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tfuqias istállója. hičiba minden küzdelmünk, a zül- Ihatatlanabb beismerése annak, Lám, lám! Hát hol kezdődik
.? f *  . lés csak tokozódni fog. hogy vesztegetésen, etetés-itatá- az itatás? Egy liter cognacnál,

ji»11| \ Dl. j.m. !•». a  múlt ciklusban aztán maga són szerezték eddig a kormány- egy hordó pálinkánál?
A magyai nép korrupciójáról a kormánypárt egy része is meg- párti mandátumokat. Azért fáj Ideális, tisztességes választás 

sokat hallottam, de csak a válasz-1 undorodott önmagától, elborzadt úgy nekik, hogy ezeket a hat- csak az lehet, ahol nem logy el 
tások alatt ismertem meg ezt a a piszoktengertől, amelynek lé- hatos korteseszközöket kicsavarta egy pohár pálinka se. Erre kell
konupciót a maga szörnyű utá- tét köszönheti, s elhatározta, hogy a kezükből a Kúria igazságos ité- törekedni, mert csak igy lesz a
latosságában. kiirtja a korrupcziót. így szüle- lete. Mert ha tilos a pálinka meg parlament a nemzet igazi akara-

Es mikor megismertem, akkor 'tett a kúriai bíráskodás a pénz, vájjon mivel lelkesítse I tának kifejezője,
tanultam meg érdeme szerint gyű- Bizalmas várakozással néztünk ezentúl a kormánypárt a válasz- A választások megtisztítását
lölni Tisza Kálmánt, aki ennek a elébe ennek a bíráskodásnak. — tóit' A közösügy, a német nyelvű akarta a törvényhozás, mikor a 
korrupciónak a tenyésztéséből épi- j Bíztunk a magyar bíróság igazsá- hadsereg, a közös vámterület ma- bíráskodást a Kúriára bízta. — 
tette tel átkozott uralmát. Akkor| gosságában, hittük és reméltük, gasztos eszméivel? No hiszen azt i Most pedig, hogy a Kúria becsü- 
tanultam meg méltóképen gyű ; hogy pártatlan szigorral fogja al- az embert is ki kellene tömetni letes komolysággal látott hozzá a
lölni mindazokat, akik bűntársai | kalmazni a törvényt, s ez által a muzeum számára, aki ezekért rábízott feladat teljesítéséhez: meg
voltak Tisza Kálmánnak a magyar jótékony, tisztitó vihart tog tê  lelkesedik. döbbennek és dühöngenek. Nem
nép becsületérzésének megölésé- remteni a magyar közélet sokszo- Hát nem is azon csudálko- gondolják, hogy ez a nagy harag 
ben. Piszkos iszaptengerré tét- rosan fertőzött levegőjében. zom, hogy a kormánypárti la- cinikus egy kicsit? Haragudni a
ték ennek a népnek a lelkét, er- Hála Istennek, nem csalód; póknak íáj a Kúria állásfoglalása, bíróságra azért, mert nem akar
kölcsi öntudatlanságba sülyesz- tünk, csakugyan igazságos, csak- de azon, hogy ez az állásfogla- társul állani a törvényekkel eddig
tették, úgy, hogy most már nem- ugyan szigorú, csakugyan pártat- j lás úgy meglepte őket folytatott cinikus játékhoz, hanem
csak játszva követi el a legna- lan a Kúria. Nem tekint szemé- Ugyan mit gondoltak? Azt hit- igazán meg akarja a választásokat
gyobb bűnt, de nem is tudja, lyekre, nem hallgat befolyásokra, ték talán, hogy a Kúria is a kor- ‘tisztítani!
nem is hiszi, hogy bűn, amit el- a törvényhez ragaszkodik, asze- rupció-lovagok ismeretes mód- Nagyon szigorú a felfogása?
követ. rint ítél. ’ szerét lógja követni, s a kormány- Hát lehet ezt a mérhetetlen kor-

Fogalma sincs arról, hogy mi a Annál csúnyább és visszatet- párti uralom fenntartásának ked- rupciót kiirtani máskép, mint a 
képviselőválasztás. Azt hiszi, hogy szőbb dolog tehát az az ijedt j véért kicsavarja a nyakát a tör- legkíméletlenebb szigorral? Hát
az dinom-dánom, amit minden öt jajveszékelés, amit most a meg*! vénynek ? Hogy úgy fogja ke- Herkules talán legyezővel fogott
évben rendeznek az urak a nép riadt kormánypárti lapok elkö- zelni ezt a törvényt is, mint a hozzá Augias istállójánaak a ki-
számára, s a mikor dúskálhat a vetnek. Egy szigorúan igazságos, képviselőház kezelte a régi bírás- tisztításához? Pedig Augias istál- 
szegény ember kedvére ételben, következményeiben — merem kodást, vagy az összeférhettem lója tisztán tartott szalon lehetett 
italban, pénzben. így szoktatták, mondani — korszakalkotó Ítélet!ségi törvényt? Nagyon alacsony a mi választásainkhoz képest, 
igy tanították. Hogy a saját sorsa kétségbe ejtette, dühbe hozta véleményt táplálhattak a Kúria A szigorúságtól csak azoknak
felett határoz a szavazással, azt őket. Megrémültek attól az elvi j felől, ha igy gondolkoztak. van okuk félni, akik maguk is
ő nem is sejti. kijelentéstől, ami a Kúria ítéleté-1 És micsoda morális eszmeza- bűnösök a korrupcióban. Aki pa-

Ilyen rettenetes erkölcsi zül- ben foglaltatik, hogy egy pohár varra mutat az a csaknem egy- naszkodik a szigorúság miatt, az 
lésre jutott a magyar nép nagy cognacot se szabad a választók-j hangú állításuk, hogy igenis a je- önmagát vádolja. Tisztakezii em- 
része. S míg a kormánypártnak nak adni, mert már ez is ok a lölt adhat minden választójának bernek a legnagyobb szigortól 
pálinkás hordó és pengő pénz mandátum megsemmisítésére. egy kis cognacot, az még nem sincs oka félni, 
lesz a választási argumentuma, Ez a jajveszékelés a legcsal-j itatás! Ha kitart a Kúria a megkez-

r n  A f "1 a azonban, hogv a fiatal ur külföldön látóhatárról. Mióta a fiatal ur — az szerelmes is bele? Annyi bizonyos,
-J- JL V .x j L. gyűjtött tapasztalatai evvel a szóm- utóbbi időkben sűrűn fölkereste he- hogy örömet okoz neki ha látja."

------------------------------------------------ szédos 800 holddal váltak egyenér- hűségét, gazdag tapasztalatokra tett Ez a gondolat, szeget ütött Sándor
L eanykérés. tókiivé. Legalább, mikor Sándor ur | szert és nagyon jól tudta, hogy az ur fejébe. Egyszerre, félig óvődve,

J  ’ egy elkeseredetten józan percében rossz kedvében kiállhatatlanut go- félig kérőleg, a leány felé nyújtotta
A F elsőm agyarországi H írlap  eredeti tárcája. arr*a a conclusióra jutott, hogy nincs romba és kötekedő szokott lenni, a kezét:

A fákkal szegélyezett letarolt tábla más tennivalója, mint a megmaradó j Aztán maga helyett beküldte egyet- — De hát nem akar velem szépen 
közepén egv falka túzok tanyázott, részen gazdálkodni és lemondani a'len leányát, a kinek okosságában kezet fogni?
Már alkonyodon s köröskörül hang- városi életről, a tapasztalatok gyiij-j megrenditlietleniil bízott. Amaz habozás nélkül nyújtotta a
tahin csend uralkodott a pusztán. Mi tűsének a költségéit ennek a 800 j \ leány hamarosan elő is került, kezét. A férfi erős, széles tenyeré-
veszóly sem látszott biztonságukat holdnak a vételára fedezte. | Nagy, erős, telt idomú, könnyű já- |)en kissé tovább tartotta fogva a
fenyegetni, mégis az óvatos és félénk Budameri Sándor végig járta az raslj alak volt. a kinek hófehér ar- keskeny kezet, az tan eleresztette, 
madarak nyugtalanul emelgették fe- élet iskoláját. Es ebből az iskolából (;at kékes fénybe játszó fényes, síi- Szamár novellisták, gondolta
jeiket, mint egv ösztönszerüleg meg- megrongált idegrendszerrel, fásultan ; i-pu fokete haj kerítette he. magúban, Istenemre semmit sem ór-
sejtve az ellenséget. Es csakugyan és csudálnivaló pessimizmussal tért Ne|n voH kuiünüs népség, de az [ok 11 sokat emlegetett delejes áram-
a következő pillanatban a fák mel- haza. Azok közé a hangulat-embe arcijvaj 0jv öles ellentétet képző fe- bü ‘ , , .. ... ... ,
let húzódó árokból recsegés hallat - rek köze tartozott, a kiken mindig |.o(ü  ̂ mjlu|i<r feltűnt és a szeme . ‘v oan-v ösztönszerüleg megelőzte,
szőtt. Egy rövid perc múlva pedig a pillanat uralkodik. Pazaron bőkezű a . JC!fj||og(; ,;s hosszú szempd- vendeget valami csalódás
már szárnyra kaptak a szemes álla- cs fösvény, joszivii es kegyes, udva iákkal" árnvalt sötét szeme alkalom- ‘̂űe eite. Es elboruló aiccal kór- 

. tok s a zajjal ellenkező irányban mc- rias és pokróez goromba, ur vagy ragyogott mint a gyémánt. űtíZtüL.
nekülve hatalmas szárnvcsapásokkal paraszt tudott lenni, a szerint amint ..-Woirotl y< Jtm'laméri ha- ,7 , l t / 0,1! ° lt mof ;  , ,
hasították a levegőt. ' .pillanatnyi kcdélyhangu.ata msp, ra“ « V  i K l é f  v f t g  í u ^ l .  rá k“ 't^ S d l d m L ' U m ^

Budámén bándor. aki már egy jojialta. híinvon oirv szerre el i iáról írott Ez kmt , az agg°üannas aicia, az
negyedórája l.asmánt csúszva ipar- Ezúttal is egy percre rósz golido- J ‘.V̂ níArn renilofen1 «  törX t Há “*? “ e^ k re  melyek szinte értbe- 
kopott megközelíteni a nemes va- latok bántották, azért nem is vette k >' d u téri k.se ^  tetlenill sirassál látszottak fenyegetni,
(lakat, bosszankodva állt föl az árok- hazafelé az útját. A közeli városka ; [''ako £  X l ,  S  egynorro világosság gyűlt az agyú
ban és egv darabig utána „ózott a felé hajtott s olt egyik vendéglő '̂ê i  volt Ad C s a k K K  m a f c f t í w T L  t
repülő túzokoknak Azok már akkor előtt állott meg. * 1 ' ‘ J," ‘-,H,ot, S e  n.osí , “  M?jd, n , ^  f°r
a fasort átszelték s lassan el is tűn- »uda,„éri. arcán mindég meg le-, wfágo.An állt előtte. hogy ! “ 'U08t 0,wbb kátU>l>a me« * S°r°'
tek a homályban. betett látni, jo vagy rossz . kedt e | tl̂ , jdollképonL  öntudatlnmil bár !' , , hátralénott •

Ördög vigye, mondta aztán cs'van-o. Es ezúttal lm a vendéglős is, __ i loilnv' kedvéért jár ide elvan _  U '
élesen fiittyentet a távolban várakozó , es. revette zordonsagat, ez a dolog .. .. * ‘ Azt nem . . . .
kocsisának. A szomszéd birtokára ro- épen nem volt csudáiul való. vala- j .................... -  »« 1» kérein, az en kedven..
piiltek. i mint az sem, hogy .miután udvaria-l P.s míg elnézte a körülötte sur- ért, egyszer . . . Latja, meg hozza

A szomszéd 800 holdas birtoka san betessékelte a vendéget az elő- gölödő leányt, a ki italt és poharat sem nyúltam, 
rnéir másfél évvel ezelőtt Budamérit í kelőbbek részére fenntartott külön tett eléje az asztalra, azon tűnődött A vendéglős lánya körülnézett, 
vallotta gazdájának. Egy történt 1 helyiségbe, maga ügyesen letűnt a magában, nem lett e eszrevetleiiiil Aztán hirtelen pirosság futottat az

^ a p u n lt  (j  o l c l o .1.



4. szám (8) F E L S O M A G V A R O R S Z A G 1 11 I R L A P Szombat január 11.

.............. 1 n,,de "  ' 11 '■ i ' ki!».vv  ...... iliictbnTTŠrfIoratjaujI, ;



Ötödik év. 5 szám Sátoraljaújhely. Szerda, január 15.

P O L IT IK A I  Ú JSÁG ,

Megjeleli minden szerdán és szombaton este
Kéziratokat viasza nem adunk.

S ze rk e s z tő s é g : W e k e r le -tó i 5 0 2 .

Előfizetési ár : egész év re  10 korona, félévre 5 korona,
I*elelős szerkesztő . negyedévre 2 korona 50 fillér. — E gyes szám  á ra  10 fiiér.

D r .  B ú z a  B a r n a .  Kiadóhivatal Landesmann Miksa és Társánál, W ekerle-tér 502
Hirdetéseket a leg jutány osabb  ftrban közlünk.

iJugias istállója.
Sátoraljaújhely 1901. jau. lő.

A magyar nép korrupciójáról 
sokat hallottam, de csak a válasz
tások alatt ismertem meg ezt a 
korrupciót a maga szörnyű utá
latosságában.

És mikor megismertem, akkor 
tanultam meg érdeme szerint gyű
lölni Tisza Kálmánt, aki ennek a 
korrupciónak a tenyésztéséből épi- 
tette tel átkozott uralmát. Akkor 
tanultam meg méltóképen gyű 
lölni mindazokat, akik bűntársai 
voltak Tisza Kálmánnak a magyar 
nép becsületérzésének megölésé
ben. Piszkos iszaptengerré tet
ték ennek a népnek a lelkét, er
kölcsi öntudatlanságba sülyesz- 
tették, úgy, hogy most már nem
csak játszva követi el a legna
gyobb bűnt, de nem is tudja, 
nem is hiszi, hogy bűn, amit el
követ.

Fogalma sincs arról, hogy mi a 
képviselőválasztás. Azt hiszi, hogy 
az dinom-dánom, amit minden öt 
évben rendeznek az urak a nép 
számára, s a mikor dúskálhat a 
szegény ember kedvére ételben, 
italban, pénzben. így szoktatták, 
igy tanították. Hogy a saját sorsa 
felett határoz a szavazással, azt 
ő nem is sejti.

Ilyen rettenetes erkölcsi zül
lésre jutott a magyar nép nagy 
része. S míg a kormánypártnak 
pálinkás hordó és pengő pénz 
lesz a választási argumentuma,

hiába minden küzdelmünk, a zül
lés csak tokozódni fog.

A múlt ciklusban aztán maga 
a kormánypárt egy része is meg
undorodott önmagától, elborzadt 
a piszoktengertől, amelynek lé
tét köszönheti, s elhatározta, hogy 
kiirtja a korrupeziót. így szüle
tett a kúriai bíráskodás.

Bizalmas várakozással néztünk 
elébe ennek a bíráskodásnak. — 
Bíztunk a magyar bíróság igazsá
gosságában, hittük és reméltük, 
hogy pártatlan szigorral fogja al
kalmazni a törvényt, s ez által 
jótékony, tisztitó vihart íog te
remteni a magyar közélet sokszo
rosan fertőzött levegőjében.

Hála Istennek, nem csalódj 
tünk, csakugyan igazságos, csak
ugyan szigorú, csakugyan pártat
lan a Kúria. Nem tekint szemé
lyekre, nem hallgat befolyásokra, 
a törvényhez ragaszkodik, asze
rint Ítél.

Annál csúnyább és visszatet- 
szőbb dolog tehát az az ijedt 
jajveszékelés, amit most a meg* 
riadt kormánypárti lapok elkö
vetnek. Egy szigorúan igazságos, 
következményeiben — merem 
mondani — korszakalkotó ítélet 
kétségbe ejtette, dühbe hozta 
őket. Megrémültek attól az elvi 
kijelentéstől, ami a Kúria Ítéleté
ben foglaltatik, hogy egy pohár 
cognacot se szabad a választók
nak adni. mert már ez is ok a 
mandátum megsemmisítésére.

Ez a jajveszékelés a legcsal-

hatatlanabb beismerése annak, 
hogy vesztegetésen, etetés-itatá
son szerezték eddig a kormány- 
párti mandátumokat. Azért fáj 
úgy nekik, hogy ezeket a hat
hatós korteseszközöket kicsavarta 
a kezükből a Kúria igazságos Íté
lete. Mert ha tilos a pálinka meg 
a pénz, vájjon mivel lelkesítse 
ezentúl a kormánypárt a válasz
tóit ? A közösügy, a német nyelvű 
hadsereg, a közös vámterület ma
gasztos eszméivel ? No hiszen azt 
az embert is ki kellene tömetni 
a múzeum számára, aki ezekért 
lelkesedik.

Hát nem is azon csodálko
zom, hogy a kormánypárti la
poknak táj a Kúria állásfoglalása, 
de azon, hogy ez az állásfogla
lás úgy meglepte őket.

Ugyan mit gondoltak ? Azt hit
ték talán, hogy a Kúria is a kor
rupció-lovagok ismeretes mód
szerét íogja követni, s a kormány- 
párti uralom fenntartásának ked
véért kicsavarja a nyakát a tör
vénynek ? Hogy úgy fogja ke
zelni ezt a törvényt is, mint a 
képviselőház kezelte a régi bírás
kodást, vagy az összeférhetlen- 
ségi törvényt: Nagyon alacsony 
véleményt táplálhattak a Kúria 
felől, ha igy gondolkoztak.

Es micsoda morális eszmeza
varra mutat az a csaknem egy
hangú állításuk, hogy igenis a je
lölt adhat minden választójának 
egy kis cognacot, az még nem 
itatás!

Lám, lám! Hát hol kezdődik 
az itatás? Egy liter cognacnál, 
egy hordó pálinkánál ?

Ideális, tisztességes választás 
csak az lehet, ahol nem fogy el 
egy pohár pálinka se. Erre kell 
törekedni, mert csak igy lesz a 
parlament a nemzet igazi akara
tának kifejezője.

A választások megtisztítását 
akarta a törvényhozás, mikor a 
bíráskodást a Kúriára bízta. — 
Most pedig, hogy a Kúria becsü
letes komolysággal látott hozzá a 
rábízott feladat teljesítéséhez: meg
döbbennek és dühöngenck. Nem 
gondolják, hogy ez a nagy harag 
cinikus egy kicsit? Haragudni a 
bíróságra azért, mert nem akar 
társul állani a törvényekkel eddig 
folytatott cinikus játékhoz, hanem 
igazán meg akarja a választásokat 
•tisztítani !

Nagyon szigorú a felfogása? 
Hát lehet ezt a mérhetetlen kor
rupciót kiirtani máskép, mint a 
legkíméletlenebb szigorral ? Hát 
Herkules talán legyezővel fogott 
hozzá Augias istállójánaak a .ki
tisztításához? Pedig Augias istál
lója tisztán tartott szalon lehetett 
a mi választásainkhoz képest.

A szigorúságtól csak azoknak 
van okuk félni, akik maguk is 
bűnösök a korrupcióban. Aki pa
naszkodik a szigorúság miatt, az 
önmagát vádolja. Tisztakezli em
bernek a legnagyobb szigortól 
sincs oka félni.

Ha kitart a Kúria a rriegkez-

T  A  JR C  A.
Leanykérés.

A F elsőm agyarországi H írlap eredeti tárcája.

A fákkal szegélyezett letarolt tábla 
közepén egy falka túzok tanyázott, i 
Már alkonyodott s köröskörül hang
talan csend uralkodott a pusztán. Mi j 
veszély sem látszott biztonságukat j 
fenyegetni, mégis az óvatos és félénk 
madarak nyugtalanul emelgették fe
jeiket, mintegy ösztönszeriileg meg
sejtve az ellenséget. Es csakugyan 
a következő pillanatban a fák mcl-; 
let húzódó árokból recsegés hallat- j 
szott. Egy rövid perc múlva pedig 
már szárnyra kaptak a szemes álla
tok s a zajjal ellenkező irányban me
nekülve hatalmas szárnycsapásokkal 
hasították a levegőt.

Budámén Sándor, aki már egy jó 
negyedórája hasmánt csúszva ipar
kodott megközelíteni a nemes va
dakul. bosszankodva állt föl az árok
ban és egy darabig utána nézett ai 
repülő túzokoknak. Azok már akkor 
a fasort átszelték s lassan el is tűn
tek, a 'homályban.

Ördög vigye, mondta aztán és 
élesen füttyömet a távolban várakozó ■ 
kocsisának. A szomszéd birtokára re-; 
pültek.

A szomszéd 300 holdas birtoka 
még másfél évvel ezelőtt Budamérit 
vallotta gazdájának. Lgy történt

azonban, hogy a fiatal ur külföldön 
gyűjtött tapasztalatai evvel a szom
szédos 300 holddal váltak egyenér
tékűvé. Legalább, mikor Sándor ur 
egy elkeseredetten józan percében 
arra a oonolusióra jutott, hogy nincs 
más tennivalója, mint a megmaradó 
részen gazdálkodni és lemondani a 
városi életről, a tapasztalatok gyűj
tésének a költségeit ennek a 300 
holdnak a vételára fedezte.

Budaméri Sándor végig járta az 
élet iskoláját. Es ebből az iskolából 
megrongált idegrendszerrel, fásultan 
és csudálnivaló pessimizmussal tért 
haza. Azok közé a bangulat-embe 
rek közé tartozott, a kiken mindig 
a pillanat uralkodik. Pazaron bőkezű 
és fösvény, jószivü és kegyes, udva
rias és pokrócz goromba, ur vagy 
paraszt tudod lenni, a szerint amint 
pillanatnyi kedélyhangulata inspi
rálta.

Ezúttal is egy percre rósz gondo
latok bántották, azért nem is vette 
hazafelé az útját. A közeli városka 
felé hajtott s ott egyik vendéglő 
elolt állott meg.

Budaméri arcán mindég meg le
hetett Jutni, jó vagy rossz kedve 
van-e. Es ezúttal lm a vendéglős is 
észrevette zordonságát. ez a dolog 
épen nem volt csudáim való. vala
mint az sem. hogy.miután udvaria
san betessékelte a vendéget az elő
kelőbbek részére fenntartott külön 
helyiségbe, maga ügyesen letfint a 

Lapunk

látóhatárról. Mióta a fiatal ur — az 
utóbbi időkben sűrűn fölkereste he
lyiségét. gazdag tapasztalatokra tett 
szert és nagyon jól tudta, hogy az 
rossz kedvében kiálllmtatlanuí go
romba és kötekedő szokott lenni. 
Aztán maga helyett beküldte egyet
len leányát, a kinek okosságában 
megrendithetleniil bízott.

A leány hamarosan elő is került, 
j  Nagy, erős, telt idomú, könnyű já
rású alak volt. a kinek hófehér ar
cát kékes fénybe játszó fényes, sű
rűn fekete haj kerítette be.

Nem volt különös szépség, de az 
arcával oly éles ellentétet képző fe- 
kote haja mindig feltűnt és a szeme 
a uttgv, csillogó és hosszú szempil- 
lákkal árnyalt sötét szeme alkalom- 
adtán ragyogott mint a gyémánt.

Most ragyogott. Es Budaméri ha
ragja, a mint szemét végig futtatta 
a leányon, egyszerre elpárolgott. Ez 
különben rendesen igy történt. Ha 
az idegei rakoncátlankodtak, ennek 
a leánynak a látása mindig csilapitó 
hatással'volt reá. Csakhogy inig ez 
máskor sohasem jutott eszébe, most 
egyszerre világosan állt előtte, hogy 
tuíajdonképen — öntudatlanul bár 
— a leány kedvéért jár ide olyan 
sűrűn.

És inig elnézte a körülötte sür
gölődő leányt, a ki italt és poharat 
tett eléje az asztalra, azon tűnődött 
m a g ábai 1, nem lett e észrevétlenül

6 oldal.

szerelmes is bele ? Annyi bizonyos, 
hogy örömet okoz neki ha látja.

Ez a gondolat szöget ütött Sándor 
ur fejébe. Egyszerre, félig óvődve, 
félig kérőleg, a leány felé nyújtotta 
a kezét:

— De hát nem akar velem szépen 
kezet fogni?

Amaz habozás nélkül nyújtotta a 
kezét. A férfi erős, széles tenyeré
ben kissé tovább tartotta fogva a 
keskeny kezet, aztán eleresztette,

— Szamár novellisták, gondolta 
magában. Istenemre semmit sem ér
tek a sokat emlegetett delejes áram
ból.

a  leány ösztönszeriileg megérezte, 
hogy a vendéget valami csalódás 
féle érte. És elboruló arccal kér
dezte :

Mit gondolt most?
Budaméri élesen nézte és a hogy 

rátekintett az aggodalmas arcra, az 
égő szemekre melyek szinte érthe
tetlenül sírással látszottak fenyegetni, 
egyszerre világosság gyűlt az agyá
ban. Ez a leány szereti őt.

— Majd később felelek rá, mondta, 
de most előbb kóstolja meg a sörö
met.

A leány hátralépetfc:
—■ Azt nem . . .
— De ha kérem, az én kedvem

ért. egyszer . . . Látja, még hozzá 
sem nyúltam.

A vendéglős lánya körülnézett. 
Aztán hirtelen pírosság futott át a z



delt helyes utón, akkor aztán! imlációt, lerántani a leplet a z . ko.lui is lohei. mert eddig halaiul«!- litájai j[ltjáni rendelt három vasúti 
, , f  , , , . i naiv inéi*; nem adatott meg. o címen koesirakomany olasz bort tavaszra,

várhatunk majd a jövő ciklusi a ; olasz bor hősen ol kétszer esküt letenni. A bank azonban most szállította
igazán tiszta választásokat. Mi ismételve korunk mindönkit, a \ ,állv;,i rom. katb. egyház pe- (valószínűleg megtévesztette az eny- 
nem félünk tőle, sőt epedve vár- ki szivén viseli a 1 légy alja sor- , Műjével' ellátott bizonyít ványról most. ho időjárás, azt hitte, hogy már tá
juk. A kormánypárt, már előre sát, tudassa velünk, ha valakiről nem szidok. | vasz van), de Lippocsy nem fogadta
idegeskedik és retteg miatta — megtudja, hogv olasz bort hoz a I.ippót-xv Norbert úr o lap 14-iki1 ol s állítólag a tavaszra szóló ron- 
IT ® .. , , ii i'/ ., i'i.d.i.; i , ........ .... n szamanan illegje ént cikk írója ellen delesct is visszavonta. Erre a bank
Úgy látszik, van rá oka Hegyaljá.a. kuk  «>_*- ' g .'" ,, .„f.^in.iiton ,. « l.imság eladta a boroka. az abauj-szántói

Búza Barna 0t0, ha megbízható ktZ . jo»i fogja eldönteni, hogy van-e rágal- Btou cégnek, s Tállváról oda száI- 
1 az értesítés, mi közölni fogjuk. ; niazás és becsületsértés a cikkben? lilották. Most hát ez a cég fogja

- - ,, Hogy Lippóozy Norbert úr társa- vele boldogítani a Hegyalját.
A Z  0J3SZ DOr e liC ll. A Lippóczy-féle esetről kaptuk a dalmi utón e cikkből kifolyólag ad-

r  .. , ... ...... ,, következő értesítési : Alig is rehabilitálva legvon* a kassai Miként segíthetünk idegen ajkú nép-
hgyre növekedik a közönség A tállyai olasz bor. | püspökséghez a következő beterjesz- iskoláinkban a magyar nyelv tanitásá-

elkeseredése azok ellen, akik to- mii : tést tettem, a melvet itt is meguji- nak sikertelenségén?
haji bor neve alatt cláiasztják a m(.,,j,,|,.ni kü/.loimhivböl kifolvóliig'ok: . . .  ..Ajánlva n liinfolUgyolíi ur llgyolmtfbo. -
világot olasz borral, meg m ost: jnuimiveU-siiírvi minisztérium ez I Ha lappevzv Norbert ur mohát. E ia|(ok lml|t 6v ré»i egyik, 
njabban homoki borokkal, s bito- ügyben adatokat kén. láppúezy Nor-i k‘m A .  j a- ' 'V a / .  "Sv számában. Horvátit* Gyula ur imml
rolják a tokaji bor piacát, inig bért pineójében lövő borkészlet l'el Al;''iné HniékA'-ik'írhm “ k«<r<léssel foglalkozott, hogy mi az
az igazi tokaji bor a termelők is véjetett. ki.nntatva abban | J 1 , t J X  !*k‘> « nemzetiségi népi^ohíink-
nyakán marad. Sl)--)« hordo oh »zbor. azonban ,, . numkal: ,ha" » N 01V * * * * * *  g ke-

3 , sajat házánál le\o pinceboltban el- . . . . . . .  1 , . rés tamtasanak? És az eredménv-
Bár ne csak panaszkodásban, llcJlvezett nlim(Jf,v hoktolitor j !■* k,,„' í™ ' . , !*»l W  >U- telenséggel határos csekély ered-

bosszankodásban nyilatkozna e z ; olaszbort nőm vették lel. Minthogy j ' J " " ’n-v ,,k:!l a népiskolák tulzsi.folt- 
az elkeseredés, bár tennének is ezen borkészlet a sajtóper foiynman ] r / fu-|at lansa^át beigazolni ni^/en ez «feáb.°n Uert*;si találja meg. Ma- 
már valamit. Hisz a megélhető- bizonyítékul lóg szolgaim, kérvényt | {| Vll,7' <>y hatenvU^ nem s~áL ^a,n is azt llisztí,n» bogy a szomorú
síinkről van szó, hát csak elég ;Mtam he a fok ni.velesugvi mmisz-, mennyise^ ** olaszbort eredmény egyik legfőbb oka a túl-
r , , , tóriumhoz, pótlólag rendelje el. hogv ! .. . ' . . . - , *s zsúfoltságban re k Evvik h'trWih
fontos a kérdés arra hogy az „ Xorliei, pineoboltjáhai, J <*«■ ~  ^zakarva mondóm Y.
egész bortermelő pubhkum m eg-.,w ö  circa 800 bee,„liter o|aszl,„r. , f f  "ler, lősz kéts^tehm. hogy fehot- 
mozduljon benne. is vegyek lel. hogv a borkészlet a ^  tölt W .  "L'k- ' “»nak, egyéb okok is. a

A bortermelők nagygyűlése ^ enT m rt'' il'zón'az eóési!' ih[v óz Mrk melyek akadályaid szolgainak ide-
impozánsnak Ígérkezik, legalább A j , ' j ez lílmri:nhól ötezer 7jodot icowuat fő fc  ^en, ajku j^^^olauikban a magyar, ‘Atr /  a 1 olaszboron lóidul meg > cppen ez / .../. t ...... ; , nvelv eredménvesebb tanításának, a
azt hisszük, hogy a saját érdé- „em lett j,'.részben felvéve. Kar volt ' |ja ,,zoll ajiinjat" nnl = h növendékek részéről kellő mérvű
kében mindenki meg fog jelenni, ezen olaszborokat lel nem venni. . / , ... a nc,n elsajátításának.
egy 100—200 tagú deputáczió | mert a mint nekom 'hillyáró! Írják.! ^„V elhfdili.Jili ,Óiméi Cazóágö^dlh [ívü,,ok(i.l , emlithotem az iskola- 
is igen tekintélyes dolog, de va- I^PPöczv e^k^t- ídoko/ben MUgtíM*!! ajánlatot nem tehetek. " ,lak- a bmifconak a magyarosításban
lami nagy eredményt mi nem 0 a< a y zan (,,a *1-.a a.. cz‘ 11 Ne akarjanak egvesek sürgősen >ol< helyen teljesen magára hagya-
várunk tőle. Hiszen' jól tudjuk, ^ ^ ^ b á z i h a t ^  meg- ^ j t '  M é l á m é

hanem Góluchowszky úrtól. Ha ke&zlet vi tótétt a jcgy.okoin \ bi . a ; 1>en(.z urna|. a ..Borászati ljanoku |11£igyiirositással szemben tanúsított
ez az ur egy szót szól, hát jaj- l)urt a, zliisi a,p„ a Viiro,  k,.ze|i. '»•»" «*»»»'«'»«•» kozlm, levele,;e va- aó “skoutfe iüntoUen
gathat akkor a magyar érdek, Li|, a m i m é t  kénem az e ^ v - ) ™  Ó A ,  ? .T "  elhauAgolfcát a kell8 tanlzeroh
kiabálhat a magyar közvélemény! I,ári kiküldötteknek felmutatni, hogy ^ '  A X m  ‘birtll-őm k ’ \z ‘«óv eszközük hiányát šib. -
akármennyit, lehet a magyar kor-; ebből az olaszbor mennyisége ki,.in- ™’sN.nélv^ko.lás A nhv imm ü S  Mindezek kétségkívül ' megannyi
Hiányban akármilyen jó szándék- ‘Aimíl-u” 'il'J0šm?n, zik- nőiidazonáilal én ezennel rém (lkok; amelyek halráitatják a nem-
mégse lesz 20 lorint az olasz <l s/;em u ; lelmutat. ?ai azon a ,j0|k(,z,-.s, . - , | | ok . zelisegi népiskolában a magyar nyelv
.  ̂ . f « i oiinoii. Iioíín az .ai/leti titok ni(kir* . # , , . , koiio sikorii iíiintíN,!i y Kn nnm
bor vámja. Mert nem mi párán-, sérUtse« lenne, megtagadta s igv a v \ zo" i!ll"asi.",'1 , ,u’̂ . .0'Pi.oczy de egyikiiteeiiv más kuk
csolunk a magunk hazájában.,c|Hc„ 800 hoc,„liter olaszbor fit 7  Lóóóő blóráAjmu foívtóu' keílrtí '"** '•«>>'«»- megvan, á^ólgá l gát-
"sCT k a S U azokaÍeannt hL"ha S ó e z y  az esküt I.KKlév augusz- vúlu^olok. uier, ez { , ! “
akarnánk, akkor nem választa- ^  “ “'J.'tlÓ lv' n n u e & is tk - ' '''» '“^»ban bóí^l-jm  ha helyoknok száma.  ̂ amelyeken ezek ij
nánk kormánypárti többséget. tû n íl mint egvik tanú a tállvü ll4 v hivánja. e lap nyilt-terében az lu>zul e^.'lk ok sem szerepel a nm- , j usuai. mini cg) uv iáim a iau\ai • . . I,imm,.||., gyár nyelv sikeres tamtasanak aka- v

Ép azért, mert nem bízhatunk harangozó szerepelt. 11)01. ev deeem- ■" , ‘ ..... s ;.., dályakónl.
teljesen a kormányban, a társa- ,H‘r ,U) olejen Lippoezy másodszor is ‘ ( ( i nnrí, Vt)'* ” ''** Amint azonban áll az, hogv ezen
dalomnak kell megmozdulni, 's tett !e. mindenesetre oka le- ................... J‘ 'V ' . gátló okok nagyban hátráltatják a
minden eszközzel lehetetlenné lti el a ka>»ai l.)l!r/)ok>eönpk a'ia’ Bejczy László. magyar nyelv sikeres tanítását, sminden eszközzel lehetetlenné j ,H)gy az első esküt ogv • es le ev egvikük kisebb, másikuk nagyobb
tenni az olasz borral való mám-jután ismeteltette, h lelett gondol- Hogy pedig bebizonyítsuk teljes mértékben, de akadályául sz()l«*ál-
- ........——-------------- ------ ■ pártatlanságunkat s azt. hogy sze- nak annak még oly helyeken  ̂is. ,
arcán és egyszeri elhatározással föl- Az öreg rgrln csak a leányát melyekre való tekintet nélkül csak a]K,i t nlzsii folt sálról* nem lehet be
emelte a poharat. nézte, hosszan, makacsul. A pillantó il kózyrdeket akarjuk szolgálni, itt szélűi, úgy az isigaz, hogv hiába

Csak egy csöppet nyelt a keserű Hsában pedig végtelen szomoruság i közöljük annak a, vizsgálatnak az Van az említett gátló akadaívok min
iéből, aztán visszatette a tálcára, tükröződött. Ks a szemei egyszerre! ‘-»redményét, amit a Lippóezyt le- donike elhárítva, lm tulnépes az is-
Budainóri pedig .utána fenékig föl- könnyekkel teltek meg. leplező />V/y:i' László ellen tartót- kola : a legmegfeszitettebb vasszor-
hajtván, miután a körömpróbát is Böske odasietett hozzá és megeső- Hdv. Az ó ügyében hozott felmentő galoinmal sem lehet óhajtott ered-
produkálta vele, beszólni kezdett. | kolta a kezét. Az öreg végig simi-; hylet indokolásának orré vonatkozó ménvt elérni. Azért mondom már.

— Arra gondoltam az imént, hogy tolta a leány ragyogó haját és 1̂ 1- ,H'szf igv szól: hogy idegen ajkú népiskoláinkban -
szeretem magát Bösko. Az előbb még kan suttogott: A szakértő közbmijöttével meg- a uiagvar nyelv kevésbbé sikeres
nőm tudtam bizonyosan, most már dúl meggondoltad? Tudod ki- a!laPÍttatott. hogy a gyanúsított tanításának 'egyik legfőbb oka a tuí- 
tudom. Hallgasson végig, én elve-,be7< mégy? ' Bejezy László borkereskedő pincé- zsúfoltság, márt. i. ahol az egyálta-
szem feleségül, kijön velem a pusz-! — Szeretem, susogta a leány - 1 ^on(‘l hordó tokaj-hegyal- hin létezik.
tára. élünk kettecskén, gondtalanul. -  í)0 boldogtalanná fog ‘tenni. !ai \n)V' hordó olasz és hegyal- Mi természetesebb tehát, mint az,
Maga léha, rossz embernek ismerés Pár hónap múlva megun és pokollá *’a! , )"1 (> , l̂!iẐ a °̂ asz *)0r hogv ha a magyar nyelv tanítását
igaza is van. az vagyok, de nem az j teszi az életedet. Tudod miiven erő- 1 “kihatott. <‘*<4bol a bizottság meg- eredményesebbé*' tenni* akarjuk, az 
leszek, aki voltam, mert szeretem, szakos. Szenvedni fogsz és širni. iryyzodott ugyan, hogy a megvizs- említett gátló okokat kell minden 
Hisz nekem, eljön hozzám? - - Szeretem, mondta ismét maka- - al1 l>m(J,,)on elenyészően csekély hatalmunkban álló eszközzel elhári-

A leány halvány volt mint a fal. esni a leány. A vendéglős pedig el- "‘̂ " y 'fg u  Hegyaljai s annál több tani. És e tekintetben szerep és kötö
kéiig a falnak dőlve hallgatta és azt . fordult és mélyen sóhajtott. Lám. olas/szal vegyített keverék bor la- lesség vár nemzetiségi vidékünkön 
gondolta, hogy ennek a percnek; ez az ő okos. dédelgetett leám a. laltatott, mindamellett az eljárás lakó magyar társadalmunk, magyar
boldogsága fölér egy .hosszú élet Azonközben aztán a eigiínv is "‘‘̂ hitetendő volt, mert a szak- szívvel érző, magyar lélekkel gon- ’
minden szenvedésével Es nagy hol-1 mihamar megérkezett. Miga banda: rv\{\ vHemcnyo szerint a borok dolkozó és magyar szóval beszélni
dogsápban sírva, akadozva lebegte: a nótához készült é> hangolt. Buda- ^ ‘h/diaknak «*̂ nem mesterségesen tudó minden egyes tagjára Nem 

“  Budámén, lm megcsal . . . méri hirtelen elcsendesedett. Majd •-.va,‘oU , boroknak • bizonyultak, csupán a tanítóra, a papra, a tan- 
Sándor ur magához vonla szelíden L*gv kis borítékot vett elő a tárca iá- i kelleti a minta véle- felügyelőre, de foglalkozásra való

De ebben a ])ercben úgy érezte, hói s a gyertya lángja fölé tartotta. | n,.t;,,ozn.lL1 . , . tekintet nélkül mindenkire, aki ma-
hogy a sokat emlegetett delejes |»ár pillanat múlva erőben recsegve! . .̂v s/,,‘ az “let indokolása. Bál- gyárnak vallja magát ezek között
aram még is létezik. Majd kiabálni égett a kis csomag é, a szobát égé- , ,,lom ,('5,'ün1k Sl>nki foleü. de kö- főként az intelligens elemre
kezdett: telt baj szaga töltötte el. , zuljuk mindenkiről a tudomásunkra Nem tartozik tárgyamhoz, hogy

— Hej. I grill öreg vendéglős |)(> akkor már íkezdte a banda Jutütl do,°'okat.; lladd ,üLry°» «»odja beszéljek arról. ho.rV a földes ur
jöjjön elő mar! Ide. ide . . .  is a Budámén nótája*.: azután az illetőnek ártatlanságát be- vagv gazdatiszt, v a n  bárki más ;

Az öreg elősietett. Egy pere alatt . Bedig abban nincsen ,emmmi, ,‘!:,,n>'‘ta,1,!; ha ,U(!Ía* jVki l>e<hg hő- tartša hazaliui kötélességének ma- t  
megértette a'helyzetet Könnyű a lányt elfeledni. nos* ,la(,d leleplezve. gyárul beszélni magyarul tudó alá-ri

~  Eljegyzést ünnepiünk ma. Hoz- lOlfeledni mindent níla. # rendeltjével, cselédeivel, vagy bárki f
zam Jón, a felesegem lesz. ( iganvt Akár szőke, akár barna. Még egy érdekes hirt hallottunk, mással mii. (annyiszor, valahányszor
ide. küldjön hát cigányért es cáokol- Uppoerr a pesti magyar kereskedelmi velők gazdasági ügyeiben Vagy
jón meg apusom uram! i Ba,ta ,8tvan* , bank (az olasz bor legnagyobb szál- egyéb alkalomból érbítkezik, mivet
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nuk az előzi) prograiutnpontok után 
már kissé kimerülni kezdő ügyeiméi 
rögtön fölvillanyozta. Az ünnepély 
melyhez hasonló Sárospatakon még 
kevés volt. a Hymniis éneklése mel
lett ért véget A nevezetes nap 
estéjén nagyszabású bankett volt 
Eötvös Károly tiszteletére, utána 
pedig'reggelig* tartó fesztelen, vidám 
táncmulatság a városháza összes lei
méiben. Ily kedvező előjelek után 
már szinte látjuk képzeletünkben Sá
rospatakon Kossuth apánk érc alak
ját.

Nagy Lajos.
(Történelmi bőszéb e 

I r t a : Szeniere Emil.
Yl.

Lajos óhajára Durrazói Károly 
Nápoly alá nyergei, kaput is nyit

[Nápoly.
Turbékoló galamb a karvalyt nem

[látja,
Késő védekezni, ha karma hátába.
Károly is Johannát a fészkében lepte. 
S mielőtt kiröppent, foglyául ejtette. 
Koronáját véve, öntejére teszi. 
Szicília. Nápoly királyául keni.
Johanna nem nyugszik fondorkodik, 

[cselt vet.
Titkon Károly ellen tüzeli a népet, 
A türelem fonál, könnyen el is szá

lkád.
Károly türelmén is bosszú lángja 

[fakad,

Mmonak várában, hol fogoly Jo-
[liánná,

Bérenc gyilkosokkal titkon meg-
[foj tatja,

Biinhödés csirája bent a bűnben
[rejlik.

Előbb utóbb kikel, habár lassan fej
lők.

Sánta az igazság, mire Budára ér. 
Kiszáradt múmia, nem elteli a vei. 
Sok kaput és zárat által kell törnie, 
Mig végre oda ér a király elibe.
Lajos népe javát, igazát akarja.
De fától az erdőt alig hogy láthatja. 
Királyi palástját cseréli daróczra. 
Várost-falut bejár, nagy titokban

[sörra.
Itten jobágv család, megbüzhödt

[verembe
Fakó arcán ott sir az elet keservet 
Amott rongyos özvegy, éhség a ke- 

[ítyere,
Meztelenül ordít sok apró gyermeke.
Itt város atyái szépen össze súgnak. 
Lakosik vállára uj, uj terhet rónak. 
Törvényt megtaposvas; s ha valaki

[szólna
Suhogna a pálca, szoritna béklyója.
Ott várni* az öcscsét mint szerető 

[gondnok
Kifiiröszti szépen, ámbár vérroko- 

[nok.
S mint az éhes farkas rolnin szom

szédjára.
Sok csikót és üszőt elnyel falánk

[szája.
Arany lábú hídon jár minden, a mi

gaz
Bagadó örvényen minden ami igaz. 
De o sötétséget, miként nap az éjét 
Megtöri Nagy Lajos s bele újra

fényt vet.

HÍREK.

Függetlenségi bál.
A „Függetlenségi kör" í. hó 11-én 

a városi színházban igen sikerült és 
valóban fényes táncmulatságot ren
dezett részben a Kossuth szobor 
részben a saját alapja javára. Zemp- 
lénmegyének az első úttörő demok
rata mulatsága és annak fényes si
kere bátran feljogosít, minket ama 
feltevésre, hogy a függetlenségi ér
zelmű polgárság végre megtalálta a 
kört', mélyben munkálkodhat, es a 
helyet, a hol fesztelenül, kedélyesen 
szórakozhat, A mulatság egy min

den tekintetben sikerült bálnak fé
nyes képét adta. a földszinti és eme
leti páholyok telve voltak a fényes, 
díszes közönséggel, a földszinten 
pedig nyüzsögtek ; táncoló párok. 
Lukács Károly szívbe/, szóló muz-i- 
kája mellel1 ropva a csárdást. A bál 
sikerült voltáról fogalmat adlmt az. 
hogy az eLő négyest két colodban 
90, a második négyest miután mái 
a páholyokból i~ lejöttek a hölgyek: 
három kolonban 12'> pár táncolta.

A hangulatos fe>z nélkül mulató)I 
közönség a „Kossuth Lajos azt izonte- 
lassú csárdás dallamainál táncolta a 
két óráig tartó souppé csárdást tűz
zel, jókedvvel. A kedvet és kedélyt 
minden elmúlt óra megsokszorozta; 
és csak a hajnali órákban ért véget. 
Az idei szezonnak, ezt bátran jővén 
dőlhetjük, ez a legsikerültebb bálja Az 
erkölcsi haszonnal pedig ott jár kar
öltve az anyagi is. mely körülbe
lül 800 korona tiszta haszonra rúg. j

így tollát beteljesedett amaz óha
junk. hogy a függetlenségi polgárok i 
bálja gazdagította eddigolé a K os
suth szobor javára rendezett bálok; 
közül leginkább!) a Kosuth szobor j 
alapot. De igy is kell. hogy legyen: j 

, a polgárság ama része adózzon leg- j 
nagyobb mértékben a Kossuth szo
bor alapjára, melynek nemcsak aj 
múlt idők egy elfeledt nagy alakj 11 
de bálványa, istene, mindene Kossuth * 
Lajos, és azok az eszmék, amiket i 
az ő nagy neve jelent.

A bálon jelen volt díszes hölgy- 1 
közönség névsorát a jövő számban í 
fogjuk közzétenni.

" A  j

— Gróf Lónyay Elemér ur a fővá- j 
rosi napilapokban lecáfolta azt a 
hírt. hogy ő magyarországi birtokait j 
el akarná adui, s kijelenti, hogy sem j 
Stefánia hercegasszony ő fensége, j 
sem ő nem szándékoznak külföldön | 
letelepedni. Egyúttal kegyeskedik! 
kijelenteni, hogy eszerint a birtok
eladásról szóló hír hamis, mint azt 
m ára Felsőmagyarországi Hírlap egy eb j

I híreiről is megállapította.
A gróf úr valószínűleg rosszul ad- i  

j reszálta ezt a nyilatkozatot, mert aj 
i birtokeladásra vonatkozó hirt nem 
ini hoztuk eredetileg, hanem a kas- 1 

! sai FelsSmagyavország, s mi csak en 
Inek a hírét reprodukáltuk, mint min- 
j den többi lap. A hamis hír tehát 
nem tőlünk származott.

A gróf ur szuverén felsobbségj 
J hangján tartot t, »megállapítására < —- 
annak előrebocsátásával, hogy mi 
nagyon kevés súlyt fektetünk arra. 

i hogy mit méltóztatik a gróf urnák I felőlünk megállapítani, — megje
gyezzük. hogy ez a „megáilapít ás** j 

j is valószínűleg téves, mert mi a gróf 
i ur tisztelt személyével eddig nagyon 
! keveset foglalkoztunk. Mi ugyanis 
leginkább olyan emberekkel szok
tunk foglalkozni, akik közérdekű j 

i munkálkodással kitűnnek, akik a 
* kö/.ügyekuek valamit hasznainak. Lb- 
I hői a szempontból még -- sajnos 
j nem volt szerencsénk Lónyay grof 
j úrról megemlékezhetni. Azt pedig, 
ami által a gróf ur világhírűvé lett 

| a mi demokrata gondolkozásunk nem 
tartja érdemnek.

! Kérjük tehát a gróf urat. hogy j 
1 valamint mi nem megyünk az ó ab
laka alá Gotterhaltét énekelni, ő se;

I kegyeskedjék mi felőlünk megálla
pításokat eszközölni. Ha mar min
denáron Írni akar. inkább legyen 
szives megírni az utalványokat azok- 1 
ró] az épületfákról, amiket a tüzká- 

; rosult bodrog-olasziaknak meg a 
nyáron megígért, de amiket meg 
mindeddig elfelejtett kiutalni.

— Mezei Ernő a függetlenségi 
körben Eötvös Károly kíséret eben. 
ki a lvossuth-szobor alapjára rende-

| zett felolvasási estélyre Sárospatakra 
felolvasást tartani jött Mezei

| Ernő, a Sátoraljaújhelyi fiiggetlen- 
I ségi kör disztagja is lorándult Sá
rospatakra s onnan hétfőn f. hó 13-án| 

i Sátoraljaújhelybe jővén át. meglá
togatta a függetlenségi kört s az ott 

j ez alkalommal igen szé|> >zámh:m 
I egybegyült’ függetlenségi polgárokkal

érdekes politikai diskurzust folyta
tott. Akadt. al;i meginterpellálta az 
országos tekint el vű hírlapírót, hogy 
minő véleményűvel .van a hírlap
írói lúvata- felől és a „hivatásos 
uj -ágiró" nál megengedhetőnek tartja 
e. hogy az a szerint hirdessen más 
és újból más elveket, amint más és 
újból más fizet. Említenünk sem 
kell talán, hogy ezt Mezei a lógna- 
gvobb mértékben elítélendőnek je
lezte. mondván, hogy a hírlapíró 
mindég saját meggyőzői sót s elveit 
hirdesse. Ezzel demei ‘alva lett az 
a sokat emlegetett </.. ^tekintély, a 
kire egv bizonyos hiv. tásos ujság- 
iró hivatkozott, mint olyanra, aki a 
hivatásos újságíró elv-forgatását he
lyeselné.

Halálozás. Mattemy Andor sze
rencsi posta és távirda főtiszt neje. 
tegnap f. hó 14-ón hosszas szenve
dés ulén meghalt.

Az erdöbéuyei Kossuth szobor. 
Nemes szívre, hazaiias lélekre vall 
Brek Sámuel erdőhényei polgártár
sunk tette. Az erdőhényei képviselő- 
te>tiilel még az őszszel elhatározta, 
hogy Zemplénvármegye és Magyar-’ 
ország legdicsőbb (iának Kossuth 
Lajosnak szobrát elkészítteti és az 
utókornak példányképül Erdőbényo 
egyik terén felálliitatja. Beck Sámuel 
ottani bányatulajdonos erre felaján
lotta. hogy a szobrot saját költségén 
elkészíteti és fel is állíttatja. A szo
bor márványból készült, és nemso
kára ott fog díszelegni a legdicsőbb 
magyarnak képe Erdőbényo egyik 
terén. Derék polgártársunknak, eme 

J hazaiias (ette minden magyar em- 
j  bért hálára kötelez.

A nagymihdyi takarékpénztár 
ipar és kereskedelmi bank. rés/.v. 
társ. igazgatósága a Sulyovszky Ist
ván távozásával megüresedett ügyé
szi állásra legutóbb tartott igazgató- 
sági ülésén dr. Eperjesi Lajos, most 
Xagvmihálvra költözött fiatal ügy
védet választotta meg. Ugyan
csak dr. Eporjesy Lajos ügyvédet 
özv. gróf Széchenyi Imrémé, szül. 

i Sztára»\- Szirmav Alexandra grófnő, 
|a volt berlini nagykövet özvegye 
[őrmezői uradalmának ügyészévé ne- 
I vozle ki.

A tokaj hegyaljai hurtomiolők 
egylete és cognae-főzde részvény- 
iái saság.. Az alapítók csaknem teljes 
számának részvételével élénk ér
deklődés mellet folyt le f. hó 14-én 
Ujhelyben a „Tokaj-hegyaljai bor- 
lermelők egylete és cognac főzde 
r é sz v éi i y t á r sa ság •* al a p i tó i n ak egy i i t- 
tes értekezlete. Az értekezlet elnö
kéül egyhangúlag Görgey Gyula cs. 
és kir. kamarás, jegyzőjéül dr. Grose 
Dezső sátoraljaújhelyi ügyvéd meg
választatván, az elnök terjedelmes 
és minden izében nagy érdekességü 
megnviló beszédében ismertette és 
kifejletté azon közérdekű előnyöket, 
melyek a hegyaljai bortermelők 
szempontjából a tervezett vállalat 
létesítéséhez fűződnek. Az általános 
helyesléssel fogadott beszéd után az 
értekezletet megnyitotta, mely után 
a jelen voltak majdnem mindegyi
kének részvételével behátóan ta
nácskozott az értekezlet a létesí
tendő vállalatnak úgy financiális, 
mint a közérdeket érintő kérdései
ről. Mini az értekezlet legfontosabb 
határozatát kiemeljük, hogy az ala
pítók elhatározták, hogy f. hó 19-én 
Tokajban az árukészleteket meg
szemlélik és a további teendőkről 
ottan ujhól tanácskoznak. Az alaku
ló i teendők végzésére dr. Ferenc zy 
IClek császár és királyi kamarás 
elnöklete alatt szükebb körű végre
hajtó bizottságot választott, mely 
permaneneiáhan működik.

Abból a nagy érdeklődésből, mely 
ezen értekezleten a lét* ütendő rész
vénytársaság iránt nyi •ánult és a 
melyről az alapítók a agyközönség 
köréből is beszámoltál’ bízvást re 
mélhetö. hogy a megy nket annyira 
érdekIő részvénytársasag megalaku
lása biztosítottnak látszik.

Műkedvelői előadás Tolcsván. A 
lobsva- ifjúság jaii. 12-én nagyon 
sikerült műkedvelői előadást rende

zett a Kossuth-szobor javára. Az 
Arany Kakast adták elő a nagyven- 
déglö nagytermét a zsúfolásig megtöl
tő közönség előtt. Az előadás meg
lepőim jó volt. Kli’önöson kitűnt 
Bat/io Károly mint Dachselmaycr.

:irákv Ferenc a piu.-ór és Leso:ács 
Tériké a fogadósné szerepében. Az 
előadás előtt Ormos Etelka hazafias 
verseket sz ivalt nagyon szépen. A 
többi szereplők is igyekezettel jól 
játszottak. Az előadást virradtig 
tartó vidám tánc követte. A bevétel
ről az elszámolást jövő számunkban 
hozzuk. A darabot vasárnap e hó 
19-én közkívánatra megismétlik.

A „Zemplénmegyeí Vivő és Sport
Club" megnyitó gyűléséről és ismer
kedési estélye Az újonnan megala
kult Vívó és Sport Club majdnem 
teljes számú tagjainak jelenlétében, 
és Matolai Etele diszelnöksége és 
ifj. Mecener Gyula elnöklése alatt 
nyittatott meg. A „Vívó és Sport 

; Glub“-nak a Hungária szállodában 
kényelmes és célszerűen berendezett 
helyisége van vívóteremmel, pihenő 

I és öltöző szobákkal. Az ünnepélyes 
j közgyűlés lefolyása után a club tag
jai a Frisch féle vendéglő óttermó- 

1 ben vontak le „magnóm áldomására. 
Szólásra legelsőnek ifj. Meczner Gyula 
emelkedett fel és a kör jelenlevő 
diszelnükét Matolai Etelét éltette. 
Utána Matolai Etele beszélt lelkes 
szavakkal elmondta reflexióit a régi 
»Nemzeti Vivóiskolá«-ról melynek 
tagja volt, éltette a kör elnökét, ifj. 
Meczner Gyulát. Köszöntőt mondtak 
még dr. Lichtenstein .Jenő a bajtársi 
egyetértésre, dr. Buea Barna lapunk 
szerkesztője a „Sport Club" felvirá- 

; gozására, Szállási Sándor Meczner 
Gyulám, Matolai Etele a tagokra, 
dr. Székely Albert Matolai Etelére. 
Klar Andor a club tisztviselői karára, 
stb, Szóval éjfél után oszlott szót az 
ismerkedési estélyről a társaság. Dt>- 
niipte: az ismerkedési estély oly 
hangulatos volt, hogy a végén a 
tagok már nem is ismerték egy
mást.

—  A gálszécsi casinó f. hó 12-én
ti.ztujiló közgyűlést tartott és egy
hangúlag meg lett választva: El
nöknek dr. Molnár Béla, alelnök 
Ihnatko Emil, háznagy dr. Schwarcz 
Ignácz. pénztárnok Fülep Ignácz, 
ügyész dr. Elek Imre, könyvtárnok 
Laubner Károly, a választmányi ta
gok megmaradtak a régiek.

— Ébredés címen uj politikai heti
lap indult, melynek most jelent, meg 
a rendkívül tartalmas 3-ik száma. A 
magya** ipar és iparos érdekeit védő 
az önálló vámterület programmját 
valló, szép kiállítású újság szerkesz
tője: Gara József, a fővárosi zsur- 
nalistáknak ismert jeles tagja, fő- 
munkatársa : di\ Horváth Gyula or- 
szággyü ési képviselő, kiadótulajdo
nosa pedig Misoga Sándor nagyipa
ros. aki egyszersmind íársszerkosztő 
is. Vezércikkeit Kossuth Ferencz.’Iti- 
cédi László s több kiváló ellenzéki 
politikus írja, tárcáit pedig legjele-

! sebb íróink. A harmadik számban 
I Farkas Ernőd tollából a Fehértemp
lomi hősök címen érdekfoszitő regény 
kezdődött. Az Ébredés előfizetési ára 
egész évre 8. félévre 4 és negyed
évre 2 korona. Tehát a legolcsóbb 

j politikai hetilap. Mutatványszámokat 
szívesen küld a kiadóhivatal: IV., 
Váci-utca 21.

— Megö te az apját Múlt hó 25-én 
Morván id. Hornosak János paraszt

igazda valami családi perpatvar miatt 
! összeszóllalkozott János nevű legény-
fiával. Heves szóváltás után a fut a 
kezében le ő sulvos bottal oly erő
sen fejbe ii ötté az atyját, hogy az 
15 napi kínlódás után f. hó 1-én 
szörnyű fájdalmak között kiszenve
dett. Az atyagyilkost feljelentés foly
tán a csendőrsóg vasárnap letartóz
tatta és átadta a bíróságnak.

Kiadótulajdonos:
LANDESM ANN MIKSA



I k i v.t„ tőle a maiivar kon is segíteni kell. És pedig vagy j való, hogy nálunk Miglíezen maga- 1>) ,dGuiJ),adi-indul,i'' Erkeltől:
nvolv irtai iniozo tisztelek a avul- az iskola pénztárának igánvbevéte- sabh lévén a tandíj (ezért is inon- Előadta a foisk. ifjúsági zenekar. E
vében élő neniziu*1 a n vei vükben is lével, vagv ahol az non. lébet, az | delta egy alfi......uvali, begy ma- klasszikus darabnak előadása igen
nnurvar hon'pó'lgárok által erős ma- állam segedelmének kieszközlésé- napság fényűzés kálvinistának lenni l szépen sikerült bizonyságául annak magyar nomioigaroK au. , " Véeséről. sőt Migléezrél is viszik hogy a kevés tagbél állő, de törekvő
Kyar ,mza ‘,,ULKC* • i M i '  ee-vcs ref miliők irvermekoiket a egylet vezetése avatott kezekbe van

1 te az már összefügg tárgyammá . >«• nnk.nl mondottam, búiba | é dobiba és o t elfogadják, letéve. Elnöki megnyitó. Tartotta
ha azt mondom, bog) ne sajnáljak rutainak el a magyar nyelv üd vínnak jóval a ló im o n ;  dr. I-eng el Endre, megyénknek köz-
a fáradságot, hogy a magyar.,I , s e -  amtilsának minden .akadályai. h« 3’t “r lir™ n .e g b  dokolják az tiszteletben álló ősz tb. főorvosa, a 
vegő iskolásokkal alkalom adtai, ma- ... z -ufol.sag van az iskolában nem ] C v a n "  Azé mondjak, százas bizottság elnöke, kinek l.azalias
gyárul szóljanak s ne szenté: 1..1 k - b ,. a., o .ajtotl u i d.n. ny 1 éléin., j b ,|aiaíb községi földet bir eszmékkel bővelkedő meleg hangon
velők szembe az éle,, a kozbesated j S mert ne i ! ^ ko ^  Ín,' ívnek ellenében más előadott szép beszéde állandóan emel-
az érintkezés nyehew a tót n> I lIlk JennJk elhlltús i nem U h «* j vallásunkat is kötőinek iskolájukba kotlett hangulatban tartotta a közön-
Vü<- ,  ... , ,  : „tol"! <lX«. 1 átvenni. Igen! I)e az a miglécziokre séget. Felejthetetlen látvány volt,

Amellett tanúsítsanak állandó ei felügyeleten v m ■»" nem vonatkozik s mégis migléezi niitlőn beszédének egy része alatt,
deklödést az iskola ügye iránt. hogy ‘ a ‘ „ ® . k '; ’ j má> vallásnak felvétetnek. Azonki- előre elkészített megkapd meglepe-
a nemes érdeklődés altul tanító es ...... Vi ‘l vili nődig eirv községi egv»*<</*«»• tés gyanánt, rejtett helyről, hegedű
.»Hitvány ösztönt kapjon a lokozato- j”',1". a?"eíídniánvf v7 r a f í  íz őriz íirvén n,d< ,,,'in príímlikáb hangjai mellett a szózat dalfa,na
sabb igyekezetre, s ez dl al is éb- j “ 01 v mi “ H  ,lal. Ks-egy o'rsz. törve,lynyel el- »yudiilt meg s az esz próféta ihlet-
reszgettessek a netalán lankadó húz-; . - ‘ f; o-.-ermektU eiicnVl I lentétben álló községi egvességnek teljesen emelkedett fel helyéről, ha-
Kdöm. Mos, az elismerés szava.; keze a lf m  kén í l m n e ' ^ ' ^nve nincs, és mm, £  lehel. -  ™fias fobászszal ajkain, melyet az
majd barmi csekély jutalom a ma- , n* j} . ( szemmel nézni t ; Tehát a fentebb ajánlott intézke- egesz közönség felállva hallgatott
tryar nyelvben legszebb sikert eleit ^  j fuiiigv és e«»é<zsé«>-üí2vellenes a tanfelügvolet részéről minden végig.- Szívből kívánjuk az ősz baj- 
tanuló reszere. — kiszamitha lan l m - • ‘ hj, ‘ * * nehézség nélkül keresztülvihető, sőt noknak, hog> a gondviselés erősen
tással lehet a tudásvágy lelébi esz- . . . . .  . . . .  . a két modus vivendi valamelyiké- rácáfoljon beszéde elején tett azon
lésére, a szorgalom es igyekezet fo \ a óban itt az ideje, hogy a túr- nek mielőbbi s már a második' fél- kijelentésére, hogy: „meglehet, ez
kozására. a nemes verseny lelkö - hetetlen ajjapoton segítve egyen.; v̂töj fletböloptutendő alkalmazását, az utolsó szereplésem". 3.) „Szabad
lésére. és kifejlesztésere. s mindezek Lj segíteni lehet a legtöbb helyen. a tanl'elii»vülősé«',töl a törvény szent- ságért" (Kossuth-induló) Méry N-től
által az óhajtott eredmény előidézé-fAliol az iskolások szama a törvé- a ,.mi'(.ís a ma«rVarosodás. az Előadta a főiskolai énekkar. Ez a

i!etszíiinon̂ | jô vaĵ  f e I uI van. e l-! egészségügy nevéheir ezennel hat- tekintélyes, ősi ifjúsági egylet való- 
Jétékony hatást gyakorol ez a ne- x a,.l,,k a taníeiugveb* uitol. hogy ( hatóstul kérem, és nyomatékosan tággal brillírozott a szabatos, sikeres 

mes érdeklődés, s annak a tanit- ?, J r '1? , ,),*?/>■' b«rmadik tanítói i ^nr^eien  ̂ is. ' előadással, melyért Pásztor Sámuel
vánvokkal szemben tettekben való ailonias telallitasa iránt haladektala- Es most egy másik igazságot is zenetanárt méltó elismerés illeti, 
megnyilatkozása, valamint az ily j ni,l intézkedjek. (.) t az államsegély, j megálla|>ithatunk. Azt t. i. hogy a Ezután következett a fénypont: Eöt-
módon is fokozott siker a tanító anjlak »Reeybevetejnyi'i megszervez- ; tu|zSllf0|tságban bizonyos helyeken vos Károly szabad előadása. Már az
ambíciójára és melynek még inkább az llJ tan,t01 Thomas. ös esetokben része van a léíekha- emelvényre lépésekor zajos tapsvi-
még nagyobb mértékben való /agroczky Abaujban, Xádasdon lászati célnak is a taniigv. a ma- har fogadta a rokonszenves megje- 

felköltéséhez azonban az is sziiksé-1 laktomban igv tett. Ráirt a plebá- ■ gyár nyelv érdekeinek háttérbe to- lenóstí kiváló férfiút, ki pataki fo- 
ges. hogy ő maga is részesüljön nosra egyik ev teleli, állami iško-! lasával. gadtatását bizonyára kellemes em-
becstiletes iparkodása után érdem- lát helyezve kilátásba, a következő Íme itt egy példa, hogy lehet a lékként fogja megőrizni lelkében,
lett niegbecsültetésében a társada- nyáron már megszerveztek a 2-ik j zsúfoltságon "segíteni. Ahol ekként Kellemes előadási modorával, nagy
lom részéről és munkás szeretetheti, tanítói állomást államsegéllyel. - - nem lehet, lehet az említett módok szónoki erejével igen figyelemre 
A magyarosítást alapból csak a a iga- Fiat applieatio! S ha n felhívás si- j alkalmazásával a legtöbb helyen. — méltó, jellemző reminiscentiákat inon- 
zán a magyarosítás munkáját végző, kertelen marad. tessiÁk lépéseket | p;s ha a nemzetiségi vidékünkön dott el Kossuth Lajosról, a nemzet 
és a jutalomra valóban rászolgált, tenni áll. iskola felállítása iránt. — | lakó magyar társadalom tagjai, a nagy fiáról, rendkívül érdekesen vá- 
arra érdemes tanítók jutalmaztassa-1 Ha valahol, úgy a mi vidékünkön ; hivatalos és illetékes tényezők (őszinte zolta azt a viszonyt, mely őt hozzá 
nak, mert csak igv felel meg az az valódi missiót teljesítene az. Ha pe■! jóakarattal rajta lesznek, hogy a fűzte, részletesen ecsetelve azt a lá- 
alap hivatásának. dig oly sza,,lot tesz ki valahol a | magyar nyelv eredményesebb tani- togatást. melyet Kossuthnál tett t.u-

De továbbá, hogy a magyar nyelv t(>mMkv°n teliil való szám, amelyért j tásának e cikkben tárgyalt akadá- rini magányában s élénk színekkel 
tanítása nagyobb eredményt érjen ,KMn crdenies all. iskolát állítani, ott ivai ulhárittassanak. s ha a tanfel- tárta elő a Kossuth óriási szellemi 
el nemzetiségi népiskoláinkban, szűk- a helyi körülmények bölcs szám-; ügvelőség is megteszi minden irány- nagyságát. Az elsőrangú írót és kri- 
sóges. hogy az iskolaszéki elnökök , .aV.̂  j , Jessek a törvényen j bán. most bölcsességgel majd crély- minalistát a hallgatóság szerfölött
is álljanak'mindnyájan szivvel-hdek- Khy víy ,.) létszámot vagy a* hely- j |yel, hivatalos tekintélyének és ha- meleg ovációkban részesítette, ö.) 
kel végre-valahára a magyar nem- heh másik, vagy a szomszéd köz-. talmának latbavetésével kötelessé- Magyar ábránd (kedvelt népdalok 
zeti eszme szolgálatába, s a magyar j ágbeli (ha ez a törvényes kilometer-j gát; akkor a magyar nyelv tani- felett). Zongorán előadta: Hidegkövy 
nemzet és haza érdeke ne legyen! .ny' távolságot meg nem haladja) tusa idegen ajku népiskoláinkban Margit. Valóságos művésznő szám- 
másodrangu dolog egynémelyikük j j^kolaba utasítani. Igen sok helyen j az eddiginél minden bizonnyal na- ba megy a zongorajáték terén ez 
előtt. Esetleges aknamunkájukat igye-; eh°( ékként segítem a bajon. S a j gyobb eredményt fog felmutatni s a fiatal lány, ki a közönség frappáns 
kezzék a tanfelügyelet a lmtalmá- j h°J n^v sem lehet. . 1 olerari posse ! j  hatalmasabb lépésekkel fogunk ha- tetszését az újrázások után ismét
bán álló eszközök bölcs, s ha kell j -h>bb valami tanítás, mint semmi, j ladni a felvidék megmagvarositásá- néhány sikerült játékkal honorálta, 
erélyes fölhasználásával ellensúlyozni | nhol lehet egyik vagy másik mó-j nak migy célja felé. Ö,) „A vén cigány" (Farkas Imrétől)
vagy épen lehetetlenné tenni, s a | dón segítem, ani segítsünk, mert, Miglécz, H )02. jan. 13, | szavalta Debreceni Jolán urhölgy.
talán nyert utksitás következtében ozz , l?, ©Inbb megyünk. Es csak el-; «...„ i/AimAn Rendkívül sikerült szavalat volt ez,
a magyar nyelv tanítása körül lan-’ enyésző csekély helyen nem lehet . ,, , ‘ mely a költői mii lélektani motivu-
katag buzgalmat tanúsító, s csekély * lí&v,k va»>v Inasik ,11(KJün segíteni. 1 1 >/" mait kiválóan juttatta érvényre. A
eredményt felmutató tanítóval szem- Hogy vannak oly helyek oly sze- j lelkes tapsok után még egy kedves
ben szükség esetén az államsegélyt rencse> konstellációk, amelyeken, ; Kossuth-ünnepély Sárospatakon, apróságot szavalt cl igazi bájjal, a 
is megvonni, nem pedig azzal csu- anielyek reven a szomszéd község- j . hivatásos szavalok gyakorlottságával,
pán fenyegetődzni. beli iskola igenybevételével leheti  ̂ ' -  janu.u _ ??rpavasz elmúlt" dalfüzet előadta

Ismerjék továbbá a tanítók, isko- a tidzsulo tsagoii segítem arra le-1 (zs ) A kik e hó 12-ik napjának a főiskolai énekkar. Sok dicséretet
laszéki elnökök vagy gondnokságok •̂NLM1 h55aDílrt e&N l)eI(lat telhoz-, délutánján a szomszédos Sárospatak kellene itt összehalmoznunk, ha az
hazafias és humánus kötelességük- nom* ., ( jó öreg ahna-ináterének imatermébe előadást keUően méltányolni akar
nék a mulasztásokat kellőképen el- Itt van \ écse. hozzá nem is ego- gyülekeztek, ezek száma pedig mond- mink. 8.) „Árpád siri álma" (M. Ko- 
lenőrizni, szükség esetén büntetni. szen 3 kméternyire Miglepz. \  ecsen hatni, impozáns volt, ritka szellemi vács Gyula) szavalta Nyitray Lajos 
Nem drákói szigort értek én. de az ögvik tanító keze alatt 12ogyer- élvezetnek voltak a részesei. A fel- ref. theol. Egyike volt a legsike- 
annak a mostani lehetetlen állapot- van. A másik tanító keze alatt lobogózott város, a főiskola homlok- riiltebb szavalatoknak, méltóan illesz- 
nak megváltoztatását, melynél fogva va£.V 8o—d)0. A 3o gyerniekért. zatán lengő tiszteletet parancsoló tri- kedett be az ünnepély keretébe. 9.) 
sok helyen a mulasztásokkal mit mondjuk, nem érdemes áll. iskolát kolor, az ünnepélyes sürgés-forgás az *Te, szívom pici kincset (Magándal) 
sem törődnek, azzal érvelvén, hogy I létesíteni. Hogy segítsünk hát a ha- aszfalton: mind azt jelentették, hogy Énekelte Rimanócsy Ella urhölgy, 
mit csinálnánk veíök, ha mind fel- Jon  ̂ 1-gv hogy a törvényes létszám a kis bodrógparti Athénre különben Hidegkövy Margitka zongorakisérete 
jönnének, igy sem bírnak velők! tartassák be, a törvényen felül inoiul- eléggé zajtalan életének egyik je- mellett. Mindkét szereplő együttes 
Amely eljárásnak mig egyfelől az a | .)u  ̂ 9-nel löbl) ne engedtessék fel- lentősebb napja derült fel. Az em- szereplése sok lelki gyönyörűséget 
káros következménye, hogy az is-1 vetetni. A többiek számára ott van lékezetes tisza-eszlári bünper ismert keltett fel a hallgatóságban. Kelle-
kolások tudatlanságban nőnek fel kózel a migléezi rcl. iskola, hova 33 vezéregyénisége volt a fő-fő vonzerő, mes, megnyerő hang, mely a dalfü-
általános szempontból is. a magyar iskolás jár. küldhetik oda győrmo- mely az imatermet sziniiltig megtol- zér darabjai legfinomabb arnyala- 
nyelv szempontjából is, másfelől keiket. Avagy az nem helyes meg- Lőtte válogatva előkelő hallgató- Iáit is sikerrel érvényesítette: az 
megnehezíti azok helvzetét is. akik oldás? Divide et vinces, régi takti- sággal s az öreg főiskola méltóságo- ügyes zongorakisóret mellett a prog- 
az iskolázást, s a íindasztások el- kai elv. S bizonyéval haszná'hatunk san komoly falai közé tél közepén ramm egyik legcrdeksebb része volt. 
lenőrzését komolyan veszik, mert a alkalmazásával a magyarosodás ügyé- is üde tavaszt varázsolt (már a mi Meg is kellett ám ismételniük. 10.) 
hanyag szülők büntetés esetén gyér- ne -̂ t. i. a hölgyvilágot illeti.) Az’ Cinné- „Utolsó szó az Istenhez" P'ötiws Ka-
mektiknek a másik iskolába adása- Avagy talán az az eljárás az il- pélyt rendező bizottság, melynek rolytól. Előadta Ráczkovy János 
val fenyegetődének. S az eredmény lető felekezet érzékenységét, érinti, élén dr. Lengyel Endre, a 100-as bi- theol. ki a jelen volt nagynevű szer- 
az. hogy a kötelesség teljesítésében vagy költi fel? Ez ugyan nem ele- zottság elnöke, Radácsi György a zőnek egyik legszebb munkájából 
komolyan fáradozók iskolája üresen gondő érv, de azért tulteszem ma- végrehajtó bizottság elnöke a főisko- válusztotta ki eẑ  a hatásos részletet 
marad, ba híven kitartanak, a kö- gam rajta, s mást mondok. Utasít- lai ifjúsággal karöltve buzgélkodtak, s az előadott részlet szépségeit, meg- 
télességet immel-ámmal tekintőké tnssék a vécsei iskolaszék, hogy a a kivívott sikerrel minden tekintet- rázó tragikumát kellő igyekezettel 
pedig a zsúfolásig megtelik a tan- ref. és katli. gyermekeket Miglécz- ben meglehetett elégedve. Ha a lel- juttatta érvényre. 11.) „Magyar nép- 
ügy. közegészségügy és a magyar ről és Véeséről már most a máso- kesedés és az ügy felkarolása ezen- dalok" Tilinkón előadta dr. Mecencr 
nyelv tanítás ügyének kiszámítja- dik félévtől kezdve csak azon esetre túl is állandóan ilyen nagy arányok- Sándor jogtanár, Hidegkövy Margitka 
tatlan kárára. A tanfelügyeletnek fogadja be. ha ott a törvényes lét- bán fog nyilvánulni: a pataki Kos- zongorakisérete mellett. A jogtauár 
meg kell találni a módját, hogy a szám be nem telik. Azt hiszem, ez sutli szobor sorsa rövid időn át kod- ur a tilinkójátéknak általánosan is- 
mulasztások kel lök éjien ellenőriztes-1 méltányos eljárás és kívánság! Ez vező megoldást fog nyerni. Hogy az mert mestere, ki igénytelen kis bang-
senek. ugyan a zsúfoltságon inkább esak ünnejiély lefolyásáról is szó essék: szerét kétségbevonhatatlan müélve-

Xagy baj sok helyen a tanszerek \ enyhít mint segít, s éjienezért a má- a következőkbe , számolunk be a zettel szólaltatta meg. Élvezetes és'
és szemléleti eszközök hiánya. Ezé-‘ sik mód célravezetőbb. Sajnos, de gazdag és változatos müsorozatról: gyönyörködtető játéka a közönség-
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Bérbeadó ház.
Sátoraljaújhelyben, a tűzoltó 

laktanya szomszédságában, újon
nan épült házam at, mely 3 szoba, 
előszoba, konyha, éléskamra és 
pinczeházból áll, azonnal kiadom.

B ővebbet:

Kulcsár István
borbélynál.

5. szám. (G)______________________F E L S O M A G Y A R O R S ZA G I H Í R L A P  Szerda, január 15.

 ̂ | jfagUpő csokrok. [ | Báli alkalomra.* |

jttost érkeztek meg
Olaszországból szép fris virágok. Úgymint: szegfű, viola, 
rózsa, gyögyvírág, hyaczinta, camélia és sok más 
virágok.

Báli alkalomra ajánlok melcsokrokat, legyezőké/. 
Alkalmi és meglepő menyasszonyi csokrokat a leg
szebb kivitelben, a ruha színekhez alkalmazva. Úgyszintén 
koszorúkra a legszolidabb árak mellett.

Magamat a n. é közönség szives pártfogásába ajánlva, 
maradtam mély tisztelettel

JAoskovszky Dános,
mükertósz,

S.-A,-Ujlioly, Gyártelep-utoza.

| Cljegyzési csokrok. | Menyasszonyi csokrokj

<» » ....................................................(

d S e r eladás.
1889. évi saját termésű valódi hegyaljai

PJ** szamorodni és asszú bort
üvegen kint is eladok.

Szamorodni 3 X. 20 /H. ylsszú 6 X. yisszii finomabb 10 X iiterenkínt.

Lövi/ A do lf,
könyvkereskedő S.-A.-Ujboly.

J  cMeg Rívó. 1
$j| A Sátoraljaújhelyi Takarékpénztár 1902. január

hó 26-án, délelőtt az intézet hivatalos helyiségében

I  évi rendes közgyűlést I
Aff tart, melyre a t részvényeseket ezennel tisztelettel ^  
S  meghívom. Ijj

Sátoraljaújhely, 1901. december 80. gi

D óku s G yu la  | j
intézeti elnök.

«íl|  A  közgy űlés tárgyai: ■*(
1. ) Az igazgatóság és felügyelő bizottság jelentése.
2. ) Igazgató, igazgatóság és felügyelő bizottság választása. |ft|
8.) Az osztalék megállapítása, illetőleg a nyereség lelősz-

fása felett való határozathozatal sa felmentvény megadása. ^
•« 4.) Esetleges hitov ínvo’*. c&

Meghívás. "
1 üiilnnljiiajlielji ptlgiri lakitrftpwMr * kitolegld

t. ez. részvényesei tisztelettel ineghivatnak
az 11)02. évi fe b r u á r  2-án cl. u. 2% ó ra ko r

az intézet saját helyiségében tartandó

I I .  í l l  n i !  M i l O l i í S I L
Tárgyalási sorrend: \

1. Az igazga tóág .
2. A felügyelő-bizottság évi jelentése.
8. Az 1901. évi mérleg és osztalék feletti határozat.
4. Az alapszabályok 8, 6, 9, 40, jftL 16, 17, 21,

22, 28, 29, 30, 85, 89, 46, 47, 5 Í, <55 61, 62,
65, 67 68/*t)9. pontjainak módósitása. g

Az igazgatósági jelentés és az éyf^zárszámadás 8 
nappal ív- közgyűlés előtt az intézet hojjjffeég^ben m egte
kintés végett kifüggesztetik. m r  K  ,

A részvényesek fj^yclmeztemek az a l^ Jp roá lyok  
következő szakaszára:

46. A közgyűlésen résztvenni óhajtó részvényesek 
tartoznak részvényeiket a szelvényekkel együtt legkésőbb 
íi közgyűlés előtti&iapon az intézet igazgatóságánál leté- 
teményezni. V

Kelt Sátoraljaújhely, 1902. január hó 1-én tarto tt
igazgatósági ülésből.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  i{jazfíató.ság. ,

; Hirdetmény. |
2 Jelen hirdetményem kibocsájtásával bátorkodom  a q|S
í nagyérdem ű közönség szives figyelmét felhívni, hogy űz- SB 
J letemben mindenféle A

j „Jokaj-jícgyaljai-jjorokat" 1
r (saját pinezémböl\ jótállás mellett.) JK
i zárt literes üvegben, — egész hordó vételénél kedvez- 25 
* ményes árban is — a legeredetibben kezelve, következő gR 
a árak mellett forgalomba hozok, és pedig: mj«
t Tokaj-Hegyaljoi asztali bor zárt üvegben egy liter 36 kr. m
! „ pecsenyo „ „ „ 45—60 kr. ®
f „ 1880. évi szamorodni zárt üvegben egy fél liter 85 kr. A
$ » » u n  » » » liter * 1-60 kr. ^
j » » » ásszá bor „ „ „fá i liter 150 kr. BJB
' „ „ asszú bor „ ,, ,, „ 2̂ 00 kr. JK
j 1880. évi Dr. Hornyay-féle ,, „ 1-50 kr. g g

A nagyérdem ű közönség becses bizalmát és párt* S
! fogását kérve tisztelettel

I NAGY FERENCZ, A
\ fűszer, csemege és ásványvíz kereskedése AB
[ Sátoraljaújhely. jnre
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t e r ü l e t e .
Az emberi igyekezet bámulatba ej tó munkájával, tengernyi anyagi áldozattal állíttatott helyre /Jénaijának philloxerátéd el

pusztított sző/löt enih'te.
Ma a midón ismét terem a bor. a mikor újból megtelnek pinezéink, de boraink iránt kereslet nem mutatkozik, mind széle

sebb körben aggodalommal vitatott nehéz kérdésként meredt előttünk a borértékesítés létkérdést képező problémája.
Ha azt akarjuk, hogy az emberi mű csodálatos eredménye, a beültetett szőllőterUlctek, a sok millióra menő befektetett töke és 

ezzel együtt Hegyalja boldogulásának lehetősége kárba ne veszszen, tünkre ne menjen, ha a bizalmában megingott k ü lfö ld e t  vissza
szerezni akarjuk, hogy az évszázados világhírű hegyaljai borainknak már-már elvesztett világpiacza ismét meglegyen, nehogy saját 
zsírunkban fulladjunk, alkotnunk kell egy oly szervet, mely adott eszközükkel, egészen i czélnak szentelve becsületes, bizalmat éb
resztő működését, manapság Hegyaljának ezen legfontosabb vitális kérdését a megoldáshoz közelebb segítse.

Hosszas tanácskozás után jelen tervezet aláírói az alább kifejtett kedvező alka'mat felhasználva, a nagy czél elérésére legal
kalmasabbnak találtuk egy

Kereskedelini társaság
alapítását, mely a már megalakulásánál megszerzett üzleti összeköttetésekkel, e téren gyakorlott alkalmazottak átvételével kitaposott 
utón indulhat el s a hegyaljai borok értékesítésének adott ösvényét oly szélesre fogja taposhatni, hogy azon Hegyalja vagyona- 
sodása, boldogulása vonulhat be hozzánk.

El fogjuk vinni hegyaljai borainkat a .világkereskedelem piaczainak ama góczpontjaiba, hol az emberi szükségletek nagy vá
sárjában a maguk fogyasztóit megtalálják.

Nagyarányú közérdekű vállalatunk anyagilag is a legszebb reményekre jogosít, mert a tokaji cognacgyárnak és borpincze 
társulatnak családi okokból történendő megszűnése alkalmából azon kedvező helyzetben vagyunk, hogy a tervezet kiegészítő részét 
képező, Rgey Szilárd, a tarczali m kir. vinczellér iskola igazgatója, Pogány Vasul, a ,cs. és kir udvari szőllők inspectorának és 
Lossoncay Ernő, a tarczali m. kir. vincellér iskola vegyészének szakértői becslése szerint egy már 12 év óta fennálló, Olaszország, 
Oroszország, Németország, Sváj ez és Bajorországban kiterjedt üzletkörrel, nagyszámú vevőközönséggel rendelkező cognacgyárat és 
borpinezészetet, annak az üzemkezeléséhez megkivántató mindennemű modern berendezéseivel és kifogástalan áruraktáraival együtt 
jutányosán és előnyös feltételekkel vehetünk át.

Ezen borüzletnek és cognacgyárnak teljes hitelt érdemlő szakértők becslése szerinti activái, a kereskedelmi könyvekből 
szerzett meggyőződésünk szerint kétségtelenül kiterjedt üzletköre, 12 évi fennállása alatt átlagban kim utatott hatalmas forgalma, üzleti 
rentabilitása, évek óta állandó nagy vevőközönsége és elért átlagos évi tiszta hozama biztosít bennünket, hogy a magunk és a ve
lünk társulók tőkéjét biztosan s már az alakítandó kereskedelmi társaság első évében is gyümölcsösben fogjuk elhelye&ni

A cognacgyári vállalatból elmaradhatlanul befolyandó nagy üzleti jövedelmünk képessé fog tenni bennünket arra, hogy a 
külföld piaczainak boraink elől már-már elzárt sorompóit ismét kinyissuk s hegyaljai borainknak világforgalmát újból megteremtsük.

Szemünk előtt egy hatalmas nagy kereskedelmi vállalat lebeg, amely egyrészről Hegyalja minden egyes kis- és 
nagy szöllöbirtokosának vitális érdekét lesz hivatva szolgálni, másrészről a részvényeseknek gyümölcsözően elhelyezett 
tőkebefektetése legyen

A  részvénytársaság tervezetét a következőkben ismertetjük:

I. A vállalat neve: lokaj-hegyaljai bortermelők egylete és cognacfőzíe részvénytársaság.
II. A vállalat tárgya a m. kir. kormány felügyelete alatt kizárólag hegyaljai borok vétele és eladása, továbbá cognacnak és 

esetleg pezsgőbornak előállítása és forgalomba hozatala. A vállalat tartama határozatlan. Székhelye: Jokaj.
III. Az alaptőke nagysága 500,000 korona.
IV. Az 500,000 korona alaptőke egyenként 200 korona névértékű, összesen 2500 részvény jegyzése által biztosittatik.
V. Az aláírás zárhatárideje 1902. évi márczius l. napja.
VI. Minden aláirt részvényre az aláírás alkalmával a névérték 20°/0-a készpénzben lefizetendő és ez 1902. évi márczius 80-ig

50°/0*ig kiegészítendő, illetve befizetendő. A hátrálékos 50°/o 2 részletben és pedig 25 °/0 1902. május 80-ig, 25 °/0 1902. július
15-ig fizetendő be.

VII. Az alapítók határozata folytán, a megalakult részvénytársaság köteles az »Első tokaji cognacgyár Abeles Henrik« a 
»tokaji borpincze társaság Abcles Henrik özvegye és fiai« és végül az »Első tokaji cognacfőzde társaság özv. Abeles Henrikné és 
társa« tokaji bejegyzett ezégek tulajdonát képező összes ingatlanait, ingó vagyonúit, úgyszintén a raktáron levő bor és cognacáru 
készletét a jelen tervezet kiegészítő részét képező becsjegyzőkönyvben felvett becs- illetve egységárakban és pedig a meglevő bor 
és cognacárut azon mennyiségben, amint azok az átvétel idején a hivatkozott becsjegyzőkönyvben foglalt mennyiségből még meg
vannak, át- és megvenni, kifejezetten kimondatván, hogy a tokaji borpinezében talált 155 gönczi hordó hegyaljai bort csakis előzetes

és a tarczali m. kir. vinczellériskola által teljesített vegyclemzés után lógja a részvénytársaság azon esetben megvenni, ha azok a 
vegyelemzés szerint tiszta hegyaljai borok. Ugyanezen egységárak, illetve áruszámlák szerint fog megvétetni a fenti ezégek által az 
alapítóknak átadott leltárból az átvétel idején a fiumei, bécsi, zürichi, oroszországi, hamburgi, königsbergi és müncheni fióküzletek, 
illetve ügynökségeknél levő cognac árui és felszerelései.

VIII. Az alapítók azon jogot tartják lenn maguknak, hogy az első 8 évre az igazgatóságot és tisztikart kinevezhessék, mind
azonáltal a megalkotandó alapszabályok azon, már itt felvett rendelkezése szerint, hogy az igazgatóság háromnegyed részben 
hegyaljai bortermelő lakosokból nevezendő ki.

IX. A részvényekre a befizetések, a tokajvidéki kereskedelmi és gazdasági bankba Tokajban, a külföldön jegyzett rész
vényekre pedig a »Niederoesterreichische Escompt Gesellschaft« bécsi banknál fizetendő be.

Kelt Sátoralj a Ujhely, 1901. deczember hó 17.
görgői és toporczi görgői és toporozi pariiéi  ̂ kozmái
QSrgey Qyula sl<„ jörgey Sándor síi.. Wolnár István sk" ^ún frigyes sk-.,

tálvni lakos. cs. és kir. kamarás. tok-svai lakos, szőll&'lurtokos n«v' főispán, s.-a.-újhelyi lakos. birtokos x.-a,-újhelyi lakos.

/ t e í i s  sk.. , k .„ ^  y *  » « *  sk.
•S « ,o ro«.„jM .vlK.n fíSWolgaMrrt? lokaj.......k o ,  *  í ' 1 ^

fuchs 3cnő Sk., í r . 5„2a Barna s, . .... k #,nak*- , .  . '
HíSIIoliirtokiw, s.-u.-ujliolj i lakó,. „» vAl, *, #zí;iKíhirt„kos Viííer Gyula síi ' <-s«. "uk. . » tnrkoí.1

t0'c8vni ®e5iWfffy sk-
Jtagy Barna sk., nyomárkai sátoraljaújhelyi lakos. tnlosvni lakos, s/Mllohirtokos.

w.siiőiiiriokos, tol,svai lakos. 5r. Jfyomárkay Ödön sk.. , „ T1>. . . .  .
ír . Cngel Jakab sk . ....'•* * ■ - í r . sk.. J L Í ! L Ü S & L .
«KJ"io<k lokaj, lakos. f«tks £>jtS sk.. #, kií k.uno rohlMrlókn,

Br fUChS Ugnátz sk., román kir. udvari szállító, luh-si S.-A.-Ujhely, Jf, QrAcy DcZSŐ sk
"K.' vó'l. M gym ihflyl lakos, • '■*»»• b o r U r o A M . rftoraljaajl.olyi lók,,,.

Részjegyek jegyezhetők a tervezetet aláírt alapító uraknál.
Nyomatott Landesuuum Miksa os fl ársa könyvnyomdájában Sátoraljaújhely,
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