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Vigyázzatok.
Sátoralja-Ujhely, tlecz 0 .

A hatalmasok körül mindig 
kisebb-nagyobb udvar keletkezik.! 
Mint a herék az anyaméhek kö
rül, úgy rajzanak azok az élősdiek, 
kegyleső mozdulatokkal s mindig 
szolgálatra készen. A korrupció és 
erkölcsi sülyedés korszakában ezen 
proletárok száma mindig nő. Kegy- 
lesők, akik egy szép mosolyért 
egy kis anyagi haszonért meg
tagadják vallott elveiket, s elhagy
ják a zászlót, melynek örök hű
séget esküdtek, lépten-nyomon 
találhatók. Az önérzetes ember 
határozott, jellemes fellépéssel ku
darcot vall a csúszó mászó féreg
gel szemben. Ki számolhat arra, 
hogy a tehetség érvényesüljön, az 
érdem jutalomban részesüljön ?! 
Széleskörű összeköttetés, protek
ció, ez a haldokló századnak jel
szava. A »stréberség» arany
kora ez.

De ílyes hangra azt szokták 
Gzek mondani: „nem szabad az 
ördögöt feketébbre— festeni, mint 
amilyen valóban.* Szomorú dolog 
volna, ha a lefestett kép minden
kire ráillenék, ha az elposványo- 
sodás, az elfajulás oly méretű volna, 
hogy — Diogenes módjára — lám
pával kellene keresni az önzet
len, tiszta erényü embereket

Nehéz napok várnak városunkra.

Kell, hogy valaki résen álljon, 
hogy az amúgy is ktizködő pol
gárságot minden újabb tehertől 
megóvja. Az új rend, melynek 
értelmében Sátoralja-Ujhely város 
nagykorúvá lesz, ma holnap életbe 
iép.

Az új rend, a megváltozott 
adminisztráció, új hivatalokat, új 
embereket kíván. Ha megszűnik a 
gyámság, ha már magunktól akar
juk ügyeinket rendezni és vezetni, 
úgy talán az sem másodrendű 
kérdés, kik lesznek a városi ad
minisztrációnak vezetői ?

Ha már nagyobb fizetésű hiva
talnoki karra van szükség, elvár
hatjuk-e, hogy ezek értelmiség, 
intelligencia és szakképzettség te
kintetében kifogás alá nem fog
nak esni? Avagy itt is protekció 
és nem az érdem fog érvénye
sülni? Félő, hogy a jól jövedel
mező állások betöltésénél a ka
paszkodó udvaroncok fognak győ
zedelmeskedni. Családi összekötte
tések, apró szolgálatokra való hi
vatkozások elegendő ok lesz, hogy 
valamelyik JHlás méltatlan, egy
általában nem arra vaió ember 
kezébe kerüljön.

E lapnak hivatása: szemmel 
tartani, ellenőrizni minden olyan 
eljárást, mely a város -polgárságá
nak érdekeivel ellenkezik.

Igen sok fontos ügy vár elinté
zésre. A megélhetési viszonyok 
városunkban roppant megvannak

nehezítve Ideje volna talán már a 
a lakosság anyagi érdekeit elő
mozdítani, nemcsak újabb terhe
ket rakni vállaikra, hanem a nagy 
elszegényedésnek útját állani.

Tudjuk nagyon jól, hogy mi 
j idézte elő az elszegényedést. Ezen 
j betegséget homeopathice kellene 
orvosolni. Alkalmat adni a szegé
nyebb osztálynak is, hogy a filok- 
szera által elpusztult szőlőjét újra 
művelhesse. Megfelelő tőke nél- 

I kül nem lehet szőlőt mívelni. A 
jómódú ember szüretel, szegény 

j szomszédja bús szívvel nézi par
lagon heverő szőlőjét, nincs senki, 

i aki neki segítséget nyújtson.
Igen! Szegény a nép, a polgár- 

; ság szegényebb része küzd a meg- 
i élhetéssel, a gazdagabbja is el 
i van adósodva És minden nap 
; újabb és újabb terheket ró a 
váltakra. Vájjon meggondolták-e 

; ezek a tehet kovácsolok, hogy mit 
tesznek. Eognak-e tudni lekom- 
penzációt adni az önző érdekeik 
keresztülvitelére összekovácsolt ter
hek ellenértékejil ?

A közel jövő megmutatja majd,
vájjon aggodalmaink alaptalanok-e, 
vagy pedig tényleg a ko.rupció 
és stréberség uralma alá kerülünk i5 
Hiszszük és reméljük, hogy-a pol
gárság józanabb része mindkét 
esetben ismerni fogja köteles
ségét

A MEGYE ÉS A VÁROS.

Mi az igazság ?
— Válasz a »több polgár* cikkére. —

I.*)
Sátoralja-Ujhelyben a nagyköz

ségnek rendezett tanácsú várossá 
való átalakulása ügyében több 
polgár által közzétett deffenziv 
levélre elérkezettnek látjuk az 
időt válaszolni, fentartva és újab
ban is igazolva azon jelszónkat, 
hogy »delendam esse censeo« 
magyarul megmondva: szükségte
lennek, céltévesztettnek és lakos
ságunk anyagi romlásának hir
detjük folyamatban lévő átszervez- 
kedésünket.

A több polgár levele röviden 
három alapeszmén mozog ; elő
ször : tagadják, hogy az átszervez- 
kedés genezise és megvalósítása 
az uralkodó politikai párt és rend
szere érdekében politikai háttérrel 
bírt volna és birna ; másodszor : 
tagadják, hogy annak mozgatói 
klikkcsoportot képeznének; har
madszor : tagadják, hogy az átala
kulás olyan jelentékeny közköltsé- 
gi külömbözetet idézne elő és 
hogy ez által elszegényedett lakos 
Ságunk adóterhe oly ijjesztő mér
tékben emelkedni fog, mint a 
hogy azt állítottuk.

Jelenleg a második pontról a 
klikk ügyeiről nem kívánunk szó-

*) folytatása II. alatt következik.

T Á R C A .
Dal egy kávésleányról.

Irta: G ö d é  J e n ő

A szőke Gita étiekéit. Aranyosan 
rezgő szoprán hangján énekelt egy 
szerelmes szép nótát:

Kedves rózsám, ha elmegyek messzire 
Jutok-e még valaha az eszedbe . .  .

Boris Pista kisérte a zongorán. A 
kis hávéház minden zugából apró, el
haló hullámokban csengett vissza a 
dal, meg az öreg zongora férfias 
akkordja.

A szép Szemző Béla odakönyökölt 
a zongorára és úgy hallgatta. Az a 
kis szőke gycreklány pedig énekelt 
tovább, s a mig énekelt, a szeme, a 
lelke egészen beleveszett a szép, erős 
ember szentébe.

A kávés. Eder papa, gyújtogatni 
kezdte a gázt. Meggyujtotta az egyet
len billiard asztal felett is, azután ki
ment s az ajtó előtt függő lámpással 
bíbelődött.

Éder papa ezelőtt valami félévvel 
jött fel a két lányával a Hargita alól, 
s a Terézváros egyik kis utcájában 
kávéházat nyitott. Két hét múlva már 
ott függött az ajtó felett a tcjüvcgü 
lámpa, amelyre három billiárd golyó 
volt festve, s amelynek fényénél fekete

hetük váltak ki a házfalról; Caffé 
Éder.

S két hét múlva már az éjszakába 
zongorahangok verődtek, s egy üde, 
csengő leányhang dalolt hozzá mélabús 
nótákat. Eder papa leányai voltak. A 
barna, komoly Mari játszott, a kis 
Gita meg énekelt a vendégek mulat- 
tatására.

Hanem vendégek, azok gyéren vol
tak. Egy pár nekibusult lakatoslegény 
virraszlotta csak át az éjszakát egy 
üveg árva sör mellett, vagy cgy-egy 
gyári írnok tért he egy fekete kávéra 
Szóval az üzlet rosszul ment.

Egyszer aztán Boris Pista rábuk
kant a kis k ívéházra. Bement, megis
merkedett a lányokkal s másnap már 
elhozta az egész kompániáját. Valamen
nyi gavallér gyerek volt, jogászok s a 
legtöbbje tartalékos huszár. Azóta J 
aztán eljártak majd minden este, —  
a szép Szemző Béla, a kis fekete 
Baróti Laci, meg az ábrándosszemü, 
gyerekképü Wagner Géza.

Éder papa oda volt a boldogságtól. 
Az üzlet erős lendületnek indult. Az 
urak minden este pezsgőt ittak. A ki
csit fukar öreg kávés rakosgatta egy
másra a zöldhasu bankókat.

A két leány pedig játszott tovább 
estéről-cstérc. Hanem most már az 
uraknak. A lakatoslcgények, diurnisták 
lassankint elmaradoztak. Nem marasz- 
tóttá őket senki, nem is igen vették 
észre. Csak egy gyári Írnok járt még |

I v n p u n k

oda. Leült szótlanul egy sarokba s 
iszogatta fekete kávéját.

Egy napon azután Boris Pista azt 
vette észre, hogy valahányszor Szemző 
Béla ott van, a szőke Gita alig beszél 
egy szót. Észrevette, hogy ha énekel, 
a hangja akadozik, mintha valami bel
ső forróság lepné el, majd pedig ide
gesen és nagyon, de nagyon fájón 
cseng. Szóval észrevette, hogy a kis 
kávésleány szivében egy tiszta, epedő 
szerelem fcsledczik, s hogy az a leány- 
szív  tele van annak a szép, szőke em
bernek a daliás, féifias alakjával.

A derék fiút nagyon bántotta ez a 
felfede és. Jól ismerte Szemző Bélát. 
Ez a szép fin egyike volt azoknak a 
sajátságos, alapjában jó, de végtelenül 
könnyelmű embereknek, akik, mint a 
hínár vonják magukhoz az asszony
leiket, s akik mindig veszedelmesek, 
mert nekik nincs veszteni valójuk.

Boris Pistának is eszébe jutott az a 
kis halasi ügyvédné, akinek egyszer ő 
vette ki a kezéből a pisztolyt. Béláért 
akarta az is szétlőni a szép, fürtös 
fejét.

Gondolkozni kezdett. Tudta jól, 
hogy a Béla apja egy büszke, gőgös 
öreg gentry, aki fia számára már talált 
is egy sárosmegyei leányt, Boris Pista 
tudta azt is, hogy amit az öreg úr a 
fejébe vesz, azt ki is szokta vinni.

Egyszer Szemző Béla valamiért haza
ment Sárosba, Boris Pista felhasználta az 
alkalmat. Odament a leányhoz és egész 
egyszerűen elkezdte:

-4- o l d a l .

—■ Béla elment.
Gita meglepetve, szinte ijedten kapta 

fel a fejét.
— Hová?
— Haza, a menyasszonyához!
A leány clhalványodott. Nem szólt 

semmit, csak imbolyogva ment ki a 
teremből. Odakünn aztán elkezdett 
sirni.

Boris Pista nagyon megsajnálta. 
Szemrehányást tett magának, hogy a 
szegény kis lányt úgy elkeserítette.

Másnap aztán, mikor Szemző Béla 
visszajött, Gita olyan volt, mint egy 
letört virág. Nagyon csendesen, hall
gatagon ült le a zongora mellé, s csak 
mikor az uak kérték, kezdett el 
énekelni:

Kedves rózsám, ha elmegyek messzire . . .

Sohasem énekelt olyan szépen. A 
szomorú, epedő nóta minden hangja 
cgy-egy zokogó panasz volt a lány 
ajkán.

Béla oda ment a zongorához és hall
gatta. Azután Ő is belevágott, gyönyö
rű, lágyan csengő baritonján :

Gondolsz-e reám a távolból 
Néha-néha szép kedvelem.
Vagy elfeledsz, mintha nem is 
Láttál volna sohasem . .

Gita nem bírta ki tovább. A szemé
ből előtörtek a könnyek. Hirtelen ki
ment.

A fekete Baróti Laci csodálkozva 
nézett utánna. azután odafordult Szem
zőhöz.
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ződést akar szerezni ezen panasz ala
posságáról. miért is felkéri a kereske
dőket, a mennyiben előfordult konkrét 
esetekről adatok állnának rendelkezé
sükre arról, hogy áruik a vasúti szállí
tás alatt megdézsmáltattak, azokat sa
ját érdekében a kamara rendelkezésére 
bocsássa.

Pályázati hirdetmények érkeztek á 
kassai kereskedelmi és iparkamarához, 
melynek tudakozódó irodája a szüksé
ges felvilágosításokat adja.

M. kir. államépitészeti hivatal Kassa j 
1895 szám. A  Krasznik-Bazita-Szepsii 
törv. hat. közút 18. a) számú beton- 
áteresz helyreállítására. Költség elő
irányzat f>47 frt 72 kr. Pályázati határ-, 
idő 1898. december 2 0 . délelőtt 1 0  

óra.
M. kir. államépitészeti hivatal Kassa j 

1388 sz. A jablancai rom. kath. tem
plom és papiak helyreállítására. Költség 
előirányzat 769 frt. Pályázati határidő 
1 8 9 8 . december 28-án d. e. 1 0  óra.

M. kir. államvasutak üzletvezetősége 
Debrecen 82092 sz. 1899. esetleg 1900. 
és 1901. években szükséglendő pálya- 
fentartási faanyagok szállítására (a rész
letes kimutatás ezen kamaránál meg
tekinthető). Pályázati határidő 1898. 
december 28. déli 1 2  óra.

Folyadékok szállítása. A cs. és kir. 
közös külügyminisztérium értesítése 
szerint a szerb kir. pénzügyminiszter 
azon tapasztalt visszaélés folytán, 
hogy a megvámolás foganatosításáig 
magánraktárakban elhelyezett folyadék 
szerű árúk tulajdonosai a vámeljáráskor 
konstatált áruhiányt azzal indokolták, 
hogy az áru kifolyt vagy clpárlogott stb. 
a magánraktál ak tekintetében köve
tendő eljárás tárgyában 1897. évi már
cius hó 15-én 4060. szám alatt kiadott 
rendelet 16. § a alapján elrendelte, hogy 
az eddig fennállott gyakorlat megszün- 
tésével ezentúl bor, pálinka és cognac 
magánraktárakban egyáltalában nem 
rakározható, egyéb folyadékául pedig 
magánraktárakban csak oly föltétel alatt 
raktározható, hogy a tulajdonos a rak
tározott árú mennyiségében mutatkozó 

driányért felelős és köteles egyúttal az 
összes vámdijakat raktárnyilatkozatok
ban megjelölt mennyiségű árú után meg
fizetni.

Az esti csillag.
A kertben ül az én kis angyalom 
És elmereng az esti csillagon,
Kinézi hossrsn, édesen merengve 
Mintha odarcptilni volna kedve.

Ne nézd úgy édes azt a csillagot.
A/.ért hogy olyan fényesen ragyog,
Ne vágyj ú'dna oly forrón, epedve,
Mert nem szebb nz a főidnél semmivel se.

Hazugság az a fény, — ne higyj neki, 
Távolbul a föld is úgy nézne ki,
S közelről ott sincs más, csak szenvedés, 
A boldog ember ott is oly kevés.

S lehet, hogy ott is épp oly andalogva, 
Tekint fel egy kis lány a csillagokra, 
Felnéz a földre épp olyan merengve,
S oda repülni éppen úgy szeretne

B írn a  B a r n a .

APRÓ REGÉNYEK.

A  M A J O R E S K Ó .
Irta: L d a d r  B é la .  4

Kínos csend állott be. A gróf vörös 
nyakán kidagadtak az erek, a grófnő 
szemei könybe lábadtak, csak Viktor 
állott a salon közepén hallgatag.

—- Ezt nem hittem volna, — mondta 
a gróf rekedtes hangon.

— Viktor, Viktor . . . sopánkodott 
a*/- anyja.

— Nem, ezt nem hittem volna . . . 
Ez a Gaitano-család végzete. Mindnyájan 
egykép kezdjük: bizakodással s mind
nyájan egykép végezzük: lemondással. 
Csak én voltam balgatag: hittem benned.

— Apám . . . nem tehetek máskép.
—  Tudom. Én isazonkép cselekedtem 

Elvettem az anyádat, s aztán, a mi meg 
reám esett, elvertük azt is. Milyen fényes 
emlékek . . .  A  florcnci palotánkat, 
melynek csak egy harmadrésze volt az 
enyém, elmulattuk . . . Hogy ragyogott 
szépségében az anyád . . . Milyen édes 
dallamai voltak a velencei szerenádoknak 
. . . Milyen bohó jó kedvünk volt azokon 
a nizzai carncválokon . . . Egyszerre 
aztán megperdült a dob . . . Emlék
szel még reá, úgy-c, mama ? . . .

Felkacagott.
Ettől a kacajtól felszáradtak a grófné 

könnyei és vérzett Viktor szíve.
— Apám . . . nem tehetek máskép.

— Igazad van . . .  Én is ezt mond
tam az apámnak ! Jól van, másolni fogom 
az árvák betétösszegeit tovább . . .  Az 
anyád is, hadd járjon tovább gyalog, | 
a ló-utcán, a kis piacon, sárban és 
piszokban, félselyemben . . .  Persze, nem j 
tehetsz máskép. Szerelmes vagy . . . | 
persze! I

Az inas belépett, leszedte a reggeli i 
üres evőeszközeit, s odarakta a grófi 
elé az újságokat. Az idegesen lapozni í 
kezdett bennük, keserű mosolylyal, ho- j 
mályos szemekkel . . .

Mikor az inas kiment, ismételte, g ú -. 
nyosan, epésen:

— Persze, szerelmes vagy! . . . Na 
jó. Akkor h d  vége, mindennek vége. 
Nem vagy immár Gaitano majoresko, 
fiam ! Tudod-e ? Majd betesznek a vidékre 
segédszolgabírónak, hjah, Kelemen Pál i 
fiskális igen befolyásos ember . , . De j 
mi ez? Olvasd csak . . . olvasd . . . 
Kelemen Pálról szól . . . Hogyan? El
fogták az éjjel, a bálból hazatérve, a 
detektiv várt reá . . .  váltót ham isított. . . 
Na, barátom, rosszul választottad ki az 
apósodat!

Viktor gyorsan, lihegve olvasta el a 
rettentő hírt. Lesújtotta. Az első pil
lanatban nem is tudott gondolkozni. 
Csak aztán, keserű fajdalom között, ke
rült elibe Ilus arca, elképzelte ezt a 
kínos éjszakát, ezt a keserves, gyötrő, 
ölő, borzadalmakkal, szörnyűségekkel 
teli éjszakát, melyet -ez—a-lány végig 
szenvedett. Eszeveszetten futott hozzá.

A lány még báli ruhájában volt, s 
ott térdelt az ágya előtt, lvönyei kiszá
radtak és hangja torkába fűlt.

-  Ilus . . .  én vagyok. . .
A leány meg se mozdult.
Ilus . . . édes menyasszonyom . . . 

né/z reám . . . mindenki elfordulhat 
tőled, de én a tied vagyok . . .  a tied 
örökre.

^Folytatása következik)

A szerkesztőség üzenete :
B. E. Tessék tüt elemmel lenni. A véderő 

urasifás 111 S-a »lapján a községeket sorozási 
költségeké 1 megterhelni nem szabad. Ezt 
már megírtuk Ö tnek. Majd ha pár hó múlva* 
ak’ualis lesz, foglalkozni fogunk vele. Jól hal
lotta, mi tudjuk és az ilyen i.iesztésiktől sem 
liadunk vissza Ezt a korcsma falai közt 
mond|ák ugyan, de mi attól sem fogunk 
megijedni Meglátja, hogyha a korcsmái ijeszt
getést beváltják, az ökölszoritó togja a rövi- 
debbet húzni

Zs. J. P .t .k . Alkalmilag személyesen tesszük 
tiszteletünket. Nem következtetés, hogy 
m cit az egyiknek szabad, nekünk is szabad 
volna. Mi feljegyzett és üldözött orgánum va
gyunk, tehát jobban kell vigyáznunk. Bármit 
is igtn szívesen veszünk. De a kiadót mégis 
könnyelműség volna csávába keverni.

TÉ J. Helyben. Majd átolvassuk és ha jó 
közölni fogjuk.

M. J. Kolozsvár. G. A Misko/cz. K. J. B. M.
E . E. Bpest. Th. II. Sch H.-né. K. I.-né 
Bogaras és többeknek: Felelős szerkesztőnk 
szívből köszöni a gratulációt.

Özv. W.-né Bpest. A méltóságos asszony 
címére is küldettem lapot. Külömben e na
pokban gratulált és nem említett semmit, eb
ből következtetem, hogy megkapta. E hó 
folyamán már okvetlen Pesten leszek és min
denesetre meglátogatom ü..öket. A kis Józsi 
a ja ndu 11áv aI üdvözölt Nagy-Becskcrek- 
ről, azt irta. bogy az internátusbán rendkívül 
meg vannak vele elégedve.

Kiadó: LANDESM ANN M IKSA.

Richter féieHorgony-Pain-Expeller
L in im e n t .  C a p s ic i  c o m p .

Ezen hírneves háziszer ellentállt az idő megpróbálásá- 
nak, mórt már több mint 30 év óta megbízható, fájda
lomcsillapító bedörzsölésként alkalmaztatik köszvénynél, 
C8iiznál, tagszaggatásnál és meghűléseknél és az orvosok 
által bedörzsölésokre is mindig gyakrabban rendeltetik. A 
valódi Horgony-Paiu-Expeller, gyakorta liorgony-Liniment 
elnevezés alatt, nem titkos szór, hanem igazi népszerű házi
szer, melynek egy háztartásban sem kellene hiányozni. 
40 kr., 70*kr. és 1 frt. üvogenkónti árban majdnem minden 
gyógyszertárban készletben van; fő ra k tá r :
Török József gyógyszerésznél Budapesten. Be
vásárlás alkalmával igen óvatosak legyünk, mert 
több kisebbértékü utánzat van forgalomban. Ki 
nem akar megkárosodni, az minden egyes 
iivogot „Horgony" védjegy és Richter ezégjegy- 
zés nélkül mint nem valódit utasítsa vissza.

RICHTER F. AD. és társa, cs. és kir. udvari szállítók, RUDOLSTADT.

Állatbiztosítás.
Alólirott biztosító 

társaság kaucióképes

vezérképviselöt
keres Zemplénmegye 
területére Sátoralja
ú jhely székhelylyel.

Ajánlatok közvetle
nül az Igazgatósághoz 
(Budapest, Erzsébet- 
kör-út 27 . sz. a.) cim- 
zendők. M agyar köl
csönös állatbiztosító 
társaság m. sz.

K a r á c s o n y f a - d í s z e k
■■ 11 gyönyörű Rivitelöen /••••••I I I I  •••••• dús
U  I  ■ lametta, angyalhaj, v iaszt angyal, bon- 

M ■ bonier, láncok, lampionok, üvegdísz.
^  viaszkgyertya a legjutányosabb árak 

Ifjúsági iratok! mellett kaphatók: /

Landesmaim Miksa és Társa
KÖNYV-, PA PÍR  és ÍR Ó SZER K ER ESK ED ÉSÉBEN
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