza szerint Így folyt lo : majd a ......   diadalának | vasz, esd után a zsenge fu k, talpra
vazni ez a választó közönség, hátér- A megjelent párttagok (küztük | üdvözlésére szántunk, oltesszuk jobb | állít egy nemzetet és hősokké tesz., a 
de,nel-é akkor egyebet, mint hogy három A wlrássy gróf: Tivadar, (léza idókre. névteleneket, aki mikor a dicsőségen
tönkre inenien mint hogy koldussá és Sándor) elnökül Csitmrliortalant, Addig lohegjon a nagym ihályi d e -; kívül minden elveszett, átevez, az 
1 cn? } jegvzőiil <lr. K állay  Józsefül válasz- mokraták olyan hamar elhamvadt j uj világba és kalmár lelkű ameri-

. tották. felbuzdulása felett a nyugalom és j Icaiakat is lelkesíteni tud a magyar
. . . .  . ' a  » 11  (Jróf A ndrássy (léza elmondta, I hóké galambja. ! szabadságért, u ki küzd az ide-

A n a g y m ih a ly i  p a rtg y u le s . ^ (ül)l)0t nein vállalja el a mán- génben a/. otílvu m aradiakért, lel-
Mlt reméltünk? dátumot. A ü / r r p p v i ? ^  A U A D H C  késit, lazit, or zugokat mozgat s mikor

Parturiuilt montes, nascetur ridi- Erre Zempléni Moskovics (reza aján- IVlrbvjr X Ur tb o  V / x lv U o . végre a nemzet a bizonytalan hircz 
culus mus! lotta képviselőjelöltül, a szokásos helyett a bégébe menekül, s a szám-

Azt hittük, hogy Nagymihályhól frázisok és dicséretek kiséretében. x  A volt főispán búcsúztatása s az kivetésből mmdeuki In a siet, dákkor
is Liszka lesz. azt hittük.* hogy pár gróf Hadik-Tarkóczy Endrét. uj főispán beiktatásának előkészítése is távol marad e ;y darabig, még foly-
nap múlva ott is olyan elkeseredett Sulyovszky visszavonul. végett már egybe van hiva a megyei tatja a harcol egymag in, de aztán be-
küzdolem zaja fogja betölteni a le- Sulyovszky István pedig bejelentette, i közgyűlés. .\ meghivó igy szól: lenyugszik, nem, beletörődik a meg-
vegőt. mint a Hammersberg-Ballagi j1Q * Andrássy (léza gróf kérésére i A tekintetes törvényhatósági bi- változhatatlanba és úgy tesz, m in ta  
háború a liszkai kerületben. visszalép a jelöltségtói. a kerület | zottság tisztelt tagjait Sátoraljauj- nap : csak távolról világit szeretett föld-

Már hatottuk a harci zajt, a jel- nvU{rai,lia érdekében, s ő is Hadikhoz helvben a vármegyeháza termében jére, csak távolról melegíti lelke suga-
szavak zúgását, az egymásra szórt csatlakozik. 1901. ('vi h(> 27*én d. e. 10 raval . . . Ennek a legendás embernek
átkok mennydörgését. ]jjzt az önzetlenséget l\dányi ( lé z a ; órakor kezdetét veendő rendkívüli szent neve belegyökerez e tt a fiatal

Az nntlflréf-párt. ^  ^  FtíC/it \Rnfo  egymásután liálá- i közgyűlésre van szerencsém meghívni, szivekbe ; senki onnan azt ki nem tépi
Sulymszky pártja hatalmas demo- sftn köszönték meg neki. majd dr. A rendkívüli közgyűlés tárgyai : 1. soha! Emi;k a legend is embernek csu- 

kratizmussal hirdette, hogy nem ad- )?ucjiS |Vníio indítványára küldöttség! Molnár István főispán ur őméltósá- dálatos pályájából tiszta honszerelmet, 
ják el többet grófoeskáknak a kerti- ment a jelö ltért. ’ ' igának ezen állásától lett felmentése önzetien hazaíiságot fog tanulni min
ietet, akik zsebrevágják a mandátu- ‘ A régi frázis. és gróf Hadik Béla ur Öméltóságának den idők lelkes ifjúsága!
mot, s azután rá se néznek többet Qr(3f Hadik-Barkócsy Endre meg- főispánunkká 0  császári és apostoli Az újhelyi gimnáziumban vég ízte
tisztelt polgártársaikra, hanem vá- jdenvén, megköszönte a bizalmat, királyi Felsége által történt kine- Kos uth gimná d imi tanulmányait. Itt 
lasztanak magok közül való embert, g azután lelkesen szónokolt a sza- veztetése tárgyában 1750. eln. szám ez iskola falai között kezdett megfo- 
akiről tudják, hogy mint képviselő badelviiségro 1, amelynek rajongó hive alatt kelt belügyminiszteri intózvény. gamzani dicső lelkében a lángeszinék 
is velük lesz. s az ő érdekeikért fog (Ugyan mirüí is szónokolhatna más- 2. Molnár István ő méltóságának ‘a nek a/, a magasztos világosiága, amely 
élni és halni. ról egy kormánypárti képviselőjelölt, vármegve közönségéhez intézett le- később két világrészt kápráztatott el

Imponált nekünk ez a hatalmas mínt a szabadelvűségről? Csak nem vele. 3.‘ Gróf Hadik főispán ur ő hatalmas ’ agyogásával. Itt kezdett éb- 
önérzet, s örömmel konstatáltuk. SZ(5nokoÍlia t a néinet°nvelvü hadse- méltósága ünnepélyes beiktatása redezni szivében az az önzetlen liaza- 
hogy a nagymihályi testvérharc mégse r(J ,."] . a  Gotterhaltóróí, közös vám. iránti intézkedés. 4. A vármegye szeretet, amelynek isteni ereje a sza- 
lesz tisztán személyes küzdelem, mint területről új ágyúkról, újonc létszám, főjegyzőjének az évenkint tartani badsagharcz csodáit idézte fel s össze- 
a liszkai, mert itt a demokratizmus felemeléséről. Hentzi szoborról kvó- i szokott közgyűlések megkezdésének törte Magyarország háromszázados rab- 
az arisztokratizmussal, a polgári ön- taemelésről, meg egvébb ilyen j szabályozása tárgyábani jelentése, lánczait. Evvel az egyszerű, de igaz ér
érzet az alázatos csúszás-mászással, ,ü rága« pontjairólakorinanvpárt:prog- Kelt Sátoraljaújhelyben, 1901. évi zést felköltő emléktáblával róják 
mágnásimádással fog összeütközni. S rammjának. De bezzeg zavarba jönne, junius hó 20-án. Főispán helyett le a főgimnázium tanulói, a dicső 
némi rokonszenvvel néztük a demok- jia arra kollene felelnie, hogy mi Mát ó la i Etele, alispán. * elődéit rajongó epigonok, kegyeletü-
raták pártjának lelkes, elszánt fogy- j1{' t az a szabadelvüsóg. amit a kor- Itt említjük meg. hogy a m egye kct. Az 1 és fél méter hosszú és egy 
verkezósét. mánypárt követ és védelmez, s a tisztikara a volt főispántól ugyan- méter magasságú sötét gránit-táblán a

A retlráda. amjaek " 0iyan lelkes hive?) csak jun. 27-én a Bockban tartandó következő aranyos betűs felírás van :
Hát ép egy hétig tartott a dicső- * a  toliosüit vágy. diszebéden fog elbúcsúzni. EZ ISKOLA NÖVENDÉKE VOLT

ség, a bátorság, a buzgalom. Közbe- Azt is elmondja még, hogy gver- X  Községi tisztújitás. Bekecs köz- I a ih q
léptek a többi grófok, és a demok- mekségótől mindig az volt a* vagya, ségben f. évi junius hó 17-én d. e. 10 K U M U m
ráták leszereltek. S „a kerület bé- h()gy  megnyerje polgártársai bizal- órakor volt a községi tisztújitás B árczy 1810-1810.
kéjeu kedvéért megint mágnás-kép- m.'t ] j . ;t 07t most ejérte. Gusztáv szolgabiró elnöklete alatt. A a nagy előd umuékúnjsk a kőoymasium
viselője lesz Nagymihálynak. W csm ándy Ödön köszönte még választás szép rendben folyt le. K öröm i ifjúsága, ma.

Gróf Hadik Endre pedig elmond- m a jelöltnek megjelenését és be- György bíró, Furtkó István pénztárnok, Szent nevének örök emlékére álli- 
hatja Petőfivel: szédjét, s azután a gyűlés véget ért, Toth György törvénybiró, id. Zanod- tották ezt a táblát a főgymnasium ta-

Hát ezek a vad vitézek. illetve csak ezután következett lég- nvik József, Takt ás István, Tolnai Jó- milói.
Akik a királyi széket értékesebb része, a 150 teritékü bán- zsef és K irá ly  József tanácsosoknak Állították önként, lelkesedésből, ma
S koronámat fenyegették? ko(t lettek megválasztva. Bizodalmánk van gyár szivük szavát fogadva.
Kiktől szinte m eg ijed ik ; Epilógus. hozzá, hogy mint fiatalemberek erélye- Állították, hogy oltárt emeljenek benne

Hisz ezek jámbor . . . kormány- Mi pedig azt a nyomdafestéket, sek lesznek hivatalukban. a hazaszeretnek, oltárt, amelyhez imád-
pártiak ! amit a nagymihályi demokraták ha- kozni> tanulni, lelkesedni járjon minden

Agyülés. talmas küzdelmének megörökítésére, K o ssu th -em lék táb la  idők magyar ifjúsága.
A junius 20-ára összehívott nagy- a küzdelem hevében kiröppenő nvi- Állították, hogy a Dicsőnek szel-

. — A loginmázunii ifjak tinnopo. — leme soha se távozzék ennek az isko-
r Á. . i i *7 TT T. , 7  ,. Sátoraiiauihely iun. 21. Iának falai közül s tanulóinak leikéből.Letűntek a percek, óra lett belőlük, oly nőt, kinek csókját s:\rga aranyi 04 ‘WJrt J J . .. . . . .  t o J J  c  .. • i i - „ i  T a Á llíto tta k , h o g y  a tiszta h a zasz e re -az óra is lejárt, napnak helyt engedve, adta?« Szent ünnepe lesz e ho 21-én, le  . . t i- ........ . J ! /r  • t m , .. i i t-v •' m i - i- î i i tét lángja soha ki ne hunon, a nem-aztán jött az év (ép úgy, mint a pa- »Nmi pénzen vettelek, Bard tett léi Dcum napján az újhelyi diákoknak — «S7„1(snvei, rainnaő iisztelete soha

tak a folyamba olvad, az meg a ten- tégedet a kártya esélyre, s hogy tart- Kossúth-em léktáblájokat fo g já k  lelép- '  ̂ ■/ > »
gerbe) s ez is búcsút mondott, búcsút sam e tétet, csak is hü szerelmem kosz- le  zni. Miután a piaristák boltíves temp- ne °SYA ' l)ZZC( az 1 Jus' S szive
ama gyásznak, mit Bárd-Kabos Anna! tetett rá engem. S ha férjed még él. lomában az orgona ünnepics bugása ö.,., ,
férjéért visele. nem bírhattalak volna, mert az elva- közben a diákok ajkáról elszállt a zso- i xi i , | , A , .

Csajkássy Pál volt az, ki e percek- lást szentegyházunk tiltja, de az Iste- lozsma, a hálaadó ének, — az Isten 11 a a.. ozzana < 1 az a a
nek, óráknak, évnek múltát szivepedvc nek is egymásnak szántak, mintegy szabad ege alatt ünnepet tartanak, a an.. S{ZC em ne ’ s <ovcss v anna< su’
várta, s mint vihar rontott be csengős- jutalmául forró szerelmünknek!* mikor le fog hullani a lepel egy cm- £a atat> ?   , .
bongós ötös feketéjén Bárdnak varia- »Hitem meg van ingatva, nem tudok léktábláról, egy szent emlékkőről, mely- egyen. ugy eszen . _
kába. hinni! Távozzon!« j ről dicsőségesen, szemkápráztatóan ra- i/ a c c t t t U

»Én Annám, én szivem, egyetlen »Nem megyek! ha enyém nem akarsz-! gyog le egy legendás ember neve: a J ^ U o o U l n  o ZfU Í j U íx . 
egy kincsem, most már nem ragadhat lenni, ne bírjon úgy más se! Hah, Kossuth Lajosé. —
el tőlem senki sem.M megfojtalak saját kezeimmel, s c gyil- Az évnek ilyen bezárása, ily Te Deum — Varaiméról Írjak: Járásunk agilis

*Kl innen!« Szól büszkén éles met- kosságért számolj majd az Istened- után igazán megelégedetten, nyugodt főszolgabirája, D iószcghy János kezde- 
sző hangja. nek!« lélekkel mehetnek szét diákjaink va- tnényezésére szintén megalakult a Kos-

»EI innen, te kufár, ne lássalak soha!« „Várj! a halált nem télem én. el kációzni, élvezni az édes szabadságot, suth-szobor bizottság, amelynek tag- 
Aztán végig nézte oly hideg szemek- akartam dobni ugy is ez életet, mert Megtették kötelességüket: ugy visel- ja i : Pereszlényi István ügyvéd, elnök, 
kel, hogy az jó Pálunkat össze bor- nélküled az csak kóró, mi nem hoz kedtek, mint igazi magyar ifjakhoz il- Lampel Nándor tkpénztári főkönyvelő, 
zongatta, s elhalt ajkán a szó. De virágot, ördögszekér szélvihartól űzve, lile. jegyző, Udvardi Viktor urad. tiszt
csak is ogy percre, mert megszólaltatta dib-dáb rongy, mit szemétre dobnak. Te Deum laudamus . . . Igen, há- pénztárnok, bizottsági tagok pedig:
végtelen szerelme. vak koldus, kinek nincs világa. E/, az lát adunk neked Istenünk, hogy itt. Ganzaugh Miklós, uradalmi igazgató,

»Az Istenért Anna, szóljon hát, mi év, mit gyászom takart, a min kérész- Kossuth és Rdkóczy szent földjén, a/. Lchoczky földbirtokos, dr. Schütz Nán- 
lelte?« »Még azt kérdezi? van-e szive, tül kétség kínja mart, hol lépten nyo- ifjúság még tud lelkesedni szent esz- dór r. k. esperes lelkész, LÖrincz Já- 
lelke? Elrablá szivemet, el a bccsüle- mon siiba vágytam én, s csak köd mákért, hála néked, hogy a nemzet nos ev. lelkész, Szűcs Béla urad. tiszt- 
tem, s aztán ráadásul, miként egy rósz fátyolon láttam a reményt, mi napról jövő reménysége szivébe zárta Magyar- tartó, Szeinánn János, r. k. lelkész, 
asszonyt, pénzért vett meg engem ! Elég napra odázta a halált, ez óv után. mi ország ujjáteremtőjénck, édes hazánk Diószcghy János főszolgabíró, Malo- 
a játékból, takarodjék innen!« kínok kínja volt, ne csodálkozz, :hogy ■ harmadik alapítójának, a in-agyar nép nyay Tamás szolgabiró, Cséri Herman

»De édes Anna, esküszöm az égre, ha boldogságra vágyom, ha hinni aka- felejthetetlen édes atyjának örök ra- kereskedő, Gaál Sándor gyógyszerész,
a i ég Istenére, hogy szeretlek téged, rok szerelmedben! Vagy te ölelsz, vagy, gyogásu szent emlékét. Strasse Antal g. k. lelkész, Werner
olyan szerelemmel, mely mély, mint a a sir maga, mert csak te bírod szive- O, az ifjúság szivének legmélyebb Gyula ügyvéd. — Az alakuló gyűlésen
tenger, s mint a nap heve, soha ki met! de egy föltételt megengedsz í ledőibc van bevésve a Kossuth Lajos | mindjárt gyűjtés is volt, melynek ered
nem fogyhat, mit ha ég és pokol tá nekem 1“ i neve. Eszményképe az ifjúságnak az az ményc ott azonnal 189 korona volt,
mad is ellene, megtart az én szivem, »Ha ember megtenni képes azt, ifjú, aki szegényen, névtelenül a fo- mely összeg egyelőre a varanuói ta- 
mig lesz egy csepp vére. Anna, édes szólj, egy élet boldogságra nincsen ár!« ! rumra lép, hogy, egyszerre csodákat j icarékpénztárnál helyeztetett el, ameny- 
Anna ! légy az enyém, kérlek, légy az »Szerelmi zálogul vágd le kis ujja- műveljen, aki szabaddá teszi az cm- nyiben a gyűjtés tovább fog folyni. — 
én hitvesem!« dat!« bért, a földet, aki pörbe száll a leg- j Külömben e hó 29 én a bizottság a

»Hah, ő, és szerelmes! lehct-c sze- Egy pillanat s meg volt a bér. hatalmasabbakkal s ha szól, szavát nem-1 további teendők megbeszélése céljából 
jelem pénzen vásárolva? Becsülhet-e De boldogságuk többet ér! ; csak Kárpátoktól Adriáig hallják meg, | gyűlést is fog tartani.
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h ír e k .
Nyilvánosság.

A régi magyar nem tűrte 
Soha — amikor étkezett.

Ha idegen — evés közben 
A szájába nézegetett.

Most meg az utcán étkeznek,
Hogy mindenki lássa, nézze:

Ki hogy eszik, iszik, mulat,
Kinek van szomja és pénze ?

A templom előtt koccintanak . . . 
Üdvözítő közelében !

Rájok lenéz, s ha lehetne,
Elfoi dúlna szégyenében . . .

Czigány húzza . . . Milyen viszhang !
I emplom s szobor közt a zene,

Jó  kedv csapóiig, járók, kelők 
Betekingetnek ám ide.

És ez a fő . . . nyilvánosság 
Eljött már a te országod . . .

A nyilvános szeretkezés
Sem késhetik, meglátjátok . . .

Meg van irva, ki ne tudná ?
Hogy hát: »lanttal, hegedűvel

Dicsértessék az ur Jézus
Czitnbalom és kürt zengéssel !«

Ujhely halad . . .  ti győriek I 
Oszlopotok alatt isznak . . .

Egy szent eszme és egy nagy tett 
Közelében ingadoznak

Lehet-é szebb tárgy a szóra,
Mint a világ és a Haza

Megváltóit dicsőittii!
Ha az ember jól bekapva.

Poliárt emel, hogy az utca,
Tudja meg, s az egész világ !

Jöhet már a Kosuth szobor,
Várja a nagy nyilvánosság.

Id. Bajusz József.

— Személyi hír Szieber Ede, tanke
rületi főigazgató az érettségi vizsgála
tok meghallgatása végett tegnap ide 
érkezett. A főgymnásium ifjúsága sze
retett főigazgatóját este szerenáddal 
lepte meg.

— Kinevezés. Az igazságügyminisz- 
ter dr, K ern tr  Lajos sátoraljaújhelyi 
kir. törvényszéki joggyakornolcot a ma
rosvásárhelyi törvényszékbe/, aljegy 
zővé nevezte ki.

— Uj jogtudor. Skultéty Viktor nagy- 
mihályi ügyvédjelölt, e hó 16-án a ko
lozsvári tud. egyetemen a jogtudomá
nyok tudorává lett avatva.

— Halálozás. Turiška Dezső sátor
aljaú jhelyi ev. ref. káplán f. hó
21-én d. u. egynegyed 6 órakor 5 
napi kínos szenvedés után elhunyt. 
Az életvidám és életerős fiatal pap
nak halálát vérmérgezés okozta. Né
hány nappal ezelőtt cipő törte fel a 
lábát és ő a sebet elhanyagolta, ami
ből csakhamar olyan kompliká
ciók állottak elő, hogy élete meg
menthető nem volt. — Halála vá
rosszerte nagy részvétet keltett. Te
metése ma d. u. 5 órakor lesz az 
ev. ref. templom udvaráról.

— Az ízr. »Népkonyha* majálisa f. 
hó 19-én este zajlott !e a Bock kert- 
helyiségében kedvező időben, de nem 
kedvező auspiciumolc mellett. Ugyanis 
a hat órára hirdetett majális csak ki
lenc órakor kezdődőtt]meg, azt hiszem: 
k eringovel. Bárha nem voltak sokan 
jelen a majálison, azért a hangulat 
mindvégig lelkes volt s a jelenvoltak 
kitartón táncoltak Dandás hegedűje 
mellett. Az első négyest 20 pár tán
colta. A másfél óráig tartó souppée 
csárdáson kívül, sajnálattal kell consta- 
tálnom, csak egy csárdás létezett, pe
dig a vikszolatlan, behintetlen padlón 
valósággal kin volt tour táncokat tán
colni. A jelen volt hölgyek névsorát 
következőkben Írtam össze:

Asszonyok: Haas Adolfné, Widder 
Gyuláné, Szepessi Arnoldné, Zinner 
Henríkné, Szép Gedeonné, Wilhelm 
Henriimé, Bettelheim Mórné, Bettelhcim 
Mártonná, Klein Arthurné, Pallay Jó- 
zsefné, dr. Haas Bcrnátné, Fleiszncr 
Frigyesné, dr. Kellner Sománé, Neu- 
wirth Adolfné, Glück Árminná (Buda
pest), dr. Friedmann Árminná, Roth j 
Mórné, Davidovics Adolfné.

50 szám. (8)

Lányok: Szepessy Paula, Zinner Jo
lánba, Szép Ilonka, Szép Luzsó, Wil- 
helm Margit, Wessely Szerén, ilcttel- 
heim Laura, Bettelheim Ilona, Neuwirth 
Anna A mulatság, a mdy azonban 
mindc/ek ellenére sem nélkülözte a 
szint és hangulatot, a hajnali órákban 
ért véget. np.

— Évzáró vizsgálatok. Varannói le
velezőnk irja : Mo>t, midőn minden 
egyes tanitó és iskola egv évi mű
ködéséről és eredményéről tesz tanú
ságot. meg nem állhatom, hogy a 
juszko-vojai állami elemi isko a vizs
gájáról és annak tanítójáról meg ne 
emlékezzem a nagy nyilvánosság 
előtt, mert az az eredmény, a mit 
Domonics Mihály tanitó itt alig 2 évi 
működése alatt felmutatott szinte a 
csodával határos. (Megjegyzendő, 
hogy e két év alatt is többször —
járványos betegségek miatt ...zárva
volt.) Hogy mire képes ügybuzga
lom és lángoló hazaszeretet, azt ta
pasztalták a vizsgái jelenvoltak, mert 
hiszen mielőtt e tanitó a faluba lá
bát betette volna, egyetlen szót sem 
lehetett magyarul hallani s most a 
gyermekek egész tisztán érthetően 
és helyeven beszélnek magyarul, fiz 
bámulatos eredmény, a mely csak 
tisztán Domonics érdeme, kinek a ta
nításon kívül még először beszédre 
is kellett oktatnia a gyerekeket.

Határigazitás Abauj és Zemp’.en- 
vármegye között. Amint már junius 
ID-iki számunkban jeleztük, a minis
ter Mikóháza és Kovácsvágás között 
a határjárást elrendelte. Ezen e ljá 
ráshoz Zemplénvármegye alispánja 
a törvényhatóság képviseletében f. 
hó 25-ikére maga helyébe Bárt hős 
József központi főszolgabírót kül
dötte ki.

— A kereskedelmi társulat által
fenntartott »Kereslted. Tanonciskola« 
évzáró vizsgája folyó hó 23-án (vasár
nap) d. u. 3 órától és foly tatólag f. hó
26- án (szerdán) 4 órától lesz megtartva. 
A keresk . társulat t. tagjait, a tanulók 
főnökeit és az iskolabarátolcat tisztelettel 
meghívjuk. Sátoraljaújhely 1901. jun. 20. 
Lovy Adolf isk. biz. elnök. Schneider 
Jakab isk. igazgató.

— Hirtelen halál. Pustnyin A. jó 
módú málnai lakos, anyját otthon 
hagyva, maga a feleségével a háza 
mellett levő kertjébe ment dolgozni. 
Az öreg asszony az ebéd elkészíté
sével foglalkozott: krumplit tisztított. 
Rövid idő. egy negyed óra múlva 
a gazda felesége visszatért a házba 
s ott látja anyját ülve a földön, 
mellette a krumpli, amelyből még a 
kézben is tartott egyet. Hozzá szólt, 
de az nem válaszolt. Hozzá menve 
megfogta, s nagy rémületére vette 
észre, hogy az öreg 80 éves anyja 
nem él. Szivszélhüdés érte.

— A »Homonnai Katholikus Kör* 
1901. junius hó 30-án „Szi talján * az 
egyleti alaptőke javára nyári táncmu
latságot rendez.

— Iskolai értesítés. A helybeli aut. 
ortli. izr. hitközség elemi népiskolájá
ban az ez évi nyilvános évzáró vizs
gálatok következő sorrendben tartatnak 
meg. F. hó 26-án d. e. 8 órától kezdve 
lesz az I —II., d. u. 2 órától a III —-IV.,
27- én d. e, 9 órától az V. osztály- 
vizsgálata, melyekre a t. szülőket és 
tanügybarátolcat tisztelettel meghívja 
az iskolaszék.

— Szerencsétlenség a viharágyuzás- 
nál. Szemere József nagytoronyai 
szőllőtelepén tegnap este 8 órakor 
viharágyuzás közben a szél felborí
totta a viharágyut. Ezt az ágyúnál 
levő lkaimra János megigazítani akar
ván. az ágyúból kirobbant puskapor 
folytán oly nagy égést szenvedett 
arcán, hogy súlyos sérülésével a 
helybeli hözkorházba kellett beszál
lítani.

— Az áll. ellemi Iskola ui szárnyá
nak alapkőletétele tegnap történt meg 
mikor is Klein  Isidor építész vállalkozó 
a munkásait reggelivel vendégelte meg. 
Az építkezés serényen folytatódni fog. 
és november elejével az épület telje
sen készen átadható lesz.

— Leó sport lovardájában egyre 
folynak az előadások változatos mű
sorral. A társulat minden lehetőt elkö

vet, hogy kielégítse a közönség igényeit. 
Élvezetes estét rendezett folyó hó 2l*én 
Keleti Géza, a társulat kedvelt bohóca 
feltálalva eredeti és szeretett vicceit a 
közönségnek. A társulat méltán érde
mel pártfogást.

SZÍNHÁZ.
** Kedden, június hó 25-én Ujholy- 

bo érkezik társulatával Szendrey Mi
hály, a kassai nemzeti színház igaz
gatója. Egész társulatát hozza, s hoz
zá még a kassai katonabandát is.

Szendrey társulata elsőrangú, s az 
országban a legjobbak egyike. Hogy 
az egész társulattal jön, abból kö
vetkeztet hotjiik. hogy ritka műélve
zetben lesz részünk.

Roméljük, hogy ez a kilátás fel
olvasztja az újhelyi közönségben azt 
a kegyetlen közönyt a művészet 
iránt, amely a múlt heti műkedvelői 
előadáson is olyan siralmasan nyilat
kozott meg.

Ép ez az előadás, amelyhez Szend
rey tó i kölcsönözték a ruhákat és 
díszleteket, már előre mutatja azt, 
hogy a darabok kiállítása fényes 
lesz. mert hiszen Ócskái brigadérost 
még a vígszínházban sem állítják ki 
szebben, mint Szendrey kellékeivel 
itt kiállították.

Kár, hogy csak 6 előadásra jön, 
mert a publikum ép az ötödik-hato
dik előadásnál szokott helemelegedni 
a színházlátogatásba. De hisz lehet 
azt prolongálni.

Mint értesülünk, az igazgató való
színűleg meg fogja nyerni két es
tén való vendégszereplésre Márkus 
Emíliát, ami csak növelné az előa
dások érdekességét.

A hat előadás műsorát már múlt 
számunkban hoztuk, de vidéki olva
sóink kedvéért, akik esetleg be akar
nak jönni valam elyik darabot meg
nézni — újra közöljük.

Jun. 25-én „San Toy“, 26-án Bib- 
liás asszony, 27-én A bor, 28-án 
Ooralie és társa, 29-én Viceadmirá
lis, 30-án Gascognei nemes.

— Zilahi Gyula, a Nemzeti szinház 
közkedveltségii és zseniális - művésze 
lejött művészi kőrútjában hozzánk is, 
hogy megkacagtassa közönségünket. 
Folyó hó 20-án este tartotta nagy ka
cagtató estélyét a városi színházban, 
újabb tanujelét adva tehetségének, 
elbüvülő kedvességének, tudásának. 
Azonban sajnos! közönségünknek egy 
jelentékeny töredéke pártolta csupán 
Zilahit, a ki azonban csapongó jó 
kedvvel remekül eljátszott műsorral 
adott revansot a részvétlenségért. A ki 
nem volt ott. ritka élvezettől fosztotta 
meg magát.

IRODALOM.
Csapy István.

— Való igaz, mog nőin hamisított, törté
neti tragédia, irta id. bajusz Józsof. —

A mi örökifjú költő-bátyánk, id. 
Bajusz  József történeti tragédiát irt, 
s azt ki is nyomatta Landesmann 
Miksánál.

Tragédiája romantikus. Abból az 
irodalmi irányból való, amelyet ki- 
csufoltak. kinevettek, cserbenhagy
tak, cl i temettek azóta, hogy fel
állítsák helyette a realizmus, natura
lizmu-. verizmus bálványtemplomát, 
de amelyhez bizony vissza-vissza- 
vágyunk a Zoláék szemétdombjai 
közül, s amely ahogy elmúlt, úgy 
vissza fog még térni, uralomra fog 
jutni nem is nagyon sokára.

Igaz csodálattal nézzük a mi öreg 
bátyánkat, aki ebben a cinikus ma
ter iá lisa  korban is megőrizte lelke 
naiv idealizmusát, aki még most is 
tud a szép. jó és igaz szent három
ságáért lelkesedni, akinek még most 
is legjobb barátja a költészet, s 
költészetért rajongó leikével elme
reng a lóvagvilág gyönyörű emlé
kein. visszagondol azokra a roman
tikus história kra, amik félezredév 
előtt történtek a mi vidékünkön, s 
tragédiát ir belőlük.

Igaz csodálattal nézzük az ő ki
fogyhatatlan idealizmusát, amely ezt 
a szép színdarabot létrehozta, s bi
zony pirulva kell elismernünk, hogy 
ősz fürtökkel is sokkal fiatalabb o, 
mint mi, mint a mi egész korán el- 
vónült nemzedékünk.

A tragédia egy igaz históriából 
készült, s hű marad a valósághöz, 
nem hamisítja meg célzatosan a tör
ténelmet, mint mostanában szokás.

Csapy Istvánnak, Sárospatak vár 
fiatal örökösének Pánky Margithpz 
való szerelme okozza a tragédiát.

A Pánky család Csák Máté híve, 
Csapyók Róbert Károly király hűsé
gén vannak.

Csapy István átszökik aty ja  várából 
Sárospatakról Pankyók várába szerel
meséhez. s mikor Pánky csak oly 
feltétellel adja neki leányát, ha hozzá 
pártol, s vele mogy Patakot ostro
molni, szerelme győz hűségén s a ty já 
hoz való szeretetón, s elfogadja a 
a feltételt. Ez okozza tragikumát. 
Az ostrom rosszul üt ki, Csapy Ist
vánt elfogják, s atyja halálra Ítéli. 
Kegyelemből a pataki szent Vincze 
hegyi kolostorba záratja, de itt prior, 
aki előbb szintén lovag volt, s neki 
Pánky Margit kezéért vetélyt,ársa, 
azt hazudja neki, hogy Margit meg
halt, mire Csapi felgyújtja a klást- 
romot, s mind odaégnek.

Ezt a romantikus történetet szépen 
gördülő jambusokban, hatalmas drá
mai erejű párbeszédekben, nagy 
hatású jelenetekben irta meg Bajusz 
bátyánk.

A lakjai elevenek, remekül jellem 
zettek. Gyönyörű poézissal festi 
Csapy István és Pánky Margit szerel
mét, ezt a hatalmas nagy szenve
délyt, amely miatt Csapy István ap
jának ellenségévé lesz, s amely vesz
tét okozza.

Mellókalakjai is igen jók, különö
sen Pityu, Csapynak hűséges, furfáh- 
gos szolgája, slbo^ lovag, az infcrikús
vetélytárs.

Színpadon gyönyörűen festene 
a darabban előforduló koronázási 
jelenet s vitézi torna.

Legjobban dicséri a mii önmagát, 
s azért mutatóul itt közöljük egyik 
legszebb jelenetét, amely István és 
Margit szerelmét rajzolja.

IV. JELENET.
(Egy mollókterom a budai várban, 

Margit. István.)
István .

Napunk kelőben édes M argitom! 
Szeress remélve, lásd mihelyt lehet, 
Borostya várba felkereslek én, 
Mihelyt atyám s időm megengedik.

M argit.
Szeretni foglak édesem nekem, 
Miként az ej szeret, ha csillagok 
Az ég felett ragyognak ezrive l! 
Ahogy virág szeretné'harmatot,
Ha üditőleg éri sz irm ait! . . .

Ne késs’ soka ! atyám oly ingatag 
A Csák szavát követve szüntelen . . 
Elég. ha egy  parancsa érkezik,
Hogy elfelojtse, mit könyürge it t ! 
Felejteni kész imént adott sz av á t!. .

E gyengeségbe támaszunkra jöjj !
A mátka várja és a perceket 
A szívverése mondja meg neki !
Oh jö jj, Csapym ; mi boldogok leszünk 
A két rokon család nyugalma k é r ! 
Borostya vár ’s Patakra béke száll !

(Függöny)

KÖZGAZDASÁG.
Mikor pergessünk?

A karos méhészek, vagy mint kö
zönségesen nevezni szokták őket, a 
a »paraszt méhészek« csak őszkor síü- 
rctelnek, midőn az erdő ég mező nem 
nyújt több nektárt kedves polgáraink
nak s midőn ennek folytán alább hagy
nak a hasítással.

Hogy mily kegyetlen szüret ez, 
mondanom se kell, a jobb érzésű éra-
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Alulirt kiküldött bírósági végrehajtó 
ezennel közhírré teszi, hogy a budapesti 
kir. törvényszéknek 1001. évi 41.817 sz. 
végzése folytán Dr. Foloki Méla ügyvéd 
álla! képviselt Franki A. Horni.és fiai ezég 
javára Sztankay Méla és neje ellen 751» 
K. követelés s jár. erejéig 1001 évi május 
hó 2 napján foganatosított, kielégítési 
végrehajtás utján feliilfoglalt és 1848 kor. 
beesőit következő ingóságok, u. m : házi 
Inilorok. 1 négyléerejü cséplőgép, 1 kocsi 
és 1 szekér nyilvános árverésen eladatnak.

Moly árverésnek a tokaji kir. járásbíróság 
1001. évi V. 132 2 szánni végzése foly
tán 7F>() kor. fii. tőkekövetelés, ennek 1001. 
Január hó 18. napjától járó ti százalék 
kamatai, ogyharmad százalék váltó 15 Iv. 
00 fii. óvás dij és eddig összesen 01 kor. 
10 fillérben biróilag már megállapított költ
ségek erejéig B.-(Masziban Sztankay Méla 
és neje alperes lakásán leendő eszközlésére 
1901. évi junius hó 28-ik  napjának d. 
u. 3 órája határidőül kitilzolik és ahhoz a 
venni szándékozók oly megjegyzéssel 
hivatnak meg. hogvaz érintett ingóságok 
az 1881. évi EX. t.Y. 107. és l(X3.§-a értel
mében készpénzfizetés mellett a legtöbbel 
Ígérőnek, becsáron alul is el fognak adatni.

Amennyiben az elárverezendő ingósá- 
.gokat mások is le és felülfoglaltatták és 
azokra kielégítési jogot nyertek volna, 
ezen árverés az 1881. évi L>£. t.-c. 102. §. 
értelmében ezek javára is elrendeltetik.

Kelt Tokajban. 1001. évi Junius hó 10, 
napj án

Faragó József,
b irósági v égreh aj tó.

bér ennek láttára inkább örökre le ! sőt 5 szór is pergethetjük, mert úgy1 észlelés óta Celsius fokokban mennyi- távjelzőt, melynek beszcrezlietése vé- 
moiul a méz élvezetéről, bármiként is ! tapasztaltam, hogy a méhek 29 30 v< I változott. Ha e v áltozás lél Celsius jgett Kamu Oszkár úrhoz, mint az in
szeresse azt. Egy kis országot dúl fel nap alatt behordják a mézürt és meg- foknál nem több, w/r/r-nek veendő, tizet vezetőjéhez Budapestre fordul-
ilyenkor a kapzsi méhész, tönkre tesz: érlelik a mézet, sőt gyakran már be In többel emelkedett, nő. ha pedig hatnak.
sok-sok életet, hogy fáradsággal, lan- is fedelezik ezen idő alatt. többel kisseblx-dett apad. e háromféle j Egyébbiránt senki ne vegye azt
kadatlan szorgalommal gyűjtött vágyó- H orvd th y  G yu la . '»cgkülömbóztctés közül a tábla 2 ro- bizonyosnak, hogy e kísérletezés meg-
nukban duslakodjék. önkénytelcnill is j _  J  vatában ahhoz tartjuk magunkat, a | ment bennünket minden jeges lecsa-
eszerube jut a kicsiny búr ország és a ^  v ih aráe  vuk melyikkel s/leletünk összetalal. j portásoktól, mert még a viharágyu is
kapzsi ánglius. , ‘ J.) Ehhez jön a szomszéd 3-ik ro- j L^» sok cselben nem képes megkiiz-

Mennyivel különb eljárást követ az okszerű es helyes kezelése vatban levő ;i féle barometer állás, deni erősebb jeges despressiókkal szem-
okszerű méhész. Mily odaadással ápolja I Közli: Becske Ferencz megint eseÁr/y. nő , rt/Wmegldilömböz- h*n.
kicsi bogarait. Igaz, ó is megvámolja u sátnraljau.iii. iyi omiI.i-uiiumimí »n*mi/>s toléssel. Hogy ezek közül melyiket He vis/.nnt azt in lehet állítani,
őket, elszedi tő.ük fáradságuk édes j vegyük az előbb már niegallapitoct hogy még eddig sem ni rilccrc nem
gyümölcsét, de csak a felesleget. Atyai- IV. termometer állasához, megtekintjük ha- v0,t ezeknek a áisirlc lenek,
lag gondoskodik róluk, hogy hiányt p zcn jöő-tablazatok használásában rometerünK állasát, s ezt összohason- h.zen alapon való kezelését a vihar 
ne szenvedjenek, ha jön a zordon lu- slük;éaesnck tarlnm lljbó| ls azon fi. litva a félnappal előbbi észleléskor be ágyuknak tartom cél. -un-/: és m eg-
dcg. Az okszerű méhész elsőbbségben „yejm£zt0lésse| ienni jloiry m \uém  jegyzett barometer állással, megtudjuk. ;./<’«  énei, mert hy esetekben lehet kon-
részesíti a mélieket s csak azután gon- ^  ^ elóbb is említve volt, a táblázatok hogy a barometer állás milliméterek- ^tatálui, hogy tulajdonk'épp mit cred- 
dol önmagára. A ki nem igy cselek- termonieter rovatában ha'az csekélynek ben mennyit változott, il i e változás »‘lénye/ azoknak használata, m e rt tiss- 
szik, megbánja. v,an |cjltjve> cx alatt' azt kell érteni. 12 milliméternél nem több, csekély. ha j fán jeges esetben használják, s igy ki-

A mozgószerkezetü, illetve keretes j10gy vagy semmit, vagy csak egyn> - többel emelkedett, n ő : ha pedig töb- i zárva az, hogy oly t lkok, mik egyál- 
kaptaroknak a többi között az az elő- gye l egyfél Celsius foknyit változtat a bel szállott alá, apad. Ezen mcgkülüm- [ talán jeges csapadekot tini tartalinaz- 

nyük is megvan, hogy a méz elsze- |ej.irt félnap alatt. Ha pedig ugyan- bö.-.tetvsek közül az összetalálót vesz.- naló nem esnek azok köm, amiknél 
déssel nem kell őszig várni A főhor enuyi itlő ajatt a *theriiiometer 'K  —  1 szúk, a 2 ik rovatban már mcgállapi- jazon reményben vagyunk, lmgy a lö-
dással egybeesik a rajzás és a méz- Celsius'foknyit hágott vagy szállott, ez i tott hőmérsékletivel együtt a reájuk ! völdözgetés folytán megmenekültünk a
szüret is. Ezt az időpontot kell oksze- m r̂ jelentékenynek vétetik nyári szak- 'hő számozott vonalba. bhrt,»l.
rüen és kellőképen kihasználni. |,an . |ehel a változás nagy. 2 - :í stb. ! Ott, ahol ezen számozott vonal Azért jó, ha ennek alapján egy egy

Ha a mézűrbe feleresztett méhek s több Celsius foknyi is. De mindezen összetalálkozik vagyis kereszteződik, j zajvonalnál egy sz ilek* >/eg végzi a napi 
már telehordták az odahelyezett kére- jelentékenyebb változások az illető ro- a barometer állasát magasság szerint I leolvasásokat es siűKseg esetén agyú 
tekét, szedjük ki és pergessük. Nem vatban csak »nő« vagy »apad* szóval mutató 5 külön rovat közül azzal, mely jelzésre a többi kezelők is figyelmez- 
sziikségcs addig várni, inig a méhek vannak kifejezve. Épen úgy a baromé- j jelzéskori észlelésünknek megfelel, ott tetve lesznek' a !óvoldo • sre, hogy az 
valamennyi lépet tökéletesen lepecsé- tér változás rovatában is, ha az egy azon kercsztődés helyén van jelezve a 'eredmény aztán mi lesz. 1-t külön jegy
telik, de nem is szabad túlságosan Chiap alatt csak 1 —2 millimétert száll, ! rca,‘k jövő időjelleg. zék vezetése mellett havi kimutat isba
sietni és fedetlen mézet pergetni. Az vagy hág »csekélyének vétetik. Ha A hol a zivataros hajlamok *gal veheti az észlelő es hirlapilag az ér- 
clső esetben szaporítjuk a munkánkat, pedig e rovatban a »nő« vagy »apad« vannak jelölve, ott résen kell lennünk, dekcltekkel közölheti a kísérletezés ered- 
mert sokat kell fedeleznünk, és foglal- kitétel van, az annyit ces,., hogy a ba- ha d. u. 2 -5 -ig  v. esetleg 9-ig, vagy »lényét, 
kozás nélkül hagyjuk méheinket, mert rometer állásának változása jelentékeny; ha »‘cggel már erősebb meleg lévén, Egyébiránt isten velünk,
nincs helyük az újonnan behordott méz több mint 2, lehet 4— fi sőt S— K) s j borulás mutatkozik, d. c. 9 órától 2-ig.
elraktározására. A második esetben több milliméter is felhágásában vagy barometer vagy a termometer síi- Kirándulást tett f. hó lö-ón az ung- 
pedig a méz? oly éretlen és oly híg leszállásában.  ̂ 1 lyedt a reggeli állásától, de ott is vári tanitóképozde 48 ifja Nitsinann
mint a cukros viz. Ennek sem ára, sem Midőn az időt jelezni akarjuk, s a a,1°l ugyan ''Agai nincs is jelölve, de Jenő és Whulimir dános tanárok 
keletje nincs. Ez nem élvezhető, sem jelen idő minőségét szemléljük, jó ha a siilyedést észlelik, vagy egyik, vagy kíséretében a gróf Mailátli József 
el nem tartható, de sőt könnyen meg- figyelembe vesszük azt is, hogy egy ' másik miiszeren, szintén biztosra ve- porbenyiki uradalmába, hol a nemes 
esik, hogy idővel keserű is, savanyu fordulatosán beállott bizonyos napi hető. gróf lisztjei : Dioszoghy Pál tiszttartó
is lesz, csak epen édes nem. Legjobb idő jelleg nálunk főleg nyárban a reá Lzen módszerekkel lehet a viharágyu és Voronyák Lajos ispán vezetése
tehát itt is arany közép utat választani, következő 1—2 —3 napban hajlandó kísérletezéseket szakszerűen kezelni, j és felvilágosítása mellett megszem-
A kipergetett lépteket adjuk vissza, megismétlődni. ’ vagy kezeltetni, s igy aztán sehonnan | lelték a belső és külső 8750 kát.
hogy mielőbb újból telehordják. Lég- Azon esetben pedig, ha a termőmé- panaszkodó hangok nem emelkedhet- holdra terjedő nagy uradalom példás 
jobb a dolgot akként intézni, hogy a tér és barometer is fél, . agy egész nap ’ »ek az eső elűzése miatt. berendezésű gazdaságát, a szarvas
kiszedett mézes lépek helyébe azonnal alatt csekély változást mutatnak, min- Lehet, hogy unalmas voltam tár- marha- és lóálloinányt.-a. 199 holvnyi 
adunk üres, kipergetett kereteket s az denkor olyan idő jelleget v írhatunk, gyámmal, de aki komolyan érdeklődik vadaskertet. A növendékek 17 ko- 
utóbb kiszedetteket, kipergetvén, ismét minő a lejárt fél, vagy egész napon az időjárás pontos meghatározása iránt csín ülve, e napon mintegy 50 kilom. 
egy másik családnak adjuk és igy to- volt. ; s avatatlan buzgalmában gazda társai- utat tettek meg a gazdaságban,
vább. Vegyük az illető hónap tábláját, és nak nem akar károkat okozni, szak- — Délben ebéd volt a ..Nyesésben.,-

Igen jó szolgálatot teszünk a mé czen a keresett idő, jelzetet, vagyis az s '-erű figyelmeztetéseimet szívesen fogja ben. melyen a növendékek miiének- 
heknek, különösen tartós szárazságban- i|iető időre való megállapít, st. 'a kö- f »gadni. Azonban akik ily részleges kara és ‘ a királyhelmeozi zenekar
ha a kipergetett lépteket kevés vízzel vetkező eljárás mellett kapáik meg : megfigyeléssel foglalkozni türelmetle- mulattatták a vendégeket,
megfrecskendezzük és úgy adjuk visz, i #) Megnézzük termométerünk állá- neL s mégis némi sikert óhajtanak ^ . -
sza- sát, s ezt a félnappal elébbi észleléskor í elérni, azoknak ajánlom az Országos Kiadótulajdonos:

Ha az idő kedvező s a hordás ál- bejegyzett állással összehasonlítva meg- j ő lcteo rö lo g ia i cs  /'ö ldu iá gn esség i Intézet 
landó, egy-egy kaptár mézürét 2—3 tudjuk, hogy a hőmérséklet az elébbi altal hirdetett B ogin l'era  féle zivatar ; L A N D E S M A N N  M IK SA

50. szám. (4) F E L  SOM A G Y A R O R S Z A G 1  HÍ RL AP .  Szombat június 22.



!? Kovács József c
j l j  dörzsölő (m asour) és tuukszemvúyó  ^
l"l Kisbarátszer (Alexi házában) j

1 g • Tisztelettel értesítem a n. é. közönséget, hogy a C
.1 . »Dianna gőzfürdőből kiléptem és igy egész napom sza- 2  
j B| bad, abban, a helyzetben vagyok tehát, hogy bármikor f  
lg) háznál is dörzsölni, lél fürdőket és tyukszemvágást esz- C 
I közölhetek. V

( \ Magamat a n. é. közönség nagybecsű pártfogásába ?
J l j  ajánlva, maradtam teljes tisztelettel C

|j Kovács József. £

'V. -Z-

Í

J  Ránk-Füred. (Ránk-Herlein) ^
5  Az eporjes-tokajhegyaljai trachithegylánezolat nyugati

lejtőjén, éjszaki szolok ellen védett kies völgyben, a tengerszin 
felett 892 méter magasságban fekszik hazánknak ezen már a r& 

á  XVIí. század elejéről ismert, sok baj ellen igen hatékony és jV 
Jv  olcsó gyógyfürdője, mely hajdanában II. Rákoczy Furencz és 
Eg gróf B ercsényi Miklósnak kedvencz nyári tartózkodási helyül fa} 
s\ szolgált. [jr?

A zemplénmegyei Gálszécstől s a sárosmogyei Eperjestől ifr 
fp i  fürdőnk 8 és fél órányi távolságra fekszik ; ellenben a kassa- 
§5  legenyem ihályi vasútvonal Regete-Ruszka (Garbócz) állomásá- (fö 
^  tói l és egynegyed óra alatt érhetünk Ránk-fíerleinbe. f
Í£ Ránk-Fiired igen hatékony fürdője a csúzos vagy kösz- (*k

-gj* vényes bántalmakban szenvedőknek, valamint azoknak, kik 
^  légzőszervi vagy nyakhártya-bántalmakban keresnek orvoslást, fe  
n\ De Ránk-Füred nemcsak gyógyfürdő, hanem tiszta levegője. T  

J g  enyhe éghajlata és kies fekvésénél fogva igazi üdülőhely is.
Q  (A m a gya r  Geyzir.) Legnagyobb és Európában a maga ^

cinében páratlan nevezetessége az időszakonkint szökő artézi ■/, 
ut, moly oly megkapó és kivált a leáldozó nap sugarainak [g 
agy a holdnak világításában oly tündéries látványt nyújt. [£ 
ely egymagában megérdemli a fáradságot, hogy e helyet fel- ^  
éressük.

A fürdők ára i: Márványkádas fürdő: 1 kor. — I. oszt. }j§ 
ádogkádas fürdő 80 til. — II. oszt. bádogkádas fürdő 00 ül.
- III. oszt. fakádas fürdő 40 ül. ff}

Gyógy- és stene d ij. A gyógy- és zenedij a fürdővendég tár- fi? 
tdalmi állásához, illetőleg vagyoni viszonyaihoz mérten sze- 
lélyenként 5 frt, 8 frt 10 kr. és 1 f rt tál van megállapítva, 
ibb tagból álló családoknál a szóban levő dij leszállít tátik. jiö 

Oly betegek, kik szegénységi bizonyítványt mutathatnak ÍV 
>1, ingyen fürdőt élveznek. (->

A fürdő május 15-étől van nyitva. A vendéglőtSchwartz  vg 
ajos látja el kitünően. Szegényeknek, tisztviselőknek s taná- 7? 
>knak 88 százalék engedményt ád.

Szállásokra vonatkozó megrendelések a fürdőigazgató- Cg 
tghoz intézendők.

B o r  e la d á s .
1889. évi saját termésű valódi hegyaljai

POF** szamorodni és asszú bort
üvegonkint is eladok.

Szamorodni 3 X. 2C Jil. fizun6 X. fizzzn finomabb 10 X. literenkint.
Aflo l f ,

könyvkereskedő S.-A.-Ujhely.

|  )-{ireldrriény. I
g  % t. e?. Kö^önsés tudomására ho?atiK, §» 

hojy alulirt intézet földbirtoHoKra és 5 - A -  1| 
H  Ujhelyben léuő hátakra 10-50 éui£ terjedő |g

I cörlesztéses kölcsönöket p
g  es^kö^öl. p
iil A  feltételekre uonatko^ó bőuebb falui- p  
g  láso^itással s^ofaál a §

|  ̂  ̂ Siljliflfi IÎ niiiIí iniirl M»rÉpniir. |

^ P  T R O P O N  a tápláló és erö81tö ^ P

T P O P O M  ötszöriéi táplálóbb, mint a 
W  1 ^ v Jr 'W iN  jJug moly non legfontosabb W  
Š P  részét: fehérnyéjét tartalmazza. A

T P n p O M  növeli az egézségesek test 
2  1 r ' ,w r^WAN orojét, megakadályozza a
^  betegek elgyengülését, siotteti az" üdülök M  

megerősödését.
T R O P O N  megbecsülhetetlen mind- 

W  ama botogségokbon, mo- W
lyekbcn könynyen omésztnoto és bőséges 
táplálékra van szüksége a böfögnek.

2  T P O D H M  nélkölözbototlon tápláléka 
9  1 azért mindazoknak kiknek M
A  rósz a gyomruk, betegek a beleik, gyöngék az £  
2  idege k, akik vérszegények, köszvényesek tüdő- 2
5  bajosok, ozukorbetegek és más olvan bajok-
6  bán szenvednek, melyek a rendes ételok- ^k  

kel való táplálkozást lehototlonnő toszik.
W  TDHDHM nemcsak a logjobb, bánom 
A  a i0g0icg(Jbb fehérnyokö- m
Z  szitmény is. A ra ; 100 grm. 1 kor. 20 fii. X
Z  T R O P O N  kapható minden gyégyszor- J

M M 1 H I M M I — M
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k. ^ w . 1  Egv nagy ebédlő-asztalkit ti no minőségű o j  O J

p o s t a -t á s k á k a t  és egy kredencz
H enriknéleladő-

Nyomatott Lamlesmann Miksa és Társa könyvnyoimhijában Sátoraljaújhely.
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