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f i  tokaji bor védelme.
Isten tudja, mi lesz a borvám 

klauzulával, isten tudja, mi lesz a 
többi kereskedelmi szerződéseink
kel, isten tudja, mi lesz a mi haj
dan kincses, most olyan szegény 
Hegyaljánkkal !

Most már úgy látszik, hogy meg
marad a borvámklauzula, s mi 
le fogjuk nyelni ezt a keserű ele 
delt is, mint a hogy jámbor ma* 
meluk lélekkel s megadással le
nyeltünk már annyi mást.

Ideje volna hát valami más 
módon való védekezésről gon
doskodni. Mert hogy az olasz 
bort ma is hozzák be özönncl, s 
hogy az olasz bor miatt nincs 
ára a tavalyi kitűnő borunknak se, 
az minden kétségen leiül áll.

El kell hát nyomni amennyire 
ehet, az olasz borral való csúf 
visszaéléseket,^ #£

Elég keservesen gyalázatos do
log, hogy az olasz bor nagyban 
való behozatalával a két legna
gyobb fővárosi bank foglalkozik 
üzletszeriileg : Széli Kálmán volt 
bankja, a Hitelbank és Kereske
delmi Bank.

De mit tehetünk ellene ? Nekik 
ez üzlet s pedig jó üzlet. Igaz, hogy 
egy nagy magyar vidék tönkre 
megy miatta — de az osztalék 
növekedik és ez a fö.

Hanem legalább tehetünk vala
mit a hegyaljai borkereskedőknek 
olasz borral seftelő része ellen.

A hegyaljai községeknek kezük
ben a fegyver : kivették mindnyá-

|jan a jövö évre is a fogyasztási 1 
| adó bérletét avval a határozott 
kikötéssel, hogy kereskedőkkel nem 
szabad átalányösszegben kiegyez- j 

j niök és hogy a borellenőrző b i-;
, zottságoknak is kötelesek megen-!
I gedni a felügyelet gyakorlását.

M agábai ez semmit sem ér. 
Mert olasz bort raktáron tartani,

| eladni, avval, kereskedni szabad, 
nem bűncselekmény. Még hegy
aljai borral is szabad keverni, 
csak a keveréket nem szabad az
tán hegyaljai név alatt eladni.

Hát ha találnak is valamelyik 
kereskedő pinezéjében akármennyi 

| olasz bort, meg kevert bort, nem ! 
! tehetnek ellene semmit, mert hi-! 
! szén ezt nem tiltja a törvény.

Pedig feltétlenül bizonyos, két
ségtelen, hogy amelyik hegyaljai 
kereskedőnél csak 30— 10°/0 meny- 
nyiségben is van olasz bor, az 
már nem tisztességes utón érté
kesíti ezt, hanem hegyaljai bor 
helyett adja el.

Egy módjuk van e községeknek, 
hogy ezt a visszaélést megakadá 
lyozzák, s ez a nyilvánosság útja.

A kereskedőnek szabad akár az 
egész pinezéjét olasz borral tömi 
meg. De viszont a fogyasztási 
adót kezelő községnek szabad az 
egyes kereskedőknél talált olasz 
bormennyiséget nyilvánosságra ' 

hozni. Ezt nem tiltja semmiféle 
törvény, vagy rendelet

Ha pedig nyilvánosságra lesz 
hozva, újságba lesz téve, Hogy 
melyik hegyaljai kereskedő tart! 
nagyobb mennyiségű olasz bort |

— akkor bizonyos, hogy az ilyen 
kereskedőtől senki se lesz bolond 
aztán* tokaji bort venni, az ilyen 
kereskedő teljesen elveszti hitelét.

Evvel az eljárással tehát biz
tosan le lehet szoktatni a borke
reskedőinket az olasz bor árulá
sának gonosz divatjáról

Tegyenek hát igy a hegyaljai 
községek. 1 íasználják pusztulással 
fenyegetett lakosságuk érdekében 
a fegyvert, a mit most a kezükbe 
kaptak. Mentsék meg ez által a 
Hegy aljat ettől a legnagyobb ve
szedelmétől.

Állítsanak össze minden hónap
ban kimutatást arról, hogy kinél 
és mennyi olasz bor van az ő 
területükön S küldjék be azt a 
helyi lapoknak. Majd elterjed az
tán innen tovább is. És bizonyos, 
hogy rövid idő múlva egyetlen 
kereskedő se mer majd olasz bort 
tartani

Feltétlenül megköveteli most a 
nyilvánosság ilyen igénybevételét 
a Hegyalja végveszélyben forgó 
anyagi érdeke.

Mi a magunk csekély erejével 
készen állunk rendelkezésükre eb
ben az akczióban. Csak egy köz
ség kezdje el, majd folytatja a 
többi.

K o s s u th  f e r e n c z  Z em p lén ben .
— Az erdőbényei ünnep. —

Számot adunk az erdobényei ün
nep tovább folyásáról.

Délben egy órakor kezdődött a 
református iskolában az ünnepi ban
kett. amelyen mintegy 300 személy

vett részt. Lukács Károly újhelyi 
zenekara játszott az ebéd alatt tá 
rogató kísérettel szép kuruc nótá
kat.

Az asztalfőn Kossuth Ferencz tilt, 
jobbra tőle Matolai Etele, balra Öl- 
bey János.

Az első felköszöntőt Szűcs Gyula 
mondta Kossuth Ferenczre, vázolva 
a kitűnő vezér nagy érdemeit s han
goztatva Erdőbénye nagy örömét, 
hogy őt falai közt tisztelheti.

Utána Kossuth Eerencz folytonos 
tapsokkal kisért nagyhatású beszéd
ben mondta el. hogy milyen jóleső 
neki azoknak a napoknak az em
lékezete, amikor tini szeretetével 
enyhítette dicső atyjának a honta
lanság okozta szenvedéseit. Atyja

I halála után pedig kötelességének 
tartotta átvenni az ő kihűlt kezei
ből kihullott zászlót, s folytatni a 
küzdelmet, amit atyja abbahagyott. 
Abból, hogy Bényo szobrot emelt 
Kossuth Lajosnak, , látja, hogy itt 
is testvérei laknak. Élteti Erdőbénye 
közönségét.

Ballagi Géza: tiltakozik az ellen, 
hogy Kossuth Lajost egy párt le
foglalja magának. Kossuth az egész 
nemzeté, az ő eszméjét 'mindnyájunk
nak szeplőtleniil kell megőriznünk. 
Szükség van a függetlenségi pártra, 
amely, mint a nemzet élő lelkiisme
rete, mindig ezeknek az. eszméknek 
a követésére int. Élteti a párt ne
mes vezérét, Kossuth Ferencet.

Dr. Láczay László azt kívánja, 
hogy Ballagi ne csak itt beszéljen 
így, de mindenütt, s igy is csele
kedjék. Nem elég Kossuthot csak a 
szánkkal dicsérni, őt követni kell.

Ballagi Géza: mindig követte a 
maga módja szerint Kossuthot, s 
fogja is követni. Nagyon messze 
vagyunk még a céltól, de törek
szünk utána: Kossutk álma, a tel
jes függetlenség után. Kossuthot

T Á R C A .
Az erdobényei Kossuth-szobor lelep

lezésére.
— 1902. okt. 12-ón, -  

id. Bajusz József.

Első Kosuth szobor! . . . 
Erdőbénye község!

Zemplénvármegyében 
Tied a dicsőség!

Rég óhajtotta ezt 
A ti jó lelketek . . .

Isten egy jóltevőt 
Küldött ide nektek.

Lehetővé tette,
Hogy e nép az atyját

Jelképileg — lássa 
Es a gondolatát.

Ahhoz a korszakhoz 
Vezesse, lekösse,

Amely, mint egy álom 
Lebeg ma előtte.

Nem álom volt, nem, nem ! 
A haza küzdelme . . .

Ti közzületek is 
Híven megküzdötte

Kopcsó és több társa,
Kik segélyt nyújtottak,

Mikor Kereszturnái 
Felvettük harcunkat.

Klapka egy levelet
Küldött ti hozzátok . . .

Annyi volt ráírva :
»Bajban van hazátok!« . . .

Mintha támadnátok 
Régi ellenetek !

— Abban a nagy ködben — 
Ti is felkeltetek . .

Ama hegyormokon 
Harci zajt csaptatok,

Dob pergett, trombita, 
Vezényszó harsogott! . . .

Az ellen figyelmét 
Rólunk elvontátok . . .

Azt köszöni nektek 
Ma Kossuth apátok , . .

Köszöni az égből 
Reánk né^ő lelke,

— Mily jól eső érzés 
Száll a szivetekre! . .

A honfi ily tettben 
Nyerhet csak jutalmat,

— Kossuthoz — az égben, 
így közelebb juthat!

Orvul támadtak meg!
Mert a törvényeket, 

Melyeket Pozsonyban 
Alkotott a nemzet,

Amit a hatalom 
Szava szentesített, 

Visszavonták mindjárt, 
Életbe sem lépett! . . .

Ebből lett háború!
Mi vódtiik a hazát . . . 

Győzelmesen vívtunk 
Többször véres csatát!

De annyi külsegély! 
Vezérünk viszálya !

— E miatt veszett el 
A honvéd vívmánya!

Azok közül, akik 
A honért küzdöttek,

Kik méltán viselték 
A „hős honvéd" nevet.

Már kevesen élünk,
De még emlékezünk : 

»Kossuth volt. magyar nép ! 
Ami jó szellemünk« ;

Mert ha Kossuth nincsen, 
Ma nincs magyar haza! 

Ha nem védett volna 
A honvédség karja!

Kossuth nélkül, magyar !
Egy olyan gyalázat 

Ért volna titeket 
Érte vón hazánkat.

Milyet a történet, 
Rabszolgák sorsáról 

Sem jegyezett még fel 
Soha egy országról l . . .

0  a népszabadság,
„ A hon megmentője I 
O a magyar eszmény 

Bátor magvetője,
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Deákkal s Andrássyval együtt tisz
teli, s eszméit híven drži.

Veres Ferencz (a tiszalöki ellen
zék elnöke s híres szánok) feltűnést 
keltő, erőteljes hangú szép beszéd
ben emlékezik meg a Mátyás szo
bor leleplezéséről. Mátyás korszaka 
csak úgy térhet vissza, ha Kossuthot 
követjük, ha nem csak hódolunk 
előtte, hanem el is követünk min
dent elvei diadaláért. Ezi várja Bal- 
lagitól, s élteti őt, mint a jövő füg
getlenségi emberét.

Busa Barna: Kossuth eszméit ne 
őrizzük, mint Ballagi mondta, hanem 
valósítsuk meg! Ezt tegye Ballagi. s 
akkor lelkes híve lesz ő is. 0  is azt 
szeretné, hogy Kossuth essméje az 
egész nemzet közkincse legyen, de 
hogy nincs így, abban nem a füg
getlenségi párt a hibás. Hiszen ez 
a párt legutóbb is maga ajánlotta 
fel Zemplénin egyének, hogy nem
zeti ünneppel ülje meg Kossuth em
lékét, s a megye elutasította őzt 
magától. Erdőbénye hazalisága rész
ben lemosta a megye szégyenét, s 
neki köszönhetjük az örömöt, hogy 
Kossuth Ferenczet Zemplénben fo
gadhatjuk. Pedig császárok, királyok 
jöhetnek-mehetnek. de magyar vá
rosnak nem lehet kedvesebb vendég,* * * 
a világon, mint Kossuth Lajos fiú. 
Mint Kossuth Ferencz, ő is a Kos 
suth nóta egy változatával fejezi ki 
óhajtását :

Gyászba van a Sátorhegye.
Mert mameluk Zcmplénmegye.
Hadd süssön rá valahára
A szabadság napsugara,
Éljen a Haza!

Kirvács Gábor szintén érzi a kese 
rüséget Zemplémnegye sülyedésí 
lelett, de ma felejti ezt, mert ma 
csak örülni akar. Kossuthot élteti.

K o s s u t h  Ferencz tündöklő szel- 
lemességü, leirhatatlanul elragadó 
hatású rögtönzésben reflektált 
Ballagi felszólalására. Nekünk — 
így szólt — akik függetlenségi 
pártiak vagyunk, törekednünk kell 
pártunk szaporítására. De erre 
csak két mód v a n : bevárni, mig 
a lelkes magyar hölgyek magyar 
hazafiakat nevelnek, vagy hódítani 
magunkhoz másokat. Az előbbi 
igen hosszú ut, tehát az utóbbit 
is követnünk kell. Erre pedig 
most van jó  alkalom. iMióta a 
száműzetésből hazatért, lépten- 
nyomon tapasztalja, hogy kivétel 
nélkül minden magyar embernek 
a szive mélyén ott élnek édes 
Atyja eszméi, csakhogy az ész, 
számítás, a körülmények elnyom
ják ezeknek a szív mélyén őr

zött eszméknek a nyilatkozását. 
Hanem vannak aztán pillanatok, 
amikor a legmamelukabb em ber
ből is kitörnek ezek a s z í v  mé
lyére rejtett érzelmek, mert az 
ész nem tudja tovább elfojtatni 
azokat. Ilyen ritka pillanat ta
núi vagyunk most Ballaginál. S 
nekünk nem szabad az ilyen 
megnyilatkozást elutasítani, sőt 
meg kell azt ragadnunk, s igye
keznünk, hogy az igaz mély ér
zelmek hatalmas kitöréseinek ez 

! a pillanata ne csak pillanat ma
radjon, hanem állandó, maradandó 
legyen, Ballagi Géza ne csak most 
szóljon így, de a parlamentben 
is. Ebben a reményben élteti Bal- 
lagit.

Egész vihara a tapsnak kísérte 
Kossuth Ferencznek ezt a zseniális 
válaszát.

Etáiia id. Bajusz József szavalta 
el nagy hatással mai számunkban 

: közölt szép versét.
Hérics Sándor mondott azután 

mélyen átgondolt, lendületes és igen 
szépen előadott pohárköszöntőt, a 
haza szabadságára való egyetértő, 
kitartó törekvést hirdetve.

Kossuth Ferencz. miután az előbb 
Ballagit, mint a jövő függetlenségi j 
emberét éltették, élteti azt. akinek 
egész, dicsőséges múltja független
ségi : Matolai Etelét.

Dr. Fried Lajos közkívánatra szólt j 
az ő szellemes modorában. Nimbusz 1 
tói övezett emberek megjelenései
— úgy tapasztalta — bizonyos hit - j 
térítő hatással van. Egy igen művelt 
hölgy egyszer Rómából visszatérve 
mondta neki, hogy kitért római ka-! 
tolikusnak. S mikor csudálkozva kér
dezte. hogy hogy történhetett ez. 
azt felelte: „En magam se tudom. 
Mikor láttam a pápát azt a nimbuszt, 
ami övezi, azt a hódolatot, azt a 
fényt, amely körülveszi, úgy elfő- ! 
gódtam. hogy egyszer csak azon 
vettem észre magam, hogy római i 
katolikus vagyok/' Azt hiszi, hogy 
a Kossuth-nimbusz megjelenésének 
is ilyen hatása lesz köztünk, s egy j 
cseppet se csodálkozna, ha holnap 
Ballagi Géza. sőt maga Molnár -Já
nos pataki főbíró azt mondaná, hogy 
ők maguk se tudják, hogy történt, 
de azon veszik észre magukat, hogy
— római katholikusok — vagy par
don, függetlenségi pártiak.

Hatalmas kacagás honorálta a ; 
szellemes tréfát.

Molnár -János pataki főbíró beszélt1 
még s aztán eltávozott Kossuth, s a 
fél 5 órai gyorsvonattal a liszka- 
tolcsvai állomásról, kísérőinek lel- | 
kés éljenzése közt, elutazott, felejt-

Melyből e hazának 
Majd függetlensége.

— Ha jó idők járnak,
Ki lesz a mag kélve ! . . .

Oh! csak ápoljátok!
Oh ! csak őrizzétek 

Az eszmét, a reményt,
Ezt a szép emléket! . . .

A hányszor látjátok 
S elmentek mellette, 

Szivetekben azt a 
Gondolatot keltse.

Amit ez kifejez . .
Mit ez nekünk jelent

— A kételkedéstől
Ez a szobor megment!

* **
De ha ez csak egy kő.

Ha nincs hozzá lélek ? 
Akkor mórt csináltok 

Ti faragott képet?
A tíz parancsolat,

Es az Isten tiltja!
De nem ér titeket 

A törvény tilalma,
Ha az ő eszméjét,

Ha őt követitek.
Szivetek, lelketek,

A Hont megmentitek !
#

Az atya nyomain
Haladva — nézzétek ! 

Erdőbényeiek !
Ki jött ma közétek ? !

Eljött a jó fin 
A szülomegyébe,

Hogy az első szobrot 
Zemplénben megnézze,

Mit dicső apjának 
Emelt a kegyelet . . .

S a hála adóját 
Lerój ja veletek !

Ki volt Kossuth Lajos?!
Mért oly nagy a neve?! 

Magyar nép ! Kezedről 
A béklyót levette.

Es mikor a magyart 
„ Mindenki elhagyta,
O, csak ő, maga volt 

A nép édes atyja,
Reményünk, mindenünk, 

-Jövőnkbeni hitünk !
— Imádkoztunk érte, 

»Segítsd meg Istenünk !«
Kossuth Lajos meghalt!

Nem halt meg az eszme, 
Amely őtet — míg élt. 

Vezérünkké tette!
Vezet a szabadság 

Ösvényén szelleme/

Azért jött ma közénk 
Az egyik gyermeke.

A dicső apának 
Egyik derék fia.

Hogy nektek, honfiak 
Itten megmutassa,

Melyik volt az az ut.
Melyen atyja haladt?

Amelyen vezeti
Fia is a magyart . .

Amelyet megjelölt,
Térjetek az útra . . .

Ez a ti Hazátok 
S boldogságtok útja.

A többi útvesztő,
Melynek tömkelegé

A magyart eddig is 
Tévútra vezette! . . .

Mint a menyországba 
Egy igaz út vezet,

Amit ő megjelölt 
Azt kell követnetek . . .

0  csak a tolmácsa 
Atyja szellemének . .

Kossuth Lajos izent 
A jó magyar népnek

Ferencz fia által,
Ha ezt megértitek.

Független boldog nép.
Szabad nemzet lesztek! . . .



kai keresztelósén mint keresztapát 
családjánál szívesen látott, akkor nem 
gyűjtött egyúttal adatokat, hogy 
azokat 15—20 évved későbben elle
nem felhasználhassa. I)e nem is ta
lált volna.

Ha már most mindezekhez hozzá 
teszem, hogy szabályozási munká
ink legnagyobb részét nem ösmeri, 
nem látta és hogy az 1881-, 1888-, 
1895-ik évi nagy árvizek idejében a 
védekezésnél — talán B.-Szerdahely 
kivételével — meg nem jelent és 
igy ténykedéseimről személyes ta
pasztalatokat nem is szerezhetett: 
nyilvánvaló, hogy az ellenem felho
zott téves megjegyzést csakis má
sok helytelen bemondása után ir
ta le.

Jól tudom mindezt és miután ezen
kívül még tisztelettel is adózom Szép 
Gedeon aggkora iránt, nincs és nem 
is lesz több észrevételein támadásai 
ellen.

Minek is untatnánk egymást köl
csönösen ?

ítéljen közöttünk a nagyközönség.
Király-Helmecz, 1902. okt. 12.

Révy Géza Viktor.
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B eszám oló.
Lementem volna közétek, tisztelt 

választópolgárok, mert azok a kép
viselőtársaim, a kiknek már másszor 
is volt erős küzdelmük a választá
son, igen ajánlatosnak mondják, hogy 
a majdbukott honatyák óv végén 
beszámolót tartsanak kerületükben, 
mintegy mutatván, mintha ők ten
nének valamit a közügyért, vagy 
legalább érdeklődnének iránta s 
mintha nekik a szivükön feküdne 
az egész kerületük.

Mondom, lementem volna, de ret
tenetes pocsék idő van s úri ember
től — közügy ide, közügy oda — 
csak nem kívánhatjátok, hogy ilyen 
időben zavartassa magas kényelmét. 
Hanem hát megírom nektek mind
azt, a mit értetek és a hazáért a le
folyt év alatt tettem, nehogy a man
dátumom lejártával megint előhoza
kodjanak, hogy én öt éven át szóra 
sem érdemesítelek benneteket s csak 
akkor vagyok csupa mézes madzag, 
mikor választás előtt állok.

Tehát nyugodtak lehettek, hogy 
nem érdemeden embert választotta
tok a parlamentbe, mert ha azért I 
szokás képviselőket választani, hog) | 
azok magasabb tehetségük és szór-1 
galmukkal a haza boldogitására tö-] 
rekedjenek, — hát én törekedtem.

Nem említve ugyanis a közügy 
iránti buzgalmamat, melynek már 
gyerekkoromban is ép annyi jelét 
adtam, mint azóta mindég, — meg
feszített szorgalommal is arra töre
kedtem, hogy megérdemeljem a be
lé'n vettett bizalmat s ne ingyen 
v vem fel a képviselői fizetést.

Hogy mennyire szorgalmas voltam, 
arra nézve elég kiemelnem, hogy 
magában a most lefolyt évben tet
tem a közügyekért annyit, mint a 
megelőző 13 évi képviselősködésem 
alatt. Ez egy év alatt áttanulmányoz
tam annyi országboldogitó törvény
javaslatot, amennyit ezelőtt összesen, 
és mindazon törvényjavaslatok tár
gyalásánál, melyeekt kötelességszerű- 
leg megérteni, áttanúlni igyekeztem, j 
elmondtam a nézeteimet az ország- 
házzan, törekedtem a helyzet tisztá
zására. Hogy pedig hányszor tartot
tam a parlamentben — nem akarok 
szerénykedni — nagysikerű, az Or
szágra nézve hasznos beszédeket, azt 
mondanom felesleges, azt tudjatok 
úgyis a hírlapokból, melyek hasáb
jain én mint a közélet egyik jeles, 
lelkiismeretes és szorgalmas bajno
ka szerepelek mindenha.

Aldásdús működésemből csupán 
két kiváló pontot kívánok emléke
zetetekbe idézni, két oly körülményt, 
melyek magukban véve is elegen
dők arra, hogy további bizalmato
kat megérdemeljem.

Egyik azon országhírű cselekede
tem, hogy ő felsége a király előtt 
viccet mondottam. Midőn t. i. a mint 
bizonyára emlékeztek, ő felsége egy
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cercle alkalmával azt kérdezte tőlem, 
hogy miért tart oly sokáig a költ
ségvetési vita, azt feleltem, hogy 
azért, mert a hivatalos lap szorul 
szorul S70ra közli a képviselők be
szédeit.

Nem kívánok itt e felelet bővebb 
magyarázatába bocsájtkozni, de tény, 
hogy Ő felsége mosolygott és lehet-e 
egyebet is kívánni egy képviselőtől, 
és nem elég-e, ha olyan szellemes, 
hogy a király is nevet rajta?

Másik kiváló eseménye lefolyt 
évi működésemnek a miniszterelnök 
üdvözlő távirata a választásom ellen 
beadott peticzió elutasításakor. Igen. 
halljátok, ő gratulált nekem! A mint 
azt rögtön ritkított betűkkel kinyom
tattuk a Zemplénben s megküldtük 
a lapot az összes Buzapárti válasz
tóknak is. Hadd lássák, ki vagyok 
én ! Szélinek, a miniszterelnöknek 
kedves embere. Igen Széllminiszter- 
elnök a magamfajta úri emberekben 
veti bizalmát, s ebből látszik, hogy 
mily kiváló miniszterelnök ő s hogy 
mennyire megérdemli az ő kormá
nya a támogatást.

Egyéb dolgokról, azt hiszem, nincs 
mit beszélnem. Tudom ugyan, hogy 
ti nagyobbrészt bortermelésből él
tek s hallani akarnátok valamit az 
olasz borvámklauzuláról, de hát e 
tekintetben már felvilágosítást adott 
az egész Hegyaljának Bernáth Béla 
képviselőtársam, közhitül adván, 

hogy a kormány töri a fejét. Majd 
a kérdés végleges megoldásakor meg 
fogjátok látni, hogy a kormány fe
jén meg sem fog látszani a sok tö
rés, mégis a borvámkérdés oly elin
tézést nyerendett, hogy az ellen sem 
a taliánoknak. sem a bécsi kamaril- 
lának semmi kifogása nem lészen, 
a mi igen hasznos azért, mert az 
esetben Széli maradhat kormányel
nöknek, én pedig a ti szeretett kép
viselőtöknek.

Ezek után elvárom továbbra is 
sokszorosan kiérdemelt bizalmato
kat és vonzódásotok őszinte nyilvá- 
nulását.

A gyártelepi zenekar ügyében*) 
Ruttkai műhelyfőnök úrtól a követ
kező helyreigazító nyilatkozatot vet-1 
tűk, s amint közöltük a munkások 
köréből jött panaszt, úgy szívesen 
közöljük ezt a felvilágosítást is :

Tekintetes szerkesztő Ur!

Hivatkozva a jog és igazság sza
bályaira tisztelettel kérem, hogy a 
Felsőmagyarországi Hírlap 82. szá
mában „A muzsikális államvasutak" 
című cikkre vonatkozó alábi soraim
nak helyt adni méltóztatnék:

Valótlan, hogy a mühelyi zene
kart felebb valóim valamelyikének 
tiszteletére akár csak egyszer meg
szólaltattam volna és hogy ez által 
gyorsabb előmenetelre szert tettem 
volna.

Ellenben igaz, hogy soha egyet
len egy zeneszámot se rendeltem, se 
felebbvalóim tiszteletére, se a ma
gam mulattatására; igaz továbbá 
az is, hogy felebbvalóim ilyen ter
mészetű megtiszteltetésre nem is 
reflektálnak és azt el sem fogadnák.

Mindazonáltal közvetlen hivatalos 
felsőbbségem, a magyar királyi ál
lamvasutak igazgatósága a műhely
ben létező egyletek culturális felada
tát méltányolja és azokat erkölcsi 
és anyagi támogatásban is részesíti.

^  műhelyi zenekar nem rendez 
tehát szerenádékat, hanem játszik a 
munkás mulatságokon, a munkástársak 
temetésénél, hazafias ünnepeken, mint 
pl. múlt évi március 15-én a Ma
gyar Királyban, vagy legutóbb Kos
suth Lajos 100-ik. születésnapjának 
évfordulóján

Nem igaz, hogy a zenészmunkás 
munkástársaival szemben indokolat
lan előnyben részesül.

Ellenben igaz, hogy a zenészek a 
functiók legnagyobb részét ingyen

*) Múlt számunkból kimaradt
Szerk,

látják ol. de gyakran pl. temetése
ken való közreműködésnél napszám- 
jukat is elveszítik, mert az azokban 
való részvétel reájok és a dalárda- 
tairokra nézve kötelező, holott a 
többiek csakis közelebbi kartársaik 
temetésén szoktak megjelenni.

Valótlan, hogy 60 tagú zenekart 
akarnék szervezni.

Ellenben igaz, hogy a zenekart 
hosszú ideig kénytelen voltam elha
nyagolni, mert nem tudtam elegendő 
magyarhoni illetőségű zenész-mun
kásra szert tenni. Az idők folyamán 
11 zenész-munkás távozott el innen, 
anélkül, hogy azok helyét betöltöt
tem volna, azon voltam, hogy mű- 
helvi tanoncaink a zenében kiké- 
peztessenek és a távozottak helyét 
kipótolják.

De a f. évben már nem lehetett a 
teljesen kiképzett zenészeket nélkü
lözni. mivel a zászlószentelési ünne
pélyen saját zenekarunknak is sze
repelni kellett; erre való tekintettel 
kellett még tavasszal 2 zenészt más 
honnan hozatni. Csakhogy azóta új
ból hárman eltávoztak, úgy hogy a 
Kossuth ünnepen való részvétel már 
nehézségbe ütközött, kénytelen vol
tam tehát, még a városi hatóság se
gítségét is igénybe venni, hogy azt 
a kigunyolt klarinétistát a fegyver
gyakorlattól való bevonulástól fel
mentsem. És ugyanazért kellett 
utóbb még ezen felül is 4 zenészt 
felvenni ; hárman közülük magyar 
állampolgárok, egyik idegen ugyan, 
de már régóta Magyarországon tar
tózkodik és egy sátoraljaújhelyi il
letőségű nőt bir feleségűi. Éz utóbbi 
4 volna tehát az a 6 lengyel, kik 
Lembergában kiflit árusítottak, ho
lott a valóság az, hogy ketten kö
zülük egyenesen a magyar honvéd
ségtől kerültek ide.

igaz továbbá az is, hogy ezentúl 
is fogom ama tanoncainkat, kiknek 
erre képességük és hajlamuk van, a 
zenében ingyenesen oktattatni, nem 
azért, mintha nagyobb zenekarra 
volna szükségünk, mint az mai nap 
van, arra éppenséggel nincsen szük
ség, hanem azért, mert ismerem a 

! zenének nemesitő hatását és tapasz- 
I talom, hogy íidvösebb, ha a tanonc 
szabad idejének egy részét a zene 
tanulással tölti el, mintsem hogy 
haszontalanéi betyárkodik. Tudom 
továbbá azt is, mennyire független 

j emberek a zeneértő csehek, a kik 
jönnek, mennek és nem féltik állá
saikat, mert mindenütt, a hol na
gyobb szabású gyáripar van, igen 
könnyen alkalmazást nyernek. Ezt 
az előnyt akarom csekély erőmhöz 
képest a kezem alatt dolgozó ma
gyar munkásnak is biztosítani.

Nem áll, hogy a magyarnak a ze
néhez való hajlama nincsen, vagya 
mint a cikkíró mondja, begyébe 
nem fér.

Nem volt eddig magyar gyáripar, 
nem lehetett magyar munkás-zene 
sem. Ha gyáraink lesznek, akkor a 
munkás zenekarok fogják jelezni 
azok fejlődését. A fejlett magyar 
bányaiparnak évszázadokkal ezelőtt 
voltak zenekarai például Körmöcz- 
bányán.

Valótlan, hogy a csaszlaui muzsi
kus eleszi a magyar munkás ke
nyerét.

Ellenben igaz. hogy alig van csasz
laui muzsikus, a mennyiben a 25 
tagból álló zenekar rövid 8 évi fenn 
állása óta már legnagyobb részében 
magyar. A kevés idegennek egy 
kettő kivételével magyarhoni fele
sége van. különben is még a zene
kar keletkezésekor szakadtak ide és 
az újabban felvett három embert 
kivéve mindegyiknek 7 —15 évig 
terjedő szolgálati ideje van, egyikük 
itt járta még a népiskolát is. A mü
helyi anyakönyv szerint össze visz 
sza 10 ilyen idegen személy van. 
ezek képesek volnának tehát a többi 
346 ember előtt a kenyeret elenni!

Nem áll továbbá az sem, hogy 
miattok akár csak egyetlenegy em
ber itt hagyta volna a műhelyt és 
Amerikába ment volna, a ki ment, 
az nem dolgozott zenészekkel együtt 

I és annak más okai voltak.

Ellenben igaz, hogy a már eddig 
is zenébe!) kiképzett magyar mun
kásaink, akik az idegenektől nyer
ték kiképeztotésüket, ez által olyan 
segéd ismeretre tettek szert, hogy 
bátran mehetnének akárhova, ezen 
segédisiueret szaktudásuk mellett 
mindenütt existentiát biztosítana 
nekik.

Valótlan, hogy minden munkás- 
csapatban egy két idegen, mestersé
get nem tudó munkás dolgozik, a 
kikre a magyar munkás kénytelen 
keresni.

Ellenben igaz, hogy tiz idegen 
munkásból nem igen juthatna mind
egyik csapatnak egy kettő, a ki a 
mesterséget nem tudja, de az sem 
igaz, hogy a zenészek mesterségü
ket nem tudják, amennyiben az 
egész műhelyben 3 ilyen zenész van, 
a ki eddig még mesterséget nem 
tanult, csakhogy e három közűi 2 
magyar ember. Ezek a fényező má
zoló csoportokban dolgoznak. Csak
hogy tudvalevő dolog, hogy ezen 
csoportokban' legnagyobb részt a 
többi mesterember sem céhbeli qua- 
lifikált fényező és mázoló. Az újak 
is megtanulják ezt a mesterséget 
rövid idő alatt úgy mint ők.

Végtére nem áll. hogy minálunk 
mindenütt a külsőség és hiúság ural
kodik.

Ellenben igaz, hogy seholse ad
nak olyan keveset a külsőségre, 
mint éppen a vasúti műhelyekben. A 
mérnök, a művezető, a munkás egy
forma kék blúzban járnak. Ugyan
azt a blúzt öltik a lokomotivokat, 
és kazánokat vizsgáló felügyelők és 
főfelügyelők, már ez is mutatja, 
hogy mily csekély lehet itt a kül
sőségekkel való tekintélyhajhászat. 
Ha a nemzeti munka minden terén 
annyi hiúság és külsőség uralkodna, 
mint a vasúti műhelyekben, boldog 
lehetne a magyar haza.

Ezek után legyen szabad a Te
kintetes szerkesztő Urat arra kér
nem, méltóztatnék az illető cikkíró 
úrral érdeme szerint leszámolni. És 
ha jövőben is hasonló támadó cikk
nek helyt adna, akkor inóltóztassók 
azt egyenesen ellenem irányítani, 
mert mindenért a mi itt történik, én 
vagyok a felelős, de nekem megvan 
legalább a mód igazaimnak megvé
désére úgy a nagy közönség mint 
felsőbb hatóságom előtt, de ilyen 
szegény embereket, mint a mi ze
nész-munkásaink ne méltúztassék en
gedni kigunyolni, mert ezek az ilyes
mikkel szemben maguk nem véde
kezhetnek.

Maradtam kitűnő tiszteletem kife
jezése mellett.

Sátoraljaújhely, 1902. október hó 
13-án.

Ruttkai Mór.
máv. nníholyfőnük.

E lő re lá tó  eszkim ók.
Hírlik, hogy Sárospatakon főszol

gabírói hivatalt szerveznének s hogy 
az már a jövő 1903 évi január el
sejével megkezdené működését. Arra 
a pataki szolgabiróságra ugyan azok
nak a községeknek, melyek oda osz
tatnának, semmi szükségük nincsen, 
sőt, a községekre nézve is sokkal 
czélszerűbb, ha Sátoraljaújhelyben, a 
központban van a szolgabiróságuk, 
de hát evvel senki se törődik.

A felállítandó uj főszolgabiróság 
betöltésével megüresedne Sátoralja
újhelyben az árvaszéki ülnöki hiva
tal. Jellemző a zempléni körökre, 
hogy a megüresedendő Sátoraljaúj
hely városi árvaszéki ülnöki állásra 
már most akadnak reflektánsok.

És igen érdekes az is. hogy kit 
rebesgetnek, mint legtöbb sánszszal 
biró főfőref lektánst, aki állítólag 
már a nagyfejiiek egy részénél el is 
járt s azok becses pártfogását ma
gának már biztosította volna is. A 
vármegye hírlapírói tehetségekkel 
megáldott főszámvevője volna ez, 
ki a legutóbbi megy egy ülésen büsz
kén emlegette az ő szájának ékes
szólását, mondván, hogy „minden 
Demosthenesnél szebben beszél a 
számT
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Ara sincsen, borunk sincsen, 
Kettős nehéz bánat ! 
Mulathatunk tálján boron, 
Hogyha kedvünk támad. 
Magyar ember, tálján boron, 
Osztrák dudaszóra . . .
Majd meglátod, uramisten, 
Nem vezet ez jóra!

— Függetlenségi zászló. Régi 
óhaját valósítja meg a független
ségi kör, mikor elhatározta, hogy 
zászlót készíttet magának, amely 
alatt küzdjön ezután s amely lo- 
bogásával büszkén hirdesse Kos
suth eszméit Kossuth vármegyé
jének földjén. — A zászlót ada
kozásokból akarja kiállítani s 
ezért felkéri összes elvtársainkat, 
de különösen lelkes magyar höl
gyeinket, hogy adakozzanak a 
jövő év május havában felszente
lendő zászló költségeire. Adako
zásokat szívesen fogad és nyug
táz a szerkesztőség.

Eddig adakoztak:
Dr. Székely Albert és neje 20 

ktr., D r. Búza Barna  20 kor.
Eljegyzés. T a k á c s Béla sze

rencsi cukorgyári tisztviselő elje
gyezte Mező-Zomboron Teleki László 
gazdatisztnek leányát Gizikét.

— Halálozás. Ismét egy dőlt ki 
azon immár oly kevesen meglevők 
közül, kik a szabadságharezot vé
gig küzdöttek. Almássi Glevitzky 
Sándor volt 48-as honvédszázados 
halt meg Sárospatakon. A család a 
következő gyászjelentést adta ki .*

„Özv. Glevitzky Sándorné. szül. 
Balogh Ilona, mint felesége, Glevitz
ky Bertalan nejével és gyermekei
vel ; Glevitzky Irén férjével Szkur- 
kay Emillel; Glevitzky Gyula nejé
vel és gyermekeivel. Martinedisz Má
ria, továbbá özv. YVrubel Istvánná 
szül. Glevitzky Ágnes, mint testvér 
gyermekeivel; úgyszintén unokája 
Glevitzky Aladár fájdalomtól meg 
tört szívvel tudatják, hogy Almássi 
Glevitzky Sándor volt 1848—49. hon
véd százados, volt kassai tanitóké- 
pezdei tanár s kispataki községi is
kolaszéki elnök és nyugalmazott biz
tositó intézeti főtisztviselő életének 
75-ik, boldog házasságának 32 ik 
évében f. hó 14-ón d. u. 6 órakor, 
hosszas szenvedés és a haldoklók 
szentségeinek ájtatos felvétele után 
földi életét bevégezte. Temetése f. 
hó 16-ikán d. u. 4 órakoi a róm. 
kath. egyház szertartása szerint fog 
végbemenni. Az engesztelő szent 
mise áldozat 17-ikén pénteken reggel 
fél 8 órakor a róm. kath. templom
ban fog az egek urának bemutat- 
tatni. Sárospatak, 1902. október hó 
15. Az örök világosság fényeskedjék 
neki!

— Firczák püspök Sárospatakon.
Firczák Gyula munkácsi g. k. püs
pök f. hó 21-én herceg IVindisch• 
graetz Lajos látogatására Sárospa
takra érkezik.

— Áthelyezés. A vallás és közok
tatásügyi mininiszter Kórody Ferenc 
barsvármegyei tanfelügyelőségi toll- 
nokot a zemplénvármegyei tanfel
ügyelőséghez áthelyezte.

— A villam os v ilág ításró l. Azt
hisszük, maga a vilfanyvilágitási 
részvénytársulat semfogja remélni, 
hogy ez alatt a cim alatt dicsé- 
riádákát írunk. Mert a tisztelt 
részvénytársaság nem igen ér
demli ki mostanában a dicséretet 
a villamos világításával. Sőt el
lenkezőleg. Napról napra tuczat- 
számra érkeznek hozzánk a pa
naszok, különösen kereskedők 
részéről, hogy sokszor egyáltalán 
nincs világitás, sokszor meg-meg- 
s/akad az áram, sokszor oly ke
vés fényt ad, mintha csak olajos

mécscsel világítanának. A utczák 
világítása ép olyan gyatra. És 
noha már huzamosabb idő óta 
tartanak ezek a mizériák s noha 
már a társulathoz is igen sok pa
nasz intéztetett, a bajok meg
szüntetéséről senki sem gondos
kok.k A városi tanács már egy
szer erélyesen léphetne fel a köz- 
világítás gyatra volta miatt De 
arra ugyan várhatunk, úgy látszik, 
mig a város fejei a társulatot 
szerződéses kötelességének telje
sítésére a kellő erélylyel fogják 
szorítani. Mert a társulat elégnek 
véli, ha olyan embert választott 
elnökül, a kivel szemben a kellő 
erélytől nem kell tartani.

Kirendelés. Az igazságügymi
niszter Ternyánszky József gálszé- 
csi járásbirósági joggyakornokot az 
ugyanottani járásbíróságnál alkal
mazott ügyészségi megbízottnak ál
landó helyetteséül rendelte ki.

— Kinevezés A pénzügyminiszter 
'lokár Dezső nagymihályi m. kir. 
pénzügyőri szemlészt a szerencsi cu
korgyárhoz ellenőrré kinevezte.

— Szerkesztő változás. A Munká
cson megjelenő »Munkács« c. lap ed
digi szerkesztője S z á n tó  J. dr. 
megvált a lap kötelékéből heylét 
mint felelős szerkesztő P e re  n c z y 
Lajos ügyvéd foglalta el.

— A sárospataki jogakadémia uj ta
nárai. A sárospataki jogakadémián 
Ballagi Géza képviselővé történt vá
lasztása következtében a közjogi 
tanszék megüresedett. Ballagi utód
jául most a tiszáninneni ev. ref. 
egyházkerületi gyűlésen dr. Ferency 
Árpád képviselőházi könyvtárost vá
lasztották meg. Ugyancsak o gyűlé
sen választották meg dr: Horváth Ci- 
rilt az irodalmi tanszék tanárává.

— Köszönetnyilvánítás. A „Oaroli-
noum" nőnevelő intézet kápolnája, 
e napokban ajándékul kapta Butkie- 
vitez lengyel festő-művész »Jézus 
az olajfák hegyén« cirnü nagyon 
szép kópét. Midőn kedves köteles
ségünknek ismerjük ezen nemes 
cselekedetet nyilvánosságra hozni, 
nem mulaszthatjuk el forró köszöne
tét mondani azoknak, kik ezen kép 
megszerzésénél reánk gondoltak. — 
Köszönetét mondunk a kezdemé
nyező uraknak fáradságukért, a jó 
lelkeknek filléreikért. Aki megjutal
maz egy, jó szívvel adott pohár vi
zet is, ne felejtse el az ő jóindula
tukat. — Mulasztást követnénk el, 
ha e helyen meg nem emlékeznénk 
Langermann Károly né úrnőről, ki 
ugyancsak kápolnánkat egy szép 
kivitelű Szent Antal szoborral aján
dékozta meg. Köszönettel és hálával 
leszünk adósai. Imáinkba foglaljuk 
kegyes jótevőinket, áldást kérve 
reájok Istentől, — intézetünk szá
mára pedig: jóindulatuknak emelke
dését. Az intézeti fonökno.

— Anyakönyvi kinevezések. A bel
ügyminiszter f. é. október hó 14-én 
a v. újfalui akv. kerületbe Horkay 
János jegyzőt anyakönyvvezetővé, 
a mádiba Halász Bál, a bélyibe Ma- 
tisz István, a szedliszkeibe Rácz 
Béla, a h.-olykaiba Nagy Lajos, a 
n.-kövesdibe Guttmann Vilmos, az 
e.-horbátiba Éles Gábor, a csanálo- 
siba Szelényi Géza. a monokiba 
Nagy Utván segédjegyzőket anya- 
könyvvezető helyettesekké kinevez
te és valamennyit a házassági anya- 
konyvvezetésével és a házasság kö
tésnél való közreműködéssel is meg
bízta. — Egyszermind Nagy Alber
tét v.-újfalui akvezetői, továbbá 
Lippe Ignáczot a mádi. Fekete Ti
vadart bélyi, Tolnay Bélát a szed- 
liszkei, Halász Illést a h.-olykai, 
Griinberger Mózest a n.-kövesdi Já -1 
vorcsik Bált az e.-hmváti, Zabovszky | 
Rezsőt a monoki. Kállay Mihályt a 
rákóczi és Soltész Gyulát a bánó- j 
czi anyakönyvvezetői helyettesi tiszt- j 
ségtőf felmenti.

T isz te le tte l fe lkérjük azo k a t a 

t előfizetőinket, a kik m ég hát- 

rá lék b an  v an n ak  és a  k iknek  

előfizetése lejárt, ho g y  azokat 

m ielőbb m egujitani, ille tve a 

h á trá iék o k a t k iegyen líten i sz í

vesked jenek , nehogy  a  lap  sz é t

küldésében  fen n ak ad ás álljon be. 

A k i a d ó h i v a t a l .

— Haladunk. Megjósolhatta bárki, 
hogy az aratás befejeztével nagy
ban emelkedni fog a kivándorlók 
száma. S ime előttünk a f. évi au
gusztusi kimutatás, a mikor mógja- 
vában tartott a nyári munka s már 
is egyszerre felszökkent az a szám, 
mely az itthon megélni nem tudókat 
jelenti. Zemplénből 762, Beregből 
337. Abaujtornából 248, Szepesből 
237, Sárosból 218, Borsodból 121, 
Ungból 187, Gömörből 161. Szabolcs
ból 121 ember vándorolt ki augusz
tus havában.

— Orgona-szentelés. E hó 12-én 
j lélekemelő ünnepély volt Bekecsen;
ekkor lett felszentelve a hívek ada
kozásából felállított orgona. A szen- 

j telest és megáldást ft. Bessenyey 
István monoki plébános végezte.

— Az elemi iskolák megnyitása. A
járványos betegségek miatt bezárt 
elemi iskolák és óvodák a jövő hé
ten, okt. hó 20 án minden valószí
nűség szerint megnyílnak, mivel a 
járványban megbetegedett gyerme
kek száma kissé apadt,

— Megszökött fegyencz. A sátor
aljaújhelyi kir. törvényszék 1900 
október 26-án elítélte Snitovszlci 
Bazil prekuljai (Galícia) születésű 
36 éves kovácsmestert szándékos 
emberölés és lopás büntette miatt 
13 évi fegyházra. A fegyencet ak
kor, mivel viselkedése gyanúra adott 
alkalmat, a budapesti kir. országos 
gyüjtőfogházzal kapcsolatos meg
figyelő- és elmegyógyintézetbe száL 
litották, ahonnan a veszedelmes 
ember a minap éjjel 2—3 óra között 
megszökött.

— Uj pótkávégyár. Abauj-Szikszón 
Fried Henrik és Ferencz ezég pót- 
kávógyárat létesített, mely üzemét 
már megkezdette.

— Betegség elöl a halálba. Kovács 
Demeter tiszalúczi lakos régóta sú
lyos bajban szenvedett, mely utóbbi 
időben oly mérveket öltött, hogy a 
szerencsétlen ember öngyilkosságra 
határozta el magát. Bezárkózott szo
bájába és egy konyhakéssel átmet
szette a nyakát, de idejekorán ész
revették és lehet, hogy súlyos bajá
ból felépül.

— Egy örült napszámos rómtette.
Tónika András barancsi napszámos 
hirtelen megőrült Ép hazajött a 
munkából s lefekünni készült, ami
dőn hirtelen megrohanta már alvó 
feleségét s fojtogatni kezdte. Segély
kiáltására a fojtogatást abbahagyta 
s egy borotvát vett elő, mellyel sa
ját nyakát keresztülvágta. Súlyos 
sebével a helybeli kórházba szólí
tották életbenmaradásához kevés a 
remény.

— Cséplőgép áldozata, Súlyos sze
rencsétlenség érte munkája közben 
b u k s z  Márton gróf Nádasdy becs- 
kedi tanyáján munkában álló nap
számost. A gőzcséplő etetése köz
ben a kalászoló bal kez^t elkapta és 
csuklyóig elszakította Ápolás végett 
a helybeli kórházba szólították.

— A vasúti szállítólevelek árának 
felemelése. Mint értesülünk a m. kir. 
államvasutak 1903. január hó 1-től 
a vonalain szállított árukról szóló 
szállítólevelek árát 5 százalékkal fel
emeli. A felemelés nem terjed ki a 
gabona liszt és faneműekre.

— Deutsch Gyula gazdasági mag
vak kereskedése amely 1392. év óta 
Budapesten IV . Galamb-utca 4. sz.

alatt fennáll, — Bécsbo II. Róbert- 
utett 2. szám alá helyezte át, ahová 
is mindenféle levelek és rendelmé- 
nyek küldendők.

A zemplénvármegyei agarász-tár- 
sulat elegy-agár-versenyét 1902. évi 
október hó 27-ón és következő nap
jain Gálszécsen tartja. Összejövetel 
október hó 26-án. Közgyűlés ugyan
ezen nap esteli 8 órakor a nagy ven
déglőben. Versenydij a társulat ál
tal adott 600 korona tiszteletdij az 
elsőnek, a második agár tulajdonosa 
a tételek felét kapja, Tét 10 kor. 
f. v. f. Nem ogyleti tag, valamint 
versenydijat nyert agár kettős tétet 
fizet. Minden agár után ezen felől 1 
darab 10 koronás arany a vándor
díjra való nevezésért külön fize
tendő. Ezen vándor dij -- védi Cse- 
ley Lajos úr — az első agár-tulaj- 
donosnak adatik ót, ki azt három
szor köteles megnyerni, ellenkező 
esetben a legközelebbi verseny nye
rőjének átengedni köteles. A vándor 
dij tételeinek összege, mely annak, 
a ki e dijat háromszor megnyeri ki 
fog adatni már 800 korona. Nevezni 
Dókus Gyula titkárnál október 25-ig 
és a helyszínén október 26-án esteli 
8 óráig lehet. Október 27-én társas 
ebód. A netalán szükséges szállások 
és istálóról Nemes Sándor társulati 
tag gálszécsi lakos, megkeresésre, 
szíves lesz gondoskodni. Miután a 
versenyek nyilvánosak, névre szóló 
külön meghívók ki nem adatnak.

— Orvosi körökben már rég ismert 
tény, hogy a Ferencz József keserű- 
viz valamennyi hasonló vizet, tar
tós hashajtó hatása és említésre 
méltó kellemes izénél fogva, már 
kis adagban is tetemesen felülmúlja. 
Kérjünk határozottan P e re n  c z 
József koserüvizet.

— Zongoraoktatás. Udvardi Sza- 
niszló helybeli zongora-tanitó ajánlja 
magát a t. s/.iilők becses figyelmébe. 
Kezdő tanítványoknak saját lakásá
ban (dr. Szepessi-félo ház) 3 forint
ért nyújt alapos oktatást, hfdadók- 
nak pedig egyezség szerint.

— Különös jogeset. Furcsa perben 
kell legközelebb a bíróságnak dön
tenie. S. kisasszony, ki a színi pálya 
kezdetén áll, éppen olyan tehetsé
ges színésznő, mint aminő szegény 
a gyakorlati tapasztalatokban. Ezért 
szívesen fogadta egy vidéki társa 
meghívását és F-ra szegődött R. szín
igazgató társulatához. Művészi kö
rökben el volt terjedve a directorról 
bogy egy egész hónap bevételeit 
összeszedi, zsebrevágja, és a „gázsi" 
fizetés napján hidegvérrel jelenti: 
„nincs pénz, pakkolnunk kell!“ Így 
történt ez F,-on is, azonban, hogy a 
személyes mettegődzést elkerülje, 
az igazgató úr ez alkalommal kivé
telesen eltűnt a városból. S. kisasz- 
szony igy nemcsak a szerződését 
vesztette el, hanem oly kínos hely
zetbe jutott, hogy kartársai szedték 
össze részére azt a pár koronát, 
melynek svgélyóvel hazautazhatott 
anyjához Minő meglepetésben ré
szesült azonban, midőn a vasúti ko
csiban volt gazdájával találkozott! 
Heves szemrehányás, ingerült szó
váltás követte a találkozást, mig 
végre az igazgatót mégis megha
totta a fiatal tehetségés művésznő 
erélyes fellépése és czinikus szavak
kal egy papirszeletet nyújtott át a 
kisasszonynak. „Fogadja tőlem egész 
vagyonomat! Egy fél osztálysorsjá
ték. Tálán szerencséje lesz és nyer 
valamit!" E napokban a művésznő 
Budapesrte érkezett és felkereste 
Török A. és társa bankházát, Te- 
róz-körut 46. alatt, ho^y megtudja, 
váljon a czégnól vásárolt sorsjegy 
nyert-e? A ezég örömmel jelentette, 
hogy a sorsjegy nagy főnyereményt 
nyert. Ivözhen R. igazgató megtud
ta a kisasszonytól, hogy az ajándék- 
sorsjegy nyert és most visszaköve
teli azt az összeget, mely a fizeté
sen felül megmaradt. Művészkörök
ben feszült kíváncsisággal várják a 
per kimenetelét.



Mapvar Remekírók nyi, kinek klasszikus költészete az latnak. Formáján, külső alakján, ki- Árverezni szándékozók tartoznak az
' augusztusi Rómának is dísze lett állításán már érzik az uj szellem, ingatlan becsárának 10% vagyis 44

A magyar irodalom müvei. volna; a * Regék* és „Himfy Sze- i mely az ízlést modernné tenni ipar-! K lOíil.és 105 K 40 F. készpénzben,
Második sorozat: Arany János reb»einek” naiv, édes szavú lantosa; j kodík, de nőm látjuk meg azokat a j vagy az 1881. évi LX. t.-cz. 42. §-ában

munkái, II. köt; — Reviczky Gyula a niagyar drámairodalom alapvető j túlzásokat, melyek a „szecesszió** el* jelzett árfolyammal számított és az
Összes költeményei* — Vörösmarty lVunkasa* legkitűnőbb míívelői: fajulásából hajtanak, n finom, fény- 1881. évi november hó 1-én 3333-
Mihály munkái* II! köt • _ Sziglí- Kisfaludy Károly, Katona József, télén, merített papirosa hasonlít a j sz. alatt kelt igazságügyminiszteri
geti Kde színmüvei I köt.* Kossuth ^ ‘ffbgeti Ede, Csiky Gergely, gróf régi könyvek papirosához s ebben j rendelet 8. §-ában kijelölt óvadék-
Lajos válogatott munkái — Buda- ^ ek* László; Kölcsey és Czuczor, is klasszikus ízlést árul el: betűi képes értékpapírban a kiküldött ké
pesten. 1002. — Összezen öt kötet. ia niély érzésű, ideális tö- szintén régiesek: a leggyönyörűbb! zéhez letenni, avagy az 1881. LX.
— Kiadja a Franklin-Társulat ‘ jrekvésíí reformátorok; a szerencsét- mediaval-metszés utánzatai, melyek 11. ez. 170. §-a értelmében a bánat- 

Emlékezzünk, hogy félesztendővel ,,en .vé&“ HaJza’ első számot tevő a párisi világkiállításon a nagy díjt pénznek a bíróságnál előleges elhe-
ez előtt, mikor a Franklin-Társulat kn,'kusunk: régi dicsőségünk fárad- nyerték. A nyomás sötétkék: szin-1 lyezésről kiállított szabályszerű elis-
közreboésátotta a Magvar Remek- ,iatatlan éneklője. Garay : majd Ke-j tőn újítás a könyvnyomtatásban s mervényt átszolgáltatni,
irók első sorozatát*) az egész napi m^n' ^sigmond, a nagy tudású | arra való, hogy enyhítse a fekete-1 Saujhelybcn, a kir. törvényszék,
sajtó majdnem egv héten át hasa Pubííoziszta s a pszichológiai regény | sorok ellentétét a fehér alapon. Se mint tkvi hatóságnál 1902. évi ok-
bős cikkükben üdvözölte ezt a ne- 'ne^terenitője; az európai művelt-1 fényes papiros, se éles nyomás nem tóber hó !). napján,
vezetos irodalmi eseményt. Egyél-- f?«" hiozoíus és államférfin báró | fárasztja hát a szemet olvasás köz- Wielland,
telműen elismerte minden uisáe-. ? ütviis. József, a ki fejével érzett! ben. a mi nem csekély haszon a kir. tvszéki bíró.
hogy a Franklin-Társulatnak ez a és szívevei gondolkozott . . . S végre szemrontó könyvek éveiben. Végül —  ; ,  , ,
merész vállalkozása magvar kiadóink * ?“» 'ok k«?‘ is a legnagyobbak:!* kötés igen sikerűit écrasé-utánzat, Vörös , lucaerna , fe h é r
minden vállalata közt a legáelentő. Vörösmarty .Tompa, letolt. Arany,, tehát diszmüszámba megy, s a
sebb, a legnagyobb és leghaszno- kiknek munkai ebben a gyűjtemény-1 táblát stilizált, dombornyomasu, bal- ' ,e ,e ' is
sabb. Nemzeti kultúránk szempont- bi;n , “>’ernek le|jes' ™SleSes ki' ványait színezett bokréta ékesíti,, -------- fű m a g u a k a t  = == ==
jából mint országos osemányt önné- , ... mely alatt aranyvagasban ragyog a
pelte a sajtó az első öt kötőt közre- 1 ' ““"J*®5 l®nöe, , a monumentális szerző névaláírása. ,  . .  ,  »
adását, nagy érdemként hangsúlyoz- »■‘■Jtemwiy. ha kimaradnának be- Ilyen a ..Magyar Kemekirók“ kiil- lCCfIll2Ct2S2DD 1131)1 SfOll 
ván a vállalatnak, bogv formában »'•/ # » W  államférfiak és szono- seje. Az ára meg úgyszólván ose- 1 , ™ f" M,SP,W " VV " " r 1 
ennyire tökéletes és mégis olcsó ko :’ ?k!k nemzetünk poutika, bob kóly: az ötvenöt vastag kötet 220
irodalmi munkát nem ismer a ma “ osségét és ékesszolasat képviselik. korona, azaz egy-egy kötetre csak VOSaiOl
gyár könyvkiadás. Kossuth Lajost Amerika is az újkor ; négy korona esik. tehát sokkal ol-;

Magát a kötetek tartalmát bírálni ^  szónokai közé sorozza s be- j (*sóbb. mint az efféle díszes, monu- j D c i l t s c h  C x V l l l í l
fölöslegesnek tetszett. A fényes ne- *?edelt az iskolában olvassak. Deák | mentális kiadások általában lenni, L f t u l 3 U 1  u i a
vek. melyek arany metszésben esi!- ,?renc? nagysagat az angolok is j szoktak. S hogy még a szegónyeb- heremagkiviteli nagykereskedése 
lógtak az egves kötetek tábláin, fö- 0 ,‘rmer,k: s ia ^Hogulatlanul néz- bek is könnyen megszerezhessék ezt i B É C S  I I  R oberteasse  2.
löslegessó tettek minden kritikát: -  “fj;- a németek sem becsülhetnek . a nagy oemzeti kincset, a Franklin- ^  n o u tr ig u ^ e
Arany, Tompa, Vörösmarty, Garav ala;!b Bismarckjuknak Olyan nemzet í Társulat havi három koronás tör- * . * * . * .
vagy Csiky érdemeit újra fölfödözni van< ,a K,nek; akkí>i;a j lesztésre is szállítja a gyűjteményt. Mil CS GISZ SZÓDÍJCST6SZC1.
annyi lett volna, mint Athénbe allV,,.,1.eríia let* volna> min,fc gróf Most már a nemzeten a sor, hogy Te|11I)lomok kast6lvok és szobák leíróiabb 
baglyokat vinni* -  s ha valaki már >'zéí‘hén3’1 Istvan* a nemzetebreszto j megmozduljon, s mi hisszük is, hogy loinPlomok, kastélyok ős szobák legújabb
mégis róluk akart Írni. elég lett •‘•gnagyobb magyar. S e legnagyob-1 megmozdul: mert az ötvenöt kötet- találmányi! és hatásos festése, 13 évi kül-
volna, ha egyszerűen idéz azokból a bak .közt °R lesznek mind amaz iiek a bevonulása a magyar csalá- földi tanulmány folytán, terveket és költ- 
kiválóan becses irodalmi monogra-1 írclk a k*k neT e»osz pályájuk- dók hajlékába a nemzeti vagyonnak sógvetóseket kívánatra készít
dákból, a melyekben Riedi Frigyes fka.?; hane" \. <*ak egy-egy sikerű«- hatalmas , gyarapodását jelenti . . .' K i v á l u  F  T ó z iP f
Lévay József. Gyulai Pál. Ferenczy itebb, '»unkájukká váltották meg; Mivel, hogy gazdag nemzet az. a j HM CtLy 1L. dO ZSVJ
Zoltán, Vadnay Károly az illető JOSuka* a halhatatlansagra, vágj' a : hol minden házban kincses láda! gr. Andrássy palota Kassán, 
remekírók jellemét és költői műn-: klkn®k I)a,*vaja ne,nz t̂l szempont-| van : a szellemi gazdagságnál na ^ _ _ _
kásságát méltatta. b<̂ .. ôn*0.s VfLj , tiszteletre nieltó: | gyobb kincset pedig nem ismerünk!

Az élő irodalom tudása és kegye- gyöngyösi. Madaoh, Reviczky. \  ajda. Zjnánv Ámád
tete Így szolgálja az elhunyt remek- Janí,)S ^ unkai 1S: S betetőzik a>ĝ uJ; £,flany Arpaa’
irók dicsőségét. Es e monumentális ^ m t  a népköltészet vadvirágai, Q
vállalatban, melv a magvar nemzeti lmy .ek f  nll'‘llztít l.‘Ĥ Ples ^ lll,usz A szerkesztőség üzenetei: a B B M H |Í a Í |B j |B i ^
géniusz legjobbjainak nevével s R‘Kkózvetlenebb hajtasai. Megma- _
legelső irodalmi intézetünk, a Frank- ,a( néhány népballadanak méltó S. Gy. Páp :. Bocsánat a kósedolomőrt.
lin-Tármdat nlatt indnH m- ParJa a legsikerültebb skot bállá- jövő számban .ion.im l a  sutát aegíse a la tt indu t o i- k ikJ k ®^^udalaink kuruc-költé F. C. Szerencs. Tárcáját nem közölhet- H I U i « Í | | | i nszaghodito ú tjára , m eglesz m inden aaK na, ’ iupnanuuK . kuiuc, kc>ite-
igazi »Magyar Remekíró*, a ki ezt f  etuJ,k gy«ngye». általános bajban J Sz. Sárospatak. Igaza van ős helyesen 11 mM&A V m M Tv I 
a nevet a nemzeti szellemének tett es, . forma-szépségben túltesznek a okoskodik. |A é B Í A | B A U | M N
szolgálataival kiérdemelte. Harmincöt világirodalom legjobb e fajta dalain. 6• JJ. Helyben Arra .nárnem emlőkszönk.
mágvar klasszikus munkái a lrnrki Szóljunk legelőször a kötetek esz- F* p Var..nnó. Köszönettel vettük. 1903.
S  m agy a ̂  'kritikus o k t ó I' ">ei tar.abn írói Futólag c, nli.c, tűk ^ ■ 3 f l f l j | | | H p
válogatva, magyarázva: tehát az mar* lt°gy az első soiozatbíin kik- Kiavlotulaidonos:
egész magyar irodalomnak, az ezer- l\ok a nuiv.elt kapjuk, s mely esz- a m h u ím ía m m  A K l i F i l  W l  J  M  ^  3
éves magyar szellemnek tükörképe, tétikusok ír ak méltatást róluk. A LANDEbIVIANM MIKSA
Ezeresztendős ittlétünk legdicsőbb második sorozat Arany János költe- M A I llT O B
emléke, mert azt a lapot mutatja, a nu>nyeinek II. kötetét adja, a szerző 9185—902. Tk. szám.

S r u ' S b S , * : .  :;2 : n,,,:sz;:ví s s  » « « -« « 1 » »  | ^ H | |
ötvenöt kötetből épül a magyar nem- kr;gyes irt becses kritikai tanul- A saujhclyi kir. törvényszék, mint
zeti géniusz örökkön tartó monu- manyL ' gyancsak a második soro- tkvi hatóság közhírré te&zi. hogy a
mentimia zutbun kapjuk \ íii ösincii.tv AIiiuilv ni. kir. alkun kincstár vn^rclia jtato*

Minden együtt lesz egyűjtemény- ppikiű költeményeit,, melyeltet Gyű- nak .lurkó István késedelmei árve- 
ben a mi a »Magyar Remekírókra« ai a 'öiidczett >ajto alá; ugyanő rési vevő végrehajtást szcnvcubi el- 
vonatkozik: munkásságuk, életük irta meg a »Szózat« költőjének élet leni 192. K 80 fillér tőkekövetelés 
rajza és arcuk mása is Ezeket R rajzat ls’ az,elso sorozat Vürösmarty és jár. iránti végrehajtási ügyében 
Hirsch Nelli úrasszony rajzolja újra,’ kötetében. Szigligeti Ede színművei- a saujhelyi kir. törvényszék, a sauj- 
egykorú eredetiek nyomán. S ez a nek ’ kötetét szinten a második helyi kir. járásbíróság területén levő 
gyűjtemény a ,, Fran klin -Társú I at“ sorozat hozza; drámairodalmunk ez P.-Regmecz község és , atárában 
kezén van,* de voltaképpen nemzeti ^ Vlk a]aP,t( mesterének munkáit fekvő és az eperjesi egyházmegyei 
kincs, mert az első ezerév haihatat- , a-Xer József válogatja össze és ren- papi özvegyek és árvák alapja vég-
lan irói és örökkön élő könyvei so- dezl sajt() ala; l,gyapcsak ó irt be- rehajtatónak Stefán András és Mar- Most jelent meg a II. sorozat!
rakoznak benne erős kis phalanxba. Ps«s tanulmányt a színész és dráma- kovits János elleni végrehajtási Arany Ján^s munkái II kötet
hogy meghódítsák a most kezdő- mo Szigbgetuol is. A inasodik soro- ügyben 1884. ovi február 28-án meg- sajtómmá rendezte és bevezetéssel ellátta 18
dött második ezerévet is. za* negyedik kötete Reviczky Gyula tartott árverésen -lurkó István felső Riedi Frigyes.

A »Mag var Remekírók« zöme üsszes költeményeit tartalmazza; a regmeezi lakos mint legtöbbet Ígérői Kossuth Lajos munkáiból,
azonban a ^ lX . .zázad olsű felében sokat szenvedett és fiatalon elhunyt árverési vevő által megvett alábbi * ***
élt és virágzott nagy írók fényes Pesszim,sta ko,t() alakját a rokoni ingatlanok és pedig.- a felső-regnie- Reviczky Gyula összes költe-
sorából kerül ki; ez a kor volt Iro- szeíetet ^  biV'at,' gyöngédség küz-1 czi 71. sz. tjkvben Markovics János IS*"* * 6w*
dalműnk újjászületésének kezdete s vetleM inelegnvel Koroda Iái raj- j nevén allo A. I. t)7/a br. sz. belhely, Szlglifleti Ede színmüvei!, köt.
a magvar nemzeti géniusz ekkor zo. Közelebb terkozik j kert cs l a  összeirási számú ház Saitó alá rendezte és bevezetéssel ellátta
emelkedett európai szmvonalra Egy- Z e i t é t ' ,  Feltol!'̂  M s f i ~ c  zi ,„•« • , ,  V ^ sm aíty  M.ha.y munkái II.masután következnek a toll bősei : .°ö\ezeiLs, meiyei ivossuui Peioncz a telso-i egmeczi 103. szánni tjkv- Sajté, aiá rendezte és bevezetéssel ellátta
Kazinczy, a nagy reformátor, kinek !r.fc. aPJanak* Kossuth Lajosnak egy i ben loglalt A. I. 200. 307, 343, 303, Gyulát Pál.
hosszú pályája csupa küzdelem és kütetbe szontott, válogatott munkái 379, 443. 203. 240, 138, 104. hr. sz. Az öt kötetből álló első sorozat tartalma:
lelkesedés; a szerencsétlen, de mind- e ? : a !u k®Symete és rajongó sze- kiilbirtoknak B. 1. alatti Markovics Arany János munkái L
végig szilaj és jókedvű Csokonai a ret̂ete beszel hozzánk e lapokról. .János nevén álló 3/4 részbeni juta- sajtó aia rendezte Riedi Frigyes.
vilagfájdalomtól emésztett finom soba bI ,,era " f 6tfnnyel | lék 1054 koronában ezennel megái-

. lelkű Kármán József: aztán Berezs- h,r<i®t,k a magyar függetlenség i lapított kikiáltási árban az árverést Tompa Mihály munkái |
-------------  apostolának világra szóló dicső- j elrendelte és hogy a fennebb meg- Sajtó alá rendezte Lévay József

*) Első sorozat : Arany dános munkái. sagét. jelölt ingatlanok az 1902 évi decz Garay János munkái. •
I. köt. Vörösmarty Mihály munkái. I. Ez a nagyszabású gyűjtemény, hó 10 naoián d e 10 óralinr Sajtó alá rendezte Ferenczi Zoltn I
köt.: -  Tompa Mihály munkái. I. köt: -  melvnél maívarabb és noniípt l  ,1 I'... , !  l , ' .1 \ ^ k y  Gerqely színműve .Csiky Oorgclv válogatott szinmíívei : (ia- A ¥  1 ‘ ^  1 ‘ . ,. /j f ÍG 1 , | Rtgmecz községben a kozséglbiro • s<\jtó alá rendezte Vadnai Károly
rav János válogattiU költomőnyoi. -  Hu- J^f"k sz«'l,l),onlJa,l)oi fontosabbat házánál megtartandó nyilvános árve- wr Minden wn7»Wedé8b.n kp„imt0, P
dapesten. 190*2. — Összesen öt kötet — niagyar kiadó meg nem indított, j resen a megállapított kikiáltási áron ■■■M aM HBHaamr-T 1
Kiadja a Franklin-Társulat. méltó büszkesége a Franklin-Társu-1 alól is el fog adatni. —— ■ m -raMn
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