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Szégyenletes és keserves ta
pasztalat, hogy minálunk egye
seknek, testületeknek, községek
nek, vármegyéknek szünet nélkül 
könyörgésre van nyújtva a kor
mány felé a keze.

A maga erejéből nem akar 
már senki semmit, a kormánytól 
vár mindenki mindent. Mintha 
nem is nemzet volnánk, de kol
dusok csoportja, amely a kormány 
alamizsnáiból élősködik.

A kormány adjon iskolát, ka
szárnyát, ilyen, olyan hivatalokat, 
a kormány segélyezze ezt is, azt 
is, a kormány állítson gyárakat, a 
kormány adjon munkát a népnek, 
a kormány csináljon mindent.

Kétségbeejtő jele ez a nemzeti 
erő és önállás megfogyatkozásá
nak. Önmagunkban, a magunk ere
jével semmire se merünk vállal
kozni, s azt hisszük szelíd öncsa
lással, hogy a kormány az, aki 
mindnyájunkat segíteni, eltartani 
képes és hivatott. Mintha a kor 
mány valami kifogyhatatlan bányá
ból szedné a pénzt, mintha nem 
a mi pénzünket osztaná csak, s 
nem a többi állampolgároktól venné 
azt a pénzt, amit az állampolgárok 
egy részének ád.

Valóságos kapzsisággal verse
nyeznek a községek az államtól 
kapható jótéteményekért, különö
sen az iskolákért. Mindenik magának 
szeretne mindent, hogy a többinek j

ne jusson semmi. S folyik a szü
netlen harc, járnak a deputációk, 
úgy, hogy maholnap egyebet se 
tog csinálni a miniszter, mint ál
lami iskoláért könyörgő küldött
ségeknek kitérő válaszokat adni.

Pedig ha csak egy paránya élne 
még a magyar népben az egye
temes nemzeti célok és törekvé
sek öntudatának, ha csak egy ki
csit is alá tudnák rendelni a köz
ségek a saját apró érdekeiket a 
nemzet nagy, elhatározó létérde
keinek, ha csak egy kicsit érez
nék azt a nagy igazságot, hogy 
ők is csak akkor boldogulhatnak, 
ha a nemzet boldogul és fejlődik, 
bizony nem törnék úgy magukat, 
mindenáron állami iskolák után, 
nem kívánnák, hogy az állam ő 
rájuk pazarolja azt a csekély köz
oktatási erőt, ami kezében van.

Más, boldogabb országban csak 
egy hivatása van az iskolának: ta
nítani, nevelni.

A  mi szerencsétlen viszonyaink 
még egy másik, a nemzetre nézve 
talán még nagyobb és közvetle
nebb fontosságú hivatást is rónak 
rájuk: a magyarosítást.

A magyar állam polgárainak 
fele idegen nyelvű. Fontos, nagy 
érdekünk, csaknem létkérdése nem
zetünknek, hogy ezeket is magya
rokká tegyük.

Muszkaország, Poroszország tűz- 
zel-vassal erőszakolja az ott lakó 
lengyelekre az állami nyelvet. Pe
dig azoktól a legnagyobb jogta
lanság, ha ezt teszik, mert a leg

nagyobb jogtalanság volt Lengyel- 
ország elfoglalása.

Nekünk történeti jogunk volna 
a legerőszakosabb magyarosítás
hoz is. De gyengék vagyunk, csak j 
hangyamunkával, lépésről-lépésre j 
mehetünk előre.

Máshol az állami nyelv terjesz-1 
! lésének legerősebb eszköze a had- j 
sereg. Nekünk a hadsereg ellen
ségünk, s még a magyarok közt 
is idegen nyelvet terjeszt vad erő
szakkal.

Csak egy eszközünk van a ma
gyar nyelv terjesztésére: az is-1 
kóla.

S az is milyen gyengén ! Leg
nagyobb része a felekezetek ke
zében van, s tudjuk jól, hogy 
a nemzetiségi vidékek felekezeti 
iskolái nem csak a magyarságot 
nem terjesztik, de sokszor épen 

' fészkei a magyarellenes törekvé- 
j seknek. Ilyen vidékeken egyedül 
az állami iskolák terjesztik a ma
gyarságot.

Hát ha létérdekünk a magyar
ság terjedése, és erre egyetlen 

I eszköz az állami iskola, mi követ- 
|keznék ebből ?

Kétségtelenül az, hogy minden 
állami iskolát nemzetiségi vidéken 
kell felállítani, s mindaddig, mig 

i ezek a vidékek teljesen ellátva 
! nincsenek, magyar vidékeknek 
! még csak gondolni se szabad ál
lami iskolára.

Ezt követelné az önzetlen ha- 
zafiság. Magyar községek, ahogy 
eddig megvoltak, ezután is meg-

T A R C A.
A trombita.*)

Központi kávéházi ól egész a császári 
palotáig, címeim nincsenek, mert azon 
kevesek közzé tartozom, kik arra busz 
kék, hogy a címeket, mivel nekik nincs 
megvetik.

A „Felsőmagyarországi Hírlap" eredeti tárcája.
, Irta : Szem ere Emii.

Illemszabályok gúzsai közt nyögünk, j 
s mivel a huszadik század ennek meg
sértését majdnem jobban zokolja, mint í 
ha a tiszta igazságot vágnák szemébe, 
azért sietek magam bemutatni. Trom
bita vagyok. De nem azon trombita, 
mit a cseh muzsikások duzzadó pofá- J 
val fújnak, sem azon trombita, mit Wag- f 
ner dalműveiben idegrázóan recseg
tetnek, sem az ezred trombitája. Zenei; 
tehetségeket irigylem bár. de én sem 
vagyok utolsó gyerek, nv rt a minő 
zajosak ők, éppon olyan hallgatag va
gyok én, úgy, hogy a kártyások még 
mint kibicct isszivesen látnak, mert nem 
árulom el, ha hamisan játszanak, lia egy
más kártyáját kilesik. Sőt ha szeren
csétlenségükön felbosszankodva a föld
höz vágnak, még akkor sem bömbölök 
mint egy siró gyerek Nem árulom el 
a szerelmesek sugdosását, nem fecse
gem ki a családi, a miniszteri, diplo- 
mácziai titkokat, s igy igen ajánlatos 
például szolgálok a szószátyároknak.

Igaz, még címemet nem jeleztem. 
Őszintén megvallom, bár a -müveit világ 
köreiben otthonos vagyok, kezdve a

*) Boston általában igy hívják a papir- 
szipkát. ____________

Ami alkatom illeti, megfelelek a kor 
igényeinek', mert papirosból és toliból 
lévén alkotva, könnyű vagyok, mint 
századom maga. De ennek is megvan 
a maga előnye, mert igy a leggyön 
gédebb női kéznek ép úgy nem va 
gyök terhére, mint a mázsákat forgató 
vas markoknak. Ha a világ nem venne 
oly könyedén s fáradságot nem kiméivé 
kissé figyelmére méltatna: meggyő
ződhetnék, hogy alkatrészeim majdnem 
genialisabbak, mint magam: mert pa
pir és toll nélkül létezhetnének-e ama 
könyvek ezrei, s amaz újságok százai, 
mik a különböző korok szokásait, szel
lemet, dicsőségét, tudományát, tévely
géseit és ostobaságait közvetítik. Ki 
ismerné Ilorácz, Homer, CLsian, Göthc, 
Heine, Moliére, Latnai line, Tasso, Kis
faludy, Petőfi, Arany, Jókai, Vörösmarty, 
s a még híresebb Gyulai l ’ál munkáit?

Működésem több irányú, miután több
ször kis hirdetésekkel éktelenitenek el, 
közvetítem a kereskedelmet, majd ki
rályok s más nagy emberek képeivel 
dis/itenek, s igy a történelem népszerű 
terjesztője vagyok. Hogy irodalommal 
nem foglalkozom, mint a mézes kalács- 
szivek, nem rajtam múlik!

Azonban valódi életenr csak akkor 
kezdődik, ha férjhez megyek, de saj

nos, ép úgy, mint a leányoknak, ne
kem sincs szabad választásom, s igy 
sokszor nem a legboldogabb családi 
tűzhelyem. Szerelmes vagyok egy illa 
tozó havannába, hja, de ülni hagy, igy 
kénytelen vagyok igényeimet leszállítva 
megelégedni egy savanyu 5 krajcáros 
kubával. Ez még hagyján, de sokszor 
oly mohó a szerelme, hogy engemet 
is megéget, majd már fél utón kihűl, 
majd eldob, miután szivem vérét vette 
s e/.t én mind hallgatag tűröm, pedig 
sokszor szeretnék felkiáltani a bölcs
csel : »Nincs t e l j e s  b o ld o g sá g  a nap 
a la tt /«

Azt mondják, a házasságok a meny
ben köttetnek. Meglehet, de hogy 
csak egy házaspár is lehozta volna ma
gával a inenyországot, azt nem tapasz
taltam ! A boldogságból mindig hiány
zik valami. Hogy mi, azt nem tudjuk, 
de ez a hiány éppen elég a boldogta
lanságra. (Külömben szeretnék olyan 
egyént látni, aki hallott egy tökélete
sen elégedett emberről!)

Hogyha az úgynevezett családi szen
télybe tekintünk, látunk itt oly tarka 
képeket, mikhez képest a mező virá- 
nya Sahara sivatag.

*
Z.-né pamlagján hever. Lecsúszott pi

ros papucsa látni engedi kis formás 
lábait, s nagyokat ásit, azt hiszem nem 
nagyon mulat. Lehet ugyan, hogy ez 
neki nagy mulatság, mert a női szeszé-
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lehetnek még egy darabig állami 
iskola nélkül. Hadd kerüljön min
den állami iskola oda, ahol sür
gősebb szükség van rá, ahol ket
tős hivatást teljesít: a nemzetisé
gek közé.

Nézzünk csak szét a mi jámbor 
zempléni tótjaink közt. Nem bi- 
zonyos-é, hogy ha ma minden tót 
faluban állami kisdedóvót és állami 
iskolát állítanának, hát egy em
beröltő múlva szinmagyar lenne 
az egész Zemplénvármegye ?

De jönnek a magyar községek 
áz ő szűkkeblű önzésökkel, s a 
maga számára kunyorál mindenik 
a kormánytól kisdedóvót, meg is
kolát. S a kormány elég gyenge, 
hogy — külömböző befolyások
nak engedve — nekik adja azt az 
iskolát, amely nálunk csak tanit, 
— egy tót községben pedig ezen
felül még a legnemesebb, leghasz
nosabb nemzeti missziót is telje
síthetné: magyarosítana.

Hej, pedig micsoda hatalom, 
micsoda erő, micsoda gyönyörű
ség lenne az, ha egyszer elmond
hatnék, hogy tizennyolc millió ma
gyar lakik Magyarország földjén!

Ezért a nagy célért érdemes 
lenne a magyar községeknek fel
hagyni az önző kapzsisággal, s 
még ha kínálja is nekik a kor
mány az állami iskolát, azt felelni 
rá: mi várhatunk, ott állítsd fel, 
ahol nagyobb rá a szükség, s töb
bet használhat a hazának!

Busa Barna.

lyek ki- és beszámithatatlauok. Kérje 
belép piros szegfűvel:

— »Nézd csak kicsikém, milyen szép 
szegfűt hoztam neked!«

Nagyot ásítva kérdi :
— »Szép a virágárus lány?«
— »De édesem ! . . .«
— „Jó. jó, hadd eb ismerlek**!
Kérje, hogy elejét vegye a ziva

tarosabb jeleneteknek, újságot vagy 
könyvet vesz keiébe, s bár belül forr, 
látszólagos nyugalommal olvas. Neje 
egy darabig tűri, s aztán újból ásítva 
megszólal:

— »Jaj be unalmas vagy!«
Dehogy jutna eszébe Ő gyöngédsé

gének, hogy férjét, ki egész nap a ke
nyérkereset küzdelméiben kifáradt, neki 
kellene vidám csevegésével s üdítő mo
solyával felderiteni!

*
Kövér János bankigazgató sebbel 

lobbal rohan fel a lépcsőkön, s alig 
lép be, rögtön kéri feleségét, hogy 
adjon neki egy inget, mivel sürgősen 
miniszteri tanácsoshoz kell mennie fon
tos értekezletre. Szemét az ingre vetve 
latja, hogy L. O. betűkkel van felje
gyezve :

»Feleség, nézd csak, L. O. je g y ! 
Ilogy lesz ebből Kövér János?«

— »Most jut eszembe, hogy unoka
fivérem hagyta itt a múltkor!«

— »Ily nevű unokafivéredet nem ös- 
I merek, alkalmilag majd légy szives bé- 
.mutatni!«



Szombat julius 3.

Jul. 0.
Dr. Kossuth János a zemplénmo- 

függetlenségi párt elnöki', az 
egész hetet ; hivatalos ügyben Po
zsonyban tóit öt t o. I./. gátolta ót ab
ban.* liogv feleljen a Zempléni Új
ságnak arra az inszinuáciojára. mint 
ha ö nem értett volna egyet Láezay 
Lászlónak a múlt megyegyűlésen a 
főispán érdemeinek túltnagasztalása 
ellen mondott beszédével. Nem szok
tunk személyi híreket közölhetni, de 
ezt azért Írjuk meg. mert úgy vet
tük észre, hogy a Kossuth eddigi 
hallgatását sokan, — a Deutseh Pieii- 
Vaszarv-féle perjogi elv szerint arra 
szeretnék magyarázni, hogy igazat 
ád a X. U. állításának. Hát kérjük 
az illetőket, hogy várjanak még egy 
kiesit a qui facet, consen iit elv alkal
mazásával.

A viravai hazaáru lás
A fővárosi sajtó is élénken foglal

kozik mar avval a gyalázatossággal, a 
mi most pattant ki a viravai görög 
katholikus esperesi kerületről.

Ennek a kerületnek a p a p ja i Cha
rtát h Irén, csértés i pap indítványára  
/nép a mult érben elhatározták, h ogy  
a gyű léseik  jegyz ők ön yveit ezentúl ma
g y a r  h ely ett ruthén nyelven  fo g ja k  ve
zetni, s miután ezt a határozatot l'á lyi 
János ep er je s i g ó r . kath, püspökhöz f e l 
terjesztettek, s onnan minden m e g j e g y 
zés nélkül visszaérkezett, a fo l y ó  öv
ben tartott g yű lé s ek rő l m ar ruthénül v e 
zettek a jegyzőkönyveket.

A magyar nyelv ellen a ruthén jegy
zőkönyvekre szavaztak : Chan ith írén 
csertés/.i, Gnlovits Győző szűkéi, Kova- 
liczky Irén valentéezi, Rokiezky István 
rokitoi. Rojkovies Vladimir mc/.őlabor- 
czi, Bacsinszky \ idrányi, Sztarovszky 
Pál borrói, ifj. Hom lesko Pál haburai, 
Gu/ovics Jánosi viravai, h u  kinyák Já
nos zbojnai gor. kát. papok. A ma
gyar nyelv mellett csak öten voltak : 
M ihalics György csebinyei, Gerberg 
Kde krasznibródi, Pctrasovszky L. vi
lági, R etrasovics Antal csabalóczi és 
Tutkovics Bertalan radványi lelkészek,

Hát ide jutottunk. Az úgynevezett 
szabadelvű párt békés uralmának hu
szonhetedig a kiegyezésnek harmincz- 
negyedik esztendejében egy egész ke 
fület papsága cserbenhagyja, megta 
gadja a magyar nyelvet, a a ruthént 
teszi hivatalos nyelvévé.

Valóban, ha vétkezett már valaki 
mulasztás által, hát a kormánypárt vét
kezett a legnagyobbat, l nnék a párt
nak minden bűnei iö/ötl a legnagyobb 
és legszörnyübb az a gonosz mulasz
tása, amivel a magyarosítást elhanya
golta.
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Harmincnégy békés esztendő alatt a 

hatalomnak minden eszköze rendelke
zésére állott, — ha felhasználta volna 
most magyar szó viszhangoznék a Kraj- 
nyától az erdélyi havasokig mindenütt.

Másra használta azt a hatalmat: cl- 
| tiporni, elfojtani az önérzetes, szabad 
gondolkodást, a hazafias érzést, egy 
atkozott rendszernek, egy idegen or
szág uralmának érdekében korrumpálni 
a népet, kiölni belőle a becsületérzést, 
a nemzeti öntudatot, megvásárolható, 
züllött tömeggé tenni.

Látta mindenki, hogy ebben az or
szágban magyarnak lenni háládatlan do- j 
lóg. A magyar hazafias érzés nyilatko-, 
zásait aggodalmas gonddal igyekezett 
a kormány elnyomni, vagy legalább 

I korlátozni. Rászoktatták az embereket, 
j hogy csak úgy boldogulnak, csak úgy 
j mehetnek előre, ha eltitkolják érzel
meiket, megtagadják ideáljaikat. — A 
hadsereg, amely máshol védelme és 
támasza a nemzetnek, nálunk csufott 
űzött a nemzeti nyelvből, a nemzeti 

| színből.
Ilyen állapotokból következhetett-é 

más, mint nemzeti elzüllés?
Kivánható-é a nemzetiségektől, hogy 

a magyar nyelvhez ragaszkodjanak, ; 
mikor látják, hogy ennek a nyelvnek j 
még a saját hadseregünknél sincs be- 

j csülete ? Kivanható-e, hogy a magyar 
hazafiság érzelmeit ápóljak, mikor lát- j 
ják, hogy ezekért az érzelmekért a ma-1 
gyár embernek is üldözés a jutalma?

Tisztelhetik-é azt a nemzetet, amely 
; fővárosának főtérén 50 évig tűrte egy 
hitvány ellenségének emlékoszlopát, s j 
amelynek nem engedik meg, hogy leg- 

1 nagyobb fiának, Kossuth Lajosnak szob
rát fővárosában felállítsa?

A viravai kerület görög katholikus 
papjainak pimasz árulása csak egyike 
azoknak a gonosz gyümölcsöknek, a 
miket most kezd megteremni számunkra 

I Tisza Kálmán erkölcstelen, nemzet- 
rontó kormányzata.

Ezek a reverendás paraziták, akik- 
I nek a magyar föld termi bőséggel a 
mindennapi bort és kalácsot, vakincrőek 

i és elég szemtelenek avval hálálni meg 
a magyar haza jótéteményeit, hogy el- 

; hagyják és megtagadják a magyar 
í nemzet nyelvét.

És erre a gyalázatos határozatra Yá- 
! ly i János püspök urnák nem volt semmi 
j észrevétele. Hallgatagon belenyugodott 
: s igy hallgatagon bűnrészese lett pap- 
Jjai árulásának.

A kormány nevezi ki a püspököket. 
Azt választhatja, akit neki tetszik.

Hát én nem értem, hogy mért ne 
vezte ki a magyar kormány l'ályi Já 
nőst püspöknek? Nincs a görög kato

liku s lelkészt kaiban egyetlenegy erős,1 
jó magyar hazafi sem, akiről bizonyo
sak lehetünk, hogy mindent el lóg kö'j 
vetni a magyarságért, hogy azt min
den eszközzel terjeszteni fogja?

Lehetetlen, hogy ne legyen! Ha pe 
j dig van, akkor azt kell kinevezni püs 
| pöknek é; nem Vályi Jánost. Mert első 
nekünk a hazánk és a magyarosodás, 
és c mellett minden más szempontnak 
hátrálnia kell.

Egy ilyen erős kezii, magyar szivü 
püspök azután tudna segíteni az ilyen 
gazságokon. Tudna gondoskodni, róla, 
hogy a papjai szívben lélekben, nyelv
ben mind magyarok legyenek. Nem 
venné be papnak, aki nem magyar ér 
zelmü, ha pedig már van ilyen papja, 
azt elkttldené valami magyar vidékre, 
ahol kivernék a fejéből a ruthén nyel- í 
vet és pánszláv érzést,

Szeretném én látni, hogy ha Vályi 
püspök urban volna egy kis erély és 
jóindulat, s Csanáth Irén uramat áthe
lyezné Bodrog-Olasziba, vagy Tolcs- 
vára. hogy áldozhatna itt Chanáth úr j 
Dobránszkynak és a muszka nyelvnek ! 
Csertészrc és a többi megtertőztetett 
helyre pedig adna lelkes magyar em
bereket, akik megtisztítsák ott a leve
gőt.

Ma már közli a püspök, hogy a hír
hedt határozatról ő nem tudott sem 
mit, csak most értesült róla, s azonnal 
intézkedett, hogy a régi gyakorlatot 
visszaállítsák, s a jegyzőkönyveket ma 
gyárul vezessék.

Azért nem vette észre eddig a dol
got, mert a gyűlési jegyzőkönyveket a 
püspökségnél egy pap nézi át, s ha 
kifogásolni valót nem talál benne* a 
püspök elé terjeszti, a ki a referens 
papban megbízva, a jegyzőkönyvet át
olvasás nélkül jóváhagyja. Nem is volna 
a püspöknek fizikai ideje annyi jegyző
könyvet végigolvasni. Úgy kell lenni, 
hogy a referens összejátszott a viravai 
papsággal, s eltitkolta a püspök előtt 
a határozatot.

Hát clhisszük, hogy a püspök ár
tatlan, hogy megcsalták. — Csakhogy 
nem eddig van a dolog ! Mert ha az a 
referens pap ilyen hitvány módon be
tudja csapni a püspökét egy hazafiat- 
lan bandával Összejátszva, akkor azt a 
papot példásan a legsúlyosabban meg 
kell büntetni, s a büntetést nyilvános
ságra hozni, — hadd tudja meg min
denki, hogy az eperjesi püspök udva
ránál nem leltet büntetlenül megsérteni 
a magyar hazafiságot, hadd tudják meg 
a pap cinkosai, hogy rosszul járnak, 
ha alattomban fognak áskálódni a ma
gyarság ellen.

És üssön szét a püspök azok közt 
az alattomos cselszövők közt, robbantsa

Cselnek János, a debreceni vásáron 
csikót adott el. Mi természetesebb, 
mint hogy utana betért egy ki: áldo
másra. Az áldomás v.dah ; nagyra 
lalalt nőni, Prímás berke i bclemu- 
zsikált, úgy, hogy nem csak a csikó, 
de az ára is elment a debrcczeni va
sáron — Vakarja fejét hazamentben, 
hogy most mar mit mondjon otthon 
az anyjuknak. Még csak annyi pénze 
sem maradt, hogy egy kendővel kien
gesztelhesse. Hazaérkezve elkezdi:

— »Anyjuk nagy haj van ám!«
— »Csak nem hozta kelmed vissza 

a csikót ?«
»Azt éppen nem, de annyi, mint 

ha haza hoztam volnál«
— »Már hogy hogy?*

- „Hát tudod, eladtam a csikót, 
aztán az árat szépen begöngyöltem a 
keszkenőmbe, még esombokot is kö
töttem rá, hogy mondok cl ne vesz- 
szék, aztán elmentem a komédiába. — 
Valami német sógor egy madarat mu 
togatott. Sose láttam olyan okos ma 
darat. Mindenkinek jövendőt mondott 
két krajcárért. Csak belenyúlt a szájá
vá! egy edénybe kihúzott egy cédu
lát. amin kinek-kir.ek meg volt írva a 
sora. Nekem a/t jövendölte: »Őrizd a 
pénzed!« Gondoltam magamban: jól 
eldugtam én azt! De mégis oda kapok 
a lajbimhoz, hát se pénz, se keszkenő 
I lát a beste lelke már tudta, hogy el
loptak. No de sebaj, feljelentettem a 
kapitány urnák, tán c-ak lökéiül.«

— „A biz a 1 hiába hímez hámoz 
kend, clitta azt kelmed, pedig már 
benőtt a feje lágya kelmédnek, meg
jöhetett volna a kend esze !“

Ekkép elmélkedik János gazda ma
gában: ezen könnyen túl estünk! Ilia 
csalafinta gyerek vagy te János, be
vált a madár história I Anyjuk pedig 
igy motyog magában :

— »Biztos, hogy elitta a csikó árát, 
no de jövő vásárkor az uj prúszlikot 
el nem engedem,«

•x
A grófné idegesen jár le és fel a te

remben, keztyüjét darabokra szaggatva 
tépi le vékony, átlátszó erű kezeiről, 
kalapját sarokba löki, orreinipái izga
tottságtól remegnek, keble hullám'ó 
Balaton, (de nincs rajta halász leg^'v) 
előtte a legnagyobb nyugalomma! ü! a 
gróf, s kérdi:

— »ífigénia, láza van ? talán orvosért 
küldjék ?,,

— „Láz! Orvon I Lázi Orvos! Kö
szönöm ! Maga csúnya! Igen, maga egy 
csúnya fösvény, igen, maga egy csúnya, 
fösvény, fukar ember! Nem kértem, 
hogy az urak báljára csináltasson ív 
ként uj ruhát? Nem szégyeltc magú', 
hogy még a kis fogalmazónő, valami 
rongyos szatócsnak a lánya is divato
san volt öltözve, csak én nem I Ha leg
alább tudnám, hogy nem telik, de Wert- 
heimja teli van értékpapírokkal, de ma
gának csak papir, ló, föld kell, a fe
leség semmi I«

— »Vigasztalja magát ífigénia! Maga 
azon ruhában is, mit én ugyan jónak 
találok a maga korához, kertaleti és 
vizberegi Beregi Jfiigénia grófné ő mél 
lósága volt!«

— »Pfuj, szemtelen 1«
A gróf a komornára csanget :
— »Jutka, vezesse a méltóságos 

grófnét a szobájába, s dörzsölje le hi
deg vízzel, kissé rosszul érzi magát.«

*
Dr. Göbecses önelégült mosolygó 

arccal lép be napi fáradalmai után fe
lesége szobájába, s alig várja, hogy 
megölelhesse, s kis fiacskája ártatlan 
csacsogása mellett komoly orvosi ar
cát levetkőzhesse, midőn egyszerre csak 
egy pontra tapad szeme, s mereven, 
mint egy szobor, állva marad, s mint 
ha őrület környékezné, fejéhez kap.

— »Asszony, mi féle trombita az?«
— „Hol ? én nem látok semmiféle 

trombitát! Csak nem gondolod, hogy 
trombitálni tanulok ?“

— „Nem akarod érteni ? Mit keres 
ez a papirszipka ilt?“

— »Mit tudom én ! Tudtommal én 
nem szivarozom!«

Erre a fennhéjázó válaszra az indu
latnak oly rohama lepte meg a dok
tort, hogy a trombitát a földhöz vágva 
összc-víssza taposva táncolt rajta, mint
ha eszét vesztette volna, aztán kínosan 
nyögte ki c szót:

— »Válunk!«
Trombita, ha nem hallgatna 
Vájjon mostan mit mondana?

szét azt a hazaáruló bandát. Erezzék, 
hogy erőskezü magyar ember van fe
lettük, érezzék, hogy magyarnak kell 
lennie annak, akinek a magyar föld 
ád kenyeret! Helyezze át a püspök 
valamennyit, hogy ne mételyezzék to
vább a nép lelkét, helyezze át olyan 
községekbe, ahol nincs talaja az Ő gya
lázatos munkáiknak.

Akkor fogjuk elhinni Vályi Jánosról, 
hogy magyar ember és hazafias em
ber.

A görög katolikus papságnak az a 
- hála istennel: — túlnyomó része, a 

mely magyarul érez, dobja ki magából 
ezeket a fekélyeket, szakítson meg ve
lük minden összeköttetést, hadd érez
zék, hogy megvetés és utálat jut an
nak, aki Magyarországon a magyar 
nyelv ellen száll harcba.

A vármegye és a kormány pedig 
mozduljon meg valahára, s fogjon hozzá 
felső Zemplén megmagyarositásához. 
Magyar iskolát, magyar papot, magyar 
tanítót minden faluba! De nem holnap, 
hanem még ma, minden haladék és 
tétova nélkül, — mert ki tudja, holnap 
nem lesz-é már késő ? Ki tudja, a Cha- 

! náthok nem fertózik-é még annyira an
nak a becsületes tót népnek a lelkét,

; hogy aki ma még szívesen, örömmel 
lenne magyarrá, holnap már gyűlölni 
fog mindent, ami magyar.

A jövő nemzedék atka fogja sújtani 
a kormányt és a megyét, lia elmu
lasztja az alkalmas időt, s még most 
sem fog hozzá erős eszközökkel a fel
vidék magyarrá tételéhez. A nagy nem
zeti romlásnak, amely c nélkül bizto 
san bekövetkezik, minden felelőssége 
rajuk fog nehezedni c miatt a bűnös 
mulasztásuk miatt !

b. b.
*

Most értesültünk egy még felhábo- 
ritóbb és gyalázatosabb dologról. Úgy 
értesítenek, hogy a viravai esperesi ke
rületnek azok a sötét lelkű papjai, akik 
a magyar nyelv ellen mertek szavalni, 
iskoláikból már régebben kiüldözték a 
magyar nyelvet, m egtilto tták  a tanítók
nak, h o g y  csak e g y  szót is tanítsanak  
m agya ru l.

Hát ebbe — hála istennek — már 
a hatóságnak is van beleszólása. Biz
ton elvárjuk Zemplánmegye hazafias 
tanfelügyelősógétól, hogy azonnal vizs
gálatot tart azon a hírhedt vidéken, s 
ha igaz ez a vád, a törvényben meg
engedett legerősebb büntetéssel fogja 
sújtani a bünösöker, s vas szigorral fog 

j őrködni, hogy a magyar nyelvet leg- 
j alább olyan mértékben tanítsák ott is, 
ahogy a törvény rendeli.

K O S S U T H  SZO B O R .

— Nyilvános számadás. A Barthos 
József főszolgabíró elnöklete alatt 

j a sátoraljaújhelyi járás jegyzői által 
| 1901. évi június 30-án a nagy-toro- 
I nyai fürdőben a Kossuth szobor ja
vára rendezett táncmulatság bévé* 

j telei és kiadásairól:
Bevétel: 489 kor.
Kiadás : _________ 258 kor. 00 fii.
Tiszta jövevelem 280 kor. 10 fii.

az az kétszáz harminc korona 10
fillér.

Jegyeiket megváltották : Bernátli 
Gyula 4 kor. Kozma Antal 4 kor. 
Kossuth .János 2 kor. összesen 10 
korona.

Felülfizettek: Barthos József 36 
K., Dókus Ernő 18 K., Gáthy Géza 
8 K., Várlaky Sándor 8 K.. Tóber 
N. 0 K., Horváth János 0 K., Ste- 
fáncsik József 0 K., Duleniba An
dor 0 1\., Tóth Miklós (> K.. Argyel- 
lár Miklós 0 K., Vissnyey Zoltán ö 
K., Horváth István 6 K., Fodor Jenő, 
Kollonay Gyula. Salacz Lajos, Tú
rián Gábor, Haraszthy Vincze dr. 
Fried Lajos 4—4 kor. Móré Dániel 
3 kor. Mauks György, Farkas De
zső, Szentgyörgyi József, Zvolenszky 
József, Safranovics Ferencz, Katona 
Béla. Gyarmathy Soma, Fedák Endre, 
Harajda János, 2—2 kor. Szontimrey 
Mihály, Sebőn Andor, Zathureczky 
György. Botka Bertalan, Matyaczko 
György. Ráez József. Hanlovics Já*



54 szám. (3) F E L S O M A G Y A R O R S Z A G I HÍ RL AP . Szombat juliu» 3.
nos. Szalhm áry Miklós, Ifilissy László, ' helyből dr. Gross Dezső ügyvéd, és 
Csizmár J .  és Fedd k A. 1—1 koronát, dr. Búza Barna ügyvéd, lapunk szer-

S á to ra lja u jh e ly . 1901. ju liu s  4. 
Bartho8 József,

elnök.,
Argyelán Miklós. Safranovics Ferencz,

j., ellenőr. pt-netiiruok,

—  A gyárte lep i clal-, zene- és Ön
képzőkör holnap vasárnap a »Nyúl* 
kerthelyiségében nyári táncmulatságot 
tart. — Kezdete délután 4 órakor.

H ÍR E K .
J  I l it  US hó elsejével u j élt[fize

tés n y ílt a „ F e ls ő m a g g a r -  
o r s z á g i  H í r l a p “ -ra. Tisztelet
tel kérjük t. előfizetőinket, a kik 
nek előfizetése j l i n i u s  végével 
le já rt , hogy a lap megrendelé
séi m inél előbb m egújítani sai- 
vesküdjenek, nehogy a szétkül 
désbeit fen n ak ad ás történjék.

— Fürdőre uta/.o e lőfizetőinknek 
készséggel utánuk küld jük lapunkat, 
habár több ízben is vá tozta tj ák la kó 
helyüket. Kérünk az esetleges cím vá l
tozásokról egy levelező iapon é rtesí
tést.

— Tíz éve« talál kozó, Kedves ün
nepük volt a héten Kassán azoknak, 
akik tíz éve az ottani főgimnázium
ban tettek érettségit. Húszán jöttek 
össze a régi bajtársak közül július
2-án a premontrei rend társházában, 
s olyan kedélyesen töltöttek együtt 
két napot, mintha nem is lenne az 
a tiz év, amely olyan külömböző 
helyekre, külömböző hivatásokba 
szórta szót őket, mintha csak teg 
nap vá ltak  volna el egymástól.

Érdekes volt látni, hogy a viszont
látás, a régi emlékek felújítása hogy 
fiatalítja át az azóta férfiakká lett 
diákokat. Csupa diák lett újra va
lamennyi, egy jókedvű gimnazista 
társaság, amely tréfál, mulat, örül 
gond nélkül, boldogan, semmi búval I 
bajjal nem törődve. Nem volt már 
ott pap, orvos, ügyvéd, hivatalnok. I 
földbirtokos, egyetértő, egymást sze
rető, egyforma diákcimborákká let- ; 
tek két napra mindannyian.

-Július 2-án reggel misét hallgat
tak a premontreiek templomában, 
azután tisztelegtek volt tanáraiknál. 1 
első sorban dr, Takács Menyhértnél.] 
aki azóta jászói prépost, lett. Meg- j 
ható, bensőségteJjes volt a tanárok 
és tanítványok találkozása.

Délben a Bankó-fürdőbe vonult a 
társaság, s ott ebédelt, egész este 8 j 
óráig. Velük voltak : dr. Horváth Ba
lázs, főgimnáziúmi igazgató, s dr. 
Stóhr Szilárd és H orváth  Lajos taná
rok. Másnap Já sz óvá rra  indultak ki. I 
s az egész napot ott töltötték, é l
vezve a prémontrei rend páratlan j 
vendégszeretőt, megtekint ve a társ-1 
ház műkincseit, s gyönyörködve aj 

-csudaszép vidékben.
Itt A rgalács Márk priort, s a volt! 

tanárok közül dr. Szentkirályi Zsig- j 
mondot és Érben Benedeket üdvö i 
zölték. . |

A volt tanárok szeretetteljes szí
vessége nagyon jól esett a társaság
nak, különösen meghatotta őket dr. 
Stóhr Szilárd és H orváth  Lajos ked
ves olőzékonysége. akik mind a két 
napot magyaros barátsággal e g y ü tt ; 
töltötték velük.

A találkozó kitűnő sikerének kel 
lemes hatása alatt elhatározták, hogy 
tiz év múlva, ha élnek, megint ősz-1 
szejönnek Kassán.

Érdekes, hogy most tiz éve a 
— rendes szokás ellenére — nem 
kötelezték magukat a találkozásra, s 
mégis összejöttek, pedig rendesen 
még az előre elhatározott találkozók 
is el szoktak maradni. íg y  Kassán 
már busz év óta ez volt az első 
ilyen összejövetel.

Zemplénmegyéből a következők 
vettek részt a találkozáson : I olcsvá- 
ról Constantái Géza földbirtokos, 
Sárospatakról Csernyiczky István r. 
kát. hitoktató, Nagymihályból dr. 
Sknltéty Viktor ügyvédjelölt és l Tj ‘

kcsztője.
Halálozások. Özv. Burger .Jónás- 

l né 84 éves korában folyó hó 4-én 
meghalt. — Tokajból gyászjelontóson 
vesszük kükemezői Kiikemezey Zsig

ulimul m. kir posta és távirda főtiszt 
halálhírét. Az elhunyt Tokaj város 
intelligentiájának szamottévő tag ja  
volt. — Lukács Mihály ov. református 

| tanító 05 esztendős korában s tan í
tói hivataloskodása 43-ik évében 
hosszas szenvedés után június 30-án 
reggelid órakor Vásárhelyen elhunyt.

— Cseilriőrsógi h ir. A király Groze 
Győző, volt sátoraljaújhelyi szárnypa- 
raticsnok V. s l. csendőr- kerületbcli 
őrnagy parancsnok helyettesnek, hason 
minőségben Kassara a ÍV. sz. csendőr 
kerületbe való áthelyezését elrendelte.

— Kazinczy-omlók Kassán. Kassán 
a Ka/.inczy-emléktáblAt. melyet Gön- 
czy Lajos szobrász tervezett és készít 
cl, augusztus hó 18-án, az országos 
dalárverseny ünnepélyei keretében fog
ják Kazinczy egykori lakóházán lelep 
lezni. Az emlékbeszedet Ráköti Jenő, 
az Otthon elnöke mondja.

G ró f Andrássy Dénes ismét bő- 
kozíisógénok adta tantijeiét. Ugyanis 
folyó hó 4-én Csurgovics Uy. sza- 
lóki gör. kth. lelkész czimére egy 
nehéz ajánlott levél érkeze tt: 2 
drb. iüOÖ-es bankóval azaz 2000 
forinttal. A pénz mellett egy levél 
volt mellékelve Andrássy Dénes és 
neje aláírásával — mely szerint ezen 
összeget a petriki épülőfélben levő 
gör. kath. iskola épületre szánja.

— Megszökött szállodás. Bock Imre, 
a Vadászkürt és Korona szállók 
megyeszerte ismert vendéglőse a | 
múlt héten eltávozott, s máig se. 
tért vissza. Csütörtökön már Ham
burgban volt, innen — tudakózódótt 
felőle a rendőrség az újhelyi kapi
tányságnál. de miután az az értesí
tés ment, hogy bűncselekményt nem 
követett el, szabadon bocsátották, 
s most már valószínűleg útban van 
Amerika felé. A közszeretetben 
állott vendéglős bukását szeren- i 
esétlen spekulációi okozták. Az idén j 
átvette a Club kávéházat, am elybej 
már hárman belebuktak, s ugyan
abban az épületben elegáns szállodát j 
is rendezett be. Tartózásai jóval 
meghaladják vagyonát. Családja 
iránt mindenütt nagy a részvét.

— Párbaj. Folyó hó l-én Malonyay 
Tamás szolgabiró és Somló Géza j 
joghallgató között véres párbaj folyt 
le Varaimén. Mindkét fél könnyen 
megsebesült. Ugyancsak Somló Géza 
és Szentpótery -József telekönvvi 
irodatiszt között volt kardpárbaj j 
f. hó 5-én. A felek mindkét esetben 
kibékültek.

— Juliális. A sátoraljaú jhelyi kato
likus olvasókör a Vadászkürt" kert- 
helyiségében nyári tánczmulatságot 
rendez. A tánczinulatság d. u. 5 óra
kor kezdődik és 7<> tagú rendező bi- 
sottság buzgolkodik Katinszky Geyza 
Violet Gyula és Kovalcsik János 
elnöklésével a mulatság sikerén. A 
tiszta jövedelmet a kath, olvasókör 
könyvtára javára fordítják Belépti 
dij személyenként 2 korona, család 
jeg y  2 korona.

— Szerenád a püspöknek. Kedve* 
meglepetésben részesítette az eimult 
vasárnap a sárospataki főiskolai ének
kar a tis/.áninneni egyházkerület S - 
rospatakon időző ősz püspökét, E n 
Bertalant. Este ugyani* a küldöttség!

I szálláson levő lakasa elé vonulva, i.f-1 
! hány szép dalt adott elő. Az ősz pűs- 
polc, aki egy heti ott időzési alatt fa-: 
radságot nem ismerő kitartással ve
zette a? ifjúság vizsgálatait, könnyekig i 
meghatva mond itt köszönetét a gyón- I 
géd figyelemért, majd felhiván laká . ra 
a kórus tagjai, szives vendéglátásban 
részesítette őket.

—  A kedélyes rendőrség. JA követ
kező levelet kaptuk: Hatvanöt éves 
öreg ember vagyok, helybeli lakos. 
Már több mint negyven éve, hogv 
a kispiacon egy helyiségen egy kis 
termény üzletet vezetek, de éle
temben még senkivel semmi bajom

nem volt, inág senki engemet nem 
perelt, úgyszintén én is még senkit 
nem pereltem. En mindenkit békén 
hagyok, még ellenem semmi féle 
panasz fel nem merült, s mégis u 
héten egy rendőr úrral a következő 
bajom v o lt :

Folyó hó 1-én helyben nagy vá
sár volt. Kimentein a gabona piacra 
és vettem egy  embertől egy néhány
m. gabonát. — Az eladó a gabonát 

i a szekerével elhozta hozzám, és meg 
; állt a holtom előtt, hogy a megvett 
gabonát a holtomba lerakja. Egy
szerre csak megjelent a 2 számú ren
dőr és elkezdett kiabálni, hogy nem 
szabad a szekérnek ott állania. Ki
mentem hozzá, hogy a szekér csak 
addig fog itt állni, inig lerakja a g a 
honát, erre a rendőr engem a leg
sértőbb szavakkal kezdett illetett, sőt 
a többi sértő szavak közt azt is kia
bálta fennhangon : „A zsidó Istenit 
a vén szakállodnak !“ és azután a 
két kezével megragadott és meglö
kött.

A mai napon elmentem az alka- 
pitány úrhoz, hogy azt a a rendőrt 
bepanaszoljam és hogy jegyzőköny
vet vétessek fel, de az alkapítány 
úr engem a panaszommal elutasított 
azon indokolással, hogy a rendőr 
tudja a tenni valóját és va lósz ínű leg  
neki van igaz sá ga  Hiába mondtam 
neki. hogy akár 20 tanúval is befo
gom bizonyítani, hogy ártatlan va
gyok és jogtalanul szidott és sértett 
a rendőr, az alkapitány ur engem 
csak elküldött és jegyzőkönyvet nem 
akart felvenni. Tisztelettel:

Adler Vilmos
— A következő ny ila tkoza to t ve ttü k : 

a »l'elsőmagyarországi Hírlap* f. év. 
június 20 án megjelent 51 számában 
»verekedés* c/áinen oly semmiből 
valamivé felfújt dolog közöl tetett me
lyet az »L« jegy alatt beküldő csakis 
délután fogalmazhatott. Hogy egy pár 
»színe java* a tokaji napszámosoknak 
pálinka ivás között összekülönböztek 
ebben még semmi új vagy különös

i nincs, de az igazság érdekében tarto
zom helyesbíteni hogy az egész inczi- 
dena pár pillanat müve volt és pedig 
minden »szurkúlás* és minden arra 
»sétálók* nélkül aki pedig mégis szem 
tanúja volt a jelenetnek az is 10—15' 
lépésre állt attól, és beküldő is bizony
nyal kimért távolból nézte, az éppen 
ebéd ideje alatt lezajlott jelenetet, mely 
időben különösen vasárnap, minden 
rendes ember otthon ül ebédje mellett 
és mivel Tokajban úgysem szokás 
1*2 és 1 óra között a sétálás, tehát 
csakis neki (beküldőnek) jutott a sze
rencse (a szereplőkön kivid) abban 
gyönyölrödhetni ; Nem igaz az, mintha 
a nagy vendéglős Hudákot már a biz
tos haláltól mentette ki, mert feléjük 
sem nézett és erre szükség nem is 
volt, és az sem igaz hogy a városhaza 
ama jelenettől »pár* lépés lenne, mert 
ez közel 400 lépésre volt a városházát 
tói, igy hát az egész egy jól felfuj- 
kacsa, épp azért mondottam a illető
nek hogy tegye ki a lapókba mivel 
tudtam, hogy cl netn mulasztja e ked
vező alkalmat irói tehetsége fitogtata- 
tás ira, mert azon csekélység egyébként 
nem volt érdemes a nyomda festékre, 
végül mindenesetre ajánlatos hogy a 
beküldő más esetben mindég délelőtt 
fogalmazza hírlapi czikeit és no törje 
magát semmiségért azon, hogy abból 
kifolyólag bárkit is kisebbíteni és kö
telesség mulasztással a nagy közönség 
előtt vádolni törekedjék.

F rits  Gyula
v. r. biatos.

Villamos vasút Kassán. Kassa
városa és a kassai közúti vasút rt. 
között létrejött a szerződés a gőzvazut 
villamossá való átalakítására. A tervek 
és szerződések most a kereslc. minisz
tériumban vannak, melyek jóváhagyása 
után a közúti vasúti-társaság azonnal 
meg fogja kezdeni az átalakítási, illetve 
építkezési munkálatokat.

— A Budapesti Napló. Az az újság
írói gárda, mely a maga erejéből min
den vállalat mellőzésével megalapította 
a Budapesti Naplót mesés sikert ért 
el A lelkes csapat a szabadelvű ma
gyar közönségnek legkedveltebb újság

I szolgáltatói* lett. Bámulatos siorga- 
lommal és kitartáisal gyiijtvén minden
nap ötsze mindait, ami e szerkesető- 
sétf, c lap szabadelvű és független po
litikájának, nemzeti énületének és ma
gas illésének minden hussonnégy érá
ban ismétlődő bizonyságát adja: — a 
Budapesti Napló a közönség szimpáti
áinak gyors felköltésében ia eddig nem 
látott példát mutat. És minden aiám 
arra vall, hogy a Budapesti Napló meg
érdemli ezt a támogatást. A Budapesti 
Napló szerkesztősége és olvasó közön
sége közt páratlanul meleg és szives 
viszony fejlődött ki. Naponkint jelent
kezik ez a szerkesztői üzenetek rovatá
ban. A Budapesti Napló valamennyi 
előfizetőjét biztosítja a Mannheimi Biz
tosító Társaság magyarországi képvise
lőségénél balesett által okozott elhalá
lozás, vagy balesett által okozott, rok
kantság esetére 2000 korona erejéig. 
A biztosítás egés£ költségét maga a 
lap fedezi és úgy a Budapesti Napló 
régi előfizetői, mint az ujjonnan belé
pők jogéivényes biztosítási kötvényt 
kapnile 2000 korona erejéig. Kará
csonyra díszes és tartalmas naptárral 
kedveskedik a »Budapesti Napló* elő
fizetőinek. A képes naptárt a mely 
hatalmas kötet, úgy a régi, mint az 
újonnan belépő előfizetők megkapják. 
Olvasóink figyelmét újból is felhívjuk a 
Budapesti Napiéira és ismételve a leg- 
melegcbbben ajánljuk ez újságot.

SZÍNHÁZ.

A jövö  szezon .
Kedves emlékeket hagyott Ujhely- 

ben Ssetu irey társulata. Az utolsó elő
adástól eltekintve csupa nagyszerű
en rendezett, remekül kiállított, min
taszerű előadásokat láttunk. Sőt a 
Bor előadása körülbelül a legjobb 
volt, amit eddig Ujhclyben színészek 
produkáltak.

Azt hisszük, hogy ozek az em lé
kek döntő hatásúak lesznek a szín
hazunk jövő sorsára is.

Az van ugyanis tervben, mint már 
említettük, hogy az újhelyi színha
zat is Szendreynek adják bérbe a 
télre, aki itt és Kassán párhuzamo
san fog előadásokat tartani, még 
pedig Ujhelyben hetenkit háromszor, 
egyik héten drámai-, másik héten 
operett-személyzettel, úgy hogy mikor 
itt operettet adnak, akkoi Kassán 
a drámai személyzet játszana, s meg
fordítva. S ami újdonságokat előad 
Kassán az egyik hónapban, a követ
kező hónapban adná azokat U jhely
ben.

Mi rendkívül előnyösnek találjuk 
ezt a tervet minden szempontból.

Ujhcly nem bírja meg egész télen 
át a folytonos előadásokat, — kevés 
hozzá a közönsége. De három előa
dásra hetenkint bizonyára mindig 
tolt ház lenne, s az nem is merítené 
ki annyira a publikumot. 8 igy  há
rom hónapos lehetne a szezonunk 
ami nagy előny, mert mindenkép 
jobb hat hónapig járni színházba he- 
tenkint háromszor, mint három hó
napig minden este.

Aztán igy  kapnánk egy  elsőrangú 
társulatot, amilyenhez egyedül sem
mikép se juthatnánk. Díszletek, ru
hák remekek lennének, —• mint ezqn 
a hat előadáson tapasztalhattuk. És 
sokkal több újdonságot láthatnánk, 
mert a kassai színtársulat megszerzi 
csaknem valamennyit, inig egy vidé
ki társaságnak ez nincs módjában.

Külömben a tervet mindenki he
lyesli. s így  minden bizonynyal való
sulni is fog. Mindössze az okoz né
mi nehézséget, hogy Szendrey egy 
szerre két városra kapjon engedélyt. 
De ezt is ki lehet, lesz eszközölni.

KÖZGAZDASÁG.
A v ih a rá g y u k .

Nem hiába, hogy háborús eszköz 
az ágyú, de olyan hatalmas harc is 
folyik most a viharágyuk körül,
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hogy ahhoz képest az angol-búr 
háború csak kakasviadal.

Kéfc hatalmas táborra szakadt a 
bortermelő társadalom, az egyik a 
v iharáén-párt, a másik az ágyúü l
döző part.

S ezek vad elkeseredéssel harcol
nak egymás ellen. Maholnap meg
érjük, hogy az ágyupárt viharágvtik
kal fogja lekartácsolní az ágvúo lle-, 
nesek seregét, így bizonyítva be j 
nekik, hogy mégis csak van a vi- i 
harágyunak némi hatása.

Egyelőre csak szóval és tollal fo
lyik  a kíízdelem. Az egyik párti 
szerte hirdeti, hogy a viharágyu 
nem csak a jeget kergeti el. de elűzi 
a kolerát, a sáskát, a pénzzavart, és 
minden egyéb járványos betegséget I 
is. A másik párt azt mondja, hogy 
a viharágyunak csak egy praktikus j 
haszna v an : úrnapján és főispáni 
installációkor lehet vele diszlővése-j 
sekot csinálni. Hanem a felhő csak 
mosolyog az egész lövöldözésre s j 
nyugodtan megy tovább a maga 
útján, sőt egyes rajongó ágyúüldö
zők már azt is látták, mikor egy | 
kis kölyök felhő gúnyosan fügét 
mutatott az egész viharágyú te lep -1 
nek.

Azonban csodálatosképen ugyanez 
a tábor újabban az hirdeti, hogy a 
viharágyú okozza a szárazságot, mert 
mindig elkergeti a felhőt.

Hát ebbiil legyen aztán okos az 
ember. Egyszer annyit se tud a v i
harágyú, hogy egy szem jeget el
verjen. máskor meg elkerget min
den felhőt a világon.

Pedig hát épen semmi ok sincs 
ebben a kérdésben a vitatkozásra. 
Mert elméletileg, papiroson úgy se j 
lehet eldönteni, hogy hasznal-é a 
viharágyú, vagy nem. Hiszen még 
azt se tudja senki, hogy a jég  ho
gyan képződik. Hogy lehetne hát 
tudományosan megállapítani, hogy 
akadályozhatja-é az ágyúzás a jég 
képződést, vagy nem?

Különben is teoretikus tudomány
nyal igen kevésre lehet menni, mert 
a teória mindig csak a tapasztalat, 
a gyakorlat után sántikál, Lám, a 
villamos vasutak már vígan szalad
gálnak minden nagyobb városban, 
s a tudomány még mindig nem 
tudja, hogy mi lehet hát az a v illa
mosság: rezgés-e fluidum-e, vagy 
micsoda ?

A viharágyuk kérdését csak a 
tapasztalás döntheti el. Ha jég járta  
vidéken a viharágyu felállítása után 
tiz évig nem lesz jégverés, a kör
nyéken pedig lesz gyakran, akkor 
meg leszek győződve a viharágyú 
haszosságáról: ha száz tudós bizo
nyítja  is tudományos pontossággal, 
hogy nem használhat semmit. 11a 
pedig a viharágyú mellett is csak 
úgy el fogja verni a szőlőket a 
jég. mint eddig, akkor bizonyíthatja 
nekem egész akadémia, hogy tudo
mányosan kétségtelen a viharágyu j 
hatása, mégse fogok hinni benne.

Hát hiábavaló és meddő dolog; 
itt minden vitatkozás. Hiteles ta
pasztalati adatok fognak dönteni, 
nem a teóriák.

Ilyen adatokat jövő számunkban 
fogunk majd ismertetni. Most kö
zöljük a vármegye közigazgatási bi
zottságának ebben a kérdésben a 
földművelési miniszterhez intézett 
igen tanulságos feliratát, s a Borá
szati Lapok egy cikkét, a moly épen 
az eső elverésének vádja ellen védi 
a viharágyut.

I. A felirat igy szól :
Nagyméltóságu

m. kir. földmivelésügyi miniszter úr!
Nagy nemzeti kincsünk — Tokaj — 

Hegyaijánk immár rekonstruálva van, 
kipusztult szőlő területei legnagyobb 
részt be vannak ültetve.
Egyik nagy érdeme ez nagyméltósá

godnak is, a ki nemcsak az agrárbank 
utján nyújtott állami kölcsönök létre- j 
hozatalával de személyes buzdításával 
is nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a z ; 
elpusztult területek ily rohamosan be- 
telepittcssenek.

Véres verejtékének gyümölcsét él*)

F E L S O M A G Y A R O S

ve/.hetné már a szőlős gazda a szé
pen mutatkozó termésben, ha a szól > 
betegségek kifogyhatatlan sorozatán 
felül nem kellene még a rokaj Hegy- 
alja e gyik nagy rémétől, a jégveréstől 
is folyton rettegnie.

Nem volt eddig mód, a m ly'yei cy 
diru m<Jg\ idhette volna magát a 
ga du. inért a jégbiztosítást, a mely 
tei aiüsének tizenkét százaidnál 
emészti, most már a modern szőlő 
kultúránál fokozatosan emelkedő ki
adások mellett nem bírhatja meg s 
még ha feláldozna is termésének e 
nagy részét, akkor sincs biztosítva 
teljesen, mert a s/.őlő biztosítását 
csak viritás után fogadjak el, a jég 
pedig viritás* előtt tesz nagyobb kárt 
a zsenge termő hajtásokban, a leg
nagyobb kárt teszi pedig az újjá te
lepítés alatt álló szőlőknél a zöld 
óltásokban, aminek biztosítását egy 
általában nem fogadják el a társula
tok.

Örömmel ragadta meg tehát gazda 
közönségünk a vihar ágyukkal való 
védekezés eszméjét és az elmúlt éven 
a kis-toronyai hegyközség nagy költ
séggel állította fel Tokaj-Hegyaljánkon 
az első viharágyu hálózatot, amelyet 
mihamar követett Tálya is.

Második éve működnek immár a 
telepek, második éve védi meg a 
kis-toronyai hegyközség és vidéke a 
szőlőit azon a hegységen, a mely 
közismert jég járó hely. a hol ember 
emlékezett óta netn múlt el esztendő, 
hogy jégverés ne érte volna.

A viharágyuk felállítása előtt min
den éven egy-két jeget kapott e vi
dék, sőt még az elmúlt év tavaszán 
a védekezést közvetlen megelőzőleg 
is három jég volt. A védekezés meg
indítása óta ellenben az elmúlt évben 
dacára a folytonos zivataroknak s 
dacára a közel szomszédságban min
denütt előfordult jégverésnek, teljesen 
megvédték a jégveréstől, ez idén pe
dig csak is május hó 17-én tört be a 
behálózott területre a páiházai völgy
ből egy kissebbszerü jég. valószínűleg 
azért, mert a gazd \ közönségnek esőre 
lévén szüksége, mivel abban a tév 
hitben vannak, a védekezések folya
mán úgy látták, hogy az ágyúzás az 
eső felhőt is szétveri, a külömben is 
eső felhőnek vélt felhőzet ellen a 
külső hálózat a védekezést elmulasz
totta és igy csupán a kis-toronyai 
szőlőkben működött négy ágyúval 
csak annyi eredményt lehetett elérni, 
hogy a jég meglazult, ereje meggyen 
gült, kárt alig okozott.

S mondják bár a fizikusok elfogult
ságnak és enthuziazmusnak, sértse 
bár a viharágyuzás fizikai jó Ízlésüket 
e két évi tapasztalat azt mutatja, 
hogy a védekezés a lokális jégképző
dést megakadályozza, a más vidéken 
képződött átvonuló jeget pedig meg
lazítja, erejét gyöngíti, — szóval 
szőrül szóra igazolja a szőlősgazdák 
kérelmére nagyméltóságod által lekül
dött Raum Oizkár meteorológiai inté
zeti I. assistens részéről a megtartott 
értekezletek alkalmával mondotta
kat.

Dacára azonban az előirt eredmé
nyeknek & közönség egy részében 
nagy bizalmatlanságot gerjeszt azon 
körülmény, hogy a fizikusok és mc* 
teorologusok, dacára annak, hogy a 
viharágyukkal való védekezést nem
zetközi Congrcssusokon is vita tár
gyává tették, még ma sem képesek 
határozott állást foglalni és a tanács
kozás eredményéről azt mondották ki, 
hogy kísérletezni, az eredményeket 
összegyűjteni kell, majd azután ezen 
adatok alapján lesznek csak képesek 
a teóriában ma még eredményesnek 
meg nem állapított ezen módszerről 
határozott véleményt mondani.

Úgy de Hegyaijánk borvidékének 
lakosai, a kik a phylloxéra altul oko
zott vagyon veszteség visszapótlása 
céljából az újjá telepítés nagy befek 
tetősével magukat már oly mérvben 
terhelték meg, hogy egy ilyen nagy
költséggel járó kísérletezésre újabb 
áldozatott hozni nem képesek, de ha 
azok lennének is az eredmény posi- 
tiv megállapítására feltétlenül szak
értői vezetés, felügyelet és észlelés

Z A G I  HÍ RL A P .
szükséges, a melyre azonban a már 
felállított avagy felállítandó telepek 
rés/.esei nem kötelezhetők, hogv tehat 
a szakértők pár évi biztos gyakorlati 
adatok birtokába juthassanak, a inai 
alólirt napon tartott ülésünkben fenti 
s/á.n alatt hozott elhatározásunkhoz 
képest tisztelettel felkérjük nagymél
tóságodat, hogy e célból vagy nehány 
kísérleti hálózatot kegyeskedjék fel
állítani, amennyiben azonban ez nagy- 
méltóságod tárcájának tetemesebb 
megterheltetésévcl járna, legalább a 
már meglévő hálózatokat a megfigye
lés, ellenőrzés és kellő időben való 
rendszeres védekezés vezetése céljá
ból szakértő vezetők alkalmazásával 
különösen pedig egy műszerekkel fel
szerelt vihar jelző állomás felállításá
val kegyeskedjék államilag segélyezni, 
a mely utóbbi nézetünk ízerint itt 
Sátoraljaújhelyben lenne felállítandó, 
a honnan a közeledő veszélyről tá- 
virati utón egész Hegyaljánk azonnal 

; értesíthető lenne.
( Kelt Zemplénvármegye közigazga

tási bizottságának Sátoraljaújhelyben 
1901. évi június hó 12-én tartott 

! ülésében.
Matolai Etele.

alispán,
mint ■ közig. biz. h. elnöke

II. A Borászati Lapok cikke 
igy  szól:

A v iharágyuk  és a sz á r a zsá g .

A rómaiaknak igen találó közmon
dásuk volt annak jelzéséit, hogy ha 
semmi ossz .függésben nem álló tényeket 
mint okot és okozatot állított oda va- 
valaki :

»Baculum stat in angulo, ergo pluit.« 
(A szobasarokban áll a sétapálca, 

tehát esik az eső.)
Ez a szálló ige jut eszünkbe, midőn 

halijuk mindhangosabban felmerülni a 
kérdést, vájjon az idei tartós szárazság
nak nem-e a sokféle működő vihar- 
ágyuk az okozói ? Komolyan akarunk 

; a kérdéssel íoglalkozni, dacára annak, 
hogy ez alkalommal igazán nehezünkre 
esik a tllémáról »szatírát« nem iriii.

A múlt hit folyamán gróf Andrássy 
Sándor, a zemplénmegyei gazdasági 
egyesíüet elnöke, felkérte Raum  Osz
kárt, a meteorologiji intézet első a s 
szisztensét, hogy a f. hó 21-én Sátor
aljaújhelyben megtartandó gazdasági 
ülésen nyilatkozzon az iránt, vájjon a 
viharágyuzásnak van « egyáltalán be
folyása az országiján észlelt száraz
ságra, vagy pedig helyenkint előforduló 
felhőszakadásszörü esőzésekre.

Raum Oszkár eleget tett e felszólí
tásnak és tényleg rövid értekezletet; 
tartott ezen tárgyban és bírjuk igére- j 
tét, hogy lapunk jövő számában ezen I 
kérdést tanulmány szerűen lapunk ol- j 
vasóival is ismerteti.

Addig is. inig ezt közzé tehetjük, 
alkalomszerűnek tartjuk a magunk vé
leményét e thémáról elmondani.

Érdekes a ; ellentét, mely az újon
nan felmerült eszme és a meteoroló- 

! gusok nagy részének véleménye között 
I fennáll. A meteorológusok ellene van- 
I nak a viharágyuzásnak, mert azt állít
ják, lugy  a jég é» eső képződés 1000 

I —1500 m.-nyi magasságban történik,
! már pedig ily távolságra a legerősebb 
j ágyúnak sincsen hatása. Hu ágyuznak 
j a gyanús felhők ellen és elmarad a 
jégverés, úgy az tisztán a véletlen 
műve, vagy más szóval a jégvérés ez 
alkalommal amúgy is elkerülte volna 
a vidékét. Valóban különös, hagy ez a 
»véletlen« következetesen azokon a 
vidékeken áll be, ahol ágyuznak. mig 
ágyúval fel nem szerelt községeket 

j egymásután ver pocsékká a jég.
Ilyen „véletlennek* találkoznak Stiriá- 

ban is, Olaszországban is, Franciaor- 
szagbán is a termelők és minden szak
lapban tucatszámra olvashatók a ked
vezően szóló tudósítások. Tehát Európa 

I több ezer községében azóta, hogy fel- 
|állítottak viharágyukat, és azokat ide
jében és kellő crélylyel megszólaltatták 
nem volt jég, pedig például épen az 
idei esztendő ilyen sorscsapásokban 
egyébként roppantul bővelkedik.

A második oldda az éremnek az, 
vájjon az ágyúzás hatása nem-e oly

nagy, hogy még az esőképződést is 
megakaszthatja ?

Tudjuk, hogy az esőképződés több- 
; nyíre lokális eredetű. Bizonyos vidé*
, kék m bőven van eső, más vidékeken 
ismét lietek-hónapok telnek el anélkül 
hogy az Isten áldásában részük volna 
Ha tehát csakis azokban a dűlőkben, 
községekben, kerületekben maradt 

I volna az eső, ahol vihat ágyu-i aj vonal 
! van szervezve és azzal minden felhő- 
| képződés ellen lövöldöznek, úgy Logi
kus volna a dolog. De mikor ma or
szágos szárazság alatt nyögünk és 
egyformán szenved az alatt sok oly 
vidék is, ahol a viharágyut hírből sem 
ismerik, ahol az egész megyében egyet
len egy ágyú sem fenyegeti a fellege
ket, igazan komikus ilyen okozatbeli 
összefüggést keresni.

A Magyarországon eddig működő 
agyuk száma nevetségesen csekély, 
alig van talán 200 község, hol néhány 
ilyen nagyhangú szerszámot felállítottak: 
volna. Elképzelhető-e, hogy ezek bőm* 
bölése az egész ország területén meg- 
akasztotta volna a csendes tartós eső 
bekövetkezését ?

Tavaly már jóval több mint a fele 
megvolt a viharágyuknak, sűrűn szó
laltatták és mégis igen nedves nyarunk 
volt, Észak-OIaszországban tízezernél 
több ágyú vette fel a harcot a szőlőkre 
nézve legveszedelmesebb elemmel és 
azért még panaszt netn olvastunk a 
szárazság miatt, mert az esztendő 
egész normális lefolyású. Miért épen 
nálunk volna az ágyú ísnak ily külö
nös hatása ?

De nem hagyandó figyelmen kívül 
az a tény sem, hogy bárányfelhők el
len, melyek leghamarabb h >zzák meg 
az ésőt, sehol sem lövöldöznek, a 
sűrű fekete felhők ellen, amelyeket 
hófehér, napsütötte felhőgomolyagok 
tarkítanak, vígan folyik a lövöldözés, 
de ezekből azután hull i ; eső ott a 
hol ágyuznak és ropog Efelé a jég 
igen sokfelé, ahol nem ágyuznak.

Mi azért szavunkat c.akis a vihar- 
ágyuzók és a lövőtek jk minél na
gyobb szaporítása érdekében emelhet
jük fel.

Többfelé hallottunk panaszt, hogy a 
közhangulat néhol oly községekben, 
ahol még nincs viharágyu, vagy kevés 
van, az ágyukkal rendelkező szomszéd 
községek, illetve az agyuzó birtokosok 
ellen, fenyegető alakot kezd ölteni.

Erre a veszedelemre kívánjuk a ha
tóságok figyelmét felkelteni. Nemcsak 
a szárazságot velik az ágyukkal véde
kező termelők szemére, hanem azt is, 
hogy nem járja, miszerint ezek a ne
kik szánt Isten csapását más — nem 
védekező — termelők vagy községek 
nyakára kergetik.

Azért igen kívánatos volna, ha a 
gazdasági egyesületek a viharágyuknak 
minél nagyobb mennyiségben való 
felállítása érdekében indítanának pro
pagandát és karöltve a főszolgabirák- 
kai, jegyzőkkel, lelkészekkel, tanítókkal 
és az intelligens birtokos osztálytyal a 
hibás és veszedelmes nézetek fels/.inre- 
jutása ellen már most védekeznének.

A hatóság pedig, ha kell, karha
talom igénybevételével is nyújtson 
módott arra, hogy azok a szőlőterme
lők, kik a tudomány haladásában bízva 
viharágyuk beszerzésére a költséget 
nem sajnálták, tulajdonuk jogos meg
védésében korlátozva ne legyenek.

Kiadótulajdonos:
L A N D E S M A N N  M IK S A

N Y IL T -T É R .* )

N y ila tk o z a t.
Alulírottak kinyilatkoztatjuk, hogy 

amennyiben Redényi József úr Kolos 
Arthur úrral felmerült ügyét a lova
giasság szabályai szerint elintézte, 
igy a „Felsőmagyarországi Hírlap" 
f. hó 3 ik számában közzétett nyi
latkozatunk alapját vesztette.

Sátoraljaújhelyben 1901. július hó
6-án.

Farkas Andor s. k. 
Gojdics Béla s. k.

* IC rovat alatt küzlüttckőrt a .szerkesztő nőm 
felelős.
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A  t. e?. Hö^önséS tudomására ho^atiH, 
ho^y a lu lir t intézet foldbirtoKoKra és 
Ujhelyben léuo há takra  J 0 -5 0  éui'5 terjedő

Corlesztéses kölcsönöket
e s * k ö * ö l .

A  feltételekre uonatko^ó bouebb fc lu i- 
lá jo^ itássa l szó ljá l a

ü.-A.-l!jliclyi Vplul mini lakmlipiWiir.
fW W W W W W W W W W W W W W W ^ W ^ W W M W W W

Apró hirdetések
közzétételére

legalkalmasabb Zemplénvár- 
megye legelterjedtebb s

egyetlen független politikai lapja
a

felsőmagyarországi jtirlap.
Az apró birdetésok elölt fizetendők.

E rovatban egyszeri beiktatás 5 so
rig 50 fillér, minden további szó 4 
lillőrbo kerül, vastagabb hetükből 8 
fillér. Felvilágosításokat szives kész
séggel ad a kiadóhivatal. Levélheti 
tudakozódásokra pontosan válaszo
lunk, ha a szükséges levélbélyeg be

küldetik.
Vidékről beküldhetők az apróhirde
tések postautalvánnyal ; a posta
utalvány szolvénykro az apróhirde

tés szövogo is feljegyezhető.

Elegáns
levélpapírok

dobozonként1 koronáért
KAPHATÓ

fandesmann jVíiksa és Jársa
könyvkereskedésében 

S á t o r a l j a - t  J j l i c l y
Wükorlo-tér 602.

irodai alkalmazást
koros német anyanyelvű, de a 
m agyar nyelvben i s teljesen 
jártas és még egészen munka
bíró nyugdíjas férfi. Címét meg
mondja. vagy levélben kö z li: 

a kiadóhivatal.

Sérvkötdk
(E 1 s ő r a n g u g y á r t m á n y.) 

// agy 'választékban kupit a tó

Landesmann S.
szíjgyártó üzletében

S.-a.-U jhely, liákóczy-utcza.

gimnáziumi tanulók
teljes ellátást és gondos fel
ügyeletet találnak a főgimná
zium közelében egy nyugalm a
zott tanárnál. Ugyanott a zon
gorában és német nyelvben is 
alapos oktatás nyerhető. Meg
keresések „N yugalmazott tanáru 
címre Barátszer 820. sz. alá 
Sátoraljaújhelybe intézendők.

Legjobb minőségű

osztraui kovácsszén
mtrni. 4 koronáért kapható

K l e i n  G é z a
fűszer üzletében, Pnpsor u. 220.

£gy kereskedelmit végzett
k i s a s s z o n y

alkalnm zfist k eres
Bővebbet VVidder Gyula 

gyógyszerésznél.

Egy nagy ebédlő-asztal 
és egy kredencz 

Z i n n e r  H e n r i k n é l
eladó.

I  Ránk-Füred. ( R á n k - H e r l e i n )
á j  , , .} z ;M)e,,jps-tokajho^valjai traohithegvláiiezolat nvugati i 
§£ li'Jt°jéli; ejsznki szolok ollon védett kies völgyben. a ItMigerszin 
w) lelett motor magasságban fekszik hazánknak ozon már a 
,5; X 'I I .  szazad elejéről i>mert, sok baj ellen igen hatékony é. ,{ 

olcsó gyogyfiirdojo. mely hajdanában II. K nU zv  Fcrem-z és •> 
gróf B ercsén yi Miklósnak kodvencz nyári tartózkodási lioíyül í ‘ 

Wj szolgált. V'
á j  r . zeniplónmegyei Uálszéestfíl s a sárosmogvoi Eperjestől { 
jy j fürdőnk iá és fél órányi távolságra fekszik; ellenben a kassa- \ 
^  logenyem ihályt vasútvonal Regete-Ruszka (Garbóez) állomásá- 

tói 1 és egynegyed óra alatt érhetünk Ránk-Herleínbe. ’f
á j  Ránk-b iired igen hatékony fürdője a esúzos vagy kosz- [•
|g venyes bánta!inakban szenvedőknek, valamint azoknak, kik v 
§5] légzőszervig vagy nyakhártya-bántalmakban keresnek orvoslást. '* 
*j\ De Rank-Filred nemcsak gyógyfürdő, hanem tiszta levegője. ( 
«Xj enyhe éghajlata és kies fekvésénél fogva igazi üdülőhely is.  ̂
P  (A m a gya r  Geyzir.) Legnagyobb és Európában a maga f
3̂  nemében páratlan nevezetessége az időszakonkint szökő artézi } 

kút, mely oly megkapó és kivált a leáldozó nap sugarainak '( 
Új vagy  a holdnak világításában oly tiindérios látványt nyújt, '{ 

mely egymagában megérdemli a fáradságot, hogy e helyet fel- j  
M keressük.
^ A fürdők á ra i; M árványkádas fürdő: 1 kor. — I. oszt. j
f j bádogkádas fürdő 80 ül. — ‘ 11. oszt. bádogkádas fürdő 00 lil. J 

— III. oszt. fakádas fürdő 40 fii. *
fj] Gyógy- és  z en ed ij. A gyógy- és zenedij a fürdővendég tár- o
?Y sadalmi állásához, illetőleg vagyoni viszonyaihoz mérten sze- l( 
5v melyenként 5 írt, 8 frt 10 kr. és 1 írttal van megállapítva, b< 
% több tagból álló családoknál a szóban levő <lij leszállittatik. ■* 
3 Oly betegek, kik szegénységi bizonyítványt mutathatnak J
Sj fel, ingyen fürdőt élveznek. * l)

A fürdő május lö-étől van nyitva. A vendéglőt S ch iea r tz  y 
X Lajos látja el kitünően. Szegényeknek, tisztviselőknek s tana- 0 
y  roknak 33 százalék engedményt ád. {
X/ Szállásokra vonatkozó megrendelések a Cürdőigazgató- b
55 sághoz intézendők.

a l w A : ; A A• * , •  •; s»

f  . §
j Tenyész juh eladüs. |
$  G róf K á ro ly i Kásaló ur Óméltósága rad ván y i  fip

uradalmában, a tenyésztés felhagyása folytán eladóvá S Í
| tétetik : v  A
§  Fésűs kos . . . .  32 darab jj"
g  » 3-ad és 4-ed fúanya 581 » Se
k  » tok (tok) anya 187 » S í
Js » nőstény bárány 1 7 2 »  jajé

Ligaja kos . . . .  21 * j e
^  * 3-ad és 4 ed íuanya . 3 16  »
V » tok (tok) anya 102 » 5§?

» nőstény bárány . 02 »
ja llővebb ielvilágositással a gazdasági intöaöség szol- g|
S  gál 1 ily  pusztán  u. p. Mikóháza (Zemplénin.) S

E  ro fa tb n ii eg yszeri k ö z lé sért A 1  > 1 3  Á  T  I  I  X >  U  1 / T  f r C J  L 1 1 /  C'*im nHktiH hirdethekM khtssig- ú
5  so rig  5 0  'fillé r  fizetendő. A . L  l t U  l l l l l l / r j  JL ü i D J j l V . .  ■

Hirdetések közzétételére
legalkalmasabb Zemplénvármegyének legelterjedtebb

politikai lap ja  a

„felsőmagyarországi jfirlap"
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------ K ő i k n e k ,  t i m y n i  g n w l n ^ k n n k  eV! sa ja t  w m n u  vaum .

k i m n ö  minőségitp f *  szam orodni és asszú bort ^ 8
, , .j  Uvegenkint is eladok.
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