
Felhívás előfizetésre.
Julius elsejével lapunk fennállásá

nak harmadik évnegyedébe lép. 
Hat hónap rövid idő és mégis sok 
tapasztalásunk volt. Kemény és sok 
küzdelemben volt részünk : rossz
akarat, irigység, legjobb esetben 
a közöny állt utunkban, de a rö
vid idő alatt is meggyőződtünk 
róla, hogy az az irány, amelyet 
követünk, h e l y e s . Tapasztaltuk, 
hogy a közönség bizalommal van 
irántunk és méltányolja becsüle
tes törekvésünket. Az a mérték, 
amely számban előfizetőink támo
gatnak, immár nemcsak buzditás, 
hanem biztos alap, amelylyel e lap 
jövője is biztosítva van.

Nyugodtan nézünk a jövő elé. 
célunk marad az, a mit magunk 
elé kitűztünk és ami mindig cé
lunk lesz : mindenben az igazsá
got keresve, szolgálni Sátoralja- 
Ujhely város és Zemplénvárme- 
gye közérdekeit. E célunktól semmi 
sem riaszt vissza. — Tisztelettel 
kérjük t. előfizetőink további tá
mogatását, kérve, hogy az előfize
téseket mielőbb megújítani szíves
kedjenek, hogy a lapot akadály
talanul küldhessük tovább.

E l ő f i z e t é s i  á r a :

Északkeleti színi szövetkezet.
Sátoralja-Ujhely, julius 4.

(bp.) Evekkel ezelőtt, mikor még Palá- 
gyiék lapjában a »Jelenkor« hasábjain 
csináltam propagandát a vidéki szülé
szet erősbitésének, már akkor megpen
dítettem többször az eszmét, hogy a 
kisebb vidéki városok csakis úgy szer
vezhetnek jobb társulatokat, csakis ak
kor avatkozhatnak kulturális műveltsé
gükkel szinügyi kérdésekbe és csakis 
akkor irányíthatják a kultúrát, ha egye
sülnek, ha szövetkeznek. Azóta lapunk 
vezércikkében is először mi pendítet
tük meg a szövetkezés eszméjét, ügy 
látszik a sátoralja-ujhelyi szinügyi bizott
ság nagy ambícióval és sok igyekezet
tel iparkodik ebbe a helyes irányba 
terelni Felsőmagyarország zilált szin
ügyi viszonyát.

Mert világosan kell látnunk, miért 
nem pártolják eléggé kisebb vidéki 
városokban a színészetet. Egyszerűen 
azért, mert nem kapnak jó társulatot. 
Mert teszem azt: sem Miskolcz, sem 
Dcbreczen, sem Kassa közönsége nem 
intelligensebb, miht például Eperjes, 
Ungvár vagy Sátoralja-Ujhely közön
sége. Csak éppen kisebb a közönsége. 
Mivel pedig az említett nagyobb vidéki 
központokban 6—8 és 10 hónapot időz- 

I hetik a jobb társulat, ugyanazokban a 
kisebb városokban kevesebb ideig tar
tózkodhatnának, de csakis oly nívón álló 
társulatra tartunk igényt, mint azok a 
nagyobb városok.

Már most teljes határozottsággal me
rem állítani, hogy ezeknek a kisebb vi
déki központoknak a színészet iránya- 

( bán tanúsított hidegsége egyenesen arra 
vezethető vissza, hogy össze-vissza szer
ződött, összetanulatlan, szervezetlen és 
legtöbbször irgalmatlanul rossz társu
latok keresik fel városainkat.

Ezeken a mizériákon csakis szövet

kezet által lehet segíteni. És ilyképp 
határozottan dicséretes dolognak tar
tom a sátoralja-ujhelyi szinügyi bizott
ság elhatározását: elvárjuk természete
sen, hogy akcióját észszerűen is fogja 
keresztülvinni.

I logy pedig ez a fontos kulturális 
akció és annak megoldása sikerre ve
zessen : kötelessége Felsőmagyaror
szág sajtójának ezzel tüzetesebben is 
foglalkozni. A kérdést minden oldaláról 
meg kell világítani.

Első látszatra a kérdés megoldása 
könnyűnek látszik, pedig annak keresz
tülvitelében igen sok és fontos körül
ményre kell figyelemmel lenni.

Mindenekelőtt érintkezésbe kell lépni 
az illető varásokkal. Részünkről a kö
vetkező városok szervezését tartanók 
helyesnek; Eperjes, Ungvár, Munkács 
és Sátoralja-Ujhely, Nyíregyházát és 
M. Szigetet nem szükséges belevenni, 
mert itt rendesen a debreceni társulat 
működik, az pedig nem engedheti meg 
magának azt, amit a miskolezi, hogy 
nyárra, amikor hozzánk jön a legjobb 
erőit szélnek ereszti. De meg az emlí
tett négy város úgy földrajzi fekvésénél 
fogva, mint a szövetkezést eszme ész
szerű keresztülvitelére való tekintettel 
legalkalmasabb az egyesülésre.

Négynél több várost a szövetkezésbe 
belevonni elhibázott dolog volna és csak 
az esetben tanácsos, ha az említett vá
rosok valamelyike nem tartana igényt 
2—3 hónapos színházi szezonra. Mert 
ha igényt tartanak és tarthatnak mint 
a hogy egy jó társulat 2—3 hónapon 
át nálunk is fényesen ekzisztálhatna, 
akkor az esztendőt már öt város kö
zött elosztani nem lehetne.

De még az esetre, ha Ungvár és 
Munkács 2—2 hónapos szezonra tarta
nak igényt, még akkor is Eperjes és 
Sátoralja-Ujhely az év másik 7 hónap
ját egyre-egyre 3 és fél hónap esvén, 
egymás között majd eloszthatnák.

Azután más okokból sem tanácsos 
több várost belevenni azért sem, mert 
jobb erők nem szívesen szerződnek 
olyan társulathoz, amelyik évenként
6—7 helyre is vándorol. És ami szin
tén fölötte fontos, a folytonos zárando- 
kolás sok pénzt emészt. És itt meg kell 
említenem az egy hónapos nyári szü
netet. A mint fentebbi számításomból 
kitűnt csak 11 hónapot vettem, mert 
jobb társulatnak feltétlenül szüksége van 
egy hónapos nyári szünetre.

Mielőtt még az eszmét erről az ol
daláról is jobban és tüzetesebben meg
vitatnék : beszéljünk keveset a társulat
ról.

Kunhegyi Miklós ajánlkozott az észak
keleti színi szövetkezet szervezésére. 
K u n h e g y i színigazgatói kvalitásának 
még nem volt alkalma ily nagyobb és 
határozottan teljes és jó  társulat szer
vezésére : mindenesetre meg lehet vele 
próbálni az akciót, de csakis akkor kell 
vele végleg megállapodni, ha ő erre 
alkalmasnak bizonyult. Természetesen 
a Nagymihályban szereplő társulatáról 
— úgy a hogyan van — szó sem le
het. Majd meglátjuk ez év október és 
novemberében milyen igazgató. Akkor 
azután kezdjünk el egy nagy akciót, a 
mely még a jövő év virágvasárnapjáig 
eldöntse a szövetkezés kérdését. Ezt az 
őszi társulatát is csak bemutatás számba 
vehetjük: mindenesetre virágvasárnap 
az az idő, amikor nagyobb társulatot 
jól és kényelmesen lehet összeszervezni. 
Eddig az ideig megállapodhatunk az 
említett városokkal és virágvasárnap 
után, amikor láttuk a társulat névsorát 
és látunk összeszervezve egy teljes egész 
társulatot: akkor szerződjön az »észak
keleti színi szövetkezet« Kunhegyivel
3—3 esztendőre.

De csakis akkor, mikor már jól el
intéztük a dolgainkat. Meggondolva, hi- 
gadtan kell az akciót fejleszteni. Mi még 
gyakrabban visszatérünk erre a fontos

T  Á  R  C  A_.
Nászutazók kis kátéja.

Velencei hangulatok.
„A Felsőmagyarországi Hírlap*1 eredeti tárcája.

Irta: B itó  Pál.
Velence, 1899. május hó.

A doge-palota börtönei mellett elhú
zódó keskeny lagúnák alatt siklott el 
egy csinos gondola. Mintha megborzadt 
volna az ólomkamrák rémképeitől, félel
mes reszketéssel simult férjéhez az asz- 
szonyka. Attól, akitől talán itt nálunk a 
kuruttyoló békák hazájában, a még majd
nem leányos szeméremérzet távol ibb tar
tott a volna: ott a sima, csendes, félel
metes tengeren olyan közel vitte hozzá.

Azt mondják tanulni jövünk ide a 
művészetek hazájába. — Teleszivni az 
agyunkat tudománynyal, nézni ragyo
gó, pompázó művészetet, megcsodálni 
a velencei iskola Titánjait, az apró- 
cseprő csipke és üveggyárakat bebaran
golni. Mndenütt meg vagyunk lepve, 
minden olyan szép, olyan csodás, érde
kes. És hiába, mintha mégis csak azért 
jönnénk el ide, hogy holdvilágos estén 
a tenger ringó hullámain gondol ázzunk 
és hallgassuk az örökké egyforma és 
mégis mindig olyan bűbájosán felcsen
dülő Santa Luciát. Elvégre is minden 
a mit nappal látunk az volt, az a múlt 
dicsőségét, fényét, ragyogását hirdeti.

Egyedül a zugó csendben, az est mc- 
lancholiájában érezzük tökéletesen a 
jelent.

És élvezheti-e valaki tökéletesebben a 
jelent, mint az aki szeret? Lássa édes 
asszonyom én azt mondtam Önnek a 
Prokuráziák árkádjai alatt, hogy ér
tem teljesen a nászutazók szerelmét. 
Ön kikacagott és tovább etette a szent 
Márkus tér csókolódzó galambjait. Ki
kacagott: mintha kacagta volna, hogyan 
lehet a szerelmet magyarázni. Es ezzel 
romba akarta dönteni minden vágya
mat arra, hogy valaha megénekeljem 
a nászutazók első csókjait. És ha Ön 
még most is kacag ezt annak tulajdo
nítom, hogy eltaláltam az érzéseit, hogy 
behatoltam az Ön fiatal, szerelmes lé
nyének lcgféltékcnyebben őrzött szen
télyébe.

Bocsásson meg nekem, bizony én nem 
vettem komolyan a maga tiltakozását, 
Tolakodóvá lettem. Igaz volt a kacaja. 
Mintha azt csapta volna arcomba: olc- 
tondil nem érdemes a szerelmet ma
gyarázni, azt csak gyakorolni szabad. 
És én, mert hogy hát másképp nem 
lehet, hát csak kontárkodom benne. Hiába 
nem tudok ellentállni. A Márkus-tér tur- 
békoló galambjai, a Lidó felől szerte
áradó kábító levegő, a tenger, a mélá- 
bús hangulat mind egy sóhajjá olvad, 
mind egy csókká forr össze, amely ott 
ég a szerelmesek ajakán, azokén a kik 
csinos gondolákban siklanak el mellet
tünk a kékes szinti estében.

Lássa asszonyom és Ön bennünket, 
szemlélőket kárhoztat. Hogy miért is 

L a p u n k

rontjuk mi azt az édes jelent, a mely 
csak zavartalanul pompázhatok igazán. 
De ne kárhoztasson érette: a szemlélet
ben benne van a mi büntetésünk, a leg- 
kcgyetlenebb büntetés. Szinte odaillik 
a velencei dogék kegyetlenségei közé.

A májusi estnek szerelmes sóhajok
tól kábító levegőjében hányszor fog el 
bennünket a sötét melancholia arra a 
kegyetlen gondolatra, hogy ezek a ván
dorló édes szerelmes asszonyok örökké 
idegenek maradnak ránk nézve, hogy 
tekintetük sohasem lesz igazán a miénk, 
hogy feliér karjaik sohasem fonódnak 
a nyakunk köré, hogy ajkuk sohasem 
érinti a miénket: földdé válunk, a nél
kül, hogy csak egy pillanatig nekünk 
éltek volna, vágyainknak, szerelmünk
nek . . . Eltűnnek, mint a hogy a hullá
mok egymásután enyésznek el a vég
telenben . . .

Ez az édes asszonyom ami előttünk 
nem anyagivá, de eszményivé teszi a 
nászutazók szerelmét. Szemeinknek, ér
zéseinknek megadatott a boldogság, 
hogy a piruló asszonykák ügyetlen, fé
lénkségében gyönyörködjünk. És ha 
szerelmük nem is, de a látás, az érzés 
édessége ép úgy a mienk, mint azoké 
a boldog férjeké, akiknek útját a vég
zet ezek mellé a félénk, szerelmes asz- 
szonyok mellé rendelte.

Azért hát édes asszonykám ne gon
dolja, hogy mi csak afféle kontárok 
lehetünk a nászutazók szerelmének meg- 
éticklésében. Az a vágy, amelyet kife- 
jezhctetlen sóvárgásunk oly költőivé tesz, 
az a szerelem poétájává avat bennün- 
4  o l d a l ,

két. Mi, akiket az első szerelem első 
csókjai ihletnek lantpengetésre itt a 
szerelmesek hazájában, itt a hol lépten 
nyomon ifjú nászutazó párokba bot
lunk: utána járunk mindenfelé, valósá
gos szerelmi árnyékul szegődünk. Hisz 
a ragyogó fény mellett ott kell lennie 
mindig a sötét árnyéknak. Anélkül nincs 
ragyogás, nincs pompa. Pedig, hogy 
szabad még csak elképzelni is, hogy 
az ifjú szerelem első sóhajai sötét visz- 
hangot keltsenek. Ennek a visszhang
nak is kívülről kell jönni: tölünk, akik 
sóvár szemlélői, csak epedő poétái va
gyunk ennek a szerelemnek. Oly tiszta, 
oly pompázó az, mint a Canai Grande 
erkélyein diszlő mandulafácskák, mint 
a liliom, mint a harmat. Földi szere
lem és mégis mintha nem volna földi. 
Milyen szép az, mikor itt játszódik le, 
itt, ahol nincs föld, csak viz, csak ég, 
csak virágok, dal és ringó gondola . .  .

Csak éppen amikor a hűvös templo
mokban az oltárképek előtt látunk tér
deplő asszonykákat, a mikor a Szent 
Márkus boltíveinek rogyogó mozaikjai 
alatt felsír az orgonán egy bánatos dal, 
miközben a szép asszonykák reszkető 
ajkai imát mormolnak: akkor ez a szer
tartás mindig olyan nyomasztólag hat 
reánk. Valami hidegség borzong végig 
rajtam, mintha egész testemben meg
fáztam volna tőle.

Csodálatos! Itt a megtisztulás fensé
ges helyén mintha elillant volna belő
lünk minden poézis, minden álom. Itt 
ébredünk a valóságra, itt ahol a bűnö
ket szokták leimádkozni. A templo-





— Az éjjeli örök. Csarnahó község* 
ben — mint tudósítónk írja — Borsodi 
Ferenc és Horváth József éjjeli őrök, 
záróra után a falu korcsmájában mulató 
Kiss Ferenc és Halán János ottani lako
sokat a hazamenetelre figyelmeztették, 
mit a már fóligmcddig ittas két egyén 
zokon véve, az éjjeli Őrökre rohantak 
es őket súlyosan összeverték, A sérül
tek illetékes helyen feljelentették az 
esetet.

— Búcsú banket. Lakatos Gyula hely
beli pénzügyi számvizsgáló, mint már 
hírül adtuk, Eperjesre helyeztetett át, 
a pénzügy igazgatósági számvevőség fő
nökének. — Távozása alkalmából a 
pénzügyi tisztviselők társas vacsorára 
gyűltek össze f. évi junius hó 30-án a 
Bock kerthelyiségben. Legelőször Ta- 
lapkovics Vazul kir. tanácsos, pénzügy- 
igazgató szólalt fel s szép lendületes 
beszéddel búcsúzott el a távozótól a 
tisztviselői kar nevében. Pohár köszön
tőt mondottak még Kiss Gábor és 
Kaulics Mihály, mindannyian mély saj
nálatukat, de egyrészt örömüket fejez
ték ki — tekintve az előlépést — a 
társak nevében a jó barát távozása 
miatt. — A társaság a késő éjfél utáni 
órákig maradt együtt.

— Halálozás. Székely Jakab keres
kedő junius 30-án 31 éves korában Bu
dapesten elhunyt. Singer Izrael hitta
nár fiát, dr. Singer Bernát tapolcai pap, 
Székely Albert dr. ügyvéd és Székely 
Áron lapunk munkatársai, testvérüket 
veszítették el az hunytban.

— Vivótanfolyam. Konyái Kyss Albert 
kassai kitűnő vivómester e hét folya
mától a »Magyar király« szállodában 
vívó tanfolyamot nyit.

— Nyári táncmulatság a Nyesésben. 
A sátoralja-ujhelyi gyártelepi dal, zene 
és önképzőkör e hó 16-án Perbenyi- 
ken a Nyesésben nyári táncmulatságot 
rendez, Perbenyikre való utazásra a 
díjmentes különvonat a mulatság nap
ján délután 2 órakor indul a nagy állo
másról. Menetjegyül az előzetesen vál
tandó belépti jegy szolgál. — A belépő 
jegyek Landesmann Miksa és társa 
könyvkereskedésében előzetesen is kap
hatók. Visszautazás Saloralja-Ujhelybe 
12 órakor a díjmentes külön vonattal. 
Este nagy tűzijáték.

— Ipari munka-kiállítá8. A sátoralja
újhelyi általános ipartestület folyó évi 
augusztus hó 20-án Szent-István napján 
segéd- és tanonc-munkakiálliiást rendez.

A kiállításban köteles résztvenni min
den olyan tanonc, ki ipartestületi tag
nál van alkalmazva és 1899. év augusz
tustól 1900. év augusztus hóig közbe
eső időszakban fog szabadulni. Ezen 
kötelezett kiállítókon kívül részt vehet 
más tanonc is, ha iparágát már legalább 
egy évig tanulta.

Részt vehet továbbá minden iparos 
segéd, aki legalább egy éven át állan
dóan sátoralja-ujhelyi iparosnál áll mun
kában.

A kiállítás célja: alkalmat adni az 
iparos segédeknek és tanoncoknak arra, 
hogy képessegüket szakbeli cikkeik ön
álló elkészítése által bemutathassák s 
egyúttal az utolsó évben lévő tanon
coknak arra, hogy a felszabadítás alap
ját képező munkájuk után tanulásuk, 
képességük megbiráltassék. Azért, aki 
munkát ki nem állít, a törvényben meg
szabott eljárásnak vettetik alá és csak 
ezután fog szabadulni.

A kiállítandó munkák, a kiállítók ál
tal megállapítandó árban esetleg eláru- 
sittatnak.

A kiállítás színhelye: a »Bock«-kert 
nagy terme lesz.

Az ipari munkakiállitás egyéb rész
leteiről az általános ipartestület falra
gaszok utján értesíti az iparos közön
séget.

— Razzia. Az e hó 3-án hétfőn meg
tartott országos vásáron a sátoralja-uj
helyi rendőrség razziát tartott. A razzia 
az eddigiektől eltérőén eredményében 
fényes volt: Bogyay Béla alkapitány 
22 zsebmetszőt kísértetett a rendőr
ségre. Elszomoritóan fényes eredményt 
produkált a megerősített rendőrség.

— Wldder Gyula gyógyszertárában 
Sátoralia-Ujhelyben egy legalább 6 gim
náziumi osztályt végzett ifjú gyógysze
rész gyakornokul felvétetik.

I R O D A L O M .  ”
A boldogság meséiből.
— Pásztor József elbeszélései. —

írók dolga a korral törődni.
Ezer áramlat, ezer szenvedély, az 

ezektől űzött, hajszolt millió emberek: 
ez a mai társadalom képe. Egy száza
dos alakulása a mai modern világnak 
fogalmakat törölt el, melyeknek rég 
rabjai vagyunk; uj eszméket vetett fel, 
melyek után vágyunk, de még elérni 
nem tudjuk; az eltörölt kasztrendszer 
helyett, magunk állítunk uj válaszfala
kat, egy nagy tömeg védi, egy másik 
nagyobb tömeg támadja, ostromolja el
szánt erélylyel: a viaskodás, vajúdás 
idejét éljük.

Mind e dolgokhoz ugyan vajmi ke
vés köze van Pásztor József könyvének, 
ha csak annyiban nem, hogy az ő 
könyve juttatta mindezt az eszünkbe.

Az irók, kicsik és nagyok, a leg
többje érzi a kötelességét, ha ebben a 
zavaros világban eszmék tisztázására, 
problémák megfejtésére siet.

Nekik adatott meg a tisztult gon
dolkozás, az élesen látás, a helyesen 
érzés, ők a hivatottak tehát, hogy nagy 
fegyverükkel: a tollal beláttassanak a 
homályba, a hol világosság, fény gyűl 
ki, mert azt az iró fantáziája ragyog- 
tatja be.

Pásztor József hátat fordít az egész 
világnak, nem törődik annak bajaival, 
embereknek gondjaival és mialatt mil
liók zsivaja, vitatkozó lármája veszi kö
rül : ő szépen behunyja a szemeit és 
ábrándosán, szerelmesen pengetve a 
lantot, meséket sző bohó történetkék- 
ről, melankólikus vágyakozásokról.

Hiszem, hogy meggőződéssel teszi 
ezt.

Van ebben a mesélő kedvében sok 
igazság.

A létért való küzdelemben a sivár 
kedélyekre, a spekuláló gondolatvilágra 
jótékonyan hathat az ilyen törekvés.

A nagyon okos dolgokkal való fog
lalkozás mellett, üdítőn esik egy kissé 
elandalogni és az emberben mindig 
meg van a készség, hogy a színes, szép 
mesét meghallgassa.

Erről az oldaláról értékes Pásztor 
érdekes könyve.

Az egészen fiatal iró, összes neme
sebb tulajdonságait harcba viszi, hogy 
megnyerje velük az ember szivét.

Meleg tónussal megirt történetei 
mindmegannyian visszhangra kelnek az 
olvasó lelkében. Sajátos romantikájával 
vágyakozást ébreszt bennünk, hogy az 
első novellája után a többit is elolvas
suk. És olvassuk sokhelyütt épp úgy 
elmerengve, mint ahogy sokhelyütt lát
juk, hogy a szerző is előbb ezt tette 
és csak ezután ült le és irta a vallo
másait.

Novellái majdnem kivétel nélkül az 
örök témáról: a szerelemről szóljanak.

Daloltak róla poéták, Írtak a válto
zatairól regényírók, tűnődtek fölötte a 
bölcsek és mégis mohón figyeltük és 
az uj ág ingerével hatott mindannyiszor 
reánk, ha egy Íróval találkoztunk szem
közt, a ki a saját leikével tudott róla 
nekünk beszélni.

Pásztor elfordult a divatos Írástól és 
nem idegbetegek vagy alkoholos ala
kok között keresi a témáját, hanem be
áll trubadúrnak és dalol nekünk a sze
relemről.

Merészség ez, mikor a legnagyobb 
emberi érzés nagy költőket, nagy re
gényírókat ihlett már.

Itt ez irói kvalitásánál mindjárt kínál
koznék az alkalom, hogy hibáit is fel
soroljuk, de nem tesszük, mett azok 
annyira elenyésznek jó tulajdonságai 
mellett, hogy azokról minden útmuta
tás nélkül is le fog szokni, haszna pe
dig ebből az elvünkből az lesz, hogy 
a nagyképü fontoskodás sem fogja fej
lődése útját állani.

A könyv erényeihez tartoznak Szent-
györgyi Béla fiatal festő ilusztráciúi is, 
a tehetséggel megrajzolt képek sokhe
lyütt fokozzák a történetek hatását. Kü
lönösen sikerültek a díszítő rajzai, igen 
érdekesek Zizike és Ligetté arcmásai, 
csak a gonddal készített tollrajzok leg
többjének ártott meg az ármányos cin- 
kografus.

Á könyvből érdekes és szép mutat
ványt fogunk közölni. A könyv min
den nagyobb könyvkereskedésben is 
megkapható. Ara 1 frt.

Révész Gyula.

* * Föurainkrol. nagyon érdkes ciklus 
közlését kezdte meg most a Fővárosi 
Lapok, mely ma még inkább a főúri 
körök kedvenc lapja, mint annak előtte. 
Az Esterházy Miklós Móricz gróf csák- 
vári és majki kastélyairól közölt 18 ké
pet érdekes történelmi tanulmányok ki
sérték, melyek egyúttal nagyon alkal
masak arra, hogy a fiatal lelkekben a 
hazaszeretetet és a kegyeletet ébren 
tartsák. Kár, hogy e szép tervet zavar
ják hivatatlanok, a kik hangzatos cí
meknek egész önös célokra használják 
ki e téren főurainkat. A Fővárosi La
pok, mely y. Virág Béla szerkesztésé
ben most ismét oly magas nívóra emel
kedett, ncgyedévenkint 3 forintért ren
delhető meg. Elegendő cim: Fővárosi 
Lapok, Budapesten.

A P R Ó  R E G É N Y E K .

VIRTUS.
Irta: Thury Zoltán.

II. (3)
A faluból előbb hajtatott ki a Heves 

ur kocsija, de rögtön utánna ment a 
Gerbenczeyé. Irigykedve nézett utánnuk 
mind, a ki csak szereti a lovat meg a 
hajtást. A kisebb urak, a kik ilyen be
csületekben némely itt nem eléggé mél
tatható okok miatt csak a passzív gyö
nyörűségre tarthatnak számot mindad
dig, mig a földek föl nem szabadulnak 
egynémely zár alul, fogadásokat kötöt
tek, hogy melyik ér hamarabb nyomába 
a lánynak. Meghányták-vetették a kér
dést s általában az volt a vélemény, 
hogy a vén Gyuri négyese csak né
gyes, szép, formás, hanem a Gerben- 
czey lovai jobban futnak. Azonban hát 
mégse volt bizonyos, hogy egyáltalában 
beérik-e őket, mert ma már gőzös van, 
ha arra felülnek, szaladhatnak utána. 
Annak meg aztán nem kell országút, 
hanem repül Pest felé is meg lefelé 
Brassónak, üthetik a nyomát bottal, ha 
egyszer megindul. Még a telegráf is 
olyan, hogy csak a tolvajnak, meg a 
policájnak jó, de aki igaz utón jár, el- 
tévelyedik rajta, hát nem egészen bi
zonyos, hogy utólérik-e őket.

A két kocsi pedig rohant egymás 
után az utón. Néha az egyik emberelte 
meg magát, majd meg a másik. Egy
más elé vágtak, de a ki vadabban haj
szolta a lovait, annak pihenni kellett 
egy-egy hágón s csak nem tudtak egy
más nyomába érni. A közben bolon
dul mentek mind a ketten előre az 
országúira. A kerekek küllői összesza
ladtak egy karikába a kocsik alatt, a 
lovakról sárgás, tenyérnyi foltokban, 
szakadt le a tajték s egyik másik már 
reszketett és összerogyni készült a haj
szában.

Hátul meg kiabáltak az urak.
— Csapj közibe! Repüljön a kocsi, 

mert szijjat hasitok a hátadból, ha nem 
haladsz.

Már csak egy nagy lejtő választotta 
el őket Bereghalomtól. Ez volt a cél, 
mert köröskörül nagy * vidéken az volt 
az egyetlen hely, ahol meghúzódhattak 
a szerelmesek.

Itt már valóságos hajtóvadászat lett 
a hajsza. Minden különösebb ok nél
kül, voltaképpen csak a becsületért 
előbb akart mindenik bejutni a városba, 
mind a másik. A leány meg a fiú már 
másodréndü kérdés lett. A fontos csak

ez a verseny volt, a miről évekig fog, 
beszélni megye. A lovak nekivadulva 
iramodtak neki a hegynek s fejüket 
szügyükbe vágva rohantak le a lejtőn, 
a kocsikban pedig kipirulva állottak föl 
az urak, mintlia ezzel is segíteni akartak 
volna a röpülésben.

Gerbenczey hátul volt és sehogyse 
tudta beérni a négyest. Rekedten kia
bált a lovakra, meg a kocsisra, de hi
ába, a távolság csak megmaradt kö
zöttük. Egy fordulónál hirtelen fölkapta 
a puskát, egy pillanatig célzott s bele
lőtt a csendbe. A kocsis jól összefogta 
a gyeplőszárakat, hogy ne veszítsék el 
a fejüket a lovak a nagy durranásra 
mint a vihar rohantak el a Heves ur 
kocsija mellett, a melyben hiba esett, 
mert az egyik első ló fölfordult a lövés 
után. Már messze jártak, a mikor He
ves ur még mindig rettenetesen káron- 
kodott. A kocsis lekapcsolta az első 
két lovat s kettesben rohantak a má
sik kocsi után. Ez a kis vesztesség 
azonban eldöntötte a versenyt, már 
nem tudták beérni a kocsit s mire a 
megmaradt lovakat bekötötték az istál
lóba, akkorra már javában párolgott 
a jászol mellett a Gerbenczey két sár
gája. Heves ur zsebrevágta a revolvert 
s bement az étterembe. Azt mondta, 
hogy most már kiadja ennek a betyár
nak az apai jussát is meg az anyait 
is, úgy agyonpufifantja a gyönyörűséges 
fiával egyetemben, hogy többet egyet 
se szólanak. A lányt meg viszi haza.

(F o ly ta tá s a  k ö v e tk e z ik .)

A szerkesztőség üzenete:
Kaszinói tag. A világért sem. Mi annak az 

éjszakai utcai botránynak humoros feltalálá
sában nem akartuk a város tisztviselői karát 
megbántani. Köztudomású dolog itt nálunk, 
hogy az a tisztviselő H. E. közig, jegyző .'Már 
csak azért is tudta mindenki, mert ebből a 
botrányból lovagias affér keletkezett. Köztu
domású szintén az is, hogy a tisztviselő a sér
tésekért nem akart logvaias elégtételt adni, 
a másik két tisztviselő segédje erről a tiszt
ségről le is köszönt. Ü pedig ez ügyben azóta 
semmit sem tett. llykép tehát a mai társa
dalmi felfogások szerint az az ur igenis nem 
párbaj képes.

C. Tolosva. Kiküldött négy munkatársunk 
véleménye ez idő szerint még teljesen be nem 
érkezett. Csak az a vélemény nyugszik már 
asztalfiókunkban, hogy a legcsodálatosabb szép
ségek egyike az olyan leány vagy legfőkép
pen asszony akinek barna a haja és kék a 
szeme. Az ellentéteknek ebből a találkozásá
ból szédületes báj kerekedik ki. Ez az egye
düli vélemény még eddig, a tttbbick úgy lát
szik nagyon elmerengtek egy-egy részegítő 
szempárban, de hihetőleg nem teljesen. Amint 
beérkeznek közölni fogjuk.

A. B. Helyben. A vígszínház előadásait kö
rülbelül augusztus hó 15—18-a között szok
ták megnyitni. Természetesen most nincs 
nyitva

Kiadja:

A S Z E R K E S Z  T ŐS É G.

NYILT-TÉR.*)

Nyilatkozat.
A különböző szóbeszédek és mende

mondákkal szemben tartozom kijelen
teni, hogy a köztem és Hlavathy Elek 
sátoralja-ujhelyi közig, jegyző ur között 
felmerült ügyet megkisérlettem lovagias 
utón elintézni. — Hlavathy E. úrhoz 
elküldtem segédeimet, ő is megnevezte 
azokat két városi tisztviselő személyé
ben. — Hlavathy E. ur segédei a tár
gyalás folyamán ebbeli megbízatásunk
ról leköszöntek. — Mivel pedig Hla
vathy E. ur ezek után más két segédet 
többé meg nem nevezett, segédeim ré
szemre oly értelmű nyilatkozatot adtak, 
a meylyel az ügyet rám nézve befeje
zettnek tekintik.

Én tehát megkisérlettem és alkalmat 
adtam Hlavathy Elek urnák arra, hogy 
nekem a rajtam elkövetett sértéséért 
elégtételt adjon. — Ő ezen kötelezett
ség alól a leggyávább módon kibújt.

Sátoralja-Ujhely, 1899. julius 5-én.
Bettelheim Samu.

•) E rovat alatt közűitekért a szerkesztő 
nem falelős.
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