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M e g h í v á s .

A  s á to r a l ja ú jh e ly i  fü g g e t le n  
sé g i k ö r  1902. évi november hó 
23-án (Vasárnap) délután 5 óra
kor a kör helyiségében

r e n d k ív ü li  k ö zg yű lé s t
tart, melyre a kör tisztelt tagjai 
ezennel tisztelettel meghivatnak.

Kelt Sátoralja-ujhely 1902. nov. 
17-én.

Elnökség.

A z imperializmus
Ir ta :  Várlaky Sándor.

C zéke. 1902. n ov . 14.

Amit a nagy majom mível, utá- 
na csinálják a kis majmok is. 
Es most a német majom van di-1 
vatban. Tehát a mit ő mível, mí
veli a többi is, anélkül, hogy kér
denék, hasznukra, vagy kárukra 
van-é? De hát hiába; ami egy
szer divat, az divat és utánozni 
kell.

A német majom pedig íelbuz- 
dúlva a nagy sikereken, melyek
hez fegyvereinek szerencséje jut
tatta, felelevenítette az európai 
politikában azt az irányt, mely a 
corsikai oroszlán nevéhez fűződik 
s melynek ő volt az első képvi
selője : értem az imperializmust, 
vagyis világuralmi törekvést a 
fegyver erejére építve.

Ez az irány azonban megte
remtőjére is végzetessé vált és

| saját magának dicstelen bukását, 
nemzetének pedig végromlását 
okozta.

Mennyire végzetesnek kell te- 
i hát tekinteni azt az irányt azok
ra nézve, kik úgy anazon szellemi 
erő, kik ugyanazon ügyesség hí
ján nyúlnak hozzá, amely 1. Na
póleont, a franciák dicsőséges, de 
zsarnok hajlamú császárját jelle- 

| mezte.
j Hogy ez az irány, mely har
minc év óta urálija az európai 

i politikát, mily keserű gyümolcsö- 
! két terem, mutatják azok a vál
ságok, melyekkel a népek küzde
nek kontinensünkön. A közterhek 
elviselhetetlen volta, a kedélyek 
elkeseredése, az általános elsze
gényedés, hallatlan arányú gaz
dasági bukások és a társadalmi 
rend ellenségeinek egyre szapo
rodó roppant tábora azok a szo
morú gyümölcsök, melyek*az im
perializmus talaján az utolsó 30 
évben megteremtek.

És hogy e keserű tapasztala
itok nem ábrándítják ki Európa 
fejedelmeit és hogy e veszedel
mes politikai iránynak az egész 
vonalon való leszerelésére most 
a tizenkettedik órában sem tör
ténik semmi, mutatja, hogy mily 
kisszerű, és politikailag rövidlátó 
elmék ülnek az európai fejedelmi 
trónokon.

Pedig midőn az európai koro
nás fők utánozva a nagy majmot, 
elfogadták politikai irányúi az im
perializmust, felültek egy olyan

lóra, melyről nem tudták, hova 
vezet.

Es hogy ezt most sem tudják, 
ez a legszomorúbb benne. Mert 
hogy Európa egy isszonyú szoci
ális forradalom előestéjén áll azt 
tudja mindenki, arról beszél min
denki, csak a Koronás fejedelmek 
nem.

vallja magát a polgári elemhez 
tartozónak és hogy a felelős mi
niszterek csak hús- és vérnélküli 
figurák, kiket egy láthatatlan kéz 
ide-oda mozgat, úgy, amint azt 
az úgynevezett államérdek pa
rancsolja, mely érdekről tudjuk 
már, hogy az nagyritkán szokott 
lenni a nép érdekeis.

De az is lehet, hogy tudnak 
és maguk közt talán beszél- j 
nek is róla és azért ragaszkod-j 
nak oly görcsösen a fegyverhez; 
s annak fejlesztésében kimerítik j 
népeik minden erejét, okúi adván 
hogy ez politikai szükség. Ez a 
politikai szükség manap az a ké
nyelmes köpenyeg, melybe min
dent bujtatnak, ami valakinek ké
nyére és izére van.

Es lehet, hogy a jövő fórra-! 
dalomtól való félelem bírja az 
európai fejedelmeket arra, hogy 
dédelgessék a katonaságot és 
azt a polgári elem fölé emeljék, 
hogy már államot képez az állam
ban, mert benne keresnek tá
maszt a jövő szociális forrada- j 
lomban, melynek első dühe min 
denesetre a trónok ellen fog fór- j 
dúlni.

Mivel a népek koronás fejei
ket teszik felelőssé elsősorban je
len szenvedéseikért és romlásu
kért és pedig teljes joggal

A népek ugyanis nagyon jól 
tudják, hogy most is csak az tör
ténik, amit koronás fejeik akar
nak és az őket környező ben- 
fentesek, kiknek egyetlenegye sem

Es ha a dolog így áll, úgy ez 
még szomorúbb világot vet ko
ronás fejeink politikai látására. 
Mert a talaj, melyre trónjuk és 
családjuk jövőjét fektetik, nagyon 
ingoványos.

A modern katonai erőt nem 
azok az arany-vállrojtos katona
tisztek képezik, kik azt hiszik, 
hogy más anyagból vannak gyúr
va, mint a kenyérkereső filiszter, 
kinek kenyerét megeszik ugyan, 
de őt magát megvetik; hanem 
azok a tömegek, kik kezükben 
íorgatják a 3000 méternyire hor
dó manlichert.

Ezeknek a tömegeknek pedig 
elég okuk volt meggyűlölni és 
megutálni a katonai gyöngyéletet. 
Azok a kínzások, brutalitások és 
szekatúrák melyekben a káplártól 
a kapitány úrig részesültek, egyál
talában nem voltak alkalmasak 
arra, hogy a hadúr iránti szerete- 
tet és a trón iránti hűséget meg
szilárdítsák szivében.

A keserűséget pedig, melyet a 
katonáéknál divó rút modor szült, 
tetézte még az otthonmaradotta
kért mindig ébrenlévő aggodalom, 
az anya és apa panaszos levele,

T Á R C A
Gangos Tériké.

A FeU őm agyarországi H írlap  eredet: tárcá ja  

I r ta :  Torna István.
Milyen kegyetlen dolog is az, ha 

valakit művészi vágyakkal, kioltha- 
tatlan ambitióval áld meg a jó ter
mészet anélkül, hogy a tehetség 
előre segíthetné a bűvös bálvány, a 
tüneményes cél felé.

Szegény Néró császár emléke mellé 
oda tapadt a történelem gúnyos 
krónikája: hogy kegyetlen rosszul 
szavalta, és énekelte hymnusait, 
Nagy Fridiik torz verseket irt. és 
akad még vagy egy tucat történelmi 
nagyság, akiknek emléke körűi ott 
kóvályog a hagyomány, s mesél ar
ról, hogy a hadverő hősök mennyire 
gyengék voltak a versírásban, a po
litikai potentátok a szép művésze
tek egyéb ágában és csak Gőthének 
marad meg továbbra is a dicsőség: 
egyetlen ember a ki halhatatlant 
alkotott mindenben.

És ha valaki ezek után azt hiszi, 
hogy Gangos Terikének mindehhez 
valami köze van, az sajnálatrainél-

tóan csalódik. Mert ez*a kis leány 
egy olyan kedves persona, a milyet 

j minden ember sokat látott, s ha fel- 
I bodoritott hajával, kipirult arcával, 
a feszes fekete ruháján ráncos, csip
kés kötőjével az ember szeme elé 
kerül, senki sem állhatja meg. hogy 
el ne suttogja :

-- Eszemadta kis bodrosa ez az
tán a odnos szobacica. hogy csíp
ném meg az állát.

Természetesen, hogy a sohajto- 
zók kilenctizedrésze sem jut ahhoz 
a szerencséhez, amit óhajt, és ez 
aztán nem mindig az „eszemadta 
szobacicuson“ múlik.

bizony a kinek a szeme elé ke
rült a Tériké, kivétel nélkül epe- 
dezni kezdett, de hát mi haszna, 
ha a leány rátartás volt és futott min
denki elől lelkendezve, akár szép 
szóval, akár öleléssel akart hízel
kedni neki. Mikor azután a leány a 
kis rácsos kapun bemenekült akár 
a lábait is összebogozhatta volna, 
utána nem ment senki, mert az a 
két vén kisasszony, akik közűi az 
egyik mindig otthon van nagy hir
telen meg kérdezte volna a betola
kodótól :

— Mi tetszik órácskám ?

Es erre a kérdésre aztán nincs 
felelet. Mert azt csak nem mondja, 
hogy az ő elszáradt összeráncosodott 
halálfej arcán mereng, de olyan kí
méletlen sem lehet senki, hogy egy 
kisasszony előtt (akánnenyiro vén is 
az) be vallja, hogy neki bizony tet
szik az a osattanós arcú lányka. 
Es ha a kérdéssel meglepett ember 
nem szól semmit, hanem tova som
polyog a fal mellett előretolt fejjel, 
a vén hölgyeeske a turbékoló ga
lambjait kezdi számlálgatii és nyom
ban tolvajt kiált.

dobb tehát csak a kapuig fizni a 
leányt és ott tovább sietni, mint a 
gymnasista szokta a tanár ablakai 
előtt — nehogy észrevegyék,

így tehát jól számított a Gangos 
Tériké mamája, egy jómódú vizi 
molnárné, a mikor növekvő leányát 
a két vén kisasszony mellé adta egy 
csöppecske városi rendet tanulni, a 
mi a porcellán edények tisztogatá
sából, stikkelés, hímzés, fehérnemű 
varrás és a száraz tészta csinálás 
módjainak elsajátításából állott. Te
rikének tetszett a városi élet és nem 
bánta, hogy a két vén leány az el
bocsátott osoléd helyébe már hóna
pok óta nem tudott újat kapni. így

azután Tériké nemcsak uj dolgokat 
tanult, hanem azt is gyakorolta, a 
mire otthon a mamája tanította 
(mert mindent el lehet felejteni a 
világon) és két-három hét múlva 
felsurolta a szobát, feltapasztotta a 
kemence patkáját. kenyeret dagasz
tott, i\ kisasszonyok levendula illa
tos sziizi ingeit mosogatta hófehérre 
és eljárt a boltba, a piacra kosárral 
a kezén, fehér kötónykóvel a ru
háján, mig végre kialakult az ő ki
létének a fogalma , abban férfiak 
előtt oly kedves szóban : ssobacicus.

Elvégre is ő nem bánta, hogy a 
háta mögött settenkedő diák urak 
nagy édeskedésekkel suttogták utána:

— Várjon már meg szép cica!
A cica kedves állat, szép állat, 

selymes a szőre, a szeme csillogó, 
villogó, a feje csupa okosság, ő sze
rette a cicát és ki csudálkozik azon, 
ha ő a szobacicát a két szó eredeti 
értelmében vette és olyan kicsi ci
cának értelmezte, aki sok szomorú
ságot okoz a fiatal uraknak a szo
bába rejtőzködésével. Mert uram is
ten, nincs azon semmi különös, hogy 
egy falusi molnárné leánya nem 
tudja, hogy a városi nép a szoba
cica alatt egy csiklandoztató hölgy

A FERENC JÓZSEF KESERŰVIZ
az egyedül elismert kellemes izü 

=  természetes hashajtószer. =
Lapunk A  oldal.
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hogy mily kínnal vannak fiuk tá
volléte óta; hogy nincs munkás, 
nincsen cseléd, az öreg gyengül 
már és nem birja; és a kis gaz
daság, mely a dolgos fiú keze 
közt virágzott, most pusztul és 
elparlagosodik, az apa pedig kezd 
eladósodni, mert az adót nem 
engedik el, hogy a fiút elvitték 
háromesztendőre a kaszárnyába, 
hanem még felemelik.

Es ha a szociális torradalom 
első kürtjele elhangzott, akkor 
lógják csak látni a koronás leje 
delmek, hol lesznek kedvelt ka 
tonáik, s mely irány felé fogják 
a drága manlicherek sortüzeiket 
okádni.

.íme, az imperializmus! Atkos 
gyümölcseit érzik már Európa 
népei, köztük mi a legjobban, a 
legkeservesebben. Es ez szeren
csétlen közjogi helyzetünkből fo
lyik. De ez a szerencsétlen 
irány ki fogja terjeszteni átkát a 
népekről a trónokra és koronás 
fejekre is, csak még a tények lo 
gikai sorrendje nem jutott el odá 
ig. De el fô  jönni a vihar, 
melynek szelét oly könnyelműen 
vetik el.

Mert elvégre nagyon szép az a 
sport, az a kedvtelés, melyhez 
Európa keronás fejei jutnak az 
imperializmus révén. Mindenesetre 
nagy gyönyörűség — pláne szép 
verőfényes napon, a teljes biz
tonság tudatában — szemlélni 
azokat a mozgó hadtesteket, a 
lovassági rohamokat, a harcra ki
fejlő hadoszlopokat és hallani 
bömbölni az ágyukat és ropogni 
a manlichereket stb.; de nem 
gyönyörűség az európai polgárnak 
kiizzadni az ahhozvaló milliárdos 
költségeket.

És elvégre is az európai pol 
gárnak is csak joga van némi 
sporthoz, némi kedvteléshez. Ha 
már nem máshoz, legalább ahhoz, 
hogy megélhessen, magát és csa
ládját táplálja és ruháza, gyermekeit 
tisztességesen nevelhesse stb.; de 
a milliárdokat elnyelő imperiaiiz- 
mus teljes lehetetlenné teszi neki

ezt a keserves kedvtelést, ezt a 
csekély sportot is. Ami leginkább 
szüli, hogy az európaipolgár ajká
ról isszonyú • szitkok és átkok 
zúgnak le és ökölre szorított kezét 
mutatja azokra, kiket oknak tart 
mindezekért.

A trónok legbiztosabb támasza 
a népek jólléte, de nem a fegy
veres erő, melynek fenntartása ki
ment s nyomort és elégedetlen
séget szül.

Tanítóink gyűlése
Nagv, nehéz hadviselés folyik 

Árpád földjén : Magyarország meg
hódítása, elfoglalása a magyar 
nemzet számára.

Derék, lelkes hadsereg küzdi 
ezt a nagy és szent harcot: a 
magyar tanítók tiszteletreméltó, 
hazaszerető buzgó csapatja.

Van is néhol láttatja a küzde- 
müknek, érnek is el igen szép 
sikereket.

De mégse tudnak olyan ered
ményt elérni, amilyet buzgalmuk, 
lelkesedésük megérdemelne.

Sok akadályuk van És egyik 
legnagyobb akadályuk az a másik 
hadsereg, amit szintén Magyaror
szág tart fel drága pénzen, de a 
melyik nem dolgozik, nem csinál 
semmit, csak a pénzt emészti, s 
lva tesz is valamit azt is a ma
gyar nemzet káiára teszi.

A tanító az iskolában megta
nítja a fiukat magyarul beszélni, 
szivükre köti, hogy mindig igy 
beszéljenek, mert ez az ő hazá
juk nyelve.

Aztán besorozzák őket a had 
seregbe, s ott erőszakkal öntik 
beléjük a német szót, s vasrave- 
rik, aki magyarul beszél

A tanitó megtanítja őket a ma
gvar himnuszra, s szivükre köti, 
hogy mindig ezt énekeljék.

Aztán a katonaságnál énekelte
tik velük a Gotterhaltét s kiadják, 
parancsba, hogy ez a néphhnnusz 
Magyarországon, ezt kell énekelni.

A tanitó megtanítja őket tisz

telni a nemzet nagyjait, Rákóczit, 
Kossuthot, t.irt nekik szép beszé
det március 15-én a szabadság
ról.

A katonaságnál pedig rájuk 
parancsolnak, hogy Kossulh ne
vét nem szabad kiejteni, mert az 

• gonosztevő volt, március lóén 
pedig nem mehetnek ki a kaszár 
inából, mert az rebbilis ünnep.

Amit építenek a magyar taní
tók, azt mind lerombolja a ma
gyar pénzen fenntartott hadsereg 
működése.

Tegye a szivére a kezét min
den magyar tanitó s mondja 
meg igaz lelkére: nemígyvan-é? 
így van, mert tetszik a kormány
pártnak, hogy így legyen. Azért 
nem halad a magyarosodás, azért 
nem erősödik a nemzet.

Es még más bajt is okoz ez 
a semmittevő cifra hadsereg an
nak a dolgozó, szegény másik 
hadseregnek, a tanítóknak. Elve
szi előlük a kenyeret úgy, hogy 
a tanítóknak alig jut már valami

Becsületes, emberi ellátást akar 
Inak csak a tanítók. Csak annyit, 
mint a legutolsó állami Írnoknak 
\an. Pedig ép annyit követelhet
nének, mint egy hadnagy, mert 
annyi a kvalifikációjuk.

Nem kapnak, még 800 forintos 
minimumot se kapnak. Mert tet
szik annak a másik hadseregnek 
azt parancsolni, hogy még 80.000 
ember vonuljon be hozzá, — sem- 
mitse csinálni Erre kell százmil
lió korona, — hát a tanítóknak 
nem jut fizetésre.

Persze a kormánypárt ezt is 
így akarja.

Őszintén kívánom a tanítók
nak, hogy a magyarok istene sza
badítsa meg őket attól a másik 
hadseregtől, amely lerontja a mun- 
sájukat s megeszi a kenyerüket.

Búza  B arn a .

Általános megjegyzések.
Nagy napjuk volt csütörtökön, 

e hó 20-án. tani tóinknak. E hosszú 
meg ve minden vidékéről, közelről, 
távolról összesereglettek, hogy köz

gyűlésükön a tanítás és nevelésü
gyet érdeklő kérdéseket meghány- 
janak-vessenek, valamint egyesületi 
belső ügyeiket megbeszéljék, az üsz- 
szetartozás érzetéből lelkesedést me
rítsenek oly terhes, de ideálisan 
szép hivatásuk további teljesítésére.

Kár, hogy nem akkora ez az sereg, 
mely a Zemplén vármegyei Tanit ó- 
Kgyesiilet zászlaja alá tömörül mint 
a hogy ke llene. Közel 500 tanitó 
apostolkodik. végzi e megyében a 
népnevelés magasztos munkáját: az 
egyesület tagjainak száma mégis 
csak 140. (Ezek közűi is csak mint
egy a fele engedett az elnökség hívó 
szavának.' Vájjon mi lehet ennek 
az oka? Nem vélünk csalódni, ha 
az okot a nyomasztó anyagi helyze
ten kívül a tanítóság sok szempont 

j szerint való széttagolásában. szét- 
! szóródásában keressük. Minden fajta 
j csoportok találhatók közöttük. Cső 
portoséinak iskolafenntartók, iskola- 
fajok felekezetek * más szempontok 
szerint. Külön országos egyesületük 
van az állami, a r. kath.. az ev. 
ref.. az izr. s más hitfelekezeti ta
nítóknak, a képző-intézeti tanárok
nak. óvóknak stb. Mindez szép. Van
nak oly különleges tanítói és neve
lési érdekek, melyek ily fajta cso
portosulásokban mozdíthatók meg 
legsikeresebben. De az általános 
jellegű tanítóegyesülettől, egyetlen 
tanítónak se volna szabad visszahú
zódni. Jelleg-, felekezet és minden 
egyéb különbség nélkül egytől-egvig 
össze kellene az egyesületben kerül
niük. ahol vállvetve Küzdjenek a 
nemzeti népnevelés szent érdekeiért, 
hol mindnyájan összeforrjanak hon
fiúi-. kartársi- és hivatásszeretet ben. 
8zép számukkal, összetartásukkal, 
meleg hazafias együttérzésük nyil
vánításával hatnának igy a műkö- 
désökot mindig teljes rokonszenvvel 
kisérő közvéleményre és ez erények
kel teremtenék meg maguk közt az 
egységet azok, a kik oly erős, el
szánt. bátor és buzgó harcosai az 
egységes magyar nemzeti nevelés
nek.

Megnyitás, uj tag, buzdító színak,
Pontban kilencet ütött az óra. a 

mikor Hódossy Béla sárospataki kép* 
zöintézeti tanár, az egyesület agilis 
elnöke a gyűlést megnyitja. A meg
nyitó után a tagok számának szapo
rításához fogtak. Meg is szaporítot
ták egy tiszteletbeli taggal. E tag- 

; ságra a választmány javaslata gróf 
; Hadik Béla főispánt tartja érdemes
nek. amit a közgyűlés is szívesen 

j fogadott. A küldöttség nyomán,

speciest ért. Hiszen falun annyi sok 
mindent nem tudnak a/ emberek, 
hogy a mikor városba kerülnek, 
ugyancsak csetlenek-botlanak. amig 
mindent megtanulnak és jaj ! sok
szor igazán nagyot botlanak. csak 
azért, hogy megtudják, mennyivel 
jobb volt otthon, a kis nádfedeles 
kunyhóban, a hol kevesebbet tud
nak az emberek, de a szegény leány1 
nép bekötött fejjel, asszony állapot
ban tudja meg, hogy milyen hun
cut, csalfa, haszontalan a férfi nép.

Tériké azonban sok ésszel és jó 
modorral került bl hazulról. A mol
náráé, a nemzetes asszony szépen 
megtanította írni, olvasni, az út 
előtt pedig valóságos leckéket tar 
tott neki a veszedelmekről, a me
lyek a fiatal leánykát ezer oldal
ról környezik a városban. Es o léc 
kék közben nem egyszer lett hang
súlyozva a nadrágós férfi gonosz
sága. a ki szép szóval, pénzzel, csók
kal. öleléssel, hízelgéssel, hamis be
széddel ejti meg a leányok szivét. 
Amikor tehát Tériké a városba ke 
rűlt alig mert kimenni az utcára 
egyedül, és mikor látta, hogy itt 
már a fiatalja is, a diák is. aki pe
dig még csak most tanul ja a bölcses
séget, az is olyan szépen tud nézni, 
hízelegni, az is olyan hamisan sut

tog utána, mint a hajuszosa. dehogy ! 
hallgatott rajok — valahányszor az 
utcára ment vattát dugott a fülébe, \ 
hogy ne hallja megrontó beszédü
ket.

De a szemére nem köthetett ken
dőt. és Éva bizony először megkí
vánta az almát s csak aztán enge
dett az ördög csábitó szavainak. A 
szem pedig ép úgy vétkezhetik, 
mint a fül. A vámosnak pedig van ' 
két olyan bacillusa. a mit a falu 
csak hírből ismer, s a mi ép úgy j 
csábit, kisért. csalogat, mint a ha-j 
mis beszédű férfi: ez a könyv és a 
színház. Ettől elfelejtette óvni Te-' 
iákét a mamája, a vén kisasz- 
szonyok, a megráncosodott városi la
kók dehogy , is óvták. Szorgalmaz 
ták az olvasást. Egv leánykának a 
ki nem végezhette el az iskolákat 
a könyv a tanítója, a nevelője. Az 
bizony ! Csak hogy manapság szent 
Genovéva érzelmes történetét, s az 
ezekhez hasonló Írásokat még a vén 
kisasszonyok se olvassák. A boltban 
se árulják ! A szent Genovévák és 
egyéb jámbor életű sokat szenve
dett nők és sárkány ölő férfiak re
génye egyszerűen ki ment a divat
ból, és ezzel eltűntek a földszintről 
a krinoünnal, a rojtos tunikával, 
a lehajtós fátermörderrel együtt. Béke

velük! Nem sir utánuk senki és igy 
nincs baj ! Montépin, Bo'anden. Már- 
litt. Beniczkyné B. Lenke stb. stb. 
márkiai és márkinői, grófjai és gróf
női szintén jámbor életet élnek és 
az erény, a szépség, a jóság rend
szerint elnyerik több-kevesebb há
nyattatás után a jutalmat — ah! 
de ezek az urak és úrnők már sze
relmesek és a boldogságig vezető 
útig, szenvedéseikkel meggyötrik az 
olyan lelkeket, mint a kis Tériké 
volt. Meggyötrik, megbűvölik, álmo
dozóvá teszik, sejtelmeket ébresz
tenek apró szivecskéjében, s ő a 
kis liba Alfonz, Gida stb. urakban 
megismeri a férfit, a ki nőm olyan 
hamis, mint a mama mondta, hiszen 
Albert gróf is az életét tette koc
kára á szegény Margitért, csakhogy 
elnyerhesse a kezét. A lehunyt szem
pillák előtt egy uj világ éled. a hol 
hős a férfi, nemes szivű, szerető, ön
feláldozó, a kiért ő is olyan szíve
sen küzdene és olyan örömest halna 
meg a karjai közt — igazán milyen 
boldog is a szegény Margit, hogy 
Albert gróf a keblére ölelte, lás a 
mikor már egy leány lehunyja a 
szemét, vagy szereti a szoba sötét
jét. imádja a .holdvilágos este rej
telmeit — akkor a lelke megmoz- j 
dúlt, képzőimének mélyebb színeit

megtalálta és a szív hullámzik a 
lélek és képzelem hóditó gerjedel- 
mei, és édes gyötrelmeitől. Fusson 
ilyenkor a leány a férfitől, mene
küljön száznak a hálóján keresztül. 
— a százegyedik karjai közé hull 
ajka az ajkára tapad, mórt ez az a 
férfi, a ki az ábrándok bűvös, rej
telmesen édes utjain kísértette, — 
csábította. Ki ez a férfi? Senki és 
minden. Nemes vagy becstelen, hős 
vagy nevetséges, az mindegy ! Férfi 
až ideál!

Es Tériké is olvasott regényeket. 
A hosszú téli estéken a kandalló 
mellett. Milyen világ! Miijen má- 
m őri tó ! ^ z  a sok fekete betű a fe
hér lapon arany fonál, mely csillog, 
villog, megigézi a lelket, megki- 
nozza a szivet és álomba ringatja 
a fantáziát. Mi az ópium-élvező gyö
nyöre a leányéhoz, a kivel a köny
vek hősei megsejtetik a szerelem 
gyönyöreit, mámorát, üdvét! Oh 
hisz a szerelem tündérország, a 
melyben az üdvösség nyílik, a hol 
a lelek megrészegedik, a szív meg
sajog. a hol napsugár, szivárvány 
színekben nyílik az élet gyönyörű
sége . . . Minden, minden a sze
relem !

(Folyt, köv)

MAGAZINER ANTAL
» - í t . - u j l i o ly i  f é n y k é p é s z  az igazolványokhoz, illetve féláru je 
gyekhez a a rendes árért platin papirosra készíti, a mely
nem sérül meg, mint az eddig készült fényes papíron. ■ ......
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mely e hírt megvitte, csakhamar föl
tűnik a kiízgvi'Üési híremben főis 
pánunk daliás alakja Lendületes 
szavakban köszöni meg a megtisztel
tetést és ígéri, (no Ígéretekben van 
tanítóinknak elég részük > hogy úgy 
erkölcsi, mint anyagi érdekeik elő
mozdításában számíthatnak rá. Buz
dítja a tanítókat most már hazafias 
működé- :v

Most o megyei tanítóság vezére. 
Beregsas fstván kir. tanfelügyelő 
veszi ut a szót. A ki tanító volt 
maga is. nem csak elméletből ismeri 
a tanítói hadsereget. Nyílt seb ő 
előtte a tanítóságnak minden baja. 
Munkatársainak nevezi s együtt mű
ködébe szólítja fel őket. Fölemlíti, 
hogy kineveztetése óta most van 
először alkalma a megye tanítóit 
együttesen üdvözölhetni. Biztosítja a 
tanítóságot, hogy érdekeik buzgó 
előmozdítóját tekinthetik benne, vi
szont kéri őket. hogy az ő javukra 
és a haza jólétére irányuló törekvé
seiben híí munl atársai legyenek. Tar
talmas beszédének további folyamán 
a tanítói hivatás magasztos voltáról, 
a hazafias nevelés szükségességéről 
szól s egyúttal arra kéri a tanítókat, j 
hogy magyar voltuknak mintegy 
külső jele s kifejezésekópen nevei
ket tömegesen magyarosítsák meg. 
a névmagyarosítás elérése elé gördülő ! 
akadályok elhárítását, sőt a költségek 
viselését is magára vállalja. „Ne ve
gyük a névmagyarosítást csekélység
nek. Figyeljük, meg csak — úgy mond
— mint cselekednek nemzetiségeink, 
pl. románjaink. Először is nevét 
igyekeznek oláh kaptafára vonni a 
közéjük kerülő magyar embernek s 
azután ráerőszakolják a saját nyel
vüket. Előbb tehát nevéből, azután 
nyelvéből forgatják ki, ha lehet, a 
magyart. Nevéből azért, hogy még 
csak nyoma, emléke se maradjon 
meg annak, hogy ő valaha magyar 
volt. Váltsunk magyar nevet, habár 
anélkül is igaz magyarok vagyunk. 
Ez példát nyújt a népnek és a ma
gyar név kötelezi majdan utódain
kat is — ha esetleg idegenek közé 
jutnak — magyarságuk épségben 
tartására, megvédésére/* A csütör- j 
tököt mondott bizottságosdi helyett;
— helyesen — ily lelkesítő beszé
dekkel kell tanítóinkat a névmagya
rosításra buzdítani.

Ámbátor — sub rosa legyen 
mondva — a bizottságosdi talán 
mégis csak sikerre vezetne ez ügy
ben. Egy igen sok tagú névmagya- 
rositási bizottságot kellene u. i. al
kotni. Ebbe be kellene választani az 
összes idegen nevű tanítókat. Ezek
nek erkölcsi kötelességük lenne elő
ször is saját neveiket megnmgyáru
sítani : másodszor . . . no de most 
veszem csak észre, bogv se másod
szorra, se harmadszorra már egyál
talában stmmi dolguk »e maradna.

F o ly t . kü v .

94. szám (3)

A  Zemplén iránya A Zem plén -  
nek csütörtökön jelent meg az 
első száma dr. S z irm a v  István 
szerkesztésében. S z irm á é  egyéni
sége indolttá teszi, hogy most | 
már komolyan foglalkozzunk a 
lappal.

Azért — tudomásul véve, hogy! 
mint minden kormánypárti lap, a 
Zemplén is hangoztatja pártok
tól való liiggetlenségét, egy kér
dést intézünk hozzá.

Azt mondja a szerkesztőség, 
hogy erős meggyőződése marad 
továbbra is a fennálló k ö zjo g i a lap  
sé r  te l len fe n n ta r tá sa .

Ezt félig értjük. Csak félig, 
mert tudóinkkal ez a közjogi alap 
már 3 éve nem á l l  fenn, hanem 

f e k s z ik , s nincs az a Bosco, aki 
még egyszer talpra állítsa Hiszen . 
a g a zd a sá g i közösség  elvi alapjá- 
ról már 1899-ben letértünk, s ; 
most ,i külön :ám  té r  illet e lv i  a la p 

f e l s o m a g y a r o r s z A g i h í r l a p

ijá n  állunk.  Tehát már ma sincs 
sér télién n i fen n ta rtva  a közjogi 
alap, s a Zemplén erős m eggyőző
désén  máris csorba esett.

De nem éttjük, sőt nagyon 
csodáljuk ezt a további kijelen
tést :

» . . . a közjogi alapnak bár
milyen meglazitása már csak a 
megoldásra váró gazdasági kér
déseknél is kétségtelenül meg
gyengítené helyzetünket.«
Ebből azt olvassuk, hogy a 

»Zemplén gazdasági kérdésekben 
sem akarja gyengíteni a »közjogi 
alapot c ,  vagyis nem a k a r ja  a kü
lön vám területet.

Eddig pedig akarta. Legyen 
szives tehát egyenesen és hatá
rozottan megmondani: akarja -c  
m ost is, vagy  nem é

K é t  b e c s ü l e t .
Érdekes dolgok lesznek a Nessi 

ügyből.
A „magyar honvédek ki fogják 

mondani, hogy nem becsületes em
ber az, aki a Gotterhalte ellen a 
magyar himnuszt énekli.

A magyar nemzet pedig már rég 
kimondta, hogy nem becsületes em
ber az. aki Magyarországon a Gott- 
erhaltéval bosszantja a magyart.

Tehát akit a magyar nemzet be
csületes embernek tart, az a ..ma
gyar" honvédség nem tartja becsü
letes embernek és viszont.

Két egymással ellentétes dolog 
lesz : a magyar becsület és a hon
véd-becsület (amely azonban nem 
tévesztendő össze az 1848-as hon
véd-becsülettel.)

Ugv-e dicső állapot!
Azt mondta Fejérváry. hogy aki 

honvédtiszt akar lenni. leérvén je llé- 
nics ember.

Tehát aki a Got tér hal tét gyűlöli, az 
nem jellemes ember.

Kormánypárti urak, ezt, is aláírják 
önök, ebben is hívei önök a kor
mánynak ?

Azt is mondta Fejérváry, hogy i 
nekünk nem szabad hencegnük. mert 
nem vagyunk egyedül a monarchiában. \

És tetszik önöknek ez kormány
párti urak? Ebben is hívei és támo- j 
gátéi maradnak a magas kormány
nak ?

Szépen vagyunk !

F e l h í v á s
a sátoraljaújhelyi iparos ifjúsághoz.

Azt hiszem, még mindnyájunknak 
élénk emlékezetében van a pár év
vel ezelőtt fennállott virágzó egye
sület. a „sátoraljaújhelyi iparosok ön
képző egylete/*

Minden tekintetben, szép hivatást 
töltött be ezen egyesület, de sajnos, 
egyes, izgága elemek a szépen vi
rágzó egyesületet megsemmisítették.

Azóta mindnyájan érezzük egy 
ilyen egyesület hiányát, de azért 
mindezideig egy lépés se történt, 
hogy ezt az egyesületet újra meg
alakítsuk. hogy ezzel magunknak 
egy oly otthont alapítsunk, a hol a 
napi munka után egv-két órát elszó
rakozhassunk.

Számításom szerint Ujhelyben leg
alább 200-300 ipari alkalmazott van. 
a mi oly tekintélyes szám. bogv 
egy egyesületeiét ‘ egy kis anyagi 
áldozattal, nagyon szépen fönn tud
na tartani.

Az ország minden nagyobb váro
sában vannak ily ifjúsági egyesü
letek. Ne menjünk tovább, csak 
nézzük meg a szomszédos Varannót 
és Gálszécset. a hol nem hiszem, 
hogy lenne 50—ÖO-nál több ipari j 
alkalmazott, mégis fenn tudnak tar
tani egy egyesületet.

Mindnyájunknak érdekében van I 
az. hogy a régi önképző-kört újra.

megalakítsuk. Eléggé kárhoztatható, 
hogy már eddig is nem gondoltunk 
erre. mert egy ilyen önképző körre 
mindnyájunnknak szüksége van.

Szükség van rá első sorban azért, 
hogy a társas élet jobban kifejlőd
jön köztünk. Legyen olyan ottho
nunk. ahol szabad időnket egymás
közt eltölthessük.

| Most különösen tél idején nem 
í tudunk hová menni, hacsak a korcs- 
i mába vagy kávéházba nem. ami bi- 
í zony nem válik az ifjúság hasznára, 
hanem anyagi és erkölcsi kárára

Azon reményben intézem szavai
mat a helybeli iparos ifjúsághoz, 
hogy mindnyájan belátják azt, hogy 
a régi egyesületet újra meg kell ala
kítani és mindnyájan azon lesznek, 
hogy ezen eszmének minél több hí
veket szerezzenek.

Remélem, hogy szavaim nem lesz
nek pusztába kiáltva, hanem mind
nyájunkban viszhangra fog találni 
és mindnyájan azon leszünk, hogy 
az egyesületet minél előbb megala
kít suk.

u — .

K ö s z ö n e t

Hőn szeretett drága nőm ha
lála alkalmából minden részről 
hozzám érkező őszinte meleg rész
vét általános megnyilatkozása en
gem oly mélyen meghatott, hogy 
bánatomban nem vagyok képes 
mindenkinek szivem mélyéből 
eredő köszönetemet külön külön 
kifejezni.

Ez utón mondok ezért hálát 
mindazon testületeknek, egyletek
nek, egyeseknek, községek és hír
lapok képviselőinek, kik nehéz 
óráimban részvétükkel nékem vi
gaszt nyújtani, s feledhetetlen 
nőm nemeslelküségét, jótékony
ságát és szivjóságát oly lélekemelő 
módon méltatni kegyesek voltak.

Mily igazuk van azoknak, kik 
ő benne «az én vezércsillagomat, 
jó Géniusomat látták, ki előttem 
világított, mikor bennem a jónak 
csak szikrája alig csillámlott meg 
Mily igazuk van azoknak abban 
is. kik kimondják, hogy az én 
életem annak az igazán nemes 
nőnek volt szánva, kinek áldott 
emlékét híven fogom megőrizni 
utolsó leheletemig.

Mély köszönetét mondok még 
azon város, község és egyletek
nek, melyek hálájukat gyász Is
teni tisztelet tartása és gyászjel
vény kitűzésével oly megható mó
don kifejezésre juttatták.

Kérjük Istent, hogy kiváló ke
gyelme a szent hamvaknak adjon 
örök békés nyugodalmat. Virasz- 
szón felette a hálásak kegyelete. 
Őrizzük meg nemes emlékét az 
idők végtelenségéig.

Ismételt köszönetéin és hálám 
kifejezése mellett vagyuk

K.-H -Váralján (Gömör megye) 
1902 November hó.

tisztelettel 
Andrássy Dénes.

c K é r e l e m .

Ötödik éve, hogy lankadatlanul és 
törhetlenül küzd a Felsömagyarországi 
Hirlap Kossuth Lajos és Rákóczi Fe- 
rencz vármegyéjének földjén, azokért 
az eszmékért, amelyeknek ezek a Na
gyok apostolai voltak, ötödik éve, hogy 
félelem és megalkuvás nélkül harcol a 
Zemplénmegyét sorvasztó klikkuralom  
ellen.

Ennek a küzdelemnek, ennek a harc

nak a tovább folytatásához kérjük a 
támogatását vármegyénk hazafias kö
zönségének.

Kérjük különösen azon t előfizetőin
ket, kik előfizetésükkel hátralékban van
nak, hogy hátralékaikat beküldeni és elő
fizetéseiket megújítani szíveskedjenek.

Zemplénvármegye megtisztításán, új
jászületésen munkálkodunk. Minden fil
lér. amelylyel a t. közönség lapunkat 
támogatja, ennek a nemes czélnak a 
diadalát mozdítja elő.

Hazafias tis zte le tte l:

£ an D esm an n  JYtiksa, D r. B ú za  B u rn a ,
kiadó. szerkesztő.

H Í R E K .

— Esküvök. Dienes István kis-azari
I földbirtokos leányának Rózsikénak 
ina esküdött örök hűséget Kis-Aza- 
ron Bot fka Kálmán m. kir. honvéd
főhadnagy.

Barátin Bede Zoltán főhadnagy f. 
hó 29-én esküszik örök hűséget 
Zsindely Etelka urhölgynek. néhai 
Zsindely István főiskolai tanár leá
nyának Sárospatakon.

Anyakönyvi kinevezések. A bel
ügyminisztérium vezetésével megbí
zott miniszterelnök Zemplónvánne- 
gyeben a bánóéi anyakönyvi kerü
letbe Simcsik Nándor segédjegyzőt, 
a viravaiba Adorján Endre segéd
jegyzői. a tőke-terebesibe pedig Fi- 
gula László segédjegyzőt anyakönyv
vezető helyettesekké nevezte ki.

— A bíróság köréből. Az igazság
ügyi miniszter Sallay Béla n.-mihá- 
lyi kir. albiró betegségének idő tar
tamára Sztolarik Ferencz miskolezi 
kir. törvényszéki joggyakornokot a 
nagymihályi kir. járásbírósághoz 
szolgáiattételre osztotta be.

— Rákóczi-estóly Tokajban. Dr.
Kalmár Antalt, akinek neve a ki
rálysértés címén elkobzott könyve 
révén országszerte ismeretessé vált, 
a tokaji Rákóczi-szoborbizottság meg 
hívta, hogy II. Rákóczi Ferencnek 
felállítandó lovas-szobra javára, nagy 
történet-közjogi könyvének nem in
kriminált részéből felolvasást, eset 
lég szabad-előadast tartson. Kalmár 
Kossuth Lajosról fog előadást tar
tani, s annak tárgya Kossuth Lajos 
történeti és lélektani megvédelme- 
zése lesz az ujabbkori történetírók, 
különösen Beksics és ifjú Andrássy 
támadásai, de részben Marczali és 
Márki történeti felfogása ellen is. 
A magyar haza függetlenségének 
in karnál t két alakja: Rákóczi és 
Kossuth szelleme kerül igy érdeke
sen egymás mellé Tokaj város nem
zeti estélyén.

— A sátoraljaújhelyi izr. népkonyha 
egyesület folyó hó 23-án vasárnap 
délután 3 órakor az izr. hitközség 
tanácstermében rendkívüli közgyű
lést tart. Tárgy: Az elnökség s tisz
tikar lemondása s ezzel kapcsolat
ban a szükséges intézkedések meg
tétele.

— A nagymihályi magángimnázium
érdekében dr. Glück Samu, Oppitz 
Sándor és dr. Eperjessy Lajos urak
ból álló 3 tagú küldöttség szerdán 
tisztelgett Gróf Sztáray Sándornál, 
hogy a nemes és kulturális jelentő
ségű terv megvalósításához pártfo
gását kérje. A gróf örömmel üdvö
zölte az eszmét, mely a vidéknek 
és különösen Nagy-Mihály városá
nak magyarosodását, műveltségben 
és idegen forgalomban való emel
kedési t és gazdasági fejlődését is 
hivatva van előmozdítani, s meg
ígérte, hogy teljes pártfogásával fog 
ennek a nagy jelentőségű intézmény
nek létrejöttén buzgólkodni,

— Fiók pénzintézet Homonnán. A
gálszécsi takarék- és hiteh énztár el
határozta. hogy Homonnán íiók in
tézetet nyit, ezáltal a homonnaiak- 
mik egy régi vágya teljesül egyrészt, 
de másrészt Hornomul nagy vidéke
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bzerszer kipróbált kitűnő növény-esszenczla-fluid „Llsa“ védjegygyel, 
mely csodás hatással segit ás gyógyít a legtöbb betegségeknél.

T o \ \o r J 6 \o  f  I c 3 ~l?lllir1 »lint azt 18,965 elismerő levél igazolja, kipróbált szer 
11, 1 /  fej híj ás. fülzugás, ulegfájdaloin, reszkotés. gyenge

ség. bágyadtság, fogfájás elkerülése végett, eltávolít rossz szájízt, erősíti a fog- 
liust. Biztosan gyógyít hülés vagy légvonat által támadt izomfájdalmat, oldalszu- 
rást és szaggatást, köszvényt, reumát, esuzt, kéz és lábmerevodóst. sárgalázt és 
szomgyöngesóget. felülmufbatatlan szédíílési rohamnál, hurutnál, köhögésnél, 
rekedtségnél, láznál, izzadásnál, uj és régi gyomorbajoknál, étvágytalanságnál, 
ájuldozásoknál. kólikánál, gvomornyomás és görcsöknél, szívdobogás és sok más 
bajoknál. A hálás paeziensek saját tapasztalatból Írják, hogy a
\ t0\\0Y~fÓ\p  f U a - r i l l i f l  °ly bajoknál is biztosan segit. melyek a használati 

wldH J iU lv  utasításban nincsenek megemlítve. Nehéz esetekben 
orvosi tanács veondő igénybe a Feller-féle Elsa-Fluid mikénti használata miatt, 
számos orvos, ki őszért betegeinél megpróbálta azt a legmelegebben ajánlja.
T»p \ \ p Y fái© £ l c 3 -lTlinrl 1 sak az. mely minden üveghez mollékelt használat 
J e l l e l  •JUC V lJd j lU lU  utasításon FELLER nevét viseli és melynek üvegje 
a fönt látható EI.SA védjegy gyei van ellátva és semmiféle más fluiddal össze 
nem tévesztendő, tanácsos tehát határozottan FFLLER-félo Elsa-Fluidot kérni.

—------------------ —---- Óvakodjunk utánzatoktól. ——— -------------------
F d l c r - f é l c  € l s a - F l u Í 8  védjegy gyei a berlini, londoni, marscillei.
•  • T  nizzai, római és párisi kiállításokon arany- és ezüst

érmekkel és tdismerü oklevelekkel lett kitüntetve.

12 üvegnél kéve- A i  a k  , Elsa-Fluidhoz lég-
j sebb postán nem 1 2 Üveg vagy 6 duplaüveg 5 kor. jobban ajánlhatók

szállítható. ---------------- o ~ e n — hashajtószerül min
--------  2 4  ,,___ „ 12 ___8.60 ., den gyomorbeteg-

A ki másodszor 3fi 10 dO ségbe/, Feller-féle
rended, minden 12 " ” ... .... ..... J i---------- !-----Rhebarbara Elsa-
üvegbez 1 üvegei 4 8  .. ., 2 4  „ 1 6 .— „ Filulák. 1 tekercs

ingyen kap ! gQ  ̂  ̂ gQ 2 0   (6  skatulya'! 4 kor.

Bérmentve és ingyenes csomagolással küld utánvéttel vagy a pénz előzetes 
beküldése után az egyedüli készítő

M l  í. l ' í  m rn m  STIB1I A ' » f t i ! ! ' : a
Ö C8. és kir. Fensége Bourbon Fülöp herczeg udvari szállítója.

Főraktárak \ Kegyszert árában Király utcza 12  szám.
Rndoi.notnn t ')r Fuj i EK NádorB-gy ógv szertárában, Yáczi-korut le. szám. 
Budapesten) ZOLTAN BELA gyóg'ysz.-ban. Szabadság-tér és Sétatór-u. sarkán.

Számláin elismeri- és kiiszőiiíí-levél. melyeknek emlelije mindenki állal
ini'ifll'killlliolií. ------- Egy családnál se hiányozzék e páratlan szer I!

Fernolendt
Czipófénymáz. a legjobb fénymáz a világon és fény-cretn világos csípő
nek a legszebb fényt adja és a bőrt tartóssá teszi. Használt pecsétes 
czipő, sárga vagy barna bőrből Lyosin (nagyszerű fény máz), bekenve 

tij czipővé teszi.
Alapíthatott,: 1832. Gyári raktár: Bécs. I. Schulerstras.se 21. 

Mindenütt kapható!

| -------------- ------------------------------------------------------------- ---- I 1

jáagaziner yíntal
s á t o r a l j a ú j h e l y i  f é n y k é p é s z

elfogad nagyításokat gyönyörű kivitelben bármely régi 
kép után. A legalkalmasabb

karácsonyt és újévi ajándék.
1 d a ra b  2 0  koron a  p a sse p o r to u ra l P á rja  
3 2  korona .  A nagyítások tekintettel a tömeges meg
rendelésre legkésőbb decz 10-Íff rendelhető meg.
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