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Epilógus.
Tolcsva, junius 4.

Megszavaztak mindent, bizalmat 
szavaztak mindenkinek, aztán széj
jelmentek. Ebből áll a magyar de
legáció működése kezdettől fogva. 
Csakhogy most, ha lehet, még csen
desebb volt, mint máskor, mert 
Bánffyék alattomos stiklijének si
került teljesen kiűzni belőle az 
ellenzéket.

Megszavaztak mindent és nem 
kértek számon semmit. Legfeljebb 
néha-néha bátorkodtak egy-egy 
alázatos kérdést intézni a birodalmi 
miniszter urakhoz, vagy egy-két 
szerény, jámbor kívánságot kife
jezni, persze megspékelve elől- 
hátul alázatos bocsánatkérésekkel, 
hogy alkalmatlankodni bátorkod
nak, s többszörösen kijelentve, 
hogy csak akkor méltóztassék fe
lelni, ha épen magas kedvük tartja, 
mert hisz a delegáció határtalan 
bizalma és elismerése úgyis meg
lesz, ha nem válaszolnak.

Magyar ember nem olvashatja 
orcapirulás nélkül ezeket a tárgya
lásokat. Nincs az a szolgaszemély
zet, amely alázatosabban és félén
kebben beszéljen a gazdájával, mint 
a magyar delegáció a közös mi
niszterekkel. És ezek az urak ott 
a magyar nemzetet képviselik, s a 
magyar nemzet nevében vonják 
számadásra ennek fizetett alkal
mazottjait, a közös minisztereket! 
Mint ha egy földesül* alázatosan 
könyörögne a gazdatisztjének, hogy 
legyen kegyes megmondani, hová 
költötte a tavalyi jövedelmet és 
mit szándékozik az idén a földekbe 
vetni, — de csak akkor mondja 
meg, ha neki tetszik és ne vegye 
rósz néven az alkalmatlankodást! 
Hát lehet orcapirulás nélkül nézni, 
hogy ilyen hitvány csúszó-mászó 
alakban jelentkezik a magyar ál
lam szuverenitása a világ előtt? 
Hát nem szégyen és gyalázat az, 
hogy a magyar nemzet úgy áll a 
közös miniszterek előtt, mint egy 
alázatos rabszolga a gazdája előtt?

Meg van szavazva minden, amit 
követeltek Csekély húsz millióval 
több, mint tavaly. Persze, hiszen 
lehet is! Gazdagodtunk tavaly óta 
szörnyen. S ha még hiányzott va
lami a gazdaságunkból, kipótolták 
bőven a májusi fagyok. Most mái 
fizethetünk!

Avval vigasztaltak, hogy lám 
Franciaország meg Németország 
még többet költ a hadseregére 
mint mi, hát ne panaszkodjunk.

Csakhogy Franciaország, meg 
Németország, meg minden más 
szabad állama a világnak, ha költ, 
hát nemzeti hadseregre költ, amely 
erőssége az államnak, vé lője s ter

jesztője a nemzeti nyelvnek és 
kultúrának. — Mi pedig a saját 
pénzünkkel és vérünkkel fenntar
tunk egy idegen, külön államot 
az államban, nevelünk a magunk 
számára egy ellenséget, amely 
nyelvünket nem érti, nem terjeszti, 
hanem elnyomja és korlátozza, a 
mely nemzeti törekvéseinket nem 
segíti, hanem akadályozza, amely
nek a mi hazánk nem hazája, a 
mi múltunk ne n múltja, a mi vá
gyaink nem vágyai, a mi eszmé
nyeink nem eszményei. Amelynek 
nemzete, hazája nincs, amely nem 
ismeri el kenyéradójának s feljebb
valójának a mag) ar államot, hanem 
megtestesülése egy gonosz és gyű
löletes eszmének: az egységes 
osztrák birodalomnak.

A közös hadsereg egy osztatlan 
egésznek, egy történelmi múlttal, 
irányokkel, törekvésekkel biró szer
ves testnek tartja magát. És ez a 
múlt, ezek a vágyak, törekvések 
soha sem egyeznek meg a magyar 
nemzet múltjával, vágyaival, törek
véseivel, sőt ellentétei azoknak.

A mi múltunk nagy eseményeit, 
a mi históriánk nagy embereit nem 
ismeri a mi hadseregünk. Legfel
jebb annyi köze van hozzájuk, 
hogy mikor mi azok emlékeit ün
nepeljük, akkor ő készenlétben, 
éles töltéssel áll a kaszárnyákban, 
készen arra, hogy parancsszóra 
ránk rohanjon és gyilkolja az ün
neplő nemzetet. Ellenben van a 
hadseregünknek múltja, vannak 
emlékei, nagy emberei, s ezek 
mind idegenek, sőt legtöbbször el
lenségeink nekünk.

Milyen hazugság ez: a közös 
hadsereg 1867-ben létesült, s en
nek a hadseregnek jogilag semmi 
köze a 67. előtti osztrák hadse
reghez. így lenne ez a magyar 
közjog szerint. És a közös had
sereg mégis egynek vallja magát 
a régi osztrák hadsereggel, avval 
a hadsereggel, amely ellenünk har
colt, amely szabadságunk eltiprója, 
elnyomatásunk eszköze volt, amely 
el akart minket pusztítani, amely
hez annyi átok, annyi szenvedés 
és gonoszság emléke tapad a ma
gyar nemzet történetében. Evvel a 
gyűlölt, átkozott sereggel, evvel a 
mi halálos ellenségünkkel azonos
nak vallja magát a mi közös had
seregünk, — úgy viseli magát, 
hogy ő annak csak egyszerű foly
tatása. Érzelmei, tradíciói, emlékei, 
kegyelt alakjai ugyanazok, mint 
azé voltak. Ezredéi ünnepük 100, 
150 éves jubileumaikat, ünnepük 
azokat a csatákat, amiket az elle
nünk folytatott háborúkban vívtak. 
Kérkedve hirdetik, hogy ők azok- 
nik utódai, sértésnek veszik, ha 
azokat bántjuk.________________

Es ezeket fizetjük mi, ezekre 
szavazzák meg a mi képviselőink 
a milliókat. Saját pénzünkön igy 
tartunk magunknak ellenséget. És 
ennek az ellenségnek fizetjük, fizet
jük minden évben a hadisarcot, és 
ez a hadisarc évről évre magasabb 
lesz. Fizetjük azért, hogy ez a ki
tartott ellenségünk egy idegen, 

j ellenséges kultúrát, idegen nyel- 
j  vet, idegen törekvést, idegen ér
zelmeket terjesszen itt a saját 

! pénzünkön, a mi nyelvünk, a mi 
kultúránk rovására.

Hát nem őrültség ez ?
Bnaa Barna.

Bencsik főszolgabíró 
ünnepeltetése.

Király-Melmecz, junius 6.

A lelkesedésnek az a spontán meg
nyilatkozása, a mely az egész Bodrog
köz közönsége körében nyilvánult Ben
csik István főszolgabiró mellett, abból 
az alkalomból, hogy állásától való fel
függesztése után — most a belügymi
niszter visszahelyezte, — fényes bizo
nyítékát adta úgy a főszolgabíró nép
szerűségének, mint annak az kapocsnak, 
amely a főszolgabírót járása közön
ségével szinte elválaszthatatlanul erő
sen köti össze.

A város már kora reggeltől zászló- 
diszt öltött, a kora délutáni órákban 
pedig már oly élénkség volt az utcá
idon, mintha mozgalmas követválasztisra 
készültek volna. Bodrogköz közönségé
nek intelligencziája, minden biró és 
jegyző eljött üdvözölni főszolgabiráját. 
Úgy 4 óra felé egymásután száguldoz 
tak ki az egyes községek lovas ban
dériumai, hogy a szentes és helmeczi 
ut közt fekvő »Erős«-ön a főszolgabiró 
fogadására pontban fél 5 órakor jelen 
legyenek. A fogatok egész raja kísérte 
a porfellegekben eltünedező paraszt lo
vas csoportokat.

(Fogadtatások.)

Az »Erős«-ön kocsi kocsi mellett, 
ember ember hátán volt már, amikor 
Bencsik főszolgabiró Seentiványi László 
kíséretében megérkezett ide, ahol Izsépy 
szolgabiró a járási tisztikar élén lelkes 
üdvözlő beszéddel köszöntötte a főszol
gabírót, aki a könyekig való megha
tottsággal köszönte meg á szeretet és 
a barátság ez impozáns megnyilatko
zását, most már büszke öntudattól duz
zadó kebellel érzi, hogy az áskálodás 
és hajsza nem képes tőle elvonni ezt 
a kedves járást, amelyet annyira sze
ret és amelynek atyja kíván lenni, úgy 
a jövőben mint volt H3 esztendős közigaz
gatási múltjában. Eelzugott az éljenri- 
adalom, a zene tust húzott és nregin 
elült a menet Ilclmccz felé. Elől vonult 
nagy porfellegben a bandérium, a ko 
csisort a két szolgabiró kocsija nyi 
tóttá meg, utána mindjárt a főszolga
bíróé következett, amelyet a kocsik be
láthatatlan sora kisért, addig a remek 
diadalkapuig, amely a város végén disz
lelt erre az ünnépélyre. Itt ismét le
szállt a főszolgabiró, fogadta őt Király- 
Helmecz városa és a jegyzői kar nevé
ben az öreg Kemechey a jegyzők doyenje 
üdvözölte. A főszolgabiró meleg hangú 
válaszára a közönség mar annyira el
lepte r» teret, hogy alig lehetett innen

szétoszlatni, még mindig tartott az él
jenzés és lelkesedés és kisérte a főszol
gabiró kocsiját a Bodrogközi Kaszinóig, 
ahol Dr. Farkas Róbert üdvözölte Ben- 
csíket és ezzel a fogadtatási ünnepség 
véget ért.

(Lakoma.)

Este 8 óra körül mintegy 200 tép- 
tékü bankett volt, amely méltó befeje
zéssel koronázta a főszolgabiró iinne- 
peltetést. Az asztalfőn foglalt helyet 
M a il á t h József gróf, mellette két ol
dalt B e n c s i k  főszolgabiró, báró V é- 
c s e y  Béla, br. S e n n y c y  István a 
kerület orsz. képviselője, S e n n y c y  
Miklós és Béla bárók, á z e r v i c z k y  
Ödön, S z e n t i v á n y i  László, dp 
S z i n r e c s á n y i  Béla, Miklós Béla, Dr. 
F a r k a  s Róbert stb. Sátoraljaújhelyből, 
a megye székvárosából jelen voltak: 
id. Ba j u s z  József, B a r t ho s József 
főszolgabiró és Bi r ó Pál szerkesztő.

(Mailáth beszéde.)
A legkedélyesebb hangulattal kezdő

dött az est és a haogulat folytonos 
fokozatával tartott egész a reggel* 
órákig. A második fogás után szólásra 
emelkedett Mailáth Józsel gróf és mély 
csendben, altalános figyelem közt 
mondta el, miért jött ide ma este da
cára annak, hogy az országos hitelszö
vetkezeti gyűlésre kellett volna Pestre 
utaznia — de eljött nehogy távol ma
radása félremagyarázásokra adjon okot, 
amelyet, až ö tettével szemben néme
lyek bizonyos előszeretettel használ
nak fel.

Eljött három okból. Első sorban az£rt
mert minden bodrogközi mozgalmat tel
jes szivéből támogat. (Lelkes éljenzés). 
Másod sorban eljött azért, hogy égy 
intelligens, okos és hazafias közönség 
előtt van alkalma felszólalni. (Zajos él
jenzés.) Harmadsorban pedig azért, 
mert egy közszeretetben és közbesü- 
lésben álló főszolgabiró visszahelyezé
séről van szó. (Éljenzés.) Azután egy 
pár igen okos szóval beleszőtte, beszéd
jébe, hogy a mint mindenfelé is, Bod
rogközön is az összetartás érzete ma 
égetőbb szükség, mint bármikor Volt; 
Az ő itteni helyzete nehéz, tudta ő már 
ezt akkor is, amikor 20 esztendővel 
ezelőtt lejött a vármegyébe, elmondta 
ő ugyanezt a jelenlévő tanúnak Bajdsz 
Józsi bátyánknak, akivel éppen - akkor 
együtt utaztak le Pest felől. De«ót yt; 
félremagyarázások az ő működésében 
és intencióiban nem alterálhátják.

Tacitus mondásával együtt megnyu
godott abban, hogy : »ha valami sike
rül azt mindenki csinálta, ha baj van, 
egy nyakába sózzák!« (Élénk tetszés 
és taps) Ő nem hajhássza a népszerű
séget, minden munkájában, gondolatá
ban, a hazaszeretet, a haza boldogitá- 
sának igaz eszménye lebeg és ha sok
szor a közvélcménynyel szemben is kell 
állani — a népszerűség rövid csillogá
sáért ezt fel nem áldozza — halad az 
egyenes utján, itt is egy bölcs mondás 
mesgyéjét követve: az aki nem bir elég 
bátorsággal arra, hogy a közvéleményt 
meg ne vesse, az sokszor ész t\élkül 
fogja végezni cselekedeteit. . . engem 
munkámban azon igaz munkatársak 
bátorítanak, akik minden rétegből tá
mogatnak és nekem erőt adn$k a ve
lük való együttműködésben (Hosszan 
tartó lelkes éljenzés) Most pedig, hogy 
a bodrogközi járás főszolgabirájának 
visszahelyezése örömére itt egybegyiil- 
tiink az ő ünncpeltetésére, igen jól 
esik nekünk látni, hogy közönség 
szeretető mily erősen támogatja £zt> a
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Szerda, Junius 6.
híjába öltöztették, aranyláncát, öt da
rab értékes aranygyűrűjét is felhúztál« 
ujjaira. IC hó 5 n̂ reggel a lemetőcsösz 
azt vette észre, hogy Bárduczné sírja 
teljesen fel van dúlva, csupán egy l«is 
föld borítja a koporsót. Az esetről azon 
nal jelentést tett az elöljáróságnál«; a 
községi bíró az orvossal a helyszínére 
ment, a hová maga B írduc/. is követte. 
A feldúlt sírból kiemelték a koporsót, 
s midőn felnyitották, borzadva láttak, 
hogy a holttest minden ruhájától és 
ékszereitől meg lett fosztva. Az eset
ről azonnal értesítették a csendőrséget, 
mely a vizsgálatot megejtvén, még az 
nap sikerült a tetteseket Ragány Imre 
és neje, valamint ezeknek János nevű 
18 éves fiuk személyében kideríteni s 
náluk a halottól elrablott tárgyakat is 
megtalálni. A csendőrség mindhármat 
át kisérte a járásbírósághoz.

Nélkülözhetetlen házigyógyszer a
P s e r h o f e r-féle v é r t i s z t i t ó láb 
dacsok , melyek számtalan bajnál a 
leggyorsabban és legbiztosabban hat
nak. A leghíresebb orvosok is ajánlják 
nehéz emésztés, gyomorbaj, kolika, 
ideges fejfájás, sápkor stb. betegségek
nél. Saját érdekében cselekszik min
denki, ha állandóan készletben tarja e 
labdacsokat, melyek számtalan esetben 
csodás hatásuaknak bizonyultak. 1 te
kercs, mely 6 doboz á lf) labdacs 105 
fit. A pénz előzetes beküldése után 1 
tekercset 125 frtért, 2 tekercset 2 30 
frtért, 3 tekercset 3 35 frtért küld bér
mentve PserhoferJ. gyógyszertara, Bécs 
1. Singerstrasse 15.

45. szám. (3)

SZÍNHÁZ.

Fedák Sári
vendégszereplése.

Gésák -- Szép Heléna — A kis alamuszi 
Sátoralja-Ujhely, június 4.

Hányszor hallottuk, amikor még Be
dak Zsazsa. nemrégiben eljárt ide és 
valóságos feltűnést keltett érdekes kül
sejével, az ő csodálatos temperamen
tumával, egész lényével: —. hányszor 
szór hallottuk, hogy Fedák Zsazsa szí
nésznő lesz. Őt nem is lehetett más
képpen elképzelni. És im egyszerre 
tényleg szárnyra kelt a hir, hogy a 
Rákosi-iskolanak tüneményes tehetsége 
van, hogy Hermán kisasszony és Rákosi 
Szidi valóságos drágakövet bányásznak 
a magyar operett színpadnak. ICz a 
drágakő Fedák Zsazsa volt. Nemsokára 
a pozsonyi színpad élén ragyogott, 
ma pedig a Népszínház egén kezdi ho
mályba borítani az eddigi szubrettek 
ragyogását.

Tüneményes karrier! ICgy esztendei 
szereplés után az első operett színpad 
feje fölé szökni ily gyors tempóban. 
És mikor, ezt a másoknak Kálvárián 
át vezető utat minden erőlködés nél
kül, tisztán az énjének varázsa révén 
éri el, akkor eljött im ide, a szíilőpat 
riájának közelébe, gyermekéveinek em
lékéhez, piros-pünkösd napján, hogy 
művészetével kábos rózsaillatot leheljen 
a színpadra.

Három estén át vendégszerepelt: 
Szombaton »Gésál««-ban Mimózát 
játszta, pünkösd két napján pedig elő
ször a „Szép IIeléná«-t énekelte és 
végül »A kis alamuszi« R enard v i- 
comte-ját kreálta.

Fedák Sárival szemben nem szabadna 
kritikát gyakorolnunk, annyira lekötve 
tart bennünket ennek a vendégszerep
lésnek az érdekes volta. Ámde ez érde
kesség mellett egy sokkalta nagyobb 
szülészeti érdekesség, még a toliunk 
hegyét is csiklandozza, hogy megírjunk 
egyet mást c három est impresszió
jából.

Talán mindjárt ott kezdhet nők : hogy 
Redaík Sári sikerei és pályája különös 
kapcsolatban van a mai kor operett- 
művészetének kortörténetével. Mert ő 
a játékmodorával, korszellem behatása 
alatt áll van, azok közé a fenomenálisán 
nagy csillagok közé tartozik, akik — 
igen kevesen vannak — hirtelen emel
kednek óriási magasságba, de a kor 
hangulatának más irányú fuvallatára
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egyszerre el is tűnhetnek. Meggyőződ- ' 
tünk e három estén, hogy a s/.o igaz; 
érteim ben vett művészetből még sok! 
hiányzik fedák kisasszony játékában. ; 
Első látszatra épp ezért még csodála
tosabb az ő rohamos emelkedése. Mi! 
magyarázza hát a fejlődés nagy rolni-' 
mát? Mielőtt erre végképpen megfelel-1 
hetnűnk nézzük csak meg a kisasszonyt 
a színpadon: Az operetté ez uj csil
laga, mint táncosnő, mint a női test 
plasztikájának művészetében fenomén 
alak, mint a színpadi pikantéria gin- 
maiid értelmében vett - végtelenül 
raífinált egyénisége, mint az agyoncivi
lizált idege!: szédítő és kellemes mű
vészeténél« igazan vérbeli istennője — 
— valóban fényesen ragyogó csillag.

Az Ő Mimózája, mégha meg is Hi
szik rajta a Miss Halton kópiája — 
végtelenül bájos. Ha a kópia talán le
von az. ő Mimózájából azt csak annak 
a károsan parodizáló iskolai szokásnak 
tudhatja be a kisasszony, amely külö
nös előszeretettel rontja a tehetségek: 
eredetiségét. De mindezért végtelen | 
mértékben kárpótol bennünket az ő ! 
egyénisége. Az ő Mimózáján, maga csá
bos nőiességével hat és azzal a naivsággal j 
vegyes pikantériával, amely a legna- j 
gyobb varázszsal, és hódító erővel iitház.a j 
fel a nőt különösen mikor a szín
padi lámpák reflexében fürdik ez. a nő. j 
Az ő Mimózájának hatása ezt a titkot j 
rejtegeti. Ezt a titkot amelyet lehet I 
talán meg nem érteni, de érezni min
denki érzi. Ez az a rcvellácio, amely 
magával sepri a nézők egész tengerét.

Szép Helénája-bán a női test plasz
tikájának művészetét látjuk. Aho
gyan ez a veszedelmesen szép női test | 
száz és száz formában tündöklőit, aho
gyan a második felvonásban fehér szü- j 
ra ing-leplében az elképzelhető atti- ! 
tüdők formálásával ennek a testnek j 
minden szépséges varázsát értékesíteni 
tudta, az maga volt a gyorsfényképé- j 
szét modorában produkált igazi szob
rász művészet. Egy-egy gyöngéd moz
dulat, amint annak az észbontóan kar
csú Helénának dereka áthajlott, egy 
fejbiccentés, egy karmozdulat, amint 
ez a Szép Heléna csábteli kéjelgésscl 
tetszeleg magának az ő mérhetetlenül 
nagy asszonyi hiúságában, végig simul
va tekintetével ezen a remek plasztikán, 
igazán művészet volt: a plasztika mű
vészete.

ICz az a miben Fedák Sári nagy. 
láncában az érzékiség egész kom
plexuma vibrál, — éivényesit nőies
ségében mindent úgy, ahogyan ed
dig még nem igen láttuk a nagy szín
padokon.

Nos és ezzel a művészettel ma köny- 
nyen megmagyarázható az ő óriási si
kere. Az operettek többé nem a kolo- 
ratura pályáján futnak a színpadi ba
bérok után, az Offenbach muzsikájában 
többé nem a Szép Iielená nak politikai 
célzatossággal szatirikus hangjai érde
kelnek, mit törődnek most azzal a 
pikantériával, hogy ebből az operettből 
III. Napoleon kék ceruzája nem törölte 
ki a Metternich hercegnőt kifigurázó 
mondaíocskát; a limonádé szószokat 
is csak ott élvezzük meg, ahol igazi 
frivol pecsenyét önthetünk le vele. Ma 
az anglomanikus divat frenetikus hódí
tása idejében minden siker a női test
tel való művészi produktumokra van 
alapítva

Elég egy kicsiny, finom és kellemes 
hangocska, szép alak, ügyesség, tem
peramentum és minden különösebb mű
vészet nélkül ünnepelt szubretté vál- 
hatik a színésznő. Hát még ahol oly 
pompazóan van kifejlődve mindez, mint 
Fedák Sárinál, ott könnyen érthető, 
miért lesz Fedák a mai operett irány
zatnál az az ünnepelt csillag, aki egy 

I gyönge fuvallat után, amely azoperett- 
! divatot más irányba terelheti, minden- 
{esetre veszíteni foga fényéből. Ez azon
ban a jövő titka. Ám úgyis lehet, hogy 
nagy időkig még talán tovább és mé
lyebb nyomokon fog az operett ezen 
a mesgyen haladni és akkor Fedák 
Sári igen de igen nagy sikerekkel fogja 
legyőzni azokat, akik talán ezt a játék
modort azért tojjak fel nála hibául, 
mert nem tudják oly tökélyre vinni, 
mint ő.

Az megint más kérdés, hogy az igaz 
művészet érdekében, mit szólunk ehhez

a művészethez? Hát csak annyit, hogy 
a maga nemében ez is művészet és 
csak a Közönségen áll elfogadja-e an 
nak vagy sem? Abból a nagy emelke
désből, amely Fedák Sárit oly gyors 
tempóban vitte az egy esztendős pri
madonnák előtt szédületesen magas 
polcra az igen is azt mutatja, hogy 
a közönség ezt a művészetet elfogadta. 
Es hiába a korszellem szele ellen nem 
lehet — ágálni,

Fedák Sárit ez a korszellem amint 
ma latszik nagyra, nem remélt nagy 
ságra fogja emelni.

Az itteni vendégszereplése sikere ér
dekében helyesebben tette volna, ha a 
rcpertoirt megváltoztatva nem választja 
Renard vicomte-ot, — amely gyen
gébb szerepe bucsúfellépteiil. Sőt 
megfordítva c rcpertoirt fokozatosan 
növcsztnette volna a sikert, mert a 
Mimózája mindenfelé legjobban tet
szett. Mind azért az az impressió, az az 
összhatás, amelyet aző érdekes színpadi 
egyénisége keltett — nem veszített az 
értékéből. A közönség, amely a szom
széd vidék beözönlésével is — zsúfo
lásig megtöltötte a színházat — való
sággal ünnepelte mindhárom estén, és a 
virágok egész özönével árasztották el, 
minden felvonás után a »vastaps« ere
jéhez mért vcrvvel vörösödött kiások 
tenyér, három négyszer hívták a lám
pák elé.

Mellette a Gésákban, különösen a 
közönség kedvelt subrett-jét Lévay 
Sárit is ünnepelték, Molly táncát lel
kesen és zajosan megujiáztak, Tisztay 
Vun-Csi-ja most pompás volt. Gabányi 
László Immári-ját sokkal tökéleteseb
ben láttuk most, mint a múltkor, Tóm- 
Tömj a kabinet alakítás volt. A »Szép 
Heléna« cnsembléja kritikán alul van, 
említésre csakis ennyiben méltó. Egye
dül a Barts Aranka szép és kedves 
1’ á ri s a tetszett. Tisztay Agamcmnója 
keltett nagy derültséget.

Első estén a Gésák-ban egy parázs 
meglepetés is érte a házat : K át á n a 
szerepére Gabányi István volt kiírva 
és helyette az ösmert jeles műkedvelő 
Friss I Ieiman énekelte el a szerepet, 
előbb némi lámpalázzal, az ujrázas után 
ízép, tisztán csengő tenor-baritonjának 
teljes érvényesítésével, bp.

** Barts Aranka jutalomjátóka. Bi
zony egy haldokló szezon utolsó nap
jait éljük, látszik a vegetáció amikor a 
közönség egyik szimpatikus énekesnője 
jutalomjátéka alkalmából félhelyárak 
mellett is félig tölti meg a színházat. 
Pedig a Barts Aranka éneke oly szép 
volt, annyi melegséggel, annyi precizi
tással játszta és énekelte Rippet, hogy 
már ezért, de gyakori számottevő sike
réért is megérdemelte volna a melegebb 
pártfogást. Különben a mai Ripp van 
Winkle előadás tűrhető volt, Ferenczy 
(Ripp), Lévay Sárika (Katrina), Gabányi 
(Nick fogadós) és a két kis Halmay- 
gyerek mindent elkövettek, hogy az 
egy-két próba után is megmentsék 
ezt a jutalomjátékot attól a csúfos bu 
kástól, amely a szezonban az operett 
előadásokat egymásután éri.

** A kassai nyári színkör pünkösd 
vasárnapján megnyílt. IC héten színre 
kerül ottan: (Csütörtökön) Könyvtár
nok, (Pénteken) Gyurkovics leányok 
(Szombat és Vasárnapon) Asszonyok 
a kaszárnyában.

KÖZGAZDASÁG.
A gazdasági egyesület legutóbbi 

választmányi gyűlésén a gálszécsi járás 
főszolgabírójának indítványára elhatá
rozta, hogy Tőke-Terebesen szarvas
marha s ló-tenyésztési kiállítást rendez 
dijjazással egybekötve. A főszolgabíró 
ama indítványát, hogy ez Gálszécsen 
tartassák, élénk vita után elutasította, 
s kimondotta, hogy a szarvasmarha s 
lótenyésztési dijjazás nem Gálszécsen, 
de Tőkc-Tcrebescn lesz megtartva, 
melynek anyagi támogatására az egye
sület a földmivelésügyi kormánytól úgy 
a lótenyésztési bizottmány utján, vala
mint maga az egyesület és erejéhez 
képest segélyezi ezen állat díjazásokat.

* A májusi fagy által okozott kárt 
kezdik a szőlők a Hegyalján némileg

kiheverni, de igen sok öreg tőke, az 
őszi homlitás igen nagy része talán ki 
sem hajt, termésre nincs kilátás, az a 
kevés másod termés, a mi itt-ott mu
tatkozik, számba sem jöhet. Az idő 
igen meleg, egy kis esső mindenre igen 
elférne.

* Veszedelmes állat betegség. Nagy-
Cigánd községben május hó 18 án meg
ejtett állatorvosi lóvizsgálat alkalmával 
V ajda községbeli lakos lován takony
káros tünetek észleltettek. Ennek kö
vetkeztében a múlt hó 30án Kotzon- 
rek Ferenc állategészségügyi felügyelő 
és C zék lásy  Sándor vármegyei ál
latorvos megjelentek a községben s miu 
tán a takonykárt konstatálták, e szer
felett veszedelmes állati betegség to
vábbi elterjedhetésének meggátlása 
szempontjából a lovat agyon lövették.

Ipar és kereskedelem.
x Nagy stratégiai vasút. Az Ungvár

iul Uszokon át az ország határáig ve
zető nagy stratégiai vasút előmunkála
tait már teljesen befejezték s kilátás 
van arra, hogy e vasutat, mig Ausztriá
ban Lemberg Samaboron át az egész 
Unokvölgyet fogja átszelni, még ez év
ben megkezdik építeni. E vasút 229 
kilométer hosszú lesz, ebből esik Ma
gyarországra 50 kilométer, Ausztriára 
173 kilométer. A vasút 60 millió ko
ronába fog kerülni, ebből esik a ma
gyar vonalakra 22 millió, az osztrák 
vonalakra 38 millió korona. Drágítják 
a vasút építését a rendkívül nehéz ta
lajviszonyok, minek folytán számos ala
gút, viadukt és hidra lesz szükség. E 
nagyfontosságu vasútnak építését 1903- 
ban kell befejezni.

Kiadótulajdonos:
L A N D E S M A N N  M IK S A .

NYÍLT-TÉR.*)

Ázsiai állapot a rendőrségnél.
Csak a lehető legrövidebben, de 

érthetően akarom illusztrálni ezt, a 
oontinensen párját ritkító állapotot, 
mely rendezett tanácsú városunk 
rendőrkapitányi hivatalánál uralg.

A limit hó 26-án d. u. 1—2 között 
a Fo-utezán egy valaki a legszebb és 
legnyájasabb szavakkal becsalt egy 
üzlet helyiségbe; én gyanútlanul 
puszta kézzel bementem, a midőn 
csábítóin reám támadva életem ellen 
tört egy borotvával, hogy tettét végre 
nem hajtotta, azt egyedül annak 
köszönhetem, hogy a véletlen abban 
a pillanatban vezett arra két úri 
embert, kik a nevezett üzletből kihalló 
zajra figyelmessé lóvén, megállották 
és benéztek, miközben a merénylő 
eleresztett, s én felhasználva a leg
válságosabb helyzetben a kedvező 
pillanatot, a jelzett üzletből kiugrot
tam.

Kis idő múltán mentem visszafelé, 
dolgom lévén azon irányban a midőn 
a merénylő értésemre adta — „még 
nem végeztünk, a lelkét a kezeim 
között fogja kilehelni.“

Azt hívéin, hogy ezen ügy a járás- 
bírósághoz tartozik, s tudva azt, hogy 
a panaszok felvétele kedden és pén
teken eszközölhető, vártam kedden 
reggelig, amikor előzőleg elmentem 
tanácsot kérendő egy előkelő ügy
védhez, ki panaszom megtételével a 
rendőr kapitánysághoz utasított.

Panaszomat a legkimeritőbben 
írásba foglalva a kezeim között lévő 
postai feladóvevény tanúsága szerint 
ajánlva adtam fel május hó 30-án 
reggel 8'/5 órakor s meggyőződést 
ázereztem arról is, hogy panaszos 
levelem még az nap kézbesittetett,

Daezára annae hogy panaszom 
végeztével kértem a tekintetes Ren
dőrkapitányságot a lehető legsürgő
sebb intézkedés tételére. nem tör
tént egyéb hallgatásnál.

*) E rovat alatt közöltekért a szerkesztő 
nem felelős.
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felkerestem a 2-ik fórumot a Folgár- 
mester urat. előadva panaszomat a 
a Kcndnrkapitánysúg eljárása illőt ve 
elnemjárása ellen, ki jegyzékbe vévé 
interpolláteiómat azzal nyugtatott 
meg ..azonnal fogok intézkedni" 
múló félheti lévén a inai nap is. és 
még mindég nem volt idézés, kihall
gatás és ítélet hozatal.

Az időköz május 80-től junius 5-én 
d. n. %0-itf van. amidőn Írom e 
sorokat.

Nem akarok mindezek után töb
bet irni ősapán azt, hogy merény
lőm egy ízben az utezán leütött egv 
mészsáros legényt, egy másik alka
lommal egy helybeli kiválóan tisztes
séges szolid iparost megpofozott, 
mellbe vágta és már kést is rántott 
reá. minek után panaszt emelt a ren
dőrkapitányságnál. de amennyiben 
Schmidt Lajos rendőrkapitány ur le
beszélte — amit magától az illető 
iparostól hallottam, panaszától elál
lót t .

Végezetül csak annyit, hogy hoz
zon ítéletet a közvélemény.

Jog. törvény, igazság!
S.-A.-l jhely. 1000. junius 5-én.

Schön Andor.

N yilatkozat.

Schneider Károly a Philoxera ke
gyelméből mádi olaszbor árus vala
mint a járási főszolgabíró kegyel
méből községi biró a f. évi 44-ik 
számit „Felsőmagyarországi 1 űrlapé
ban megjelent nyiít-téri förmedvényei 
a valósággal és igazsággal homlok
egyenest ellenkeznek, amennyiben 
nem mi voltunk a támadók, hanem 
előrehaladott kórom és á 1 ta I á n osa n ismert 
legnagyobhmérvii rossz és rövidlátásom 
daczára nyílt utcán ő állotta utamat 
bikaesökkel a kezében és revol verrel 
a zsebében, amit a f. hó 13-ra kitű
zött járásbirósági tárgyalás bivntvn 
lesz igazolni és megerősíteni. Ha tehát 
Schneider Károly megkapta a magáét, 
azt amit keresett, úgy azt csakis

! magának tulajdonítsa és viselje is. 
következményeit. Valótlan állítása 
hogy az ő akaratán kiviil lett ezen 
ügy bírói útra terelve, ennek ellen
kezőjét fényesen bizonyítja a kezeim- 
közt lévő, feltétlen szavahihető úri 
egyének által kiadott nyilatkozat.

1 melyszerint ezen lovagias ur közvetlen 
a megbotozás után sietett lel a község
házára azon világos kijelentéssel, hogy 

jő most azonnal hivatalos feljelentést 
teszen a főszolgabírónál és rögtön 

: orvosi bizonylatot vészén ki. ami igy 
meg is történt, tehát világos, hogy 
saját segédeit félrevezette.

Ennek alapján azt hiszem, hogy 
mindenkinek, akinek os.k legkisebb 
fogalma van a tisztességről és lova
giasságról. kell. hogy belássa, hogy 
segédeink teljes correkt álláspontra 
helyezkedtek akkor, amidőn nem 
engedték meg ezen ügyben a lovagias 
elégtétel adást, mert egy ügyben 
kétszer felelősségre vonni valakit, a 
józan ésszel és a fennálló lovagiasság 
^szabályai és szokásaival teljesen ellen-! 
kezik. így a gyávaság, hitványság és j  
orvtámadással való vád engem és j 
öcsémet annál kevésbé illethet meg. | 
mennyiben én ép egy holnap előtt 
ugyanezen emberrel szemben elég 
tanúbizonyságot tettem férfias és lova
gias eljárásomról, tehát a közmegvetés 
bizonyára nem fog felénk fordulni, j 
különösen azok részéről akik benőn
ket ismernek. Különben fontartjuk 
magunknak ezen ujabbi merényletért 
is az elkövető illetékes utón száma
dásra vonni, valamint a bírói eljárás 
további fejleményeit és eredményét ! 
ösmerőseink és barátaink tudomásárai 
hozni, de leginkább azoknak akik 
bennünket közelebbről nem eléggé 
ösmernek. hogy elfogulatlanul és tár
gy iIagosan itélkezhessenek.

Mád. 1900. junius 5.
Zimermaiiii Zsigmond.

3251/1900 tk. szám.
Árverési hirdetményi kivonat.

A s.-a.-újhelyi kir. törvényszék 
mint telekkönyvi hatóság közhírré

teszi, hogy Sárospataki takarékpénztár
végrehajtatómik Grosz Borok végre
hajtást szenvedő elleni 100 korona 
tőkekövetelés és jár. iránti végre
hajtási ügyében a s.-a.-újhelyi kir. 
törvényszék a s.-a.-újhelyi kir járás
bíróság területén fekvő sárospataki 
város és határában fekvő a sáros
pataki 2292 szám tjkvben. foglalt 
Orosz Borok végrehajtást szenvedő 
és Kápéri Istvánná szül. Hagymást 
Juliánná tulajdonos társ nevén álló 
és az 1881. évi LX. t.-cz. 150-$ értel
mében egészben árverés alá bocsá
tandó II. ISO. 181 hrszámu belhelv 
451 számú ház. kert és 5099/2 hrsz. 
hereki legelőn* 804 koronákon továbbá 
az I. 7044 -7045 és II. 9350 hr.szátnok 
együttesen alá bocsátandó rét és 
szántóföldre 290 koronában az ozen- 
nel megállapított kikiáltási árban az

iratok, diszmüvek szmlapok, takarékpénztári évi zárszámadások, tanodái jelentések, árjegyzékek, számlák bárcr 
könyvek perrortrozva (lyukkasztva) levélpapírok és levélboritékok, eljegyzési, lakodalmi és táncvigalmi meg

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

ízléses, hibátlan ,gyors, p on tos és ju tá n y o s  árban
kívánatra  íöbb színben való elkészítésére.

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

N Y O M T A T V Á N Y O K B Ó L
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