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]te engedjük elsikkasztan i!
A súlyos milliókat lakájkészség

gel megszavazták. Megszavazták 
odafönn Bécsben a milliókból lett 
képviselők. Mit nekik a milliók és 
milliárdok nehéz terhe, hisz nem 
a képviselői .jól megérdemelt, 
ezresekből, nem is a nagybirtokok 
aprólékos adóiból fogják össze
tenni ezeket az összegeket, ha
nem a szegény földmivelő, a nyo
morgó hivatalnok és verejtékező 
munkás bőréből hasítják ki!

De azok, akik e milliárdos 
újabb merényletet el merték kö
vetni s akiknek a soraiban még 
arra is akadt szemérmetlen vak
merő, hogy még keveselte is a 
molochnak adott áldozatot, azok 
vigyáztak arra, hogy az izzadó, a 
roskadozó nemzet hátát, ott, a 
honnan kiakarják vájni az újabb 
véres terheket, előbb megkene- 
gették. Es beszélnek és beszéltet
nek nemzeti követelésekről, be
szélnek és beszéltetnek nemzeti 
vívmányról a hadseregben,

De csak beszélnek és beszélnek. 1
Közben pedig, a beszélés és 

megszavazás közben, mosolyogva 
hiszik, befelé, sunyi mosolygással 
gondolják, hogy elbeszélték és 
beszédükkel agyonfeledtették a 
nemzet, a nép legnagyobb és 
leghangosabb követelését az álta
lános titkos, egyenlő és közsé
genként! választóijog megvalósi-

A  z  a p a .
Irta' Pakots József.

Az öreg Szánthó kezébe fogott 
egy ácsplajbászt és számadást csi
nált. Mikor végzett a számadással, 
kipirult az arca a lázas ürömtől és 
elkezdett hahózni :

— Hói Hahói Anyjukom édes! 
Gyere csak I

A vén szolgáló, aki a pitvarból 
épen egy megkopasztott csirke tol
láit söpörte ki, seprővel a keiében 
megjelent az ajtó küszöbén és ijed
ten mondta:

— Kit tetszik szólítani a tekinte
tes urnák, csak tán nem a tekinte
tes asszonyt ? Hiszen már hat esz
tendeje, hogy raeghót a jó lélek 1

Es keresztet vetett magára a 
nagy megrökönyödéstől.

Az öreg Szánthó egy kissé bam
bán bámult a cselédre, aztán zavar
tan motyogta :

— Nem jól hallottad, Trézsi. Té
ged hittalak.

— Már hogy engem ?
— Igen hol a kisasszony ?
— Még nem jött haza a sétából. 

A francia frájlával ment.

| tását. Azt hiszik, hogy a nemzeti 
követelések hangoztatása — mert 
csak hangoztatását halljuk, meg
valósítását pedig hiába várjuk — 
elfeledteti velünk egy órára is a 
mi legnagyobb követelésünket. 
Az oligarhák, a húst a kenyeret 
drágitók képviselői fölkínálják a 
dolgozó nemzet filléreit, hazugsá
gul veszik ajkaikra a nemzeti kö
vetelések jelszavait s azt hiszik, 
hogy mi egy percre is hiszünk 
az alkoholban és erkölcstelenség
ben született, a nemzeti, a nép
akarat ellen létrejött parlamenti 
többség álszenteskedésének.

Igen, nekünk voltak és vannak 
nemzeti követeléseink, sőt csak 
nekünk a függetlenségi és 48-as 
pártnak voltak. Azokhoz ragasz
kodunk, azoknak kielégítését kö
veteljük.

Azokhoz jogunk van, meg akar
juk valósítani a nemzet minden 
akaratát. A nemzet és a nép 
akaratából, amikor ez a népaka
rat teremti meg a népparlamen
tet, amelyben egy szabad nép 
nagy ereje és igazsága fog szembe- 
állani az alkudozó, a milliókat kérő 
féllel s amikor a népszabadság 
hatalmas ereje egyenlő félként 
fog ott állani az alkudozásnál s 
ott nem szolgalelkü megalázko
dással fogja kikönyörögni igazai
nak morzsáit — hiába.

De a nemzeti követelések tel
jesüléséhez, a népboldogság ut*-

— Jól van, csak ezt akartain 
tudni.

Trézsi visszavonult. Az üreg Szánthó 
pedig bement az oldalszobába és 
megállt egy falra akasztott kép előtt. 
A kép olajba festve a feleségét áb
rázolta, a jó, hűséges hitvestársat, 
aki hat évvel ezelőtt itt hagyta őt 
elment egy csöndesebb világba, ahol 
már nincs gond és veszőuség. Itt 
hagyta egyetlen gyermekükkel, sze- 
rotő szivüknek finom és gyengéd 
hajtásával, Marika leányukkal, aki 
csak tiz éves volt akkor, mikor le- 
siklott szép, szőke fejéről az édes
anya puha, simogató keze.

Az apára maradt akkor a leány, 
az öreg apára, aki mélyen atérezte 
a nagy felelősséget, amely abban a 
pillanatban, hogy az anyagi kéz 
mereven elnyúlt, reá hárult.

Az öreg Szánthó Gáspár kemé
nyen vetette fel a fejét. Erős, el
szánt fej volt, nem ismerte a szédü
lést, még az olyan sötét és végtelen 
mélységű örvény szélén sem, mint 
aruinő a szerető hitves sírja. De 
hát Szánthó Gáspár ácsmerterségen 
kezdte az üsszebiró életét, nem csoda 
ha nem egykünuyen szédült. Annyi

jára a választói jog reformjának 
ellenségeivel soha sem jut el a 
nemzet.

A magánérdekek, a zsebpoli
tika hőseinek el kell takarodni az 
ország vezetésétől, el kell süpreni 
őket a mcnyilvánuló, az általános, 
egyenlő és községenként válasz
tói jogban megszólaló népaka
ratnak.

Nincs sürgősebb, nincs szüksé
gesebb dolog, mint az általános, 
titkos, egyenlő és községenként 
választói jog. Erről hallgatni, ezt 
agyonbeszélni nem lehet akkor, 
amikor a nemzet izzadságszagú, 
verejtékes filléreit hordják, , do
bálják a soha jól nem lakó mo- 
loch tátongó torkába a delegá- 
ciós urak.

Nekünk ma minden ez a vá
lasztói jog, ebben benne van 
minden. Henne vannak a nemzet 
követelések, benne van a népsza
badság, benne a nemzet boldog
sága, a népakarat érvényesülése 
és a mi filléreinkből milliárdokkal 
dobálózó és milliárdokat meg
szavazó legények és gazdáik le
törése.

f i  társadalom a kolera ellen.
A jótékony egyesületek vezetőinek 

értekezlete.
A fekete veszedelem, a kolera 

egy idő óta nem szedi már áldoza
tait az országban. A hivatalos jelen
tések szerint szünetéiben van a ha

szór járta a szédítő magasságokat 
épülő házak fedélgerendái közt, 
hogy fejét nem húzta le magához 
cemrni mélység.

Meghalt az asszony és Szánthó 
Gáspár tudta mi a kötelessége. Elő
vette az ácsplajhászt és számadást 
csinált. Akárcsak most hat hosszú 
és munkától verejtékes esztendő után, 
amikor a számokkal teleirt árkus 
papirossal odaállt a felesége olajfes- 
tésü képe elé és halkan, hogy a pit
varban tevicsl élő Trézsi meg ne 
hallja, elkezdett dicsekedni-

— Tízezer pengő forint. Tízezer 
pengő forintl Ennyit gyűjtöttem a 
leány útiknak. Meg vagy elégedve 
anyjukom édes ?

A kép meglehetett elégedve, mert 
valahonnan egy napsugár épen a 
szemére siklott s a jóságos, öreg szem, 
mintha örömtől csillogott volna . . .

Kint gyermekes kacagás hangzott 
s a pitvarból behallatszott a Trézsi 
hangja:

— A tekintetes ur már várja a 
kisasszonyt.

Marika berontott a szobába. Piros 
volt az arca a friss, kora őszi leve
gőtől és a ruhája füszagos.

Iáit osztó járvány. De ez a szünete
lése a járványnak — ós erre nagy 
a valószínűség — csak időleges, 
mely a mostani időjárás mellett az 
eddiginél sokkalta nagyobb erővel 
törhet ki. A veszély tehát nem múlt 
el végkép, sőt fenyegetőleg lebeg 
továbbra is fejünk felett és ezért a 
hatóságoknak kötelességük minden 
lehetőt elkövetni, hogy az esetleg 
újból, sőt talán fokozottabb erővel 
fellépő járványnak útját szeghessék.

A szükséges óvintézkedések meg
tétele volt a célja annak az érte
kezletnek, melyet hétfő délután 2 
órára hivott össze a vármegye főis
pánja a vármegyeház nagytermébe. 
A jótékony nőegyesületek vezetői 
gyűltek egybe, hogy megbeszéljék 
azokat a módozatokat, amelyekkel 
elejét lehet némileg venni a fekete 
veszedelem közelgő pusztításainak 
és enyhíteni lehetne a járvánnyal 
járó esetleges nyomort.

Hölgyeink nemeslelküségének, ál
dozatkészségének köszönhető, hogy 
az értekezlet eredménnyel járt és 
sikerült megfelelő módot találni 
aira, miképen lehet majd egyöntetű 
eljárással eredményesen útját állani 
az Ázsiából ideszakadt fekete vesze
delem óriási pusztításainak. Hála 
ezért a vármegye neraeslelkii, min
den áldozatra kész hölgyeinek és 
hála a vármegye vezetőinek, akik 
idejekorán gondoskodtak a veszede
lem pusztító munkájának csökkenté
séről.

Az öreg Szánthó zsebébe dugta a 
számadást és boldogan fogta tueg a 
lánya kezét . . .

— Marikám — kezdte büszkén és 
némi meghatottsággal — mától fogva 
uj élet kezdődik. Egészen uj. Az 
Isten ő szent felsége megsegített: 
a jövőd biztosítva van. Most már 
felszabadultam én is, nem panasz
kodhatsz majd, hogy mindig csak 
dolgozom. Együtt megyünk mulat
ságokba, bá:bi. Az ám! Halba is. 
Mert jöu a tél és . . .

Az öreg nagyon meg volt hatva, 
eazterhás, szürke szemöldökét sűrűn 
vonagatta össze s végül is nem tudta 
befejezui a moudókáját, hanem sietve 
megcsókolta a lányát. Mariska pedig 
boldogan rohant ki a szobából ós 
már pitvarban kezdte kiabálni :

— Mademoiselle ! Maderaoiselle I 
Kéjuissez vous 1 Unó grande nou- 
velle :

Ez az idegen szó olyan furcsán 
hangzott ebben a raestergerendás, 
egyszerű hasban.

Hanem a sorsnak kegyetlen ötle
tei vannak. A mig az üreg Szánthó 
éjt-napot együvé téve dolgozott 
hogy vagyont gyűjtsön, addig csoda

NÉVJEGYEK A LEGSZEBB KIVITELBEN KÉSZÜLNEK
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A nagyfontosságu értekezletről az 
alábbiakban számolunk be részle
tesen.

Mikép szervezkedjünk ?
M o c z n e r  Gyula főispán meg

nyitja az értekezletet és szívélyes 
szavakban üdvözli a megjelenteket. 
Midőn a kolera — úgymond — fel
merült Magyarországon az illető ha
tóságok saját hatáskörükben mindent 
elkövettek a fenyegető vész leküz
désére. Azonban a legtökéletesebb 
hatósági intézkedéseknek is csak ak
kor lehet foganatja, ha a táisadalora 
a végrehajtó hatalomnak segítségére 
siet és pedig nem csak abban, hogy 
intézkedéseinek érvényt szerez, ha
nem abban is, hogy az emberszeretet 
fegyvereivel küzd a fenvegető ve 
szedelem ellen. Bár a veszedelem 
elmúlt, mindazonáltal az óvatosság 
s fokozott figyelem kötelessége min
denkinek, hogy a fenyegető vész 
fejét újból fel ne üthesse. A belügy
miniszter leiratban szólította fel őt, 
mint a vármegye vezetőjét arra, hogy 
a jótékony egyesületek vezetőinek 
szervezése utján igyekezzék társa
dalmi utón mozgalmat indítani a ko
lera elleni védekezés ügyében.

Miniszteri leirat.

I)r. K on ez Endre főispáni titkár 
felolvassa ezután a miniszter leiratát 
melyben utasítja a főispánt, hogy a 
jótékony egyesületek vezetőit egybe
gyűjtve tömörítse őket olyan szer
vezetbe, melynek hivatása lesz a 
szegény népet a vész újbóli fellé
pése alkalmából társadalmi utón se
gélyezni. Miután pedig a kolera el
leni védekezésnek egyik leghatható- 
sabb szere a tisztaság, vegyék prog
ramijukba, hogy a veszély fellépte 
esetén a szegény népet, ruhával, 
egészséges lakással, fűtőanyaggal és 
megfelelő táplálékkal fogják ellátni. 
De fontos teendőjét kell, hogy ké
pezze a jótékony szervezeteknek az 
hogy a kolera első szimptomáiról 
szakerők utján felvilágosítsák a népet.

Dr. Löcherer felszólalása.

Dr. Löcherer Lőrinc vármegyei 
főorvos volt az első fölszólaló. Öt, 
mint szakembert elsősorban az elő
adások megtartása érdekli Nagyon 
fontos, hogy a nép kellő kioktatás
ban részesükön a járvány elleni vé
dekezést és a betegség felismerését. 
Ezen ismeretek terjesztése kétféle 
utón történhetik : vagy előadások 
utján melyeken a járási és községi 
orvosok élőszóval oktatják ki a né-

erős, kemény embernek bizonyult, 
de a mikor elkezdett pihenni, egy
szerre üsszeroppant. Megcsapta vala
mi bolond őszi szél s ettől ágynak 
dőlt. Láza lett, köhögött s egy na
pon köhögés közben véres lett a ván
kosa. Az orvos, a városból hivott tu
dós orvos azt mondta rá: tüdővér. 
zés. Búcsúzáékor pedig halkan meg
súgta Marikának;

— Ha azt akarja a kisasszony 
hogy az uratyja megérje a tavaszt, 
akkor sietve vigye a délvidékre.

— Hova? — kérdezte Marika sze- 
pegve.

— Vigye el Lussinba. Nincs messze 
és kitűnő hely.

Marika az orvos tanácsát óvato
san közölte az apjával. Am Szántó 
hallani sem akart róla. Ugyan ! Bo
londság ! Majd rendbe jön ilyen sza
márság nélkül is.

Bedig érezte, hogy csakugyan élt 
kelne a meleg napsütés, a más le
vegő, De gondolt valamire és ettől 
összeszoiult a szive. Nem, nem és 
nem I Es konokul rázta a fejét.

Hanem egy erősebb roham után, 
amikor piros meleg vér ömlött ki a 
záján, mégis belenyugodott az uta-

pet, vagy irodalmi utón, a betegség 
elleni védekezés módjait népies 
nyelven tárgyaló füzetek terjeszté
sivel. Ilyen füzetek már vannak is. 
Dr. Katona borsod vármegye tiszti 
főorvosa bocsátott közre egy ilyen 
népies nyelven megirt főzetett, mely 
kiválóan szolgálja a célt és amellett 
potom 20 fillérért beszerezhető.

A főispán
föltétlenül szükségesnek tartja, hogy 
a jótékony egyesületek vezetői já- 
rásonkint, sőt — ha lehet — váro
sonként szervezzék a bizottságokat. 
Szerencsen, Sárospatakon, Sátoralja
újhelyben, Királyhelmecen, Nagymi- 
hályon, Homonnán már vannak jó
tékony egyesületek, amelyek szer
vezkedhetnek, a többi nagyobb he
lyen pedig szervezni kell az egye
sületet. Es ezeknek a szervezetek
nek a programijába tartozzék a 
nép felvilágosítását célzó előadások 
tartása is. Igaz ugyan, hogy a meg
levő jótékony egyesületek majdnem 
kivétel nélkül felekezethez tartozók, 
de erre a célra, felekezetre való kü
lönbség nélkül szervezkedni kell 
mindenkinek. Felkéri az alispánt, 
hogy aszóbanforgó kérdésben mondja 
el véleményét.

Dókus Gyula
alispán minden tekintetben helyesli 
a mozgalom szervezését. Igaz ugyan, 
hogy a kolera most szünetül, de 
1873 bán is igy volt és ősszel, ilyen 
időjárás alkalmával lépett fel hatal
mas erővel a kolera. Nincs tehát 
kizárva, hogy most is újból felüti 
fejét a veszedelem és végigszáguldja 
az országot. Szükségesnek tartja, 
hogy a főszolgabirák társadalmi utón 
szervezzék járásonkint a jótékony 
egyesületeket, de szükségesnek tar
taná, ha ezek a szervezetek küzsé- 
geokint alakulnának meg. A szerve
zés munkáját a községek lelkészei 
és tanítói végeznék, akik a szerve
zetet a községek értelmesebb hül 
gyeiből alakítanák rueg, ahol pedig 
ez lehetetlen, ott a községek elöljá
róságai alakuljanak ilyen szervezeté, 
•lennél szélesebb körben történik — 

úgymond —• szervezkedés, annál na
gyobb eredményeket lehet elérni. 
Egyelőre azonban csak a szervezés 
munkáját kell elvégezni, a működé
sűket — nehogy kimerüljön idő előtt 
a társadalom — csak a Vt-széiy be
álltával kell megkezdeni. A főorvos 
által ajánlott füzetek megrendelését 
szükségesnek tartja és azok az ol
vasni tudó nép közt volnának szét- 
usztandók.

zásba. Es elutazott Marikával. A nc- 
velőnüt is magukkal vitték, hadd le
gyen Marikának még valakije.

A tengeri levegő, a melengető tü
zes nap mintha használtak volna az 
öreg Szánthónak. Az első hét végén 
kezdte jobban érezni magát. Kere
kes széken 1 ivitette magat a tenger
partra és féluepot átszunyókált a na
pon. Utána szinte újra erősnek érezte 
magát. Mikor visszatért a hotelbe, 
jókedvűen mondta a hoteltulajdonos
nak, akivel a hallba találkozott:

— Küldje fel kérem a heti szú u- 
lá t!

A hotelier felküldte a számlát. Az 
üreg Szánthó, amikor megpillantotta 
a drága költségjegyzéket, majd el
ájult. Rettentő pénzt emésztett.

Nagyon levert lett Nem szólt 
senkinek semmit, de másnap i>iuét 
rosszul érezte magát. A második hé
ten az idő sem kedvezett annyira, a 
tengeren bóra volt, hűvös szelek 
borzongatták meg a kert pálmafáit 
s a betegnek a szobában keüett tar
tózkodnia. A hét végén pedig megint 
kérte a számlát és aznap este újra 
tüdovérzése támadt. Az orvos azt 
mondta, hogy valami nagy belső

Határozat.

A főispán minden tekintetben osztja 
az alispán álláspontját és különösen 
helyesli, hogy a főszolgabirák végez
zék a szervezés munkáját, mert 
szükség van külső mozgató erőkre, 
akik a társadalmat tömörülésre ser
kentsék. Majd összegezve a gyűlé
sen elhangzottakat a következőkép 
mondta ki a határozatot;

1. Fölkérik az alispánt, hogy a fő
szolgabirák utján hasson oda, hogy 
a jótékony egyesületek rendezzenek 
lehetőleg küzségenkint előadásokat, 
melyeken a járási- kör- és községi 
orvosok világosítsák fel a népet a 
kolera elleni védekezés módozatairól 
ós (ismertessék meg a népet a be
tegség első felismerhető jeleivel. Az 
alispán tegyen előterjesztést a vár
megyének, hogy dr. Katona-féle fü
zeteket a nép közt való kiosztás cél
jából 1 <HM) példányban rendelje meg.

2. Felszólítják a jótékony egyesü
letek elnökségeit, hogy a kolera el
leni védekezés céljából szervezetbe 
tömörüljenek, az alispánt pedig fel
kérik, hogy — ott ahol jótékony 
egyesületek nincsenek — a főszolga
bírókat az ilyen szervezetek megala
kítására hívja fel, ahol pedig értel
mesebb hölgyek kellő számban nin
csenek, a községi elöljáróságokat tö- 
inöritsék ilyen szervezetbe.

A gyűlés d. u háromnegyed három 
órakor ért véget.

A tállyai vándorgyűlés.
Nagyon érdekes és a tokaji 

bortermelőkre nézve rendkívül ér
tékes lesz az a szőlészeti vándor
gyűlés, amelyet herceg IVindisch 
graetz L ajos védnöksége és Bér* 
nátk Béla diszelnöksége alatt vá
sárnap délelőtt 10 órakor tarta
nak Tállyán.

Az ország első szakemberei 
fogják itt ismertetni azokat a kér
déseket, amelyek ma gyakorlati
lag legjobban érdeklik a szőlős
gazdákat s amelyek megismerése 
es helyes megoldása valóban lét
érdeke a Hegyaljának. Ilyen a 
peronospora ellem védekezés kér
dése, hogy ezután a tavalyihoz 
hasonló katasztróíának elejét ve- 
hessük s ilyen az oltványszolők 
pótlásának  kérdése, amelynek he-

felindulás miatt. — Nagyon rossz 
éjszakát töltött rá.

Masnap reggel aztán a következő 
küiöi.ös parancsot adta Marikának :

— Írd meg a Trézsinek, hogy cso
magolja be gondosan az édesanyád 
olaj festésű képét és küldje el ide 1

A harmadik hét is végére jár, 
amikor a kép megérkezett. Epén h 
heti számlát forgatta kezében a be 
teg. A képet odafúggesztetto az 
ágyával szemközt és mindenkit ki
küldött a szobából, Láza lehetett, 
mert rögtön elkezdett a képpel fenn
hangon vitatkozni.

— Beláthatod anyjukéra édes, hogy 
nem tehetek róla. Ez a komisz be 
tegség levert a lábamról. Ötszáz 
pengő forintot költöttem el három 
hét alatt, Sok, ugy-e nagyon sok ? 
Az édes lányunktól veszem el. De 
hat mit csinálják ? Mondd, mit csi
náljak ?

A beteg makacsul nézte a képet 
és egyre elborult az arca. Aztán ke
serűen tört ki:

— Látom, jól látom, hogy harag
szol ram. Igazad van. Meglopom a 
lányomat. Es mi lesz még, Istenem 
mi lesz még ? Evekig elhúzhatom

lycs megoldásától függ a Hegy
alja jövője.

Ezek a fontos kérdések kerül
nek megvitatásra s megvilágításra 
a vasárnapi vándorgyűlésen, a 
melynek rendezésével igen nagy 
szolgálatot tett a bortermelő kö
zönségnek a tarcali vinclériskola 
agilis igazgatója, Hegedűs Sándor.

Tekintettel a mutatkozó nagy 
érdeklődésre még egyszer közöl
jük itt a gyűlés programmját:

A gyűlésen dr. Istvánffy Gyula 
tud. egyetem tanára szőlészeti kí
sérleti állomás és ampelológiai in
tézet európai hirességü tudós igaz
gatója a mustnak fajélesztúkkt-l 
való erjesztését szemléltető módon 
fogja bemutatni és ismertetni. A 
vándorgyűlésen továbbá az ez évi 
tapasztalatok, a jövő évi tenniva
lók ós különösen a Tállyán igen 
jónak bizonyult tőkepótlási eljárás 
lesznek megbeszélve, illetőleg is
mertetve. A m. kir. földraivelés- 
ügyi kormány képviselőjének je 
lenlétében megtartandó vándorgyű
lés egyik előadójául felkéretett 
még Kosinszky Viktor kir. taná
csos, szőlészeti és borászati fel
ügyelő is. A résztvenni szánd -ko 
zók felkéretnek, hogy részvételi 
szándékukat legkésőbb f. évi no- 
vember hó 2-ig a tarcali vincellér- 
iskola igazgatóságához egy leve
lezőlapon (az egy községbeliek 
együttesen) oly célból bejelenteni 
szíveskedjenek, hogy a Tállyán 
rendezendő közebédről idejekorán 
gondoskodás történhessék. Sze
rencsről Tállyára a továbbutazás 
az onnan 0 órakor induló tehervo- 
nathnz szükség szerint csatolt sze- 
mélykocsikban fog történni-

f i  képzőművészet érdekében.
A képzőművészeti tár
sulat kiállítása Sátor

aljaújhelyben.
Értekezlet a vármegyeházán

Az Országos Képzőművészeti 
t ársulat programmjába vette né
hány évvel ezelőtt a felvidé .i 
vándorkiállítás rendezését. 4 évvel 
ezelőtt voltak az első ilyfajta ki
állítások, melyek, hogy milyen 
sikerrel végződtek, fényes tanu- 
je le , hogy a társulat ez évben

igy és lassankint elfogom hordáim a 
lányunk minden pénzét. Nem lesz 
majd semmije. Koldus lesz, úgy ma
rad mint az ujjam. A mi édes gyer
mekünk, a mi szép virágszálunk. .luj

Kint hevesen zörgette u bóra az 
ablakot. Nagyon viharos csúnya idő 
jarta a tengermelléken. A beteg fel
nyögött és tovább beszélt. A szavai 
egyre zavarosabbak lettek és köny- 
nyék peregtek végig öreg, megviselt 
arcán;

— Rossz kutya ember vagyok, 
anyjukom, Ne nézz rám olyan szem
rehányóan. Rossz kutya ember va
gyok.

Elhallgatott. A képot nézte sokáig, 
óles vércse tekintettel. — Egyszerre 
csak valami különös gondolata tá
madhatott. mert az arca kifényesült 
az örömtől é* levegő után kapkodva, 
mohón tördelte a szavakat:

— Megvan! Megvan I Nem va
gyok mar kutya ember, anyjukom ! 
Ismerd be, hogy nem vagyok. Nem 
teszem koldussá a lányunkat. Meg
látod. Na, mosolyogj már rám. Nem 
mosolyogsz? Látom nem hiszel ne
kem. Hát várj csak. Mindjárt látni 
fogod.

jMa^yar-j-rane^ia biztosító intézet sátoraljaújhelyi 
főügynöksége Landesmann jYtiksa és kársánál
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megismétli a kiállításokat azokban 
a városokban, melyeket ezelőtt 4 
évvel már felkerestek. Eddig 
Egerben, Miskolcon, Kassán ren
deztek már kiállításokat most 
pedig Eperjesen vann.ik. Min
denütt a legnagyobb lelkesült- 
séggel fogadták a magyar festő
művészek legkiválóbbjainak al
kotásait.

Es érthető' is. A magyar festő
művészet ma olyan fokon áll, 
hogy az összes kulturnemzetek 
legteljesebb elösmerését sikerült 
kivívnunk. A magyar festőművé
szet az, amely nekünk a külföl
dön hirt, dicsőséget, clösmerést 
szerzett; kötelességünk tehát, hogy 
ezt a magyar faj művészi kiváló
ságát hirdető kiállítást igaz, lelkes 
szeretettel fogadjuk.

Es mint minden, szépnek, ne
mesnek, úgy ennek a vándorkiál
lításnak is a hölgyek köréből ke
rültek' ki a leglelkesebb pártfo
gói. Minden városban hölgybi
zottságok alakultak kiállítási si 
kerének biztosítására. Varosunk 
hölgyei sem maradhattak hátul a 
művészetért megindult e nemes 
versenyben és hétfőn délután 
megalakították a Sátoraljaújhelyi 
kiállítás hölgybizottságát.

Az értekezlet lefolyása a kö 
vetkező volt:

Megnyitás.

3 árakor délután nyitotta meg 
meg Meezner Gyula főispán az ér
tekezletet és miután szívélyes sza
vakban üdvösölte a megjelent höl
gyeket, bemutatta Balogh Bertalant, 
a képzőművészeti társulat igazgató
ját, mint aki az értekezlet célját 
üsmertetni fogja.

Az értekezlet célja.

Balogh Bertalan átadja az értekez
leten megjelent hölgyeknek gr. And 
rássy Gyula elnök üdvözletét és elő
zetes köszönetét, azért a fáradtsá
gért, mellyel a hölgyek a kiállítás 
érdekeit előmozdítani fogják. A ki
állítások — úgymond — általában 
kulturális célt szolgálnak a mező 
gazdasá.i és ipari kiállítások ezen
kívül még uemzoti célt is szolgálnak 
Nálunk azonban a művészeti kiállt 
tások is szolgálják a nemzeti célt. 
Evek óta törekednek a kormányok, 
hogy a külföldnek rólunk táplált

A beteg nagy erőlködéssel föltií- 
paszkodott az ágyból és le lépett a 
földre, úgy, ahogy volt hálóköntös 
ben, odavánszorgott az ablakhoz és 
közben folyton a képet nézte. A 
keze az ablak kilincsét kereste. Kint 
fújt, sivitott, nyöszörgötl a hűvös 
szél, a tenger nekilendült a sziget
nek és mintha ágyukat sütöttek volna 
el, olyan dördűléssel csapkodta a 
sziklás partot. A bóra dühöngött.

Az öreg Szánthó sugárzó arccal 
nézett a képre és lázasan motyogta: 

— Hát ide néz. Minden rendben 
lesz. Rögtön rendben lesz. Ahá 1 Már 
kezdői mosolyogni. Igen, tudom, már 
sejted a szándékomat. Eltaláltad. 
En meg fogok halni, hogy a pénz 
megmaradjon. A pénz minden, a 
beteg apa semmi . . . Rögtön . . .

Az ablak zára nyikorgóit s a fél 
szárny kipattant. A szobába élesen, 
vadul süvített be a szél, nekicsapott 
az egy szál ruhában álló, lázas testű 
embernek. Az üreg Szánthó még 
akart valamit mondani, de a hideg 
levegő belesivitott a tüdejébe, el
akadt a lólekzete, kinyitotta a torkát 
s a következő pillanatban forró, pi
ros zuhatag tört ki a szájából. Esz 
móletlonül esett össze.

Mire Marika bejött a szobába, már 
árva volt. Gazdag árva. A háta mö
gött a francia kisasszony ijedten 
csapta össze a kezét:

— Bour le Dieux! Quelle mai* 
heurl Quelle grando mai hetire I . • .

roszz véleményét megváltoztassák. 
Munkájuk azonban eredménytelen 
maradt. Es a mi politikai és diplo 
máciai utón lehetetlennek bizonyult, 
azt elérték a művészettel. 10 évvel 
ezelőtt, a párisi kiállításon érték el 
az első nagy sikert festőink és ezzel 
a sikerrel megalapozták az ország 
jó hírnevét. Hogy milyen volt a l*á- 
risban elért .>iker, annak legfénye
sebb bizonyítéka, hogy az argenti- 
niai kormány <K> HX) koronát szava
zott meg azért, hogy a magyar fes
tőművészek a kiállításukon részt ve
gyenek. A magyar kormány azonban 
bizonyos politikai okokból nem fo
gadta el a meghívást. Tavaly Vene- 
ziában és Münchenben voltak nagy 
sikereik festőinknek, sőt Veneziáhan 
már állandó kiállításunk is van. Ez 
évben Münchenben állították ki 
S z i n n y e y képeit és olyan sikert 
értünk el, hogy például a Münehe- 
uer A Igeraeine Zeitung, amely ed
dig a leggyalázatosabb módon tá
madta a magyarokat, most a legna
gyobb elösmtrós hangján ir rólunk. 
Berlinben inig az összes nemzetek 
csak 1 — l termet kaptak, a magyar 
festőművészeknek '1 és egy fél ter
met adtak és most már a berlini 
sajtó is elismeri kultur mivoltunkat. 
A külföldön már elismerik művészi 
képességeinket, jó volna ez a mű
vészet, ha benne volna már a nem
zet szeretetében is. A magyar tan
rendszer nem vette programtnjába a 
művészetek ápolását, pótolni kíván
ják hát ezt azzal, hogy a vidéki 
gócpontokat felkeresik a legmüve 
szibb festményekkel. Ezt a célt szol
gálni honfiúi erény. Majd fejtegette, 
hogy a művészet megszeretette mi y 
átalakító hatással van a leiekre es 
az idei kiállítások eredményét üs- 
mertette. Beszédét azzal végezte, 
hogy 134 legkiválóbb magyar mű
vész kiállítását támogatni mindenki
nek kötelessége és azért kéri, hogy 
a zempléni hölgyek is vegyék ki 
részüket a művészet pártolásából és 
alakítsák meg a zemplt nmegy ei 
hölgybizottságot.

Tisztikar.

Miután senkinek észrevétele nem 
volt, az elnök.ő főispán kijelentette, 
hogy a hölgy bizottság megalakult. 
Védnökké egyhangú lelkesedéssel 
gr. Andrássv Gyuhuiét választoltak 
meg. Elnökük lettek : br. Bcnnycy 
Falué, gr. Hadik-Barkócsy Emi re ne, 
gr. Andrássy bandorne, gr. Mailath 
Józsefné, lig. Windischgraets Lajosáé, 
Sztáray Sándorué, gr. Széchenyi Lász
lóié, Aleczncr G\ uhuié, Dokus Gyű 
tané, Dokus Eruőné, zempléni Rlos- 
kovitz Gézám*, dr. Rosenthal ÍSandorué 
es üzv Kazinczy Arthurné. A vá
lasztmány hu, beválasztották Zemplén 
varmegye öszszes müveit hölgyeit.

Az értekezlet d. u. 4 órakor ért 
véget.

H 1 R  H k .

— Patkányirtás a vágóhídon. An
uak megállapítása céljából vájjon 
tényleg elhurcoihatiák-e a patká 
ny ok a mérget, a vágóhídi hűtő
kamrákban levő húst megfertőzhetik 
e, érdeklődtünk a városi tanács több 
tágjánál s megállapítottuk, hogy ve
szedelemről, vagy pláne mérgezésről 
szó se lehetett. A tényállás röviden 
az, hogy tekintettel arra, miszerint 
a mészárosok aliandóun patiaszkod 
tak, hogy a hűtőkamrákban a pat
kányok annyira elszaporodtak, hogy 
a húst állandóan megdézsmálják, ha- 
rapdaljak s igy befertőzik, kérték a 
polgármestert, hogy valamilyen mó
don segítsen ezen a szerencsétlen 
állapoton. Lipschitz Lajos patkány- 
irtó jelentkezett a városnál, hogy 
hajlandó az összes városi épületek
nél a patkányirtást 180 koronáért 
elvégezni. Fizetést csak teljes ert-d 
meny esetén kér. Erre a tanács en

gedélyt adott az irtásra, miután elő
zőleg meggyőződést szerzett arról, 
hogy a méreg az emberi életre és 
egészségre nem ártalmas, nem ve
szélyes, azt ugyanis patkányirtó ha
tósági bizonyítványokkal igazolta. 
Az vágóhídon az irtásnál egy 
rendőraltiszt felügyelt, aki csak a 
jégveremben s nem a hütő kamrában 
engedte meg az irtást. Az eredmény 
várakozáson felüli, veszélyről szó 
sincs.

A függetlenségi körből. Xcmethy 
Bertalan, a függetlenségi kör alel 
nőké ezen tisztéről ma, a kör elnö
kéhez intézett levelében, lemondott.

— Elnök-választas A sátoraljaúj
helyi esperessoghez tartozó göiüg 
kath. tanítók egyesülete f. hó 25 én 
Sárospatakon tartott közgyűlése Szel* 
tavszky Ágoston helybeli tanítót el
nökévé választotta.

— Eljegyzés. Dr. Bettelluim Ignácz 
ügy ved eljegyezte Szídlosy Olgát, 
SzuUosy Sándor leányát Satoraijuuj- 
nelybeii. (Minden külön értesítés he- 
lyeil.,)

— Értekezlet a népszámlálás ügye- 
ben. A január 1-én kezdődő uepszaiu- 
lalasra nagyban folynak az előmun
kálatok. Október hó 3-ái: nagy ér
tekezlet volt a vármegyeházán Dokus 
Gyula alispán elnöklete alatt, melyen 
részt vettek a vármegye összes fő 
szolgabirái és szolgabirái, valamint a 
jegyzők is nagy számban. Az érte
kezleten Truskovszky Jenő központi 
statisztikai hivatalnok tartott elő
adást a népszámlálás mikénti foga
natosításáról, a számláló biztosok és 
felülvizsgálok kötelességeiről. Az ér
tekezlet d. e. 1U órától d. u. 2 óráig 
tartott.

— Nepgyülés a liusdrayasag ellen.
A sátorailaujheiyi szociáldemokrata 
párt vasarnap d. u. 3 órakor nép- 
gyülést tartott a „Vadáazkürt4* kert
helyiségében, melyen mintegy 2tO an 
vettek részt. A nepgyülés a hus- 
drágaság elleni demonstrációja vol* 
a munkásságnak, akik legjobban ér
zik a husuzsora súlyát. A uégyülés 
elnöke Ükrinyi Imre, jegyzője Fried- 
maim Mór voit. A napirendet Martos 
Manó, a kassai szociaideinokrala part 
titkára ismertette. Statisztikai ada
tokkal bizonyította, hogy sehol sem 
hágott még olyan fokra a drágaság, 
mint éppen nálunk, a tejjel mézzel 
folyó Kánaánban. A drágaság okát 
abban latja, hogy az agráriusok 
megakasztják — a maguk anyagi

rdekeiuek fokozására spekulálva — 
az idegen hús behozatalát. A szarvas 
marhaailomany unk folyton kevesbe- 
dik és az igények ezzel szemben 
folyton nőnek. a szerb határt a 
kormány neiu akarja megnyitni s 
félve az agrirusok erejétől, mitseiu 
tesz a drágaság Csökkentésére. A 
mi bajainkra csak egyetlen arkanuiu 
van s ez : az általáuos titkos válasz
tói jog, mely gyökerükben változ
tatna meg a magyar közviszonyokat. 
Olyan parlamentet kapnánk, mely 
akarná is, meg tudná is a népjólétet 
teremteni. Az általános s titkos 
választói jogért való harcra hívja 
fül épp azért a polgárságot és azzal 
fejezi üo beszédét, hogy a férfiasán 
elszánt küzdelem nem maradhat 
eredménytelen. — A gyűlés 6 óra
kor éri véget a légii agyobb rendben.

— Öngyilkos leány. S z ű k e 
it y i k Erzsébet lü eves dohány* 
gyári munkásnő szombaton délelőtt 
afeletti bánatában, hogy a gyárból 
elbocsátották, mérget ivott. A kór
házba való felvételre csak kedden 
délben jelentkezett, azonban ekkor 
mar nem segíthettek rajta. Keddről 
szerdára virradó éjjel a kórházban 
meghalt.

— A rendőrség havi jelentőse. A
rendőrkapitány október havi jelen 
téso most készült el. A jelentés a 
következő; A személy és vagyon
biztonság az elmúlt hónapban áita 
Iában véve kielégítő volt. Lopás 
büntette 5, lopás vétsége 17, egyén 
bűntett vagy vétség U esetben for
dult elő, illetőleg ennyiszer figu v*

tosittatott nyomozás. Baleset beje
lentés 8 törtéül, nagyobbára jelen
téktelen sérülésekről. E helyütt meg
említem, hogy 30-áról 31-re menő 
éjjel Varga János rendőr a Kazinczy 
utca külső részén négy gyanús alak
kal találkozott, akik a rendőr látá
sára elfutottak. Egyikük futás köz- 
heti visszafordulva revolverből a 
rendőrre lőtt. Ezúttal ismét ki kell 
jelentenem, hogy a mai csekély rend* 
őrlétszára mellett mikor a külső és 
ruost keletkezőben levő város részak 
csaknem teljesen őrizetlenek, a sze
mély és vagyonbiztonságot a kívá
nalmakhoz képest fenntartani nem 
lehet, miért is sürgősen kérem a 
rendőrség létszámának felemelése 
iránt már régebben tett előterjesz
tésemet tárgyalás alá vétetni. — A 
kihágási iktatóba beérkezett 129 ügy
darab. Kiutasittatott. kitiltatott ̂  és 
eltolonooltatott 41 a közbiztonságra 
veszélyes idegen illetőségű egyén. 
A kötelező szeméthordásról ssóló sza
bályrendelet 15-étől életbe lépett. 
Két fogattal azonban a szabály ren
delőiben előirt módon, mint a tapasz
talás mutatja, a szeraéthordóst fo
ganatosítani neiu lehel, főképen azért, 
mert igen sok udvarból még szekér 
számra kell kihordani a régebb idő 
óta gyűjtött szemetet. Azoknak, akik 
a szabályrendelet értelmében a kö
telező szeméthordás alól feloldhatók, 
e hó folyamán fogom a felmentést 
kiadni. A közfogyasztásra kerülő 
élelmi szerek a heti ós napi piacon 
nemkülönben az elárusító boltokban 
rendszeresen vizsgáltattak és 73 li
ter tej megsemmisít te tett. Két tej- 
szállitó ellen folyik az eljárás.

— Elveszett. ^Szoraotor és Szől- 
lőske között múlt hó 2(J-én egy két
csövű lankaszlor vadászfegyver el 
veszett. A fegyver cső vébe „Francz 
Pál kovács** volt bevésve. A megta
láló szíveskedjék a fegyvert a szol* 
gabirói hivatalban átadni, ahol kellő 
jutalomban részesül.

SZERKESZTŐI ÜZENETEK
Poéta. Szegény — nikásl Hát uoki ilyen

sorsra kolloti jutni, hogy üu akarja le
gyűrni e Es bár olesmerjük kodves barit- 
lünk az ön kiváló vorsirói képességét, de 
azért mégsem vagyunk liajlandók — lu
kast uz üu kedvűért kiszorítani hasáb
jainkról. Nem, orro még nem vagyunk 
Kaphatók. Azonban egyezzünk ki. Hajlan
dók \ agyunk az üu verseit i s közölni, — 
de csuk itt, a szerkesztői üzenetek között, 
Ká üogyobeli készségünknek látható jelét 
adjuk; íme itt a züngemóny :

Strófák az újhelyi villanyosról,
(Lgy jövőbeni városi közgyűlésről).

Villanyosról stól az ének, 
Összeülnek hát a vének 
8 kisütik majd a végénok:
„Kell villanyos a fenének! 
Vesztogotni egy szót is kar.
Itt mindenki csak gyalog jár!

Az újság uz hadd beszéljen.
Mert a konflis miből éljon 
8 majd mindönki attól féljen : 
Kigázolják egy szép éjjen?
8 ki az, kinek fogú vásna 
Villamosra s a Torzsásra?

Inkább koll itt a csatorna,
Mint minden vitézi torna,
Hisz az ember véro forrna,
Ha ogyszur csak felugorna 
Villnnyosra ogy ujholyi,
Mert — nőm vén o szokás helyi

KI hát a torv, mondják bőszül - 
Mert az embor bolo őszül.
Hisz nyakunkon úgy is ősz ül, 
Tavaszra mog tervet ő szül,
Ki a csatornát tervezte.
(Annak is az lesz a veszte.)

No verjük fejjszénk rossz. fába.
Jó itt mindönkinek lába-*
8 a tanács novot markába. 
Konzervatív, már hiába!
S ha még villanyos is menno, 
Ujhely — Ázsia hogy lonno ?

A ,-zcrkcsztcscrt felelős:
A S Z E R K E S Z T Ő S É  Q.

Ki idotulasdonos :
LANDKSMANN MIKSA
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Értesítés.
Van szerencsém Sátoraljaújhely város és vidéke n. é. kö
zönségnek b. tudomására adni, hogy a sátoraljaújhelyi

j ó h i r ü

„VADÁSZKÜRT"
= =  szállodát és éttermet átvettem =

és azt teljesen ujjonnan, a modern kor köve
telményeinek, megfelelően rendeztem be.

—  A nagyérdemű közönség becses pártfogását kéri —

Kiváló tisztelettel:

V É G H  L Á S Z L Ó
a „Vadászkiirt“  szálloda bérlője.

K ia d ó
azonnal a Kossuth-utcában

2 lakás, bolthelyiség «
a Kazinczi-utcában

O egy bolthelyiség. O
Bővebb felvilágosítást nyújt : 

Markovié* Mikia Sátoraljaújhely, Ka- 
zinczy-utca.

Császárfürdő
Budapesten. Nyári ét téli gyógyhely, 
a magyar Irgalmairend tulajdona 
Elsőrangú kénét hévvizfi gyógyfürdő: 
modern berendezési! gőzfürdő, Ké
nyelmes Iszapfürdők, iszapborogatá- 
tok uszodák, kiilön hölgyek és urak 
rszéére. Török-, kö- és márvényfürdök : 
bölég. tzéntavat- és villamosvlzfürdök. 
A fürdők kitűnő eredménnyel hasz
náltatnak főleg ctuzot bántalmakna; 
él Idegbajok ellen. Ivó kúra a légző
szervek nurutos eseteiben s altesti 
pangásoknál. 200 kényelmes lakó
szoba. Szolid kezelés, jutányos árak. 
Gyógy- és senedij nincs. Prospektust 
ingyen és bérraentve küld az igaz* 
gatbaág.

Eladó
900 -öles szőlő 300 _ -öl 
gyümölcsössel a sátoraljauj- 
helyi hegyen. Értekezni lehet 
KISS SÁNDORRAL Schőn V. 

utca 17 szám.

Kiadó
november 1 - tol a kath. kör. házában

(a törvénvházzal szemben) a jelen

legi hentesüzlet ét a ktttéptő Ki>

üzlethelyiség, jutányosán. — Bővebb

felvilágosítása köri helyiségen nyer

hető.

Kiadó
utcai gargon bútorozott 
szoba. Kazinczy-utca 44. 
sz. Szemben a tvszékkel.

XXX ik évfolyam. XXX-ik évfolyam.

B U D A P E S T I  H ÍR L A P
Főszerkesztő és laptulajdonos:

R ÁK OS I  J ENŐ

Az ország legelterjetebb és legtekintélyesebb

pol i t i kai  napi lapja.
Megjelenik naponta (hétfő kivételével) kora reggel.

Előfizetési ára: egy évre 28 kor., félévre 14 kor., negyedévre 
7 kor., egy hőnapra 2.40 kor. — Egyes példány ára 10 fill. 
Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, Vili., Jőzsef-körut 5. sz.

Minden magyar embernek a figyelmébe ajánljuk a

BUDAPESTI HIRLAP-ot.

X SALGÓTARJÁNI 
Kószéiibánya Részvénytársulat

széntermékei (szobafütésre és ipari czélokra)

KLÁR és NEUMAN cégnél
Sátoraljaújhely

rendelhetők meg. Ugyanott legjobb minőségű apró és 

durva szemű kétszer mosott kovács szén és koksz 
valam int porosz briket kapható.

^  Superfosfát-mfítrágya. Káli-só

I &  $  %  $ $  $  $  *  $  T* $

€laöó ház. Több úri ember
Az Andrássy-utca 66. számú 

3 utcára nyiló sarokház, mely 4 

lakosztályból és mellékhelyiségek
ből áll, eladó.

Bővebbet ugyanott.

* * * * * * * * * * * * * *

teljes ellátást vagy pe
dig csak kosztot kaphat.

A cím megtudható a kiadóhiva

talban

Hatóságilag engedélyezett végeladás._______

SCHÖN SÁNDOR É S  B A R N A  D. C Z ÉG
Sátoraljaújhelyi divatáruháza

összes raktáron levő áruit az üzlet végleges feloszlatása folytán

I  feltűnő olcsó árban kiárusítja. zz := zzzzz= zz i
Ezért mindenki helyesen és okosan cselekszik, ha e kiváló alkalmat felhasználva, szükségletét ezen 

cégnél szerzi be.

Raktáron vannak: női és férfi ruhakelmék, vásznak, női és férfi fehérnemüek, menyasszonyi 
kelengyék, szőnyegek és függönyök nagy választékban.

—  Feltűnően olcsó árak. .....  ■ ■- ...........

Nyomatott Landesmann Miksa és Tarsa könyvnyomdájában Sátoraljaújhely.
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