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Kéziratokat vi ssza  nem adunk.  
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Olasz bor.
Sáturuljaujholy 1901. jun. 7.

Egész keservességében bekö
vetkezett az állapot, amit jővén 
dőltünk, amitől féltünk. Kincs 
van a pincéinkben, drága kincs, 
akár az arany és a gyémánt, s 
mi kincsekkel a birtokunkban éhe
zünk és maholnap nem lesz be- 
tévö falatunk.

Az 1901. évi bortermésünk 
olyan kitűnő minőségű, amilyet 
csak egyszer-kétszer ád a sors 
egy évszázadban. Együtt fogják 
emlegetni az 1881-iki, 1886-iki
1888-iki borokkal.

S a bor meg van és nincs ára 
és nem veszi senki.

Miért? Nem ismeri, nem fo
gyasztja talán már a külföld a 
tokaji bort? Nem a borok kirá
lya már többé ez a bor? Nem 
versenytárs nélkül való unikum, 
amelynek nagyszerűségéről mesék 
járnak a nemzetek közt?

Hála Istennek még most is is
meri és elismeri a külföld a mi 
borunkat. A borok királya az még 
most is, bár elhomályosult egy 
kissé királyi koronája. Fogyaszt
ják is, csak úgy, —  ha nem 
nagyobb mértékben — mint az
előtt. Többet mondok : bizonyos
nak tartom, hogy nem terem 
évenkint annyi bor a Hegyalján, 
amennyi hegyaljainak nevezett bor 
évenkint elkel és elfogy a vilá
gon

Hát az már csak nagy élhetet
lenségre mutat, ha több hegyal
jai bor togy el évenkint a világ
piacon, mint amennyi a Hegyal
ján terem, s az igazi hegyaljai 
borokat a termelők még se tud
ják mérsékelt áron sem eladni.

Csak annyit kellene kieszkö
zölnünk, hogy hegyaljai név alatt 
csak igazán hegyaljai bort adhas
sanak el, s mingyárt volna nagy 
ára a borainknak, boldogulnának 
a termelők. És ennyit nem ké
pes a közönség és a kormány 
vállvetett törekvése kieszközölni!

Egy sajátságos jelenséggel ta
lálkozunk egy évtized óta, amihez 
azelőtt nem voltunk szokva, s a j 
mi teljesen megmagyarázza, hogy | 
miért nem tudunk mi eladni egy ! 
hordó bort sem.

Azelőtt hegyaljai borkereske
dők pinezéiben — mint természe
tes is —  túlnyomó részben he
gyaljai bort találtunk, s csak mel
lékesen, mutatóba volt ott más
fajta borokból is egy pár hordó.

Most a legtöbb borkereskedő 
pincéje olasz és homoki borok 
kai van tele, s a tokaji bor van 
ott rendesen elenyésző kisebbség
ben.

Hát ezért nem kél a mi valódi 
tokaji borunk !

Mert azt az egyet sehogy se 
vagyok képes elhinni, hogy a bor- 
kereskedő azt a sok olasz és ho
moki bort ennek a minőségének 
a megjelölésével adja el. Józan- 
ész élőit legalább hihetetlen, hogy 
aki olasz bort vagy homoki bort 
akar venni, az a Hegyaljára jő 
ilyet keresni. Valaminthogy kas
sai sonkát vásárolni nem megyek 
Temesvárra és szegedi paprikát 
nem Pozsonyból hozatok. Legfel
jebb azt mondhatják, hogy itteni 
fogyasztásra ke(1 az az olasz bor. 
De tudhatjuk jói, hogy az olasz 
bor a kutyának se kell. Én leg
alább még nem láttam eleven 
embert, aki kocsmában, vagy bár
hol, olasz bort rendelt volna ma
gának.

Nem másra való az az olasz 
és nyjri bor a hegyaljai pincék
ben, minthogy tokaji bor neve 
alatt adják el a külföldön s ki
szorítsák vele igy az igazi tokaji 
bort.

Azt mondják, hogy szükség 
volt rá eddig, mert nem termett 
elég tokaji bor, s a piacot fel 
kellett tartani. Jó, de most már 
terem elég, eladni se tudjuk, az 
olasz bor pedig még folyton özön- 
lik ide.

Ideje már, hogy vége szakad
jon ennek a világcsalásnak. Hi
szen csak rá mód, nyilvánosságra 
hozni, hogy melyik kereskedő árul 
igazi tokaji bort a tokaji cégér 
alatt, s melyik csalja a közönsé
get olasz és másféle borokkal.
Ez önvédelmi kötelességünk.

Legjobb lenne — ha keresztül
vihető volna — egyszerűen kitil
tani a hegyaljáról minden idegen 
bort, mint 48 előtt volt De ha 
ezt nem lehet, azt csak könnyű 
megtudni, hogy melyik kereskedő 
hoz be nagyobb mennyiségben 
idegen borokat, s ha már tud
juk, még könynyebb nyilvános
ságra hozni. Had veszítsék el az
tán az ilyen borkereskedők egész 
hitelüket: megérdemlik.

A hatóságoknak kezében van
nak az adatok A vasút kiad
hatja, hogy kinek menyi bor ér
kezik. Ha ez nem, hisz a bor fo- 

i gyasztási adót csaknem minde
nütt a községek kezelik, hát ezek
nek módjukban van kimutatást 
állítani össze az olasz borokról.

S minden embernek, aki tudja, 
hogy valaki nagyobb mennyiségű 
olasz vagy más idegen bort ho
zott a Hegyaljára, nem csak joga, 
de kötelessége ezt nyilvánosságra 
hozni. A közérdek mindnyájunk 
jövője, existenciája követeli ezt. 

j Mozduljon meg már egyszer ez

a csalások által a pusztulás szé
lére juttatott hegyaljai birtokos
ság, védje meg erélyesen az ér
dekeit, hiszen láthatja, hogy a 
kormánytól, meg másoktól úgyis 
hiába vár és kér védelm et!

Búza Barna.

Olaszbor a Hegyalján.
— Li*vt'l a szerkesztőhöz — 
tekintetes Szerkesztő ur!

Egyszerű szőlősgazda vagyok, a 
toliforgatás nem kenyerem, olvasni 
szeretek, inti nem; ha mégis tollat! 
fogok a kezembe, s levelemmel a 
tekintetes szerkesztő urnák alkalmat
lankodom, ez ennek a jele, hogy azt, 
mi telkemet nyomja, el nem hallgat
hatom.

Áldja meg az isten szerkesztő urat, 
.hogy lapjában tért ád árva Magyal
jának érdekeit szolgáló közlemények
nek is. Vannak vármegyénknek más 
lapjai is, sőt egyik a Tokaj-Hegyalja 
nevét viseli, de egyiknek sem jő 
eszébe a Tokaj-Hegyalja érdekeivel 
foglalkozni.

Elvezettel olvastam becsos lapjá
ban a Tállyán termelt olaszbor dol
gában irt közleményeket. Elismerés
sel tartozik minden hegyaljai szőlős
gazda azon ismeretlennek, ki ezen 
eléggé el nem ítélhető Uzeleinről a 
leplet lerántotta.

Nagyon sok igazat irt a Vitis Cul- 
tur is, kivált mikor azt Írja, hogy fő ' 
lég az olaszbor átka szőlőtermelésünk
nek, s hogy azon borkereskedő ki a 
7ökaj-Hegyaíjáról Olaszországból im

portalt borokat árusít el, nem kissebb 
karara van a kenyaijának, mint Szjfér 
Joachim, Gutglas és Bendec, s hogy az 
Olaszbotnak a Tokaj-Hegyálján való 
behozatalát meggátolni, az olaszborral 
kereskedőket leszorítani. ex az a fela
dat mely közül közhatóságunknak s 
minden szőlősgazdának tömörülni kell, 
ez az a feladat, mely mig sikeres meg
oldást nem nyer, a Tokaj-Hegyalja fe l
virágozni nem fog.

Ez az igaz uram ! Minden hegyal
jai szőlősgazdának erősen szivébe 
kell vésnie ezen mondatokat, s tet
teit ezek szerint irányítania.

Fájdalom, mi szőlős gazdák, s ve
lünk együtt közhatóságaink is e cél 
érdekében vsak társadalmi utón le
hetünk valamit. Kormányunk az 
Ausztriával való vámközösség miatt 
az olasibor beözünlése ellen nem 
tehet, semmit. Az osztrák érdekekre 
pedig az olaszbor beözünlése nem 
káros, sőt előnyös, mert savanyu 
boraik megjavítására az olaszbor na
gyon alkalmas, »másrészt az osztrák 
fogyasztó rá lévén a magyar borra 
szorulva, s az olasz bor beözünlése 
árát törvén a magyarnak, olcsóbban 
jut hozza.

Hogy miként védjük meg a kül
föld elolt hegyaljai boraink jó hír
nevét, illetve miként akadályozzuk 
meg. hogy egyes hegyaljai borke
reskedők ‘ Tokaj-Heg) aljai borként 
olasz bort forgalomba ne hozhassa
nak, erre a E. 11. f * évi 1. számá
ban Lossonczy vveyész ur „Olasz 
bor a Hegy alj án“ cimii közleményé
ben ád jó tanácsot,

A z t  í r j a  Lossonczy ur : „ha akadna 
o ly  vakmerő a ki a rajnai borok 
hírnevét házasitásukban. pláne olasz!

Lapunk -I- oldal.

borral való házasitásokban keresné, 
azt a rajnaiak agyon vernék. Mi pe
dig mint türelmes bárányok tűrjük, 
hogy a borok királyának értékét 
nyerészkedési vágyból leszámítsák".

Bizony valljuk be őszintén, mi 
gyávák vagyunk ily radicalis szert 
alkalmazni jogos érdekeink megvó- 
delmezésóre, mi nemcsak hogy agyon 
nem ütjük az ilyen vakmerőket, ha 
nem felemeljük őket, sőt amint erre 
péda is van, azt segítjük agyonütni, 
aki közülünk elég vakmerő & hami
sítók elten állást foglalni.

Ha Szoffer .Joachim meg nem szö
kik, ma minden bizonnyal bíró lenne 
Tolcsván, sőt az sincs kizárva, hogy 
Eiízesséry főszolgabíróval szemben 
megválasztották volna megyebizott
sági taggá.

No de Bendecet, e Galíciából alig 
4—5 évvel ezelőtt beköltözött nem 
magyar honos borhamisítót, ha nem 
is ütötték agyon, do legalább is ki- 
űzték a mádiak ? Van eszükbe’! 
Bendec leülte hat heti fogházbünte
tését, a Mád község szegény alapját 
illető s ezrekre menő birság megfi
zetése alól egy ügyes csalással ki
menekült, s ma ép úgy árulja Mád
ról a nem tok aj hegy aljai borokat, 
mint annak előtte.

Láthatja e példákból bárki is, hogy 
mi hegyaljaiak tényleg türelmes bá
rányok vügyunk. kik a rajnaiak 
módjára boraink meghaniisitóit agyou 
ütni nem fogjuk. E radicalis gyógy
szer teliát a Tokaj-Hegyaljára eeni 
való.

Nézzük a másik tanácsot. A sző
lészeti és borászati szakosztály ejtse 
módját annak, hogy ama kereske
dők névsorát kik nem kizárólag to- 
kajhegyaljai borral kereskednek, a 
világ piacaival megismertesse. No, 
ehhez nem nagy tudomány koll, 
csak tessék a Tokaj-Hegyalja összes 
bor kereskedőinek névsorát összeál
lítani, mert olyan borkereskedő, ki 
kizárólag tokajhegyaljai borral ke
reskedik, a Tokaj-Hegyalján egyet
len egy sincs, sőt olyan is. ki tokaj
hegyaljai bor mellett kizárólag ma
gyar borokat, tart raktáron alig van 
négy-öt. A többi bár nem részben 
tokajhegyaljai bora is van, 9|10-ed 
részben olasz, illetve házasított bo
rokkal kereskedik.

Egy ily névjegyzék közzététele, 
föltéve, hogy a külföldi kereskede
lem, helyesebben a fogyasztó közön
ség sulyt fektet arra (pedig súlyt 
fektet), hogy a Tokaj-Hegyaljáról 
tiszta tokajit kapjon, egy csapással 
tönkre telié az egész tokaj-hogyal- 
jai borkereskedelmet, s egyidőre bé
ri itólag hatna meglévő boraink for
galmára is. Teliát e gyógyszer sem 
válik be. En mást ajánlok.

Hívja fel a szőlészeti és borászati 
szakosztály a Tokaj-Hegyalja összes 
borkereskedőit, hogy az olasz bor 
behozatalát azonnal esfeltétlenül hagy
janak fel. meglévő olasz illetve há
zasított boraikon szüretig adjanak 
túl, mert ezen borkereskedők neveit 
kik ezentúl olasz bort szereznek be, 
illetve házasított boraikon szüretig 
túl nem adnak a külföld piacai előtt 
ismeretessé fogja tenni, mig azon 
kereskedőket, kik olasz bort többé 
beszerezni nem fognak, minden te
kintélyével támogatni fogja. En hi
szem, hogy o felhívásnak lesz foga
natja. Kereskedőink igen tekintélyes 

»része bízva a Tokaj-Hogyaljának er-



kölcsi támogatásában szakit nz olaszI íratott tanuk vallomásáról fölvett N'oni tinin...... io«l’,|',"ni. hogy nn- lojozes van használatbani tűmnek ár-
borral a3  keroskedSke pedig, jegvzőkönvv fellett terjesztve a kas- kánt jött „Vilis eultor arra gon- tol,ne: szolonmvolo szó ótermeo. 
kn[rszembe mernek szállni az egész saT püspökséghez. dolatra, hogy egy nagyon Ugyoson Hibás az ugyanazon helyen kozo t
Tokaj-llogvaljával. s borainkat to- Hogy miként fog hangzani az megírt s hangulatkeltésre kiválóan magyai loiditas is , meit az eiedoti 
vábbJis olászszal házasítván, szőlő- Ítélet, azt ma nem tudhatjuk. A do- alkalmas cikkben a tallvai horiigyet szövegben »zo sínes attól, Jtogy „sa- 
tormelésthik s gazdasági életünk lógnak orröl az oldaláról tehat hall- oda esomositja ki. hogy a légi óbb jat toimolosii botokat ami . „Ab o 
megrontására tűrnek, irgalmatlanul gatok. De vau ennek egy másik ol- kiirhoztatás Ivöliler Jakabot sújt- vendita" értőimé ez: „az altala el-
bovkotálni s kivégezni kell. dala is. melv a Köhler Jakab tály- Itatja. Sőt a vizsgálat ere.hnényet adottá. A tat azt hiszem radioalts

Kívánatos lenne még. hogy a kor- Ivai plébános személyét érinti he sem várva, előre megproleta ja. torditasi botlás,
mánv miként azt a fővárosi intéző- Erről az oldalról szörnyű nagy hogy rémséges visszaolos lett elko- Szemrehán> ast tesz „\ ítis oultoi 
tekkel szemben megteszi, az állam igazságtaümság lett elkövetve. Az vetve az általa kiadott papi bízó- azért is, hogy Kobler a zsidó bőrke- 
pénztár feleslegeiből egy-két milliót igazság érzete parancsolja, hogy a nyitvánvnyal. s ezt a tényt a kii- reskedoket lueggyanusitta azzal hogy 
olcsó kamat melett direot bottsáj- közszeretetben álló meghurezolt és'vetkező megjegyzéssel  ̂konstatálja: tokaji név alatt hamis borokat hoz- 
tana a hegyaljai pénzintézetek réti-1 meggyanúsított tisztviselő es ember- j ..Uigyje el iótisztelendő ur. egy kis nak forgalomba. Itt is szón eg cson-
delkozósére’ azon világos utasítással: igazai mellett szavamat felemeljem j tatárjárás nem tett volna a dokaj- kitaš történt, mert az eredeti bizo-
(s ezt ellenőrizné is), hogy ezen ősz- a nyilvánosság előtt. Hegyaljának nagyobb kárt” stb. nyilvánít nem általában alkalmazza
szeg a tokai hegyaljai borkereskede- Azzal van első sorban is gyanú- Igaz. hogy ez nem magyarul van. ezt a kifejezést. Kinuuadt ez a szó: 
lem támogatására fordíthassák: ha a | sitya. hogy Kippóczy részére ő esz- j de a ért annyt mégis ki lehet be- jdjGmdy”. A mi nagyon lényeges 
kormány ezt megtenné, ugv a To- köasölte ki az egyházi eskü ongedé- lolo hámozni, hogy vannak olyan különbség. , .
kaj-Hegyalja felvirágozásafeitótlenül i 1 vozését, holott ebből a célból egyet- magasra emelt fantáziák, inelyek a Hogy a bizonyít ványban 
bekövetkeznék. Ion lépést sem tett. aminek igazoló-j tatárjárást, meg valóságos aldasnak csak „némely zsidó kereskedő -10I

Szőlősgazda. s.*ui közlöm az egyházi főhatóság e minősítik ahhoz a szörnyű puszii- tesz említést arra a kérdésre maga
« = ~ = , t á r g y i t  rendeldtét V ..Kippóczy Nor- táshoz képest, melyet egy igény te- ..Viüs eultor« felel meg »A tallvai 

Az igazság érdekében. beit ottani bortermelő kérvényéi len papi bizonyítvány idézettelő. boi átfér« cimói kö/denitniyének első
& 6 , , . . melyben engedélyt kér arra. hogy Lássuk csak ezt a papi bizonyít- részében a hol Soffer Joachun Gut-

A »Borászati Kapok” múlt év i; v|t Ia a németországi egvházmé- vánvt! Lnnék a történetét! Volt-e glas és Bendee borkereskedők iizel- 
dec. l()-iki számában én hívtam lel ‘ ^  ‘ észér0 Ẑ1úlitaiidó misebor va- joga Köhler urnák ilyen bizonyít- inéiról emlékezik meg. 
a tok aj-hegy aljai bortermelők ligyel-  ̂mellett esküt tehessen, vánv kiállítására? Lpen ezék (izéiméin leleplezésének
inét arra, hogy vidékünkön az olasz ^  uras<g0«ldal visszavárál«? kö- A közsóei elöljáróság; jogosítva hutása alatt irta l.izonyitványába a 
borkereskedelem ellen meg kell ;; zö,ve_ megbUom uraságo.lat. van arra. hogv mindenkinek hacsak nehezményezett, kifejezést. & ha
dtlat t az akciót s ujjat kell al ant u, |(, # jolzett oskm ké, tanú „,..,11 a falu rossza, vagy címeres gaz. ugyanakkor keresztyén borkeskedok
az óbból származható esetleges visz- , , | - , étébe|, vogvo fcl s ezl jegv -|c.mber -  kiállítsa a bizonnyitványt basonlo visszaélésekét követtek volna
szaéléseknek ........ zőkönyvba iktatva a bizonylat kiál-1 erkölcsi állapotának jó.ninőségé- el, lvőhler ur nem kérve ki »V.tis

Ezt társadalmi utón vélt.u " t !f, ' litása'végett mielőbb ide torjeszsze I ,öl. Mev is pecsételik annak rendje eultor« tanácsát, beírhatta volna o
belőnek oly módon, hogy osszegv uj- , szerint “egv koronáért. l Tgv-o ezen bizonyítványba »nemcsak zsidókde
töm a tokaj-hegyalja. borkereskedők, hiszem , egyszerUen ky. nem akaa tel semmi emberfia? keresztyének is«,
névsorát, s felhívom a hegyaljai boi-j t o l t o  amikor o rcn- m - , . • ; n im Ez a tényállás, melyet az igazság
kereskedőket, borügynököket és szó- }  t  , J  \ ” i - Maganembettk mai naj s>aö nt érdekében szükségesnek láttam elő-
lőbirtokosokat, hogy koronként Itt- <>« 0 «rzohnonek mogfeieloleg a bt- ig(Jll iniak pecsétes levelet, mint a fc
dássák velem, hogy ki és mennyi | v“‘“>os eskll‘ „  . .. „n régi jó világban. Ehelyett van a c  »«“'• je-vzem mű
bőrt vásárolt a Hogy alj án ? A köz- hot az esetben is ha az esk u  - lnerr0| ellátott névjegy butara hr- ho'„ M ille r  Jakab parohiaH* öve-
lött adatok aztán a bel- és külföldi <R‘ yezese ö len eszrevetele, le U k kantul, ajánló és d,esető sorokkal ^néttokalantít k U lmUl beto- 
borászati és gazdasági szaklapokban volna, felsőbb hatosig, rendé etűd szoklak a hivatal után járok a mól- ^  h S  szMÖ kénezi Tebá t tn tó
közzé lesznek téve abból a célból. kl,lllka '',s rokl.l.ka.... ast t(Ssiígos ,vs kegyelmes fomagassagok éti te róh senk sem loev
hogv úgy a termelő mint a vásárló alka Utasabb közegeknek stuinin ele clőt, megjelettm. Hogy uz ilyen f  0 Lmn u I etreb b bvrátiá' voltéi
közönség tájékozhassa magát az '»'vatalos állasban és osztályban sin, > protekciósok bivata t kapnak súgván- ' „  nak k í^ ^ tok atw ilia i bor 
etrve  ̂ borkereskedőket illetőleg megengedve. (.sak gyorsan emelkednek a hivatal »‘»a annaK, tu a toKajneg>aljai do

6 ogv nriért Tsumi.KUk tá sadtilt.ti Ugyancsak a deez. 14-iki szám- fokozat létráján, azt mindenki tér- kereskedőimet előbbre visz. a 1 do-
uton*véltem ezt^a*kérdést ez idő- bán ■fel van vetve az a naiv kér- „á tesn ek 'ta lá lja . Hogy Így sok *> * "'.túl annak, ant, annak ntjaban
szerint megoldhatónak? Annak az a dós, hogy a kassai püspökségnek érdemes alul marad, sok üres fejű u:. „ki pn un.,.
magyarázása, hogv jelenlegi bortör- vagy bármely egyházi hatóságunk, fölemelkedik, kiszómithatlan karar-' , [ - f i  . | Köhler
vényünk igen sót kibúvó ajtót ha- van-e joga ilyen eskü kivitelére? az oltani nagy nemzet, c etnek, azon
gyott fel a borkereskedők Számára. Jutott-e valaha valakinek eszébe senki sem fog megütöd,,,. ? Szerk.) ^  , ^  T Z u t i L  V
melyen az esetleg elrendelt vizsgá- felvetni azt a kérdést, hogy az egy- |hatóságnak szabad, magán ember- . Z b e r Jo.n! c^ í eL zkí*
lat alkalmával kényelmesen lehet házakat egyátalán illeti-e jog? Van nek lehet egy vagy más ügyben ^  ^ „ f ő z n ö m  a 1 1 1  h t v  
menekülni. Az olasz borral szabad e joga az orthedox izraelitának a egyik-másik embernek olv ertelmü ‘ , 1 ‘ n tv\»1« t<rlíii‘n’<r-í t
kereskedni a Hegyaljai! is. Az ősz- kóser életmódhoz, s e/.zel kapeso- igazolványt vagy ajánló sorokat , , ‘ f JA  ̂ 4
szeházasitás is meg van engedve, i latban a kóser bor, a húsvéti liszt, adni, melyek az illetőnek hasznára 1
Csak az van tiltva, hogy az ilv bo-1 mint amelyek a felekezeti hatóság vagy előnyére szolgálhatnak Hézser Emil,
rok Tokaj-Hegyaljai néven kerülje-1 ellenőrzése alatt állanak s annak Csak annak nem szabad, aki papi ov. ref, lelkész,
nek forgalomba. De ezt a tényt ki j bizonyítványával láttatnak el nem j állást foglal cl? Csak a pa|> keze
bizonyítja be ? A vegyelemzés nem. képez-e a felhatalmazott árusítókra i: legyen megkötve, mikor barátjának Facér pincérek figyelmébe. lümló- 
A vasúti fuvarlevelek a bor szárma- nézve monopóliumot? Azt hiszem, szívességet tehet ? kezetes dolog még mindig az njhe-
zásáró! hallgatnak. Beszélhetnének ej hogy ezek a kérdések nem merül- Köhler egy egészen magánjogi lvi képviselőválasztás Emlékszünk
tárgyban a kereskedelmi könyvek : j tek fel, mert hiszen ez az illetők- ’ j0]jeírií csplokményt végzeli, mikor még arra a szomorú időpontra, mi- 
a megrendelő levelek, üzleti lő- nek oly természeti in-jgánjuga. «. hippóczy rés éré azt a bizonyos la- kor a kormánypárt vég-kép kifogyott 
könyv, a levelek másolatát iarlai- j m«iyhez semmitele hivatalos <*s nem jjn szövegű bizonyitváuyt kiállította, a kortesekből. Városi és megyei 
mázó másoló könyv hivatalos hatalomnak semmi köze. Kiállította nemcsak azért, mert meg dijnokok, végiahajtúk, utcaseprők

Igaz. hogy a bortörvényhez kia- Annyival inkább csodálkozom : volt győződve arról, hogy Kippóczy mind mozgósít ve. voltuk, de 84 küz- 
dytt miniszteri rendelet megengedi tehát akkor, midőn a rom, kath. i a bizonyítványban fogiaít amaz állt- ség számára kevés volt mindez. A 
az ezekbe való betekintést is, de vi- egyháznak egy oly jog.it teszik kér- tásnak inegfeíelőlog, hogy : „az ál- szegény Dókus-páiG szertenézett, s 
fczor t a keseskedelmi törvény feljo- dós tárgyává, amelynek gyakorlása tala eladott borók az o11ári szent- nem talált híveket a hazában, akik 
gosiija az üzlet embert arra, hogy nemcsak századokra nyúlik vissza, ség anyagául alkalmasak”, valóban vállalkoztak volna hogv a magasz- 
könyveinek kiadasat, az ezekbe vaiö j hanem oly elidegeuithetlcn és ter- tiszta és természetes bort fog ve- tos kormánypárti eszmék apostolai 
betekintést megtagadja.  ̂ meszeli, de egyszersmind annyira vőinek kiszolgáltatni. Műig sincs legyenek.

lessék kimenekülni ebből a di- lenveges es nagy lontossagu, hogy1 jogában ezt a meggyőződését meg- Ekkor jutott tudomására, hogy
iemmábél mikor az állami törvény ennek ketsegbevonása is az egy- változtatni, s mindaddig nem, inig nem messze ide, Kassán, vannak 
szembe all a miniszteri rendelettel! ház ellen irányult merényletnek mi- önnek az ellenkezője bebizonyítva I még raktáron derék áldozatkész ha- 

Ezért nem vártam sokat az ál-! nősíthető. nem hisz, De kiállitlmtta ezt a bi-1 zafiak, akik meglelő napidijért s/i-
lami beavatkozástól es nem várok A dolog igv áll: a kath. egyház zonvitványt azért \<, mert előtte vesén lelkesednek {létszámra még
semmi pozitiv eredményt a Hegyalja: istent iszteletebeu a központ a lé- Kippóczi Adamovith .volt plébános- ;i kormánypárti elvek mellett is. — 
javára. ! nyeg. a szent mise, ebben az egyik nak hasonló tartalmú bizonvitvánvát Ezek a derék férfiak a hétköznapi

Arra nem gondoltam, hogy e meg-j főtényezo a bor, mely transsubstan- ! mutatta fel. ’ 1 életben facér pincérek, de ilyenkor,
indítandó akciónak személyes^ jel- tiátio utján a Krisztus vereve \ ;»1- Azonban ez a bizonyitvánv égé- ha előre megkapják a napi dijat,
lege legyen. Mert akkor, midőn e tozik át. A legprofánabb józaiívsz ■ szén bizalmas jelleggel s oly célból elfogja »őket az önzetlon lelkesedés 
becses lapnak hasábjain Kippóczy is azt parancsolja, hogy az a lmr.' adatott ki. hogv alkalmilag és XV- és készek csupa rajongásból kimenni 
Norbert tállyai borkereskedő üzleti amely ily vallásos célra van ha>z- vanatra a misubort rendelő papok- falura, s hirdetni a kormánypárt 
dolgai szellőztetve lettek a dócz. nálva. hogy az a bor. amely az át- nak megmutatható. Arra, hogv iiz- dicső tanait. Lelkesedésük s ügybuz- 
14-iki szám hasábjain, az ő neve lényegülés következtében a katb loti leveleken felhasználtassék.' on- galmuk mindig aránvo. az előlege- 
mellé nem egykét hegyaljai borke- dogmatióinak fundamentális sark- godélvt nem adott. zett napidij nagyságával,
reskedő nevét lehetett volna sora- kövévé válik, oly Valódi, szűz és Küllőmben a dec. 14 iki számban Ezeket a rajongó elv ársakat ho-
koztatni, hasonló ok miatt. hamisítatlan legyen, hogy annak közölt latin nveivü szövegért,-- zatta le a kormánypárt, hogv a cső-

De hát már ezen túl vagyunk, valódiságához a kételynek m é g , ben lénveges nvomda hibák cselék terrorizmusával szemben az 
Most lássuk a tényállást. nvéka se férjen. Ezt cék izz^ ^ T v  vannak -  a l'.-lelősségct nem vál úri elveket hirdessék. Ilogv mily

A hivatalos vizsgálat ugv a pol- ház által felvett h iv a « ^ * ^  ,kü. lalhatja magára. buzgalommal, s mily fényes siker-
gan hatóság mint a kassaî  püspök- Hogy / J ó r i - e ^ ^ r  aiioz megint Mert hiszen az azt közölő szöveg rel tették, azt Klió arany betűkkel 
si‘g által el lett rendelve és »neg is j sok szóf^>^v ■;!caz egyház a maga va’óségo^ satyrája volna az ajánló- vési be Zemplénniegye történetének 
tartatott. érdekeben többet nem levélnek. Kid az > ik sorban ugv" lapjaira. (Hogy mennyi volt a napi-

A polgári hatóság constatálta tovább nem mehet. tünteti fel Kippóczy mint „vini cul- díj. arra ép ennek a buzgalomnak a
ho£.Y y'P.póyzy N o i b e r tncV^^m -r; De visszatérek annak az elemzésé- torem” ami annyit jelent mint bor- szokatlan nagyságából lehet követ-
kitiinő minőségű nami-j hez és bizonyításához, hogy Köhler művelő. Nagyon helyesen és éles keztetni.)
sítatlan io lt? szomorodni j Jakab pléhénos úrral ebben az úgy- szemmel Viiis eultor is észrevette Dísze és vezére volt az elvekéit 
horaM^áfwfijiT; olasz borai. Házasi-jben igazságtalanság lett elkövetve, ezt a szarvas hibát és zárjel közé küzdők napidijas táborának a már 

^Jíií^rl^V tírt bora nincs. különösen a „Vilis eultor- részé-1 megjegyzi: »de jellemző«. Az ere- nem ismeretlen jeles MuuHuier, aki-
Á z  egyházi hatóság által kihall- jről. | deti szövegben „vino ed. toréin” ki- nek a harc hevében, mint t nyomo-
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zat kiderítette, egy nadpalcával ke- t c !M no j m  * ,,«”71 ------------------------------------------ ------------------------- •
resztül lőtték a karját, mely bokros{sővel csak a Ki- 10 krüoír 1 i T  ‘ HÍREK őszintén szólva, mi a mi paraszt
érdeménél fogva a kormánypárti koniptirsamiual közö. vím liii,, eszünkkel megérteni képesek nem
vértanuk díszes seregébe 1. sorszám vollc moir n mvón .o„ A T . ~  vagyunk, oly magasan tudományos
alatt ünnepélyesen besoroztaott. járt d v „Vvol ..S u ,; .*  1  ̂ ,'>ö i A Labancz követ. stylusban van tartva.
[Mint bálijuk október 6-ikán kosz.,- tős/-im   ̂ Vélt ‘ közl*unénv«í?.yJ! ! ! '  ■ Pezsirős palaczk asztalon Hat csak czítálunk az uj szerkesztő
rut is küldött az^aradi vértanuk sir- általán non. szó Vált rá * ' ' Szél a zine. a cimbalom. programjából, melyben többek közt
jara, a kővetkező felírással: a jeles . . . . .  , Megvettem eirv kerületet ,gón boJ>y : >»a társadalmi részeknek
ellenzéki kollégáknak — Mauthuer . A plébánia kompján vámszedési ■ Fél vármegye területet ’ a vezető központok köré fel és alá-
kormánypárti vértanú és pincér.) ,(>U mii-, ott a kerülőnek mást. Addití iszom mulatok rendelt rendeltsége a szellemi mun*

No de, mint Bárány lgnácz elemi 'J1111! íl a plébániai birtokra gaz- \jlg labancz'követ vagyok kának különös irányaival, az észlelés
olvasókönyve olyan szépen mondja, , !l»l. rZt‘P)(>l közlekedik, pénzért * ' b j • és végrehajtó tevékenység vezetése, az
a jóttett mindig elnyeri jutái m k’í“VT,,,Í nem szabad, ha tollát ezen Talp nyaláb a munka tárgyam, i érzelmi vagy értékbecslés jellemzése,
Mauthnert se hagyták elv és haj- ^bilom ellenére az ottani kerülő i Hízelgés a vetett ágyam, alanyai és tárgyai, az értéknézetek ha-
társai, a kormánypárti vezérek, kár- cetének feláldozásával átszállított Hallgatás a fejem alja, tek hatalma, tekintélye és elfajulása“
pótlás nélkül. Beszerezték tényleges Víísar‘ utasoktól valami csekély aján- „Igen- szó a takarója. fogják vezérelni munkásságában s
pinozórnek Bockhoz. Így telu Unom- ,U;ko1 ka pott. mint vámtulajdonosok így nyugodtan alluitok, hogy általános érdeklődéssel fog vi-
csak babért és martirkoszorut hozott m* (‘zt uoki ezúttal kivételesen Mig labancz követ vagyok. sejtetni a társadalmi anyagváltozás
neki a választási harc, hanem jőve- juogongedjük, mert az átszállított  ̂ iránt megjegyezvén, hogy dicséret
dclmező foglalkozást is. S az idén 4 uta  ̂ habár tiltott területeken is  ̂ zoüel belelt köpönyegem vagy megrovás egyaránt kerülhet
már mint tényleges pincér kivin! keresztül, hamarabb eljutott reájuk Ni fordítom, mindegy nekem tollára, de tombolva iidvrivalgani
nagyszámú olvtársainik » tisztelői- vdrakotó családjuk körébe s Így a a f ? ! " ’ “ <* az elvLM" non. fog soha.
nek boldog uj évot t#lh* 7 k ^  T \  n K**ei-isw>n. mulatok0’"' -S z a b ó  József vógardói tanítót

L/.eit ajánljuk a taczer pinezérek 1 toltak; ;om a oikkuó részéiül ^ j ba követ vairvok szép kitüntetés érte. A gyümölcsfa-
bgyolmóbe, hogy ha tényleges .....- lleil,vo1 1 Myon. " k° ' üt V“- ' ok' tenyésztés torén elért érdemei jutái-
l ™ 1' akarnak átalakulni, erre Kecses lapjának ugyanazon szá- Az igaz, hogy öl a kétség, mául a földmivelésiigyi miniszter
legjobb ut a kormánypárti fokortos- mában Vajdácskáról Lieberman Manó kía 4oro£ a függetlenség, 200 korona jutalomban részesítette
sof,\ . urnák is megjelent egy közleménye } í ^ y a bazban vihar támad. lés részére elismerő okiratot küldött.

I jegyezzük meg külüml.en, hogy | az itteni ázsiai saraktól járhatatlan V..sc‘m nyitom ón a számat. _  Halálozás Egy fiatal urinö kora
í  Z k S  “  7 '»»eutició-1 utakról s végre az én ko,{.pontról is, 1 halálá?.* ÓKesitenU bennünket Kb
mellékein £ 7  S " . ^  hogy mért nincs itt a helyett híd. J*> 'htmiel s/.axa/.ok. rályhelmeczről. Koraáromy Kálmán
val ee-viiti ii ';>|U k»'JU' — llabl11' Lieberman urat a vajdács- A Hazával nem gondolok, kirdlyhelmeczi aljárásbiró neje f. hó
kossáSLnk ÍÍ/í k; erosza- kai lakosok között ismerni nincs Tetteimről nem számolok, 7*án. élete 22-ik évében elhalt. A

4 k£ zoiniekut. szerencsém — do bizony az. Uj hely Széles körű protekezió, család a következő gyászjelentést
Bereczki fele vezető közlekedési útra Mellé busás provízió. adta ki : Komáromy Ka/máuné szül.

Az f.lsóbereczki komp ügyében a tclt perjegyzései a valóságnak igen Addig iszok mulatok, Szedlár Irén, életének 22-ik évében
köv tkező sorokat vettük: " megfelelnek, mert bizony ezen Uj- Mig labancz követ vagyok. házasságnak a második évfordulóján,

7, , w * hely—-Bereczki felé vezető közlőké- ‘ a folyó hó 5-én reggel 5 órakor a
tekintetes Szerkesztő Ue! dósi ut páratlanul ált a vármegyében Konkoly. haldokló szentségek ájtatós felvétele

Becses lapjának 103. számában öz az ut az hároinnegyedrószóben “  után történt gyászos elhunytát. A
„Egy rókáról két bőr- cim alatt többnyire já-hatatlan, és 10 év előtt T isztelettel kérjük vidéki elő- megboldogult földi maradványai f.
névtelenül megjelent közleményre boldogult emlékű volt főispánunk fizetőinket, hogy az illető posta- évi január hó 7-én d. u. 2 órakor 
habár annak tényleg semmi jelentő- ,nar at is vette }l uiegyei utak so- hivataloknál az előfizetés meg- foSnak a róni. kath. szertartás szé
tégő nincs, a tényállás lényegére |‘ába> s az akkor lezajlott köyetvá- ] u]itása iránt lehetőleg gyorsan í int a kl.p%helmeezi róni kath. sir*
uémi felvilágosítással kívánván .szol- tisztás után mintegy 1 km. távol- S7Íveskedienek jnté7ke(fni no kertben ?Iok nyugalomra tétetni. Az
gálni, tisztelettel kérem szivesked- sá&Ta me£ ls történt a kövezés, de szivesKeajeneK intezKeani ne- engesztelő szent mise áldozat pedig
jók becses lapjában alábbi rövid vá- azbtrt abban maradt, s nem gondol hogy a lap szétküldésé fenaka t, hó 8-án d. e. 9 órakor fog a ki-
laszomnak helyet adni * vele Stí,1ki. De hát régi közmondás dast szenvedjen. rályhelmeczi róni. kath. templomban

Mindenek előtt szolgáljon tudom«- hog>' í,inosen ol,>'án ™ f\ i -  tíróf Lónyay Elemér birtoka vá- az Urnák be.nutattatni Kel. K.-Hel-
sul, hogy az ón alsó-bereczkii kom- nil?csen ol>'fn ''5al'as a '»Hybol k>- sáron. Mint főúri körökhöz közelálló '.!'e.?z’ . J.,.2j január 5-ón. Legyen 
pom, a* sátoraljaújhelyi plébánia "®k a",llak la,szna nu legyen. Nőkéin helyről értesülünk, gróf Lónvay Ele- ? ok ts M<I°tt jó lelkének emléke 
kompjától alig 100 öl távolságban rev »ilajdonosltak igaz nagy | „lér K0drog Olaszi birtokát Zemplén és,az orók világosság fényeskedjék
egy folyó vizen van elhelyezve s ,k“T . ‘ réyel,".mmt J01«''* j megyében el akarja adni és egészen nekl!
úgy ha az egyik kompnál jégzajlás 4?  a lal \ d Z > b‘uoijinogyul-; külföldön szándékozik letelepedni. — Alberthy Werner Európának
van -  józan ész szerint -  a ma- ' f Szf ? n lartó J^a.atlan utak miatt; Xeje Stefinin voU trónörökösnénk legnagyobb tenoristája, a budapesti 
síknél is feltétlenül lenni kell, mert aüs*0,ut® 110,11 keies s®!,1,111 .' í  ; múltkori rövid látogatása alatt, úgy- /nagy. kir. opera nagy művésze a 
s zaj a viz folyásán megy s meg- l10!11 ,a ^cbermunn ur alta vmdicalt [ Játszik Ileill találta magát jól Olaszi- jövő hét folyamán a városi színház* 
kötni nem lehet, igy cikkírónak hl(J cpiteh és fontaitas! költségek, d e , bailj a j10j a kastély nem is volt bán tartja egyetlen nagv hangver
nem áll azon állítása, hogy az én n 6g 11 1mV.0s1z, l,zetest se![l húzza be, számára eléggé tágas. Különben Ló- senyét. Amint a világ összes lap
kompomon nem lehetett közlekedni. , f 1- , JObban 1?“??? ?'■ a °,s>7  nyay Elemér gróf, ki mint diplomata jaiból ösmerjük, olyan műélvezetben 
a plébánián pedig lehetett, mert az > J7 L>tírm{.in ur ..aii LPsKan, laK01 többnyire külföldön élt, szinte nem lesz városunk közönségének része, 
újhelyi vásárnapjának délutánján 8?Soranak akl l)aPnkftt- uorsot. pet-1 szereti a magyar falusi életet és nem mint még soha! Néhány nap óta Kas- 
amely időre cikk Író róka bőrös ról1ou,u{lít- rongjrot cserei, buzaerU fog neki nehezeI1 esni, ha magát sán hangversenyezik L  amint tu- 
vámszedésre gravitál, ember élet gaboiláélt; aiPaeit» a Idilliünket egészen expatnálja. Az Olaszt bír- dósitónk Írja, a közönség őrjöng az 
veszély nélkül közlekedni sem az P,acrí  szal uem kepes vajdacs- tok ncm majorátus, 25-30,000 frt. óriási elragadtatástól. Nagy áldoza- 
ón, sem a plébánia kompján nem p íl at.yahaknak' A kl’ro,s pakl1 évi jövedelmet hajt, tok árán sikerült öt Lővy Adolf
lehetett/) hanem a két komp kö- ía{ 8ZIV<?sen c?.or^ . 3 .4 cm) tengeii- _  Egküvö jjücz y().{í|J fényes es- könyvkereskddőnek a mi részünkre
zott az a külömbség, hogv az envém a,,inA aZ líJ le!y! l),acon 7 k1, . kiivő színhelye volt a sárospataki is megnyerni, amely vállalkozását
vámszedési joggal felruházva törve- ^ I11?,1?tt ,im^ 1ürul a szegeny vaj; kath. templom, hol Pék János kívánjuk, hogy siker koronázza. Je-
nyes felügyelet alatt áll és vészé- h° ^  , o °r i .̂‘i^ í  székesfehérvári tanár örök frigyre gyek már ma is előjegyezhetek az
l/ee jégzajlás eseté,, annak olbocsá- fá t  S  Í  n,er ’ k lön ló'’01t Kras«„apols*ky Ida kisasszony emlitett cég üzletében,
tása a révésznek tiltva van, míg az ben hLlépének'éste sötétbe kellene n-!'al’ ^ .i!Kle,1>' Ltván dr. jogtanárnak Batyubál. Lapunk mull számában 

.ílllg f R  ?zukBi;et lenni, az ételét pedig sótlamd meg- ^Sornéjaval. _ említettük, hogy a Szylvester esti bá-
szálltam kepes, vain&zedósi jog nel- enni- ]j0 ez a csero használ is a — Szerkesztő változás. A „Zetnp- Jón megelent hölgyek névsorát csak
, » nniganhasználatra engedélyesek iJenirytíihőI került sógornak, mert leni Hirlap“-ot eddig hirlapiró-kolle- hiányosán tudjuk s igy kimaradtak a
Koinpja, felelősség es felügyelet néF aug 2 évi cserélgetés .után már 3000 gánk Mihályffy József szerkesztette névsorból. Asszonyok: Ambrózy Nán- 
kul leven azt a plébánia kerülője koronáért házat, helyet vett, \ raj- a ki egyszersmind a helybeli állami dnrné. özv. Hercsfcáné, Wessely Mérné 
jogzaj as osetón is elbocsáthatja, igy üácskán szárnyas ajtóra boltot épített iskolában mint tanító működik. Az Wilhelm Henrikné, Némethy Berta- 
tortellhetett meg az hogy az én a i0n.S55ehb helyen, és úgy megy ám ő szerkesztése alatt a Zempléni Hir- bJan('/ (f*’• Székely Albertné, Schön
kompomtól a közlekedés beszunte- a csl>réje. hogv ha ez az az IJjhelv lap igen szép fejlődésnek indult és Miksané. Leányok: Hertzka Ottilka,
tese folytan Szőlősko és Sárospatak Bereczki felé vezető járhatatlan me- mind nagyobb kedveltségiek kezdett Schwartz Ida (Zsulyta,) Wessely 
tele visszatért utasok közül 3 jobban gyCj u{ hamarosan ki nem épül 2 év örvendeni. De mert rendszerint úgy Aranka.
J f ® 11 atyafi*a l,,®bánia ko.m,J‘ alatt Szentgvörgyi és Schön nagy- szokott lenni, hogy a mi a nagy _  A zemplénmegyel vívó és sport 
janoz ment Szerencset próbálni az kereskedők ó-szeresek lesznek, a vaj- közönség előtt kedves, az bizonyos club közgyűlése f. hó i) én csütörtö- 
tilnieneteJre. . . . . .  dácskai szegény lakosok pedig tönkre köröknek és klikkeknek egyáltalán kyn estve a Hungária szállodában

Itt tudnia keli a cikkírónak, hogy memick mellette, holott 2 év előtt uem tetszik. ~r ezek a Alihályíi Jó- lévő saját helyiségeiben fogmegtar- 
ti plébánia tuhi jdonat kepezó erdő midőn Lengyelből ide került valóban *sef szerkesztői működését sem néz- tat ni. melyre a t. tag urak ezúton is 
terület az Ordögszigetéhez hason- 11H',g nadrága sem volt. tök jó szemmel s csakhamar találtuk meghivatnak. Ezen közg\rülésen fofr
ht, azzal a külön,bséggel, hogv azt ,-eméíem hoirv ez a. ál- ulat, é* .M.halyffvt a a club ünnepélyesen megnyiUatnt
A tenger, ezt pedig mindéi,telő az “W  ^ ^  tokáia hu'tani luc t ?ze.rkoS O valü visszavonulásra mely után ismerkedési estél/lesz.O-Bodrog veszi korul, az O-Bodrog lapot nem tog so^atg laiiam mm hirjiik. - , „ „ .
közepétől pedig az én birtokom te- az UJ l!l, 0 uieltósága n sze- Zempléni Hírlapot tehát mos- ~  Az első sátoraljaújhelyi izr. bo
rul el s igy a plébánia kerülője ál- 8?n.V földművelő nép helyzeten se- tantól kezdve más szerkesztő vette X55? „X1 ron .̂els küz‘
tál — állítólag a róka második bő- g'tendo nem fogja engedni azt. hogy ^ z uj szerkesztő pedig Patakv gyűlésé folyo hó 22-én délután 5 
réért élet veszély közölt átszállított ]JZün 4 kn1, távolságon elvonuló jat- ĵjkiés városi főjegyző. A városi hí- .,rakoi a 8tatusquo izr. iskola terme- 
emberek a plébánia területéről az hatatlan megyei ut rövid idő alatt vatalnokok közül ez immár a ipáso- ,ben ^°g megtartatni.
O Bodrog átgázlásával csak az én kl 11(3 eiuttessék. (bk szerkesztő. Hogy Patakv Miklós — Műkedvelői előadás. A sátorai-
birtokomon keresztül közvetlen mel- A.-Bereczki, HK)2, jan. hó 2-án. szerkesztősége fog-e a Zempléni Hir- jaujhelyi iparos ifjúság f. hó 25-én
lett juthattak ki, ha tehát révészem Tisztelettel bip u ányában változást jelenteni, nem szombaton este tánccal egybekötött
az átszállitottaktól jogsérelmem és ' nem tudjuk, csak abból sejtjük hogy jótékonycélu műkedvelői * előadást
birtokom gázlásáért az 1894. évi XII. Olchváry Miklós, igen. mert Pataki Miklós az általa rendez a Kossuth-szobor javára, mely

, , ,, , komp tulajdonos. szerkesztett első számban a lap prog- alkalommal szinrekeríU a „Falu rósz-
^  -  r mjit is kif0j,i' üe hT  ,'!‘iben k«v«tke*ő ajerepuMWssal •zaj hís nem veit, | áll ez a programul, — azt bizony Batky Tercsi: Nádasy Emma, Fe-



3. szám (4)

Hirdetmény.
Jelen hirdetményem kibocsátásával bátorkodom a 

nagyérdemű közönség szives figyelmét felhívni, hogy üz
letemben mindenféle

„Jokaj-Jíegyaljai-gorokat"
(saját pincsimből, jótállás mellett)

/árt literes üvegben, —  egész hordó vételénél kedvez
ményes árban is — a legeredetibben kezelve, következő 
árak mellett forgalomba hozok és pedig:

Tokaj novaijai asztali l>or zárt üvegben egy liter 36 kr.
« pecsenye „ „ „ 4 5 - 60 kr.
n 1 *S8V>. évi szamorodni zárt üvegben egy fél liter 85 kr.
" n b b b b b liter 1 *60 kr.
B B B ásszá bor „ „ „ fél liter 150 kr.
r .. nsszú bor ,. „ M 200 kr.

1SS0. évi I)r. Hornyny-félo ., ,, „ 1*50 kr.
A nagyérdemű közönség becses bizalmát és párt 

fogását kérve tisztelettel

NAGY FERENCZ,
fííszer. csemege és ásványvíz kereskedése 

Sátoraljaújhely.

Nyomatott Landesnmun Miksa és Társa könyvnyomdájában Sátoraljaújhely.

ledi Boriska : Novák Bumm. Fiaimra Hegvalja érdekét fogja szolgáin 
Kózsi: Stefanosik Ida, (’sapónó: Ná- nem olasz és homoki, hunom tisztá 
dasv Mariska, Gonoszáé: Kovács tokaji bort fog tokaji név akti 
Ilonka. Feledi Gáspár: Halog Béla, j árulni. > miután előrelát hatóla 
Feledi Lajos: Kovács Béla. Gonosz óriási forgalmat fog a külföldön t< 
baktor: Hoppko Imre. Kónya kán- kaji borokkal csinálni tmeri o vejj 
tor: Zborav Béla. Ozene cigánypri- hol egy rendkiviil kiterjedt iizletko 
más: Falásthv Lajos. Atlus cimbal- a! 1 rendelkezésére) rövid időn bot 
mos: Goralszkv László, Göndör Sán- termésünk jelentékeny rt szét expói 
dór: Vészi Gyula. .Jóska béres : Pá-; tilbatja, s ezzel megszüntetheti vala 
ris Béla. hára a bortermelők mai nyomasztó

A színdarab után Vészi József' kétségbeejtő helyzetét, 
egy alkalmi ódáját, és záradékul Ha valami, hát ez a vállalat les 
ugyanannak „A becstelen" ezimii alkalmas és hivatott arra, hogy vissza 
költeményét fogják előadni. Előadás szarez/.e a hegyaljai bornak azt ; 
után zártkörű táncmulatság lesz tóm , piacot, amit most az ő cégére a lat 
bola világposta és konfetti-játékkal az olasz bor bitorol, hogy minden 

— A toka] hegyaljai bortermelők egy-j hamisítást és tokaji név alatt árul 
iete és cognac-fözö részvénytársaság 1 idegen bort kiszorítson s viszaszercz/.« 
amelynek létesüléséről már a múlt-! a mi bgrunk régi kelendőségét, 
kor is megemlékeztünk, most bocsa* j A részvénvaláirás zárhatárideji 
tóttá ki tervezetét s aláírási ivét. márczius 15-ike.

Hogy mennyire megbízható kezek- Népesedési statisztika. Sátoralja
ben van a vállalat alapítása, azt tijholv városban az 100l-ik évbei: 
legjobban mutatja a tervezet aláíró- j született 704. meghaltak 511. Háza 
inak következő névsora: Molnár lst- ságra lépett 118 pár. Az 1ÍHM). évbei 
váll ny. főispán, Görgey Gyula cs. | 781 születési 514 halálozási eset fór- 
és kir. kamarás. Görgey Sándor, Des-j dúlt elő és 120 pár lépett házasságra. 
saeffy József, tolcsvai Magy Barna, j A születések száma tehát-a mull 
kozmái Kán Frigyes, Füzesséry Ödön évben az előző évnél 27-el kevesebb 
Fuchs Mór, Dr. Fríed Lajos. Székely a házasságkötések száma azonban 
Károly, Middér Gyula, Dr. Nyomárkay | 19 el szaporodott*
Ödön, s még többen. -*■

Ezek a nevek elég biztosítók arra. i Kiadótulajdonos:
hógv a vállalat minden káros és tisz- _ A KTr. o r ,. , A . . T,7C, A
tegségieloi) irány kizárásával egyedül L A N D E SM A N N  MIKSA
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Í A Sátoraljaújhelyi Takarékpénztár 1902. január 
hó 26-án, délelőtt az intézet hivatalos helyiségében

1 évi rendes közgyűlést i
sl W0  tart, melyre a t részvényeseket ezennel tisztelettel 
íS meghívom.

M   ̂ %
»í| Sátoraljaújhely, 1901. december ‘40.

D ókus G yula
jw* intézeti elnök.

^4  A  közgyűlés tárgyai:
A*. ‘ L) Az igazgatóság és felügyelő bizottság jelentése.
M  2.) Igazgató, igazgatóság és felügyelő bizottság választása.
tS  3.) Az osztalék megállapítása, illetőleg a nyereség felosz- ’J?

S tása felett való határozathozatal sa felmentvén}' megadása.
4.) Esetleges indítványok.

«j 1

|  Szabadalmi okmányok: ;
? Budapest Becs Berlin. Páris Jtaíriü. lisabon. Róma. }
f  17,120 sz. 4070 »/. 120,133 vi.293,722 ex.24048 sz. 3243 »z. D337Ü sz. .

|  k i m  M i ffliótfifpri S iin p a ia É  j
* kaphatók még: *

I furmint oltványok l
£ • és pádig: \
f  szabadalmazott hézagos oltási módszere szerint készült  ̂
^ szokványszerti fásoltványok >
y  ezren ké n t 2 0 0  k o ro n a  és 2 korona ^
* csomagolási járulék J
4 szá za n k é n t 2 5  k o ro n á ér t  csomagoltam »
* }
J Továbbá hasonló árban: j

j zöfóoltüányofi I
/  melyek zöld porbujtás utján vannak elő.gyökcreztetve és | i |

S* tökéletesen béé lelve. jjl
A megrendeléskor a vételár 20% -a beküldendő, a j

i . többi utánvéttel. £
I A párosítással készült fás oltványoknál tapasztalt í
| pusztulási százalékok vesztesége a hézagos rendszerű fás- í
J oltványoknál nem következik be. a

| Előjegyzések a jövő oltási idényre bármily alanyon Rj
> bármily nemes fajra 1902. márc. l-ig elfogadtatnak. léi
) u

^ r = =  = = = = s m^  Meghívó.
fi sátoraljaújhelyi kölcsönös önsegélyző hitelszövetkezet

i()02. év január hó 26-án d. 2 órakora városháza 
nagytermében tartja

ll-od évi rendes közgyűlését
melyre a szövetkezet tagjai meghivatnak.

Tárgy :
1. Az igazgatóság évi jelentése.
2. A felügyelő-bizottság jelentésének tárgyalása, a mérleg 

| megállapítása, a felosztási tervezet jóváhagyása s a felment
vény megadása tekintetében határozathozatal.

3. A Ill ik évtársulat megalakítása 
, 4. Az alapszabályok 2(5. £-a 2. pontjának és 55 §-a 2.

pontjának módosítása.
5. 2 kilépő igazgatósági tag és 4 igazgatósági póttag 

valasztasa. *
H. 3 rendes és 2 pótfelügyelő bizottsági tag választása.

, , ^  jV5zg> ülés előtt 8 nappal az igazgatóságnak Írásban
beadott indítványok tárgyalása.

' <3. jegyzőkönyv hitelesítésére 2 tag kijelölése.
Kelt Sátoraljaújhely, 1902. január 6.

j A z igazgatóság.
' Kivonat az alapszabályokból:

39. $. Igazgatósági tagnak választható minddn nagykorú 
önjogu szövetkezeti tag, ki saját nevén legalább 5 törzsbetét
tel bir s állandóan Sátoralja-Ujhelyben lakik.

\  kilépett tagok újból választhatók.
45. iJ. Felügyelő-bizottsági tagnak választható minden 

nagykorú önjogu szövetkezeti tag. ki saját nevére legalább 
három törzsbetéltel bir s állandóan Sátoraljaújhelyben lakik.

A felügyelő-bizottsági tagok működésük letelte után új
ból megválaszt halók,

J  • A közgyűlésen az érdeklő nem tagok mint vendégek 
■ jelen lehetnek.

F E L S Ő  M A G Y A R O R S Z  A G I 11 I R L A P Szerda január 8.
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