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Városi gyűlés előtt.
Sátoraljaújhely, december 5.i

(bp.) Majdnem nevetségszámba 
megy, cikkezni egy városi vagy j 
megyei közgyűlés előtt. Mi a iész- 
kes fülemilének Írunk mi polgár
jogukról, megyei és városi érde
kekről, a mandátumok kötelessé-j 
geiről, amikor úgy is minden ab
ban a mederben foly, amely me- j 
derben a hatalom az ő mocskos! 
vizét lecsapolja. Hiába protestál
tunk a városi közgyűlések erősza
kos, terrorisztikus szelleme ellen, 
hiába vártuk a durva hangok visz- 
szautasitását, minden maradt any- 
nyiban a mint volt: a jogtalanságok, 
törvénytelen eljárások és a nobi- 
litást mellőző modor, minden igaz 
kritika nélkül grasszálhatott tovább 
a közgyűlés termeiben.

Ám ha ezt igy tartják üdvösebb- 
nek, ám ha a titkos elégületlenséget 
szító kormányzás jobban tetszik az 
uraknak, tessék megnyugodni ben
ne. Majd eljön az ideje mindennek 
Az idő gyógyító titkos erejében 
rejlik tán valami orvosság, vagy 
pedig a felzúdulás, az elégületlen- 
ség sárkányfejének rémes képe sö- 
tétlik a jövő homályában: akár
hogyan leszünk, de a közügyek 
terén orzsiázó erőszak, a szegény 
polgárokat szipolyozó költségter
vezetek aerája sokáig nem tarthat.

Ma már éppen csak kötelességet 
teljesítünk. Kötelességet a jövővel 
szemben, hogy a história itélőszéke 
előtt emelt fővel állhassunk, ami
kor számon kéri a múlttól a köz
ügyek kritikaiforumának működését 
Sajnos, de úgy van, hogy a város

légkörében majdnem egyedül ál
lunk a kritika terén. Úgy látszik, 
hogy a zöld asztal körül kihalt 
minden érdeklődés: vagy a közöny 
ütött tanyát rajta, vagy t i  korrup
ció csábitala gyengített el minden 
akaraterőt ? Nem tudjuk.

Most azonban egyre igazán ki
váncsiak vagyunk. Elmondottuk 
már többször, tele van vele a z1 
egész város, felzudult polgár és 
városatya egyaránt, törvénytudó 
ember kikacagja azt a rendeletet, 
amelyet a települési dijak címén a 
tanács kiadott. Benszülöttektől, 
számos éven át (4 esztendőnél to
vább) itt lakó i s  adófizető polgár
tól, visszaható törvényerőt arro- 
gálva a rendeletnek, 15 frtokat kö
vetel nagyobbára szegény kisipa
rosoktól és kiskereskedőktől. Az 
1886. XXII. t. c. értelmében tör
vénytelenül követeli. Mi ezt nap
nál fényesebben beigazoltuk, a ta- 

: nács dacára ennek még mindig 
kibocsájtja ezeket a sarcoló irá- 

' sokat.
Kiváncsiak vagyunk akad-e majd 

| városatya, a ki ez ellen felemeli 
1 tiltakozó szavát r Azon sokak kö- 
I zül, a kiket a polgárság a jogaik 
j és a törvény megvédésére küldött 
a zöld asztalhoz, visszautasitja-e a 

! tanács törvénytelen és szipolyozó 
j rendeletét ?

Kiváncsiak vagyunk, hogy az 
iparostanonciskola körül elkövetett 
egyik újabb méltatlan és kormány
rendeletet kijátszó bizottsági eljá- 

j rás fölött fog e méltó kritikát gya- 
íkorolni a képviselőtestület?

Általánosságban kiváncsiak va
gyunk, meddig uralkodhat a város

nál az az elv, hogy a képviselő- 
testület az elöljáróság alárendeltje 
Mikor szerezhetünk majd érvényt a 
törvény szellemének, abban az érte- 
lemben: hogy nem az elöljáróság 
adja az élet javait a polgároknak, 
hogy nem az elöljáróság jószántá
ból választatik képviselőtestület, 
hanem talán úgy van az, — ami 
csak 6 esztendőként ötlik az elöl
járóság rövid emlékezőtehetségébe, 
amikor szavazatot kunyorál, — 
hogy a polgárság a képviselőtes- j 
tület megválasztása utján adja nekik | 
a mindennapi kenyeret. De nem 
azért, hogy a polgárjogok hűtlen 
sáfárjai legyenek, hogy azokat, 
szipolyozó települési rendeletekkel 
a törvénytelenség piszkos domb
jára hajítsák, hanem azért, hogy 
azokat a jogokat megvédjék. Erre 
esküsznek.

De félre a vádakkal egy pilla
natra. Vessünk egy világitó suga
rat a mai állapotok sötét kama
rájába. Uraim! Képviselőtestületi 
tagok! A jogos és objektiv kritika 
szent joga, a diadal és biztos jövő 
felé vezetett minden intézményt, 
minden kormányzást,minden irányt.

Ha pillanatig kellemetlen is a 
hatalom előtt az objektiv kritika 
magasztos fegyvere, rántsák elő 
azt, mert annak támadásán át az 
igazság piros vére fakad ki a köz
élet testéből.

Lehetetlen célt nem érni, lehe
tetlen a közügyek korrupt veze
tését meg nem akadályozni. Csak 

; ez a mai közöny, ezek a sivár 
közgyűlési hangulatok teszik olyan 
nyomasztóvá, olyan fülledtté a le- 

í vegőt.

A MEGYE ÉS A VÁROS.

x V á r o s i  közgyűlés. E hó 9-én szom
baton d. u. 2 '/2 órakor a város képviselő
testülete ismét gyűlésre jön össze. A 
szombati közgyűlés már az alább közölt 
tárgysorozat folytán is nagyfontosságu, 
de külömben is a polgárság körében 
nagyé rdeklődéssel néznek a városi kép
viselőtestület ezen gyűlésé elé. Mai ve
zércikkünkben részletesen foglalkozunk 
a polgárok jogos érdeklődésével, amely 
a városiak újabb zaklatásával szemben 
a szombati gyűlésen a polgári jogok 
törvényes és alkotmányos védelmét 
várja. A tulajdonképpeni tárgysorozat a 
következő :

1. A november és december havi 
pénztári vizsgálatról felvett jegyzőköny
vek bemutatása. — 2. Polgármester 
időszaki jelentése. — 3. 1900. évi költ
ségelőirányzat. 4. A Diána megvétele 
során a fürdőhelyiségek átalakítása ez
zel kapcsolatosan a Ronyva-sziget (Tor
nacsarnok mellett levő terület) rendbe
szedésére vonatkozó előterjesztés. — 5. 
Közös temetőre vonatkozó ujabbi szer
ződések másodszori bemutatása. — 6. 
Erdei ölfa eladását jóváhagyó képvise
leti határozat ellen beadott fellebbezés. 
— 7. Városháza kibővítésére vonatkozó 
terv és költségvetés. — 8. Vágóhíd át
alakítására vonatkozó terv és költség- 
vetés. — 9. Szabályrendeletek.

x  V á rm eg yé k  és vicinálisok. A ke
reskedelmi miniszter fölötte érdekes ki
mutatást terjesztett a képviselőház pénz
ügyi bizottsága elé azokról a segítség- 
összegekről, melyekkel a vármegyék, 
illetőleg utadóalapjaik, területeiken á t
vonuló vicinálisok építéséhez járultak. 
E kimutatás adatai szerint meg van 
terhelve a vicinálisoknak adott segítség 
címén: Abauj-Torna-vármegye 33,600 
forinttal, Árva 166,000. Borsod 25,000, 
Gömör 85,000, Heves 250,000, Hont
149,000, Pozsony 310,000, Sáros 70,000,

T A R C A.
Az esküvő után.

Irta : E rén y i N ándor.

Mikor l Iámos Zoltán komoly, ünne
pélyes arccal végigvezette halovány 
menyasszonyát a belvárosi templom kő
kockáin az elegáns közönség sorai kö
zött, néhány ábrándos varróleányka, az 
úri esküvők rendes látogatói, bainész 
arccal nézett össze. Az egyik lebigy- 
gyesztette ajkait és odasugott társnői
nek:

— Milyen öreg vőlegény !
Mire a másik visszasugta:
— Szegény leány, pedig milyen szép 

a ruhája.
Az orgona búgott. Nehéz tömjénfüst 

szállt a levegőben, a déli nap sugara 
pedig szeszélyes violetta-szinekben tört 
meg az oltár cifrázatain. 1 lamos Zoltán 
mintha szórakozott arccal azokat a szín
játékokat bámulta volna. A menyasz- 
szonya karja ott remegett az ő kar
jában, a pap imát morzsolt, neki pedig 
az a furcsa szinvegyülék motoszkált a 
fejében és szinte kereste, szemeit hu* 
nyorgatva, a palettája színei között an
nak a furcsa világításnak az összetételeit. 
Az »igent-re aztán hirtelen fölrezzent.

Minden figyelmét összepontositotta és 
figyelt a jelenetre, a melynek voltaké- 
pen mégis csak ő volt egyik főszerep
lője. Egy pilnnatra valami belevágott 
a szivébe és lm erre a pillanatra visz

szagondolt későbbi időkben, mindig a 
szerelem jutott eszébe. Csendes hangon . 
mondta a papnak utána az »igent-t ői 
is és egy hirtelen mosoly vonult végig | 
az arcán, mikor az egész ceremóniának I 

I vége szakadt. Gyors mozdulattal akasz- j 
tóttá a felesége karját a magáéba és j 
csak előkelő fejbólintással köszönt a z } 

j üdvözlőknek. Mikor beültette Irént a 
j kocsiba, hirtelen eső eredt meg. Olyan ■
I csepergő őszi cső, a mely úgy kezdő- í 
dik, mintha sohasem akarna véget érni. 
A kocsiban a felesége odasimult hozzá, 
kis keztyüs kezét ott nyugtatta a férjé 
ölében és vidám arccal c s ic sc r g ette ;

— Szeret, Zoltán, igazán szeret?
1 lámos egy pillantást vetett előbb ki 

a kocsi ablakán az utcára, a csatakos, * 
fényes aszfaltra. Majd hirtelen vissza
kapta a fejét.

- Igen I — mondá.
IN kényelmetlenül érezte magát

A kis varróleányoknak ott a temp- j 
lomban egy kies t igazuk is volt. 1 Iá 

1 mos Zoltán öregebbnek látszott, mint 
a minő valójában volt. I íarmincnyolc 
éves volt 'mindössze, de különösen ma 
ötvennek látszott, Gyér fürteiben itt-o tt! 
már jócskán fénylettek az ezüst szálak, 
arca bágyadtnak látszott és a szemei ; 
be voltak esve. A szemei szögletében 
pedig mély barázdákat szántottak az éj
szakák és a reggeltől estig tartó munka. 
Most hirtelen arra gondolt, hogy mégis I 
csak nagy szamárságot, sőt egy kevés! 
komiszsagot is követett el ezzel a 
házassággal és legjobban szerelte volna

ha az egész csak álom lett volna. Az 
utolsó két hónap, az egész mai cere
mónia és a felesége, a ki szorosan hoz
zásimulva ült mellette a kocsiban, oly 
furcsának tetszett előtte, mint egy os
toba bohém-csiny, a mely semmi ko
molyabb következményekkel nem jár. 
Arra gondolt, hogy ez a törékeny, fi
nom, szép hölgy itt mellette, a kocsi
ban, ismét csak egy kaland, a mely
ről vidáman fog folyni a szó másnap 
az ateli érben. Csak mikor a kocsi az 
Andrássy ut végében, a kopár fák kö
zött, megállóit az aranyosvégü rácsozat 
előtt és ő kisegítette Irént és karján 
bevezette a nyirkos, csikorgó homok- 
uton át, fel a villa teraszán az előcsar
nokba, csak akkor jutott eszébe, hogy 
mindez nem mese, nem álom, nem bo- 
hém-kaland, haanem valóság. O meg
nősült valóban és ez a csinos karcsú 
hölgy itt mellette a felesége.

Voltaképen ő maga sem tudott szá
mot adni magának áriról, hogy-hogy 
tö.tént ez az egész dolog. O akarta, 
vagy a barátai, vagy talán a barátnői, 
igazan nem tudja. Elég az hozzá, hogy 
egyszerre csak vőlegény volt és a pik
torok és a modellek, meg sok szép 
asszony gratulált neki. Némelyik szen
timentális mosolylyal, egynéhány őszin 
tén, a legtöbbje gúnyos mosolylyal. 
Kettő pedig úgy emlékszik — nagy je
lenetek kíséretében. Tizenöt esztendeig 
élt olyan garszon életet, melyből azt 

i hitte, sohasem lesz szabadulás és mely
ből ő maga sem igen akart szabadulni. 

I Hirtelen, máról-holnapra átcseppent a

könnyelmű ifjúságból a megállápodott 
agglegénység stádiumába, és ő kacagott 
legjobbizüen, mikor a házasságot em 
legették előtte. Mindig azt hajtogatta, 
hogy a házassággal vége mindennek és 
hogy a házasság komédia, a mit csak 
a filiszterek játszanak végig, a kiválasz
tottak, az »örök függetlenek« mulatta- 
tására.

A szép férfiak ama fajtájához tarto
zott, a kik sohasem veszik észre, hogy 
bámulják őket, Arisztokratikus nem
törődömséggel viselte természetadta elő
nyeit és válogatás nélkül élvezte hódí
tásait, a nélkül, hogy valaha dicseke
dett volna azokkal. Természetesnek ta
lált mindent és mert sohasem kellett 
nagy harcokat vívnia, lassanként elpu- 
hult és képtelen volt a küzdelemre. F a
talista volt a szerelemben és úgy vett 
mindent, a hogy jött. Sok esztendeig 
örömet és szórakozást okoztak neki 
hódításai, minden egyes újabb eset iz
galomba ejtette, később már megszokta, 
hogy ő ellenállhatatlan, az utóbbi évek
ben pedig, mikor már elunta a szere - 
meket, analizált és ebben keresett újabb 
szórakozást. Maga sem tudta, hogy mi
ért van szüksége az asszonyokra és so
hasem tudott volna egyenes feleletet 
adni arra a kérdésre, hogy miért nem 
nősül meg, csak önkénytelenül kacajra 
kellett fakadnia, ha a saját nősülésének 
eshetőségére gondolt.

És mégis, most harmincnyolc éves 
korában, éppen abban az időszakban,

I mikor legtöbbet suttogtak a szalónok- 
i bán és a műtermekben hallatlan sike.
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Szepes 60,ÍXK), Ung 45,000, Zemplén 
60,000, Zólyom 70,000 frttnl.

> >  A d ó fize tés  bélyeggel. A pénzügy-
miniszter budget-beszédjében megemlí
tette, hogy meg akarja a közönséget 
kímélni attól, hogy az adóhivatalokba 
kelljen elfáradni s ott órákat veszte
getni, csakhogy a kirótt adót lefizet
hessék. A pénzügyminiszter, mint beszé
dében jelezte, a postatakarékpénztárt 
szándékozik adófizetési helyül felhasz
nálni. A napokban azonban egy terve
zetet nyújtottak be a pénzügyminisz
terhez, mely terv keresztülvitele az adó
fizetésnek egy egészen uj módját hono- 
nositaná meg. Ez az adófizetési mód a 
közönséget megkímélné minden alkal
matlanságtól, a kincstárnak az adók 
befolyását biztosítaná még akkor is, ha 
a közönség az adók befizetésével kés
lekedik és az adóhivatal személyzetének 
jelentékeny csökkentését vonhatná maga 
után. Legtöbb előnje ez uj adófizetési! 
módnak, hogy a közönség nem kény- } 
télén az adóhivatalokba, se postahiva
talokba menni, ha adót akar fizetni. A 
befizetés módja a lehető legegyszerűbb 
volna. A tervezet ezt kővetkezőképp 
írja le: A kincstár kiadna úgynevezett 
adóbélyeglapokat, melyeket a dohány
tőzsdék, banküzletek, vagy az erre a 
célra felállítandó elárusítóhelyek árusí
tanának el, úgy, hogy a közönség bár
mikor és bármely kis faluhelyen is hoz
záférhetne az adóbélyeglapokhoz. Kibo- 
csátana. pedig a kincstár adóbélyegla
pokat. melyek 1 — 10 fillérig, 1 koro
nától J0 koronáig, 10—20 —S0 stb. ko
ronától 100 koronáig s esetleg nagyobb 
összegekről szólnak.
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A tö ké le tes  ku d arc . A »Z« nyílt
téri támadója nem elégedett meg a 
»győzelem*-el megosztott fél »kudarc*- 
caI, vágyott a tökéletes kudarc után. 
lm nyilt-téri ugratásoknak felülvén, 
elérte ezt is. Az »Iparosok Önképző 
Egyleté*-nek exelnöke, mivelhogy al- 
függetlenségi érzületének és talpnyalá
sának titkos paktálásairól lerántottuk a 
leplet és mivelhogy a szerkesztőnk ellen 
Szórt gyönge vádjai az utolsó pontig 
megcáfoltalak, most nem tudván már 
egyébbel előhozakodni, a fuldokló kap
kodásával a Biró Pál által rendezett 
műkedvelői előadások értékét gáncsolja 
és hurcolja meg.

Lám lám, milyen okos dolog az, ha 
valaki a nyilvános sorok megszerkesz
tése előtt rendbeszedi kissé az emlékező 
tehetségét. Ha ez némelyeknél nem is 
megy olyan könnyen, de egy kis meg
erőltetéssel még is csak eszébe juthatott 
volna az exelnöknek, hogy az előadások

leiről, kapja magát és megházasodik. 
Feleségül veszi Richter Irént, a dúsgaz
dag molnár leányát, ezt a huszeszten- 
dős, bájos ártatlanságot, a kivel mind
össze két hónappal ezelőtt ismerke
dett meg Velencében.

Egy langyos augusztusi estén talál
kozott a feleségével a Piazzettán. Ott 
ődüngött le és fel a tenger partján, át
bámult a Giudccca barna házaira és 
mondhatatlanul egyedül érezte magát. 
Egész nap dolgozott a hotel toronyszo
bájában rögtönzött műtermében, fáradt 
volt, boszusan csapta le az ecsetet. Le
rohant a tengerpartra, a hol szórako
zást vélt találni, az esti zenéhez gyüle
kező velencei nép között. Kissé korán 
jött. A nap még csak az imént bukott 
le a tengerbe a Lido tájékán, a Piaz- 
zetta üres volt teljességgel, csak néhány 
gondolás kockázott az oszlopok tövé
ben. I látnos lelkét valami nagy, szürke 
hangulat ülte meg és úgy érezte, hogy 
undorodik mindentől a világon. Az asz- 
szonyoktól, az ecsettől, dé legfőképp 
önmagától. Végigkutatott a múltjában 
és úgy találta, hogy célatlan volt egész 
eddigi élete, mert még csak nem is 
szeretett soha igazán. Sikereire gondolt, 
művészi sikereire, melyek országos hí
rűvé tették nevét, az asszonyokra gon
dolt, a kikben oly sok »örömet szóra
kozást talalt, de az a keserű vonás csak
nem mullott el az arcáról. Legjobban 
szeretett volna a vízbe ugrani, hogy 
egyszerre vége legyen mindennek. Ak
kor állt meg egy gondola a Piazzelta 
lépcsőjénél és egy bájos, fi .tál leány 
szőkéit ki belőle az édes anyjával, meg 
az apjával. Csupa vidámság, édes-derű, j 
kacagó fiatalság volt az egész leány, 
icidátnan csimpajkózott apja karjába és

F E L S Ő  M A G Y A R O R S Z A G I H I K L A 1*.

1 rendezésire ö kérte fel a szerkesztőt, 
hogy a majdnem 30 napon át este
7_ | i  óráig terjedő betanításért tiszte-
letdij címén aranyakkal ő javasolta a 
honoráeiót, hogy a »falu rosszá*-t fi 
próbára kellett eljátszani. De arra mar 
meg sem kellett erőltetnie az emlékező
tehetségét, papirosokon van megörö
kítve, hogy az előadásokról a hely i 
sajtó, --  még az is, hol most az ellen
kezőjét írja, — és a közönség a leg
nagyobb dicsérettel emlékeztek meg; 
hogy ezek az előadások kirántottak az 
egyletet az anyagi hínárból. He ha a 
megerőltetés dacara mindezekre vissza
emlékezni még sem tudna, ide iktatunk 
egyet azokból az elismerő levelekből, 
amelyet az >Iparosok Önképzö Lgylete* 
szerkesztőnknek kiadott és amelyet az 
exclnök mint akkori elnök is aláirt. A , 
mint következik:

(P. I I.) Sátoraljaújhely 1898. augusz- j 
tus hó 23. Tekintetes Biró Pál urnák 
Helyben. Egyesületünk által e hó 20.1 
és 21-én rendezett műkedvelői előadás j 
sikerének oroszlánrészét az Ón buzgó és 
odaadó munkálkodásának köszönhetjük.1 
Fogadja ezért köszönetünket azon szi- ■ 
vés megjegyzésünkkel, hogy áldásos 
működéséi, mely a jótékonyság is tápo
lását is gyakorlatba hozta — jegyző- 
könyvbe iktattuk — mely egyesületünk 
árchivumának egyik legékesebb okmányát 
képezendik.« stb. »Kiváló tisztelettel: 
Hericz Sándor s. k. egyesületi elnök. 
László  Béla s. k. egyesületi alelnök, 
Werner Miksa s k. egyesületi péntár- 
nok, Berták István s. k. egyesületi I. j 
jegyző.«

Nos hát ehhez a levélhez kommentár j 
nem kell. Aztán nem is érdemes annyi! 
festéket pocsékolni az ilyen támadások j 
ellen. Olvassuk cl a »Zemplén* ez évi 
49. számában Hericz Sándor exelnök és j 
exnyilt-terező válaszát és a lent közölt j 
levelet. A lelki meggyőződés tisztasá
gáról és sok mindenről, fölötte épületes ! 
regéket mesél ez az Összehasonlítás . . .

HÍREK.

I t t  a  té l.
Sátoralja-Ujhely, dec. 6.

Gyorsabban mintsem hittük volna be
köszöntött. Általános meglepetésre, mert 
hisz alig emlékszünk már fehér kará
csonyra, a Mikulás vállára vetett fenyő- 
gályáin pedig alig láttunk hózuzmarát. j 
Ez esztendőben Mikulás bácsi tegnapi 
alakját olyan fehér hótenger vette kö
rül, hogy szinte meg se látszott tőle a 
nagy fehér szakála. Mindenfelé, a he
gyeken, házak tetején, fehér téli kép,

— Ugy-e, papám, pompás volt, nagy- 
| szeríi ?

Hámos felriadt a magyar szóra. És 
! a következő pillanatban, a nélkül, hogy 
meggondolta volna a dolgot, odalépett 
a kis magyar társaság elé, megemelte 

! kalapját és bemutatkozott, 
j — 1 lámos Zoltánőmestűvészf .

Irén elkomolyodott és elpirult. A far
sangról egy bálról ismerte látásb I a 

j művészt, a képeit pedig egytől-egyig a 
tárlatokról.

Két hetet töltöttek együtt Velencé- 
! ben. Hámos el nem mozdult Irén oldala 
! mellől. Maga sem tudta, mi van vele, 
de jól érezte magát ennek a bájos gyér- 

! meknelc a társaságában. Sőt egy barát
jának megírta, hogy szerelmes. Mikor 
Pestre jöttek, 1 Iámos együtt a Richter 
családdal, a müvészkolotiia üclvrivalgás- 

‘ sál üdvözölte őt, mint vőlegényt. Ha
mos beletörődött, egy hét alatt pedig 

I beleszokott ebbe az állapotba. I logy 
Irén imádta, és úgy tekintett fel rá, 
mint egy szentre, azt természesnek la- 
tala. Egyszer, az igaz, eszébe jutott, 

j hogy tulajdonképen netn szereti azt a 
! leányt, mert hiszen még arra is lusta 
ívolt a kedvéért, hogy megszokott vi 
! szonyait felbontsa, de m ir a másik perc- 
! ben konok makacssággal ragaszkodott 
annak a keserves velencei órának a 
hangulatához és folyton azt hajtogatta 
magában, hogy ő nagyon egyedül van. 
Később aztán mikor már vőlegény volt, 
nem egyszer számot vetett magával, de 

j mikor gonosz gondolatai jöttek, sietett 
menyasszonyához, a kinek a társasága 

'szórakoztatta, kinek leányos üde bája 
izgalomba ejtette.

Nem akart erről gondolkozni, hagyta 
az eseményeket egymásra tólulni és úgy

jóleső lágy téli hangulat a levegőben, 
és egy felcsillanó öröm a léli sport ro
hamos közeledtére. Korcsolyák csörgő 
zaja fogja hirdetni nemsokára, hogy a 
legpasszionatusabb szezonok egyike a 
korcsolyázás sportja tért kér. Libbenő 
alakok kipirosodott egészséges arcok
kal fognak végigsiklani a sima jégén. 
A kunyókba pedig ezentúl gyakrabban 
fog besivitani a metsző, fagyos szél. Itt 
a tél. Szegények szomorúságára, gazda
gok örömére. Lgy a vigasztalt') ebben 
az ellentétben, hogy a téli esték hang
hangversenyei, báljai és minden jóté
kony előadása ezeknek a rozzant sze 
gény kunyhóknak nyilasait torlaszolják 
el, védik hidegtől és fagytól . . . Bölcs, 
a természet rendje, m íg amiben ke
gyetlenséget látunk még ott is valami 
íathatlan szellem, itt talán a gondosko
dás, az emberszeretet szelleme igazítja 
a rendet . . . hogy elviselhetőbb le 
gyen ez a földi lét . . . ha bekövetke
zik a hideg, fagyos tél. . . .

D ecem ber hó e lse jéve l u j  e lő fi
ze tés n y í l t  a „ F e ls ő H l( l ( J l /a r - 
o rs Z (( ( /Í  H l r l ( t p “ -ra. T isz te le t  
te l k é r jü k  t. e lő fize tő in ke t, a k ik  
ti eh előfizetése N o v em b er  végéve l 
le já r t, hogy a la p  m eg ren d elé 
séi m in é l előbb m e g ú jíta n i  s z í 
vesked jenek, nehogy a s z é tk ü l
désben fe n n a k a d á s  tö rtén jék .

| B r. B a lass a  S án d o r H  Az Árpád- 
kori nemzetségből, »Bors* vezértől szár
mazó hírneves nagy történeti múltú ba
lassagyarmati és kékkői Balassa család 
utolsó fisarjadéka, a középkori legna
gyobb magyar lyrai költő Balassa Bá
lint vérszerinti leszármazottja, balassa
gyarmati és kékkői báró B a l a s s a  
Sándor Zemplénvármegye törvényható
sági biz. tagja, folyó hó 2-án 50 éves 
korában Abbáziában meghalt.

A halálesetről Abbáziából a követ
kező gyászjelentést kaptuk: Kiscsoltói 
Ragályi Ferenczné született balassa 
gyarmati és kékkői báró Balassa Emma, 
úgy sajat, mint férje Ragályi Ferenc és 
leányuk Marietta nevében is fájdalmas 
szívvel jelenti, hogy szeretett nagy
bátyja balassagyarmati és kékkői Bá r ó  
Ba l a ss a  Sá n d o r  f, hó 2 án élete 50 ik 
évében rövid szenvedés és a halotti 

j szentségek ájtatos fölvétele után jobb- 
j létre szenderült. A megboldogult hűlt 
J tetemei f. hó 2 án fognak a gyászház
ban (Villa Ragályi) a róm. kath. vallás 

I szertartásai szerint beszenteltetni és 
j Alsó-Hrabóczra szállíttatván f. hó 6 án

délután 2 órakor az ottani családi sír
boltban örök nyugalomra elhelyeztetni. 
Az engesztelő szent-miseáldozatok f. 
hó 7 én délelőtt 10 órakor fognak Ab
báziában, Alsó-Hrabóczon, Ragályon, 
Buttkán és Leszkóczon az Egek Lírának 
bemutattatni. — Abbázia, 1899. dec. 2. 
Béke és áldás lengjen porai fölött!

—  F ő ú ri v a d ásza t. A vadászszenve 
dély most érte el a tetőpontot. Minden 
felé, a kies és pompás vadászterületek 
környékein visszhangzik a kürtszó, lovak 
nyerítése, kutyák csaholása, hajtok lár
mája veri fel a máskor csendes néma 
erdőségeket. Csak a múltkor tettünk 
jelentést az Andrássy grófok vadásza
tairól, most ismét a Mailáth [ózsef gróf 
perbenyik--agárdi vadásznapjairól refe
rálunk. A múlt hó utolsó és c hó első 
két napján Mailáth gróf fényes és nagy
szerű vadászatot rendezett nagy és szép 
vadászterületein és remek vadaskertié
ben. Teritekre került összesen 310 nyúl, 
352 fácán, 15 fogoly, 9 róka, 2 vad
macska és a mostan ritkaságszámbaI menő 2 szalonka. A vadászatnak pom
pás enyhe idő kedvezett, csak a m á
sodik nap volt kissé ködös és később 
hűvös. A vadászaton résztvelt díszes 

| társaság körében ott voltak: gróf Szé- 
' chenyi Pál és Emil, gróf Mailáth György,
: báró Sennyey Béla és Miklós, br. Fischer 
Lajos és a házigazda, Mailáth József gf.

—  E ljegyzés. Zala József ungvári 
kir. mérnök Budapesten eljegyezte Pol- 
latschck Róza kisasszonyt, Pollatschek 
Dávidnak, a »Gresham* bizt. társ. egyik 
főképviselőjének szép leányát.

— E g y le t i ünnep, a  sátoraljaújhelyi 
szegény izraelita gyermekeket segélyző 
egyletnek vasárnapi közgyűlését délután 
2 órakor kegyeletes ünnep előzte meg. 
Az egylet nemrég elhalt, érdemekben 
gazdag elnökét, Dr. Nagy Ármint pa- 
rentálták el, — a bánatos Özvegy, Elza 
leánya és a rokonság jelenléteben. Az 
izr. elemi iskola nagyterme szépszámú 
előkelő közönséggel volt már tele, a

j mikor az iskola kisded növendékeiből 
álló énekkar megható gyermekies tó- 

i  nusban zengte el a kegyelet-imáját. Dr. 
Rtichard Salamon választm. tag, a köny
v e k ig  való meghatottsággal búcsúz
tatta el az elhunyt elnököt, méltatva 
annak kiváló érdemeit, azt a nemes és 
fáradhatatlan buzgalmat, amelylyel a 
jótékony egyletet vezette és emelte. A 
hölgyközönség elfojtott zokogása köz
ben csendült fel ismét a gyászdal, mely 
után egy kis árva leány köszönte meg 
az egylet tagjainak azt a jótékonyságot, 
amelyet az ő felruháztatásukkal gya
korolnak. A »Hymnus* akkordjai ve
tettek véget a megható ünnepségnek. 
— Ezután kezdődött a tulajdonképpeni 
tisztújító közgyűlés, amelyen uj elnökké

! tegnapi éjszakán mikor az emlékeit pusz- 
i titgatta és sok-sok rózsaszínű levél, meg 
! fénykép lobogó tiizénél lezárta az utóbbi 
esztendők szerelmi mérlegét, gondolt 
egy percig a szabadságra. l)e elhe.se- 
gette ezeket a gondolatokat és meg- 

i erősítette önmaga előtt, isten tudja há- 
nyadszorra, hogy boldog lesz, boldog 
akar lenni.

Lsle valóban boldogsággal és örőm- 
! mel volt tele a szive. Az elegáns sza
lonban párolgott az asztalon a tea és 

: ő a kandalló enyhe melegében sütkére- 
! zett felesege kezét kezében tartva. Arra 
gondolt, hogy mégis csak neki van 

I igaza. Atöleite a piruló gyermekasz- 
, szonyt és az ajkuk hosszú, forró csók
ban forrott össze Hámos úgy érezte, 

j hogy imádja a feleségét és nem gon- 
1 d )lt semmi egyébre a világon.

w
Másnap este fütyörészve jött át gyu- 

, lóg Budáról, a műterméből. A képére 
gondolt, arra a nagy alkotásra, amely- 
lycl lázba fogja bizonyára ejteni az 
egész világot. Jókedve támadt még a 
műteremben és vidáman rótta az asz
faltot. Mikor már ott állott az András 

1 sy-uti villa terasszán és benyitott az 
előszobába, akkor jutott csak eszébe a 
felesége. A felesége? Hogyan, hát ő 
tényleg megházasodott! Az a nő, a ki 
most eléje fog jönni a kis szalonban az 
Hámos Zoftánné lesz? Hirtelen elko
molyodott és lassan benyitott a kis 
szalonba. A felesége a nyakába ugrott 
és összevissza csókolta. Hámos össze
rezzent éz tétova tekintettel nézett a 
feleségére. Redős, bő, kényelmes ott
honka volt a fiatal asszonyon, kezében 
valami hímzés, az asztalon pedig sza-

! gyűszű. A szalon egyik taburettjén egy 
boa feküdt, egy másikon selyem szok
nya. Hámos megcsókolta a feleségét,

] szólt is valamit, de tekintetét ide-oda 
jártatta a szobában. Mindenütt a fele- 

I  sége holmijai voltak kirakva és úgy 
tűnt fel neki hirtelen, mintha már évek 

| óta lett volna asszony a háznál. V a
lami szorongó érzés vett rajta erőt, név- 

| telén félelem, mely egy percre sem 
hagyta nyugodni.

Felugrott és gyorsan kisietett a kertbe. 
A fá«ra ott már ráfeküdt az őszi alkony, 

1 hűvös és barátságtalan volt akármerre 
tekintett. Egy padra ült le, körülnézett 
és vénigsimrtotta forró homlokát. Gon- 

; dolkozni próbált.
Tehát csakugyan megházasodott. O, 

Hámos Zoltán az öreg agg legény, a 
nők barátja, a független művész, meg- 
házasodott. Ott benn, a kivilágitótt kis 
szalonban, ott van a felesége. Karcsú 
alakjának körvonalai ide látszanak a 

I függönyön keresztül. Ott áll az ablak 
nál a felesége és vár. Reá vár. Most 
is, holnap is fog várni holnapután is, 
mindig. És ha ő már nem fogja sze
relni, nem lösz lehetséges egy levéllel, 
vagy egy elutazással befejezni az egész 
dolgot, mint, a hogy eddig mindig le
hetséges volt, akárhányszor is szereteti, 
akárhányán is szerették. Az a nő ott 
úrnő, a felesége. Hát most mit csi
náljon vele? kérdé magától Hámos Zol
tán. Es holnap? És azután?
- Nem tudott feleletet adni magának. 
Lassú léptekkel indult meg felfelé a 
tefrasz lépcsőin. Be akart nyitni az elő
szobába, de akkor hirtelen összerezzent. 
Gyorsan visszasietett a kerti pádhoz, 
leült és tanácstalanul bámult bele az 
éjszakába.
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