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egy iparossal. Ez nem tetszett há
rom parasztlegénynek, hát leitták 
magukat, részegen beállítottak a 
lakadalmas nép közé s szörnyű 
vérengzést vittek véghez, — azu
tán az utcákat kószálták végig, s 
akit csak találtak, megverték s 
összeszurkálták. Tizenhat súlyos 
sebesültet kezeltek másnap az or
vosok. — Es ilyenfajta verekedé
sek épen nem ritkák, ablakbeve- 
rések, utonállások p^dig minden
naposak. — \  község ezek közt a 
veszedelmes állapotok közt megint 
megpróbálta, mint már 20 éve 
minden esztendőben, csendőrségért 
folyamodni. Hogy lesz-é eredmé
nye, az kétséges, mert csak igaz
sága van. de protekciója nincs, — 
igazságért pedig Magyarországon 
semmit se* kaphat az ember.

^  Érdekes rendelet cim alatt c 
rovatban közöltünk egy hirt, amely 
jóhiszeműen félreértett információ utján 
úgy adta tudtunkra az esetet, mintha 
Pintér István szerencsi főszolgabíró ál
talánosságban, a verekedések megszün
tetésére oly rendeletet adott volna ki, 
amelylyel minden apropos nélkül csu- 
katná cl a legényeket, minden vasár-j 
napra kiszemelvén nehányat, Ez a sze- I 
mélyes szabadság furcsa és erős meg
sértése. De most e hír helyreigazítása
ként kapjuk Pintér főszolgabírótól az 
alább közölt levelet, amelylyel egy in
cidensből kifolyó rendeletről van szó. 
E levél is, de ugyané rovatban közölt 
tolcsvai tudósításunk is hű képet ad a 
Hegyalja rettenetes közbiztonsági viszo
nyairól. Es hogyne volna ilyen, mikor i 
az erőszakoskodó tisztviselőt egy köz
ség hiábavaló kérelmére és általános j  
agitációjára még mindig a polgárság 
nyakán tartják.

A levél a következő :
Igen tisztelt Szerkesztő úr!

A »Felsőmagyarországi Hírlap« -fő. ' 
számának »Érdekes rendelet« című 
cikke egy kis tévedésen alapulhat, mert 
ha az abban foglaltak fennállnának, — 
úgy járásom közigazgatása méltán volna 
a »legsötétebb afrikai« jelzővel díszít
hető.

A *cikk«-ből annyi igaz, hogy Sze
rencsen a véres verekedések — külö
nösen vasárnaponként — napi renden 
voltak, hogy végre ennek eleje vétes
sék, akként intézkedtem, hogy a csen
dőrség által legutóbb bepanaszolt 10 
legény vasárnaponként — tehát egy
másután 8 vasárnap — legyen kény
telen büntetését leülni.

Ezen intézkedésnek két jó oldala is 
van; a verekedő legények legnagyobb 
része gazda emberek gyermekei, kiket, 
ha megérdemelt büntetésük kitöltése 
végett hétköznap zárnak el, úgy a 
szülő van megbüntetve, mert nincs ki 
kapálni, kaszálni, szóval a gazdaságban 
segíteni, a másik jó oldala fenti intéz
kedésemnek az, hogy miután ennek 
közhírré tételéről gondoskodtam, most 
jobban fognak félni a legények és ve
rekedésbe nem fognak keveredni, ne- 
högy vasárnapjukat a »Samuban« kell
jen tölteniük.

Fentiekből meggyőződhetik tisztelt 
Szerkesztő ur, hogy távol van tőlem, 
mintha én az egyéni szabadság rová
sára akarnám már eddig is prakticus- 
nak bizonyult intézkedésemet bevezetni. 
Ki egyébiránt tiszteletem nyilvánításá
val vagyok kész hive:

Szerencs, 1000. június 10.
Pintér István 
főszolgabíró.

= Közvetlenség a közigazgatásban
Kassa város hat ősága átiratot kapott 
a Nyitrainegyőhoti tartott orsz. főszol-j 
gabirói értekezletből kifolyólag. Az or
szágos értekezlet a közigazgatás gyor
saságát és közvetlenségét hangoztatta 
s elhatározta, hogy a hozott határo
zat pártolására kéri fel a többi törvénv- 
hatóságokat is. A gyorsaságra és köz-í
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vétlenségre égető szükség van a köz- 
igazgatás labirintusában, mely elvet 
különben a kormány is szem előtt 
tartja és a gyakorlatban i- keresztül 
akarja vinni.

HI R E K.
A nagyszerű halál.

Sirassuk el a búrokat!
A fenséges, nagy tragédia, amelynek 

a kifejlődését, lélekzctét visszafojtva 
! leste az egész világ, befejeztetett.

A katasztrófa bekövetkezett, a hős 
j elbukott. Két szabad állam, becsületes,
1 munkás, hazaszerető, független polgárok 
I szabad hazája meg van semmisítve,; 
nincs többé.

Úgy múlt el ez a két ország, mint 
a gyémánt, mikor elég, mint a meteor, 
mikor szétpattan. Pusztulása dicsőséges J 

| volt, elmúlásának dicsősége ragyogóbb 
j volt, mint az elégő gyémánt, a szét- 
i robbanó meteor fénye. Emberfeletti j 
hősiességük tündöklése beragyogta az 

| egész világot, elkápráztatta az egész j  
emberiséget. Es ennek a kápráztató 
ragyogásnak a tüzében égett el, sem
misült meg a két búr állam. Fensé
gesen, fényesen halt meg, mint a le- 
húlló csillag, mint a leszálló nap.

Tudtuk felőlük azelőtt, hogy egy
szerű, becsületes, békés, munkás em
berek, akik egy polgárerényekben gaz-; 
dag, ideális köztársaságot alkotnak. — 
Mikor egy kapzsi, erőszakos nép meg
támadta a hazájukat, az életüket, — 
akkor láttuk, hogy azok az egyszerű, 
munkás polgárok legendás, tüneményes j 
hősök, akik csudás vitézségükkel egy i 
remek hőskölteményt varázsoltak a ; 
XIX* század végének sivár realizmu-: 
sába.

A hőskölteménynek vége, a harc 
bevégződött. Az oroszlán halott, — j  
most mar a varjak és hollók munkája 
következik. Egy szabad nemzet szabad I 
hazája számára meg van ásva a sir.

S a sirt, hol nemzet sülyed el, 
Népek veszik körül,
S az ember millióinak 
Szemében gyászkönny ül.

Pár nap még, és két szabad ország- j 
gal kevesebb van a világon és egy j 
örömragyogású lappal, egy hőskölte- 
ménnyel több van a világ történel
mében.

Soha dicsőségesebb vereséget nem
zet nem szenvedett, mint a búrok és 
soha gyalázatosabb diadalt nemzet nem 
aratott, mint az angolok. — Victrix 
causa diis piacúit, séd victa Catoni.

Milyen gyönyörűen, magasztosan fe
jeződött be a XVIII. század: az em
beri jogok, a szabadság-eszmék diada
lával. És milyen csúfosan, milyen hit
ványul fejeződik be a tizenkilencedik: 
két szabad államnak megsemmisítésé
vel, elrablásával !

Roberst marsall bizonyára óriási ki
tüntetéseket fog kapni, nagy ünneplé
sekben, istenitésekben lesz része. A di
cséretből, ünneplésből ki fog jutni az 
angol hadseregnek is. Megérdemlik, 
derék munkát végeztek. Egy búr ellen
ség jutott minden tiz angol katonára, 
és ők vitézül legyőzték azt az egy búrt. 
Minden angol egy tizedrész búrt győ
zött le s ez épen 8 hónapba került 
nekik. Büszke lehet Albion a katonáira.

Most 85 esztendeje is olyan rajongva 
ünnepelte Anglia egy hadvezérét. Az 
a vezér Wellington volt, s az is egy 
ónást győzött le: Napóleont. Úgy lát-; 
szik, Angliának szánta a sors azt a 
kétes dicsőséget, hogy az emberiség 
óriásait mindig az ő törpéi győzzék le. 
Csupa olyan diadal, amelyben csak a 
győzelem jut a legyőzőnek, de a di
csőség és az emberek szeretető a le- 
győzötté marad.

Wellington legyőzte Napóleont, — 
de jutott-é azért valaha valakinek 
eszébe olyan bolond gondolat, hogy 
Wellington nagyobb Napóleonnál. Ro
berts elfogta Cronjé*, - de ki mon
daná azért, hogy Roberts nagyobb, ! 
mint Cronje.

A szegény, fogoly búr tábornok ott 
Szent Ilona szigetén visszagondolhat 
arra a megkötözött gigászra, akit 85 j  
évvel ezelőtt hurcoltak oda az ő legyő- ,

zőinek elődei, s vigasztalhatja magát 
avval a keserű vigasztalással, hogy 
nem mindig az a nagyobb és dicsősé
gesebb. aki győz.

Mi pedig sírjunk el egy könnyet 
azért a megölt nemzetért, amelynek 
fényes szabadságharca olyan csudála
tosán hasonló a miénkhez, amely rom
lásában, pusztulásában is Ai jan fensé- 

| gesen nagy, olyan hősies, olyan nemes,
1 mint amilyen a magyar — volt vala
mikor, ütvén esztendővel ezelőtt.

b—a.

Kun Bertalan jubileuma A/ el- j
múlt vasárnap ünnepelte meg a mis- 
kolezi ev r f. egyház Kun Bertalan 
püspök miskolezi papságának 50 éves 
jubileumát, mely az ősz püspök gyen
gélkedése miatt a múltkor elmaradt. 
A jubiláns püspököt nagy óvaciókbun 
részesítették ez a.kálómmal.

—• Esküvő. Ma esküdött örök hűsé
get Kositer Imre ügyvédjelölt Goralszky 
Gizella kisasszonynak.

A pálóci plébániai javadalomra 
M iiller István janid lelkész gróf Há
ti i k B a r le ó c zy  Endre kegyurtól 
praesantat nyert.

A sárospataki ev. ref főiskola 
boldog emlékű vibornai Mudrány An
drásnak, a kegyes alapitónak és jólto- 
vönck emlékezetére c hó 24 én dél
előtt 1 1 órakor a főiskola imatermében 
arcképleleplczéssel egybekapcsolt ke
gyelete« em lékünnepély t rendez.

Halálozás. Auerswald Gusztáv 
a gróf Andrássy tőkctercbesi uradalom 
számtartója e hó 12-én, G8 éves korá
ban meghalt.

— Lelkész változás. A sátoraljaúj
helyi evang. egyházközség, mint érte
sülünk, uj lelkészt kap. Az eddigi lel
kész, Boor Jenő, ki alig egy két éve 
van még csak városunkban, eltávozik. 
A közszeretetnek örvendő lelkipásztor 
e hó 10 én búcsúzott el híveitől. A hi
vatalos ügyeket csütörtökön adja át 
a püspöki titkárnak, ki e napon vá
rosunkba érkezik.

— érettségik. Ki valaha egy maga
sabb iskola folyosóit járta és padjait 
faragta ismeri az érettségi két al- és 
műfaját a szóbeli es Írásbelit. A meg 
kövesedett paedagógiai tradíció úgy 
kívánja meg, hogy az Írásbeliek meg
előzzék a szóbelieket. A kettő között 
szünet van, mely arra szolgál, hogy 
előlehessen készülni, de egyúttal a két 
ség napjaiból is van öszzerakva. — Az 
érettségizők ezalatt a legkevésbbé ta
nulnak, mintsem inkább néma megadás
sal és a szerencse előre meg nem jó
solható, de általuk érthetetlen okokból 
.sejtett nek vált. szeszélyeikre támasz
kodva számítják az esélyeket, mely ér
heti őket a vizsga egy kérdésének alak
jában. Ezer kétség s aggodalomból áll 
ez a tizenöt-húsz napra terjedő időköz, 
különösen azokra nézve, kik elég de
rűs kedélyűek voltak ahhoz, hogy a 
könyveiket inkább csak szobadísznek 
tekintsék s belsejükből való fogalmuk 
nagymérvű folytonossági hiányban szen
vedjen. A napok pedig rohannak és 
rohamosan fogynak s pár hét választja 
el csak az eltörölt lutri feltámasztott 
elveit sikeresen alkalmazni vélőket at 
tói, hogy megszólaljon — lassú de sziv- 
döbbentő hangon a mélyen tisztelt ta 
nár ur . . . Kérem mondja meg hogy .. .

— 39 éves találkozás. Ritka szép 
ünnepélynek lesz színhelye e hó 25 én 
a sátoralja-újhelyi kegyesrendi fogyni- 
nasium. 39 hosszú éve az itt végzett 
egyének gyűlnek c napon össze majd, 
hogy hálát lebegjenek a Mindenható
nak, hogy együtt legyenek ha néhány 
percig is legalább annyian, kiket a ha
lai el nem ragadott. — A találkozó 
fényesnek Ígérkezik. A programm még 
véglegesen megállapítva nincsen, ele mint 
értesülünk a következő lesz: — E hó 
21-én este ismerkedési estély, 25-én 
reggel hálaadó istentisztelet a kegyes- 
rendiek templomában, a mely után lesz 
a tulajdonképpeni ünnepély. Délben tár
sas ebéd. A volt tanulótársak ezen kí
vül emlékére ennek a nagy napnak egy 
alapítványt is tesznek. A felhívások már 
széjjel mentek s eddig a volt osztály
társak közül huszonegyen jelentkeztek. 
Az itt élők között vannak Pckéiry Gyula 
ügyvéd, Reichárd Lajos terménykercs-

ke lő, dr. Szepesi Arnold, dr. Schön 
Hugó orvosok, Braun N. borkereskedő, 
Székely Imre tak. pénz. könyvelő. Az 
ünnepély lefolyásáról annak idején majd 
referálunk.

— Tanév vége. Lassan becsukódnak 
ismét az i »kólák kapui a rövid két hó
napra. a főgymnban már e hó 11-én 
befejeződtek az előadások, s e hó 13-án 
szerdán megkezdődtek a vizsgálatok.
A 13-iki hittan vizsgálatokon Katinszky 
Géza elnököl.

Ifjúsági hangverseny. A sátoralja
újhelyi lőgymn. »Kazinczy« köre e hó 
10-én vasárnap a vármegyehaza dísz
termében fényes programu hangver
senynyel zárta be ez évi működését.
A város intelligenciája teljes számban 
zsúfolásig megtöltötte a vármegye ter
mét. Eljöttek mindannyian, hogy meg
győződést szerezzenek arról, hogy mit 
is tettek az ifjak azon .aránylag csekély 
idő alatt, a mit önművelésükre fordít
hattak. S örömmel regisztrálhatjuk, hogy 
nem csalódhattak reményükben. — Az 
aránylag rövid idő, mit felhasználhat
tak megteremte a maga gyümölcsét. 
Frappáns bizonyítéka vala ennek min
den egyes előadott szám. Megható volt 
látni, hogy mily megelégedés, mily 
öröm tölté cl a szülők arcát a nem 
várt eredmény lelett. Midőn látták, hogy 
e tanári kar a tanulás mellett még min
den széppel, nemessel s művészettel is 
megösmerteti tanítványait. Az énekkar 
s a zenekar teljes precizitással adott 
elő nehány darabot, mi kétségkívül ve
zetőjük Somogyi K. tanár érdeme. A 
szavalók is mind egytől egyig a lehető 
legjobbat nyújtották s minden egyes 
egy-egy fénypontja volt a hangverseny
nek. Végül Czibur László leszámolt a 
kör évi működéséről s az ifjúsági el
nök Lakatos Dezső elmondotta immár 
a közeljövőben távozó társai nevében 
a búcsúbeszédet. O azok nevében, kik 
már néhány nap múlva kilépnek az 
életbe intik s kérik többi hátramaradt 
társaikat, hogy tartsák, hogy virágoz- 
tassák működésükkel e kört, hogy az 
napról-napra erősbödjék s fejlődjön. A 
lélekemelő hangversenyt az énekkar 
zárta be s a nagy közönség pedig bol
dogan oszlott széjjel látva, hogy gyer
mekeinek nevelése oly kezekben van, 
a kik a mellett hogy a nehéz tanulás
nál vezetők, még művészetekben s ne
mes dolgokban is vezetik helyesen s 
okosan tanulmányaikat.

A perbenyiki lóversenyre a neve- * 
zések várakozáson felül sikerültek. Seny- 
nyey Mid báróné versenytitkárnál ne
veztek : I. Sikverscyrc 16 an, II. ügető
versenyre 8 an, III. ügetőyersenyre 8-an, 
IV. ügetőversenyre 6 an, V. Vadász
versenyre 50-cn. A verseny iránt or
szágszerte igen nagy érdeklődés nyil
vánul, a fővárosból is igen sokan jön
nek le 17-ére Perbenyikre, a Sátoralja
újhelyből induló egy külön vonat, ezen 
napon alig tehet majd eleget a forga
lomnak. A lóverseny alkalmával a ver
seny téren fölállítandó étkező alábbi 
étlapja kellően tájékoztatja a közönsé
get arról, hogy a legizletcsebb ételek 
hez, frissítőkhöz, italokhoz kényelme
sen és igazán olcsón juthat a közön
ség, megjegyezve, hogy minden sza
bott árral adatik ki:

Egy adag hideg felvágott: sódar, 
pulyka, őz, borjú nyelv \a jy szalámi 
külön vagy vegyesen 80 fillér. Ugyan 
ez tartare vagy majonaise mártással. 1 
korona, Egy adag sajt 40 fillér. Sand- 
wicli: sódarral, caviárral vagy vadpás
tétommal töltve, darabja 40 fillér. Thca 
süteménynyel, rum, citrom vagy tejjel 
80 fillér. Meleg kávé sütemény nyel 70 
fillér. Jeges kávé ostyával 70 fillér. Eper 
vagy citrom gránit ostyával 60 fillér. 
Kávéhoz vagy theához külön sütemény 
darabja 6 fillér. Édes sütemény Ger- 
baud tói: kis Kugler, diótol ta, deák- 
torta darabja 20 fillér. Gerbaud-féle bon
bon darabja 10 fillér. Kenyér, sóskiíli 
0 fillér. Egy pohár pezsgő 1 korona. 
Egy pohár vörös bor 40 fillér. 3 deci 
fehér bor 40 fillér. 1 pohár sör 20 fil
lér. Szódavíz 20 fillér. 1 pohár cognac 
40 fillér.

— Épül a város. Sátoraljaújhely ez 
év nyarának végeztével egy pár uj 
díszes épületiéi gazdagszik. A szinház 
őszre teljesen elkészül, a gőzfürdő épít-
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kezései javában folynak, most pedig 
egy régi piszkos és ronda sarok ház 
pusztul cl a fő utca kellő közepéről. 
Weinbergcr Dávid imregi földbirtokos 
most a tulajdonát képező régi Steiner- 
telek helyén, a Korona és Fő-utca 
szegletén Klein Izidor helybeli építész 
által Woyta bpesti műépítész tervei 
nyomán építtet egy remek emeletes 
épületet, amely őszszel már díszíteni 
fogja a várost. A város szépítése roha
mosan fejlődik, az öt esztendő előtti 
Ujhelyből ma alig látunk valamit, min
den évben szebb és szebb lesz.

— Pályázat. Nagy Ruszka község 
gör. lcath. lelkésze másodtanitói állásra 
pályázatot hirdet, mely e hó 30-án jár 
le s lakáson kívül 800 kor. évi díja
zással van egybekötve.

Várkonyi Sándor zongora-tanár 
tanítványaival és műkedvelők közre
működésével a vármegyeháza nagyter
mében e hó 24-én d. u. 5 órakor zon
goravizsgával egybekötött hangversenyt 
rendez.

— Bock kerthelyiségében esténkint 
a Hadi Ödön vezetése mellett mű
ködő többször itt járt jeles tamburán 
sokat sokan hallgatják élvezettel. A 
kerti esték szezonjának bekövetkeztével 
ez a kert ismét egyik szórakozási helye 
lelt a közönségnek.

— Véres verekedés. Sztárán múlt 
hó 30-án a falu népe egy lakodalmon 
gyűlt össze s mint ilyenkor már szo
kás, kelletnél többet ittak. Tánc köz- j 
ben a legények verekedni kezdtek és i 
ebből oly verekedés keletkezett, hogy 
beillet egy kis háborúnak is, késekkel 
és vasvillákkal verekedtek, mi közben j 
id. S z 1 y i v n y i k Szabó János gazda
ember oly sérüléseket szenvedett, hogy 
a helyszínén összerogyott és két napi 
kínlódás után koponya törés következ
tében elhunyt. A csendőrség a tette
sek közül S z i r o c h m a n n Andrást 
nyomban letartóztattajés a n. mihályi kir. 
járásbi'óság fogházába kísérte, a másik 
tettes Garbely András pedig megszö
kött s mai napig sem lehetett nyomára 
akadni.

— A, ,Joka j-hegyaljai cognac gyár 
r. tsg." e hó, 24-én délelőtt 10 óra
kor Sátoraljaújhelyben a városháza 
tanácstermében közgyűlést tart. A 
közgyűlés tárgyai; A felszámoló és 
felügyelő bizottság jelentése. Ügyész 
jelentése. A felszámolás mikénti le
folytatása felett való határozatho
zatal.

— Megöltek a harangozót. Zemplén- 
Sztárán a múlt vasárnap nagy öröm 
volt Ilyivenyik János harangozó házá
nál. Fiát házasította ki az öreg; ösz- 
szejötlek hát a falu legényei s leányai 
a harangozó udvarába táncolni. Heve
tődött oda G e r b e 1 y János is, ki an
nak idején állítólag S ztáray  Antal 
meggyilkolásának gyanúja alatt fogság
ban volt, egy juhász bojtár társával. Itt 
duhajkodni kezdtek, mire a harangozó 
rendre utasította őket. A juhászbojtár 
egy szeges-lécet kapott s úgy fejen 
vágta a szegény »örömapát«, hogy a 
szög az agyvelőbe hatolván, a haran
gozó halálát okozta.

— A kereskedelmi iskolák tandíját 
a jövő évtől kezdve felemelik. Ter
mészetesen csak azokat, a melyek a 
kormány rendelkezése alatt állanak. 
Az uj elhatározás szerint a minimális 
tandíj 50 korona lesz, 10 korona a 
beiratási clij. Eddig 20 koronától. 80 
koronáig változott a tandíj. Szegeden 
pld. 100 korona volt. nutshelyt 00— i 
80 korona között váltakozott. — 
Indokolja az emelést az autonóm in- j  
tézetek látogatásának csökkenése, a 
hol a tandíj igenis magas volt 100— 
150 forint között váltakozott. Igv a 
budapesti kereskedelmi akadémia 300 
korona tandijat követelt. Ezeknek az 
olcsó állami intézetek nagyon ártot
tak s most egyre-nuísra állami segély
ért folyamodnak. Meg kell azonban 
jegyeznünk, hogy a tandíj emeléssel 
egyidejűleg emelték a tandijmentes- 
ségi százalékot is. igv tehát ezentúl 
kivétel nélkül 25 százalék lesz a tan
díjmentesség határa, inig eddig 12
18 százalék volt.

— Veszett kutya marás. Az elmúlt 
napokban a Xsolyonkán egy veszett 
kutya néhány gyereket s kutyát meg- j

mart, mely körülmény folytan most 
a zárlatot megszigorították, ne hogy a 
veszettség tova terjedjen.

— Férjgyilkos. H os/.úszó község 
lakosságát bestiális gyilkosság tartja iz- 1 
gatottságban. A I c x a György ottani 
parasztgazda nem a legjobb együttes
ben élt fiatal nejével, a ki nagyon ki
kapós menyecske volt. Férje megbo
csátott neki bar többször hűtlenségen 
kapta. Az asszony legutóbb egy pa- 
raszt-legénynye! folytatott szerelmi \i 
szonyt. Pünkösd vasárnap a férj bizal- 
más egyiittlétben találta e párt saját 
lakásán A legényt kidobta az ajtón, 
az asszonyt pedig jól elverte. Másnap 
reggel Alexa Györgyöt vértócsában hal
dokolva találták agyában. Az előhívott 
orvos megállapította, hogy fejszével ver
ték agyon. Mikor a csendőrök kihall
gatták az asszonyt, ki együtt aludt fér
jével, az asszony égre földre esküdött, 
hogy nem hallott semmit, mert nagyon 
mélyen szokott aludni. Minthogy azon
ban sok jel arra enged következtetni, 
hogy ő követte cl a gyilkosságot, a 
csendőrök letartóztatták.

-- Érdekes műsor. Kgy közel vidéki 
színtársulat igazgatója a következő ér
dek* műsort játszotta le:

Kgy pohár viz.
Két könyvtárnok.
Három csörii kacsa.
Negyedik László
Ötödik pont.
Hatodik parancsolat.
Hetedik Henrik.
47-ik cikk.
231-ik cikk.
Kgy milliót egy szalmakalapért.
Sok hűhó semmiért.
— Gyilkos macska. Mint füzesártándi 

levelezőnk írja, borzasztó eset történt 
ott a községben múlt éjjel. Cs. J. 
ottani jómódú gazda lakodalomba ment 
egész családjával s a 13 hónapos kis 
leánykájukat befektették a bölcsőbe, 
otthon hagyták. Mikör aztán hazatér
tek, szörnyű látvány tárult szemeik elé. 
A kisded ott feküdt a bölcsőben — 
halottam — A bölcső szélén a cirmos 
kandúr guggolt s midőn az anya gyer
mekéhez akart nyúlni ráugrott az anyára 
és fojtogatni kezdte. Cs. J. alig tudta 
feleségét a megveszett macska körmei 
közül kiszabadítani. Nagynehezen sike
rült csak agyonverni a dühödt állatot, 
mely gyilkosa volt a 13 hónapos kis 
dednek is. A hatóság a gondatlan szü
lők ellen az eljárást folyamatba tette.

-• Révész Imre tánclanitó c hó 16-án 
a »Hungária« szálloda emeleti nagy 
tánctermében a tánctanitást megkezdi. 
Beiratások naponta a 7-ik sz. szobában 
d. u. 5 órától ugyanott eszközölhetők. 
A tanítás több csoportba lesz beosztva.

— Hátas ló kerestetik lovaglásra, 
melyért a megállapított dij fizettetnék. 
Kinek részére? megtudható a kiadóhi
vatalban.

— Okleveles tanítónő a szünidőkben 
lecke és zongora órákat vállal. Bőveb
bet a kiadóhivatalban.

MULATSÁGOK.

Juniálisok.
Mily édesen, mily kellemesen hang

zik mindenki előtt e szó: vigadni, mu
latni künn a szabad ég alatt, árnyas 
liget alján, fülemile dalnál a természet 
lágy ölében.

Szinte már halljuk, amint rázendít a 
banda a ropogós csárdásra, s szinte 
már látni véljük, mint járják kipirult 
arccal, égő szenvedéllyel a párok a 
behintett porondon.

Megjelennek szemeink előtt a lihegő 
kifáradt párok kerti székeken pihenve 
s szinte halljuk a zöld bokrok közül 
előtörő ezüst csengésű vig kacajokat, 
a halk suttogásokat s a titkos sóha
jokat.

Kzek azok amik e szóval junialis 
össze vannak forrva, amelyek azonosak 
lettek annak fogalmával.

Megszabadulva a rekedt levegőjű 
báltermektől, mily epedre vágyik ki 
az ember a lombos erdők hús árnyé
kába, hol nincsen meg a frakkal, a 
Idákkal járó merev feszesség, hancut

az igazi őszinte jó kedv aranyos vi
lága uralkodik,

A könnyű batiszt ruhácskák ingerlő 
susogása a fodros csipkék, a kacajnak 
vidám trillái mind egy bajos idilykus 
képbe olvadnak össze, melyre édes 
emlékekkel gondolunk vissza örökre, 
meg akkor is, ha a hymen rózsalán
caival már megvagyunk kötözve.

Örömmel üdvözöljük a beköszöntött 
mulatságok évadját a vigság ingerlő, 
mámoritó és legpoetikusabb időszakát.

{el.)

Nyári táncmulatság. A helybeli
ifjúság e hó 9-én az izr. népkonyha 
javara rendezett táncmulatságot a Bock 
keithelyiségében. Nehéz feladat volt! 
az első mulatság rendszerint hangulat- j 
keltő sorsával nagyobb sikert elérni. | 
A derék rendezőség mindent elköve
tett a siker érdekében és abban a szűk 
társaságban, amely erre a mulatságra 

Rjgybcfryült megtörtént a nyári mulat
ságok ünnepélyes beköszöntője. A kez- 

I denn nyezés eszméje már maga is fél- 
siker és ezért is dicséret illeti a ren
dezőséget.

A mulatságon jelenvolt hölgyek név- 
! sora a következő .

A sszon y o k : Adler Vilmosné, Bet- 
telheim Mártonná, Barthos Józsefné, 
Fuchs Jenőné, Haas Adolfné és Fü- 
löpné, Meczner Gyuláné, Mattyasovszky 
Kálmánná, Dr. Nyomárkay Ödönné, 
Polónyi Ignácné, Dr. Rosenthal Sán- 

j dorné, Reich Lipótné (Luka), id. Rei- 
chard Mónié, Dr. Szepessy Arnoldné, 
ö/v. Sc.hwarcz Mórné, Schön Regina, 
Valter Lászlódé, Dr. Waldmann Adolf- 

; né, Zinner Adolfné, Zinner Henríkné.
L e á n y o k ; Adler Ksztella, Bettel- 

heim Ilona és Laura, Hertzka Ottilka, 
Meczner Marianne és Ica, Mattyasovszky 
Sari, Neuwirth Anna, Polónyi Ilonka, 
Reich Jolán (Luka), Szepessy Paula, 
Schwarcz Elza és Ilona.

— Nyári táncmulatság A »sátor
aljaújhelyi gyártelepi dal-, zene- és 
önképző kör« e hó 17 én, vasárnap, a 
»Bock«-kerthelyiségben nyári táncmu
latságot rendez. Érdekessé teszi a mu
latságot az iá, hogy ez alkalommal a 
gyártelepi dalárda, a gyártelepi oka
rina társulat, a gyártelepi zenekar és 
Lukács Károly zenekara is közre fog 
működni. Belépti dij : családjegy 4 ko
rona, személyjegy 2 korona. A mulat
ság délután 4 órakor fog kezdődni. 
Külön névre szóló meghívók nem lesz
nek kibocsátva.

— Dalárda mulatság. A sátoralja
újhelyi dalárda nyári táncmulatságát ez 
évi július 1 -érői július 8-ára tette át.

A málezai iparosok e hó 21 én
a málezai gyógyfürdő pavilonjában zárt
körű nyári táncmulatságot rendeznek. 
Belépti dij: családjegy 3 korona, sze
mélyjegy 2 korona. Kezdete d. ’i. 4 
órakor. A. mulatságon a nagymihályi 
zenekar fog közreműködni.

SZÍNHÁZ.
Lévay Sári jutalomjátéka.

— A KornevHlei harangok. —
Sátoralja-Ujhely, junius 11.

A Halmay társulata mintha szezonja, 
sok hibáját megjavítani akarta volna 
igyekezett ez estén tetszeni, de meg 
mindenfelé a közönség és színházak kö
rében is kedves »Sadá«-nak jutalomjá
tékát méltóvá akarták tenni ahhoz az 
ünnepeltetéshez, a melylyel a közön
ség a subrettjét búcsúztatta. Az egy
másután következő vendégszereplések
kel agyoncsigázott közönség, — egy 
valóban haldokló szezon kínos vergő
désében, a mikor már csak local patrio- 
tismusok révén lehetett egy pár em
bert színházba csalni, zsúfolásig meg
töltötte utolsó esten a nézőteret. Csak 
az hant seson idejében ösmert, szín
házi lelkesedés árja zudult fel a közön
ség körében, a mikor a kis Ser pole tte 
(Lévay Sári) a színpadra lépett. Ások 
virág ajándékot, marcchalc csokrot, ha
talmas pünkösdi piros rózsákkal díszí
tett virágállványt, egy remekül grouppi 
rozott teli kosár rózsát, egy kazettában

ajándékot nyújtottak fel neki, páholy
ból, karzatból virágeső áradat fogadta a 
közönség kedvencét. IC közben pedig 
zúgott a taps percekig, az előadás rö
vid időre megakadt, a szeretet igazi, 
lelkes, nagy megnyilatkozása volt ez, 
a mely minden énekszám után, minden 
felvonás után fokozott mértékben ujult 
fel.

Valami titkos sejtelemmel gondolom, 
mintha ezt az ünnepélyes színezetet va
lami kiválasztotta volna erre a napra 
és mintha a lelkesedésnek ezt a szinte 
frappáns evolúcióját ez idézte volna elő. 
Kz estén a Lévay Sári jutalomjátéká
val játsztak el az utolsó komédiát eb
ben a rozoga színházban. Vasárnap este 
a teli házban még egy hullámzó élet 
zúgott, és ma már porfelleg borítja azt 
a két falat, a mely hírmondónak ma
rad hátra a régi tákolmányból. Immár 
csak jó tűzi anyaggá lett az a sok kor
hadt gerenda, a mely még vasárnapon 
oly harsányan verte vissza a kis Sa- 
dáért lelkesedők tapsvihartát. Milyen 
különös érzés ez egy közönségre, bú
csúzni a falaktól, a melyek szellőssége 
sok influenzát okozott de igen igen 
sok élvezetien szomszédunk oly soká. 
Ezzel a jutnlomjájékkal ültük meg a 
tort, azért is volt ez az est sokszor 
a pajzánságában is keserű.

A kis Serpolette is, mintha a búcsú- 
érzésében ez az érzés is áthatolt volna 
érni meghatottsággal küzdött, a játé
kára egy kis bágyadtság áradt. De a 
játéknak ezen a fátyolszerii mezén is 
keresztülcsillogott az ő varázsilatos bá
jossága, amely őt sokszor a teljesen 
meg nem csinált szerepeiben is oly 
biztos sikerre viszi a színpadon. Az ő 
könnyű, eleven éneklése sohasem té
ved el a bizonytalanságba, a lágy re
giszterekben pedig frissen, üdén cseng, 
és ezt a frissességet, az éneknek ezt 
as üdeségét még csak fokozza az a 
neinbánoniságig pajzán játék, amelyből 
okos fejlesztéssel valamit csiszolni kell,
— de amely alakításának mindenesetre 
eredetiséget kölcsönöz és éppen nála 
olyan eredetiséget, amely a színpadon 
már a külső előnyök, a karok és hó
fehér vállak szoborszép tökélyével, a 
szemek szépségével és a mosolyában 
rejlő végtelen sok csábbal — előbb 
kellemessé, később kívánatossá teszik 
a játékának ezt az individualitását — 
ezt az eredetiséget.

Kz az előadás különben elnézésre 
int bennünket. Mert hisz a színész ilyen
kor, mikor már minden gondolata és 
ruhája az uj stációján van, a csoma
golás és sokszor a távozás nehézsége
— sdnte keserűvé teszi a hangulatát, 
mikor a már egyszer megszokott, sőt 
sokszor megszeretett légkörből egy pár 
óra múltán uj ég alá kell vonulni. És 
ha ezzel a mértékkel mérünk — és 
még hozzá tesszük ismét az igyeke
zetei — azt kell Írnunk, hogy ez az 
előadás a legjobbak egyike volt. ICzzel 
ugyan sokat nem mondtunk, de többet 
ennél most sem mondhatunk, nem bo
ríthatunk oiy sötét fátyolt a múlt bű
nére. Ki kell emelnünk azonban Fe
renc zyt, aki gyönyörűen énekelte 
Hanryt és T iszt ayt, aki nagy erővel, 
hatásosan játs.zta meg Gáspár apót. 
Végül pedig a jeles karmester érdemel 
igaz dicséretet, azért a nagy munká
jáért, hogy ezzel a gyenge társulattal 
is tudott néha tűrhető előadást vezetni.

Még Lévay Sárit hívták a lámpák 
elé az előadás után is, fáradhatatlanul 
négyszer-ötször, lelkesedve, zajosan él
jenezve. Azután csend lett. Ősszel pe
dig lesz uj lelkesedés, uj élet. De ez
zel az uj lelkesedéssel már az uj szín
házat nyitjuk meg. bp.

KÖZGAZDASÁG.
* Vihariigyuk ellen. A hegyalja né

hány községében mint értesülüuk a nép 
között az a balhiedelem van elterjedve, 
hogy a miniszter a viharágyukat mind 
a mezőgazdáknak sok kárt tesznek, ál
lítólag elfogja tiltani. Kzzel szemben ki
jelentjük, hogy a gazdasági egyesüle
tünkhöz ép e napokban érkezett le a 
földmivelésügyi minisztertől egy ren
delet, a mely erre vonatkozik, hol nem
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két gyorssajtóval, különféle segédgépekkel és a

a kor igényeinek megfelelően berendezett

K Ö N Y V N Y O M D Á J A
W E K E R L E - T É R  SÁTOR ALJ A~UJHELY D R .  S C H Ö N  H Á Z

ajánlkozik mindennemű köiiyvnyoindtti munkának, u. m .: hírlapok, folyóiratok, könyvek, röp- 
iratok, diszmüvek szmlapok, takarékpénztári évi zárszámadások, tanodái jelentések, árjegyzékek, számlák bárca- 
könyvek perrorirozva (lyukkasztva) levélpapírok és levélboritékok, eljegyzési, lakodalmi és táncvigalmi meg

hívó: , táncrendek, gyászjelentések, körlevelek, táblázatok falragaszok stb. stb.

í z l é s e s , hibátlan, gyors, p on tos és ju tá n y o s  árban
kívána tra  több spinben való etkésaitésére.

Nagy raktár mindenféle községi, körjegyzői, ügyvédi, kereskedői, egyházi és iskolai
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