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P O L I T I K A I  Ú J S Á G .

Megjelen minden szerdán és szombaton este
K é z ira to k a t viasza nem adunk  

S z e r k e s z t ő s é g :  V e k e r l e - t é r  5 0 2 .

Fololffs .sze rkesz tő : 
D r .  B ú z a  B a r n a

F lö fize tó s i á r :  egész évre  10 ko ro n a , fé lévre  5 ko ro n a, 
n e g y ed év re  2 ko ro n a  50 fillé r. — K gyes szám  ára  10 fillé r.

Kiadóhivatal Lnndesmann Miksa és Társánál. W ekerle-tér 502.
H irdetéseket a iegjut&nyosabb Árban k ö zlü n k.

c fllogRivó.
A zemplénvártnegyei Riggetlen- 

ségi párt tisztelt tagjait s általá
ban Zemplénvármegye összes füg
getlenségi érzelmű polgárait mint j 
az országos függetlenségi és 4S-as 
párt elnöke és országos vezére, j 
ezennel meghívom a vármegyei 
párt általános szervezése céljából 
S á to r a lja ú jh e ly b e n , 190 2. é v i  
n o v e m b e r  hó jo - á n  d é lu tá n  f é l  
5  ó r a k o r  a  M a g y a r  K ir á l y  
s z á llo d a  é tte rm é b e n  tartandó 

p á r t k ö z g y ű l é s r e .
A gyűlésen az országos köz

ponti pártot dr K r a s z n a y  Fe
renc s dr. L e n g y e l  Zoltán or
szággyűlési képviselők fogják kép
viselni.

A lontos és nagy cél érdeké
ben kérem a t. tagokat teljes 
számban való megjelenésre.

Budapest, 1902. nov. 11.
Hazafias üdvözlettel: 

Kossuth Ferencz.

Csak azért is hóhérhimnusz!
Gyönyörűen megerősödött a 

liberalismus magyar hazánkban. 
Isszonyú nagy.a szabadelvítség, — 
most már annyira nagy, hogy a 
postán lefoglalják a magyar em
berek táviratait, ha azok nem kel
lemesek az osztrákoknak.

T Á R C A .
Gangos Tériké.

A F elsőm agyarországi H írlap  eredet? tárcája  

I r t a :  To.na István.
Hát mi a szerelem a színpadon ? 

A hol a hősök élnek, beszélnek sír
nak, sóhajtanak, kacagnak és szen
vednek ! ?

Hazugság, hitvány reproduktió! 
Az a felnőtteknek, a kik már meg
kóstolták a hasból, vérből való pa
ragrafusok bástyái közt élősködő sze
retkezést. De nem az egy fiatal 
leánynak, a kinek bölcső dala a 
malom kerekeiről aláhuló viz zúgása 
volt, a ki gyermekéveiben a mezei- 
virágokból kötözgetett bokrétát, a 
ki mezítláb járta a pusztát, s lihegő 
kebellel Űzte a röpke pillangót, aki 
nem látott más színjátékot a kará
csonyi bethlemeseken kivííl. a kinek 
lelkében a falu morálja, a kis temp
lom papjának tanítása dérén gete a 
világ képét, fogalmát, akit Ifi éves 
kocában azért küld be bibliás anyja 
a városba, hogy tanuljon egy kevés 
városi rendet.

Tériké könyezett a Romeo és da
lia szenvedésein. A vén kisasszonyok

Gyalázatos, csúf, igazságtalan 
dolog az, amiről most hirt adunk. 
Olyan gonoszság, amilyenre a 
Bach-korszak óta nem vetemedett 
Magyarországon kormány, olyan, 
ami a legsötétebb abszolutizmus 
idején történhetik meg.

Az újhelyi függetlenségi kör 
nov. 28-iki közgyűléséből a kö
vetkező üdvözlő táviratot küldte 
ATe ssi  Pál képviselőhöz :

»Nessi képviselő — Budapest.
Országház.

A nemzeti becsület védelmében 
folytatott nemes küzdelméért, a hó
hérhimnusz üldözésében tanúsított I 
hazafias bátorságáért köszönetét és j 
elismerését küldi a sátoraljaújhelyi 
függetlenségi kör mai közgyűlése, j

Pekáry Gyula elnök.«
A táviratot az újhelyi postán 

felvették, de 25-én, kedden, a kö
vetkező értesítést küldték:

„M. kir posta és távirdahivatal 
Sátoraljaújhely. 8683/902. sz.
Tekintetes Pekáry Gyula úrnak 

Helyben.
Értesítem, hogy folyó hó 23-án 

feladott N e s s i képviselő B u d a- 
p e s t  című távirata a távirdaiizleti 
szabályok 3. §-a a) pontja értelmé
ben a kereskedelmi ni, kir. Minister j 

- úr elhatározása folytán a címzettnek 
nem kézbesittetett. Ugyanezen § 
b) pontja értelmében a lefizetett 
távirási dij azonban bélyegtelen fel
szólamlásra visszafizettetik.

Sátoraljaujhaujhely, 1902. novem-, 
bér 24.

R o s z n á k y sk. főnök.“ j

sírtak, de a mikor kis ágya puha: 
pelyhes párnái közt feküdt és meg
jelent képzeletében Rómeó, v deli! 
lovag, a mint Júlia holteste felett 
kesereg nem állhatta meg könnyek 
nélkül. Elszorult a szive és zokogni 
kezdett. Oh bár ő lett volna Júlia 
és felette zokogna most Rómeó. Es | 
valami kimondhatatlan gyötrő vágy 
fogta el a szenvedés után. Szenvedni 
és meghalni akart is, ki tagadja, 
hogy a mikor egy leány lelkét ez 
a két érzés gyötri, akkor már sze
relmes. De kibe? Ma még senkibe, 
még holnap se tudja, hogy kibe és 
holnapután, vagy azután már elégett 
az első csók az ajakán. f,eje meg 
pihen egy férfi kebelén is, ha az a 
férfi becstelen — a leány ne v Júlia 
több *. Talán Magda, talán Griitchen, 
talán egy elkárhozott boldogtalan.

Es Gangos Tériké ii) itott szemek
kel alva járt a házban, az utcán. 
Ártatlan, de már érzésekkel, névte
len vágyakkal, álmokkal telt lelké
ben benn hordozá a színpad fényé
től elvakult leányok boldogtalan vá
gyódását a — szili; adhoz. Ontudat- 

I bán, de elfojthatatlan érzéseit an- 1 
j nak hősei iránt. Az éjszaka lepké
jét megrészegítette a fény. Meg-j 

! kezdte esztelen táncát a ragyogó :

Tehát, mint Kecskeméten, itt 
se továbbítják az olyan táviratot, 
amelyben ez a szó van: hóhér- 
him nusz.

Miért ?
A távirdaűzlett szabályok hi

vatkozott 3. §-a igy szól:
Azon magán táviratok, melyek 

az állam biztonságát veszélyeztetik, 
az ország törvényeivel ellenkezők, 
vagy a közrendbe és erkölcsisógbe 
ütköző tartalommal bírnak, a továb
bításból kizáratnak.«

Idát melyik áll ezek közül az 
esetek közűi ? Ha a Gotterhaltét 
hóhérhimnusznak nevezzük ez az ál
lam biztonságát veszélyezteti? Az 
ország törvényeivel ellenkezik ? A 
közrendbe, vagy az erkölcsiségbe 
ütközik ?

Nem igaz, egyik sem igaz, s 
aki bármelyiket állítja, az valót
lanságot állít.

Itt mondjuk, kiírjuk nyíltan, hogy 
ig e n is  h ó h é rh im n u sz  a  G o iter-  
h a lie !  Tessék hát sajtópert indita 
ni. ez a kijelentésünk az állam biz
tonságát veszélyezteti.

Nem is a póstahivatal találta 
ki azt a valótlanságot, hogy a 
o §-ba ütközik ez a kijelentés. Vi
lágosan olvasható a póstafőnök 
értesítéséből, hogy a kereskedelm i 
m in isz ter  külön rendeletben h agyta  
m eg, hogy ne továbbítsák a hóhér
him nusz  szót tartalmazó távira
tokat.

Ezzel aztán teljesen visszasű- 
lyedtiink a Bach-korszakba Szé
pen vagyunk!

halál körűi. Űzd el. hcssogesd — 
el nem ijesztheted. Megrebben és 
visszatér. Fújd el a gyertya világát, 
az égő kanócnak veti apró szárnyait 
rá száll a kialudt fényforrásra és 
várja kigyulladását. Többé onnét el 
nem repül.

Ez a leküzdhetetlen, démoni vá
gyódás vonta Terikét is a színpad 
felé. A direktor, akit titokban meg
látogatott szánakozó mosolygás közt 
de jóakarata szavakkal utasította el. 
Tériké hazament, elbújt a lugasba 
és elkezdett sirni. Másnap ismét el
ment az igazgatóhoz. A kezét csó
kolgatva kérte. Siránkozott. Végre 
is enyhült a hajthatatlan ember, s 
próbáltatott vele.

Bánk Bánból Melinda tépelődósét 
„utánozta4*.

A direktor mosolygott. Megéne- 
keltette és megsimogatva selymes, 
kipirult arcát gyöngéden figyelmez
tette :

— Kedves gyermekem menjen 
haza a mamájához. Nálunk a szép
sége szerencsétlenné tenné, otthon 
még a télen menyecske lesz.

Terikének a fejébe szökött a vér. 
Majd loszédűlt a lábairól e szavakra. 
(). a ki tiz színművet könyv nélkül

A lefizetett távirati dij vissza
adására nem reflektálunk. Tartsa 
meg magának a magas kincstár 
legyen vele boldog, költse ágyúra, 
puskára, meg egyéb haszontalan- 
ságra. A nép filléreiből gyűlt 
össze úgyis ez a távirati dij, hát 
arra való, hogy a kormány elpa
zarolja, mint a nép többi adófil- 
léreit.

Hanem csak azért is, százszor
i s :  h óh é r h im n u sz  a  Q o tte r h a lte !

Bciű.
ír ta :  Várlaky Sándor.

C zéke, 1902. n ov . 23.

Ellenség nem áll határainkon, 
véres kardot nem hordoznak szét 
a hazában, fiainkat nem állítják 
csatarendbe és mégis úgy vagyunk, 
mintha mindezek rajtunk lenné
nek. Mintha nagy istencsapás ért 
volna, egűnk borús, életünk vál
ságos és gondteli redők ülnek 
homlokunkon. Pedig hát béke 
van a nagy világon, a harciste
nének temploma zárva van s hü
velyében nyugszik a kard.

Igaz: ellenség nem áll határun
kon, hogy betörjön és pusztítsa 
vagyonúnkat, felgyújtsa falvainkat 
s elrabolja kincseinket; de van 
rajtunk egy olyan istenostor, mely 
veszedelmesebb egy zabolátlan 
tömeg pusztításánál, mely jobban 
öl, mint az élesre fent vas: neve 
gazdasági válság.

Ha két ember összekerül, arcuk 
elborul és erről beszélnek; nagy

tud, a ki dicsőség után szomjazik, a 
ki csak az igazgató gyűlölete miatt 
nem játszhatja. Júlia, Melinda, 
Magda szerepeit, ő most fogja ma
gát, pakolja be a ruháját, Írjon az 
anyjának, hogy jöjjön érte a Kesely
ével és a Hókával s menjen haza, 
hogy otthon Udvaros Józsi, kalapos 
Gergő vagy akárki féle csizmás em
ber felesége legyen . . . ?! Soha ! 
Soha!

Haraggal fordult ki az ajtón. Mi
lyen szép volt! Az arca tüzelt, mély, 
kék vizes szemeiben a panaszkodó 
elkeseredés, a gyötrelmes izgalom 
égett.

A színészek, akik a színház udva
rán cigányoskodtak sajnálattal néz
ték a szép leányt, aki e pillanatban 
a hősszerelmes előtt ment el. A 
szeme sugara beleakadt a színész 
sajnálkozó tekintetébe. A lépése té
tova lett, az arca izmai megfeszül
tek — szólani akart hozzá, talán ol
talmat kérni tőle a kegyetlen direk
tor ellen. A hősszerelmes tekintete, 
s az a kissé hangos szánakozás a 
komika részéről tovaűzték.

(F o ly t  k ö v .)

M AGAZINÉI! ANTAL
s  - f i . - u j h e l y i  f c n y k e p é s i l ;  az igazolványokhoz, illetve féláru je
gyekhez a fé n y k é p e k e t  a rendes árért platin papirosra készíti, a mely 
nem sérül meg, mint az eddig készült fényes papíron. ---------
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társaságokban ezt vitatják; sötét 
árnyékként ez követi az embe
reket az utcán

De mi hát az a gazdasági vál
ság :! A boldogulás lehetetlensége. 
Amikor pang minden, amikor min
den vállalkozás sikertelenséggel 
jár, amikor a mindennapi kenyér 
kérdésessé válik százezrekre nézve.

Pedig csakugyan úgy van. Min
den pang, a vállalkozás bukással 
jár. a szükségletek fedezésére 
elégtelen a meglévő jövedelem 
és az embereket epesztő gondok 
emésztik a mindennapi kenyér 
miatt.

Életünk fája ugyanis három for
rásból táplálkozik s ezekből me
ríti az egészséges vérkeringéshez 
szükséges erőt: ez a három pedig 
a mezőgazdaság, az ipar és ke
reskedelem

A mezőgazdasággal tisztában 
vagyunk. Ez a foglalkozás a lég 
gyümölcsözőbb volt valamikor. 
Akik űzték, boldogan éltek, gya
rapodtak, érzésben független s 
gondolkozásban becsületes polgá
rai voltak a hazának.

Manap ez a foglalkozás a leg- 
boidogtalanabb. Sok fáradsággal 
és gyötrődéssel jár s jövedelmező
sége végeredményben egyenlő a 
semmivel. Ezt misem igazolja job
ban, mint az a körülmény, hogy 
nálunk 2 0 ,0 0 0  birtok cserél gaz 
dát évenkint, s hogy a telek- 
könyvnek C. lapján oly rohamo
san nő a teher, mint az áradat. 
Ezt a rettenetes állapotot növeli 
még a beállt munkás és cseléd
hiány. úgy hogy az ország némely 1 
részén fel I'ellesz hagyni ezzel aj 
foglalkozással sokaknak.
Az ipar sohasem tudott minálunk 
erőre vergődni. A láncra vert rab
szolga csak mindig rabszolga 
marad s erői és képességei soha 
sem fognak érvényesülni, sohasem 
fognak kifejlődni. Ilyen rabszolga 
pedig a mi iparunk az Ausztriá
val való szerencsétlen viszonynál 
fogva.

Most azonban, hogy az idők 
válságában megtört a mezőgaz
daság, az iparra még kemé
nyebb sor jutott osztályrészül. Ks 
ha eddig mégis csak elvergődött 
valahogyan, most, hogy a mező- 
gazdaság válságba jutott, teljesen 
zátonyra került.

A kisiparosról ne is beszéljünk, 
mert évk óta nyomorognak már, 
sorsa a nélkülözés, élete a kese-

áll, ha mentül jobban emelik az 
adót.

Pedig a nemzetgazdaság sark
elve egyebet mond. De azt mondja, 
hogy a teherviselésnek a jövede
lemmel egy arányban kell álla ni 
Tehát ha a terhet emelni akar
juk, ezt csak akkor tehetjük, ha 
a jövedelem fokozásáról is gon
doskodtunk. De midőn a mi ál- 
lam'érfiaink gondolkodásuk min
den erejét abban merítik ki, mily 
nevet adjanak az uj terheknek, 
uj keresetforrások megnyitására, 
s a teherviselési képesség fokozá
sára legkisebb gondjuk sincsen.

»Izzadj magyar, amig birsz« — : 
ez az államférfiul elv nálunk — 
»ha már nem birsz, dobra veled, 
hadd jöjjön helyedbe egy másik, 
mindegy akárki az a másik, csak 
fizessen adót.«

És midőn a gazdasági helyzet 
ily züllött, ekkor állnak elő uj; 
ütegek szükségével, a keretek bő
vítésével ma és holnap talán már 
uj manlichereket fognak kérni a 
nagyhatalmi állás szent nevében, a 
mi újabb száz milliónyi terhet fog 
jelenteni.

De térjünk vissz , tárgyunkhoz 
és tartsunk szemlét tovább is a 
viharverte mezőkön. Nézzünk szét 
azok közt, kik nem gazdák, sem 
iparosok, sem kereskedők, hanem 
valamely hivatalos szobában ülnek 
és őrzik az aktákat.

Halljuk, mint döngetik egyre a 
miniszteri ajtókat s koldus han- 

I gon lizetésjavitásért csengenek;
| tehát úgy látszik, szintén csehül 
' állanak

De ez még nem minden. Va
laki azt az ostobaságot verte a 
fejükbe, hogy ők urak; tehát uri- 
lábon akarnak élni, finom szivart 
színi és a legújabb divat szerint 
öltözködni.

Igen ám, csakhogy az úrilábon 
való éléshez sok pénz kell, a havi 
fizetés pedig nagyon kevés pénz, 
Jönnek tehát a kontók, melyek sok 
siralmat okoznak itt is s ott is. 
Itt tönkreteszik az ember jóhir- 
nevét, hivatalában a függetlensé
get és nem egyszer becsületét is; 
amott pedig a tönk szélére a jó-* 

1 hiszemű polgárt és sok becsüle
tes existentiát elpusztítanak.

De egyéb gyom is kél ennek 
az. úri lábon való élésnek a nyo 
mán, melyet vagy a fegyházzal, 
vagy pedig a pisztolylyal szoktak 
letarolni.

rúség, melyre a szocialismus ká
téjában keres enyhülést. A nagy
iparról ellenben azt halljuk min
dennap, hogy üzemét redukálta 
és munkásait százával bocsátja cl, 
kik az anarchia karjaiban keres
nek menedéket.

Hát a kereskedelem. A keres
kedelem ? ügy látszik, szintén nem 
nyugszik rózsákkal megvetett 
ágyon. Legalább a napirenden 
lévő bukásoK az lizlettelenség fe
löli keserű kifakadások és az, 
hogy nagy házak, melyek hajdan 
virágoztak, most válságba jutnak, 
azt látszanak bizonyítani, hogy a 
gazdasági válság förgetege meg
tépázta a kereskedelem viruló 
fájának koronáját is.

Mi virágzik hát m.map: Az adó 
és az ekszekúció. A mai állam
férfiak azt hiszik, hogy az állam
bölcsesség kvinteszenciája abban

Es ennek a társadalmi szomo- 
rujátéknak mi az utolsó jelenése?
Teljes politikai elaljasodás, az el
vekkel való rút üzérkedés, utála
tos hízelgés és kegyhajhászás és 
a hatalom előtt való oly szolgai 
meghajlás, mely undorral tölti el 
a jobb érzésű embert.

Honfiak, ily csillagzatok mel
lett megyünk neki a második év 
ezrednek! Istenem, mi lesz ve
lünk ?!

Függetlenségi pártgyülés
Megérjük végre, hogy megye- 

szerte szervezve lesz a független
ségi párt, s az eddigi tespedés 
helyébe agilis élet lép.

Kossuth Eercncz plakátját, amely 
ben országos pártvezéri jogánál

fogva összehívja a gyűlést, lapunk 
élén közöljük.

Azonkívül a függetlenségi kör 
elnöksége a vidékre a következő 
meghívókat küldte szét:

»Tiisz t e l t  E lv  tá  rs  !
Pártunk országos vezérének 

hozzám intézett levelet avval a 
kérelemmel közlöm, hogy méltóz- 
tassék a gyűlésen okvetlenül meg
jelenni, s — különösen miután 
a párttagok teljes névsorának hi
ányában nem küldhetünk minden 
elvtársnak értesítést — azon lenni, 
hogy ismerősei is minél többen 
jőjjenefk erre a nagyon fontos, 
s vármegyénk jövőjére korszak- 
alkotó gyűlésre

A gyűlés november 30-án dél
után fél 5 órakor Sátoraljaúj
helyben, a »Magyar Király« 
szálló éttermében lesz.

Sátoraljaújhely, 1902. Novem
ber hó 25-én.

Hazafias üdvözlettel 
Pekáry Gyula

:i saujliolvi függetlenségi kör 
‘ elnök.

Ig en  t i s z t e l t  L in ó k  ú r i
Hiteles értesüléseim szerint Zem- 

plénvármegye több választó-ke
rülete megnyerhető volna a füg
getlenségi pártnak, ha a megyé
ben a párt szervezete és tevé
kenysége erélyesebb volna. Szük
ségesnek tartom ennélfogva a 
zempléni újra szervezkedést, s 
ennek napjául í. év november 
30-át tűzöm ki, s mint az orszá
gos párt elnöke és országos ve
zére, felhívom Elnök urat, hogy 
e napon, a Sátoraljaújhelyben 
megtartandó szervezkedési gyűlé
sen jelenjen meg.

Az országos központ képvisele
tében Dr. Krasznay Eerencz, Dr. 
Lengyel Zoltán képviselők és tit
károm küldettek ki általam a 
szervező gyűlésen való részvé- 

! telre.
Budapest, 1902. November hó 

1 1 -én.
Hazafias üdvözlettel 

Kossuth Ferencz.«
K rasznay  Ferenc és Lengyel Zol 
tán képviselőkön az eddigi érte
sülése k szerint lejönnek még; N essi 
Pál, M ezössy Béla, Benedek János 

j és Rálh Endre. Sőt lehetséges, 
í hogy maga Kossuth  Ferenc is 
lejön.

Ismételten kérjük azért a párt 
| vidéki tagjait is, kövessenek el 
mindent, hogy a gyűlés minél né
pesebb, impozánsabb legyen.
A gyűlés után este 8 órakor kö
zös vacsora lesz. Egy teriték, bor
ral három korona Jelentkezni le
het már előre a függetlenségi 
kör háznagyánál, ifj. Horváth Jó- 

! zscinél.

A függetlenségi kör közgyűlése.
A függetlenségi kör népies köz

gyűlést tartott Vasárnap, november 
23-án a kör helyiségében, f\'kdry 
Gyula elnöklete alatt. V

Elhatározták, hogy a körlmlyisége 
céljára a Korona szálló (földszinti 
éttermét és utcai helyiségtől bére
lik ki. A város központján f\kvő uj

otthonba, remélhetőleg még az ed
diginél is nagyobb számban fognak 
járni a párttagok. Az uj helyiséget 
valószínűleg újévkor nyitjuk meg.

Dr. Székely Albert lelkes indítvá
nyára. Dr. Busa Barna és Dr. Fried 
Lajos felszóllalása után a Nessi-íigy 
botránya alkolmából Nessi Pál kép
viselőhöz s az országos független
ségi párthoz a következő táviratokat 
intézték :
Nessi képviselő Budapest. Országház.

„A nemzeti becsület védelmében 
folytatott nemes küzdelméért, a 
hóhérhimnusz üldözésében tanusi- 
tott hazafias bátorságáért, köszöne
tét és elismerését küldi a sátoralja
újhelyi függetlenségi kör mai köz
gyűlése.

Pekáry Gyula, elnök.
Kossuth Ferencz — Budapest.

József-körút 47.
„A sátoraljaújhelyi függetlenségi 

kör'mai közgyűlése lelkes üdvözle
tét s hálás köszönetét küldi az or
szágos függetlenségi pártnak, nem
zeti becsületünk és-anyagi érdeke
ink bátor és önzetlen védelméért.

Pekáry Gyula, elnök.
Végül, miután Dr. Kossuth János 

megyei pártelnök a Kossuth Ferenc 
által november 30-ára kitűzött párt
közgyűlés összehívása iránt Ígérete 
dacára még mindig nem intézkedett 
megbízták az elnökséget, hogy Kos
suth Ferenciül nyert meghat ul ma
zása alapján bocsássa ki a meghí
vókat.

Üdvözletek.
A függetlenségi körnek Nessi Pál - 

hoz intézett táviratát nem kézbesí
tette a posta.

A függetlenségi párthoz intézett 
táviratra Pekáry Gyula elnökhöz a 
következő válasz jött :

»M élyen  t i s z t e l t  e ln ö k  ú r i
A  Sátoraljaújhelyi független

ségi kör közgyűléséből az orszá
gos függetlenségi és 48-as párt
hoz intézett szives üdvözletét a 
párt és magam nevében igen 
köszönöm.

Kérem Elnök urat és a füg
getlenségi kör minden lelkes tag
ját, hogy legodaadóbb buzgóság- 
gal törekedjenek arra, hogy a 
november hó 80 ára megállapí
tott ónnállóvámterületi népgyű
lés minél népesebb, mentői na
gyobb érdekeltség belevonásá- 
val folylyék le, — s a várme
gyei tiiggetlenségt párt szervező 
gyűlésén az illetékesek mentői 
számosabban legyenek jelen a 
vidékről is

Hazafias szívélyes üdvözlettel 
igaz hive: 

Kossuth Ferenc.

A törvényszéki palota.
Tisztelt laptársunk, a Zemplén, 

múltkori közlésünkre reflektálva szin
tén rendkívül sürgősnek ismeri el 
az újhelyi törvényszéki palota épí
tésének ügyét. S azt írja. hogy ha 
nekünk »bizalmas éresülésünk« vau 
a törvényszéki elnöknek ebben az 
irányban kifejtett működéséről, neki 
viszont arról van bizalmas tudomása, 
hogy vármegyénk főispánja (ezt a két 
szót dűlt betűvel szedette a Zemp
lén) szintén többször járt már ebben 
az ügyben az igazságügy miniszter
nél s az ügy miniszteri előadójánál, 
akik maguk is elismerték az építke
zés sürgős voltát.

Annak a kijelentése mellett, hogy 
nekünk semmiféle bizalmas értesülé
sünk nincs a törvényszéki elnök mű
ködéséről. mert az ő eljárása ebben 
a kérdésben nyílt dolog, amiről min
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denkinek tudomása van. örömmel 
vesszük hírűi a Zemplt-u bizalmas 
közléséből, hogy a főispán is utána 
jár ennek a dolognak. Ezt csakugyan 
szükség volt nyilvánosságra hozni, 
mert eddig csak a legbuavatottabb 
bizalmasok tudták.

De sehogy se tudjuk helyeselni a 
Zemplénnek azt nz álláspontját, hogy 
teljesen abszurdum azt kívánni hogy 
a vármegye engedjen át a maga 
fundusából egy részt az építkezésre.

A limitkor tudvalevőleg már el 
volt határozva az uj palota építése 
a Korona-utcán. úgy. hogy a mos
tani fogházat is fenntartják. A terv 
valósításához szükség lett volna a 
megyeháza udvarának leghátsó ré
széből vagy 10—15 négvzetölnyi 
területre.

Ennek az átengedését, — holott 
megfelelő ellenértéket kínált érte az 
igazságügyi kormány — a várme
gye kereken megtagadta, s ezen 
múlt az egész építkezés.

Emlékezünk, hogy ugyanazok a 
hit mamelukok (élükön Molnár volt 
főispánnal.) akik választásoknál s 
máskor kritika nélkül támogatták a 
kormány leggonoszabb igazságtalan
ságait. — milyen hangosan beszél
ték , hogy nem engednek az ősi jog
ból, egy talpalattnyit se adnak át aj 
vármegye szent tulajdonából, s egyéb 
ilyen frázisokat. Mintha a vármegye 
ős autonómiája ahhoz a tíz kvadrát- 
öl területhez lett volna kötve, olyan 
hevesen villogtattak az ősi fringiát 
a területet kérő kormány ellen.

Pedig liát kár volt. Inkább más
kor tanúsítottak volna a kormány- 
nyál szemben a jogok védelmében 
ilyen nemes buzgalmat. Mert arra a 
talpalattnyi területre ugyan semmi 
szüksége nincs a vármegyének, s 
annak az átengedésével egy hajszál
nyi csorbát se szenvedett volna az 

. autonómia.
IJtóvógre is azt a palotát nem a 

saját lakására építi az igazságügy- 
miniszter, az ép úgy a vármegye 
közönségének a használatára lesz, 
mint a vármegyeháza, hát még ha 
ingyen adnák is azt a 10 kvadrát 
ölecskét, az se lenne valami okta
lan ,, percen te lgetés‘\  De pláne mi
kor ellenértéket is kínál érte a kor
mány, akkor ennek a teljesen hasz
navehetetlen parányi területnek a 
megtagagadása nem a megye jogai
nak s vagyonának védelme, hanem 
a megye érdeke ellen való vaskala
pos szükkeblüség és indokolatlan 
makacskodás.

Tessék azt a kis területet áten
gedni, s máshol és más irányban vé
delmezni a vármegye jogait, s autó 
nomiáját, nem itt, ahol nincs rá 
szükség. Akkor meglesz a törvény
széki palota.

Végül konstatáljuk, hogy hallga
tagon elismeri a Zemplén is, hogy a 
vármegye országgyűlési kéj) viselői 
semmit se tettek még a törvényszéki 
palota érdekében. No, ez igaz is.

fi hóhérhimnusz Ujhelyben.
•»

S z e rk e s z tő i ü z e n e t  
Függetlenségi párti. — Helyben.

Ön ezt Írja :
„Van-e tudomása szerkesztő úr

nak arról, hogy tegnap éjjel a vá
rosunkban járt honvéd tisztek a 
szemtelen Gotterhalte mellett mulat
tak, és a cigánynyal azt húzatták ?“ 

Szives értesítését köszönöm. Tudo
másom már előbb is volt róla, mert 
másoktól is hallottam, hogy azok a 
honvédtisztek, akik Miskolczról el
jöttek az Ujhelyben járt Clair tá
bornokot üdvözölni, az újhelyiekkel 
együtt a Rock vendéglőjében mulat
va* a Gotterhaltét húzatták s amel
lett mulattak.

De nem nagyon kesergek érte, 
mert nem adok erre az esetre semmit.

Utóvégre avval már ma tisztá
ban vagyunk, hogy a honvédség 
magyar volta csak ép annyi értékű, 
mint azoké a gyufáké, amiket Bécs- 
ből hoznak Magyarországra, s itt 
rájuk ragasztanak nemzetiszinű ma
gyar vignettát.

Hát hogy ezek az idegen tiszt urak 
\zart tar. atrban a (iotterha te című 
hóli *rhi unuszt játszatják-e vagy ab 
ben a cseh nemzeti dalban gyönyör
ködnek : »Dér Wenzol komint, dei j 
V cnzel kommt. dwr Wenzel ist 
sc'mn dn. avagy a kis Kolin nótá- í 
jáa mulatnak, az ránk nézve telje-! 
sin mimh';v. e - csak az ő érzésük
től. s Ízlésüktől függ.

A tis/jt urakkal mi már leszámol-1 
tünk. Ok nem tartják becsületes, 
embernek azt. aki a Gotterhalte el-j 
Ion tüntet, mi pedig nem tartjuk J 
magyarnak azt. aki tűri aGotterhal- 
tét. Ez elég kiegyenlithetetlen el-, 
len tét.

Azt merem állítani, s tudomásül j 
veheti már előre a honvédség is.

I hogy ha akárhol és akármikor nyíl- \ 
varoson fogják húzatni azt a hitvány j 
hóhérnótát, hát nem tízen, de szá- j 
zan leszünk, akik ezt a nótát k i fog
juk fütyülni.

S még csak a mi jó magyar ci- 
ígánvunkhoz, Lukács Károlyhoz van 
egy pár szavam. Felőle nőm hittem 
volna, hogv a hegedűjét beszeny- 
nyezze a Gotterhalte hangjaival. 
Azon a hegedűn, amelyen annyi 

j sokszor s olyan lelket felrázóan ját
szotta a mi Kossuth-nótánkat, most 
Gotterhaltét húzni szentségtörés, is- 

j tenkáromlás.
Nem így tettek a régi jó magyar 

cigányok. Az öreg Rácz Paliról min
denki tudja, hogy soha, még pu- 
ram.sszóra se játszotta el a Gotter
haltét. A mi jó Mányi Lajosunkról 
se hiszem, hogy eljátszotta tolna 
valamikor akárki kedvéért ezt a gaz 
nótát.

A eigánymuzsika a nemzet leiké
ből fakad, tehát a cigánynak a 
nemzettel kell együtt éreznie.

Megélne Lukács Károly a szombat 
esti tiszti mulatság jövedelme nélkül 
is. Es azon a pénzen, amit a Gott
erhalte játszásáért kapott, úgyse 
lesz isten áldása. Hát hiszem, hogy 
többet senki se fogja hallani a Lu
kács hegedűjéből az osztrákok hó- 
hérhimnuszát.

Végűi azt jegyzem meg, hogy sok 
derék magyarérzelmű honvédtisztet 
ismerek, akiknek bizonyára legjob
ban fájt. hogy kényszerülve voltak 
a Gotterhalte mellett mulatni. Ezek 
ne vegyék magukra, amit irtain.

Búza B arin .A M E G Y E  É S  A V A R O S .
Végrehajtás, licitálás.

Szegény a nép, nem tud űzetni, 
hát bizony sok dolga akad a végre
hajtónak. '

No és hogy még több legyen a 
foglalnivaló, hát beáll a licitáltatok 
közé az alispán is, és kihirdeté nagy 
keményen, hogy amely község a 
hivatalos lapért járó 12, 8 és 4 ko
ronákat meg nem fizette, hát azon
nal fizesse be, mert különbben a köz- 
poutból küld végrehajtót a nyakukra, s 
! bizonyára el licitál tatja még a „köz
ségházát is.

lm tehát megtudhatják a közsé
gek. hogy drágán kell azt megfi- 

j zetni, ha a nova gradiskai házalás
ról meg az acetylén gyártásról és a 
nagyszebeni nem fizető betegekről 

j akarnak érdekfeszitő újdonságokat 
olvasni. Most fizethetnek 6 forintot 
azért az újságért, ami saját szövege 
szerint hatóságoknak csak j  forintba 

■ kerül.
No de jól van ez így. hisz így 

I akarja a többség !
X A városi képviselőtestület folyó 

hó 27-én délután 2 és fél órakor a 
városháza tanácstermében rendkí
vüli közgyűlést tart. Tárgy : A vá
lasztás alá nem eső képviselők 1903. 
évi névjegyzékének az 1880. évi 
XXII. t.-c 33. §-a alapján leendő 
megállapítása tárgyában beérkezett 
küldöttség! jelentés tárgyalása.

S Z Í N H Á Z .
Úgy látszik, hogy jól erezik ma- 

I gukat lvomjáthiék Ujhelyben. fí hó- 
i napban immár a második, s most

már négy estére terjedő előadás so 
i z.itot jeleni a színházi jelentés. 
Lassan felszaporodik majd az elő- 
a lá>ok száma, s ha Kassa tovább is 
nm tollán bánik evvel a derék és ki
tin '' társulattal, egyszer csak azon 
v *szik észre magukat, hogy Kom- 
j íthy itt ragadt Ujhelyben, s majd 
innen i indul át Kassára két-három 
estére.

Az előadások már szerdán, e hó 
2()-án kezdődnek, amikor »A' asszony*. 
rendkívül kacagtató vigjáték-ujdon- 
ság premiérje lesz; csütörtökön az 
»/■Ígér . pénteken a »Kölcsönkért fe 
lesége kitűnő vígjátékok — szomba
ton Kehegarey hatásos drámája, a 
»/ találós csórni«, kerülnek előadásra.

.legyeket már most lehet váltani 
bármely előadásra Friss Heiman úr
nál.

H Í R E K .

V o r o n y á k  B é la .
Jrtn: Várlaky Sándor.

C zéke. 1902. nov. 22.
Ez egyszer nem csillagokat rug

daló nagyságról, hanem csak egy 
szegény fiúról fogok beszólni ily cí
men. Egy anyátlan s apátián árvá
ról, ki a szélrózsa irányát követve, 
idevetődött s éti az utca sarából föl
szedtem abban a reményben, hogy 
fogok s/ámara találni valahol valami 
menhelyet.

Voronyák Béla állítása szerint Ud- 
vára való, hol atyja gazdasági alkal
mazott volt s néhány óv előtt meg
halt. Tavaly elhunyt az édes anyja 
is. a most 8—9 éves Voronyák Béla 
utolsó támasza.

Akkor a kis Voronyák Béla miti 
tehetett egyebet, miután sem az ille
tékes hatóságok, sem a gyám, sem 
az árvaszék nem törődtek vele, mint
hogy világgá menjen.

És a kis Voronyák Béla ment- 
mendegélt házról-házra, faluról-falu
ra. Ha megéhezett, a könyörületes 
emberek megszánták őt, s adtak 
neki egy falat kenyeret; némelyek 
valami rossz condrát is dobtak rá. 
mikor látták, hogy a szegényke me
zi télén és fázik. Nyáron a virágos 
mező volt az ágya, a határkő a pár
nája : a tél hidege ellen jó éjjeli 

í szállást adott a istálló melege.
Álljunk meg egy percre az élet e 

tragédiájánál. Az apa, a kenyéradó 
meghal, de meghal a gondozó is, az 

I édes anya. A gyermek marad, de 
I senkije nincs, nem gondol vele senki,
] magára van hagyatva s nő. mint a 
mező lilioma, mint az ég madara, 
mint a rengeteg dúvadja : ma itt 
van, holnap ott. ma ez a bokor ad szál
lást. holnap az a szakadás.

A mező liliomának, az ég mada
rának. a rengeteg dúvadjának jó ez 
az élet; de hogy embernek, egy ci
vilizált embernek jó legyen ez az 
élet, nem tudom elhinni, sehogysem 
fér a fejembe.

Voronyák Béla sorsa kiáltójel eb
ben a mi káprázatosán fényes éle
tünkben s világot gyújt, melynél 
betekintést nyerünk a mi társadal
munk mélységeibe.

Egy gyermek elveszti atyját, el
veszti anyját és sorsa ezzel meg 
van pecsételve minálunk.

A hatóságok nem törődnek vele, 
a társadalom nem karolja föl és óvó
kén át bolyong, sohasem érezve a 

• szív melegének egyetlenegy sugarát,
I csak az élet sivár fagyát.
1 Mi lesz az ilyen gyermekből, ha 
(felnő? A rendőrség albumai és a 
j zsúfolásig megtelt fegyliázak leg
jobb felelet erre a kérdésre.

Es hány ilyen Voronyák Béla van 
'ebben az országban? Hány ilyen 
' gyermek, kinek senkije nincsen, ki- 
| vei senkisem törődik, kinek adnak 
í egv darabka kenyeret, ha éhezik .kire 
; dobnak egy rossz cundrát. ha me
zítelen s megtűrik, hogy egy éjjelt 
a meleg ólban tölthessen, aztán pe- 

! dig elbocsátják? De midőn megnő 
azzal kergetik el a küszöbről: eredj 
dolgozni!

De a szerencsétlen nem tanult 
; dolgozni, nem oktatta rá senki, nem

szorította senki. Élt mint az ég ma
darai a szabad mezőn.

Es midőn elkövetkezett az idő, 
hogy nem adnak neki enni, ha éhes, 
nem adnak neki ruhát, mert mezí
telen. mert dolgozhatna, elmegyen 
és elveszi, amit el nem tett, learatja, 
amit el nem vetett. Hiszen ezt látta 
a vadaktól, melyeknek módjára ő is 
felnőtt.

%  így tenyészik nálunk az em
beri dúvad, a fegyliázak gyümöl
cse, az igazság vas vesszeje alá való 
anyag.

Az emberiség nyomorúltjaival nem 
érünk rá foglalkozni, mert lekötnek 
a nagyhatalmi pozitiók és egyéb 
bolond álmok. De pénz sincsen reá, 
mert kellenek a hadihajók, az uj 
ütegek, a keretek kibővítése és a 
többi. Sőt legújabban azt látjuk nagy 
keservvel, hogy az egykor fenome
nálisnak hirdetett manlicherek hit
vány flinták, melyekkel nem lehet 
európai színvonalon álló hadseregek 
elé állani, ezért hamarosan újakkal 
kell azokat kicserélni.

Csak tovább, csak mindig ezen az 
őriiletes lejtőn! Te emberi dúvad 
pedig csak tenyószszól tovább, ti 
Voronyák Bélák csak nőjjetek ví
gan !

De ha egyszer felnőttetek és azt 
látjátok, hogy beláthatatlan tábor a 
számotok, legyetek ti is oly könyör
telenek. ha majd számadást tartotok, 
mint voltak azok, kik nem törődtek 
veletek és hagyták, hogy dúvaddá 
fejlődjetek.

— Egyházmegyei hir. Katinszky 
Geyza, újonnan kinevezett zemplén- 
megyei főesperes installációja f. hó
24-én hétfőn reggel 9 órakor volt a 
kassai dómban.

— Kinevezések. A m. kir. igazság- 
ügyminiszterium Tóth Dezső hely
beli kir. tvszéki aljegyzőt a miskol- 
czi kir. járásbírósághoz albirónak ki
nevezte. — A m, kir. igazságügy - 
miniszterium Zvillinger Károly díj
talan számgyakornokot a helybeli 
pénzügyi számvevőséghez díjas gya
kornokká nevezte ki.

—  Áthelgezések. A m. kir. igaz- 
ságügyminiszter Ostermanu Ernő 
joggyakornokot a kassai kir. tör
vényszéktől a helybeli kir. törvény
székhez hasonminőségben áthelyezte.

A m. kir pénzügyminiszter. Ma- 
rossy Kálmán deési kir. pénzügyi 
fogalmazót hasonminőségben a hely
beli kir. pénzügyigazgatósághoz he
lyezte át.

A vall. és küzokt minister Grill 
János és Grillné Steiger Erzsébet la- 
zonyi áll. el. iskolai tanítót, illetve 
tanítónőt a felső-visói áll. elletni is
kolához áthelyezte és helyükbe a la- 
zonyi iskolához Cseh Károly és Csehné 
Rohringer Irén lázárföldi tanitópárt 
helyezte át.

— Eljegyzés. Dr. Rosenberger Mór 
kolozsvári egyetemi belgyógyászati 
tanár segéd, folyó hó 25-én elje
gyezte Bettelheim Márton bornagy
kereskedő leányát, Laurát.

Halálozás. Tóth Lajos sajó-hid- 
végi ev. ref. lelkész az alsó-zempléni 
egyházmegye tanácsbirája és pénz- 
tárnoka meghalt.

— Adományozás. Gróf Andrássy Dé
nes legutóbb a tolcsvai ev. ref egy
ház részére 2000 koronát adományo
zott.

—- Felolvasó est. A sátoraljaújhelyi 
reformátusok harmadik vallásos irá
nyú felolvasó estéje folyó hó 27-én 
vagyis csütörtökn d. u. 5 órakor 
lesz a lelkész-lak tanácstermében. Ez 
est műsorát egy felolvasás, a vegyes 
énekkar szereplése és szavalatok 
fogják képezni. Külön meghívók ez 
estékre nincsenek kibocsátva.

— Nyilvános köszönet. Sátoraljaúj
hely r. t. város képviselőtestülete a 
saujhelyi izr. népkonyha egyesülőt 
céljaira a város erdejéből 6 M-öl 
tűzifát adományozott. A nagylelkű 
adományt az egyesület hálásan kö
szöni. Sátoraljaujkely, 1902. novem
ber 24-én. —■ Dr, Sc/i’ón Vilmos, egy
leti elnök. Dr. Gross Dezső, egyleti 
titkár.
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