
Ötödik év. 10 szám Sátoraljaújhely. Szombat tebruár 1.

P O L I T I K A I  Ú J S Á G ,

Megjelen 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 r  5 0 2 .

Felelős szerkesztő : 

D r. B úza B arna

Előfizetési ár: egész évre 10 korona, félévre 5 korona, 
negyedévre 2 korona 50 fillér. — Egyes szám ára 10 ftlér.

Kiadóhivatal: Landesmann Miksa és Társánál, W ekerle-tér 502
Hirdetéseket a legjut&nyoeabb árban közlünk.

3$mét sovinizmus.
(J). J .)  Igaz, hogy a külföld 

evvel csúfol, azonban fájdalom a 
valóság, a tények e vádat nem 
igazolják, sőt ha közállapotainkat, 
ügyeinket nézzük éppen az ellen
kezőt bizonyítják.

Mert mi az igazi úgynevezett 
Sovinismus? Mi más, mint: A  nem
zeti ideál,, a nemzeti törekvések 
benső ereje, a nemzeti nagyság és 
fa j szer etet oltárán lobogó híz, önző, 
átkaroló láng és szenvedelem. Te
hát kellene," hogy legyen a ma
gyar nemzet erejét kifejlesztő, 
nagy szenvedelmét: íajszeretetét 
tokozó, gyarapító kormányzati elv. 
Állandó, örökké égő, tényt, mele
get, utat és célt adó, jelölő: ma
gyar csillag. Tényezője, íactora, 
vezér motívuma a magyar politi 
kának. F ix  kormányzati elv, a 
melyhez, mint főtényezőhöz, a 
többi kormányzati elv engedelme
sen alkalmazkodjék. Folyó, amely 
kiáradásában mindent elnyel, de
__ miként a Nilus — mindent
megtermékenyít. lüz, a mely min
dent, megemészt, felold, megtisztít, 
s csak egyet konzervál a typust, 
a fjasúlyt, az igazi benső érté
ket.

Tagadhat lan, hogy a német nem-, 
zetet ezen sovinizmus vezeti, aj 
francia »glóire« régen ebből táp . 
lálkozik, a taliánt ez vezérelte,! 
midőn az olasz egységet megte
remtette, sőt a spanyol hidalgóis

T Á R C A .
Emlék.

A Felsőmagyarországi H írlap eredeti tárcája.

Csöndes magányban, sok unalmas
[estén

A múltakon el-clmélázgatok :
Oh nékem is volt édes ideálom 
Kiért a szivogj lángra gyuládon.
Igen. emésztő lángra gyűlt a szi vem. 
Mert tetszett nékem e g y  kis szőke

| lány.
Nevető kék szem, örökös derültség j 
Piruló arcán, tiszta homlokán.

S tűnődve kérdem, inig lelkem nu*- j 
| rengve |

Száll át u régi szép emlékeken: 
Vájjon mi volt az, ami rajta mégis 
Legjobban tetszik még ma is nekem ?

Az arca tán, vagy aranyos kedélye, 
Villámszerű pajzán tekintete?
Kis csacsogó cseresznyepiros ajka. 
Vagy liljomkarcsu könnvii termete?

Oh nem. legjobban tetszik rajta né- 
(kem,

Ha úgy a múlton elmélázgatok.
Hogy a mikor megkértem feleségül, 
Hála az égnek, — kosarat adott.

M. H.

ezért ontotta jobb sorsra érdemes 
vérét Cuba elvesztett szigetéért. 
Ugyanezen sovinismus vitte, űzte, 
hajtotta dicső halálba őseinket, a 
német és a törökverő bősöket, 
Zrínyit, Frangepánt a vérpadra, 
Rákóczyt, Kossuthot a számkive
tésbe s annyi ezer és ezer magyart 
a kazamaták börtönébe, és testet 
lelket sorvasztó szenvedésbe. Fz 
a múlt. És a jelen ?

No itt ugyan édes keveset lá
tunk éppen abból a sovininizmus- 

! ból, a mely nélkül egyetlen nem
zet sem létezhetik, nem élhet, 
mert hisz ez a talaj, a melyből 
minden nemzet, nép, ország, állam 
gyökerei kell, hogy táplálkozza
nak. Ugyan hogyan is néz ki a 
mi magyar nemzeti sovinizmusunk? 
Minő valljon a mi kormányzati 
elvünk, vezércsillagunk ? Mit is 
mutat a mi laj,haza és állam sze
retetünk tükre a valóságban?

Hát bizony a mi sovinismusunk 
abban nyilvánul először is, hogy 
immár negyedfélszáz év óta egy
mást marcangoljuk, tetszelgünk a 
kuruc és labanc elnevezésben s 
nem tudunk a lelki nagyság s 
akaraterő ama magaslatára emel
kedni, hogy ezeréves államiságunk 
atribu amait leglényegesebb állami 
és nemzeti karakterünk szerveit 
emelkedő szárnyait megszerezzük, 
a melylyel a horizont magasabb 
sphaerájába, az önálló, egységes, 
független népek sorába bírnánk 
tudnánk emelkedni, hanem a he

lyett egy tehetetlen, vérünket szi- 
polyozó, államnak csúfolt conglo- 
meratum: Ausztria — koloncán 
lógunk, vész, vihar, pusztulás 
an) ági és erkölcsi romlásba en
gedjük magunkat vezettetni, csúf
ságára a tutti-quanti körülöttünk 
lévő, s önállóság s állami függet
lenséggel dicsekvő nemzeteknek.

S az a csodálatos históriai tény, 
hogy valahányszor ezen ingens et 
var na moles: a monarchia, tehát 
Ausztria és Magyarország bajba 
került, mindig magyar ész, erő és 
akarat mentette meg, kalauzolta a 
száraz és biztos révpartra. S mi 
mégis nem bízunk magunkban, 
kicsinyeljük önmagunkat ezen ki
élt nagyság: Ausztria kedvéért, 
no meg talán másért is, szemet 
hunyunk, fátyolt vetünk históriai 
nagyságunkra, a múltra, pedig a 
múlt tanulságul szolgál, utat nyit 
és mutat a jövőnek.

Azután a mi sovinizmusunk ta
lán abban nyilvánul, hogy immár 
25 évek hosszú során át mintegy 
két millió magyart, velünk szívben 
lélekben és érzésben egyet, a kö
zös sors, múlt és szenvedésben 
összeforrottat csak úgy »sine me, 
de me« — »bánom is én« kien
gedtünk Amerikába, hogy ott is, 
valamint az egész világon demon- 
stálják a mi élhetetlenségünket, 
rettentően nagy és elviselhetetlen 
sovinizmusunkat, fajszeretetünket. 
De bezzeg, nézzük csak meg a 
Kárpátok alját — minden jött-

Farsangi morál.
Bús Adorján bölcsészei hallgató 

volt, komoly és szorgalmas, csupán 
a tudományoknak élő.

Farsang idején, mikor mások a 
csillogó báltermek részegítő légkö
rében kerestek üdvöt és szórako
zást, Bús Adorján otthon ült a nagy 
dohos foliansok köztes olvasta bölcse
lőket. Hs a nagy, dohos foliansok ból 
azt olvasta ki. hogy az ólel komoly, 
rettenetesen komoly, amit nem sza
bad léha mulatságokkal tölteni és 
hogy ezer meg ezer nehéz kérdés 
tárul a tudományszomjas lélek elé mo
lyok nem engednek időt a minden
napi örömökbe merülni.

Es amikor a nagy élet igazságokat 
tanulta Sokratcsből. Spinozából és 
Kantból, valami titkos, homályos 
sejtelem szűrődött át a lelkén, fé-j 
nyes pajkos sugarak vibráltak előtte 
a fakó levelek fekete sorai közt, 1 
csöndes szobájában méla. édesen 
rezgő hangok iitődtek fülébe, mint 
valami távoli halk zeneszó, csengő 
leánykacaj, sejtelmes selyem suho
gás csodálatos egybevegviilése.

Es a vibráló sugarak titokzatosan 
formába verődve ágy rémlett előtte, 
mintha két csodálatosan ártatlanul 
mosolygó kék szem ragyogna a ti
tokzatos félhomályban s ágy érezte, 
mintha halkan inegdobbana szive s 
valami édes bizsergés fogna el a 
vérét s kereszt ül fut na egész tes
tén.

Ilyenkor Bús Adorján bosszankod
va ütött a könyvekkel megrakott 
asztalra és csak annál mélyebben 
bujt a íoliansai közé. Nem és nem, 
azért sem fog Szegő Ilonkára gon
dolni. Szegő Ilonkára, aki most bi
zonyosan valamelyik bálterem csil
lárainak a fényét homályositja el a 
két szeme ragyogásával, s pajkos 
kacagással hallgatja könyelmii ura
csok léha bókjait, azoknak az ura
csoknak a bókjait, kik még csak 
távoli ismeretségben sem állanak 
Spinozával.

Es teltek az évek és farsang far
sang után múlott, de Bús Adorjánt 
sohse látta senki hiú mulatságokon 
forgolódni. Nem még azután sem, 
mikor a főváros poros levegőjéből 
vidékre került, életvidor gyimmzistá- 
kat tanítandó komoly tudományokra, 
mint philosophiae professor.

Es az évek hosszú sora megfa- 
kitá Bús Adorján professor ur ar
cát. komorrá, szigorúvá tette tekinte
tét. — Es mentői jobban toltok az 
évek, annál sivárabbá Ion a kedé
lye, annál nyomasztóbb a hangu
lata, úgy érzó, mintha valamije hiá
nyoznék. mintha valamit nem talált 

| volna fel a nagy bölcsészek köny
veiben. Most, amikor már betéve 
tudta va’amennyit, ugv rémlett 
előtte, mintha hiányos lenne a tu
dománya. mintha még mindig nem 
jött volna rá. mi a valódi philoso- 
pliia.

S mikor újra meg újra átforgatta
Ua]nink 8 ölelni.

ment idegen szives és nyugalmas 
otthonra talált addig nálunk, nem
csak, sőt ezen német, cseh stbi 
varietások bevándorlása oly mér
téket öltött, hogy ime legújabban 
már éppen hogy nem máskép, 
csakis állami interventióval— mint 
a Csorbái tónál — kell ennek az 
új de nem magyar honfoglalásnak 
gátat vetni.

Azután talán az is sovinizmus, 
hogy nagyon örvendünk népünk, 
nemzetünk természetes szaporo
dásán, sőt ennek érdekében min
den lehetőt elkövetünk, de mi
dőn ez bekövetkezik, tovább reá 
nem gondolunk, földet, kenyeret, 
biztos megélhetést nekie nemcsak 
nem nyújtunk, de 3Őt mint kitűnő 
vér és adó objektumot a »drága 
szövetséges« kalapot hordó házas
párnak szívesen kiszolgáltatjuk, mig 
mi jó és békés férj módjára, »pa
pucs« alatt nyögünk, hogy le
gyünk és maradhassunk továbbra 
is »gutgesinnt« ?

Avagy talán abban nyilvánul a 
mi sovinismusunk, hogy midőn a 
megszaporodott magyar nép, atyai 
földén már a pántlika szélességre 
felosztott hányadokon megélni nem 
tud, akkor sem esünk kétségbe, 
hanem elő a zsandárral, golyóval 
s a nagyurak kedvtelésére tarto
gatott parádés katonasággal 
— közé lövetünk, s a háborgó 
csőcsdekbe belefojtjuk a szuszt, a 
lelket. Óh pedig mennyi földje, 
jó, kövér földje van Magyarország-

! könyveit, újra meg ujra ott ragyo
gót előtte az a ragyogó leány szem, 
mely annyiszor kisértette bölcsószet- 
hallgató korában. Vére mind heve
sebben lüktetett, szive mind hango
sabban vert, mig végre tanársága 
tizenötödik évében nagy dologra 
határozta el magát.

Farsang volt, esténkint a nagy
szálló díszterméből elbűvölő zene- 
hangok szűrődtek ki az utcára, mi
kor Bús Adorján elgondolkozva ha
ladt arra. Valami megfoghatatlan, 
bolond vagy fogta e l: hazament, 
feketébe vágta magát és egy óra 
múlva Bús Adorján professor ott 
volt a bálterem ajtajában, hol bol
dogan csevegve, pajzánul mosolyog
va, kerengtek a táncoló párok.

És amint nagy bátortalanul be- 
lép, egyszerre csak eléje ugrik egy 
pajkos szöszke leányka és felkiált:

— Nini, Bús bácsi! Hogy van 
Bús bácsi?

Bús Adorjánt mintha darázs csípte 
volna meg. Mintegy álomból fölrez
zenve nézett föl s egy fakó, ijedt 
arcot látott a szemközti nagy ve
lencei tükörben. O volt az. Bús Ador
ján megdöbbenve nézte képmását, 
cgv nagy széles koponya ragyogott 
rá, simább mint a sima parkett. — 
Lassan észrevétlenül ódalgott kifelé, 
otthon elővette a legvastagabb phi. 
losophiai munkát, kinyitotta, lapoz, 
gáttá, aztán két kézre fogva oda. 
csapta a földhöz, hogy rongyokrrt 
szakadt. —r.



nalc, itt is , s„ t Z JÜ Z  ~i- -  azt megkapni nem tudja -  w m ély**  k ő e le m  minden válasz-I ^  “ d™fe°dgtSSféria*
(iz államnak mint tett Jranczia, ah ! de mily elozekem, kész a A/l h i.zik , v a függetlenségi1 uík Meezmr Gyula önvédelmét.
Német, Angol Olasz stl>. ország: šovinista magyar kormány a haza jK*rt a z t.(n elfogadja az .általuk ja- A választás volt elnöke meg is 
kisajátítani a »holt kéztől « és »élve! ellenségeinek azt nyújtani, amit v l>olt függetlenségi jelöltet, ha igy lelelt ennek a várakozásnak. Beszélt 
s élni hagyva«, odakin a népnek, pedig ők soha sem kertek, mert biztosítva van egyhangi választás-j két óra hosszáig, határozottan sok-
a mely vért és adót izzad, fárad, meg sem érdemelték. '"I ka| j ° bl)a.n’ logikusabban. összefüg-
i •• i 1 i a \ r a . o . mfio. . m: I1V1 A Dókusék által állítandó Higget- goben. mint .Nagy Dezső, de egyui-
kuzd és munkál, míg más do/sol No es meg e )et a mi m‘Nen>ógi jelölt ^enn'lvé.e eltérők a ital meglepőbben, bámulatba ejtőb- 
és idegen isteneknek, saját testi gyár sovinizmusunk dicsőségére. Vtl,./i(;k Kmlegotik ‘ Meczner Mélát, ben is.
és lelki önző jólétének áldoz. Már mintegy 10— 12 eve elhatá-|(je ., az általános meggyőződés. Mintha ma azt Írná valaki magyar

Az ország, az álladalom alapja roztuk. hogy megyénkben is a hogy ő nem engedi magát ilyen históriába, hogy az első ma-
a nép1 ez az istenadta nép, ezt sok zagyva tót község nevét meg ,e-wl játékra telhasználni. Meg job- gyár király Július t ae>ar volt. Ma-
k d l . l V  gondom  mindönki, a .. .....................  s »«ij.n mi nnn.k £  S ' r l f t . S í S . n ' S . i d ,  F S S Ö K L Í f f iS f " kííÍS!S2 * I *
ki a közügyek terén szerepel, a az eredménye: Vsak az. a mi a , k.jnHÍtolnii Dükusékat az elveszett dót verte meg Deák Ferenez esz- 
kit a magyar nemzet iránti fajsze- šovinista (?) Mántty alatt hozott G | mandátumért, mert igy Dókus (Ívnia tergomi érsek. sth. stb . — ép úgy 
retet, ez az igazi sovinizmus vezet tárgybani országos törvénynek, s; alispán lehetni’. Ezért hiszik, hogy tetszett azoknak, akik a választás 
s a ki akarja, óhajtja népe, nem- a mi a legtöbb törvénynek szó-' ez a kombináció illik bele legjobban szemtanúi voltak, a Moezner be-
zete, országa nagyságát. kott lenni a sorsa Szép is, jé) is, a 1 >oku-ok »•salad: politikájába. -  szede. \  ironosztovők’ . .• • •, , i , ' , ! ( sakhogy Matolaira nezve is a tor- x gonosztevők.

Avagy talán az is sovinizmus,; šovinista is, ue Kutya sem neao* |(;M,|(.k után legtöbben erkölcsi le- Kisült, hogy amit ezer meg ezer 
hogy immár 34 éve elég élhetet- Ht rá, nincs a ki végrehajtsa, j hotctleiiségnek' tartják, hogy elfő- ember látott, amire száz meg száz 
lenül még annyira sem bírtuk senki sem meti itz clctbe átül* gadja a jelölts< gei, > plane Doku.sek becsületes tanú esküt tenni kész, az 
vinni, hogv a nemzetiségek, oláh tetni, gondozz s hogy tettet ölt-í kezéből . mind valótlanság, _ hazugság. rdga-
tót német legalább úgy a hogy sön arra gondot fordítani. Elég, Szóval ng\ hil.-zik, hogt a kor- lom. Ellenben igaz az, amit eddig tót, nemet, íegaiaoü u g\,a  ■ ,, ' í manvparti boszorkanvkonvhan erő- senki se álmodott, amiről eddig fo-
tanitsák a magyar haza iskoláiban hogy megvan, ha nem is az elet- f"znek va]amjt. ‘ gahmmk se volt: hogy mi heteken
a magyar nyelvet, hogy legalább, ben, de legalább a törvény tár át itattunk, etettünk, vesztegettünk,
ha törve is de képesek legyenek ! bán. írott malaszt. Vakulj magvar! A petíció tárgyalása. hogv a választás napján erőszakos-
Magyarországon magyarul beszélni. No de elég ennyi is. Bizony. _  El>n .. kodtmilc, loptunk, raboltunk, gyil-
mamikat mennvire-annvira megér- bizony átok van rajtunk, nagy,, költünk, szegen, ait.ithin koiinany-magukat mennyire ann>ira meger ; * . J 11. partiaknak vérét vettük, valóságos
tetni. Rettenetes hanyagság van súlyos átok. Aem is vagyunk mi Válogatott valótlanságok. kutyafejü tatárok és emberevő kaf-
e téren, oly és annyira nagy ha- ! sovinisták, nincs abból a/ erény- A múlt számban röviden vázoltuk férek voltunk, az elnök igazságos 
nyagság és élhetetlenség, hogy bed bennünk egy fikarcnyi sem, N igr  Dezső két órás beszédét. Még és pártatlan szivét szidalmakkal, 
alie elképzelhető minden lelkesedésünk csak pilla-!‘‘sak azt emlitjük lel belőle, hogy a gorombaságokkal keserítettük, pedig

Hic,  ‘ „  .. un: Unm. natnyi szalmaláng. Élhetetlenek i "!! választóink vesepecsenyét őneki igazán egész nap nem voltHisz nem az a baj, bog) sok - , , . , ettek es asszuborl itta. egesz nap. egyéb vagva es törekvése, mint hogy
községnek, — csak az igen apró vaK>unk -s hozta minden nemes |10g V a nii tanyánk volt a legalkal- a mi embereinknek egy hajszála se 
alig 100__200 lélekszámmal bírók- akaraterőben maszakadtak, ligyj masabb, mert mindenfelől teljesen görbüljön meg.
na|^__még-nincs iskolája de Igenis; l° ,n^a tömeg, melyet nyom Ausz- zárva van. hogy a vendéglős 1000 ‘És nem is görbült — monda di-
/>-/> /m' lm m > ,/nrni'n n'~lmc~/n/n Ária. s a mely legjobban nyomja forint kontóért perel minket, amiből csekedve — senkinek, kivéve azt az
az a baj, Hogy dacai a a fuisztali i ; .  . Q.t , * V lat h ito, hogy milyen szörnyen etet- egynéhány szegény, ártatlan Dókus
m ii hirdetett államsegélynek, a mi umnagai mo, non ic t(in|. />s i(atfullk (|)edig ebből az pártit, akiket a Búza-párt iák véresre
tani tóink y főleg a felekezetiek, fo - |a 111 eD j^h; nem isméi, nem lát, állításból csak az volt látható, hogy vertek.
galommal sem bírnak arról, mi nc,n szolgál. 11a {öllobban is oly- ok milyen szörnyen hazudnak. A l\gy óráig beszélt a mi szörnyű
is az ő kötelességük. Tanítanak ôr G§T tllz bennünk, az sem Vörös ökörbe már csak az<M se vi- erőszakosságainkról,
tótul, oroszul, aláírni,’ itt-ott né- ad< terieszt világító és melegítő • /  áílii hf“ím^v'» ,• Stómyli izgatásaink.
metiil igen pedánsul, de legke- erőt' h°g> .mltnh híngjninál v;irii< k iír  kT î.jn ó é  z i-u n ő t  .mngyart a Wgelejéu: hogyi i  1 /1 »r a nemzeti eszménvel- ióíHInl- ni ,ll Jl ( / j  lllll za' ' a müven rettenetes terrorizmusssa . mi-
vessebbet magyaréi. Magyaror- ■ . voU- v , . . . .  . lyo'n am.r.-hisztikus izgatással fogott
szágon pedig állami magyar pén- taránr  felle kesitve, buzdító.ag,; Nagy Dezső hivatása. a puyja.|utr( a választási harcba.^Az
zen díjazott magyar tanítók vol- batoiitólag áldozzunk, őrködjünk,! Mom mar értettük, hogv miért tígész párt csupa szemenszedett cső-
nának l̂a ncni terjeszt füstöt, a melyj!)1*111 y1/ 1'1' DokiiM’k is l jhelvból cselekből állt. még csak cgv cs. és

Nincsen ezek nagy részében '^gyászt, fojtogat és szétválaszt | kó?Zm V éton kir;, kf ««>’ P‘M>g titkár se
. ; . Ls ez a lep-szomoruhb sors mii , , ,a a/ ,u: . 0 1 a V ■:; Pa lu 1 volt benne. Ez a csőcselék aztanannyi sovinizmus, mint egy csir- c / l l y  ° !'!! . so ,s’ 1111 megfelelő t( hetségu ügyved. -  ó. ihatott osztalv. vág von felekezet:

kében, ez az oka, hogy még most n(-,i1ZGtet erhet. hájdalom, ez a j hisz a mi kormánypártunk bővelke- ős minden ellen, amf szent, 
is virágzik a tót, orosz, oláh idi- mi^n  ̂ : (lik i-.̂ yvt th kiváhiságokban. De néni ]gy pl, a jelölt maga irt egy ve-
óma s hacsak a poroszok módjá- -  — -  • J alu^ak 1gI yiszí!ílí í )ktka.1. ks,!ltí' zércikket, amelynek ez a cime: »A
val nem élünk a iövőben nem is Vtihr’ 1 ' u>A'( det, aki ' allalkozott volna gazemberek«, és azt mondja benne:
) 1 ólunk a jmoben, nem is Kormánypárti tervek. Most már a (;nn>’' tlJih?  vaI,í lan í} h:as V‘ln,0l!' NSzivesen tudnék ezeknek a hóhé- 
lesz magyar szó, beszéd soha a kormánypárt is kezd erősen szá- dasara- Wívv[ kol,l‘u Nagy Dezső- ruk Umn[«
Kárpátok alján s az ország hatá molni az újhelyi választás inegs«m- h()/ fon,;,I,nok- ak! ,e^a,a,).b »(‘in Világos, hogy ez a Dókus-pártról
rain. Minden hivatalos, ömlengő misitésének lehetősé*»•<• vol. Mutatja Jlldta a t(,!>veket, s igv jóhiszemű- SZ(si. (Csudálatos beismerés. Az a
referáda nem egyébb, mint ön GZl az> hogy eddig i már nagyon T*. ° va'ta l(> az Henkérveny va- cikk ugyanis azokról szól. a kik
ámítás könnyelmű öncsalás . . . | sok. tei‘vakr(íl .1ha,,4°.tulnk a,Ta> a z ; 1(>Dansagait. Felolvasrfs úl!M y.x] meggvőzodésük ellen pénzért sza- 
trai_t. ot.j j r esetre, ha uj valnsztas h*>::. , \  vaznak. Az elnök ur szerint tehat a
vakparádé , . Dikm  Ernfí ujal.h folléptetésérö!■ .H«Ky ''»'.ven halast lolr a bíró- Dókus-párt ilyen volt.,

Avagy talán az is okos sovi- nem is beszélnek. Hanem Emlegetik. T f "  n  . azl n"" \ „toros fo«.t
nismus, hogy az oláh, szász stb. ; hogy Dókus Gyula fog fellépni tíltui = már Még n,ás gonoszságot, t  irt a Kg- 
papokat magyar állami ugyneve- kormánypárti programmal. ü, bonno va tt, e lem ffotloitségi párt lapja Azt ugyanis,
zett congntával jólétbe helyezve,' ' " ^ , " " ^ 0  ^ |( °.s konvk' kéó énvhon. .- ktilömb-, is a törvény '•**«.'• Dókusék négyes fogaton jár-
valósággal azt eszközöltük elég l a , fJi * :V . , " s/i' ‘,>,on élőszóval való előadást jjidel. neiii nak korteskedni, a Buza-párt pedig 
boton 1, hogy főleg a dákóromán )()1 ha,X‘ot ,l>'on a,a* ■ felolvasást. csak szerény íiakkeren. S az újhelyi
tendentiák állatni segítséggel a De vannak hirosztclósok kovóshbé | Al"ire X“K.'’ I)"zsl'i “'ín lnf
legvirágzóbb lendületnek indultak, szép és korrekt dolgokról. Azt mond- kA c/Ao meg ;  ̂ ViHiros' íi0ffV ez' vasvon és
a mit fényesen igazol a szatmári j fk .h o g y  a kormánypárt -  régi ^ ^ tá w X n i iz g fL T  8>  
megyei eset, hol bizonyos oláh p CU1,.| . ek.' \ piípai titkrfr. Ilyen szemelvényekkel mulattatta
dászkál a magyarul éneklő hivei- ' '‘V, 1‘l'zn‘l;*"• , Dezső után Mecsner Gyulára i,z vhiük úr a Kúriát. Azután olpana-
nek azt kiáltotta a templomban -5°„ VgV|alllli Tal,!tolaff -7 ",e8 - : körűit volna a sor. de miután ő ki- •-»»Ma, hogy a Uákus-párliak már 2 
oda elétr Arcátlanul . V.■ A/í M  ,ek’ '“>«? kormánypárt. |»roK- hogv háromnegyed éráig '“Htel a választás előtt nem mertekoda elég arcátlanul. . N e p á l t ,  ramitud.nem hohlognhtak többé eh- Jakar bt.szélni% már ltíómnogveS ‘"Hal kimenni az utcára, hogy a

sdk be magyar szóval a templomot*.beit a kerületben. S így most. mar | Volt. az elnök MiWssrt bilta’ fel köztiszteletben és szeretőiben álló
No de van egy liberális cső- csf,k “z ,a törekvésük, hogy lm kény-1 Szélásra. Miklóssy István pápai titkár csak

dabogarunk: a nemzetiségi tör- to|enek is a fUggetlensegi pártnak Miklússv nagyon keveset és za- rendőri fedezet alatt járhatott, meg
vény, am ely sokat, mindent meg- tollák hók" nml!’ / ? r ,aiw ." K*iK"‘"' i Vi,rta" tózélt'.’'éppou nem avval az egyéb ilyen szörnyűségeket,
enircd e haza ellenségeinek rf;J‘ > , . a I!)a <>>z a arisztokratikus büszke n> ugalommal, Kló volt a zászlólyuk?

2llarnSafnk fklne S í ' .... ...... ; . - t  itthon .megszoktunk őle. Szép ellenbcm pártatlanul vi-
, . , , metszésű ajkai korul játszadozott selkedett, mert O.-luszkan volt a

azt a kor viszonyai, az elet kö- hzert - amint a múlt évben a ugyan a fensőbhségcs mosoly, de választási küzdelemmel elfoglalva, 
vetelményei szerint okosan rcfor megy yg\ iilesen nem átallották a mi hogy mennyire nem volt nyugodt, Az nem igaz, hogy ő két Dókus
málni, mert esetleg a šovinista 1,ul,tvan.vunk,a 11 külön vámterület mutatja az. hogy ideges öntudat- zászlót tűzött a házára. Volt ugyan
külföld még reáfogná reájuk '.z i î  l,Ja,,,) indítvánviiyal lansággal többször kikapta a zseb- kitűzve zászló, de nem az ő házára,
a sovinismust a mitőMsten monrJ !,aU}lI)luJm- ,U)gy ln\ mar Hlogadják kendőjét s aztán nem tudván mire hanem ifjú Mcczncr Gyula lakosztá- 

c .\ . ’ *, , i>. legalább az <) indítványukra lu- használni, a kezét törülgette vele. lyára. akinek, mint kormánypárti
. >nn érthetetlen, hogy gadjak el. - úgy most  ̂ is inkább Beszédének hirtelen befejezése meggyőződésű embernek, joga volt

míg a fajra, érzelemre és haza- állítanak ok függetlenségi jelöltet után az elnök szombatra halasztotta ezt kitűzni. (Az is újdonság volt.
fiúi érdemre kiváló római és gk. ''s fzavaz,‘rtk a ^ggotlonsógi pártra, a tárgyalást. hogy ifj. Mcczncr Gyula kormány
magyar papság immár 1<SS(). év- 1?“ , íln! oaM1(,ssek. hogy azért se Második nap. párti, legalább a liszkai kerületben
tői vária esdi óliaitia n mmrnHr l?1 Zl,1 ;il,na ^ ,|'v,si'li>. Mert Íny, Akis ártatlan, j még függetlenségi programmal akart

 ̂ ' ' 'J.I ' & A o náluk nem elvi harc. de tisztán A tárgyalás legnagyobb szenzá- fellépni. Hja. mutuimir!)
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T. . rcinlú'ruk j  Beszéde Iliinket nőm lopott inog. Itak, tehát nem lőhetnek tanuk. — ugyan, hogy ez vóghetetlen nagy,
1 ersze szekereket. választókat mert hiszen megszoktuk már az ő (Csakhogy a Kúriát nem lehet igy anyagi, sőt erkölcsi károkat okoz

nem ogaosott Meczner, tollakat ragyogó zsi-nialitásu felszólalásait, félrevezetni. nemzetünknek. Mindamellett ez lim
item cserélt, — mindössze azort járt de a Kúriát bámulatba ejtette, úgy! Lojalitás. gában még nem veszélyeztetné a
lm * , a ivi 1Ul , . íl 1}. ll0*.V vah» ágos áhítattal figyelt *k Legszebb hatást tett Friednek az nemzet létét% egységét, mert a magyar

elhódított Î vjkus-párti szekerek ero-1 mind > 1 szavát. Korekded. összefüggő a lojális és nobilis eljárása, hogy sem nép kibírná ezt is — inig a szemek
szakos elvitelét megakadályozza. logiku., átlátszd, tömör előadása a Mec/ner által az ő személye el* kinyílnának és a viszonyok változ-
i t* i°n Í5 • A* ,l^ v n,«^h)gta ygy-1 mes.s/.i túlszárnyalta Nagy Dezső Ion felhozott sértő dolgokra egy szó- nának — épp úgy, míntahogy sok
két ló kantarjat, de bűzekor közül kulináris csevegését formailag is. val se válaszolt, sem viszonzásul kai súlyosabb csapásokat is kibírt,
csak egynek az eioszakos elvitelét , tártalom do’gában pc.-sz? m *g in- Me*zner személvét egy szóval se Hiszen a hazafiui áldozatkészség
tudta meggátolni. Ennek fokóp az j kabb. sértette. Mindvégig higgadt és tár- és erős összetartás olv legyőzhetett
volt az oka, hogy nem állt rendel- .v jogi kifogásokkal kezdte, ki- gvilagos volt. len. szírt, melyen minden ellenséges
közősére csak négy csendőr, meg fejtve, hogy abszolút érvénytelen- Viszonválaszok. támadás, ha még oly heves is, ok-
hat hitvány rendőr. A jó szolgálatok- ségi oknál, amilyen az elnök vissza- j Fried rendkívüli hatású beszéde vétlenül megtörik.
'k  -íP ,̂s^ e me£ Meczner a ren- élese, fölösleges ^megnevezni, hogy j után Hagy Dezső és id. Meczner Nálunk azonban épp az a legna- 
doröket. kiket vitt el erőszakkal az elnök.; Gyula próbáltak még egy pár szót gyobb baj, hogy ezen szírt hiányzik.

a a arom, \enne» . . . mert ha csak egyet elvitt is. már I szólni, főkép, hogy tagadják, amire hogy nincs összetartás, hogy a ma-
Az se igaz, hogy kordonok aka- j az egész választás érvénytelen, to j nézve Fried konstatálta, hogy beis- gyár haza íiai egymást megérteni

dalyoztak a közlekedést, az se igaz. hát a személy mellékes. j  merték. Általában óvatosan vigyáz- nem akarják. Minálunk sajna, még
hogy eleiemtől el volt zárva a pár- ! Azután ügyesen és szellemesen tak. hogy semmit se ismerjenek be. mindig a 48-as és 80-as évek előtti 
tünk. szóval egy szó, egy betű sem | cáfolta sorra a Mecznerók kifogá- Azután az elnök a határozat kibír- szellem, a kar és rendi szellem, az 

, ( Lsuit. detéséi hétfőn d. e. fél 10 órára osztályozás uralkodik.
A heves tagadas nemi csekély el- j Zstík és koporsó. tűzte ki. . Történetünk azon kimagasló fóny-

lenmondásba is keverte itt-ott. Így Nagy Dezső szerint, ha vittek is Szombaton még többen voltak a pontja, midőn a magyar rendek és 
pl. először azt mondta, hogy csak Dókusék a kőrútjaikra zsákban és teremben, mint pénteken, Ott vol főrendek minden külső nyomás nél- 
két, kordon volt: a Koron a-utca sár- koporsóban szivart, azt csak a ki- tak: Adler Vilmosáé. Mezossy Béla kiil, saját elhatározásukkal engedtek 
kától a Ivinesessy patikájáig,  ̂ s fel- ránduló társaság a saját használa- ősz. képviselő, Bajusz Andor. dr. jogaikból és Kölcsey azon inditvá- 
jebb a megyékul előtt. Később ar- t.£ra vitte. Bajusz Zoltán, Kiár Andor, Budis nyál, liogy „alkotmányunk 700000
ról beszélt, hogy a mi embereink Azt mondja erre Fried, liogv té- Lajos stb. kóros álomba szenderült és szegény
észak felöl egesz a tanyáig akadaly Y(3(j ^agy Dezső, mert ő nem zsák Határozat. lélek helyett 10 millió szabad pof-
nélkül jöhettek. és k0pOrs<S alakú szivartárcákat ér- Feszült érdeklődéssel várta min- gárra tegyen szert" elfogadták —

Baiss elnök rögtön figyelmeztette, U,u . hanem valóságos lisztes zsákot den ismerős két napon keresztül a még mindig egyedül áll. Az ősök 
hogy o máskép latja, mert a Ko- és jól táplált hulla számára való határozatot. Szörnyen eltérők vol- nemes példáját a nemes utódok kü- 
rona-uteza sarkan állott, kordonon koporsót, amelyek mind tele voltak tak a vélemények, sokfélék a kom- vetni nem akarják, 
át kellett menni a Búza-pártnak. szivarral. Ennyi szivar csak nem binácziók. Csak egyszer volt rá eset, hogy a
l̂ rre Meczner teljes hidegvérrel je- j-gjj ögY kormánypárti társaságnak! Dókusék meg voltak győződve, óim, rang és vagyon birtokosai a 
hintette ki. hogy a Korona-utca sár- Azután szépen bizonyította, hogy hogy a Kúria vizsgálat rendelése sors kedvezményét nem tekintették 
kán se volt kordon. mj nem vesztegethettünk. Matolai nélkül elutasítja a petíciót. Ebben a jogcímnek csupán ahhoz, hogy az

A mőltdságos tanuk. visszalépése után a mi pártunk csak büszke reményben mentek fel a ha- alantabb állókat lenézzék, megves- 
Nagyon tekintélyes dolog volt, a zászló becsületéért, a diadal reme- tározathirdetósre. Maga Dókus Ernő sók s szolgaként tekintsék, hanem 

mikor a tanúira hivatkozott az el- nye nélkül ment bele a harcba, a »s eljött, de nem ment a terembe, belátták  ̂ hogy kedvezőbb helyzetük 
nők. Ezek a tanuk nem megvetendő bukásra elkészültén pedig csak csak a portás szobájában várt. Nagy kötelességükké teszi.  ̂ hogy nemes 
csekélységek, hanem szörnyen je- nem juthat eszébe senkinek se vesz- Dezső. Meczner, Miklossy és Thu- tettel példával kiváljanak. hogy 
lentékeny, előkelő urak. A mi egy- tegetni, még ha külömben módjá- ránszk\ ellenben elégült büszkémé- kedvezőtlenebb helyzetben levő em- 
szerü iparos-tanúinkkal szemben va- bán volna is. solvlval foglaltak el helyüket. bertársaikat följebb segítsék, anya
lósággal kápráztató volt ezekjiek a Mi tisztán elvi fegyverekkel kiiz- Siri csend fogadta a tanácsot. — gilag és szellemileg gyámolitsák. 
fényes neveknek a felvonulása. i (lőttünk, diadalra neín számoltunk, /Vr/Av Andor lassan, komolyan kezdte Azóta még mostanáig sem volt 

Ezek a tanuk pedig valónak : gróf I s a választás napján minket magún- felolvasni a határozatot. Máraz első képes a demokratikus felfogás a ma- 
Hadik Béla főispán, Ferenca:y Elek \ kát is meglepett, hogv többségben szavaknál megváltozott a hangulat: gyár társadalomban tért hódítani, 
os. és kir. kamarás, Miklossy István, vonultunk be. De meglepte s kon- Mecznerók elsápadtak, a mieink kipi- nemcsak a felsőbb 10000 között, ha- 
'pápai titkár. Székely Elek pólgármes- sternalta az elbizakodott Dókus-pár- ndtak az örvendetes meglepetéstől, nem még a polgárok soraiban sem. 
ter, Schmidt Lajos /^Kapitány, Bénárd tol is, és ez a konsternáeió, ez a .. az elnök ugyanis nem igy kezdte: N ap nap után láthatjuk, mint oszlik 
honvédőrnagy * ‘ megdöbbenés zavarhatta meg any Őfelsége a király nevében, — s eb- a polgári társadalom rétegekre ki-

Másik tényre ismét: Bénárd hon- nyira az elnök ur lelki egyensulyai. hői mingyárt tudtuk, hogy nem el- csmyes vagyoni differeciák, vélt el- 
védőrnagy, Schmidt Lajos /^kapitány, hogy ilyen rút visszaélésekre vete- j ntasitó ítélet, hanem vizsgálatot sobbségi jogok és rang kiilönböze- 
Székely Elek polgármester, Miklossy medetL rendelő határozat van. tek szerint. Ez a biztos romlásnak.
István pápái titkár, Ferenci Elek cs. I Elismeri, hogy Meczner kifogásta-! Amilyen büszkén mentek fel Mecz- az anyagi és erkölcsi tönknek: a 
és kir. kamarás, gróf Hadik Béla lan t.isztességü úri ember, — de hát »érék, olyan szomorúan jöttek le, fényűzésnek és cimkórságnak a szülő
főispán. az új törvény kitaposatlan utakat mig a mi embereink nem tudtak anyja. ^

Mint az egyszeri színész csinálta az tárt elénk s ezeken bizony köny- j hova lenni örömükben. Fz mar annyira megmételyezte
előadást: Eduárd és Kunigunda, Ku- nyen akadhat olyan göröngy, ami- j Fned Lajos, amint leért az utcára, felfogasunkat es homályba borította 
nigunda és Eduárd. — úgy variálta ben a legjobb szándékú választási hangosan elkezdte dalolni a nótát: a különben egészséges polgári észt, 
Meczner az ő előkelő tanúit. Amit elnök is megbotlik. Igy botlott meg | íl ^szlő, amoly nőm csal, nőm ámít hogy számos esetben az egyesülés 
csak bizonyítani kellett az elnök Meczner is. Éljen doktor Búza Barna sokáig. nem az összetartás, a kölcsönös  ̂sze-
urnak, azt mind látták és hallották Határozottan visszautasította a * r.s gyam°htás elómozditasára
ezek a tanuk. Mecznerék ámításait a mi erősza- j A többi azután ismeretes. Az öröm ,ténik. hanem csupán azért, hogy

Szomélvekről, koskodásainkról, fenntartotta s bővel)-; a mi pártunkon, a felsülés, ijedtség, niasokat, kik szintén a haza hű és
Jöttek azután iíren Ízléses ilolirok • ben megmagyarázta az egyes té- bosszankodás a másikon leirhatat- becsületes fiai, kizárhassanak, és hogy Jöttek azután igen ízletes dolgok. b *}•■ kordonokra! lan annál törpébb,énjük előtt többnek

m is  ZyemitdÓc r in á lt°^ w w  °ÍmiÍ vonatkozó állításainkat. Mondják, hogv Dókusék annyira Mosódjanak. Es ez nevelt végre tár-
hogy rendetlenkedett 'Láczay László A bezárt és kinyitható kapu. j bíztak a petíció elutasitás^mn hogy k i ^ i í i b e r i ^ m ó S ó l á í
hogy járt kordonokon keresztül, s Nagy Dezső szerint a Vörös ökör m“r. elore megrendoltok 500 fáklyát k.01 m ^ fe!ed k e^  m T  ll^-
inindezen jóizlésre valló előadások kapufán nem vihetett he Meczner “ Meezner Oyula tiszteletcre remle- g“‘ ^ 1  ̂doleok szószólót is 4
koronájaként, hogy dr. FrUd Lajos „„ibereket. mert a kapu egész nap zem °. hiklyasmenethez. A fáklyák ^nden fnérees feevverével
hegy ütközött össze BockImrével, be volt zárva. I'igyolmozteti Nagy .".'<>»« 18 « .v.^.l,to" A Zen.p- g a d j á k ^ é s  üev iárnaf mínt a
A közönségnél erős visszatetszést Dezsőt, hogy a bezárt kapunak inig lén ,ly<ln'<llVába" m«''készen voltak »  “ “X cu*^7zolBa"ataiért eev
szült ez a minden ok és cél nélkül van M a tulajdonsága, l ogy ki le- 11 nemzetiszm-szegelyu plakatok a kap uelvlvel véere a saf/t
való felemlegetése egy kínos ügy- hét nyitni. S íkorány párSftanyák párt diadaDií M oT  e^ek ii száját’
'lek. amelynek nem volt itt egyél) kapui nagyon szívesen kinyílnak be- ' ku l’“ " lh' ; /  , e tk  hatunk. nem haladhatunk!
értelme, minthogy kellemetlenséget cipelt ellenzéki választók előtt. ^aioa ve.ziea . milyen Rai • Már ez magában is nagyon elég
okozott a kérvényezők ügyvédjének. Gazemberek. Tyr;Art nem boldogulhatunk "> csaI,as vo,na eSY ibren egyedül álló

Az ősz fürtök. A Meczner által felolvasott „Gaz- & * ellenségektől körülvett aránylag kis
Végül szónoki pózban, patetikus emberek" cimii cikkre előadja, hogy Ez a kérdés úgyszólván, világprob- nemzetre. De ám. még ezt sem elé- 

hangon hivatkozott Meczner az ő ez a cikk azokról szólt, akik pénzért lema. Ez foglalkoztatja kisobb-na- gelték meg! Hanem épp azok, kik- 
tisztességben megőszült fejére, ame- szavaznak. Miután minden tisztesség- gyobb jogosultsággal valamennyi or- nek köteleségük lenne, a nemzettől 
Ivet meghajt a Kúria előtt, s amely ben mogősziilt embernek úgy kell szag népét. Minket magyar honpol- nyert vagyon, kitüntetés és tiszte- 
számára elégtételt kér a kérvénye- gondolkoznia, hogy ezek tényleg gárokat azonban talán legjogosul- letért hála fejében a nemzet jólétét 
zők által rá halmozott rágalmakért, gazemberek, felszólítja Mecznert, (abban foglalkoztathat ezen kérdés, és békés fejlődését tőlük telhetőleg 

í-l hallgatóság újhelyi része való- hogy már csak ezért is csatlakoz- mert mi sajna, nagyon távol állunk előmozdítani, éppen azok csempész- 
sággal konsternálva hallotta Mecz- zék Búza Barnához. a boldogulás lehetőségétől és köze- lék be a felekezetieskedés erkölcs
ner védekezését, s az egész beszéd Felhozta Meczner, hogy neki fizi- ledés helyett, még mindég jobban rontó, hámlasztó hatású, aljas indu-
alatt nem volt szünete a inegbot- kai ereje se lett volna olyanokat távolodunk attól. latokat tápláló, ádáz gyűlölettel és
ránkozó és tiltakozó megjegyzések- elkövetni. Nem kellett ehhez fizikai Távol állunk a boldogulás lehető- vad dühhel járó nyavalyáját. Ezen 
nek. úgy, hogy egy pár kissé lián- erő. csak egy kis lelki erő, amely ségétől először is az általános gaz- szomorú jelenségek akasztják meg Ta
gosabb közbeszólás miatt Paiss el- legyőzze az igazságérzetet. Ez pe- dasági pangás miatt, másodszor pe- képen boldogulásunkat és haladásun- 
nők párszor rendre is utasította a dig úgylátszik meg volt az elnök dig a mi különös országos bajaink kát!
hallgatóságot. úrban. miatt, melyek között elsőnek vehető Pedig mily kimondhatatlanul üd*

Friod beszéde. Meczner mindazokat, akikre mi, az, hogy minekünk úgy kell tán- vös volna, hogy ha a polgárság már 
Félórai szünet után után szólalt mint tanukra hivatkoztunk, erősza- colni, ahogy Ausztria muzsikál, hogy végre valahára clomokratikusabban - 

fel dr. Fried Lajos, s erőteljes, ha- koskodással vádolta beszédében, s bárminemű termékeinknek a társor* kezdene gondolkozni, hogv ha nem 
talmas. fényes logikájú, nagyszerű megbüntetni kérte. Ez — mondta szaggal való közösség miatt, sem a csüngne már a cafrangokon, nem a 
meggyőző erővel előadott beszédben Fried — egy kis porcessuális. ügy- saját piacunkat, sem pedig külpiaco- vagyon, származás, rang. cim és fe- 
gyönyörűen cáfolta le Nagy Dezső védi. fürfang, — moM, vádolja őket, kát nem biztosíthatunk. lekezel szerint bírálnák egymás ér
és Meczner argumentumait, hogv azt mondhassa: ezek vádlót- De ez még hagyjál! volna. Igaz tekét, hanem az igazi érték szerint;
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a nemes törekvés, közhasznú mun-1 Tehát percre pontosan, oz a jel- T u d o m ásu l N agy  L ajos.
kassáé és becsületesség szerint ítél-1 szé a modern igazságszolgáltatásban. ... -t t  , .... -i (Történelmi beszély.)
nék és becsülnék meg egymást. Nine künvürület, a bíróságok enyhe A m Uk c k k e t m m  o | ,rtn; 8„ niW,  Eml,

Továbbá mily áldás volna az sze- praxiaaz igazolások kérdésében a M Ko I r t  ba os ! X
góny hazánkra és mily nagy dicse- , legtu’ságosabb szigorba csapott át. , ‘ -u olnártolt Kossuth elvei- í
retére válnék az hataímas és dúsgaz- I íz percnyi késedelem miatt sokszor ‘ ’ 1 Sajkás Velenczónek hatalmas kény-
dag nagybirtokosainknak, hogy ha egész vagyon mehet veszendőbe. • ó y, lte ! [ura.'
nem Integetéssel, kenotteljes szavak- Kp őzért ajánlatos, hogy a ki nem * , I» it ikon úirv látszik I Nem hallatszik többé ónkamrád só-
kai és igékkel akarnák a népe. jól-1 akarj; magát esetleges meglepetés-1» «  *u‘ ák ^ art áHithík [lmja,
tartani és bűnbak szerzéssel a nép , ne.v kitenni, szerezzen maganak jo . - általában a Kossuth-szobor I Nem jegyzed el többé mátkául a
figyelmét idoig-óráig elterelni es pa-. es pontos chronometert. Mert a ki- k- . ‘ ............. | * (tengert.
nászúit elcsititani akarnák. Hanem nek az órája rosszul jár, annak rósz-  ̂ 'j, 1 , , \  , . u  vairv hat Nem szösz több cselszövényt, nem
hogyha a bajnak igazi okat keres-: szül jár ki az igazsaga is. dirtb harairi/ cikket nyilatkozatot. [csörgetsz több fegyvert,
nék. amit nagyon könnyen megta- De nem erről akarunk itt beszelni. ‘ . . k } ..... .. ;
lálnának és még könnyebben orvo-1 Elvégre a törvény, törvény, az el- * «gyebeket zúdítanak ram. ablkon | Mohos dicsőséged sírjából kiásom, 
sülhatnák. len nem lehet szólunk Hanem ha da”os urr? 1; alunek egyem- Roskadt palotáid régi fényben látom.

p o többek között a fokozatos 1 auír oly fontos az igazságszolgálta- ^e>t fölösleges bővebben jellemez- Mikor hatalmadat rettegte a tenger,
adórendszer behozatalát sürgetnék, Hasban az óra. a perc hát godos- " w -  de sem a s  hova arany nem ért. oda ért a fogy-
miáltal a közénosztálvt és kis embo- i kodni kel ene az igazságszolgáltatás- *' ukkeket Uol\ Ástam, te . a [ver.mlattal a küzeposztaiyt es Kis emue JU inek  kétséiro ne »»emólyemre és viselkedésemre vo- L
r®ket i \ vógpusztulastol, csekély, de ‘ • j •. natkozó roszakaratu valótlan állitá- Lajos hadait is nem egyszer leverted
tőlük joggal elvárható áldozattal * , ‘ npp/?\npivju>z 0*lv su- sokra, sem a dolog érdeméhez szóló S kelletlen békére rákényszeritotted.
megmentenék. Mert hiszen jelenlegi inwk/ivntkpFménvok fűződnek őszére nem felelek. Nincs minek. De Nagy Lajos kardján nem marad-adórendszerünk legjobban a közép- *.Y°* jogkovetkezmenyek fűződnek. >n . . .... J rhat csophRi
osztályt és a kis embereket suitia Szóval gondoskodni kellene, hogv “lJ,ll) - u»> ‘ cm eitjuk qgyma&t, I iát csoioa.osztat) t e s  a kis emoe eKei ujija ° . , nnnl(W.in n„; nem egyforma a lelkünk. Ln sose Hogy kiköszörülje újból read ronta.
még pedig igazságtalanul. Ideje volna ,eg>en eg> (),a- mely pontosan mii- L,om íLíi-érteni .17 G]vek men-irvő-
már annak is, hogy hatalmasaink ne Lássa azokat a nagyfontossagu per- »A , . ‘ jairoV m 1 k** ¥ iaba uszítja cseled rá a pápát
gondoljanak mindjárt a megtorlásra, ceket. zavaros teóriáját ok nem akarják U^ es Kanizsai széttépi a szálát,
mihelyt tévedéseiket feltárják és el- Gondoskodni kellene különösen m é|.t j \ ° Kossuthot nem kül- Dákét vásárolni aranyod hiába,
fogulltságokról meggyőzni akarják. °br helyeken, hol senki más nem 8 '  i *?; i *i‘ i.. • • h Mit orvul elrablál, Dalmátia ára.
Találjanak náluk is méltánylásra 1. gondoskodik a pontos időjelzéséről. ^ s? S ^ n  k 1 H „ . . . . ,
Leó nana azon szavai, melyekkel Például itt nálunk, nemes Ujhely l s .tettekben kell tisztulni. Hullanak a varak, mint eső a porba,
Attillát otrv hatalmas poiránr viláír- városában szó sem luliet egyöntetű Lsak annyit.jegyzek meg. hogy cn Pádua is hódol s Cararra a grófja,
osb'omlótf meggyőzött és fássák végre pontos időről. Újhelyi polgárra nézve ‘I ̂  mőndP .n ha' iira fiif iu f v '1 “* .U' ' m *U1 ^ b e n  követnének
valahára fik is 6e, hogy nem az a annyi az idő, a mennyit a saját ..; 'kóridk •.L-fl' ' C  iK  Nagy rémületére sajkas Velenczenek. 
legnagyobb hős, aki bosszúját érez- órája mutat.. Ha nálam háromnegyed ' Trevizo alatt szól már a Lajos kürtje,
tetheti, hanem „a legnagyobb hős nyolcon van mutató, a barátomnál Haragusznak érte látszik lioirv nincs Sokszorosan hangzik hangja a légürbe 
az, ki önmagát legyőzi!“ j.ed.g egynegyed kilencen, akkor hoitv nekem iJizam ^ n  Harcias Goldfino, L orelno Pállal

w T T S W K y ?  . » C i t «  ‘S S S &  -  ',4íik • < * -
demokrácia már szeretett hazánkban központi hivatalos óra nincs az egész A/' ‘b.flaz a Harcias Goldfino közülök az első,
is kifejtette zászlaját és diadalmasan városban, mely akármelyikünk órája nii tyonoau raj. iiatna ez 1̂  nasz- Harc .edzette kardja doge süveggé nő 
halad előre. Nem állíthatja meg győ- niellett tanúskodjék. »[! !!\ °8’ ,lieggy°gyltJa> megjavítja Velencze gyeplőit tartja merész keze
zelmi útjában, sem erőszak, sem pe- Na azonbanaa bírónak meg az igen (>vl • . . , , .Nem hajlik, de törik, mint az aczél
dig aljas fondorkodás. Reméljük te- tisztelt alperes urnák az órája nem Á P ^ 1 ““ f ino y,a aptinanya [penge,
liát, hogy kik ma még ellenünk van- Ja»’ egyformán, úgy igen bajos a ba- I)ed,£ ü-élte a ,,I elsomagyar- $ H:
nak. holnap már velünk lesznek. rátsAgos kiegyezés. Legtöbbször szó- 01 11 aP átázik, o (jvuk trevisói nemo«

Hiszen már itt is a mi megyénk- moru a vége az ilyen nézeteltérés maga néni tartotta mel ónak, hogy Ba ^ 5 0  ^ u la . t
ben, hol az ős régi szellem árnyéka illetve óraeltérésnek. , foglalkozzék ve e hat hatarozatilag
oly sokáig fészkelt, hol a sötétség Legjobb volna persze, ha az em-! “ásította a szolgát, hogy dobja ki. Buszken mellét u n e  Szent Maik.a
oly elmozclithatatlanul honolt, már her olykor olykor összeegyeztetné L/j mindenesetie súlyos csapos Flfotria i  kiHlvt élve mvÍ p-v? hiívn
itt mi. fölöttünk is tisztul az ég. pi- a* éráját valamelyik bíróval. lgen | szegény lapunkra, de majd csak ki- EBogja a kualyt üve avagy halva.
roslik a hajnal és az igazség vila- ám, de melyikével V M̂ rt itt Ujhely- ieVftl1, A kaszinónak pedig ajánlom, rperVGt szcivi fonja mintpók a sarokba 
git.ó napja mind sűrűbben lövöldözi ben pl. abban a szerencsés helyzet- 10£.Y a Jn| apunk helyett rendelje Pányvát vetni gondol lesből Nagy 
fényt árasztó sugarait felénk is. ben vagyunk, hogy válogathat az j !no» a Heichswehrt. Az biztosan so-  ̂ [Lajosra

Pnlgárságunk is ébred már, izmo- ember a külömböző bírói órák kü-1 jmse mgja a szemükre vetni. Mint szilaj csikóra ott a Sile pártján,
sodik, kezd látni és akarni! Nem lönféle időjelzései közt. Ismerünk I 10̂ .N e nagylak Kossuth Lajost. g ôva evez veje repülő csolnakáu.
lesz már lehetséges a közügyekkel bírót, a kinek igen kényelmes lassú! ~ ,
és közvélem ényül, mint eddig, chronometerje vau, viszont ismerünk A bodrogközi köpönyeg fordítás. Eb- De a cseli*fövénynek, bar sö tétig  
visszaélést űzni, mert a közvélemény olyat is. a kinek az oraja negyed- . .. , . . .  . . .  . . , . ,,, . [szőtte,
már éber, ép és egészséges! Tudja órával előbb mutatja a nyolcat és a ’ a ede nes ügyben erdekes nyi- Lesantult a lóba. mielőtt célt erne. 
és látja, hogy azok. kik ferdítéssel, kinek az órája szerint már akkor el hukozat jelent meg a Zempléni Uj- Krisztus bajnokát*) az ég is oltalmazza
ráfogással. liazugsaggal, gyanúsítással lehetne makacsolni a peres felet, ságban. Így szól: Nem lehet oroszlán patkány törnek

. és ócsárlással élnek, csak a hamisságot mikor még ki sem nyitották a bi- Nyilatkozat. A Zemplén megyei la- (rabja.
akarják palástolni, mig ellenben azok, rósági épület kapuját. pókban a választások óta időnként uiau r 1 *• * * -4 >
kik bátran és öntudattal ugyan, de Elismerjük mi. hogy nem oketj GS határozott célzatossággal az a íí * • , Z?íl Jjaj?s beregeit^o
piszkolódás nélkül, nyugodtan és illeti gáncs, hanem az órájukat, j hir merül fel, hogv Mailáth .József Yafija ell®.n ®zer^  ^
nyíltan, tényekkel és tisztességes Mindegyik a saját órajának hisz, nem ^róf nekünk, tisztelettel alulírottak- ^ B re után hiaba úszik at csapata 
eszközökkel küzdenek: csak a jót és lévén központi óra a bíróság ópille-1 nak. azt az ígéretet tette volna a Vicensan a zsoldost nund halomba 
igázságot akarják előmozdítani. tén, a melyhez igazodjék. Ha pedigj választás előtt, miszerii t 0 a Bőd- (rakva.

Előre tehát, csak előre! kölcsönös a •*. k. naptemplom toronyórájához ; 10gközöm a szövetkezeteket besziin- Tartja Loredánó vasmarokkal tartja
szeretettel, egyetértésben es kózaka- ehez a mar több ízben megenekelt tetendi, Trevisonak várát, bár éhség is marja,
rattal, mert csak így boldogulhat orahoz akarna igazodni, úgy bizony  ̂ Mailáth .József gróf velünk való Már már ingadozik, majd lfogy meg 
tunk! 11L ?oksz?r egeszen felfordulhatna az; beszélgetése közben ezt az ígéretet Inéin Žolc,

Liebermann Mano. igazság .>zc tie.. i u az 0 yan pon- „em tette, — de a kérdéses alka- De a fegyverszünet menti egyelőre.
----------tos óra, hogy ott 15-20 perez nem | lomina, a szövetkezetekre vonat- w , . m 0 , r/,

Mikor üt az igazság órája? megy differencia szamba ; kozó. álláspontját és célját fejte- Megnyitja kaptuk, rl rau, bpalato, Zara
0 & Ila azonban azt hinne a t. olvaso, 1 geRe ; miért is a valódi tényállás Beket esd Velence ennyi sok csapásra,

\ alaimkor az volt az igazság, hogy hogy a mi bíróságainknál nincs hi- ,is i„.azs.cr érdekében erkölcsi’ köté- Dnlmátia partján magyar zászló lobog
ha valaki tudott várni az adósára vatalos fali óra, erősen tévedne. Ott lóss?günknek tartjuk ezt nvilvino  ̂ Lajos kormányozza: természetes
esetleg esztendőkig, tudjon várni fityeg a bírói szobában egy — lm- san kinyilatkoztatni ' * * /urok**)
meg két órahosszat a tárgyalásra rom korona árú konyhádra, a mit ' ‘ . , % «
kitűzött óra után. ha minden reggel megraparáínának. ^nalyhelmecz, UOl. januar. 24. . „!5:

Azután kitalálták, hogy az az igaz- hát eljárna délig. De mert nemigen \Zinner Moritz. OesterYeicher Lázár I Í p? hah.^íun osBudavárt pihen, 
rtig. hogy a mikorra Li'rgyalást lü- reparalgatjdk, hát csak ott (Ogg a Irta in  I n é t .  m m Haltlachino tervéről hírt v.szeti
zött a bíróság, akkora pontosan ott falon mozdulatlan mutatóival állandó 1 j . f  r , Magahoz hívatja hogy ott szint vtilana
legyen mindenki és ne kelljen egy díszül. \dt' U ctnbe>£e> ?****/, ^ c h s  Vilmos, Cselszővénye szálát mint szőtte bo-
jiercet sem várakoznia, úgyis eleget És még azon panaszkodnak, hogy r.v ** _ (gozta.
várakozhatott heteken át. mig tér- nem kapunk törvényszéki palotát, I isztelettel kérdezzük az aláíró Kalandos a lelke mint egy Don Juán-
miuust kapott a perében. Mikor egv jól járó órára nem jut 111 , w . , ‘

A miliői következik hogy ak i szegény újhelyi bíróság számára az . . ; Kérkedve vallja be tervét a királynak,
most pontosan a kiUizolt percre meg ígazsagügynnmszleri tárcából. o L n V  k k é| l,)02' «. terv nem éppen rossz, volt Lajos
nem jelenik a bíróság előtt, azon Ha mára törvényszéki palotára j Jan- 1 (válasza
úgy elverik a port, hogv csak úgy hiába várunk, legalább egy órát, Miért jutott eszébe Mailáth Jó- Bizony az igv könnyen megeshe-
bámul bele és elutasítják a kereső-jegy pontos, jó órát tennének a tör- zsef grófnak éppen a képviselővé* " v [tett- volna.***)
tével. ha a legigazságosabb is az. * vényszék és járásbíróság épületeire, lasztás előtt és épen az aláíró urak
vagy kötelezik a fizetésre, ha soha 1 Mert bizony mondom sok órát le j nak fejtegetni az ő álláspontját és Nincs tízezer arany, s nem lehete
nem volt is adós. Illetne venni azon a pénzen, ami; í’éljiit ? [várur,

Ezt a percre pontos igazságot az- már egy központi óra hiánya miatt 8. Mi volt ez a kifejtett álláspont ? Ennyit kórt ennyit yárt tette jutalmául
tán kiterjesztették a büntető bírás-j elveszett. Vagy az igazolási tárgya- 4. Miért épen az ,.álláspont" ki- k'a30s sólyom lóval bőviben ellátja,
kodásra. A kit tehát legazemberez- lások bélyegeiből van olyan sok lin- fejtése után hagyták cserbe az urak lS kalandas élete útjára bocsátja.
tőkés panaszra ment. vigyázzon, i szón. hogy emiatt 11 eín ad az ál- j vagy lega!ább(egy részük Komjáthy t, _________ * * *
hogy a tárgyalásra pontosan érkéz- hun egy órát az igazságnak ? Mikor | akit beugrattak s pártoltak átSeny- *) Így nevezi a pápa egv levőiében mit 
zek. mert külömben rajta szárad a j üt az igazság órája? nyeyhez? ‘ ncki irt.
folt a becsületén, de sőt örüljön, ha Egy makacs. ! ‘ Mindezeket érdekes volna tudni. , *#) Így nevezik a dalmát°íc ímjost, mi-
nem kell még ráfizetnie. I — i _ luiw °PBra yl a »»»zaternek,n • » ***) Lajos saját szavai,
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10. szám. (f>) F E L S Ő  M A G Y A R O R S  ZA GI  H Í R L A P Szombat február 1.
Szent Márk oroszlánja, éhes uj prédára 
Élezi karmait, rá ront Páduára, 
MegtópiCararrát, Lajos fegyvertársát 
Gyilkolja emberit, rabolja határát.
Lajosnak haragja mint bősz vihar 

[tombol,
Pusztító serege várakat viv, rombol. 
Vizein az ur már Genua sajkája. 
Ingadoz a Dogék büszke palotája.
llitszegő Velence, hol van harci ked- 

[ved ?
Úgy e már a békét földön csúszva 

esded!
Megtörd hatalmad Nagy Lajos jogara, 
Sebzett oroszlánod magyar talpát 

[nyalja.

Egy családapa keservei.
Mivelhogy a kisasszonylányom az 

Elza, akit már a függetlenségi bál
ból tetszenek ismerni, nagyon bele
melegedett a farsangba, hát gondol
tam, ez igy nagyon sokba kerül, 
miért is kiegyeztem az anyjával, 
hogy csak minden tizedik bálba me
hetnek az idén, de megjártam vele, 
mert mintha csak az én truccomra 
csinálnák, hát sohse volt még eny- 
nyi mulatság, mint ezen a farsan
gon. legalább is 'minden napra esik 
három, úgy hogy az Elzának egy 
héten két bálba is kell jegyet ven
nem. Az asszony meg már a múlt 
héten előrefvkérte a jövő havi kony
hapénzt, iWgy azt mondja, hogy ak
kor úgy is bojt lesz, hát jobb, ha 
előre elköltjük, de már abba bele 
nem egyeztem, mert a böjtöt, nem 
veszi be a gyomrom, inkább három 
havi szivarpénzemet adtam oda.

No hogy aztán annyit mulat a 
famíliám, gondoltam nekem is kel
lene egy kis mulatság, de én nem 
élek tánccal, hanem jobb szeretem 
a magas politikát, hát fölmentem a 
múlt 'héten Budapestre a petíció tár
gyalására, hogy hát lássuk, gondol
tam, mi lesz avval a függetlenségi 
okvetetlenkedéssel. Es amikor az a 
Fried ügyvéd beszélt, roppant elször- 
nyüködtem, hogy hogy nein restell
nek ilyeneket elmondani, még ha 
igaz is, és csak vártám, hogy 
mit fog ezekre mondani Meczner, 
de aztán egészen megnyugodtam, 
mikor az az ősz fejére hivatkozott, 
mert hiszen azt mindenki látta, 
hogy. ősz, — mikor pedig a ta
tamiira hivatkozott, csupa méltósá- 
gos urakra, császári és királyi kama
rásra még pápai titkárra sőt még 
egy főrendőrkapitányra is, hát akkor 
már bizonyosra vettem, hogy eluta
sítják a petíciót és gondoltam: no 
vén papucshős itt az idő, hogy visz- 
szaszerezd a szivarokat, a miknek 
az árát elvette tőled a feleséged hát 
szombaton nagy fogadásokat kötöt
tem a függetlenségiekkel finom szi
varokba. csupa specialitásba, had 
legyek egyszer úr, ha úgy se kerül 
semmibe.

Hát igazál csupa specialitást szí
hattam volna három hónapig, ha 
elutasították volna a petíciót, de 
hogy elrendelték a vizsgálatot, hát 
még nekem kellett megadnom a szi
varokat és szerencse, hogy el nem 
dobáltam még azokat a szép piros 
papírszalagokat, a miket a választás 
idején kapott szivarokról szedtem le, 
mert külömben alig ha üthettem 
volna el a dolgot száz darab öt kraj- 
eáros kubával, inért arra biztosan 
számítottam, hogy nem lesz olyan 
szemtelen egy se, hogy észrevegye, 
hogy kubát kapott specialitás helyett. 
A feleségem is oda nyilatkozott, 
hog az nem lett volna tőlük illendő 
eljárás.

— Kinevezések. A belügyi ni, kir- 
minisster Malonyai Tamás varaiméi 
szolgabirót Krassó-Szörény várme
gyébe anyakönyvi felügyelőnek ne
vezte ki,

Az igazságügyminiszter Rosenmül* 
ler József, helybeli kir. törvényszéki 
Írnokot a sátoraljaújhelyi kir. tör
vényszékhez segédtelekkönyv veze
tővé kinevezte.

— Áthelyezés. Magyarossán Mihály 
nagymihályi Kriszt János nagybányai

m. kir. adóhivatali tiszteket a in, kir, 
pénzügyi miniszter saját kérelmükre 
kölcsönösen áthelyezte.

— Váro3i közgyűlés volt szerdán 
jan. 2J-ón A közgyűlés a napi piac 
teret átengedte a Kossuth szobor

[számára. Szobor azonban már ez 
idén nem lesz. - talán jövőre se. 
Biztosan akkor is kitalálnak majd va
lami ürügyet.

A tokajhegyaljai szőlőbirtokosok 
nagygyűlése f. hó 3-án d. e. 0 óra
kor fogja kezdetét venni sátoralja 
ujhelvben a vármegyeházában. A 
gyűlés elnöke gr. Andrássy Sándor 
lesz.

—  Schweiger ur. Ez az ur tudva
levőleg a legfőbb minden egyéb 
Ujhelyben. 0  kap meg a várostól 
mindent,a mi jövedelmező. Övé a 
a kövezetvám. piacbér. vásárbérlet, 
fogyasztási adókezelő, erdőkivágás és 
•vindenféle földi jó.Hogy mindezek
hez. hogy jut és hogy kezeli őket,

azt elmondjuk ináskdr. Most csak 
azt említjük meg hogy újabb sze
rencse érre Sc/nceiger urékat. A vá
ros legjobb bolyén fekvő cserfaerde 
jé bői eladtak a Schweiger ur veiének 
Kitin Izidor építésznek —■ minden 
verseny kizárásával — 500 köbmétert. 
Most hordatja be a gyönyörű fákat, 
amelyeken maga a cser is igen nagy 
értékű, úgy hogy abból külön igen I 
szép jövedelme lett volna a város- í 
nak. ha lohántatta volna. Megbot- j 
ránkozva és irigykedve nézik az j 
emberek, hogy milyen jó üzletet esi- j 
nál evvel a szállított fával Klein Izi
dor. De tudnak is ám korteskedni: 
Sc/ru'eiger úr a fogyasztási adókezelés 
révén* a markában tartja az összes 
korcsmárosokat. s — mint büszkén 
szokta mondani — 80 zsidót szállít 
be minden választásnál a kormány
pártra.

A nagymihályi izr. jótékony nü- 
egylet saját alaptőkéjének gyarapí

tása céljából a Barnai szálló összes 
termeiben 1002, évi február hó 8-án 
a sárospataki főiskolai dalárda, Wal- 
kovszky Béláné úrnő. Mihalosik Te
réz és Székely Piroska urhölgyek, 
Izsépy Zoltán és Deme Gyula urak 
szives közreműködésével hangver
sennyel egvbokötött táncmulatságot 
rendez. Hciyárak : ülőhely 3 korona, 
állóhely 2 korona. Kezdete 8 órakor.

Kiadótulajdonos:
LANDESM ANN MIKSA

Kiadó lakás.
Kazinczy-utczai házamban négy 

csinos u te fsai sssoba erkély ly el 
kamarákkal és konyhával ápri
lis 24-től bérbeadó.

R o th  B e m é t.
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_________törött aranyat veszek és cserélek._________  |$

ynkalmi vétel csak április 24-éig! m|
A n. é. közönség b. figyelmét bátorko- ®  

doir felhívni arra. hogy S-A.-Ujhelybcn, a ®: |V  
»Központi«-kávéház mellett volt Z iu n e r  Stgjr 
Vik mos g: 4&±

órás- és ékszerész-üzletet
átvettem, azon kellemes helyzetben vagyok, 
hogy a raktáron levő ó r á k a t  és ékszereke t 
bámulatos olcsó árban adhatom el. g*

Használja fel teliát mindenki az alkalmat, 5.$? 
vegyen bármily csekélységet és meggyő- f3L%& 
ződhetik róla.

" jS Magamat a n. é. közönség becses- pártfogásába
' ajánlva, maradtam kész szolgálattal Sjpy

; Zemléttyi Sándor, ' g
* órás ís  ékszerész. J y

; fi Rákóczi-utczáhan levő üzletem tovibbra is Jentartom. M

Hirdetmény.
Jelen hirdetményem kibocsátásával bátorkodom a 

nagyérdemű közönség szives figyelmét felhívni, hogy üz
letemben mindenféle

„Jokaj-Jtegyaljai-gorokat-
(saját pinczcmbőly jótállás mellett) 

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

Toknj-Hegyaljai asztali bor zárt üvegben egy liter 36 kr.
* pecsenye „ * „ „ 45—60 kr.
„ 1889. évi szamorodni zárt üvegben egy fái liter 85 kr.
* n » « * p p liter 1 60 kr.
„ p „ ásszá bor „ „ „fái  liter 150 kr.
„ „ „ ásszá bor ,, ,, „ ,, „ 200 kr.

1880. évi Dr. Hornyay-fále „ „ ,, 150 kr.
A nagyérdemű közönség becses bizalmát és párt

fogását kérve tisztelettel

NAGY FERENCZ,
fűszer, csemege ás ásványvíz kereskedése 

Sátoraljaújhely.

f a  )895. évi cairói s az ]<i96. éui londoni e$észsé$ii$yi kiállításokon diszokleuéllel 
______ ______________  és arany éremmel kitüntetve._________________________________

Orvosi tekintélyek által kipróbált s nagyobb koródákban kittín 
sikerrel használt kiilszer a

REUMA-SZESZ
biztos s kiváló gyors hatású kösz vény, cstíz, reuma, ischiás stb. ellen.

Hatása meglepő, a mennyibon gyakran még a legidültebb tyiszvány á< esáa 
fájdalmakat is már nábánvszori bedörzsölásnál teljesen megszüntette.

Egy üveg ára használati utasítással I kor., erősebb 2 koronn 40  fillér.

WjFC (RÉME TOKAJ!ÜHIAA-VASBOR
nemű tisztátlanságai ellen. Főúri körükben hegyaljai borbál készítve. Kitűnő s bizt 
is előszeretettel használva. Ara 1 korona, hatású szer vérszegénység, sápkor s id 

^ /jF ííF f  PíllíDPR a toin-nek üdességet s gosség ellen. Gyermekek kellemos izén 
dlJljUÍ t  I "01/hit llnomságot. kölcsönöz.— fogva igen szívesen veszik be. Fél liter 
Fehér, rdzsaszin s crémo színben. Egy üveg 5 korona, l liter 9 korona, 
doboz 1 korona. * Tíll DlVTl lil I I  az egyedüli biztos sz
m m  píUjpílR u fugák s foghus épség- lvLIUQlii VLiW tyúkszem, szemölcs 
kjAlJUr t  iy l l lv l l  ben tartására. A szájat bőrvastagodás gyökeres kigyógyitására. 
doziufieziálju, a fogaknak vakitd fényt köb Egy üveg ára <0 fillér.
O0BnniiftBn i in n bi°Ž 80 im ifir’ foglí? to' 1 ' A z összes bel- és kü lfö ld imm k o M n u * .« * « *
mos illattal. Egy darab 80 fillér. szappanok , parfüm ök- ponHorok ói
f l i m i Y I R  “ hnJ lllulI‘ís» kopaszodás, fej- arczkenőcsök-
■i.ii liiJi.iill korpa s hajkikopás biztos meg- , ... ... , , ... ,
gátlására szolgál. Egy üveg 3 korona. sebeszeh eSHKOZGK CS Kötszerek raktáron uann

Kapható csaknem az öeezce gyógyszertárakban.
Postán utánvéttől, vagy a pénz előzetes beküldése után küldi a készítő:

; W I D D E B  G Y U L A

1 gyógyszerész, Sátoraljaújhely.
Főraktárak Budaposfcen. T ö r ö k  József gyógyszertárában, Király-uteza 12 és 

az Eggor-félo „Nádor gyógyszert ár “-bán, Váczi-körut 17.

I  Szabadalmi okmányok: |
|l| Budapest. Becs Berlin, páris. ptadrii. Cisabon. Rima- £

17,129 sz. 4070 sz. 120,133 sz. 293,722 sz. 24943 sz. 3243 sz. 53376 sz. J

( linij' tali« BÉWp taiptÉii j
1' kaphatók még: j

furmint oltványok j
és pedig: I

| ( szabadalmazott hézagos oltási módszere szerint készült f
(1 szokványszerü fásoltványok i
,i ezren kén t 2 0 0  ko ro n a  és 2 korona 2
fj csomagolási járulék #
•  szá za n k é n t 2 5  k o ro n á ér t  csomagoltam •

A Továbbá hasonló árban: J

í  z ö l ó o l t v á n y o R |
 ̂ melyek zöld porbujtás utján vannak előgyökereztetve és £

a tökéletesen beérlelve. 5
|j A megrendeléskor a vételár 20%-a beküldendő, a J
n többi utánvéttel. I
n A párosítással készült fás oltványoknál tapasztalt I
l pusztulási százalékok vesztesége a hézagos rendszerű fás- f  

oltványoknál nem következik be. J
l Előjegyzések a jövő oltási idényre bármily alanyon J

n bármily nemes fajra 1902. márc. 1 -ig elfogadtatnak. •
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t e r ü l e t e .
Az emberi igyekezet bámulatba ji»- munkájával, tengernyi anyagi áldozattal állíttatott helyre Hegy aljának philloxerálól el

pusztíto tt szollá területe.
Ma, a midőn ismét terem a bor; a mikor újból megtelnek pinezéink, de boraink iránt kereslet nem mutatkozik, mind széle

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

(S ezzel együtt Hegyalja boldogulásának lehetősége kárba ne veszszen, tönkre ne menjen, ha a bizalmában megingott k ü lfö ld e t  visz- 
szaszerezni akarjuk, hogy az évszázados világhírű hegyaljai borainknak már-már elvesztett világpiacza ismét meglegyen, nehogy 
saját zsírunkban fulladjunk, alkotnunk kell egy oly szervet, mely adott eszközökkel, egészen a czélnak szentelve becsületes, bizal
mat ébresztő működését, manapság Hegyaljának ezen legfontosabb vitális kérdését a megoldáshoz közelebb segítse.

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

Kereskedelmi Társaság
alapítását, mely a már megalakulásánál megszerzett üzleti összeköttetésekkel, e téren gyakorlott alkalmazottak átvételével kitaposott 
utón indulhat el s a hegya lja i borok értékesítésének  adott ösvényét oly szélesre fogja taposhatni, hogy azon Hegyalja vagyono
sodása, boldogulása vonulhat be hozzánk.

El fogjuk vinni hegyaljai borainkat a világkereskedelem piaczainak ama góczpontjaiba, hol az emberi szükségletek nagy 
vásárjában 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, E gey  S z i lá r d  a tarczali m. kir. vinczellér iskola igazgatója, P o g á n y  Vassal, a cs. és kir udvari szőllők inspectorának és 
Lossonc&y E rn ő . a tarczali m. kir. vincellér iskola vegyészének szakértői becslése szerint egy már 12 év óta fennálló, Olaszország,
( )roszország, Németország, Svájcz 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 kimutatott hatalmas forgalm a , üz
leti rentabilitása, évek óta állandó nagy vevőközönsége, és elért átlagos évi tiszta hozama biztosít bennünket, hogy a magunk és a 
velünk társulók tőkéjét biztosan s már az alakítandó kereskedelmi társaság első évében is gyiimölcsö& ően fo g ju k  elhelyenni.

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.

Szem ünk előtt egy  hatalm as nagy kereskedelmi vállalat lebeg, am ely egyrészről Hegyalja minden egyes kis- és 
nagy szöllöbirtokosának vitális érdekét lesz hivatva szolgálni, m ásrészről a részvényeseknek gyümölcsözően elhelyezett 
tőkebefektetése legyen

fi részvénytársaság tervezetét a következőkben ismertetjük:
I. A vállalat c/.imc: „Zokaj-hegyaljai borok értékesítő és cognacgyár részvénytársasága."
II. A vállalat feladata k iz á ró la g  tok aj-hegyaljai borok vétele és eladása, továbbá cognacnak előállítása és forgalomba ho

zatala. A vállalat tartam a határozatlan. Székhelye.- lo k a j .
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 1. napja.
VI. Minden aláirt részvényre az aláírás alkalmával a névérték 20°/0-a készpénzben lefizetendő és ez 1902. évi márczius 30-ig 

50% -ig kiegészítendő, illetve befizetendő. A hátrálékos 50°/o 2 részletben és pedig 25 %  1902. május 30-ig, 25 °/o 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 Abeles Henrik özvegye és fiai« és végül az »Első tokaji cognacfőzde társaság özv. Abeles Henrikné és 
társa« tokaji bejegyzett ezégek tulajdonát képező összes ingatlanait, ingó vagyonait, 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 vegyelemzés 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 jogo t tartják lenn maguknak, hogy az első 3 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 külíöldön jegyzett rész- 
vényekre pedig a »Niederoesterreichische Escompt Gesellschaft« bécsi banknál fizetendő be.

Kelt Sátoralja-Ujhely, 1901. dcczember hó 17.
miméi kozmái

görgői és toporczi g?1* 01 “  ‘°i,0V  Molnár 3stván sk Kun frigyes sk.,
Qörgey gyula sk ^  birtokOT 9- ‘^ iholyi h,ko9’

Uílyai lakos, os. és kir. kamarás.

ír. frieö £ajos sk., füzesséry Ödön sk., Fuch* J*4r skv . KZ;m,"tön!klUXf  T ! L j t o ?v ,,ijai
Utarákpénrt* i g a z b a

J J bank elnöke,
fuths 3enŐ sk.. ír. Búza Barna sk., csernek! és tarkeöi

szSllíibirtokos, s.-a.-ujliolj i lakos. iigvv.VI, ds szffllSbirtokos VliŐÍCr CyuU sk., íeSSCVffy JÓZSCf sk„
tolcsvtli Sdtoralja-Ujliolyoi. _ gydgyszerdsz szőllőbirtokos tolcmi lakos, saSIlObirtoko«.

Jtagy Barna sk., „„„„árkai sdtor“lj«uj"°'yi 1,,kus'-
sKőnőbiriokos, toicsvai lakos. Nvomárkav Ööön sk ylbeles Tivadar sk.,

-  .  ,  o r - fjomarnay uoon SK., harasítkereki | llkoa i,orkeroskedSír. ingei jaka# s k , szőllöbirtokos, s.UornUaujhelvi lakos „ hf"-sl mkos' "orkeroflScuo,
ngvvdd, tokaji lakos. ír. ferenczy €lek sk.,

Fuchs lajos sk., cs- kir'skT.űihoiy,l'lbirloko" ír. Qrosz Dezső sk.,
Dr. fUCIIS jgnatz román kir. udvari szállité, bécsi ’ ügyvéd, sátoraljaújhelyi lakos,

Ügyvéd, nogvmihályi lakos, lakos, borkereskedő.

Részjegyek jegyezhetők a te rv eze te t a lá írt alapító uraknál.



10. szám. (8 .) F E L S O M A G Y A R O R S Z A G I H Í R L A P . Szombat február

Nyomaiötl Landeen.au.. Miksa é» Társa könyvnyom-l'újúban Sátoraljaújhely."
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