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A vámsorompóról.
Sátoralja-Ujhely, julius 21.

(bp.) Talán sohasem  teljesít a 
sajtó nálunk k ö telességszerübb  hi
vatást, mint m ikor a szeg én y  m a
gyar n ép et jogaiban és  a vissza
é lések k el szem b en  m egvédelm ezi. 
Sajnos, m ost ism ét ezt a k ö te le s 
ség e t kell m egcselekednü nk . Fur
csa  d o lgok  jön n ek  napvilágra e b 
ben azuj ren dezett tanácsú  városban  
K.i tudja mi van m ég  hátra, egyelőre  
csak  arról a nem  kis je len tő ség ű  
dologról van szó, h ogy  a sátoralja
újhelyi vám sorom póknál a vidéki 
g azd ak özön séget a szó  szoros ér
te lm ében  m egnyuzzák.

U gy-e bár n agy le lk etlen ség  ? 
Szin te  h ihetetlenül hangzik és m égis  
ú gy  van. A nnyiban áll a d o log , 
hogy a gazd ak özön ségtő l o tt a so 
rom pó m elle tt e lszed n ek  m inden
féle cim ü é s  nem ű vám pénzt és 
töb b ek  k özött u gyan ott behajtják  
rajta a piac é s  illetve vásárpénzt is. 
A z a vám szed ő  p ed ig  ott a so 
rom pó m elle tt teszi ezt o ly  m ó
don , h ogy  ezzel a k ö v ezet vám és  
vásárjogot b érlő  gazdájának m inél 
dusásabb  jövedelm i forrássá teg y e  
ezt a m anipulációt. H a tiltakozni mer 
valaki a sarcolás ellen, a rendőri k ö 
zeg  azonnal ren d elk ezésére  áll a vám 
szedőnek . V agy  fizeti a k iszabott' 
dijat, vagy fordul vissza a falujá
nak: ig y  szegzik  a fegyvert e g y e 
n esen  a m ellének. —  T erm észe tesen  
fizet. Ha már itt áll a sorom pónál

T  A  R  C  A .
Nyári szezon nálunk.

A „Felsőmagyarországi Hírlap" eredeti tárcája.

Irta: L ili.
Sátoralja-Ujhely, julius hó.

Tisztán a saját passziómra írtam ezt 
a pár sorocskát, a melyet nem merek 
cikknek nevezni azért, mert soha még 
cikket nem Írtam: azt hiszem pedig, 
hogy nekünk hölgyeknek igen nehezen 
jön meg a bátorságunk a zsurnaliszták
kal versenyre kelni, nem is merjük el
hinni, hogy mi egy teljes egész cikket 
Írni képesek volnánk. — Azt hiszem, 
hogy nő csak éppen véletlenül válha- 
tik Íróvá, hogy azok a nők, a kiknek 
ma már irói nevük van, azok csak tisz
tán véletlenül lettek azzá. Azután meg 
mi nekünk olyan gyenge szivünk, olyan 
nem férfias, mondjuk ki egyenesen, gyön
géd lelkünk van : minek rabolnók el a 
kenyeret a zsurnalisztáktól.

Azt gondolom tehát, hogy ha a te
kintetes szerkesztőség ezt a pár so
rocskát nyomda-festékre méltatja, akkor 
eszébe sem fog jutni a gondolat, hogy 
bennem egy félelmetes irói konkurrenst 
lásson. Gondolom, minden Írónő, a ki 
ir, csakis a saját passziójára firkál. Bi
zony Isten nincs bennünk feltűnési visz- 
keteg, vagy konkurrens vágy. — írunk 
naplót, írunk anzix-kártyát, (persze job
ban szeretjük, ha kapunk ebből minél

csak vissza nem  tér. Igen ám , de  
csak eg yszer  lehet e g é sz ség es  bőrt 
nyúzni eg y  állatról. E lm egy  a ked ve  
annak a falusinak ide bejönni.

Minek is jöjjön ő  az újhelyi p i
acra eladni, a m ikor a vám sorom 
pónál oly hallatlan m ódon sarcol- 
ják m eg. H ogyha o tt a faluja ha
tárában valam ivel o lcsób b an  is adja 
el vásáricikkét, és az é le te t, akkor 
is jobban jár. H iszen az itteni 
vám sorom pónál nagyob b  a sarc, 
mint a m inő ár-kü lönbözet lé 
tezhetik  az ő  v idékebeli és a vá
rosi piac ára között. F é lve , ret
teg v e  gon d o l arra, hogy  ide jöj
jön. Inkább beviszi Patakra, Gál- 
szécsre , N agym ihályba, T ereb esre , 
H elm ecre é s  a többi kissebb vá
rosba az áruját és az é le tet, sem m int 
idehozza. Ide, a hol a hét bőrt 
nyúzzák le róla, ahonnan elriasztja 
őt a vám sorom pó. Az a vám so
rom pó, a hol o ly hallatlan jogta
lanságot űznek vele.

Igenis jogtalanságot, m ert mi
niszteri ren delet értelm éb en  —  és  
ezt jól jegyezzü k  m eg —  piacpénzt 
csakis a p iac helyszínén szabad  
szedn i. D e  mit törődnek nálunk 
ezzel. N em  hederitenek  itt sem  
tö rvén y ié , sem  m iniszteri ren d e
letre, b eszé lh et az a mit akar, ők  
m enn ek  a jogta lanság  utján tovább  
a legn agyob b  p erfidséggel. H át ez 
bizony elszom orító  állapot.

Mert gondoljuk el m iért van az, 
h ogy  itten  néhány eszten d ő  óta  a 
keresk ed elem  és  az általános for

galom  annyira m egcsök kent, da
cára annak, h ogy  a város kü lső
leg  haladni látszik. Láthatjuk,hogy ez  
a h a lad ásegészség telen  á llap ot: csak  
eg y  felpuffadt helyzet. E g ész ség es
nek látszik a te st, de alapjában 
véve a b e lső  szervezet m egrom lott 
az igazi vér zsiradékká vált, meg- 
vizesedett. Mert csak  az a város 
íejlődhetik  eg ész ség esen , am elyik
nek a belső  szervezetét észsze
rűen gondozzuk. Itt pedig hom lok- 
eg y en est e llenkező  politika m űkö
dik a város v eze tőségén él, p os
ványba sü lyedt m inden tisztesség , 
érd ek lánco latok  csúnya szövevé
n ye  rí ki m indenből. Ez p ed ig  út
ját állja a fejlődésnek.

N ézzünk csak ennek  a vám kér
d ésn ek  a m élyére és tisztán fogjuk 
látni, hogy ezzel a bűnös m achi
nációval állják útját a k eresk e
delm i é le t eg észség eseb b  felpezs- 
d ü lésének , a pénzthozó forgalom 
nak. Hisz m inden paraszt, a kit 
piacpénz m achinációval innen el- 
riasztnak —  ha csak pár krajcárt 
költ, ha m inden gazda csak e g y 
két forintért vásárol a város ke
reskedelm i piacán, már az is te te 
m es ö sszeg et jelent, —  a mi vi
szonyainkhoz m érten, m ajdnem  
horribilis vesztesség , ha ettő l e l
esünk. Szám ítsuk ki, mily sok  ha
szontól esik  el a város, szám ítsuk  
ki, m ily nagy m értékben  káros ez  
a város kereskedelm i é letére.

É s m indezt a vám sorom pó teszi. 
M indenfelé hallunk p a n a s z o k a t ,

többet), Írunk bizonyos korig francia 
lecturt, írunk sokszor hosszú hosszú 
leveleket: úgy télen, a mikor olyan jól 
esik egy zimankós fehér délutánon elcse
vegni barátnőinknek a lezajlott bálok 
sikereit, vagy valljuk meg, néha eldi
csekedni a sejtett hódításainkkal: szó
val írunk a nyilvánosság kizárásával. 
De mikor úgy néha, ebben a nyomasztó 
nyári délután hangulatában ráfanyalo
dunk egy cikkecske megírására, akkor 
tesszük némi vágyból a nyomdafestékre,
— kiváncsi vagyok, hogyan veszi majd ki 
magát nyomtatásban az én első cikkem
— no meg azért is, mert elhisszük 
ilyenkor az uborkaszezon korszakában, 
hogy könnyebben elfogadják a szer
kesztőségek a mi üres, csevegésünket: 
mondhatnám, hogy kegyet gyakorolunk, 
mikor egy kis töltelékkel szolgálunk a 
lapoknak és megkíméljük kissé a hiva
tott újságírók télen át agyoncsigázott 
szervezetét.

Most, mikor már azt hiszem, meg
győztem a szerkesztőséget arról, hogy 
mi nem vagyunk sem nem veszedel
mesek, (tisztán irói szempontból), sem 
nem vagyunk kegyetlenek, (tisztán eb
ből a szempontból) nem fog félni a 
szerkesztőség közölni ezt a nyári cik
kecskét. Megfogadom, ha közlésre mél
tónak nem tartják, nem fogom rossz 
néven venni: de megfogadom, hogy 
többet nem irok. — Ám ítéljék meg, 
hogy ez kedvezőbb lesz a nagyközön
ségre vagy sem. önöknek gondoskodni 
kell a nagyközönség szórakoztatásáról; 
én nem veszem magamra a felelőssé- 

— Lapunk

get, ha untatni találom cikkemmel a 
közönségüket.

Ha pedig ezen túlestünk, — a fele
lősség áthárításának tudatában, némi 
bátorsággal unalmaskodhatunk már. 
Tehát beszéljünk a cikk tárgyáról. Ne 
riadjanak vissza tőle: az időről lesz 
szó. Még pedig nyári időjárásról, a 
legrettentőbb szezonról: vidéki nyári 
hangulatokról.

Az Önök lapjában szó esik különféle 
dolgokról. Néha roppant verekesznek a 
rendezett tanácscsal, máskor szidják a 
mai rendszert — úgy hiszem jól fog 
esni, mint a májusi eső —• egy kis 
szezon hangulat, a melegről, az égető 
napsugárról. Nem olyan velencei nap
sugár ez, a melyet Önök oly andalító 
és eszményi színekkel festenek. Már 
kérem bocsássanak meg a helyreigazí
tásért, de én minden napsugarat ké
nyelmetlennek tartok; természetes;n az 
ilyen nyári perzselő napsugarat.

A divatnak, a korzó életnek meg- 
ölője ez a tikkasztó meleg, amely elől 
csakis a lezsaluzott hűvös szobákba le
het menekülni. Pedig hát a hölgyvilág 
nem igen szeret szobában ülni, jobban 
szereti az életet künn a korzón, ha 
mindjárt olyan kis korzóról van is szó, 
mint a miénk. Persze abból ebben az 
esztendőben itten igen kevés rész ju
tott. — Még csak pár nappal ezelőtt, 
mint valami Scott Walter-féle lovag re
gényben úgy süvöltött a szél és vihar 
körülöttünk és ma már csakis az uszoda 
lubickolásaiban és az úszás művészetében 
(?) élvezhetjük a hűvösség egy kicsiny 
4- o l d  n i .

h ogy  em iatt nem  mer a falusi hoz
zánk bejönni. H a m indezt e lgon 
doljuk, akkor csodálnunk kell a 
város kereskedelm i világát, a m ely  
m indezt eltűri é s  ném án nézi.

K ülönösen csodálnunk kell azért 
is, m ert ösm eri a helybeli v iszo 
nyokat. Ez a m achináció furcsa  
érd ek kapcsolatokat tár fel előttük, 
m ert hisz világos, h ogy m iniszteri 
rendelet ellenére, érdek nélkül nem  
hunynak szem et tisz tességgel e llen 
kező sarcolásra.

A  borfogyasztási a d ó k eze lő ,' a  
kit m egte ttek  városi tb. tan ácsos
nak, az egyszersm in d  a k övezet
vám bérlője, vásárjog bérlője és  a 
városi erdő bérlője. (Kiváncsiak  
vagyunk nem -e ő  lesz a piaci b ó 
dék  bérlője is ?) Szóval világos, 
hogy itt csinosan , eg y  kalap alá 
húztak m indent.

E gyelőre  nem  kívánjuk fe le le 
veníteni a borfogyasztás körüli ad ó
m egváltási paktum okot, am elyet a 
pálinkakereskedő, általános főbérlő, 
tb. tan ácsos köt tilto tt m ódon. 
M ost csak tiltakozó szavunkat em el
jük fel ellene^ h ogy a p iacpénze
ket m iniszteri ren delet ignorálásá- 
val m eghatványozva szedjék a vám- 
sorom pónái. H a látjuk, h ogy  ez  
nem  használ, k én ytelen ek  leszünk  
felkérni a falusi bírákat arra, hogy  
világosítsák fel a n ép et a vám sze
dők  jogtalan  bánásm ódjáról: jöjje
nek bátran ism ét hozzánk, a hol 
m éltán yosan és b ecsü letesen  kell 
velük elbánni. É s  ú gy is fognak

árnyalatát. Ezek azok az órák, amikor 
egy kis merész fantáziával, —• a miből 
sokszor nem árt egy kicsi — azt hisz- 
szük, hogy legalább is Ostende tengeri 
vizének öltözködünk a csinos uszó-kosz- 
tümökbe. Hogy pedig itt nem a tenger 
zöld hullámai, hanem a Konyva szür
kés vize az, amiben egy pár órát el
bolondozunk ez csak a fantáziánkat 
játszhatja ki egy pár pillanatra; azért 
mi mégis frissen, üdén érezzük ennek 
a víznek a kellemetességeit is. Ha úgy 
az itteni uszoda képével anzixkártyá- 
kat küldhetnénk: szentül megirigyelnék 
a mi nyári üdülésünket. Pedig hát úgy 
magunk között legyen mondva, nem 
sok benne az irigyelni való. Az esti 
korzó egyhangú, ugyanazok a megszo
kott arcok mindennap, a cukrászda, 
hébe-korba a kávéházi zene, ez minden 
ami életet akarna varázsolni a nyárba. 
Hiába erőlködik a kis város, nem tud 
nyári szezont csinálni a szó igazi értel
mében.

Ha csak a sok karton, a sok világos 
selyem bluz, (no meg az a pár bicikli 
dressz) nem tenné kissé élénkebbéjaz ut
cát, szinte halálos volna a nyári kép 
unalma. Az a pár nyári táncmulatság 
varázsol még némi életet: ha úgy végig- 
lejthetünk néha a poros pallón vagy 
odaadással járhatunk el egy-egy csár
dást, ez még változatossá teszi néha az 
életet: különben csak nyár és nyár min
denfelé !

És lám, úgy vagyunk ezzel a nyár
ral, panaszkodunk ellene és mégis mi- 
kor a végét érezzük, mikor a falevele-
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velük elbánni, mert ha nem , ak
kor inkább fog  a k özvélem ény e l
seperni eg y  pénzsovár bérlőt, sem 
hogy  ennek gazdagodása é s  e g y e 
sek  érd ek e kedvéért feláldozza a 
város kereskedelm ét, bo ld ogu lását  
és jó  hírnevét.

Cseléd mizériák.
Sátoralja-Ujhely, julius 21.

A sajtó eddig nálunk a cselédmizé
riákkal vajmi keveset foglalkozott, pe
dig hát nem kis jelentőségű kérdés ez, 
amelyről csak éppen most tárgyalnak, 
a mikor a székely leányok Romániába 
való kicsalogatásáról Írnak országszerte 
a lapok.

Különösen fontos kérdés ez éppen 
nálunk, a hol oly sok panaszt hallunk 
a cseléd mizériák miatt. Bármily asz- 
szonyosnak látszik is a kérdés, mégis 
van olyan fontos mint a férfiaknak 
sokszor üres város — politikai heccei. 
Eléggé szomorúan vagyunk ezzel a do
loggal napról-napra hallunk panaszokat, 
hogy a szivargyár működése óta Sá- 
toralja-Ujhelyben mily infámisak a cse
lédviszonyok. Hozzájárul meg ehhez 
egyes helyszerzőnők üzérkedése, a kik 
egy napon közvetetitnek egy helyre 
cselédet, másik héten pedig már csa
logatják el őket ugyanarról a helyről, 
ahová azután ismét mást visznek és igy 
tovább. Húzzák a közvetítési dijat a 
házasszonyoktól és a szegény cseléd
től és csinálnak ezzel a csalogatási pro
cedúrával fényes forgalmat.

Ezek az elszomorító képek hűen fes
tik a helybeli cselédmizériákat, amelyen 
feltétlenül segíteni kell.

Most mikor megtudták, hogy a sze
gény székely leányokat mily kíméletlen 
módon cipelik Romániába, országszerte 
megpendítettek egy üdvös eszmét, a 
melylyel mindenestre javítani lehetne 
ezeket az állapotokat.

Arról a mozgalomról van szó, me
lyet a marosvásárhelyi iparkamara in
dított meg a székely leányok kiván
dorlásának elhárítása érdekében, A ka
mara azt az egészéges javaslatot tette, 
hogy a nyomorban sínylődő székely le
ányokat, kik Romániába mennek ki cse
lédnek, iparkodjunk itthon elszegődtetni. 
A felhívásnak hamarosan meg lett az 
a következménye, hogy ma már ezer
nél több székely lány szolgál magyar 
családoknál. A maros vásárhelyi iparka-

ket sárgulni látjuk, mikor megcsapja 
arcunkat az ősz borongós szele: akkor 
mégis mintha visszavágynánk az eleven, 
színes meleg vidító nyárba. Van valami 
szép abban, hogy bármikor tervezhe
tünk, — ha csak épen nyakunkba nem 
szakad egy kis nyári eső — mehetünk 
a városi légkörön kívül, ki a szabadba, 
zöldbe. Olyan zöld ennek az egész 
nyárnak a hangulata, olyan túláradó 
ideálizmus van a természet ragyogásá
ban és ezért szép. Lám, lám, ha egy 
keveset a lelkünkre hallgatunk, mégse 
szabad felzudulnunk a természet beosz
tása ellen: nyugodjunk meg hát benne. 
Itt a nyár, élvezzük azt, mert a mint 
a tekintetes szerkesztőség is megírta, 
Falb szerint — ez az titolsó nyár. Bi
zony, bizony ha igaz volna az a mivel 
bennünket a férfiak gyanúsítanak, hogy 
babonásak vagyunk : akkor rettentően 
meg kéne ijjednünk, de mi ezt nem 
tesszük. Mernék fogadni Falbbal egy 
doboz Kuglerbe, hogy november 13-án 
nem fog elpusztulni a föld. De nem
csak azért fogadnék vele, mintha én 
mindenesetre csak nyerhetnék a foga
dásnál, ha ugyan be nem teljesedik ez 
a jóslás, a mikor amúgy is közönyös: 
nyerem vagy sem, — hanem azért fo
gadnék vele, mert tudom, hogy ez nem 
lehet. Kíméletlenség volna feltenni ró
lunk, hogy azzal a gondolattal éljünk, 
hogy lányok maradunk, ügy hiszem 
ez a rém általános betegség minden 
lánynál.

De beszéljünk csak másról: például 
arról, hogy a nők most erősen tanács-

mara rövid tíz nap alatt majdnem két
száz levelet kapott, melyekben ezernél 
több székely leányt kérnek. Számos 
nőegylet vállalkozik közvetítésre. Egyik
másik felvidéki asszony a miatt panasz
kodik az iparkamarának, hogy magyar 
cselédet nem kapnak s gyermekeik job
ban beszélnek tótul.

Bánáti asszonyok, oda áthelyezett ma
gyar hivatalnokok nejei is a sváb leá
nyokra panaszkodnak, akikkel még be
szélni sem tudnak. Pozsonyba nincs cse
léd, mert a lányok Bécsbe mennek. 
Egy délvidéki cselédközvetitő felajánlja 
szolgálatát és hazafias missziót igér tel
jesíteni azáltal, hogy a székely leányo
kat német vidékre viszi, hogy ott ma
gyarosítsanak, a sváb leányokat pedig 
magyar vidékre adja, hogy azok ma- 
gyarosodjanak. — Horvátországban ma
gyar vasúti hivatalnokok kapnak a szé
kely leányok után. A legkecsegtetőbb 
ígéreteket teszik mindenfelől. Számos 
jelentkező saját családtagjának fogja te
kinteni a székely leányt és több úri asz- 
szony férjhez is adja, ha 4—6 évig egy. 
huzamban nála szolgál. Egy Mező-Bálid
ról a Dunántúlra származott székely 
eredetű úriember férficselédeket kér. 
Egy uriasszony Székelyföldre ment für
dőzni csak azért, hogy onnan szemé
lyesen választhasson magának alkalmas 
cselédeket.

Különös örömet okoz nekünk e moz
galom eredménye, mert igazán sajnála
tos volt a munkás, becsületes és de
rék székely leányok szomorú sorsa. Ha
zánk férfi munkás viszonyai is megja- 
vithatók lennének, ha a hatóság ha
sonló lelkesedéssel fogna hozzá egy
részt az idegen munkások kiküszöbö
lésére, másrészt a kivándorolni akarók 
munkába helyezésére.

Itt nálunk pedig, — ahol határozot
tan üdvös dolog volna, a hatóságnak 
pedig egyenesen kötelessége a cseléd
mizériák megjavítása: felhívjuk erre a 
mozgalomra az illetékes körök figyelmét.

A MEGYE ÉS A VÁROS.

— Sajtóper. A mint a vármegye hi
vatalos lapja is megírta a Szerencsen 
megjelenő »Tokaj-Hegyalja« lap ellen 
a közigazgatási hatóság sajtópert indít. 
Erre az említett lap a következőket 
írja:

Tegnap olvastuk egy pár fővárosi 
napilapban, — hogy a közigazgatási

koznak Angliában a nőemancipáció kér
désén. Nyáron igazán jobb dolguk le
hetne. Mikor mi amúgy is csak annyira 
akarunk emancipálódni, a mennyire a 
jóizlés megengedi, meg mi azt hisszük, 
hogy a nőemancipáció kérdését csak 
úgy lehetne eldönteni, ha férfiak látná
nak hozzá, nekik pedig jobb Ízlésük 
van, hogysem a nő kezébe tollat, tör
vénykönyvet, gyeplőt, kalapácsot adja
nak. Főzőkanál, portörlő-ruha, tü és 
zongorabillentyü illik csak a női kéz
hez. Az iránt a bizonyos gyeplő iránt 
ugyan sok nő mindig előszeretettel fog 
viseltetni: mivelhogy a házasság gyep
lőjét rendesen ő szereti tartani. így 
mondja ezt az a sok vígjáték, a mely
ben a papucshós férjek oly csúnyán 
meg vannak énekelve. De azért azt 
hiszem, hogy ez csak a színműírók fan
táziájában él. Oly szánalmasak volná
nak tényleg ? Nem hiszem, hogy férfiak 
annyira bárgyúk lehetnének. Aki pedig 
olyan, az megérdemli sorsát.

Apropos, hogy színműi rókról szó 
esett. — Úgy hirlik, hogy ősszel szín
társulat vonul be a mi négyszögletes 
színházunkba. Kívánatos volna, hogy 
valahára olyan társulat is ellátogasson 
hozzánk, a hol tisztában legyenek az 
irodalmi műfajokkal: például ne játszák 
a tragédiát vígjáték módjára és meg
fordítva. Akkor azután igazán nem fog
juk tudni, mikor kell sírnunk és mikor 
nevetnünk. Azt mondják, hogy nagy 
városiak volnánk már, meglátjuk majd 
ezt a színtársulaton. Úgy bizony, hiába 
vitatkozunk, a színházi élet nyújt leg-

hatóság lapunk julius 6-iki számában 
megjelent ismeietes újdonságért sajtó
pert indít. — Meglepetéssel olvastuk 
e hirt s méltán kelt meglepetést ez 
az egész városban, mert sem mi, sem 
azok, a kik a dolgok állását ismerik, 
nem tudnak a kérdéses újdonságból 
semmi olyasmit kihámozni, a mi saj
tóvétséget képezne s bírói ̂ megtorlást 
vonhatna maga után. — Éppen ezért 
érdekkel várjuk ezen ügy további fej- 
leményit s ha a fővárosi lapok hire 
nem ménde-mondán alapszik: lesz al
kalmunk olvasóinkat ezen ügy állásáról 
esetről-esetre bővebben tájékoztatni. — 
Egyúttal még csak azt jegyezzük meg, 
hogy a vizsgálatot s az esetleges vád- 
levelelet teljes nyugalommal várjuk, 
annál is inkább mert mi a közérdeket 
szolgáltuk a kérdéses újdonság közre
adásával nem léptük át azon korlá
tokat, a melyeket a hirlapirás tisztes
sége szempontjából mindenkor szem 
előtt kell tartanunk.

A kivándorlás tilos. így szól egy 
szürke szinü hirdetmény, a mely most 
Sátoralja-Ujhely falait díszíti, A  mint 
következik:

»Hirdetmény. A városi tanács ezen
nel közhírré teszi, miszerint a már 
több ízben előfordult tüzesetek miatt 
a városi erdőben való engedély nél
küli járás-kelést betiltom.

Amennyiben akár társas kivándor
lás, akár más hasonló okból egyesek 
vagy társaságok az erdő területre ki
menni óhajtanak, a városi gazdánál 
erre szóló igazolvány kérendő.

Ezen igazolvány hiánya erdő kihá- 
gási eljárás megindítását vonja maga 
után.

Sátoralja-Ujhely 1899. évi julius hó 
17-én.
Azt hinnők, hogy a székely leányok 

Romániába való kivándorlását vagy 
egyéb hasonló kivándorlást, akar eltil
tani a városi tanács az itt közölt hir
detményben, de ha figyelmesebben el
olvassuk, akkor kitetszik abból, hogy 
a városi tanács a városi erdőbe való 
társas kivándorlást tiltja. Furcsa! Mintha 
a Klondykébe való kivándorlást akarná 
eltiltani. Hát ki akar erdei lakó lenni, 
ki akart erdőbe kivándorolni. Talán 
még annyira el nem vadultak a kedé
lyek, dacára a nagy pótadónak és a 
vámsorompónak, amelyek miatt igazán 
kedvet kaphatna a lakosság a kiván
dorlásra. Valószínűleg akkor sem vá
lasztja az Ujhely városi erdőt.

jobb képet valamely város intelligenciá
jának nagyságáról. Azt mondják, hogy 
erre első sorban az asszonyok jóizlése 
irányadó, (természetesen toilettbeli jóiz- 
lést értjük.) Arra pedig büszkék va
gyunk. Nézzünk csak végig egy disz- 
korzót, (értek egy szép déli korzót), 
mennyi finom Ízlést, mennyi keresetlen 
eleganciát árulnak el az újhelyi asszo
nyok. A mellett hogy a szépségüknek 
is nagy és jó hire van, a jóizlésükkel 
még csak megerősítik ezt a szép hír
nevet. Abból a tarka vasárnap délelőtti 
szináradatból, mint egy kellemes oázison 
pihenhet meg szemünk az ő diszkrét 
szinü ruháikon.

Most pedig, hogy mindenkiről szó 
esett már: emlékezzünk meg rólunk is 
az asszonyok körén kívül esőkről. — 
Kérem mi nagyon szerényen ruházko- 
dunk, a mi fehér és színes selyem blú
zaink sehol nagyobb vizet nem zavar
nak és ha azzal vádolnának bennünket, 
hogy az ifjú legénység békés nyara 
nyugalmában némi zavart okoznánk, — 
mondom mindnyájunk nevében, hogy 
ez a feltevés merő tévedésen alapszik. 
— Mint a sok nyári szegfű és rózsa 
nem ártunk senkinek, Isten látja a lel
künket, hogy nem. Nagyobb vizet csak 
éppen az uszodában zavarunk, azt is 
csak ez a rettentő hőség okozza.

Ez a roppant hőség, amelyen mégis 
csak át kell esnünk, mint mindenen a 
világon.

De ha éppen azt akarja mondani az 
a hirdetmény, hogy a kirándulás tilos, 
akkor elég kíméletlen és perfid a közön
séggel szemben ez a hirdetmény, mert 
észszerütlen dolog nyakra-főre tilalom
fákat felállítani; hogy ide meg oda nem 
szabad eljárni, még ha a tikkasztó nyár
ban kellemes is. Vagy azt hiszik, hogy 
az ilyes tilalmakban áll a tanács ren
dezettsége? Mélyen csalódnak mert ez 
pro primo rendetlen gondolkodásra vall, 
a pro secundot és a többit találja ki a 
nemes tanács.

— Rendkivülí vármegyei közgyűlés..
Zemplénvármegye törvényhatósági bi
zottsága folyó évi julius hó 31-én rend 
kívül közgyűlést tart. Egyedüli tárgya: 
Sátoralja-Ujhely rendezett tanácsú város 
fogyasztási adópótlék szedhetése tár
gyában alkotott szabályrendeletének jó
váhagyása.

H Í R E K .

— Adományozás, ő  Felsége a király 
a lasztoméri ev. ref. egyházközségnek 
templom-építési célra legfelső magán- 
pénztárából 100 (egyszáz) forintnyi se
gélyt adományozott.

— A kassai püspök nyaralása. Kas
sáról írja levelezőnk, hogy Bubics Zsig- 
mond dr. megyés-püspök nehány nap 
előtt Bécsbe utazott, ahonnét, néhány 
napi tartózkodás után Majna-Frank- 
furtba ment három-négy hétre. A püs
pök a nyár utolsó részét szejcei birto
kán fogja tölteni.

— Eljegyzés. Kolba Miksa a diós
győri papírgyár egyik tulajdonosa elje
gyezte Láczay Irén urhölgyet, Láczay 
László dr. sárospataki ügyvédnek, la
punk kitűnő munkatársának leányát.

— Uj királyi közjegyzöség. Az igaz
ságügyminiszter a rózsahegyi járásbí
róság területére Rózsahegy székhel
lyel kir. közjegyzőséget rendszeresít, 
mely a kassai közjegyzői kamarához 
fog tartozni. Az uj közjegyzöség ez évi 
október 1-én kezdi meg működését.

— Kinevezés. Az igazságügyminisz
ter dr. Székely Farkas tokaji lakos 
ügyvédjelöltet a galánthai járásbíróság
hoz aljegyzővé nevezte ki.

— Hangverseny. Odry Lehel a m. 
kir. opera volt énekese és Várkonyi 
Béla zeneakadémiai növendék e hó 
19-én szerdán a megyeháza nagyter
mében megtartott hangversenye kis 
számú közönség előtt játszódott le. — 
Odry a magyar kir. opera volt oszlo
pos tagja és annak legplasztikusabban 
játszó művésze elragadott bennünket 
még mindig értékés szép hangjával. 
Az egyes balladák eléneklése után a 
kicsiny, disztingvált közönség lelkes 
tapssal honorálta Odry művészi énekét. 
Különösen tetszett: »Thom a lantos« 
Lőwe Károly remek balladája. — Vár
konyi Béla városunk szülöttje, egyik 
szerzeményét játszotta el zongorán. A 
szerzeményről a fővárosi sajtó annak 
idején igen elismerőleg irt, melyhez mi 
is őszintén csatlakozunk. Várkonyi, ez 
a fiatal zeneakadémiai növendék — ha 
igy halad — még igazi zongoramű- 
vészszé fejlődhetik. A hangversenyt a 
»Bocir« kerthelyiségében levő nagyte
remben ma szombaton megismétlik.

— Magyar prédikáció. Lapunk előző 
számában említettük, hogy Dr. Singer 
Bernáth tapolcai rabbi, a sátoralja-ujhe- 
lyi statusquo izr. templomban magyar 
prédikációt fog mondani. A vallásos 
prédikációt a jeles rabbi ma délelőtt 
tartotta magyar nyelven. Nagy szó ez 
nálunk, a hol a zsidóság igazán érthe
tetlenül, csakis német nyelvű hitszó
nokhoz ragaszkodott. Annál inkább ör
vendhetünk most azon, hogy a zsidó 
intelligenciának és kiváló elnökének 
Zinner Henriknek mégis sikerült kiesz
közölnie, hogy ottan, a hol eddig csö
könyösen csüggtek a germanizáló szó
noklatokon ma mégis magyarul halhat-
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tünk egy igazán remek szónoklatot. 
Nyugodt temperamentum, kiváló ész, 
fenkölt, vallásos, magasztos szellem és 
nagy tudományosság jellemezték ennek 
a fiatal hitszónoknak mai beszédét. Za
matos, magyaros kiejtése oly szépen 
hangzott mikor az emberbaráti és haza 
szeretetre lelkesítette a nagyszámú hal- 
gatóságot. Végső imájában a hazára, a 
királyra, erre a dicső múltú Zemplén- 
vármegyére, annak lakosságára, összes 
hitközségeire mondott áldást. Beszédje 
úgy a férfiakra, mint a hülgykarzat kö
zönségére nagy hatással volt. Csak ép
pen a hitközség rabbija tüntetett távol
létével, pedig hiába Magyarországban 
mégis csak magyar nyelven kell a 
templomokban, a hazaszeretetre és val
lásosságra tanítani az embereket, úgy a 
hogy Singer dr. rabbi tette. (bp.)

— Zeneiskola Sátoralja-Ujhelyben. 
Megemléksztünk már arról, hogy Szat
mári Ármin zenetanár vármegyénk szü
löttje zeneiskola nyitására való enge
délyt kap Sátoralja-Ujhelyben. A szin- 
ügyi bizottság pártolólag terjesztette a 
tanács elé a fiatal zenetanár kérelmét, 
t. laptársunk a »Zemplén* is szép han
gon irt Szatmáriról, a ki Temesváron 
négy esztendőn át a város közönségé
nek nagy megelégedésére működött. 
Most nyomtatott leveleket küld széjjel 
Szatmári a vármegyében, a melyben 
tudomására adja a nagyközönségnek, 
hogy szeptember hó elsejével Sátoralja- 
Ujhelyben zeneiskolát nyit. A levélben 
többek közt ezt Írja:

ösmerve Zemplénvármegye közön
ségének előkelő műveltségét, mint ezen 
megye szülöttje ambíciómnak tartom, 
hogy Sátoralja-Ujhelyben egy nagy 
hiányt pótló zeneiskolát nyissak. Kul
turális hivatást vélek teljesíteni ezen 
iskola létesítésével, minden igyekeze
temmel azon leszek, hogy a nagy kö
zönség teljes megelégedését kiérde
melhessem.
— Leégett falu. Lapunk zártakor 

táviratozza tudósítónk, hogy a Bánócz 
mellett lévő Vásárhely ma teljesen porrá 
égett. Délelőtt egyszerre 8 helyen gyul
ladt ki a falu, a lángok hirtelen össze
csaptak fölötte és óriási gyorsasággal 
pusztították el. Állítólag gyújtogatás ál
dozatává lett Vásárhely, ahol most a 
nyomor leírhatatlan.

— Kerékpárverseny Kassa és Bártfa 
közt. Tervbe van véve egy Kassától 
Bártfa-fürdőig rendezendő kerékpár-ver
seny, mely a nyolcvanhárom kilométe
res távolságú útvonalon augusztus má
sodik felében lenne megtartva. Az ér
dekes táv-verseny létrejötte a jelent
kezők számától függ és ezért, mind
azon kerékpárosok, a kik e versenyben 
részt óhajtanak venni, jelentsék be eb
beli szándékukat Haslinger Józsefnél 
Kassán.

— Viharok mindenfelé a megyében.
A közeli napokban óriási viharok vol
tak környékünkön. Megemlékeztünk a 
gercselyi, kelecsenyi, vámosujfalusi vi
harokról, több kisebb helyről is vihart 
jelentenek nekünk. A Tályáti vasárnap 
dühöngő viharról a fővárosi lapok is 
megemlékeztek. De nem csak Tállyán, 
hanem másfelé is sok pusztítást tett a 
jég, így különösen Bodrog-Keresztur 
és Zsadány határában. — Hétfőn Tály- 
lyán is volt ismét kisebb jégeső ez az*- n* 
bán nagyobb pusztítást nem okozott.

— A helybeli m. kir. dohánygyár 
munkásnöi százas vigalmi bizottsága, a 
f. évi augusztus hó 6-án a régi »Nyúlt 
kerthelyiségében a dohánygyári szegény 
munkásnők gyermekeinek felruházására 
jótékonycélu zártkörű táncmulatságot 
rendez.

*— Évzáró ünnepély. A városi kis
dedóvoda évzáró ünnepélyét e hó 31-én 
tartják meg.

— A tarcali vásár. A kereskedelem
ügyi miniszter megengedte, hogy Tár

cái községben a folyó évi augusztus hó 
7-ére eső országos vásár ez évben kivé
telesen folyó évi augusztus hó 3-án tar 
tassék meg.

— A zétényi rom. kath. templom uj-
jáalakitás.it — mint tudósítónk irja — 
e napokban fejezték be, a mely alka
lommal a csinosan renovált templomot 
Seepessy Kde bolyi esperes plébános 
felszentelte. Az ujjáalakitási költsége
ket nagyobbrészt a Bodrogközről Ame
rikába kivándorolt nép fedezte.

— Versenytárgyalás, a  helybeli ál
lomáson elhelyezett honvédség részére 
1899. október 1-től 1899. december 
hó 31-ig szükséglendő kenyér szállítása 
nyilvános versenytárgyalás utján fog 
biztosíttatni. A vonatkozó hirdetmény 
és szállítási feltételek füzete naponta 
délelőtt 8. órától ll-ig a helybeli hon
véd zászlóalj kezelő tiszti irodájában 
megtekinthető, esetleg ár megtérítés 
mellett ott meg is szerezhető.

— Miniszteri jóváhagyások. A »Gál- 
szécsi« járási kórházegyesület alapszabá
lyait a belügyminiszter a bemutatási 
záradékkal ellátta, — A kereskedelem
ügyi m. kir. miniszter Zemplénvárme
gye közigazgatási bizottságának folyó 
évi május hó 12-ik napján tartott ülé
sében 621/723. szám alatt hozott ha
tározatát, melylyel Nagy- és Kis-Czi- 
gánd községek által a szomotor-pácin- 
cigándi törvényhatósági közút folytatá
sában a cigánd-dombrádi községi köz
úton a Tisza folyó felett nevezett tör
vényhatósági közútra vonatkoztatott, 
kilométer beosztás szerint a 22*860 és 
23‘068. kilométerek között levő kom
pon gyakorolt vámszedési jogot, az 
1890. évi I. törvénycikk 92. §-a alap
ján, igazoltnak mondotta ki, a várme
gye közigazgatási bizottságához folyó 
évi 38.368. szám alatt intézet rendele
tével helybenhagyta. — A »zemplén- 
bólyi róni. és gör. kath hitközség ta- 
karékmagtárá«-nak alapszabályait a bel
ügyminiszter a bemutatási záradékkal 
ellátta.

— Petőfi emléke. Országszerte meg
indult a hazafias mozgalom, hogy hősi 
halállal halt nagy lírikusunk emlékét 
most 50. év múltán azzal a kegyelet
tel, olyan imponáló ünneppel üli meg 
az egész ország, a milyet csak megér
demel szabadságharcunk Tyrtaeusa, ki 
Romulusként félisten módjára hirtelen 
eltűnt szemeink elől, hogy annál cso- 
dásabb legyen az alakja, legendára nő
jön ki a sorsa s bár halála bizonyos, 
mind végiglen várjuk, folyton emleges
sük, egyre szeressük, látni — hallani 
óhajtsuk. A mint dalait mindannyian 
énekeljük, költeményeit áhítattal, tűz
zel olvassák mindenek, nincs csak egy 
is közöttünk, ki nevét ne ismerné, — 
épp úgy senki sem akadhat, ki Petőfi 
ünnepén ne venne részt és ne ragasz
kodnék mindahhoz, mi most, az ün
neplő hangulat közben, Petőfire emlé
kezteti, a mi Petőfi dicsőségét hirdeti. 
Ünnepelni fog julius 30-án az egész 
nemzet és ünnepnek kell lenni mindama 
helyekenr melyek Petőfivel valami vonat- 
kő zásban vannak. Ünnep készül a fő
városban Petőfinek ama nagy művészi 
emléke előtt is, melyen mint a ssabad- 
ságharc eszméjének legideálisabb meg- 
festösitője, Petőfi áll az első kelyen: 
körülötte a győzelemre rohanó honvéd
sereg, melynek diadalmámora Petőfi 
arcán verődik vissza. Petőfi emléke e 
kép: a nagy-szebeni csata körkép (»Pe
tőfi Bem táborában«.) A művészek ecset
tel hirdetik rajta Petőfi dicsőségét, a 
kép előtt pedig Petőfi iró kortársai 
emelnek szót: Jókai Mór, Szász Ká
roly, Gyulai Pál, Vadnay Károly stb., 
hogy elmondják emlékezéseiket Petőfi
ről. A körképtársaság ugyanis emléke
zetessé akarva tenni e félszázados for
dulót, a legtökéletesebb Edisonféle fo
nográfon megszólaltatja Petőfinek még 
élő minden iró kortársát, kik őt sze
mélyesen ösmerték s a kik e célból 
írott Petőfi-emlékezéseiket bemondták 
a fonográfba. Kettős czélt ért el ez
zel. Elő emlékeket gyűjtött Petőfiről s

megörökítette azok hangját is, kik ma
guk is a nagy időknek nagy tanúi, iro
dalmunk legjelesebjei. Ez élőszó-gyűj
temény aztán a Petőfi-ház erkélyei közé 
kerül, hogy késő unokáink is hallhas
sák e nagyjaink szavát, a mint Petőfit 
magasztalják. E gyűjtemény már most 
is a közönség rendelkezésére áll s a 
körkép látogatói mindennap díjtalanul 
hallhatják az említettek szavát. S hogy 
a külső keret is megfeleljen a nagy 
időkre való visszaemlékezéseknek, gr. 
Kreith Béla nagyértékü 48-as ereklye- 
muzeumának szine-javát a körkép épü
letében helyezte el s ezeket a körkép 
látogatói szintén díjtalanul tekinthetik 
meg. Hogy pedig mindenki, a köznép 
is áldozhasson e helyütt Petőfi s a nagy 
idők emlékének, a körképtársaság 50. 
krról 30. krra szállította le a beléptő- 
dijat s ennek is egy részét á Petőfi 
ház javára ajánlotta föl. Végezetül Pe
tőfi és Bem képmását feltüntető emlék
érmeket veretett a körképtársaság, me
lyek árának egy része szintén a Petőfi- 
ház javára esik, hogy a közönség ez 
indirekt adományozásával is minél előbb 
fölépíthesse az áldozatkész magyar nép 
házát, melybe azért fogunk zarándékolni, 
hogy ott Petőfi ereklyéinek láttán lel
kesedést, ha/a- és szabadságszeretet ta
nuljunk Petőfitől.

— A Gazdasági Munkás Törvény kis 
katekizmusa megjelent Szatmáron a 
»Magyar Földmivelő* kiadásában. Ára 
csak 2 kr. Szép intencióval, tisztán 
azért adta ki a »Magyar Földmivelő« 
ezt a rendkívül olcsó füzetet, hogy 
a magyar földmivelő-osztály legszegé
nyebbje is megszerezhesse magának 
és abból világos képet szerezhessen a 
munkás és munkaadó közötti törvényes, 
szentesített viszonyokról.

— Szövetkezzünk, vagy segíts ma
gadon, az Isten is megsegít! Ez a cime 
a B o d n á r  Gáspár szerkesztette és a 
»Magyar Földmivelő« kiadásában meg
jelenő Népkönyvtár II. teljesen önálló 
füzetének, mely a hitelszövetkezeteket 
kívánja a néppel megismertetni és meg
kedvelteim. A füzetke a nép nyelvén, 
annak gondolkozása szerint van meg* 
iiva, úgy hogy a szinte észrevétlenül 
látja be népünk szövetkezés hasznát és 
fontosságát. Ára 10 kr. A »Magyar 
Földmivelő« cimü heti néplapnak, mely 
nyolc oldal egészséges szellemi táplá
lékon kívül betekint egy-egy csinos kép
pel is kedveskedik olvasói számár, elő
fizetése negyedévre 50 kr., mely Szat- 
márra küldendő a kiadóhivatalnak

T A N Ü G Y .

Iskolai értesítők.
II. A kegyesrendiek vezetése alatt 

álló sátoralja-uj helyi róm. kath. fögym- 
násium ez évi értesítője Molnár Pál, az 
uj igazgató szerkesztésében jelent meg. 
Az értesítő első lapjain Szieber Ede 
tankerületi főigazgató működését mél
tatja lelkes hangon Bartek Lajos tanár. 
Szieber főigazgató ez állásában nagy 
érdemeket szerzett főgymnásiumunk fel
virágoztatása körül, negyven évi áldá
sos tanügyi működése után az értesítő
ben is megörökítik érdemeit. A második 
cikkelyre némi megjegyzésünk volna. 
— Ebben Hadady Géza tanár a ger
mán derivacióról értekezik, különös te
kintettel a gót és uj felnémet nyelvre. 
Ez értekezés célja a bevezetés szerint 
az, hogy az ifjú olvasó előtt a nyelvek 
életének titkát felderítse. Ez az ifjúság 
részére irt értekezlet nekik talán tul- 
magas szempontokból ösmerteti a tár
gyat. Azt örvendetesen elismerjük, hogy 
az értekezés kiváló szorgalomról és 
szakértelemről tesz tanúbizonyságot és 
inkább szaklapban méltán foglalna he
lyet. A főgymnásiumban ez évben 14 
tanerő működött, vizsgát tett tanulói
nak száma pedig 349-re rúg. Ezek kö
zül 67-en az I. osztályt végezték, 31-en 
a VlII.-ikat. Feltűnő ezekkel szemben, 
hogy a VI. osztálynak csak 23 tanulója 
volt, mig tavaly 38. Ösztöndíjas tanuló

6 volt, egészen tandíjmentes 36, féltan* 
dijat fizetett 23. Az iskolai év végén 
a fennálló 6 alapítványból és egyéb ado
mányozásokból több tanulót pénzsegély 
ben, illetve könyvjutalomban részesítet
tek.̂  A középiskolai ifjúság kebelében 
a Kazinczy-önképzőkör, gyorsírókör és 
zenekar működött. Az értesítő végén 
ügyesen összeállított statisztikai adatok 
vannak. Az érettségi eredményéről már 
beszámoltunk.

III. Az orth. hitközség tlemi fiúisko
lájának értesítőjét Groszmann Mór ta
nító ügyesen szerkesztette. Az első 
cikkelyben az V. és VI. osztály szük
ségessége mellett tör lándzsát, majd az 
iskolai könyvtár és a szegény tanulók 
anyagi gyámolitásának fontosságát han- 

án, adakozásra szólitja fel á hit
tagjait. Az iskolai könyvtárról 

Írván okosan statisztikai adatokkal szá
mol be arról, hogyan vették azt a ta
nulók igénybe és mely müvek voltak 
a legolvasottabbak. Gruber Jenő tanitó 
az iskola vallásoktatásáról számol be. 
Az iskolának 116 tanulója volt 2 taní
tóval és 6 hitoktatóval A hitoktatásra 
— úgy látszik — nagy súlyt helyeznek.

IV. A statusno izr. anyahitközség 
elemi fiú- és leányiskolájának értesítő
jében Knopfler Sándor tanitó igen ak
tuális kérdésről, egy zsidó hitszónoki 
állás létesítésének szükségességéről ér
tekezik. Mély megfigyelésről tanúsko
dó cikkelyében találóan festi a hitköz
ségi iskola vallásoktatásának hiányos 
voltát és az egyre terjedő vallástalan- 
ságot, s arra a konklúzióra jut, hogy 
e bajokon csak egy zndó hitszónok 
segithet, mit mi is többször hangoztat
tunk. Dr. Rosenberg Bernit Iskolaszéki 
elnök az iskolai évről szóló jelentésből 
meggyőződhetünk azon Ugybuzgóság- 
ról, melyet ő az iskola érdekében ki
fejt. A hitközség kénytelen volt az ez 
évben létesített állami iskola miatt az 
V. VI. és VII leányosztályt megszün
tetni. Tanulói igy is szép számban, 
278-an voltak. A tanerő pedig hatból 
állott.

— A sárospataki jogakadémiáit jú
nius hó második felében első alapvizs
gát tettek 14-en, képesítettek 9*en és 
pedig 5-en kitüntetéssel, 1. egyhangú
lag, 3. szótöbbséggel, visszautasitattak 
öten és pedig egy tantárgyból ketten, 
minden tárgyból hárman, II. alapvizs
gát tettek 9-en, képes ittettek, 7-en és 
pedig ketten kitüntetéssel, négyen egy
hangúlag, 1. szótöbbséggel, egy tan
tárgyból visszautasittattak ketten. Álam- 
tudomanyi államvizsgát tettek ketten, 
kik közül az egyik, egyhangúlag képe
sítettet, a másik egy tárgyból pótvizs
gára utasítatott. Jogtudományi állam
vizsgát tettek 13-an, a kik közül ké
pesítettek: 10-en és pedig kitüntetés
sel egy, 6 an egyhangúlag és három 
szótöbbséggel, egy tárgyból visszauta- 
sittatott 2. minden tárgyból visszavet
tetett egy.

A P R Ó  R E G É N Y E K .

A FÉLTÉKENYSÉG.
— Humoreszk. —

Irta: Jeftica J. István. (3)

Sztánka nagysága még aznap vissza
nyerte öntudatát. Széjjelnézett s első 
kérdése az volt:

— Hol van 6?
Mindnyájan azt gondolták, hogy férje 

után kérdezősködik. Mennyire el bámul
tak, midőn a fiatal orvost megpillantva, 
lelkesen felkiáltott:

— Ah, Itt van?
Ezután minden a maga rendje sze

rint történt.
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Sxtánka nagysága felépült. Midőn 
megmondták neki, hogy férje a Dunába 
ugrott, szépen megsiratta. Pogácsát és 
pálinkát osztott szét a szegények kö
zött. A templomban »parantaszt« olvas
tatott, harminc forinttal növelvén a pap
nak az évi jövedelmét.

Feketében nem járt sokáig. Három 
hónappal később megkérte kezét a 
megmentője, Nesztorovics Milan, a fia
tal katonaorvos. A szép asszony mo
solygott s Nesztorovics nyakába borult.

Összegyűlt a lakodalom népe, be is 
pálinkáztak, s midőn a szalonszobába 
lépett az ékes menyecske, hozzá lépett 
a fiatal vőfély : Memcsilovics s karöltve 
vezette az oltár elé. Utána pedig kur
jantva ment a vőlegény és a többi 
vendég.

Midőn befordultak a másik utcába, 
Sztánka nagysága egyszerre elsápadt 
mint a hold s hirtelen megállóit.

Memcsilovics bután nézett maga elé, 
a vőlegény türelmetlen volt, mint min
den vőlegény, kilépett a sorból s meg
kérdezte menyasszonyát, mi a baja.

Sztánka nagysága görcsösen muta
tott valakire, aki ott állott egy pocso
lya fölött. Mert az az ember, a ki a 
pocsolya fölött állott, Predics ur volt.

— Kisértet! — kiáltotta Memcsilo
vics.

— Üsd agyon! — zúgták a ven
dégek.

Predics ur szerencséjére oda érke
zett néhány hü őre a polgárok meg 
nem zavarandó nyugalmának.

A lakodalom szétoszlott, a vőlegény 
magával vitte a menyasszonyát haza
felé — a Pács kerületi consistoriumnak 
meg egy jó csomó aktát sóztak a nya
kába.

Hagyjuk most a tekintetes consisto- 
riumot argumentálni és dokumentálni, 
mi meg avatkozzunk bele a féltékeny

Első zemplénmegyei honi bútorcsarnok.
S - A . - U j H E L Y ,

Értesítés.
Van szeren csém  a helybeli é s  v idéki n. é. k ö zö n ség  

b e c se s  tu dom ására hozni, h ogy  a »V örös ökör« em ele tén  
lev ő  5  t e r e m t s e n  a leg k én y eseb b  ízlésnek is te lje 
sen  m e g fe le lő le g  jó l b eren d ezett

BTJTORRAKTARAMAT
a n. é. k ö zö n ség  kényelm ére ezzel kap cso la tosan  ugyan ott  
a fö ldszinten  e g y  n a g y s z a b á s ú  b u t o n - a k -
t á r r a l  m egn agyob b íto ttam .

Kik e d d ig  nálam  bevásároln i szívesek  voltak , m e g 
g y ő ző d h ettek  azon á llításom  igazságáró l, h o g y  raktáram 
ban  csakis jó  é s  szolid  m in őségű  és bárm inő k íván alom 
nak m eg fe le lő  iz lé ste ljes  áruim vannak, m iért is kérem  
e  ked vező  alkalm at m egragad n i és  Ígérem , h o g y  a n. é. 
k ö zö n ség  bizalm át mint ed d ig , ú gy  ezután is igyek ezn i 
fogok  k iérdem elhetn i.
6 3 — 13 K iváló tisz te le tte l

WILHELM HENRIK.

Predics Ácó ur kísérteties titkaiba.
Tényleg beugrott a Dunába. Látta, 

hogy senki sem siet a megmentésére. 
Pedig már annyi vizet ivott meg, hogy 
szűk lett a kabátja — s bármennyire 
szerette azelőtt a halat, ha most oda
ért valami harcsához, úgy összerezzent, 
hogy még lejebb merült a folyóba.

Végre valahára, egyszerre csak azt 
érezte, hogy valaki ráncigálja az üstö
két. Egy pillanattal később már künn 
volt a folyó partján, a part füvében.

Midőn magához tért, cigány, cigánynő 
és purdé volt körülötte.

Különös fájdalmakat kezdett érezni 
testén s amint magát kissé figyelmeseb
ben megtapogatta, észrevette, hogy a 
viz kiszorítására irányuló eljárás nyo
mai takarják testét.

Általában ismert tény, hogy a ci

gány nagyon vendégszerető nép. Pre
dics ur közöttük teljesen felépült és 
gond nélkül élte világát. Azok enni, 
inni és jósolni szoktak. Enni, inni csak 
akkor, a mikor van mit, jósolni pedig 
mindenkor. A fődolog az, hogy mind
nyájan megelégedettek.

Szupun-Mara a cigányleányok között 
a leggyönyörűbb teremtés volt. Haja 
fekete, mint az éjszaka, arca a piros 
rózsához hasonló, fogai a legfehérebb 
elefántcsont.

Olyan élénk és fürge, mint a madár 
az ágon.

A szép cigányleány folytonosan Pre
dics ur mellett volt, minden reggel 
megvizsgálta kabátján a gombokat s 
ha valamelyik hiányzott, odavarta he
lyébe a legszebb és legnagyobb cigány
gombot.

Úgy fogja föl a dolgot, mintha már 
rég egybekeltek volna.

A cigányok nem ismerik a haloga
tást. Minden szertartás náluk az az 
egyetlen szó : akarom.

(Vége következik.)

A szerkesztőség ü z e n e te :
S p a ta k .  Már megüzentük Önnek a múltkor, 

most még azt is hozzá tehetjük, hogy vallási 
gyűlölködések harcaiban nem óhajtunk részt 
venni, nem a mi hivatásunk. Bármennyire tisz
teljük is a cikk íróját ezen cikk hangját nem 
helyeseljük.

P. N. P á r l8 . Köszönjük, most nem vehetjük 
annyira hasznát, majd pár hét múlva, mikor 
lapunk már politikai lesz akkor közölni fog
juk az érdekesebb tudósításokat.

Kiadja :
A S Z E R K E S Z  TŐS É G.

Ha szép kenyeret vagy 
süteményt akar ön, kérjen

K ö s z ö n e t n y i l v á n í t á s .

Ö Fensége Salvator Lipót föherczeg udvarmesteri hivatala.
Általános Asbestáru-gyár.

Ó császári és királyi Fensége Salvator Lipót Föherczeg re n d k ív ü l meg v a n  e lé 
gedve az asbesttalppal bélelt czipőkkel. ó  Fensége hosszabb gyalog kiránduláson használta 
e czipőket és érezte, hogy lábai nem fáradtak úgy el, mint más közönséges csípőknél. 
Küldök egy pár vadász ezipőt, hogy annak a mintájára készítsenek másikat asbesttalp- 
béléssel, ugyanannál a czipésznél s aztán küldjék ide.

H isszü k , hogy e v a d á sz c z ip ö k  ép  oly jó k  le sz n e k  é s  ép  o ly  m eg fe le lő k , a  m in t 
m eg fe le lő k  v o lta k  a  sz a lo n c z lp ő k .

N yom tatott L andesm ann Miksa és T ársa  gyorssajtó ján  Sátoralja-U jhely
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