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Uj esztendő.
Sátoralja-Ujhely, dec. HO.

Az uj esztendő pirkadó hajnala 
előterek sugarait fényesen, ragyo
góan, telve a reménység kápráza
tos színeivel. Elborítja egy elmúlt 
év sötétségét, elborítja a fény ár
nyékos fátyolával a múlt keserű
ségeit, amelyeket felszínre vetett az 
élet, leszűrte ebből a gyönyörök 
kristályát és ezek egy vibráló cha- 
oszban lebegnek ma szemünk előtt. 
Ott kavarog szemünk előtt mint 
egy hanyatló élet minden felfris
sített emléke. Csakhogy ezt a ha
lottat nem siratjuk el keservesen, 
mert nyomában születik a másik, 
amelynek a születését megváltja a 
múlt az ő megsemmisülésével. Min
den szenvedését beletemeti, elme
nti önmagába a másik reménynyel 
teli életéért.

És igy megy ez minden múlt 
és jövőbeli időtér között. Egyik 
perc kiélvezi vagy átszenvedi az ő 
rövid életét, hogy helyet engedjen 
egy jövő perc kínjainak és gyö
nyöreinek. Órák temetkeznek el a 
múlt örvényébe, napok, hónapok, 
esztendők, évtizedek múlnak el 
anélkül, hogy változás, vagy kizök
kenés állana be az élet rendjében. 
Hullámzatos kavarodásban jajga
tunk, elsiratjuk a halottjainkat, el
temetünk szerelmeket és keresünk 
újakat, szövünk terveket, építünk 
palotákat, romboljuk a mohos régi 
kúriákat, áskálódunk egymás el
len, játszunk a báltermekben, a 
közpályán harsogunk magasan szár
nyaló eszményekről. Cselekszünk 
és időközben alszunk, álmodunk,

felkelünk és azután ismét tovább 
cselekszünk, mindezt belefoglalva 
percekbe,órákba, esztendőkbe csak 
azért tesszük, mert valamit ten
nünk kell, hogy együtt haladjunk 
az idővel, amely minden várakozás 
nélkül szalad, fut, rohan mint szám- 

' űzött vad egy rengeteg, sötét 
chaoszba a végtelenbe, amelynek 
határait véges agyunkkal felérni 
képesek nem vagyunk.

Mint a naiv babácskák örven
dünk az idők előrehaladásán, mi
kor egy uj esztendő alkalmából 
újból elzenghetjük a régi nótát, a 
boldog új évi kívánságok hazug
sággal vegyes őszinte nótáit. Es 

! ez igy megy már oly réges régtől 
j fogva, amióta az első atom valahol 
a beláthatatlan kezdetben élni kez
dett, hogy ezt a beosztott kereket 
forgassa egyhangúan, siváran és 
kedvvel felváltva.

A Párkák egyre pergetik, per
getik és ollózák a fonalat és mi 
igy éljük át a földi életet. Leszünk, 
hogy elmenjünk és talán újból éb
redünk, hogy ismét legyünk

Minden, minden szektákra van 
| osztva, talán azért, hogy a világ 
j forgásának vagneri zenéjében el 
ne kábuljunk, hogy apró dalocskák 
könnyed akkordjai mellett örüljünk 
minden újabb esztendő felvirra- 
dásán.

Micsoda pazar, micsoda szikrázó, 
ragyogó fényesség árad el minden 
uj év felvirradásán a reménysu
garak nyomán. Ez az, ami képes 
feledtetni bajt, búbánatot, ez az a 
mi a fekete fátyollal borított múltba 
is világosságot áraszt Melegséget, 
édességet varázsol a múlt keserű

tengerébe, magasan szárnyaló esz
ményi zenét komponál a jövő év 
színpadára, hogy a szereplő sze
mélyek kedvvel és bátorsággal, a 
nézőközönség felemelő hatással, a 

I küzdés vágyával, a tudás Szöuljá
val, örüljön az életnek és igyekez- 

! zék mindig csak előre, előre az 
! élet kötelességeinek mesgyéjén .. .

Előre az élet virágos mezején, 
amely olyan szines ilyenkor az uj 

I év előestéjén.
Szinte már vágyat érzünk erre 

a virágos mezőre lépni. Annak az 
illata, a bársonya uj pályára szólít.

Lépjünk bátorsággal, remény
nyel erre az uj pázsitra és szere
tettől duzzadó, erős akarattal te
gyük boldoggá egymásnak a jövőt. 
Humanizmus, hazaszeretet, igaz 

! eszmény hassa át keblünket azzal 
| a biztos reménységgel, hogy e jelben 
| győzni fogunk.

Mert boldog lesz ez az uj év, 
boldog lesz ez az uj század, ha a 
hazaszeretet és emberszeretet lángja 
fogja világítani előttünk az élet 
útját. Szivvel-lélekkel kívánjuk az 

j emberiségnek, a magyarnak ezt a 
boldog uj esztendőt . . .

M i a z  ig a z s á g ?
Sátoraljaújhely, december 29.

A letelepülésért, illetve a község köte
lékébe való felvételért a városi tanács 
által számtalan polgártól visszahatólag 
is követelt 15 frt dij tekintetében a 
polgármester ur a legutolsó közgyűlésen 
erősitgette, hogy bizony törvényes az 
az uj szabályrendelet és annak alkal
mazása, — s ha van valami ódium a 
dologban, azt a képviselőtestületre há
rította, mely a szabályrendelet elfo
gadta.

Nos, a képviselőkkel .szemben igaza 
lehet, bár ez a mentség kissé mulat
tató — de abban, hogy ez a szabály- 
rendelet törvényes és hogy alkalmazása 
jogos, egyáltalán nincs igaza.

Mellőzöm a vitatkozást arról, hogy 
lehet-e a rend. tan. város uj szabály- 
rendeletét alkalmazni azokkal szemben, 
kiknek négy évi itt lakása még a nagy
községi szervezet idejében letelt volt? 
hiszen zaklatnak vele olyan polgárokat 
is, kiknek felvételi diját a nagyközség 
közgyűlése saját szabályrendelete sze
rint 2—5—10 írtban már régen meg
állapította!

Mellőzöm ezt a vitát egyszerűen azért, 
mert az uj szabályrendelet törvényelle
nes alkotás, melyet senkivel szemben 
sem szabad érvényesíteni,

Mielőtt ennek beigazolására térnék, 
meg kell jegyeznem, hogy a városi ta
nácsnak f. évi augusztusi 5-iki üléséből 
kelt végzés még azon esetben sem fo
ganatosítható, ha maga a szabályrendelet 
és annak érvényesítése törvényszerű volna 
Egyszerűen azért, mert azon a tanács
ülésen a szabadságon volt polgármes
tert a városi főjegyző helyettesítette; 
— holott a kir. belügyminisztériumnak 
1885. évi 47869. sz. határozata értel
mében a főjegyző a polgármester he
lyettesítésével meg nem bizható.

S itt emlékeztetem mindazokat, kiket 
illet, hogy a nagyközség képviselősé
gének a Dianna-fürdő megvételéről szóló 
határozatát a belügyminiszter megsem
misítette, mivel a közgyűlésen illeték
telen személy: a főszolgabíró elnökéit, 
kinek ehhez csak a tisztujitásnál van 
joga.

A főjegyző tehát nem lehetvén he
lyettes polgármester, az ő ebbcli mű
ködése, illetéktelen elnöklésével hozott 
minden határozat törvényellenes.

De hát térjünk a dolog mélyebb ér
demére !

Sátoralja-Ujhely rend. tan. város szer
vezkedési szabályrendelete II. fejezeté
nek 5. S-ában, mely a képvisel, köz
gyűlés hatáskörét részletezi, igy szól:

»28-szor. Valamely honpolgárnak

T A R C A..
V

Szilveszteresti levél,
e m b e re k rő l  m e g  k ö n y v e k rő l.

Irta : E rényi N ándor.

Budapest, 1899. dec. utolja
(Élőbeszéd.)

Haldoklik a század. Véle együtt mi 
magunk is. Meghal az a száz esztendő, 
melyben születtünk és megszületik az, 
amelyikben meg fogunk halni. A nyol 
cas szám helyett megértük, hogy oda
írjuk a kilencest, de, hogy az egyes 
helyett kettőt írjunk, azt bizony nem 
éri meg a' se, aki e sorokat Írja, a’ se, 
aki e sorokat olvassa. Egyébiránt nem 
baj. Eleget juttatott nekünk szépet, szo
morút, nagyot meg újat ez az agg idő 
is, meg reményünk van, hogy még töb
bet és hatalmasabbat fog nyújtani az, 
ami a kilences számmal kezdődik : hat 
ne medidáljunk. Valahogy csak lesz az 
után is. Egy nagyon szomorú, meghalt 
emberünk mondotta, hogy sehogy még 
sohase volt. Hogy velünk, vagy nélkü
lünk, istenem, az olyan mindegy. Az 
utóbbi napokban azonban még megér
tünk nehány szépet, nagyot, különöset. 
Azokról, akiknek köszönhetjük, meg 
arról, amiket megcselekedtek, akarok 
egy és mást elmondani. Valahogy úgy 
hozzátartoznak ezek a század mérle
géhez.

(A fekete ember.)
Mikor mi, akik nappal alszunk és éj

szaka virrasztva lessük az élet sejtcl- 
mességeit és szavak és betűk tengeré
ből háinozgatjuk örökké az igazságokat, 
most, hogy egy csatakos, ködös, han
gulat nélküli szombat estén a kezünkbe 
kaptuk azt a magyar vászonba kötött, 
zöld meg piros libákkal kipingált köny
vet, melynek tetejére iromba irassal az 
van odanyomtatva »fehér könyv« és a 
Bródy Sándor nevének megpillantásakor 
egy szuszra végigolvastuk annak mind 
a százhatvan oldalát, összenéztünk, va
lamelyikünk felsóhajtott és olyan m > 
solyra húzta a száját, mely ha akarom: 
sirás, ha akarom: nevetés.

— Csodálatos embernek csodálatos 
könyve ez! — mondotta.

Mi hallgattunk. Tehát annak, aki ezt 
mondotta, igaza volt.

Mások, akik nappal intelligensek, ta
nultak, müveitek, okosak szintén egy 
szuszra olvasták végig a kis vaskos kö
tetet és mondották:

Egy furcsa ember furcsa könyve ed
Ezek azután hazamentek és még este 

az ágyban is olvasták a fehér könyvet, 
tizenegy órakor elfujták a gyertyát, 
falnak fordultak; de nem tudtak aludni:

! Arthurra gondoltak, a jó fiúra, aki meg- 
j halt, meg Dosztojevszky Tódorra, meg 
j az íróra, aki a kocsiban várakozik a 
! színésznőre, azután meg sokáig a fekete 
! emberre, aki megírta ezt a fehér köny- 
! vet. !.*
í A fekete ember: Bródy Sándor,

A fekete ember, akinek egy kicsi 
, nemzedék, a kócos, szemébe hulló ha
ljanak a viselését, a mancsetta nélküli 
ingeit meg a mellényeit próbálta utá
nozni, mikor már belátták, hogy az 
Írásait utánozni: hiú próbálkozás.

A fekete ember, aki olyan szép, hogy 
a férfiak- azt mondják rá, hogy kelle
metlen.

A fekete ember, aki olyan csúnya, 
hogy az asszonyok azt mondják rá, 
hogy ellenállhatatlan.

Igen, ő furcsa és csodálatos, vagy 
egyszóval e kettő: zseni.

Vannak olyanok, akik imádják, van
nak olyanok, akik gyűlölik, mindkét 
tekintélyes csapat azonban együtt fcm- 
tnulja Őt.

Ha akarja: jó, ha akarja: gonosz, 
mert önző és jótékony: a kedve sze- 
rint zsugorgatja vagy pazarolja lelkének 
a kincseit.

Mondják, hogy nem őszinte és a 
szive vérével Írja meg az igazságot. 
Mondják, hogy nem hiszi maga so, a 
mit leír, mi hisszük, mert igaza van A 
többihez semmi közünk. Nem vele kell 
paroláznunk, hanem az írásait kell ol
vasnunk. Es olvassuk is, mi is, akik 
hiszünk neki, ti is, akik epéskedtek, 
mert igen kicsinyek vagytok hozzája 
képest.

*
() pedig mit bánja mindezt. Olyan 

közel van ide hozzánk, csak ő tudja, 
hogy milyen távol. Valóban nem törő
dik a közönséggel, a melyet imád tu

lajdonképen, a melyért él, a melynek 
ir, ir, mert annak van itt a földön.

*
Az arca mását ismerik mindenfelé. 

Bizonyára arra mifelénk is. Genialis, 
bizarr, nagyon érdekes. Különcködő. 
Hozzája idomította talán a maga képét 
a különálló írásaihoz? Nem, hozzája 
formálódott azokhoz. Bródy Sándornak 
ilyennek kell lennie. Akik solí se lát
ták, sem képzelik másformának.

Most pedig az Íróságának egy egé
szen uj korszaka következik. Ezzel a 
fehér könyvvel, melynek tizenkétszer 
százhatvan oldalaiba bele fogja szorítani 
az egész egyéniségét. Ami pedig e tág 
mederből kicsordul, azt meg fogjuk 
kapni másutt, mindig és mindenhol 
örömmel és büszkeséggel.

(A fehér könyv.)
1 (át hogy arról is Írjak, amit a fekete 

ember megcsinált. Könyv ez és mégsem 
az. Napló, vallomás, melyet azért irt 
meg, hogy egész világ beletekintsen. 
Magának irta, hogy mi olvassuk. Ami 
sor van benne, az mind ő maga : Bródy 
Sándor, pedig regény, novella, 'kritika, 
aesthetika, politika, apróság minden van 
benne. Csak vers nincs. Már az olyan, 
amelyikben elvágott sorokban van el
rejtve az értemény, amiről azt mond
ják, hogy nincs is. De poézis, amit 
rimmesteremberek nem mindig értenek, 
óh, az van benne. Bőven, mindegyik 
oldalon. Az élőbeszédje valóságos óda. 
A többi dolog pedig át van szőve- 
fonva az ő lelkének minden melegségé
vel. Mint valami sejtelmes, igen finom
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a községbe való letelepülése, vagy a 
községbe települtnek a községi köte
lékbe való felvétele, a felvételi »lij fize
tésének és mértékének megállapít.isa. 
(1886. évi XXÍI. t. c. 9. 10. II. 13. és 
U. §S-ai).«

A tanacs hatáskörét szabályozó IV. 
fetezet 7. ipának (j pontja az előbbi
nek kiegészítéséül ismét igy szól :

»Klóterjesztéseket tesz s véleményez 
a kö/.ségi kötelékbe való felvétel kér
désében (1886. XXII. t. c. 11. 12. 13. 
14. gg-ai).«

Vagyis a tanács csak véleményt mon
dani lehet hivatva, esetről-esetre dön
teni és a fizetendő dijat megállapítani 
egyedül a közgyűlés hatásköre.

A szabályrendeletek tömeges gyár
tása közben felhasználva 1888. XXIÍ. 
t.-cikk rendelkezését, mely szerint a 
»mérsékelt« felvételi dijat szabályren
delettel tartozik a község megállapítani, 
hevenyében erről is uj szabályzatot al
kottak, melylyel már az egész ügy a 
közgyűlés hatáskörének megnyirbálásá
val a tanacs jogkörébe áthelyeztetett és 
melylyel a nagyközségnél megszabott 
»mérsékelt« és foglalkozási csoport sze
rint különböző összegű dijaka* egyfor
mán mindenkire nézve 15 fn jan álla
pították meg.

Világos tehát, hogy e speciális sza
bályrendelet összeütközik a szervezke
dési szabályrendelettel, mely máig mó
dosítva nem lévén, feltétlenül tisztelet
ben tartandó annál is inkább, mert a 
szervezkedési szabályrendelet belügy
miniszteri megerősítéssel lévén ellátva, 
csakis az abban foglalt rendelkezések 
tekinthetők a törvénynek megfelelők 
gyanánt, a mint azok a zárjelben idé
zett törvény-szakaszokra helyesen ala
pítva lettek.

A később alkotott különleges sza
bályrendelet a törvényhatóság által jó
váhagyatott ugyan, de a törvényh. köz
gyűlés ezen jóváhagyása törvényellene
sen történt.

Mert az 1886 XXII. t.-cikkben vilá
gosan kimondva van, hogy a községi 
szabályrendeletek a törvénynyel, minisz
teri rcndeletekksl nem ellenkezhetnek 
és ha ilyesmi foglaltatik bennök, jóvá 
nem hagyhatók, illetve bármikor meg
semmisítendők.

Már pedig — és ez a döntő — a 
kir. belügyminisztérium 1889 évi 32050 
sz. és 1890. évi 84581, sz. határozatai 
értelmében »rendezett tanácsú városban 
(és Bpestet kivéve, törvényhat. joggal 
biró városokban is) a községi kötelékbe

parfum, úgy leng át a »Fehér könyv« 
írásain az igaz költészet.

*
Hogy ilyet még nem csináltak, azt 

már megállapítottuk mi is meg a kö
zönség is. De hogy ezt csinálhassák, 
ahhoz — fájdalom — nem csak egy 
Bródy Sándor ke'l. Ahhoz sok Kis Pé
terre meg sok Nagy Jánosra van szük
ség. Olyan okos Péterekre meg Jáno
sokra, akik a nyolcvan krajcárjaikat 
naptár meg olcsófajta regény helyett a 
»Fehér könyv«-re adják. Bizony Isten, 
érdemes. Meg aztán igen sok nyolcvan 
krajcárokra van szüksége a »Fehér 
könyv* kiadójának, hogy minden hónap 
elsején ilyen drága könyvekkel lephesse 
meg a magyar közönséget. A »Fehér 
könyv« kiadója pedig az írója. Ugyanaz, 
aki megírta benne a regényt, a poli
tikai intervjut, a novellát, az aesthetikai 
értekezést, az apróságokat; mindent, 
mindent. Ez az iró pedig nem gazdag 
ember, földi javakban. Nem azért ir, 
hogy meggazdagodjék, de azért kell a 
közönségnek őt gazdaggá tenni, hogy 
írhasson. Vagyis: aki teheti, tegye meg, 
fizessen elő a »Fehér könyv «-rel A 
cime: Budapest, Lövölde-tér 3-ik szám. 
Oda kell a pénzt küldeni. Aki az első 
könyvet elolvassa, annak talán nem is 
kell mondani.

(A cseh csoda )
Kgy fekete arcú, müvészhaju, szük- 

mcllü cseh fut állott ki a minap az ezer- ' 
fejti budapesti publikum elé és két óra 
hosszáig hegedült. És rövid pár nap 
alatt a mi kényes, hideg fővárosi pub
likumunk egyébről sem beszélt, mint a 
hirtelen kipattant hcgcdü-titanml. A 
zsenik tényleg nem lesznek, hanem szü
letnek. Jan Kubelik neve sem hatott |

f  f: l  s  o m a  g  y  a  r  o

val<‘) felvétel tó. a díj megállapítása iránt 
nem a városi tanács, hanem kizárólag 
a varos képviselőtestülete (ill. a tör
vényit. közgyűlés) illetékes határozni«.

xK jogosan megtámadott újhelyi sza
bályrendelet ezek szerint ellenkezvén a 
minisztérium elvi jelentőségű rendele
téivel, a varmegye által visszautasí
tandó volt és ha már akár törvényis
méiét hiányából, akár elnézésből jóvá 
hagyták is : miután ez most kiderült, a 
törvény parancsa szerint utólag meg 
semmisítendő.

A 15 frtok ügyében beadott és 
beadandó fellebezések felett a 49068/883 
és 8496/1893 sz. belügyminiszteri ren
deletek szerint a vármegye közigaz
gatási bizottsága illetékes Il-odfokon 

' dönteni. Ennek áll tehát kötelességé
ben a városi tanács augusztus 5-iki sé
relmes végzését megsemmisíteni és egy
úttal az egész szabályrendelet félreté- 
telét és a törvénynek, jelesül a szer
vezkedési szabályzatnak megfelelő, uj 
szabályrendelet alkottatását kezdemé
nyezni.

Hz által a városi közgyűlés is alkal 
mát fog nyerni a hevenyében alkotott 
szabályrendelet helyett a dijat mérsé
kelten szabni meg és pedig helyesen 
úgy, mint a nagyközség tette, foglal
kozási csoportok szerint különböző di
jak megállapításával. Alkalmat fog nyerni 
lemosni magáról az ódiumot, melyet a 
polgármester úr egészen rákenni törek
szik, holott a törvényt, rendeleteket 
első sorban ő tartoznék ismerni és tisz
teletben tartani.

Szomorú dolog mindenesetre, hogy 
a városatyák közt annyi jogászember 
és megyei hivatalnok ül (utóbbiak nagy 
része törvényellenesen), és a városhá
zán mégsem mozognak a törvény ke
retében. Jellemző azonban, hogy az oly 
furán sikerült szabályrendelet a jogügyi 
bizottság által nem is tárgyaltatott. Ezt 
a szakbizottságot egyébként — érte
sülésünk szerint — alig foglalkoztatják. 
No de most csak magáról a hirhedett 
15 frtos végzés-esőről beszélünk, mely 
városunk lakosságára oly meglepetés
szerűen zudult és zudul folyton. Bebi
zonyítani kívántuk, hogy a polgármes
ter ur mint értelmi szerző és erélyes 
végrehajtónak álláspontja kezdettől fogva 
törvénytelen alapon nyugodott és ha van 
megyénkben érzék a »jog, törvény és 
igazság« iránt, akkor ez az egész sza
bályrendelet és végzés rövidesen elso 
perve kell, hogy legyen.

Visszahatólag pedig a rendezett ta-

| túl a prágai zenekonzervatórium falaim 
■ mig most egyszerre, egy csapásra meg- 
j hódította a publikumot elannyira, hogy 
a nevét együtt emlekették Sarasaiéval, 
Joachimmal és Thomsonnal. Csodálatos 
| dolgokat kellelt tehát művelni ennek az 
j idegen ifjúnak azon a négy kis húron,
! hogy úgy megvesztegesse hallgatóságát, 
amely pedig itt Budapesten nem egy- 

j könnyen lelkesedik oly mámorosán, 
mint a minapi Royal-beü koncerten.

Sőt még a mi hideg és már sok mű
vészit élvezett asszonypublikumunk is 
nemcsak hogy tapsolt a csúnya cseh 
Kubelik gyereknek, hanem tomboli lel
kesedésében mikor az egy futammal, 
vagy akkorddal befejezte egy-egy szá
mát. Mit csinált teliát Kubelik Jan, a 

j tizenkilenc esztendős cseh hegedűs? 
Eljátszotta Paganini variációit, amit egy 
mámoros időszakában tett le kottára az 
ördögmester, a hegedűs-utódok boszan- 
tására. Akik aztán olvasták a kottát, 
de nem tudták eljátszani. Akik csak él
vezték az öt vonalba szorított pontok 
es ákum-bákumok között a művészit, 
de sohasem tudtak nekünk, közönség
nek is átadni. Kubelik Jan megtette. A 
lehetetlenből lehetőt csinált. Szenvte- 
lenül, hideg arccal hegedülte le nekünk 
a solia meg nem szólaltatott dallamot,

| úgy, hogy beleszédültünk.
Ezért tapsoltak, tomboltak és része 

gedtek meg még az asszonyok is. Sa
rasaié, Thomson vagy Joachim talán 
nagyobb hegedűművészek, mert mé
lyebbek, több bennük a szív, a meleg
ség, az érzés és tudom is én, még mi
csoda — mondják a kritikusok. De 
hogy ez a fiatal csodálatosabb és féléi 
metessebb és nagyobb amazoknál, ab
ban azt hiszem, nekem van igazam.

R S Z A G I H l R L A P.

nácsu város közgyűlése is csak azokat 
a dijakat alkalmazhatja, melyek a tör
vénynek egészen megfelelően alkotott 
nagyközségi szabályrendeletben igazsá
gosai), kellő körültekintéssel RtipukÜva 
vannak. N —tt.

A MEGYE ÉS A VÁROS.

X  Uj állások. Sátoralja-Ujhely város 
mai rendkívüli közgyűlésén — a mint 

! jeleztük — a régebben rendszeresített 
rendőr alkapitányi állásra B o g y a y  
Bélát, az alorvosi állásra pedig dr. S teril 
Ármin gyakorló orvost egyhangúlag 
megválasztották.

>=; A megoperált vármegyeháza. Az
i emberi test szimmetrikus, egyik oldala 
tökéletes tükörképét adja a másiknak. 
Valamennyi állat szintén ilyen.

De nemcsak az ember alkotásában | 
jelentkezik a természetnek szimmetria1 
után való törekvése. Bele oltotta azt a 
természet ösztön gyanánt az ember lei
kébe is. Ösztönszerüleg tetszik nekünk 
minden, ami szimmetrikus és mindig 
kellemetlen érzést kelt bennünk a szim
metria hiánya. Ki van fejlődve ez az 
érzék már a teljesen vad embereknél 

! is. A botokud-néger, ha az egyik fülébe 
karikát dug, okvetlenül ugyanolyan ka
rikát dug a másik fülébe is, mert érzi, 
hogy máskép nem lenne szimmetrikus, 
nem lenne szép.

Csak Ujhclyben nem jutottak el még 
eddig az érzékig.

Van Xemplénmegyének egy igen szép, 
régi megyeháza. Impozáns, ízléses, egy- 

í szerű renaissance-stilű épület. Az utca 
emelkedése folytán egy kicsit alacsony 
lett, de az nem sokat von le a szép- 

! ségébői. Nagy, derült ablakaival, tágas 
! két szárnyával, tekintélyes frontjával, 
rendkívül szép benyomást tesz most is.

; Én legalább sokszor gyönyörködtem 
benne és nem adnám igen sok cifra, 
de ízléstelen uj épületért.

Még talán szebb, mert magasabb a 
belső, udvar felőli része ennek az épü- 

1 letnek. Hanem ez a rész már csak volt 
szép. Elszörnyedtem, mikor legutóbb 
újra megláttam. Mintha egy szép női 
arcot látnék, amelynek az egyik ol- j 
dalán egy otromba, ökölnyi daganat j 

! támadt.
Oda építettek a jobb oldalára, köz- i 

! vétlenül a homlokzat mellé egy idétlen 
; otrombaságot, amiről azt mondják, hogy 
| illemhely, vagy micsoda. Es ezzel sze- 
: rencsésen megölték a vármegyeháza 
! szépségét, tönkretették a szimmetriáját, 
elrontották a harmóniáját, úgy hogy az 
a szép épület mint épület, mint építé
szeti alkotás többé szóba se jöhet. Lett 
belőle egy idétlen torz alak, egy púpos 
szörnyeteg, amire bosszankodással ve- > 

! gyes szánalommal tekinthet csak az 
j ember.

Ur isten, hát nem érzik ezek az urak i 
i azt az esztétikai irtózatot, amely az i 
i ilyen szörnyűség láttára minden embert 
elfog, akinek a lelkében csak halavány 
sejtelme is dereng a szépérzéknek? Hát 
nem látják, micsoda vad vandalizmust, 
micsoda barbár pusztítást követtek el 
ennek az épületnek a szépségén ?

Kinek az agyában fogamzott meg ez 
a rettenetes gondolat? Ki volt az a 
kificamodott ízlésű építész, aki vállal- j 

! kozott egy régi szép, monumentális1 
; épület csüffátételére r 
j Hisz ezek az urak képesek lennének 
a Pai thenon, az Akropolis oldalához is ! 

jegy illemhelyét ragasztani I Ezek ké-j 
pesek lennének a Rafael, a Munkácsy 

! festményei közepébe zenélő órát illés/.- j 
: teni!

Szegény jó öreg vármegyeháza ! Ezért 1 
kellett neked megérned a XX. század 
küszöbét, hogy vénségedre elcsúfítsanak, 
mint egy falusi viskót, aminek az olda
lához istállót meg disznóólát épit a 
gazdája!

Milyen szép, milyen szimmetrikus 
épület voltai másfélszáz esztendeig! És 
másfélszáz esztendő alatt se tudott a 
b* nemes szimmetriád egy kis színimet 

j 1 iái érzéket, egy csepp jó ízlést fejlesz I 
teni a varmegye uraiban!

Előfizetési felhívás.
1903 január hó 1-tol uj előfize

tőst nyitunk a »Felsőm agyaror
szági Hírlap «-ra.

Az a mérték, a mely számban 
előfizetőink támogatnak, most már 
nemcsak buzdítás, hanem biztos 
alap, a melylyel a lap jövője is 
biztosítva van.

Tapasztaltuk, hogy a közönség 
bizalommal van irántunk és mél- 

j tányolja becsületes törekvésünket, 
mely nem egyéb, minthogy min
denben az igazságot keresve szol
gáljuk hazánk függetlenségi törek- 

j véseit, s Sátoralja-Ujhely város és 
Zemplén vármegye közérdekeit.

E célunktól semmi sem riaszt 
vissza, mert lapunk fennállása óta 
meggyőződtünk arról, hogy az az 
irány, amelyet követünk, helyes.

Tisztelettel kérjük a közönség 
további támogatását, kérve, hogy 
a kiknek előfizetése ez év vé
gével, vagy már előbb lejárt, az 
előfizetést mielőbb megújítani szí
veskedjenek, hogy a lap szétkül
désében fennakadás ne álljon be.

A »Felsöm agyarországi Hír
lap «-ot megismerés céljából 2 hé
tig bárkinek küldjük mutatvány
képen.

Előfizetési ára:
Egész évre . . . 5 frt — kr.
Félévre.................... 2 » 50 »
Negyedévre . . .  1 » 25 »
Egy hóra . . . .  — » 5Q »
Egyes szám ára » 05 kr.

Sátoralja-Ujhely, 1899. deezember 23.
Tisztelettel:

A »Felsöm agyarországi Hírlap*
szerkesztősége és kiadóhivatala.

H Í R E K .

Század végén.

Idő múlik, évek telnek,
ICs a század elrohan,
A tizenkilencediknek 
Nemsokára vége van.

S nemsokára reánk virrad 
Az a híres huszadik,
Melyről annyi rósz próféta 
Annyi furcsát hazudik.

Melytől annyi optimista 
Annyi minden jót remél,
Pedig Isten a tudója,
Jobb les'-é a réginél.

Fontolgatva, méregetve 
Józan észszel: azt hiszem,
Hogy, bár új századba lépünk, 
Maradunk a régiben.

Egyik olyan mint a másik, 
Nincs külömbség, csak a név, 
Egyazon vég posztóból van 
Akármelyik századév.

Ami múlt, tizenkilenc volt,
Ami most jön, az pedig 
— Attól tartok — egy híján húsz, 
Lesz a híres huszadik.

Krónikás.

— ünnep után. Abban a hideg vi
lágban, mely a téllel szakad a földre, 
a szeretet fehér ünnepe jótékony me
leget áraszt el s karácsony ünnepén 
úgy tetszik, mintha több volna a von
zódás a szivekben. Az idei ünnep min





mind a kettő fordít a saját álláspontja Róma mintájára n tulfinomultság, a tul-, ben kivetették, éppen úgy, mint az landó helyettesül V e le s z  hercnc ot- 
javára. hajtott érzékiség miatt pusztulásnak in- ideiglenes föladómentes%ég más esetei- tani kir. járasbirósági aljegyzőket;

Zola arra akarja buzdítani a honfi- dúlt francia nemzetnek, — érdekes kul- ben. Most azonban kimondotta a köz- a királyhelmeczi kir. járásbíróság mellé; 
társait, hogy mentül több kis babájuk turtörténeti tanulmány. igazgatási bíróság, hogy az általános ügyészségi megbízottul Szem e r e  De*
legyen, mert különben kipusztul a fran- De hogy sokat lendítene Franciaor- j jövedelmi pótad-> kivetésének sincs zső ottani kir. járasbirósági aljegyzőt; 
cia nemzet. E végből rajzol egy csa- szág népesedési mogalmán, azt alig helye. — a nagymihályi kir. járásbíróság mellé;
ládot, amelyiknek lassacskán rettentő hiszem. * A nyíregyháza-vásárosnaményi ügyészségi megbízottul F r ö l i c h  Gyula
sok gyermeke, unokája, dédunokája Fővárosi Lapok. E kitűnő, előkelő vagut kiépítése Szabolcsvármegyénck otta,li gyakorló ügyvédet; — a szeren- 
születik és több más családot, amelyek szépirodalmi folyóiratunk karácsonyi e|ismert érdeke, mert hivatva van egy csi kil- járásbíróság mellé: ügyészségi 
az u. n. egy gyermek-rendszer hívei s számában is szebbnél szebb novellákat nagy és jól termő vidéket, mely az megbízottul dr. A lt mai in Elek ottani 
legfeljebb — véletlenségbŐl — két kis és verseket találunk és illusztrációi te- e„és7 £vcn a legrosszabb utakkal gyakorló ügyvédet; állandó helyettesül 
babájuk van. Természetesen a sok gyér- kintetében is kimagaslik a többi efajta a vármegye központjával össze- dr. I Ha kt ov i c s  Jenő ottani kir. já-
mekü család szörnyen boldog, csak úgy hetilapok fölött. A karácsonyi számba kötni. A 60 km. hosszú vonalon 8 ál- rásbirósági aljegyzőt; - a sztropkói 
úszik az örömben és szerencsében, — írtak: Ábrányi Emil, Thury Zoltán, Éré- jomAš van tervezve. Szabolcs vármegye Hr. járásbíróság mellé: ügyészségi meg- 
a kevés gyermeküek ellenben rettene- nyi Nándor, Balkay Béla, Bródy Sán- 100,000 frtot, áz érdekelt községek pe- bízottul Lá b o s  Bela ottani kir. járás- 
tesen szerencsétlenek, mindenféle csa- dór, Rózsa Miklós, Szalay Károly és t]ig 160,000 frtot szavaztak meg e vasút bírósági aljegyzőt; a tokaji kir. ja-
pás, baj üldözi őket, teljesen elzüllenek még sokan. A ^Fővárosi Lapok*, mely- ízesítésére. Számos nagybirtokos, bérlő, »'ásbiroság mellé: ügyészségi megbizot- 
s a gyerekeik is egymásután fiatalon nek felelős szerkesztője: Thury Zoltán. icereskedö és iparos értekez’et.-t tartott tu* Cs á s z á r  Pál ottani járási szolga
elpusztulnak. segédszerkesztője pedig Erényi Nándor, j a vasill üo-yében s elhatározta," hogy a bírót ; állandó helyettesül L en  ke y

Utoljára már maga Zola is elszégyeli előfizetési ára újévtől kezdve egész évre m - törzsrés/.jegyzést i maga- Eászló ottani kir. járásbirósági segéd-
magáé, hogy mégse illik ilyen tenger csak 8 Irt. Cime: Budapest. Hold- nosoUra ' kiterjesztik, s az érdekelt- telckkiinyvvezetőt. 
boldogságban fUrdetm égy családot a utca 16. j ségbe a cukorgyárat is I, evőn- ■ _
többi rovására és csupa illendőségből - jják a cukorrépa termelésnek e vidéken Khrlia .
id  nekik is egy-kél szerencsétlenséget, „  ~  Jvaló meghonosítása által. K ad>* ’
de aztns rtgtOn helyrepőtolja. K Ö Z G A Z D A S Á G .  A SZE R K ESZ T ŐS É G.

Szóval már fiskális módon csííri-
csavarja Zola az igazságot és azért eb- T f i D U r M V rQ/7lTIZ'
ben a regényében nyoma sincs már * Az uj szőlőterületek adómentessége I  U i \  V L t i i  I  o Z /i ly l \ .
annak a megdöbbentő élethüségnek, Rendkívül fontos és a szőlőgazdákra i
amely a Földet, vagy Germinalt olyan nézve igen előnyös elvi jelentőségű ha- .............................  ! !T
hatalmas alkotásokká teszi. -  Itt már tározatot hozott a napokban Wekerle § Az igazságügyi miniszter k.ren- %
se nem igaz, se nem élethü, csak rét- Sándor dr. elnöklete alatt a m. kir. köz- 'lelte a satoi alja-újhelyi kir. ügyészség £;■. |_ l  1 l* í  1 A T A Q A  ÍT  M
tentően erkölcsös, úgy prédikál lépten igazgatási bíróság. Azok a szőlőterü- kerületébe: a satoralja-ujhelyi kir. ja- I l i i  U G l ü O U I V  f f
nyomon, mint egy luteránus pap. Ennél letek ugyanis, melyek a filoxera pusz- rasbirosag mellé : ügyészségi megbízót- iSh , , L
már csakugyan többet ér akár Marcel titása-—folytán kiirtai tak.. ha szőlővel túl dr. K a s z t n n e r  Lászlót, az ottani m  közzétételere legalkalm asabb ^  
Prévost, akár Pierre Louis. Nem túl- újból beültettelek, a beültetésre követ- Tar. ügyészséghez beosztott bírósági al- v pm nu nvzrm í,av zno!. f f
ságosan erkölcsösök ugyan, d legalább kezó évtől kezdve tiz évi adómentes- jegyzőt ; -  a galszecsi kir. jarasb.ro- ^em pienvai m egyének Z
érdekesek. ségben részesülnek. Az 1891. I. tör- sag mellé: ügyészségi megbízottul dr. legelterjed tebb  lapja a ^

Mégis érdemes elolvasni ezt a köny- vénynek ezt a rendelkezését eddig a H e k í m r e  ottani gyakorló ügyvédet; fej §8
vet, egyrészt mert van benne egy pár szőlőgazdák hátrányára akként magya-! állandó helyetesül dr. N o v a k  István Sj] „fdSO m agyarO SZági-Jfirlap f f
hatalmasan megrajzolt alak, ami még a rázták, hogy az adómentesség csak a ottan, gyakorló ügyvedet; — a ho- : [£
régi Zolára emlékeztet, -  másrészt, föladóra vonatkozik és Így az általános j monna. k.r. járásbíróság mellé : ügyész-1 
mert mint vészkiáltása a Babylon és jövedelmi pótadót minden egyes eset-jségi megbízottul M a r a s c a  István; a l-;
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S zob afiitésre  ajánlok

szagtalan szalon kőszenet
RázRoz szá llítva

mm.-ként 1 frí 10 Űrért-, nagyobb vételnél árengedmény. 
E gyszersm in d  ajánlom  kitűnő m in őségű

A S Z T A L I  B O R A I M A T
F eh ér  czankó ó-bor 3 6  kr. G y ön gyösi nj b or 3 6  kr.

Ú jhelyi term és uj 4 5  kr, S ch iller  ó-bor 3 6  kr.

T isz te le tte l Klein Géza
kereskedése Papsor-u.

Uj szálloda megnyitás, f
nÍ  E zen n el van szeren csém  ú gy  a h e lybeli S.-A  Ú jhelyi fe

valam int a vidéki n. é .  k ö zö n ség  b e c se s  tudom ására hozni, ff 
Ay m iszerint h e lyb en  a Rákóczy-utczában a gyártelepi

kis állomás közelében épü lt uj szá llodát átvettük, m ely  c|* 
jfe áll 1 4  vendégszobából, táncát erem, étterem, sorház, 0  
.ig> kávéház és parasztkorcsmából, továb bá van nagy  ml- *jj 

vara, kocsiszín  és 12 lóra istá lló . E zen  ü z letet a mai kor 
<$4 igén yein ek  m eg fe le lő en  a leg n a g y o b b  kényelem m el be- 0  
0  ren dezve, körülbelül a karácsonyi ünnepekre

|  „ H u n g á r i a  s z á l l o d a  I

Í czim en nyitunk m eg,
K itűnő, va lód i kerti és  hegya lja i borokról, valam int Jfjj 

I. rendű é s  jó  m agyar konyháról, p on tos  k iszolgálásról £j|

g o n d o sk o d v a  lesz. 'O
®  A sör k eze léséh ez  a mai kor legú jab b  technikai viv- ;n!
^4- m ányát az e g é s z sé g r e  nem  ártalm as le v e g ő  nyom ású ge-  
tS  p ezetet szerereztük b e

F őtörekvésünk  od a  irányítjuk, h o g y  t. v en d égein k  
á r  te ljes  m e g e lé g ed ésü k r e  leg y en ek  k iszolgálva.
^ A  m időn m agu nkat é s  üzletünket a n. é. k ö zö n ség

b e c se s  p ártfogásáb a  ajánljuk, vagyunk ff
kiváló tisz te le tte l .ijSí

M Á bra  hám or ff# M ór

^  Berger K á l m á n » M

Nyomtatott Landeamann Miksa ós T ársa  gyorssajtó ján  Sátoralja-U jhely.
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