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Megjelen minden szerdán és szombaton este ^  Fin.uns.ur.: ^  ' «
S zerkesz tőséé-11'w e k T r te ’té r «71 Biró Pál- Dr. Búza Barna. Kiadóhivatal: l a h m a  Mlk.a é. Tirúníl, Wekerl.-lér 502b z e r k e s z t o s e g  . w e k e r i e - t e r  ö / l .  _________ Hirdetéseket a legjut&nyoaabb ftrban köilünk.

A  fŐÍSOán m in d e n t  e l  fÖ £ dll előttünk a főispán lemondása, elvitázhatatlan érdemeit örömmel gatni, mert bátran és őszintén 
. . .  . & Hála Isten’ semmi sem örök e ismerjük el, mi készséggel hirdet- szoktuk kimondani mindazt a mi
K ö v e tn i  . . .  , nap alatt. Magyarország bércei jük, hogy az ő főispánsága ideje a szivünket nyomja.

í-átoraija-Ujheiy március 7. között új szellő hordja szerte a alatt az anyagi zavarok és elemi j^e értsenek tehát félre ben-
(bp) A megye közönségét most !tisf f  eszmények magvát. Uj haj- csapások egész áradata közben nünket. Ismételve hangoztatjuk

erősen foglalkoztatja Molnár István "al hasadt’ P,rkadása W  szebb f reztuk az °  működésének üdvös nem személyes motívumok vezér
főispán lemondása. A hová csak I k° rszak ho,nzontJát ^anyozza ko- hatásait is. Hk toliunkat, hanem az igazság
elkerül az ember mindenfelé ar- ru * ,?  a hajnalhasadás ébredés £)e nem tudjuk elhalgatni azt és őszinteség,
ról beszélnek, hogy a főispán | e?fy..k^ s. éJszaka amelynek az erkölcsi sülyedést, amelyet a És ezért mondjuk el mindeze-
megy. Némelyek azt mondják, sötétségét eloszlatják a kelő nap régi rencjSzer igen sok várme- ket, ezért óhajtjuk igazolni azt 
hogy a főispán nem megy, hogy: eaes sugara1, gyében meghonosított. az álláspontunkat, hogy Molnár
a főispán marad. A gomolygó és fojtó köddel Nem tudjuk elhalgatni azo- főispánnak a lemondása legfő-

Ezek a némelyek azok, a kik telt éjszakának emberei nem él- kát a bűnöket, amelyet a régi képpen azzal van indokolva, hogy 
a legutólsó közgyűlésen az alispán hetnek meg a rügyfakasztó üde rendszer előtt való feltétlen meg- a régi rendszer bukásával erköl- 
elkésett marasztalására harsogó j levegővel telt légkörben. Sérti hódolás szült. Nem tudjuk elhal- esi presszió nehezedik azon bu- 
éljenben törtek ki és valami tiin- szemüket a nap, elakasztja lélek- gatni azt, hogy itt ebben a me- kott rendszer híveinek vállaira is. 
tetés félét rendeztek Molnár István zetüket a levegő frissessége. gyében nemrégiben az abrak és Az a tüntetés, amely Molnár
mellett, aki még ma a hatalmon Azt a siri csendet, amelyre a ostor rendszere uralkodott. Ábra- főispán mellett a közgyűlésen
van. tb. főjegyző a főispán üdvözlése- kot adtak a türelmes igavonónak, megnyilatkozott, az komolynak úgy

A mi leghatározottabb meg- kor rámutatott és amelyet a fő- ostort a ficánkolóknak. Nem tud- sem tekinthető, de legkevésbbé 
győződésünk az, hogy Molnár ispán tapintatának tulajdonit, aki juk elhalgatni, hogy az egyén sem ingathatja meg a főispánt 
íőispán szavának fog állani és a j a nehéz viszonyok közt is meg- létösztönét a korrupció erkölcste- elhatározásában. Tudjuk nagyon 
mint a plenum előtt is kijelen- tartotta a helyes irányt, azt a siri len madzagával kötözték a hata- jól, hogy azok nagyrésze köte
tette : mindent el fog követni, csendet a megye közélete még lom korlátáihoz. Nem tudjuk el- lességből, másik része életösztö- 
hogy lemondása elfogadtassák és abban a ködös éjszakában töltötte, halgatni, hogy itt az emberekben nénél fogva gazsulál a főispánt 
állásától felmentessék. amelyet a régi rendszer megho- temetővé irtották a lelket, hogy széknek. Hisz ez a többség nem

Már pedig teljes bizonyossággal nositása utálatossá és utálttá tett. itt sem jogrend, sem polgári ön- ura, hanem cselédje a hatalom- 
állithatjuk, hogy a főispánnak sok- Azt a siri csendet egy borza- érzet, sem szabadság védelme nak. Ez a megyei többség nem 
kai kevesebbet kell elkövetnie a dalmas közöny szülte, amelynek alatt fejlődő jólét magának utat az elvek szárnyain emelkedett föl- 
> minden«-né\, hogy lemondása el- tapsolt a hatalom mindaddig* nem törhetett, mert nem a tör- felé, hanem a fegyelem pórázán, 
fogadtassák, különösen akkor, amíg sikerült neki érzéketlenné vény, nem az igazság és nem jog hol erre, hol arra ráncigáltatta 
amikor igazán előrehaladott korái tenni a nemzet fiainak lelkiisme- rendszere uralkodott. Hanem meg- magát gazdájától. Tudjuk nagyon 
hozza fel távozása okául. rétét. honosították az alázkodást, a meg- jól, hogy ez a többség, amely

Ezek a tények. Ezek pedig tel- Most ennek a rendszernek kö- hunyászkodást Kiirtottak a köz- ma Molnár marasztalását éljenzi 
jes tisztasággal mutatják, hogy dös levegője eloszlott: tenné- szellemből minden szebb érzéket megy ugyanez holnap már az uj 
Molnár István már csak rövid szeles folyománya az események- a korrupcióval és füledtté tették főispánnak ugyanezzel a lelkesü- 
ideig lesz Zemplénvármegye fő- nek, hogy ezen rendszer hívei a levegőt az igazságtalanság, a léssel fog éljenezni. »Le roi est 
ispánja. a közélet teréről is letűnjenek. törvénytelenség és a jogtalanság mórt, vive le roi.« Ugyanígy cse-

Megérett az idő, elérkezett a Távol legyen tölünk a sze- miazmáival. lekszik ha kell ez a lelkes me-
kor, megbuktatva a régi rendszer, mélyes gyűlölködésnek még csak Ezeket nem tudtuk és mindeze- gyei többség.
És mindezek eredményeként itt az árnyéka is. Mi Molnár főispán két nem tudjuk ma sem elhal- Mi hisszük, hogy Molnár főis-
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r 11 Á i ~ )  a tani a szerelmet, mert ők is asszonyok. — Igen — mondá Lucienne s elő- Lucienne elhal ványodeít s aztán hir-
J*- _ÍIV> *—J  Lucienne idegesért tépdeste otthon- lépett. télén pir futotta el arcát

, v - ■ ■. — — t áj a hófehér csipkeszéleit. — Walobriaidné asszonytól hoztam — Nem félek, erős leszek, mert 6
A a \ 7 t*rfAr ~~ Nem jön semmi • nem !‘ze* levelet. szeret.
** g y e r c K .  ret Vagy valami baj érte. Szakítani — Végre! — suttogá magában Lu- S a levelet megcsókolva kebelébe

Irta: F a lk  R ichárd. akar * • * Ne,n ir • • • Vagy ha ^ en» cienn<r  • rejté.
úgy utolsó levelét irta számomra, az Majd átvéve a levelet, igy szólt: Myugalmat erőltetett magára; lebo-

A kis szalonban türelmetlenül jár- utolsó Istenhozzádot. Jaj nekem . . .  — Választ is vár ? csátotta a függönyöket s leült a kis
kált fel s alá az asszony. Várta annak És a szomorú gondolatok raja árasz- — Nem, — mondta a szolga s kö- asztalhoz újságot vett kezébe s úgy
a férfinak a levelét, a kit két hosszú tóttá el a kétségbeesésben szinte. el- szönés után távozott. tett mintha olvasna. Várta az ítéletet,
év óta szeretett. És a szerelem e nagy tompult agyát. Lucienne Delaroc inasa által, min- Nem kellett sokáig várakoznia. Csen-
időtartama alatt minden ilyen napon, Keresett valami megnyugtató választ, dig valamelyik előrejelzett barátnője gettek. A férje jött, megismerte ruga-
mikor Delaroc tudatta vele a legköze- de a gyorsan váltakozó sötét képek nevében kapta a leveleket, nehogy fel- nyos lépéséről. Lucienne alig birta el-
lebbi találkozás idejét — ilyen a két- között nem talált vigasztalást. Az ab- tűnő legyen a cselédek előtt. fojtani erős szívdobogását, úgy zakatolt
ségbeesésig izgatott állapotban várta a lakhoz ment s letekintett a fénypont- — Tőle, — suttogá magában, mi- az a kis husdarab.
kedves izenetét. pában tündöklő boulewardra, nefelejts- közben visszatért a szalonba. Türelmet- Pounet benyitotta az ajtót; az asz-

Valóban csak ilyen nagy mértékben kék szemeit a járókelőkre szegezte, lenül szorította kezében a levelet, míg szony meg sem mozdult. Pounet óva-
ideges asszony lehet hü szerelméhez, mintha közöttük keresne valakit. a szobaleány felcsavarta a villanyos tosan, vigyázva az asszonyra becsukta
csak az ilyen ragaszkodik a végsőig A szép szőke asszony egész testé- csillárt. - az ajtót s a kulcsot zsebébe tette,
ahoz az ideálhoz, a ki nélkül eltöltött hen remegett; valami végzetest jővén- Reszkető kezekkel tépte fel a bori- j Erre a szokatlan cselekedetre rosszat
pillanatok alatt tulerős fantáziával festi dőlő balsejtelem vett rajta erőt. Nem tékot. Gyorsan futotta át a nehezen J sejtve felnézett a sápadt arcú asszony,
meg magának az elszakadás lehetet- bírta. ki tovább a belső küzdelmet s a várt sorokat. — Jó estét, édesem ; szólt feléje
lenségét, a sötét semmit; a mi azután chaisellonguera esett félájultan s úgy pi- »Imádott Luciennem ! menve.
bekövetkeznék, a lehetetlen életet s a hegett ott, mint az esőtől vert veréb. A férjed mindent tu d ! Ez a gyalá- — Jó estét, mondta Pounet.
jóltevő halált. Szegény örök boldogta- A kis szalonra lassánkint ráborult a zatos Sebuline, a kit elutasítottál, — Honnan jö^sz kedvesem, kérdezte
lanságra utalt asszonyok, nektek nem homály. A selyem bútorok, a könyv meglátott, a mint tegnapelőtt laká- j Lucienne erőszakolt mosolylyal. 
élvezet a szerelem, hanem k in ; nem állvány, a kaktuszok monoton árnyékba somról eltávoztál s ma délután a — A szeretődtől I mondta férje a 
erény, hanem btinhödés. A szeretett rejtőztek. A zajtalan egyhangúságban klubban besúgta ezt a férjednek. Pou- j kíntól elfojtott hangon, 
férfi nem szerelmetek tárgya, hanem az emajli óra ketyegése jelezte az net itt azonnal felkeresett és kérdőre Az asszony mozdulatlanul nézte a 
rögeszméje s mindenre képesek vagy- áletet. vont. Nem felelhettem mást, mint- könyező, nagy, atléta embert, ki egy
tok, bűnre, hazugságra, csakhógy meg- Öt órát ütött. A gyötrődő asszonyka hogy rendelkezésére állok. Hjlnap csapással összezúzhatta volna ezt a
tartsátok magatoknak őt. erős csengettyű-zajra rezzent fel Győr- talán már többet irhatok. Légy erős gyönge asszonykát. A férfi sirt ; az erős,

Ezek az asszonyok, verik le egy jaj- san kinyitotta az ajtót s az előszobába s ne felejtsd el, hogy mindig a tied csinos fekete szakálu ember összetörve 
kiáltással a társadalom támasztotta tüjr- sietett. A szobaleany kinyitotta az aj- Charles. hullott egy karosszékbe,
vények korlátjait s követelik maguknak tót, egy szolga lépett be( Ui. : Az inast kocsival küldtem, Luciennek minden félelme elmúlt,
az örök ideált, az őrült szerelmet. És — Pounet asszony . . . szólott sáp- hogy megelőzze férjedet, ki azonnal Nem ezt várta ő , a büntető, félelmetes
mégis tőlük sem lehet s szabad eltil- káját levéve. I otthon lesz. Minden pillanatban várlak.« férjét, ki iszonyú számadásra fogja

Lapunk 4- oldal.
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pán tapasztalt szeme mindezeken 
átlát és önérzetes cselekvését 
meg nem másítja. Mi Molnár fő
ispán lemondását határozottan 
férfias, nyílt eljárásnak tartjuk, 
mert önérzetes főispán lemond, 
mihelyt múltjának minden fázisát 
egy uj rendszer hajnalhasadása a 
napnál fényesebben diszkreditálta.

A kormány üdvözlése.
Zemplénvármegye Törvényha

tósági bizottságának 1899. évi 
február hó 28-án tartott közgyű
lésében 2. sz. alatt hozott határo
zatával az alispán megbizatott, 
hogy Széli Kálmán miniszterelnö
köt, Valamint a többi miniszte
reket, kineveztetésök alkalmából 
a vármegye nevében üdvözölje. 
— A vármegye közönsége nevé
ben intézett fölirat Thuránszky 
László tb. főjegyző tollából ke
rült ki, és a következőleg hangzik:

Nagyméltoságu Miniszter Elnök Ur!
Kegyelmes Uram?

Vármegyénk Törvényhatósági bi
zottsága a folyó évi február hó 28-án 
tartott rendes évnegyedcs közgyűlé
sében hozott határozatával megbízott, 
hagy a parlamentünkben közel hat 
hónapig dúlt viharokból történt sze
rencsés kibontakozás és a béke helyre
állítása körül szerzett érdemeiért, mi
niszterelnökké történt kineveztetése 
alkalmából Nagyméltóságodat és az 
uj kormányt vármegyénk törvényható
sági bizottsága nevében és részéről 
üdvözöljem. Mert a midőn Nagym^l- 
tóságod és minisztertársai kormányra 
lépéséről a vármegye közönségét Nagy
méltóságod f. évi február hó 28-án 

„2844. sz. alatt kelt kegyes intézmé
nyével hivatalosan is értesíteni mél- 
tóztato tt; örömmel ragadom meg az 
alkalmat, hogy Nagyméltóságod sze
mélyében, a kiváló férfiút, a kit a mi 
alkotmányos nemzeti szellemű szere
tett koronás királyunk Ő felsége a 
parlamentünkben lefolyt, — Nagymél
tóságod saját szavait idézve, — »ál
datlan ádáz harc« megszüntetésére

államkormányzatunk vihajt^épett hajó
jának a béke szélcsendes kikötőjébe 
vezetésére mint legkiválóbbakat kivá
lasztani és a legkegyelmesebben meg
kérni méltóztatott, — kormányunk 
elnöki székében melegen üdvözöl
hessem.

Némán, türelemmel várta népünk az 
ő kiszámíthatatlan kárával és veszé
lyére folytatott parlamenti harc kime
netelét, bizva alkotmányos királyunk 
bölcsességében és alkotmány szerete- 
tében, bizva abban, hogy a felség 
mint mindig; e súlyos körülmények 
között is eltalálja a helyes irányt és 
megfogja tudni választani azt az álta
lános közszeretetben álló egyént aki 
ezredéves alkotmányunkat a megte
remtett válságos helyzetből is sértet
lenül fogja kimenteni és kormányza
tunkat a nemzet javára, boldogulására 
tovább vezetni.

Megtörtént! — és a nemzet biza
lommal telt reménynyel néz jobb jö
vője elé.

Vezérelje Nagy méltóságodat és mi
nisztertársait legkegyelmesebb Urunk 
Ő felsége bizalmából eléjök tűzött 
nemzet boldogító magasztos feladataik 
megoldásában a magyarok Istene ! — 
és legyen róla Nagy méltóságod meg
győződve, hogy ezen irányban kifej
tendő működésében vármegyénk kö
zönsége törvényes hatásköréhez ké
pest hazafias buzgalommal és erély- 
lycl fogja támogatni.

Fogadja Nagy méltóságod hazafias 
tiszteletünket.

Sátoralja-Ujhely, 1899. március 5.
T. Zempénvármegye közönsége 

nevében :
M atolay E te le , alispán.

Jegyzők gyűlése.
A Zemplénvármegyei községi és kör

jegyzők egyletének Sátoralja-Ujhely ben 
f. évi február hó 28-án tartott rendkí
vüli közgyűlésében Kula István egyleti 
Il-od alclnök elnökölt.
' A * Felsőmagyarországi Hírlap*-bán 
»Válasz a súlyos vádakra« cimü Pataky 
Miklós által közzétett cikkel szemben, 
Fodor Jenő elnöknek, az egylet érde
kei körül kifejtett eljárását, helyeslőleg 
tudomásul vették s neki elismerést és 
bizalmat szavaztak.

Az országos jegyzői árvaház javára 
gyűjtött összegek elszámolását illetőleg,

az egylet közgyűlése kijelentette, hogy 
habár a volt vezetőség kezelésének lel
kiismeretességében, kételyre indok fen 
nem forog, de kénytelen kijelenteni 
azt is, hogy alaki szabálytalanságok 
miatt dicséret sem illeti meg. Elhatá
roztatott egyszersmind Fodor Jenő el
nök indítványára, hogy tekintettel arra, 
miként a sátoralja-ujhelyi járás főszol- 
gabirájánál folyamatba tett eljárással,

1 az egylet kívánalmainak elég tétetett, a 
| további lépések beszüntetésével Barthos 
: József főszolgabírónak, az egylet érde
kei sikeresitése érdekében, jegyzőköny
vileg elismerés és köszönet nyilvánit- 
tassék.

Pataky Miklósnak, az egylet kebelé
ből való kilépése, a kilépett bejelentő 
indokok visszautasításával elfogadtat
ván — tudomásul vétetett.

A jegyzői nyugdíj ügyben szerkesz- 
j tett szabályrendeletnél keletkezett fél
reértések elintézése tárgyában, Fodor 
Jenő elnök jelentése helyeslő tudomá
sul vétetett, ugyancsak az ő indítvá
nyára kimondatott, hogy a nyugdíjin
tézmény keletkezésétől fogva, a bevé
telek és kiadások elszámolásának ki
szolgáltatására a vármegye házi pénz
tára, a törvényhatóság utján kötelez- 
tessék.

A gyűlés elnök éltetésével pontban 
délelőtti 10 órakor bevégződött.

N.

HÍREK.
* Kinevezés. Az igazságügyminiszter 

Matterny Gyula sátoralja-ujhelyi törvény- 
széki joggyakornokot a homonnai járás
bírósághoz aljegyzővé nevezte ki.

* Áthelyezés. Az igazságügyminiszter 
dr. Kasztriner László homonnai járás- 
birósági aljegyzőt a sátoralja-ujhelyi 
kír. törvényszékhez áthelyezte.

* K ossuth F erencz az orsz. 
függetlenségi és 48-as párt ve
zére, lapunk munkatársa az Egyet
értéstől — melynek előbb főmun
katársa, utóbb munkatársa volt —  
megvált, vasárnaptól kezdve a 
volt Ugrón párt lapjában, a »Ma
gyarország*-bán folytatja publicisz
tikai működését. Az Ugrón és 
Kossuth párt egyesülésének és 
teljes egybeolvadásának ez egyik 
örvendetes jele.

vonni őt, mert megzavarta a házi élet 
becsületes csendjét. Néhány pillanatnyi 
csend állott be. A férfi felszáritotta kö- 
nyeit s némán bámult maga elé.

— Tehát megcsaltál nyomorult asz- 
szony a kit én annyira imádtam, sze
rettem. Beszélj, az igazságot akarom. 
Mióta csalsz meg ?

— Mióta feleséged vagyok !
— Hallatlan vakmerőség! kiáltott fel 

a férj. Akkor egyedül te vagy a nyo
morult, alávaló I?

— Mert te akartad, én nem. Te azt 
montad, hogy majd megszeretlek én 
pedig csak Őt, csak őt szerettem? szólt 
tele szenvcdélylyel.

— Meg fogom ölni, — rikácsolta 
a férj.

— Soha! Az lehetetlen, nem akarom, 
nem engedem. Ugy-e nem ölöd meg 
orvul . . .

— Nem, hanem kellő formalitása 
ennek a párbaj.

Ha ismersz engem tudod, hogy a 
golyóm nem szokott célt téveszteni. 
Nem felejted el mi történt tavaly a 
belgiumi határon, vagy nem tudod mi 
képen halt meg Truffaille, ki elég vak
merő volt téged szóval meggyalázni?

— Kegyelem! rimánkodott az asz- 
szony.

— Soha, kínt kínnal, halált halállal 
fizetek 1 Mert az én lclkemet megölté
tek gyáván, orvul.

Az asszpny térdre hullott, kétségbe
esésében hosszú szőke haja vállára 
hullott' s úgy csdekelt férje előtt, mint 
egy észbontó, bűnbánó, Magdolna.

Ha csak valaha szerettél megbocsá
tasz neki. En vagyok a bűnös egyedül 
én. Ln kínáltam magam, ő pedig úgy 
vett, mint minden más nőt . . .

— Eh hiába minden! Ő meghal. Te 
pedig menj, takarodj, nem akarlak 
látni soha!

A férfi undorral fordult el az asz- 
szonytól s izzó homlokát kezeibe rejtve 
gondolkozott.

— Jól van megyek, most, azonnal! 
Szólt az asszony erejét összeszedve.

— Hová mégy ? állotta el útját a 
férje.

— A szerctőmhöz! morídta büszkén 
Lucienne s zilált haját gyorsan rend
be szedte.

— Jól van, jól teszed; búcsúzz el 
tőle. Nem sokáig lesz a tied.

Az asszony fájdalmasan felkacagott.
— Ki tudja? Két pisztoly^lesz s két 

fleuret, mindegyik találhat. Ő élni fog!
-— Annyira szereted ezt az embert!
Az asszonynak felvillantak szemei; 

minden mi jó, mi szép, kedves, össz
pontosultak szerelemtől áthatott sza
vaiban.

— Nagyon szeretem!
A férj megvetőleg vállat vonogatva 

ment az ablak felé
Az ajtónál az asszony visszafordult.
— De nem egyedül megyek I
A férje kérdőleg tekintett vissza.
— Viszem magammal a gyerme

kemet.
A férj mint dühödt állat rohant feléje 

s clállotta a hálószobába vezető ajtót, 
a mely melletti gyerekszobában nyitott 
ajtó mögött aludt a kicsike.

— Soha! Nem érdemied meg őt, 
az enyém marad.

Luciennet ez önkívületi állapotba 
hozta s mint nőstény oroszlán fel
kiáltott.

— El onnan! A gyermek az enyém 
Nincs jogod hozzá.

De igen, hiszen a fiam!
Az asszony némán tekintett a törődő 

emberre.
A férj szakadozottan hörgött fel 

iszonyú kínjában.
— Mit? Talán az is? . . . Szólj, be

szélj. A fiam!?
Az asszony fejét rázta s könyei el

fojtották hangját, zokogni kezdett.
— Istenem, ilyen gyötrelem! Hát 

ez a fiú nem az enyém; nem az én 
édes fiam? A Delarocé?

— A hogy montad . . .
A férj kidülledt szemekkel nézte az 

asszonyt, mint a ki valami borzasztót 
akar elkövetni. Az asszony szinte saj
nálattal nézte a vergődő embert.

Az felerditott:
— El, innen el . . .
Felrántotta az ajtót s eltűnt a kö

zeledő éjszakában.
Lucienne fájdalmasan nézett utána, 

aztán bement a gyermekszebába, kebe
lére ölelte az ébredező kicsikét, kinek 
ártatlan szép szemeiből szörnyű vád 
látszott inteni az asszony felé.

— Nem igaz, esküszöm! — zokogta 
az asszony. — Csak hazudtam, hogy 
megmentselek számomra s megtarthas
salak; megraboltalak ő érte. Enyivel 
tartozol nekem kicsikém, ha megrabol
tam az apádat, add vissza nekem el
vesztett, soha sem élvezett boldogsá
gomat. Ugy-e megbocsátasz?

A kicsike olyan kíváncsian nézegette 
a mamáját, miért sir, mikor minden 
olyan szép és fényes. Mikor a villany
lámpa úgy tündöklik s Bobó a huszár, 
meg a falovak olyan egyenesen álla
nak a szőnyegeden . . .

* Házasság. Gróf Ráday Gedeon el
jegyezte Szirmay Alice kisasszonyt, 
Szirmay Pál udvai földbirtokos leányát.

László Béla helybeli könyvkeres
kedő eljegyezte Knöpfler Ella kisasz- 
szonyt, Kassán.

! Prittcz Ármin, Princz Sámuel liszka- 
tolcsvai gőzmalom tulajdonos fia f. évi 

j február 28-án jegyet váltott özv. Gut- 
' mann Hermáimé tolcsvai lakos leányá- 
! val Amáliával.

— H egedűs a hirlapiró-szö- 
vetséghez. A vidéki hirlaplapirók 

, országos szövetsége február 28-án 
tartott igazgatósági üléséből tá- 

i viratilag üdvözölte Hegedűs Sán- 
| dórt, a hírlapíróból vált kereske
delemügyi minisztert. Erre az üd
vözletre Hegedűs Sándor követ
kezőleg válaszolt:

Tisztelt elnökség!
Megtisztelő szerencsekivánataikért 

fogadják legőszintébb köszönetemet és 
kérném ezt a szövetséggel is közölni.

Igaz hivök: Hegedűs.
* Halálozás. Fájdalommal tudatjuk : 

Szemerei Szemere Lászlónak élete 63-ik 
boldog házasságának 37-ik évében hosz- 
szas szenvedés után történt gyászos el- 
hunytát. A felejthetetlen halott földi 
részei március hó 6-án a dolhai sir- 
kertben az ev. ref. egyház szertartása 
szerint örök nyugalomra tétettek.

* Iparfelügyelö. A kereskedelmi mi
niszter e napokban tudatta a törvény- 
hatóságokkal az 1899. évre megbízott 
iparfelügyelők névsorát. Ebből bennün
ket az érdekel, hogy Ung-, Zemplén-, 
Abauj-Torna-, Sáros-, Szepes-, Árva-, 
Bars-, Hont-, Liptó-, Nógrád- és Zólyom- 
vármegyék területén ezt a megbízást 
Broóser Mór m. kir. iparfelügyelő nyerte 
el, a kinek székhelye : Kassa.

* A sárospataki polgári kaszinó, mint 
hiteles forrásból értesülünk, helyiséget 
fog változtatni. Feldmesszer vendéglős 
egy modern kaszinó helyiséget szándé
kozik építeni, a vele folytatott tárgya
lások során, sikerült kölcsönös megál
lapodásra jönni. Azt hisszük, hogy ez 
év őszén a kaszinó uj ruhát ölt ma
gára, de kívánatos is, mert a mostani 
bűzös helyiség a kaszinó intencióinak 
nem felel meg.

* Március 15. A nemzet nagy ün
nepét Sátoralj a-uj hely városa is méltóan 
fogja megünnepelni. A város tekinté
lyes polgárai részt vesznek a színház
ban a Városi Kaszinó által rendezendő 
nagy társasvacsorán. A banketten Ma
tolay Etele alispán fogja a nagy napot 
méltatni. Többen is felszólalnak, mint 
minden évben úgy az idén is nagysza
bású és lélekemelő ünnepély színhelye 
lesz a Várósi Színház. Ez alkalomra 
páholyjegyek kaphatók Szentgyörgyi 
Vilmosnál. Középpáholy 3 frt. Oldal
páholy 2 frt.

A sátoraja-ujhelyi iparosok önképző 
egylete f. hó 7-én tartott válaszrmányi 
gyűlésen nagy lelkesedéssel elhatározta, 
hogy március 15-ikét — mint a nem
zeti ébredés örökemlékezetü nagy nap
ját méltó módon meg fogja ünnepelni. 
Az ünneplés programmját a követke
zőkben állapította meg : Az nap este a 
»Bock« éttermében nagyszabású köz
vacsorát rendez, melynek részvételére 
lelkes felhívásokban a polgárságot is 
felszólítja. Ugyanakkor hazafias szava
latok tartatnak és Kaufmann Ármin 
tanító, a nagy napot méltató felolvasás 
megtartására kéretett fel.

* Az eisö sátoralja-ujhelyi ízr. beteg- 
sególyzö egylet a múlt hónapban tar
totta közgyűlését. Az egylet célja : 
szegény izraelita családokat 12 kros 
heti befizetés ellenében megbetegedés 
esetére orvosi kezelésben részesíteni és 
gyógyszerekkel ellátni. Az egylet or-
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vosa dr. Štern Amin, kinek rendelvé
nyére az egylet gőzfürdő jegyet és ás
ványvizet ad ki. A legutóbbi választ
mányi ülés elhatározta, hogy azon esetre, 
ha súlyosabb betegségnél orvosi konzi-j 
Hűm tartásának szüksége merülne fel, 
az egyleti orvos ennek eszközlése ér
dekében az egylet költségére saját ha
táskörén belül intézkedhetik. Ajánljuk 
ezt a humánus egyletet minden szegé- j 
nyebb sorsú izraelita figyelmébe, csat-1 
lakozzanak minél többen a betcgsegély- 
zők kötelékébe, hogy annál könnyeb-: 
ben gyakorolhassa ezen derék egylet a j 
jótékonyságot. Az egvlet elnö.cc; Wid- 
dér Gyula. T itkára: Reichardt Jenő.

* Nemesi elönév adományozás. A 
király Klein Tivadar Zemplénvármegye 
főpénztárosának, Klein Emil sátoralja
újhelyi takarékpénztári tisztviselőnek, 
valamint törvényes utódaiknak, régi 
magyar nemességük épségben tartása 
mellett az *arnötfalvi* nemesi előnevet 
díjmentesen adományozta és egyidejű
leg megengedte, hogy családnevüket 
A rnótfa Ivyra á t vál t ózta thassák.

— A nyugtalan karádiak. Még a 
múlt évben választotta meg Karúd \ 
zemplénmegyei község ref. gyülekezete 
lelkészévé Fürjész Tamás lukai ev. ref. 
lelkészt, a zemplénmegyei ref. pipi tes- 
tüfet köztiszteletben álló, kiváló tagját, 
aki mint jeles egyházi szónok ismere
tes. Mint a Felsőmagyarország írja: aj 
választásnál megbukott ellenpárt csak j 
nem akar le.hagyni áskálódásaival. A 
választást megfelebbezték, de az azt 
elbírált összes felsőbb hatóságok jóvá
hagyták a törvényesen lefolyt válasz
tást és az uj karádi lelkészt megerő
sítették állásában. A felbujtogatott 
ellentáborból azonban még mindig akadt 
három nyugtalan vérii ember s ezek 
Wlassics miniszterhez mentek el pa 
naszra. A miniszter megígérte a monstre 
deputációnak, hogy bajukat — ha le
het — orvosolni f)gja. Mindenesetre 
kívánatos is, hogy az orvoslás bekövet
kezzék, de nem abban a formában, 
ahogy némelyek gondolják a felbujtot
tak közül. Ha erélyes rendszabályokat 
tudunk alkalmazni a szociálista agitáto
rok ellen, mennyivel inkább megérdem
lik azok, kik egy egyházközség béké
jét dúlják fel izgatásaikkal. Szemben a 
panaszkodókkal erre hívjuk fel a mi
niszter figyelmét.

egyik diadalmas csatája, Nagy-Szeben I 
bevétele; főalakjai: Petőfi, Bem apó;' 
hazafi is a kompozíciója, magyaros min
den izében. Ez a hazafiság megnyilut-j 
kozik most is a március hónap két 
nagy ünnepnapján, az örvendetes 
március 15-ikén és a gyászos na-1 
pon, Kossuth Lajos halála évfor-: 
dulóján. Művészi kivitelű, díszes em
lékérmek jönnek a mai nappal forga
lomba, — rajtuk Petőfi és Bem remek 
képmásával, — melyek a márciusi két 
ünnep idei emlékére készültek. Akinek 
ilyen érme van, március 15-ikén és 
21-én ingyen nézheti meg a Bem-Petőfi 
körképet, a 48-as idők e hatalmas mű
vészi emlékeztetőjét. Az érem ára 13 
kr. — A kedvezmény, mely az érem
hez van kötve, a vidéki ünneplőkre 
nézve ugyan alig jöhet figyelembe, 
maga az érem azonban, mint 1899. 
március 15-ikének emléke, itt nálunk is 
használható. Az érmek árából befolyt 
jövedelem egy részét a körképtársaság 
jótékonycélra, a nagyszebeni csatában 
résztvett szegény öreg honvédek fölse- 
gitésére fordítja.

— A műbőr és a testi szer
vezet. Az orsz. borellenőrző bi
zottság a napokban egyhangúlag 
elhatározta, hogy köszönőiratot 
intéz a miniszterhez, aki a borha
misítók üldözése és a csaknem 
tönkre jutott szőlőtermelők anyagi 
érdekeinek megvédésére oly hat
hatós rendszabályokat léptetett 
életbe. Az elnök beszédében rá
mutatott, hogy a műbor készíté
sére használt ólomcukor mily sú
lyos, a gyógyítással makacsul da
coló ólommérgezési tüneteket idéz 
elő, a minők az állandó főfájás, 
álmatlanság, levertség, életuntság, 
hüdés, agylágyulás és munkakép
telenség. A hamisított bor az 
egyik oka a fővárosi közkórházak 
zsúfoltságának s részben a nagy 
nyomornak. A miniszter a műbor 
ellen való harcával tehát nem
csak a bortermelők érdekét, ha
nem a borfogyasztók legdrágább 
kincsét, egészségét védelmezi meg.

* A toronyóra. Végre valahára pá
lyázatot hirdettek a toronyóra kijavítá
sára. Csakhogy erősen tévednek a pá
lyázat kihirdetésében, mert szakkörök
től vett értesülésünk szerint azt, újhelyi 
órás alaposan és jól megcsinálni nem 
tudja. Ahhoz csak egy toronyóra csináló 
érthet, mert az teljesen különálló mes
terség. Ha eredményt óhajtanak elérni 
— aminthogy várjuk is a jó ered 
m énjt — akkor forduljanak egy torony
óra csinálóhoz, aki azután egy itteni 
órást be fog avatni az igazítás és fel
ügyelet mesterségébe. Ezt az órást tes
sék azután dijjazni a költségvetésben 
felvett összegig; igy elérhetjük, hogy 
mindennap meg fogjuk tudni mondani 
Ujhelyben, hogy : hányat ütött az óra.

* A sárospataki ev. ref. főiskola ifjú
sága i 8pp. évi március 15-én a város
háza termeiben a Kossuth-alap javára 
zártkörű táncestélyt rendez. Belépti dij : 
szeinélyenkint 1 frt, családjegy 3 frt. 
Felülfizetések köszönettel fogadtatnak 
s hirlapilag nyugtáztatnak. Kezdete este 
8 órakor. A szokásos hazafias emlék- 
ünnepély a főiskolai imateremben d. u. 
3 órakor kezdődik.

* Március 15-ike és Kossuth Lajos 
halálának évfordulója. Egy bécsi tanár, 
akinek nevét minden or^ág  nagy vá
rosában ismerik, hol valaha körkép 
voh, inkognito megnézte a Bcm-Petőfi 
körképet. Kritikája, pedig az ő bírálata 
a legillctékesebb, csak most tudódott 
ki s ez röviden annyi, hogy »mindama 
körképek közül, melyeket valaha 
látott, művészi tekintetben a Bem- 
Petőfi körkép a legelső«, Hozzáte- 
hette volna a derék professzor, hogy 
égy ben a leghazafiasabb is. Hazafias 
indító ok — szabadságharcunk félszá
zados jubileuma — hozta létre; haza
fias a tárgya — szabadságharcunk

* Csödelrendelés. Kaufmanu Mayer 
sáloralja újhelyi üvegkereskedő ellen, a 
sátoralja-ujhelyi tvszék. Csődb. Józsa 
István, tömegg. Erényi Manó dr. Bej. 
ápr. 30., félsz. máj. 24 , csődv. máj. 27.

* Fizetésképtelenség. Májerszky Bar
nabás nyíregyházai gépgyáros fizetési 
zavarokkal küzd s hitelezői egymáután 
vezetnek ellene árverést. — Hausmann 
E. és fia munkácsi vb. kereskedő-cég 
csődvagyonához tartozó áruk 4209 frtra, 
a berendezések 200 frtra becsültettek, 
ezenkívül van még mintegy 7000 frtr;. 
menő kintlevőség, mely azonban nagy
részben behajthatatlan. A passzívák 
összege 17,000 frt.

Óriási tűzvész Kozmán.
— Saját tudósítónktól. —

Vasárnap délelőtt 10 óra után Kozma 
község északi részén, a szélnek kedvező 
irányában óriási tüzoszlop csapott fel 
az égnek. A nagy északi szél felkapta 
a tűzoszlopot, végignyaldosta a szom
széd háztetőket, úgy hogy egy fél óra 
alatt lángban állott az egész község. 
Száztíz ház, szóval majdnem az egész 
község hanvadt el egy pár óra alatt. 
A falu népe épp a szomszéd község 
templomában ájtatoskodott, majdnem 
minden portát gazdátlanul talált a 
pusztító veszedelem. Rémülten, fej nél
kül rohant mindegyik saját vagyonkáját 
menteni, a nép valósággal eszeveszetten 
rohant ki az Isten házából, de mire 
hozzáfogtak volna az oltáshoz, az egész 
falu egy lángtenger volt már. A sátor
alja-ujhelyi tűzoltóság délután V2 3 
órakor különvonaton ment a tűzoltásra. 
Az erős északi szél lehetetlenné tette 
a mentést, mert a széltől felkapkodott 
tüzkévék egymásután gyújtották fel a 
házakat és melléképületeket. A falu 

[szegény népe fejvesztve jajveszékelve

volt kénytelen nézni, mint pusztul cl I 
sok évi keserves fáradságának gyümöl-1 
cse. A szomszéd falvakból is érkezett 
ugyan segítség, de a szélvihar ellené
ben minden erőmegfeszités mellett is 
alig lehetett megakadályozni a szeren
csétlen pusztítást. Csak a sátoralja- j 
újhelyi tűzoltóságnak sikerült a község 
déli részén egy pár házat megmenteni, 
midőn már a tűzet este 8 óra tájban 
némileg lokalizálhatták. Borzalmas volt 
nézni miként égtek oda az istállókba 
apró marhák, lovak, szarvasmarhák, 
miként pusztított a tűzvész, mely a 
házakat egész porig hamvasztotta. A 
lakosság a legnagyobb nyomornak néz 
elébe, mert alig valami volt biztosítva. 
Kozma lakossága részben magyar, leg
nagyobbrészt orosz és tót. A lakosság 
száma 900-nál valamivel több.

A tűzvészről részletes tudósításunk 
a következőket jelenti:

A tűzvész akképen keletkezett, hogy 
egy legény pisztolylyal lövöldözött és 
az egyik lövés egy szalmakazalt ért, 
mitől az rögtön lángba boru't. A tűz 
a nagy szélben iszonyúan terjedt, rövid 
másfél óra alatt lángban állt az egész 
helység. A vész színhelyére délután 
fél 2 órakor a káztnén tűzoltóság vo
nult k i: Berchtold gróf és Früstnek Ist
ván erdész vezetése mellett. Megkezd
ték a mentési munkálatokat, a legkíno
sabb volt helyzetük mindaddig, amig 
háromnegyed 3 órakor a sátoralja- 
ujhelyi tűzoltóság külön vonaton meg 
nem érkezett. Schön Miksa helyettes 
főparancsnok és Friss Heimann mászó 
parancsnok vezetése mellett »eljes felsze
reléssel vonult ki az újhelyi tűzoltóság. 
Most együttes erővel kezdték meg nehéz 
munkájokat. Saját életüket kockáztatva 
berohantak az égő házakba és több 
asszonyt gyermeket ragadtak ki a lán
gok közűi. Erélyes, bátor és önfelál
dozó működésűk dacára egy férfi ko
rommá égett, a kinekcsak megszenesedett 
holttestét húzhatták ki az égő geren- 
dázat alól; egy asszony pedig oly sú
lyos égési sebeket szenvedett, hogy élét- 
benmaradásához alig van remény. 
Szarvasmarha, ló alig maradt a faluban, 
mind megfulladt. Az elemi iskola tel
jesen porrá égett. A szegény lakosság 
a hideg márciusi időben a legnagyob 
nyomorba esett, ki van téve éhha
lálnak, metsző hidegnek. Puszti <s és 
hamuval fedett sirhantok szomorúan 
hirdetik körülbelül 1000 család végrom
lását, szerencsétlen végzetét.

*

Kun Frigyes földbirtokos 300 
kenyeret küldött a szegény nyo
morultak részére.

Ipar és kereskedelem.
Pályázati hirdetmények érkeztek a 

kassai kereskedelmi és iparkamarához, 
melynek tudakozódó irodája a szüksé
ges felvilágosításokat ad ja :

A m. kir. III. csendörkerületi parancs
nokság 774. sz. 1900—1902. években 
szükséglcndő ruházati, szerelvényi, ló- 
szerelvényi és egyéb más féle cikkek
nek szállítására (a részletes kimutatás 
valamint a szállítási feltételek ezen ka
maránál megtekinthető). Pályázati ha
táridő 1899. április hó 7.

M. kir. államépitészetí hivatal Lőcse.
87. sz. A gölnicbányai állami vasipari 
szakiskola épületének kibővítésére. Költ 
ségelőirányzat 28226 frt. Pályázati ha
táridő 1899. március 13-án d. u. 2 óra.

A P R Ó  R E G É N Y E K .

a démon . . .  Hát ilyen az a kisértő
géniusz: ha lebbentjük a fatyolt arcá
ról. akkor halait lehel ránk?! S zsib
badt fejemen még egyszer oly fá.dal- 
inasan nyilallott át a végtelen utáni 
vág y ; — ama végtelen utáni vágy, 
mely megöl, ha a szemébe akarunk 
nézni.

Azóta annyit látom azt a fekete 
halálfőt, -  ha valahová révetegen el
nézek, mindjárt felém szökik. Azt a 
nagy képet pedig sehogysem tudom 
befejezni. Órahosszat eltűnődöm előtte 
s nézem azt a csudálatos (“lmosódott 
ligetet, mely Ideálomat magába temette.

A kialvó félben levő gyertyák, me
lyeknek virrasztó fényénél ezeket olva- 
sám, hatalmasan lobogtak . . . Egy
szerre valami sajátságos zajt hallottam 
a koporsó felől, — közvetlen közelem
ből. Felriadtam s a halo trn néztem: 
hát az isten tudja mi okból, — tán 
mivel az apáca későn vagy rosszul 
kötötte fel —: álla ama sajátságos 
hanggal esett le s e mozdulat folytán, 
tán egyéb izmok összejátszásával a 
szemek pillája is kissé felcsúszott. Ret
tentő arckifejezés volt ez, mintha va
lami most világossá lett volna előtte, 
ámultán nézett a szoba végére, hol 
ama fűre a tájkép állott. —1-------

Mikor a szegény halott fejét, ki va
lami csodálatos kész közönnyel enge
dett kezem érintésének, — megigazí
tottam, pár vonagló lobbanás után 
elaludtak a gyertyák. Pillan tra sötét 
lett, de aztán lassan, mintegy kisértet, 
átlátszó kezeit a nyitott ablakon át a 
halottra tette a holdvilág is megsimo
gatta viaszsárga arcát. Szegény, bol
dogtalan barátom! — Egy sóhajjal a 
tengerre nyíló nyitott ablakhoz léptem 
s hosszan elgondolkoztam az olvasot
tak felett 1 A boldog olasz tengeren 
lángoló ezüst pallosként pikkelyedzett 
a holdvilág. Oly hűvös és nyugodt 
volt az éjszaka; — a ciprusok feketén 
aludtak lent a parton. Egyszerre a tá
volból pár nápolyi matróz egy szerelmi 
dalba csapott, melynek hangjai, mint 
valami zengő húr, megremegtették a 
levegőt. Hirtelen jiem tudom m értfaz 
az érzetem támadt: jaj, (elköltik . . . 
S nyugtalanul fordultam vissza a szo
bába.

Nem, — jnem ébredt fel. A hold 
átlátszó ujjai caak továbbra is szeretet
tel simogatják hideg homlokát.

(Vége.)

A szerkesztőség üzenete:
G. J. Szerencs. A tavasz első leheleté oly 

kifejezhctctlcnüi üde. A/. ibolya első illatára
data végtelenül kellemes hatást gyakorol a 
kedélyre, a lélekre.. Az első tavaszi napsugár 
csókia édes, mint az első szerelemé. Mivel 
kérdezi, megírjuk önnek, hogy többek között 
ilyeténképp is szokták üdvözölni a poéták a 
tavaszt. De a hogyan ö n  üdvözli, az egy 
kissé furcsa: »Jövel oh tünde napsugárral áz
tatott ibolya illatár, jövel oh édes arcú Nau- 
sikára emlékeztető tavaszi reg*« Édes kisasz- 
szony a leveléből olvassuk, hogy Ön n igyon 
kedves, okos is — mert beösmeri, hogy kezdő 
a t Elforgatásban -  sőt határozottan merjük 
állítani, hogy tavaszi hlouzban százszoit* bá
josaid) lehet, mint a tavaszi poéták összes 
strófái: azért hát egyelőre fogad a meg taná
csunkat, ne Írjon tavaszi makámákat. Keres
sen fel bennünket gyakrabban kedves sorai
val, mindig édes örömet fog nekünk okozni, 
hogy tetszik Önnek a lapunk és hogy szereti 
a szerkesztőséget. Mivel a szerkesztőség na
gyobbrészt ferfitagbed áll és csak egyetlen 
egy hölgy munkatársunk van : az ő nevében 
f-.jezzük ki mi is Önnek a mi forró szerete- 
tünket, hogy félre ne értsen.

B. Zs. Patak. Köszönjük az értesítést Fel 
| fogjuk használni.

Kiadja :
A S Z E R K E S Z T Ő S É G

AZ ÁLMOK KISÉRTETEI.
Irta: P ékár Gyula. (4)

Felébredtem. Ott hevertem a földön 
a fcstőállvány előtt, hova a divánról 
való leesésemben gurultam. Felnéztem 
nagy tájkép festményemre, melynek 
háttérbeli ligete most valami rettenetes 
eleven, égető valóságban tűnt fel előt
tem. Ide szökött előlem az Ideál, —
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Herczeg Windisch-Grátz Lajos
mindkét téglagyárában 

Sátort vl jíi-IJ j 11< dyl x m 
9 — készül a lejgobb minőségű

Megrendelések csakis kizárólag a her

cegi uradalom sátoralja-ujhelyi központi 

T EJ C S A R N O K A B A N  vétetnek fel

a rr^i tű zo ltó  köz óh főu tca  sa rk án

-    Tan szerencsém tudatni, hogy a — —
=  c C e f A o v i t s  < f i e r n á i ' f é l e

-----  (Kacz-tér Főút) férfi-, női-divatáru, rőfös, vá- -----
----- 1 szón és posztó csődtömegét |=M
-----  megvettem, s azon kellemes helyzetben vagyok, 1

hogy a tisztelt vevő közönséget o l c s ó  á r o n  

-----  finom jó áruval szolgálhatom ki. -----
-------  Tisztelettel --------

=  S2 Fábry áruháza. =

-----  Ügyes elárusító leányok itten felvétetnek. -----

N yom atott Landesm ann M iksa és Tarsa gyorssajtóján S á to ra lja -U jhe ly
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