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K ossuth ünnepe.
Mi nem ígérünk száz arany ju 

t a Imát és nem is adunk, de a 
legőszintébb bálára és köszö
netre leszünk kötelezve az iránt 
a jós/ívü felebarátunk iránt, aki 
megmagyarázza gyarló emberi 
elménknek, hogy id. Meczner 
Gyula úr és társai miért ellenez
ték Zem pl énvár megye közgyiilé- j 
sén Kossuth Lajos századik szil- j 
letésnapjának a megünneplését, s 
miért indítványozták ezt aztán 
ők maguk csekély másfél hónap 
múlva Sátoraljaújhely város köz
gyűlésén ?

Megfejthetetlen rébusz ez a mi 
paraszt eszünk számára. Ha Uj- 
hely város ünnepelheti Kossuthot, 
mért nem ünnepelheti Zcmplén- 
megye ? És ha Zemplénmegye 
nem ünnepelheti, miért ünnepel
heti Ujhely város: Ami bűn Zemp 
lénvármegye közgyűlésén: Kos | 
suth ünnep indítványozása, miért j 
érdem és erény ugyanaz Ujhely ( 
város közgyűlésén ? Akik Ujhely 
közgyűlésén maguk indítványoz- j 
ták ezt az ünneplést, miért minő
sítették anarchismusnak ezt az j 
indítványt Zemplénmegye köz
gyűlésén ?

Ha Zemplénmegye ünnepét j 
szükségesnek látták majd a szó- j 
bor leleplezés alkalmára halasz-, 
tani, miért nem tartják ezt szük
ségesnek Ujhely városra nézve is 1 j 
És ha Ujhely város ünnepelhet a 
századik születésnapon is, meg a 
szoborleleplezésen is, miért nem 
teheti ezt Zemplénmegye?

Rejtélyek ezek előttünk, ép 
olyan rejtélyek, mint az, hogy 
ha valaki ma a közös vámterület 
elvét valló kormánypártra szavaz 
s holnap feliratot indítványoz aj 
külön vámterület mellett., vagy 
minthogy ha valaki ma függet-1 
lenségi programmal akar fellépni 
egy kerületben s holnap a kor
mánypárt mellett korteskedik a 
másikban.

Rejtélyek ezek, amelyek m eg! 
fejtésére csak egy módot, csak 
egy kulcsot tudunk találni: aj 
»Zemplén« híres elvét: »csak az 
ökör következetes.« Bizonyára e 
miatt a nagy igazság miatt óva- j 
kodnak azok az urak annyira at
tól, hogy a következetességnek 
csak a gyanújába is essenek. *— ] 
Nem akarják, hogy következetes- ; 
ségük miatt a fejükre olvassa az
tán valaki ezt a szentenciát.

Rejtélyek ezek, de mi egyál
talában nem akarunk kutatni a 
megfejtésük után. Nem kívánjuk 
ismerni az eljárás lélektani ru-1 
góit, nem is akarunk panaszkodni | 
szemrehányást tenni miatta. Nem I

a megyegyüléscn történtek miatti 
panaszainkat akarjuk megújítani, 
inkább örülünk annak a kevés
nek is, amit a városnál elérhe- 

j tett az ünneplés ügye. Nem vá
doljuk a város és a vármegye 
nagy urait azért, hogy a nagyobb- 

' szerű, a fényesebb ünneplést meg j 
hiúsították, inkább köszönjük 

; nekik, hogy legalább ennyi en- 
I gedményt tettek kegyesen a nem- 
í zeti kegyeletnek. Igaz, fáj, hogy 
nem a vármegye rendezi az ün
nepet. Sokkal szebb, sokkal mél- 
tóságosabb, sokkal fényesebb lett 
volna úgy. És Kossuth várni e- 

Igyéjétől bizony teljes joggal e l
várhatta volna ország-világ, hogy 
ünnepet üljön legnagyobb fiának 
századik születésnapján. Ha min
denki, minden tényező kivonta 
volna is magát az ünneplés alól, 
épen Zemplénmegyének erkölcsi 
lehetetlenség lett volna magát 
kivonnia. És épen Zemplénmegye 
vonta ki magát.

De legalább meg van az az 
elégtételünk, hogy mégse lesz 
egészen néma és sötét Kossuth 
vármegyéje azon a nagy napon, 
hogy mégis lesz itt legalább egy 
kevés hivatalos ünneplés is.

S hogy ezt ép annak a Mecz
ner Gyulának köszönhetjük, aki a 
vármegye ünneplését megakadd-1 
lyozta, az nag' jii érdekesen jel- ! 
lemzi a mi vá megyei közéletün
ket.

J u l .  8.

A petíció ügye inog mindig közbe
széd tárgya. Érdekes hírek keringe
nek különösen a kúriai határozat 
hozataláról.

Azt mondják, hogy a Kúria hosz- 
szan és sokáig vitatkozott a petíció 
felett, s bár már szombaton bezár
ták a tárgyalást, csak kedden dél
után 4 órakor hozták meg az Ítéle
tet. még pedig 1 szótöbbséggel, vagyis 
az öt tagú tanácsból kettő szavazott 
a választás megsemmisítésére s kettő 
a petíció elutasítására, s az elnök 
döntött aztán az elutasítás mellett.

(Az ilyen döntést hívják a jogá
szok votum Minerváé-nek. Az általá
nos elv az, hogy egyenlő szavazat 
esetén mindig a vádlott javára kell 
hozni az ítéletet.)

Természetesen nem lehet feltét
lenül megállapítani a hírek hiteles
ségét. de ha igy volt, akkor egyál
talában nincs oka a kormánypártnak 
valami nagyon büszkélkedni a győ
zelmével, mert ha ketten a bírák 
közül a megsemmisítésre szavaztak, 
akkor talán mégse voltak olyan tel
jesen és végkép alaptalanok a péti 
eió állításai, s nem olyan feltétle
nül kétségtelenül az az ö igazságuk. 
Csak épen hogy a tanács többsége 
nem találta kielégítőknek a felho
zott bizonyítékainkat.

A dolog-be vari fej e z v e .nincs mit 
vitatkozni és feszegetni rajta. Nem 
is azért hoztuk fel ezeket, csak éjien 
hogy a közönség közt szállongó hí
reket regisztráljuk. S ezzel be is fe
jeztük a petíció tárgyában mondani
valóinkat, mindössze is az Ítélet in
dokolását fogjuk még közölni annak 
idején.

fi függetlenségi kör közgyűlése.
S tán még érdekesebb az, hogy 

az ünnep indítványozója tulajdon
kép Szőllősy Arthur volt, aki ezt 
az ünnepet a város egy régi adó
sága beváltásával, a Kossuth la
kóháza emléktáblával való m eg
jelölésével kívánta egybekötni.

S egy héttel a Szőllősy Arthur 
indítványa után ugyancsak az ün
nep megtartása felől adott be in
dítványt id. Meczner Gyula az ő 
társaival, ráduplázva ezzel a Szol- ' 
lősy Arthur indítványára.

Nem újdonság már ez az eljá-; 
rás. így volt akkor is, mikor a j 
függetlenségi párt indítványozta, 
hogy írjon fel a vármegye a kü
lön vámterület mellett. Egy hétre 
rá ugyanezt az indítványt adták 
be id. Meczner Gyula és társai.

Eszünkbe sincs kritizálni ezt az 
eljárást. Hogy történt, milyen 
motívumokból, milyen intencióval 
történt, ahhoz most semmi kö
zünk. Csak őszintén örülünk an
nak, hogy Ujhely város nem kö
vette Zemplénmegye csúnya pél
dáját, őszintén örülünk, hogy 
mégis lesz ünnepe Kossuth Lajos
nak Zemplénmegye földjén.

Buza Barna

— J u l iu s  6 -á n . —

Sokan gondolkoztak úgy, hogy 
I a petíció elutasítása a függetlenségi 
kör bomlására fog vezetni.

Hála istennek, ezek csalódtak.
A kör vasárnapi közgyűlése fé

nyesen mutatta írn begy a lelke
sedés. amely a kört létrehozta, nem 

j szalmaláng volt, amelyet elolt a leg
kisebb szellő is, hanem komoly, sza
bad polgároknak igaz hazaszeretet
ből, nemes törekvésből folyó erős 
és rendületlen elhatározása.

Több mint 400 polgár jelent meg 
az Abonyi kerthelyiségében tartott 
közgyűlésen vasárnap délután 5 óra
kor, tanúságot tenni arról, hogy a 
balsiker nem tántorította el a kibon
tott tiszta lobogótól, s hogy minél 
több akadály, minél nagyobb hata
lom fordul ellene, annál elszántab- 
ban. szilárdabban akar megmaradni, 
kitartani, küzdeni továbbra is ezalatt 

!a lobogó alatt,
Pekáry (Ívnia az elnök lelkesítő 

szavakkal nyitotta meg a gyűlést, 
kérve a kör tagjait, hogy ne csüg
gedjenek. Azután beszélt azokról a 
rágalmakról, hogy ez a kör nem a 
függetlenségi elvet szolgálja, hanem 
tagjait csak harag, bosszú, irigy
ség. gyiilölség, haszonlesés és egyéb 
csúf indulatok vezetik. Kijelentette, 
hogy a kör tagja csak az lehet, aki 
a függetlenségi párt hive, s felszó
lított mindenkit, aki nem a függet
lenségi eszme iránti hűségből, de 
más okból csatlakozott a körhöz, 
hogy lépjen ki s távozzék.

Lapunk A - oldal.

Mindenki maradt, egyértelmű lel
kesedéssel tett tanúságot az egész 
kör a haza függetlenségéhez való 
önzetlen, becsületes ragaszkodásá
ról.

Pel'áry után dr. Fried Lajos elfo- 
gódott hangon tett. jelentést a péti
éit) kedvezőtlen eredményéről, s 
gyönyörű szavakban biztatta a kör 
tagjait, hogy ne lankadjon a buz
galmuk. tartsanak össze továbbra is, 
hiszen elég dicsőség nekünk az is, 
hogy olyan óriási hatalommal szem
ben, mint a zempléni klikk, ilyen 
fényes eredményt tudunk elérni, s 
ez biztossá tehet, hogy négy év 
múlva a győzelem is a miénk lesz.

Dr. Székely Albert szintén a ki
tartást, az önbizalmat, a reményt 
hirdette. Elmondta, hogy ezer év 
alatt mennyi csapás érte azokat, a 
kik a magyar hazáért küzdöttek, s 
hogy minden csapás, minden leve- . 
retés után újra talpra állott a ma
gyar. így legyen nálunk is.

Aztán ő is körijnk ellen terjesz
tett rágalmakról beszólt, s ismételte 
Pekáry felszólítását, hogy távozzék 
innen mindenki, akit nem a függet
lenségi eszme önzetlen szeretető ho
zott. közénk.

Indítványozta, hogy öt tagú kül
döttség kérje fel' a magáról semmi 

-életjelt nem adó megyei független
ségi pártnak az elnökét, hogy hívja 
össze a part közgyűlését, s határoz
zanak a pártnak körrel indítandó 
közös akciója s esotleg egybeolva
dása felett.

Az indítványt egyhangúlag elfo
gadták.

Székely tapsokkal fogadott beszéde 
után Némethy Bertalan szólalt fel, s 
igen nagy hatású remek beszédben 
fejtegette, hogy miért van szükség 
Ujhelyben a függetlenségi körre. 
A szétszóródott polgárságot som- 

; mibe se veszi a hatalom, de ha 
I egy erős testületbe egyesülve bát- 
| ran nyilvánítja meggyőződését, ak- 
| kor respektálja.

Megemlékezett a városi tisztvise- 
j lök fizetésének újabb felemeléséről, 
s indítványozta, hogy ez ellen fe- 

• lebbezzen a polgárság.
Egyhangúlag elfogadták az indít- 

i vényt.
Végül Búza Barna szólott, el

mondta, hogy nem fájlalja a petí
ció balsikerét, mert látja, hogy ez 
volt a kör tüzpróbája, s a kör dia
dalmasan kiállotta azt, nem hogy 
megingott volna, de erősebb, mint 
volt. Legyen is igy. Ellenségeink
nek, rágalmazóinknak mutassuk 
meg, hogy rágalmaik, ármányaik 
nem fognak legyőzni többé, azok
nak pedig, akiket a rágalmak félre
vezettek. mutassuk meg, hogy nem 
sotétlelkii. haszonleső demagógok, 
zavargó csőcselék vagyunk, hanem 
hazánk szabadságáért önzetlenül 
küzdő becsületes, komoly polgárok.

Végül mugindultan köszönte meg 
a ragaszkodást és szeretőtől, amit a 
lezajlott szép küzdelemben a polgár
ság iránta tanúsított.

Azután elhatározta a közgyűlés, 
hogy vasárnap, julius 13-án a Va
dászkiirt szálló tánctermében nyári 
mulatságot rendez.

Pekáry elnök este S óra tájban 
pár lelkes szóval bezárta a gyűlést.

A kör tagjai kedélyes hangulat
ban még sokáig maradtak együtt a 
kellemes nyári helyiségben.



55. szám. (2)
Szom bat, julius 9.F E  L S O M A G Y A R O R S Z A G I  H Í R L A P

A polgármester és id Meczner 
Gyula. A Zemplén lecáfolja azt az 
Állításunkat, hogy id. Meczner (Ívnia 
a petíció tárgyalásán azt mondta 
Székely Klek polgármesterről, hogy 
az ő háta illegett összejátszott az 
ellenzékkel a választáson, s engedte, 
hogy az ellenzéki választókat élel
mezzék a városháza előtt.

Akárhogy is cáfolja a Zemplén, 
ez igy történt, ezt Meczner Gyula 
igy mondta. Tanúi vagyunk mi, a 
kik hallottuk, s állíthatunk még 20 
tanút, akik szintén hallották.

Szó sincs róla. hogy mi evvel a 
közlésünkkel össze akartuk volna 
veszíteni városunk ekét előkelő férfiút. 
Eszünkbo se volt ilyesmi.

Sőt nagy súlyt helyezünk ennek ; 
a két férfiúnak a baráti egyetértő-1 
sére. Mert jól tudjuk, hogy ez az 
egyetértés hasznos, értékes és drága 
gyümölcsöket terem városunk szá
mára. Igv pl. legutóbb a tisztvise
lők fizetésemelésének „drága" gyü
mölcsét.

Árpád a honalapító.
Nem értem, hogy mért nem te

rem ma Magyarországon egy vig- 
játékiró, aki kinevetné, kicsufolná 
az ország nyomorúságos állapotát, 
hallatlan kormányzását. Bármerre 
nézzünk, bármint figyeljük meg: 
mindenütt és minden fordítottja, 
torzképe a természetesnek. Józan 
észszel képzelünk valamit. Ennek igy 
kéne lenni, ez igy volna helyes s 
s annak épen az ellenkezőjét talál
juk. Mondjuk: a főhelyeken bölcsek
nek kellene ülni, s Isten bizony a 
legtöbbször bárgyúk vannak ott. a 
bölcsek pedig lennt maradnak. — 
Mondjuk, a közigazgatás volna a 
népért s épen ellenkezőleg azt lát
juk, hogy a nép van a közigazga
tás uraiért. Mondják, hogy Magyar- 
ország maga intézné sorsát vagy mi! 
Ordögmotóla ! Intézi Ausztria, viszi a 
lejtő felé a kedves sógor. Még ezt a 
sógor szót is veszett jó kedvében, 
átkozottul humoros jó kedvében ta
lálhatta ki a magyar észjárás. Mond
juk. hogy rendes országban a ve
zetőszerepre hivatott fajnak adatik 
meg a kedvezés, hogy vezérszere
pét tovább is megtarthassa. Tessék 
szétnézni. A faj magyarságra van 
az egész országban a legkevesebb 
gond fordítva. Wlassics a maga 
híres kultúrpolitikáját a nemzeti
ségi területekre helyezte. Megrakta 
Erdélyt és a Bánságot jó állami is
kolákkal. A faj magyarság lakta te
rületeket hagyta a felekezeti okta
tás slendriánismusában. Mi lett az 
eredmény? Nevelt a románokból in
telligens honárulókat. így mehet
nénk végig az összes tényeken a 
legkisebbtől a legnagyobbig Ahol 
puhaságra volna szükség, ott van 
keménység, makacsság a kormány
zatban, ahol erélyre, ott látunk 
lágyságot, elnézést. Mondom egy Mo
her, vagyegv Cervantes ezt igen szó 
pen papírra tudná tenni.

De egyikben sem találna olyan 
hálás thémát, mint Széli Kálmánnak 
legújabb törvényjavaslatában, mely a 
kivándorlást fogja szabályozni. — 
Még nincs ugyan a törvényjavaslat 
hivatalosan publikálva, de Széli 
Kálmán a főbb pontokra már rámu
tatott a parlamentben, szemfüles 
újságírók pedig már majdnem egész 
szövegében közölték.

Ezek szerint tehát már majdnem 
biztosan tudjuk, mit tartalmaz ezen 
uj törvényjavaslat, mely ha igaz. 
Széli Kálmán oly óriási recordot ért 
el az államférfim bölcsesség terén, 
mely előtt mindenkinek mélységes 
bámulatba kell esni.

Tessék csak meggondolni. Az or
szág szegény, a föld népe kénytelen 
kivándorolni, mert a mindenféle 
szörnyeteg eleszi tőle a kenyeret! 
Ugyebár szerény észjárású politiku
sok azon tusakodnak. hogy ezt a 
népet jobb jövő. türhetőbb helyzet 
teremtésével ide kösssék az anya
földhöz.

De Széli Kálmán nem azért em

bere a formuláknak, a pactuniók
nak. hogy a jelenlegi helyzettel is 
paetuim’a ne lépjen, s modern ál
lamférfin észjárásának jelét ne adja.

Mit tesz hát ü. a nagy?! Ha már 
a kivándorlást meg "nem akadályoz- 

| hatja, tehát irányítja vezeti és elő
segíti. Miért dagasztaná a vitorlákat | 
más szél. mikor itt van ő. Ha már 

I olv nagy a hajóvállalatok haszna a 
kitelepítő hazafiak ezreitől, mért 

j épen csak a magyar állam essék el 
j e szállítás busás jövedelmétől.

A törvényjavaslat ugyanis azt 
mondja, hogy ezentúl a kormány 
fog gondoskodni a kivándorlók szál- 

í litásáról és ebből szép hasznot ki- 
ván meríteni.

Szinte magunk alőtt látjuk az 
állami protektorátus alá helyezett 
kivándorlás nagyszerű méreteit. Nem 
lesz a hazában sik hely vagy bérez, 
ahol a Széli Kálmán nagyszerű esz
méje viszhangra ne találna, megin
dul a csonka béna. az ifjú, az öreg. 
Egy uj honfoglalás, melyet II. Ár
pád vezet. Egy u j honfoglalás, mely
nek nagyszerűsége kibeszélheted; 
len, melynek hatásakép már előre 
jelezhetjük a kivándorlás rohamos 
növekedését, látjuk a kipusztult fal
vakat. akárcsak egy elhagyott Le- 
bedia képe bontakoznék ki szemeink 
előtt.

Ez lesz a törvénynek egyik nagy
szerű hatása. De van a törvényjavas
latnak egy másik szép pointje is. 
Ha Szélinek a vezetésben Árpád 
lebegett szeme előtt, őt tartotta 
irányadónak az új haza megalkotá
sában is.

A törvényjavaslatban ugyanis ki 
van emelve, hogy a kormány gon
doskodni fog arról, hogy a kiván
dorlók Amerikában is hő magyarok 
legyenek, ne vessék magukat ide
gen áramlatok közé, mert sajnosán 
észleltetik, hogy inig a mostoha el
bánásban részesült fajmagyarság ott 
is hű maradt a hazához, a tód—a 
ruthén nagyon megörült az orosz 
rubeleknek s papjával együtt orosz 
befolyás alá került.

Szép terv. de nincs nagyzási pose 
nélkül. Az a kormány, mely itthon 
a saját fen hatósága alatt, a saját 
hatalmával, ezer és ezer eszközével, 
törvényeivel nem képes a nemzeti
ségeket megfékezni, azt hiszi, hogy 
ott a távolban, korlátolt eszközök
kel. erre képes leend. Itt kezében 
van az oktatásra való felügyelet, fi
zeti a papokat, s a szerte huzó ele
mek száma nap-nap mellett növekszik, 
a honárulók mindennap többen van
nak: ott úgyszólván kötött kezekkel 
képesnek tartja magát arra, a mit 
itt szabad kézzel nem volt képes 
elérni.

Egy jó tanács fogamzott meg ben
nünk a törvényjavaslat, olvasására. 
Ha már Széli Kálmán Árpád szere 
pére vágyik, gondolja meg, hogy 
Árpád elől ment. menjen ő is elől. 
Vigye ki az első hajón a kormányt, 
pakkolja fel a kedves inamelukokat, 
és a sok mindenféle ingyenélőt, a 
drága ágyukat, a militia felesleges 
pénzeit, az 1807-iki kiegyezést, a 
kedves sógorokat. Alapítsanak ott 
egy új Osztrák-magyarországot. Ez 
lesz a legjobb orvosszer arra, hogy 
odaszakadt véreink mihamar vissza
jöjjenek kormányzatuk alól ide, az 
elhagyott földre. így aztán Isten se
gítségével csak megélünk valahogy.

Gálszécsi.

Megyei gazdálkodás.
Tudva van, hogy ZemplénvArm 

gye a folyó év február hónapja ói 
külön hivatalos lapot ád ki.

Most már az országos hivatali 
lapnál is úgy van. mint minden h 
vatalos munkálatnál lennie kell. ho£ 
a kiállítását ajánlati verseny utjií 
adják ki annak a vállalkozónak, 
ki a legkedvezőbb ajánlatot teszi.

Csak Zemplénmegyében van u h  
máskép. Itt elhatározták, hogy »há 
kezelésben« adják ki a hivatalos I 
pót. Ami természetesen azt jeleni 
hogy verseny kizárárásával a Zeni]

, lén nyomda fogja a hivatalos lapot 
kiállítani, hiába akadna nom egy  
vállalkozó, aki esetlo sokkal olcsób
ban csinálná ezt.

Ezt a határozatot megfolebbezték 
egy páran a belügyminiszterhez. De 

|a miniszter szintén nem kívánja, 
í hogv a legelőnyösebb ajánlat érvó-
1 nyesüljön, s helybehagyta a megyei 
határozatot.

Bedig hogy milyen az a megyei 
»házi kezelés«, arról elmondunk egy 
érdekes példát.

Már vagy 20 évvel ezelőtt ki
mondta Zemplén vármegye, hogy u 
községek hivatalos nyomtatványai
kat a Zemplén nyomdából kötele
sek beszerezni. Ez a nyomda készít
tette s monopolizálva árulta a nyom
tatványokat egész a legújabb időkig, 
ivenkint ./ krajcárjával. így voltak 
kénytelenek azokat az összes közsé
gek* vásárolni. A nyomtatványon ott 
díszelgett a büszke tilalom : Után
nyomás tilos, és mivel csak ilyen 
nyomtatványt volt szabad használni, 
természetes, hogy mindenki a Zemp
lén nyomdából vette.

Pár évvel ezelőtt azonban rájött 
egy újhelyi könyvárus, hogy ilyen 
hivatalos nyomtatványok utánnyo
mása egyáltalában nem tilos, és 
hogy a megye nem kényszerit heti 
a községeket, hogy azokat mind ki 
zárólag egy cégnél vásárolják.

Fogta magát s nyomatott telje
sen olyan nyomtatványokat, mint a 
Zempléné. Es adja azokat ivenkint
2 krajcárért. tehát 2 krajcárral ol
csóbban. mint a Zemplén, s még igy 
i$  t ü o  percentél nyer rajta.

Persze, hogy most már a közsé
gek túlnyomó része innen veszi a 
nyomtatványait. De hogy mennyi 
kara volt a községeknek éveke i át 
a monopóliumot csináló megyei in
tézkedés folytán, azt könnyű elkép
zelni.

Így néz ki az a »házi kezelés«, 
ami a várm egyénknél folyik. Csak- 
liogv ez ellen nem szabad ám szólni, 
mert aki felszólal, s nyílt versenyt 
kíván minden szállításnál, az dema
góg, anarchista és barricadeur.

A MEGYE ÉS A VÁROS.
Kossuth ünnep, Kossuth szobor.

Kossuth Lajos emléke dominálta 
Sátoraljaújhely város szombati köz
gyűlésének a tárgysorozatát.

Szói/ó'sy A r th u r kép v i s e 1 ő testületi 
tag indítványt adott be, hogy a vá
ros hajtsa végre valahára azt a húsz 
esztendős határozatát, amely Ivei ki
mondta. hogy Kossuth Lajos újhe
lyi lakóházát emléktáblával jelöli 
meg, s hogy ennek az emléktáblá
nak á leleplezését tegye szeptember 
19-ére s kösse össze Kossuth szüle
tése századik évfordulójának a meg- 
iin népiesével.

Pár nappal utóbb, egy nappal a 
közgyűlés előtt, id. Meczner Gyula 
és társai szintén indítványt adtak 
be, hogy a város ünnepelje meg 
Kossuth századik születésnapját.

A közgyűlés egyhangú lelkesedés
sel fogadta el mind a két indítványt, 
s az ünnep rendezésére, az emlék
tábla megrendelésére, szövegének 
meghatározására a polgármester el
nöklete alatt 32 tagú bizottságot 
küldött ki.

(Lám. igv történhetett volna ez 
Zemplén vár negye gyűlésén is! Csak 
hogy ott. a függetlenségi kör indít
ványozta az ünnepet, tehát el kel
lett azt utasítani.

Es még egy jut eszünkbe. Talán 
az újhelyi „hazafias4' piaristák is le
leplezhetnék már szeptember 19-én 
azt a márvány emléktáblát, amit de 
rék jó magyar tanítványaik bizo
nyára nem azért készíttettek, hogy 
a lomtárban hirdesse az eltört szé
keknek és rongyos csizmáknak a jó 
tanár urak büszke liazafiságát!)

A másik, Kossuth emlékére vo
natkozó ügy volt a Kossuth szobor 
helyének kérdése.

Azt a városi határozatot t. i., a 
mely a mostani napi piacot átengedte

a Kossuth szobor számára, megsem
misítette a miniszter, s utasította a 
várost, hogy hozzon uj határozatot, 
amelyben már a napi piac új helye 
is meg legyen állapítva (t. i. ha újra 
átengednék a mai napi piacot.)

A közgyűlés azonban nem hozott 
új határozatot, hanem kiadta az 
ügyet tanulmányozás és javaslatiétól 
végett a városi Kossuth szobor bi
zottságnak (amely tudvalevőleg fel
oszlott és igy nem létezik.)

így sikerült újra eltolni egy kicsit 
a Kossuth szobor ügyét. Roméljük 
is, hogy el fogják tudni odázni en
nek a szobornak a felállítását is 
8 — 10 esztendeig, úgy. mint a pes
tiét Úgy látszik, hogy Budapest és 
Sátoraljaújhely az a két elátkozott 
város Magyarországon, ahol semmi 
szín alatt se szabad Kossuth szob
rát felállítani. Mert minden magyar 
városban egymásután emelnek már 
szobrot Kossuthnak, csak éjien Bu
dapesten és Uj helyben muszáj a 
Kossuth szobor ügyének tengeri 
kígyóvá válnia.

A tisztviselők fizetése.
Megírtuk a múltkor, hogy a vá

rosi tisztviselők, mikor a drágasági 
pótlékuk ellőni felcbbezés mellőzé
sét kérték a függetlenségi párttól, 
megígérték, hogy többet már nem 
kérnek drágasági pótlékot, ha most 
az egyszer még meghagyjuk ne
kik.

Meg is tartották a szavukat. Nem 
kérnek már drágasági pótlékot, ha
nem kérik a /izefésűk felemelését.

S ezt meg is adta nekik a kép
viselő testület. A szombati közgyű
lésében jelentékenyen felemelte a tiszt - 
vi se lök fizetését.

A pénzügyi bizottság, id. Meczner 
Gyula elnöklete alatt, niég maga
sabb emelést javasolt, de a közgyű
lés Mauks Endre javaslatát fogadta 
el, 28 szavazattal 4 ellen, amely va
lamivel mérsékeltebben, de mégis 
hatalmasan emeli a tiszti fizeté
seket ^Persze bírja a város, hisz 
gazdagok vagyunk.,

A fizetési tételeket, az eddigiek
kel összehasonlítva, jövő számunk
ban közöljük.

A függetlenségi kör vasárnapi 
közgyűlésén egyhangúlag elhatá
rozta, a polgártárs, hogy felobbezni 
fog a fizetés emelés ellen.

X  A városi szinház isten kedvező 
kegyelméből immár maholnap össze
omlik. Legalább belső díszítéseinek 
nagy része szépen lehullott már. — 
Es lia Összedől, az csakugyan ked
vező kegyelnie lesz a jó istennek, 
mert ennek az építészeti szörnyszü
löttnek a fennállása valóságos me
rénylet a józanész és a jóiz'és el
len.

De mielőtt Összedőlne, szükséges
nek látta a város hivatalosan át
venni az építkezést a vállalkozóktól 
s ez most történt meg, kerek har- 
madfél évvel a renovált színház meg
nyitása után. (Káprázatos gyorsaság! 
Kár is volt úgy sietni. Elég lett 
volna talán majd 22 és fél év múlva, 
a megnyitás 25 éves jubileumán át
venni ! Vagy attól féltek tán, hogy 
akkor már végkép nem lesz, amit 
átvegyenek? Bizony megeslietik !)

A szinház felülvizsgálását nem a 
város építési felügyelője eszközölte, 
hanem Gnádig Lipót mérnök, aki 
ezért a munkáért 1000 koronát ka
pott a várostól.

Általában rendben talált mindent, 
csak egy csomó pótmunkát s javí
tást kívánt, amiknek az idei nyáron 
való eszközlésére kötelezte a város 
a vállalkozókat. S kiutalta nekik a 
vállalati összegből még hátrálékos 
21000 koronát, utasítva a polgár
mestert, hogy ezt a színházi alap
ból vagy ha abban már nincs ony- 
nyi (aminthogy nincs is), akkor va
lami más alapból (? !) fizesse ki.

Hogy mennyibe került az egész 
színházi építkezés, azt nem mond
ták meg. Pedig érdekes volna tudni.
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h í r e k .
T isztelettel felkérjük azokat a 

t. előfizetőinket, a kik m ég hát- 
rálékban vannak és a kiknek 
előfizetése lejárt, hogy azokat 
mielőbb megújítani, illetve a 
hátrálékokat kiegyenlíteni sz í
veskedjenek, nehogy a lap szét
küldésében fennakadás álljon be. 

A k i a d ó h i v a t a l .
— Kinevezés es áthelyezés. Mauks 

Elemér sztropkói kir. járásbiró a 
saujlielyi kir. törvényszékhez bíróvá 
kiuevoztetett. — Dr. Kozma Endre 
törvényszéki bíró egyidejűleg az egri j 
törvényszékhez és dr. Körtvélyessy | 
Aladár járásbiró Varannóról az eper- j 
jesi törvényszékbe/, áthelyeztettek.!

— Előléptetés A vallás és közok
tatási miniszter Spotkovszky Károly 
helybeli gyinn. rajztanárt a Vili. 
fizetési osztály II. fokozatába lép-1 
tette elő.

— Halálozás. Lám Margit Sznis- j 
csák Nándor ungvári szolgabiró fia
tal neje, Lám Sándor ungvári gyógy
szerésznek leánya e hó 3-án rövid 
szenvedés után hirtelen elhunyt. 
Temetése e hó 4-én ment végbe 
óriási nagy részvét mellett.

— Függetlenségi köri mulatság. A
függetlenségi kör múlt vasárnapi 
közgyűlésén egyhangúlag óriási lel
kesedéssel elhatározta, hogy a jövő 
vasárnap, f .  hó ij-án a „Vadászkürt“ 
kerthelyiségében nyári táncmulatsá
got rendez, mert a júniusban tar
tott mulatságot az eső elrontotta. 
Már a nagy lelkesedésből és az 
előbbi mulatságok jó hírnevéből kö
vetkeztetve a mulatság kitünően fog 
sikerülni, s arra mindenkit szívesen 
hiv meg a rendezőség.

— Uj gimnázium. Nagy-Mihályban 
mozgalom indult meg az iránt, hogy 
Nagy-Mihályban, mely a szomszéd 
Sztrajnyán községgel 8000-en felül 
levő lelket számlál, gimnázium léte- 
sittossék és pedig fokozatosan. Fel-: 
hívják tehát a Nagy-Mihályban és 
környékén lakó azon szülőket, kik
nek gyermekeik oly korban vannak, 
hogy Í902. szeptember elején *11)03. és ! 
1904. szeptember elején 1-ső illető-1 
leg II. vagy harmadik osztályba jár
hatnának és a kik esetleg hajlan
dók lennének ezen gyermekeiket egy 
Nagy Mihályban létesítendő gymna- 
siumba beíratni, liogv ezen szándé
kukat f. évi augusztus hó l-ső nap
jáig dr. (Hűek Samu urnái levélileg 
bejelenteni szíveskedjenek.

— A kivándorlás. Mig az ország 
más részeiben legalább nyári munka 
idején kevesebb a kivándorlók száma, 
Zemplénből ilyenkor is kétségbeejtő 
sokan mennek Amerikába. A f. évi 
május havában kiadott útlevelekkel 
kivándoroltak; Sárosból 424-en, Ung- 
ból 292-en, Abaujból 337-en. Szepes- 
I>ő 1 313-an, Borsodból 128-an. Bereg- 
ből 118-an, Zemplénmegyéből azon
ban ismét ezren felül volt a kiadott 
útlevelek száma: Zemplénmegyében 
május hóban 1030 amerikai útleve
let adtak ki. Az igaz, liogv legjob
ban a mi boldog vármegyénk lakói 
vannak ráutalva a kivándorlásra.

— Boldog állapot Zemplénben. Az
ungvári gör. katli. szemléből ol
vassuk a következőket: Boldog, ha 
nyomorúságot nevezhetjük annak. 
Van ugyanis Zemplénmogyének egy 
kerülete a szinnai, melyben valósá
gos nyomorúság uralkodik s a sze
gény nép teljeson ki van téve a 
hivatalnokok önkényének. Az ut- 
mester Pileczky ur például ,.gy tel
jesíti hivatását, hogy főkedvét a 
liidak szétszedésében, de össze nem 
állításában leli. Erre mutat az, 
hogy Ublya mellett a Ilid már egy 
félesztendeje, Kolonicza alatt egyik 
már 4 hónap óta, Sztakesin alatt 
pedig szintén egy már négy hónap
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óta szét van szedve, de az újra 
való meg< sinálásról még mindezideig 
szó sem volt. Ily körülmények közt. 
különösen most midőn közeledik a 
betakarítás idej * nagyon jó volna, 
ha az illetékes t itóság kezébe venné 
az ügyet s n. ‘gmentené a járási 
»epet egyes alantas hivatalnokok 
önkedveskedésétől s gondj i lenne 
rá, hogy az amúgy is igen szorult 
viszonyok között levő nép. mivel 
hid nincs, ne legyen kénytelen le
térni a rendes útról, a patakokon, 
nagy kövek közt, kitéve a felboru
lásnak s a szekér összetörésnek cse
kély terményét hazahordani.

— Dohánygyári táncmulatság Ke
dély és mulatság dolgában felülmúl
hatatlan a dohánygyári mulatság. A 
táradalom minden rétegéből mulat
tak vasárnap este a szépen díszített 
„Nyúl" tánctermében, ahol a heti 
fárasztó munka után oly szépen tán
coltak a dohánygyár csinos munkás
női. Minden tekintetben nagy volt a 
siker. A szép időben sok száz em
ber jött össze, s a négyeseket s 
egyéb táncokat legkevesebb száz 
pár táncolta. Szép összeg gyűlt ösz- 
szo a Kossuth szoborra is. Ezért s 
a mulatság rendezéséért dicsőség és 
dicséret illeti a fáradhatatlan rende
zőket.

— A sátoraljaújhelyi függetlenségi
kör táncmulatságán utóbbiiag felül
fizettek :Bobik Mihály 3 kor., dr. 
Sebőn Vilmos 5 korona.

— A > Kossuth szoborra« újabban 
következő összegek folytak .be a 
bodrogközi szoborbizottsághoz:

Br. Sonnyey Béla 70 K — Lelesz 
községben egyesektől 26 K 42 F — 
Dr. Farkas Kóbort, Leleszi convent 
10—10 K — Zubriczky H., Szigná- 
rovics Ágoston, K. A.. Pápay R., 
Diószeghy Pál, Diószeghy Pálné, 
Oséba György. Több munkás 2—2 K 
— Loy János, Diószeghy György, 
Diószeghy József, Diószoghy Sarolta 
Toth János 1 — 1 K — Tankovics 
M., 50. ül. — Weisz Márton 20 fii. 
Összesen 138 K 12 fii. Ez az összeg 
a Bizottság elnökéhez : id. Meczner 
Gyulához beküldetett.

Fogadják úgy a gyűjtők, mint az 
adakozók hazafias fáradozásaikért s 
adományaikért a bodrogközi szobor 
bizottság szives köszönetét.

K.-Helmecz, 1902. julius 7.
Dr. Tárczy Pál 

biz. jegyző.
— Uj postai utalványok A keres

kedelemügyi miniszter rendeletére 
augusztus elsejével Horvátország 
és Szlavónia, Bosznia és Herczego- 
vina, valamint Ausztriával való pénz- 
forgalmak lebonyolítására uj világos 
zöld színű postai utalványok kerül
nek forgalomba, A külfölddel való 
érintkezésben azonban a sárga blan- 
(pietták továbbra is forgalomban 
maradnak. Az előbbieken magyar és 
horvát, az utóbbiakon magyar és 
francia felírás Jeszen.

— Késelés Folyó évi június hó 
22-én a lukaiak nyári mulatságot 
rendeztek, hol ott a felvégesi Zsófi 
Jóska jókedvében késsel megszúrta 
Kapórí János és Szabó Lajos alvé- 
gesi legényeket. Több sem kellett. 
Kis- és Nagy-Luka összegabalyodott, 
Zsófi Pált, s a fia segítségére ment 
apát. szintén összeszurkálták : a ve
rekedést kezdő Józsi nevű fiát fél- 
holtan Összeszurkálva, tördelvc-ta- 
posva lelték meg a harctéren. Életé
hez kevés a remény. Hasonló jele
netek a Bodrogközön napirenden 
vannak. Az Amerikából beözönlő 
pénz, az onnét 1. izakerűlt világlátott 
emberek erkölcse rombolólag hat az 
itthonmaradtak a is.

— Kérelem. Harsányi Sándor, a 
chicagói ev, ref. magyar egyház lel
késze mindazokat, kik használt régi 
magyar l. 2. 3, 4, 5, 10 stb. kreáros 
bélyegek birtokában volnának, fel
kéri, hogy szíveskedjenek azt részére 
átengedni. A használt bélyegekből 
nyert jövedelem egyházi- és haza
fias célokra fog fordittatni. Fent ne
vezett lelkész szívesen viszonozza

amerikai bélyegek gyűjtésével az 
{esetleges adományokat, melyek Tró- 
jcsányi B. könyvkereskedésébe Sá
rospatakra küldendők továbbítás ve* 

| gott.
Nyilvános számadás. A „bod

rogközi Gasinó egyesület" által f. 
! évi május hó 24-én fele részben sa
ját. föle rés/.ben a ..bodrogközi jóté
kony nőügyiét" alaptőkéjének gya- 

I rapitására rendezett hangverseny al
kalmával befolyt:

< jsszesen : 574 korona.
Kiadás: 298 „
Tiszta jövedelem : 27(5 korona.

Jegyeiket megváltották: Sonnyey 
István báró. Mailáth József gróf és 
neje, Sonnyey Béla báró és neje, 
Szánky Nándor, dr. Szirmay István 
és neje. Egry Róza, Hózenthal Her
man. Gzéklássy Sándor és Steinfeld 
Ist/áll. Felűlfizettek : Sonnyey Ist
ván báró 47 K, Mailáth József gróf 
37 K. Mailáth Józsefné grófnő 37 
K, Bencsik István 8 K. Rosenthal 
Herman 7 K. dr. Szmrecsányi Béla 
6 K, Gutman Mór 4 K. Sekicsák 
István 3 K. Bárczy Balázs, dr. Tárczy 
Pál, Szilágyi Bertalan, Hankus Gá
bor. Tomcsányi M., Szabó Lajos, 
Knopfler Adolf 2—2 K — Egry 
Elek. Zinner Mór. Osterreicher Lá
zár. Pauliczky Ferencz, Gzéklássy 
Sándor és Steinfeld István 1 — l K.

A nomosszivű adakozók fogadják 
szives koszönetiinket a rendezőbizott
ság nevében: Bajusz Andor és Ben
csik Béla.

— Halálos végű baleset Nagy- 
Mihályban a Sztáray gróf-féle nagy 
műmalomban alkalmazott Takács Já
nos napszámost a gép elsodorta, úgy 
hogy a szerencsétlen munkás a mély
ségbe zuhant, ahol a kerekek né
hány pillanat alatt darabokra szag
gatták. A szerencsétlenség színhe
lyén összeverődött munkások előtt 
borzalmas látvány tárult fe l: a szó 
szoros értelmében cafatokra tépett 
Takács számos tátongó sebből vé- 
rező holtteste, a melyről a hús úgy
szólván elvált vagy lecsüngött, sőt 
még a csontjai is izzé porrá zúzód
tak helyenkint. A malomban dolgozó 
munkások előadása nyomán a baleset- 

j okozta szerencsétlenség nagyon való- 
1 színű oka az, hogy Takácsot, ámbár 
kezdő munkás volt. első Ízben bíz
ták meg a gépszijak kissé körülmé
nyes kezelésével, a mely másnemű 
munkánál több gondot és ügyessé
get igényel és ekkép a gépkezelés
ben való  ̂járatlanságának esett ál
dozatul. Ennek köszönhette, hogy a

! gépszijak a mélységbe sodorták. A 
vizsgálatot ez ügyben megindítot
ták és rövidesen ki fog derülni, kit 
terhel a tapasztalatlan munkások 

! életének könnyelmű kockáztatásáért 
a felelősség

Fegyver a gyermek kezében. Sok
szor hangoztatott igazságnak, hogy 
mily veszedelmes dolog gyermek 
kezébm a fegyver, fényes bizonysá
gát adja ismét az az eset, melyről 
tudósítónk értesít bennünket. Takta- 
Szada községben történt, hogy Kar
dos István ottani erdőkerülő hason
nevű fia. felhasználva szülei távollé
tét, levette a falról atyja forgópisz
tolyát és egy pajtása társaságában 
játszadozni kezdett a fegyverrel. 
Játék közben a fegyver elsült s a 
golyó a kis fiú lábába fúródott.

—  Használt boros üvegek tisztítása. 
Rendesen három dolog okozza a 
használt üveg bepiszkolását. — Vagy 
az alja a bornak marad az üvegben, 
amely virágos, vagy borkőcsapadék 
mutatkozik benne, vagy pétiig a vö
rös-bortól lerakodás képződik az üveg 
szélein, a mely aztán eltávolitandó. 
Az első esetben szükséges, hogy 
üvegkefével és vízzel tisztittassanak 
az üvegek, vagy apró vizes homok
kal. Olomsréttel soha se tisztítsuk az 
üvegeket, valamint fűrészporral és 
papírhulladékokkal sem. a melyeket 
gyakran ajánlanak ugyan, de a me
lyek csak olajos üvegek tisztítására 
alkalmasak. Borkőlerakodások a leg
könnyebben oldódnak, ha az üvegbe 
hígított sósavat öntünk, de ehhez 
ne használjunk jó tőcsért, mert ez a 
sósav egy kicsit megtámadja. Ha a 
vörös bor által okozott lerakodást 
akarjuk eltávolítani, úgy használ
juk szintén a sósavat, mert ezen le
rakodás majdnem mindig borkövet 
is tartalmaz, a mi aztán feloldódik 
és a vízzel való mosás által könnyen 
eltávolítható. Újólagos és alapos mo
sása az üvegeknek teljesen tiszta 
vízzel természetesen szükséges.

Kiadótulajdonos:
LANDfíSMANN MIKSA

Egy rövid (‘legális egész uj
Zongora

k i t ű n ő h a n g g a l ,  eladó  
Udvardy Szaniszlónál
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asszu és szomorodni bort
üvegenként is eladok.
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