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Tisztességes fegyverek.
Kazy József itt járt Ujhelyben, 

sőt az elmozdított polgármester 
négyes fogatán egy nap alatt 
végigfutotta a kerületet is.

Nem mondhatnók, hogy valami 
nagy szeretettel volna iránta az 
újhelyi polgárság. Es mégis nyit 
godtan járhatott kelhetett, semmi 
támadás nem érte, sehol meg 
nem bántották. Ami szépen jel
lemzi az újhelyi polgárság ko
molyságát, higgadságát és tisz
tességtudását. Mutatja azt, l’.ogy 
ez a polgárság a harcot nyílt és 
becsületes fegyverekkel akarja 
megvívni.

Elvárhatnék, hogy a másik rész
ről is megtelelő lojalitással viszo
nozzák ezt az eljárást Sajnos, 
ennek ép az ellenkezőjét tapasz
taljuk.

Például már az maga méltány
talan dolog, ahogy Búza Barna 
személyével bánik a munkapárt 
lapja. Mi egy rósz szót se irtunk 
Kazyról, tárgyilagosan bíráljuk a 
tetteit, a munkapárti lap pedig 
úgy ir Búza Barnáról, mint egy 
kapaszkodó politikai senkiről s 
mint valami notórius lókötőről. 
H it ennyire talán még se volna 
szabad menni.

Utóvégre Búza Barna mégis 
öt éven át tekintélyes tagja volt 
a parlamentnek. Erre nem kell 
fényesebb bizonyiték, mint hogy 
a képviselőház első és legtonto 
sabb bizottságának volt tagja, a 
pénzügyi bizottságnak, amelybe 
mindig a Ház legkiválóbb tag
jait választják be. A szabadelvű 
párt idejében, mikor mindenütt 
panamáztak, tízezrekre menő évi 
jövedelmet jelentett a pénzügyi 
bizottsági tagság. Búza Barna egy 
fülért se keresett ennek a révén. 
Ez talán eléggé mutatja, hogy 
becsületesen fogta fel a hivatását.

Tagja volt még több igen fon
tos bizottságnak, mint a válasz
tási reform tárgyalására, a telepí
tési törvény tárgyalására kikül
dött bizottságoknak.

Első parlamenti beszéde feltü 
nést keltett, a lapok a legnagyobb 
elismeréssel Írtak róla. Azóta na 
gyón sokszor beszélt a parlament
ben s mindig tetszés és taps fo
gadta a beszédeit, — egyik-má 
sík felszólalása parlamenti szen
záció volt.

Politikai agitációban bejárta az

égész országot s gyűléseken min- 
dennütt óriási hatással beszélt. 
Gyértyószentmiklóstól Sopronig, 
Aradtól Besztercebányáig az or
szág csaknem minden városában 
ismerik és tisztelettel említik a 
nevét. Vezércikkei révén is elő 
r.yösen ismerik s a legkiválóbb 
publicisták közé sorozzák minden
felé az országban, ott is, ahol 
Meczner Gyula és egyéb helyi 
nagyságok létezéséről semmit se 
tudnak. (Valaha Meczner Gyula 
is büszke volt rá Kassán, mikor 
o 't zajos sikerrel dikciózott.l Min
denesetre ismeri a nevét az or
szágban százszor annyi ember, 
mint Kazy Józsefét, aki tisztessé
ges, derék ember, de sohase volt 
egyéb, mint egyszerű, szürke hi
vatalnok, amilyen van tízezer s 
aki a rendes hivatali létrán min
den különösebb ugrás nélkül fel
jutott a miniszteri tanácsosságig 
s most, mint legidősebb minisz
tert tanácsos, az államtitkárságig.

Nem kenyerünk a dicsekvés, de 
ezek mind közismert igazságok, 
amiket nehéz letagadni. Es mikor 
ilyen közéleti szereplés után a 
Zemplén pennaforgató gyerekei 
valami elbizakodott lekicsinylés 
hangján írnak Búza Barnáról, az 
talán még sem a leglojálisabb 
fegyver.

Es ehhez a hanghoz méltó a 
munkapárt egész választási harc
modora. Eszükbe se jut, hogy 
argumentumokkal, a meggyőződés 
fegyvereivel nyerjék meg maguk
nak a választókat. Erőszak, vesz
tegetés, ígéretek : ezek az ő fegy
vereik.

Imreg község választóinak 3000 
koronát ígérnek az iskolájukra, 
ha a mnnlcapártra szavaznak. A 
velejtei választóknak megígérik, 
hogy a szövetkezet adósságát ki- 
.izeti a kormány, ha Kazyhoz ál
lanak. Ezekről mind biztos tudo
másunk van,

De leggyalázatosabb, amit Bor 
siban, Toronyán s még egy pár 
községben müveinek a legelő
segély ígéretével.

A koalíciós kormány idejében 
hozták azt a törvényt (1908. évi 
XL11I. törvénycikk) hogy minden 
község, amely legelőt vásárol a 
törvényes feltételek mellett, a vé
telár feléig terjedő segélyt kap rá 
az államtól. Ezt nem a kormány 
adja, nem protekció, minden köz
ség, amely a törvényes feltétele

ket igazolja, követelheti a törvény 
alapján  ezt a segélyt

Becsületes jó szándékkal hozta 
a képviselőház ezt a törvényt. 
Búza Barna is jelentékeny részt 
vett a megalkotásában. Nem is 
gondoltak rá, hogy jöhet olyan 
hitvány és elvetemült kormány, 
amely ezt a nép javára alkotott 
tisztességes, humánus intézményt 
is felhasználja kortcskedésre.

Most a legszemérmetlencbbül 
megteszik. Borsiban, Toronyán, 
meg másutt n>íltan hirdetik, hogy 
ha a község a kormányra szavaz, 
akkor kap legelővételre állam
segélyt.

így válik becsületes emberek 
becsületes alkotása gonosz em
berek kezében a lélckvásárlás 
becstelen fegyverévé.

Folyik a lélekvásár. Vezetője 
a főispán ur, aki most egyáltalá
ban nem főispán, mert hivatalos 
teendőivel épen nem foglalkozik. 
Legfeljebb az ipartestület ügyé
ben intéz néha — a törvény ci
nikus megsértésével — közvetlen 
rendeleket az engedelmes városi 
tanácshoz. Ellenben egész nap 
citálja magához felhajtói által a 
falukból s a városból az embe
reket és végzi a kerítés munká
ját a kormánypárt számára.

Most már nem is bízza másra 
a vesztegetést, ü  maga cselekszi. 
Tegnap Szúm yeg községnek ígért 
3ooo koronát iskolára, ha a mun
kapártra szavaz.

Ilyen mérgezett fegyverekkel 
dolgozik a munkapárt. Ez a le
idet a mi lojalitásunkra.

Bizony, szégyelhetnék magukat 
az urak!

Zsidó hitű polgártársaiul!
és a nemzeti törekvések.

Polgártársaink felekezetek szerint 
való megkülönböztetésétől mi tuda
tosan tartózkodtunk^ tartózkodunk 
Mert az, hogy ki melyik felekezet 
Ilivé, nézetünk szerint nem szolgál
tat semminemű adatot sem jellemé
nek, sem egyéni értékének megálla
pításához intelligens egyén előtt 
teljesen közömbösnek kell annak 
lennie, hogy ki melyik templomban, 
milyen rítus szerint imádja Istenét.

Mi azt óhajtjuk, hogy legyen ki
ki buzgó hivő felekezetinek, de soha 
se vigye be a felekezeti érzést és 
felfogást a felekezeti térre egyáita 
iában nem tartozó kózdolgokbu, köz- 
ügvekbe.

Természetes, hogy politikai tekin

tetben se irányítsa és ne feszélyez
zen senkit a vallása. Ne vegyítsen 
senki felekezeti momentumokat poli
tikai állásfoglalásának indító okai
közé.

Hogy vallott elveink ellenére is 
ezúttal kivételesen egy vállásfeleke- 
zet híveit hozzuk kapcsolatba po
litikai kérdésekkel, arra bennünket 
e felekezet hívei iránt való tisztes, 
jóakaratu szándék vezérel.

A zsidó felekezet híveinek mi ál
talában tisztelői vagyunk. Elismer
jük hazai származású tagjainak in
telligenciáját, jó magyar érzését, a 
nemzethez való hűséges ragaszkodá
sát. Csak azt az egyet tapasztaltuk 
sajnosán és nem tudtuk soha meg
érteni, hogy a íeiekezethez tartozó 
konzervativebb gondolkozást! elemek 
túlnyomó része rendszerint a min
denkori kormányhoz szit, ha nem 
képviseli is a nemzeti álláspontot.

Ennek lélektani oka eddig rejtve 
volt előttünk. Csak mostanában hal
lottunk olyan hangokat, amelyek 
némi bepillantást engednek ebbe a 
rejtélybe. Politikai magatartásuk 
indokául azt hallottuk u. i. egyik
másik igen tiszteletre méltó polgár
társunktól. hogy „vallásos zsidó nem 
lehet a kirá'y ellen.*4

Az illetők iránt érzett minden 
tiszteletünk és nagyrabecsülésünk 
dacára is a leghatározottabban el
lene kell mondanuuk annak a fel
fogásnak . hogy pártunk a korona 
viselője ellen vagy általában szemé
lyek ellen harcolua. Az a küzdelem, 
amelyet pártunk vív, elvekért folyik, 
nem személyik mellett vagy elten. Aki 
a függetlenségi párttal tart, az igenis 
a nemzeti ügy melle sorokozik ; ámde 
ez nem jelenti és egyáltalán nem is 
jelentheti azt, hogy ezzel az uralkodó 
ellen foglalna állást az illető. Az 
uralkodó személye szent és sérthe
tetlen nekünk is.

Sőt, ha kissé mélyebben a dolgok 
fenekére tekintünk, lehetetlen arra 
a tapasztalatra nem jutnunk, bogy 
épp ellenkezőleg, a korona állásfog
lalását könnyíti meg s igy voltaké- 
pen a király mellett kardoskodik az, 
aki a függetlenségi pártot támogatja.

Ezt az állítást a következők fog- 
j ík talán némileg megvilágítani.

Királyunk u. i., mint tudjuk, nem 
nemzeti dinasztiákéi származó ural
kodó. Ezenfelül neki nemcsak Ma
gyarországot kell kormányoznia, ha
nem Ausztriát, Csehországot és még 
egy csomó örökös tartományt. Hogy 
ebből kifolyólag nagyon nehéz a 
helyzete, ezt készséggel elismerjük.

Olyan a helyzete, mint annak az 
atyának, akinek két édes gyermeke 
van, de ezek a gyermekek egymásra 
nézve mostohák. Ő, atyailag szereti 
ugyan mindegy iket, de ez a szeretet 
még sem nyilvánulhat egyformán. 
Nem, mert a szerencsésebb helyzetű 
testvér féltékenykedik a másikra és 
igyekszik az édes atya szívéi tőle 
elhajlitani. Súlyosítja a helyzetet, 
hogy az atya — bár mindakét fia 
egyformán fedezi udvartartása költ-

Klein Kálmán
kelengye, ruhaszövet s divatáruháza
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tágéit — állandóan az egyik gyér 
mekónél lakik — Osztrákoknál ; má
sik gyermekéhez meg. Magyarhoz, 
csak látogatóba jár néha.

Nem csuda — és ez lélektani ala
pon könnyen megfejthető — ha 
minden pártatlanság és igazságérzet 
dacára is tova-tovább több szállal 
kapcsolódik a szivéhez az a gyermek 
és ennek a családja, aki állandóan 
ott sürüg-forog mellette, mint a má
sik, akit csak olykor-olykor lát. így 
hát az előbbi gyermek igazi, vagy 
vélt érdekei megóvására önkéntele
nül is jobban törekszik, mint a iné 
sik gyermek érdekei előmozdítására 
amazóval szemben.

Mikor aztán a Magyar az önálló 
jegybankot kéri vagy más ilyfélc 
dolgokat, amit őt az atya belátása 
és beismerése szerint is teljes jog
gal megilletik, Osztrákok körülveszik 
az ősz atyát és arra való hivatko
zással, hogy e kérelem teljesítése 
nekik kárt okozna, meg tekintélyü
ket is mélyen sértené, arra kérik a 
lélektani törvények szerint alurat- 
lanul is hozzájuk huzó atyát, hogy 
ne teljesítse a Magyar kívánságait.

Az atya helyzete ilyenkor nagyon 
megnehezül. ígazságérzeto összeüt
közésbe jut az egyik gyermeke iránti 
becéző szeretető vei.

Hogy a döntés mentői nehezebb 
legyen, Osztrákék rámutatnak ilyen 
kor arra is, hogy hiszen mindazok 
a kívánságok, amiknek teljesítése 
nagyon, de nagyon előmozdítaná a 
mostoha testvér boldogulását, eme 
testvér családjában nem találnak 
osztatlan helyeslésre. Rámutatnak 
nagy garral arra, hogy magában a 
családi tanácsban — az országgyű
lésen — sokan ellenzik e kívánságok 
hangoztatását.

Az uralkodó erro való tekintettel, 
meg azért is, hogy ne kelljen neki 
a két testvér közt dönteni, mert akár- 
hogv dönt is, fájdalmat okoz az 
égjük részen, lebeszélni igyekszik 
ugyan Magyart kívánságai hangoz, 
tatásáról, de egyúttal újabb próbái 
is tesz. Elrendeli, hogy u Magyar 
hozzátartozói (a nemzet) újból vá
lasszák a családi tanácsot (a parla
mentet .̂ így akar tisztába jönni az
zal, hogy Magyarék csakugyan kí
vánják e még most is a nemzeti jo
gok megvalósítását.

Ennek a próbának az eredménye 
rendkívül fontos, mert hivatva van 
nagy befolyást gyakorolni az ural
kodó elhatározására. Ha u. i. a nem
zet ismételten a nemzeti jogok meg
valósítása mellett dönt és szilárdan 
ragaszkodik igazaihoz, ezt a körül
ményt a Felség az osztrákok ellen 
szegezheti érvül és ez királyi elha
tározását lényegseen meg fog ja  kóny- 
nyiteni,. Így tehát azok, akik a füg
getlenségi párt jelöltjeire szavaznak 
és ezzel az uralkodó kényes és ne
héz helyzetét könnyítik meg, tulaj
donképpen a király mellett is sza
vaznak, nemcsak a nemcet ugye mel
lett.

Jó t cselekszenek ezek minden 
irányban. Abban az irányban is, 
hogy a nemzet és királya közti össz
hang létesítését előidézni töreksze
nek. Hiszen a nemzet és a király 
közti ellentétet éppen azok idézik 
elő és azok élesztik, akik a függet
lenségi párt ellen foglalva állást, 
lemondanak a nemzet jogairól és 
igy a Felség szemeiben az osztrák 
álláspontot erősitik a magyarság ér
dekei rovására.

A zsidóság, jól tudjuk, általában 
szereti és tudja értékelni a szabad
ságot. Hiszen most is éppen a pe- 
szach, vág) is a szabadság ünnepé
nek napjait üli meg. — Lehetet
len tehát, hogy kellő érzéke ne le
gyen neki a magyar nemzeti jogok 
kivivása iránt és hihetetlen, hogy ne 
akarná érte a küzdelmet felvenni, 
ha az a — különben nemes érzel
meken alapuló — előítélete eloszlik, 
hogy ezzel az uralkodó iránti tisz
telete csorbulna és illetve, hogy ez 
vallásos érzelmeivel össze nem férne.

Kérjük ama zsidó hiten levő pol 
gártársainkat, akiket e szerény fej
tegetésünk illet, hogy jóakaró sza
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vainkon a szabadság ünnepe alatt el
mélkedjenek és sorakozzanak ők is 
a nemzeti jogokért küzdők egyre 
növekvő táborába.

Ezzel hazának és királynak egy
aránt szolgálatot tennének.

fi talpfákról.
A Zemplén valami talpfa történe

tet ir rólam. Gorombaságaira nem 
reflektálok, de tényállításaira felel 
nem kell.

Azt írja, hogy egy ur elbeszélt 
nekem valami talpfa-panamát s kért. 
hogy e suiatt interpelláljak és én 
azt feleltem, hogy nem tehetem, 
mert kormánypárti vagyok.

Ez nem igaz. Tény, hogy egy ur 
egyszer a vonaton beszélt nekem 
talpfa-panamáról. En kértem, hogy 
adjon ailatokat, s okvetlenül inter
pellálni fogak. Netu csak adatokat 
nem közölt, hanem még annak a 
képviselőnek a nevét se akarta meg
mondani, aki szerinte részes volt a 
panamában, úgy hogy ezt mai na
pig se tudora, pedig nagyon kértem, 
hogy mondja meg. — Ha megmondta 
volna, feltétlenül interpelláltam volna 
miatta, mert én üldözök minden 
visszaélést, akárki követi el. Ezt bi
zony holtam eléggé képviselői műkő- 
désemmt 1.

Ellenben tény az, hogy az illető 
ur egyszer felkért, hogy valami fa
vételi ügyében ajánljam őt a fóld- 
mivelési minisztériumban. Ezt jólii- 
szemüleg meg is tettem, ott azonban 
azt az információt kaptam, hogy 
amit az az ur keresztül akar vinni, 
az nem korrekt dolog s ezért tovább 
nem voltara hajlandó támogatni. In
nen a nagy elkeseredés.

Ez az igazság. Aki máskép adja 
elő, nem mond igazat.

Búza Barna.

A magyar néphez.
A vesztegetésekről.

Haj, derék magyar népem, de fel
vitte az isten a dolgodat! Hogy jár
nak a kedvedbe, hogy szeretnek 
mostan !

Eddig csak az adót egzekválták 
rajiad. Most Ígérgetnek, dugják a 
pénzt a zsebedbe, csak menj velük 
szavazni a mu.-zkapártra. Persze, a 
választás után megint nem fogsz 
mást latin belőlük, mint a végre
hajtót !

A pesti cécó.
A múltkor főivittek minden falu

ból két-három embert pestre. Nyolc 
pengős ebédet kaptuk, pukkanós 
bort, pántiikás szivart. Volt hegyen
völgyön lakodalom.

De hát mi haszna volt a többi 
embereknek abból, hogy ezt a két- 
hárora embert tyukkal-kalácscsal jól 
tartották ? Hogy ezek sörtül, bortul, 
pezsgőtől jól berúgtak? Jól lakott 
attu! a többi ? Elvezett abbul a 
többi ?

Hát már most azért szavazzon az 
egész falu a kormányra, mert két- 
három embert jól tartottak ? Bolond 
beszéd ez !

Es hiibül tartották jól ? Tán a fő
ispán ur fizette a raagáébul ? De
hogy ! Az ország pénzebül ment az 
mind ! Mi fogjuk azt megfizetni tíz
szeresen. Drága lesz még a község
nek a bíró ur eb dje ! Hat még rá
adásul le is szavazzunk érte a musz
kákra ?

Jön Tisza.
No, de a jövő vasárnap, május 

8-án még nagyobb parádé kss Új- 
helyben. Jön Tisza István, az a hi- 
rés ember, akit már ezelőtt öt esz
tendővel elkergetett a nép az ország 
vezetéséből, de most újra visszahozta 
a nyakunkra a császár.

Ez a Tisza Pista azt kiabálja, hogy 
semmit s h  kérjünk a királyiul, nyu
godjunk I ele, hogy minden marad
jon igy ahogy van. Hadd szedjék 
ezután is a németek a hasznot, a 
népnek ne legyenek jogai, a magyar 
meg pusztuljon és vándoroljon ki

Amerikába ? Persze neki jó dolga 
van, mert nagyon gazdag ember, 
hát azt kívánja, hogy minden ma
radjon úgy, ahogy van, ne változzon 
meg semmi.

Hát bizony neki jó úgy, ahogy 
van, de a szegény embernek nem 
jó és az azt akarja, hogy máskép 
legyen. Hadd legyenek itt Magyar- 
országon gyárak, hogy a szegény 
embernek ne legyen muszáj Ameri
kába menni, ha dolgozni és keresni 
akar, hanem itthon kapjon munkát 
és keresetet. De ez csak akkor lehet, 
ha lesz külön vámterület. Ezt pedig 
a függetlenségi párt akarja, Tisza 
pedig nem akarja, mert ő a néme
tekkel tart.

Megint jól lakhatunk.
No de azért lesz nagy parádé. 

Mert a németek is sok pénzt adtak, 
hogy Tisza segíthesse őket, meg az 
ország pénzét is költik bőven (majd 
megveszik rajtunk adóba!)

Hát most nem két-három embert 
de húsz-harminc embert is behoznak 
minden faluból Ujhelybe. Ingyen 
hozzák be, megfizetik a fuvart, ad
nak ingyen enni-inni bőven, még 
talán pukkanós bor is lesz megint. 
Persze mind az or.-zág péuzibül, mind 
mi fizetjük azt m *g adóba.

Csak jöjjenek be mind. Hallgassák 
meg Tisza Pistát. Nem fogják meg
érteni, mert igen úri nyelven beszél. 
De annyit mégis kivehetnek majd a 
beszédéből, hogy nem lesz se külön 
bank, se külön vámterület, semmit 
se kap az ország, nem jut a népnek 
semmi, csak fizessük az adót.

Ebbül is meglátják, hogy milyen 
bolond ember az, aki a muszkapártra 
szavaz. Ez bizony bolondság.

Vegyük el a pénzüket, igyuk meg 
a borukat, úgyis a mi pénzünkből 
megy az, de azután szavazzunk a 
függetlenségre.

Sok pénzt kínálnak.
Most persze borzasztó kínálja a 

pénzt a muszkapárt. Először is ezt 
ígérik, hogy a melyik község a 
muszkapártra szavaz, az kap legelő
vételre állami segélyt.

Olvasnák el ebbül a lapból az olső 
cikket, abbul megtudják, hogy épen 
az előbbi kormány, meg Búza Barna 
csinálták azt meg, hogy minden 
község, amelyik legelöl vesz, kap 
az államtól segélyt, még pedig egy 
negyed részét a legelő árunak. Ezt 
muszáj megadni, ezt követelheti a 
község, hát ezért ugyan nem muszáj 
a muszkapártra szavazni.

Sőt a választás után úgyis meg
bukik a muszkapárt, Kazy se lesz 
mar két hónap múlva államtitkár, 
hanem visszajönnek a mi régi mi 
nisztereink, hat akkor aztán szalad
hatnak az ígéret után.

Az ígéret szép szó.
De egyebet is Ígérnek. Imreg köz

ségnek Ígérlek ;>000 koronát isko
lára, ha a muszkapártba szavaznak. 
Szárnyé gnek maga a főispán ur Ígért 
30ÜU koronát, szintén iskolára, ha a 
muszkapártra szavaznak.

Hát mondják emberek: becsületes 
párt az, jót akarhat az a népnek, 
amelyik pénzen veszi a szavazató 
kát ? Hisz az csak azért adja most 
a pénzt, hogy a választás után száz 
szorosan vegye vissza rajtunk 1

Es mondják, becsületes ember te
heti azt, hogy eladja a lelkét, a ha
záját, a szavazatát azért a pénzért ? 
Lehet áldás azon az iskolán, amit 
ilyen gyalázatos pénzen építenek? 
Még a gyerek is elromlik, elpusztul, 
meghal az ilyen iskolában, mert az 
isten átka ül azon.

De ha már annyira jutnak, hogy 
eladják azért a pénzért a lelkűket, 
akkor is vigyázzanak. Ag Ígéret szép 
szó. Annak még ne higyjenek. Em. 
lékeznek rá, hogy meonnyi mindent 
ígért választás előtt a kormánypárt. 
Választás után meg sose adott sem 
mit. Még le nem szavaz a szegény 
paraszt, addig dédelgetik, mikor le
szavaz, kirúgják.

Hat az Ígéretre ne adjanak sem
mit. Még a főispánéra se. Tőle is 
igen nehéa aztán a pénzt bevasalni.

Pénz beszél, kutya ugat. Ha már

eladják a lelkűket, követeljék előre 
a pénzt. Addig ne szavazzanak mig 
a pénzt le nem fizetik. No szavaz
zanak hitelbe. Mert meglátják, hogy 
a szavazás után egy rósz garast su 
fognak kapni!

Hanem aki igaz, becsületes ma
gyar ember, az nem adja el a lel
két pénzért Hát ha igaz emberek 
akarnak maradni, verjék ki bottal a 
faluból azt a gazembert, aki pénzt 
kínál maguknak a szavazatukért!

Levél Csillagfalváról.
Nem hiába irtára a múltkor, hogy 

nagyon előkelő párt az újhelyi munka
párt de igaz is. Nem szeretik azok 
magok közt a közönséges emberi. 
Lám, Kálmán Zsigát is, hogy át- 
gyurták. Mi volt ő azelőtt, hogy 
a mesterségit csendeskén folytatta? 
Egy egyszerű órás. Es alig hogy 
közibük ’ szegődött, hát mi lett be
lőle ? Órjás. De azt se tűrhették, 
hogy ne legyen neki semmi külö
nös titulája. Hát felavatták szépen 
doktornak. Nem is kellett neki egye
tem iskolába se járni, mint a mi 
doktorunknak itt p. faluba. Egy 
szuszra segített rajta Móré Dániel. 
No de azt se hittem vóna, hogy 
Móré komám, aki nekem mindentől 
eltekintve nagyon jó emberem, ilyen 
sokra vigye, hogy még ő osztogat
hassa a doktori titulát. Nem tudom 
én, hogy az a szegény boldogtalan 
Singer Arthur is, akirül mostanság 
az újságba annyit olvasunk, mit 
szerencsétlenkedik azon a szigorú 
egyetem iskolán. Állna be az új
helyi munkapártba, oszt jönne el 
Móré Dánielhez. Ő — aminő jó 
ember — tudom, hamarosan segítene 
a baján . . .

Falunkba vetődött vasárnap egy 
munkapárti főkortes. Nagyba adta a 
bankot, hogy Kazy ur, akit ők kö
vetnek akarnak, minő hatalmas egy 
legény. Tudna az minekünk segíteni 
eleget. No de megadta neki a fele
letet a jó öreg Durányik apó, aki 
épp itt vizitelt nálam Barátszerfal- 
várul.

— Ugyan mán mit segíthetne 
én nekem az a Kazy ur? E ji'nne-o 
velem kapálni, kaszálni, meg trá- 
gvát hordani? Ugy-o hogy nem? 
Nciu is neki való dolog a. Meg oszt 
nem is azt kívánjuk mink, hogy a 
képviselőnk nekünk segítsen, hanem 
az ország buja baján, ha tud. Ilyen 
igyekezető ember a mi régi képvi
selőnk Búza Barna; hát mink ma 
csak ő nála maradunk.

Bizony, jó beszélt az öreg. En is 
csak a' mondó vagyok, amint ő . . .

A minap meg itt vót a komám 
Szentmihúlyrul. Nagy újságot mon
dott. Azt újságolta, hogy eddig ná- 
lok is csak az emberek korteskod* 
tak, ki jobbra, ki balra. Mer hogy 
a tanító ur, az Búza párti vót, a 
biró meg, akit elcipeltek Pestre 
a defetációba, eleinte nem. De most 
raá —- aszongya — coki az embe
reknek, mer kezdenek boleszólani 
az asszonyok is. Csináltak is ezek 
rendet egykettőre. Azóta bezzeg 
vau is csend a faluba, amióta ők is 
avatkoznak. Mer mondjak ám hama
rosan az uroknak, ha csak pisszonni 
mernek is, hogy: „Te ember, Búza 
kell a magyarnak, semmi raás.“ 
Azóta egyebet se nagyon mernek a 
szentmihályi emberek szólani, csak 
azt, hogy: Búza Barna. Minden 
egyéb szót el is felejtettek tám már.

Oszt még azt mondják, hogy csak 
az embereknek van szavazati joga, 
az asszonynak nincsen. Dehogy is 
nincs. Hát az urok szavazatja nem 
az övék ? Az a’.

Tudom, Istenem, választáskor ki 
is csatázzák a szentmihályi menyecs
kék majd magoknak az egri nevet 
— Ujhelybe.

Tisztelettel: 
Dolinkai Miklós,
választó polgár.

— ápr. 30.

OolQOzik a terror ? A „Zemplén14
c. főispáni harsona ogy idő óta csak
úgy szórja a rágalmakat a függet"
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leuségi pártra és annak egyes tag
jaira. Nem riad vissza ez a kipró
bált félhivatalos nyomtatvány a lég 
különfélébb hazudozásoktél sem, 
csakhogy félrevezethesse a polgár
ságot. Legutóbbi számában például 
arról panaszkodik a kitűnő félhiva
talos, hogy Móré Dánielt a függet
lenségiek névtelen levélben fényé 
getik, amiért belépett a munkapártba.
— Hát — csupán az igazság ked
véért — ki kell jelentenünk, hogy 
a Zemplénnek ez a híradása hazug 
rágalom, mely félrevezetésre íródott. 
A mi polgárságunk sokkalta fino 
mabb lelkületű, minthogy egy Móré 
Dánielt — aki pénzért adta el a lel
két — figyelemre méltasson. E n j-  
nyire a mi polgárságunk nem ala
csonyodé le, mert Móré Dániel — 
mióta eladta a lelkét — az újhelyi 
polgárokra megszűnt létezni. — Lehet 
hogy Móré Dániel kapott ilyen le
velet, de azt nem független érzelmű 
polgár irta, hanem vagy Móré Dá
niel íratta magának, vagy a musz
kák oldalán gyártotta más azért, 
hogy megrágalmazhassák a mi be
csületes polgárságunkat. Csakhogy 
ilyen körmönfont cselvetéseknek nem 
fog ára felülni józan eszü ember.

jfők a választási harcban.
— A függetlenségi érzelmű nők gyűlése. —

A hazaszeretetnek, a függet- 
lenségi eszme iránti tántoríthatat
lan ragaszkodásnak nem egy fé
nyes példáját nyújtotta már en 
nek a városnak becsületes pol
gársága. Nem egyszer adták ta 
mijeiét áldozatkészségüknek, ami
kor a tüggetlenségi eszme dia
dalra juttatásáról volt szó. Most 
is, a választási harc küszöbén már 
sorompóba léptek a függetlenségi 
érzelmű polgárok, de harcvonalba 
állottak a független érzelmű höl
gyek ?s. Elhatározták, hogy ami
kor gonosz módon törnek szabad
ságunk, törvényeink ellen, amikor 
a mi szükebb hazánkban: Zem
plénben a leghitványabb fegyve
rekkel igyekeznek kivégezni a 
függetlenségi eszmét és elbuktatni 
annak itteni jelöltjét, —  ők is se
gédkeznek — amennyire erejük 
engedi — a térliaknak abban, 
hogy a függetlenségi eszme győz
zön a választásoknál.

Megalakították a hölgyek vá
lasztási ligáját és elhatározták, 
hogy minden szabad idejüket az 
agitációnak szentelik, kijárnak a 
falvakba agitálni és magukra vál
lalják a falusi választóknak a vá
lasztás napján való élelmezését. 
E  célra egy 100 tagú végrehajtó
bizottságot választottak, melynek 
diszelnüke: M atolai Ida, elnöke : 
Fuchs Jenőné, alelnökei: Nagy 
Sándorné és Hericz Sándorné, 
pénztárnok: F ő zi Józsefné, ellen 
őrei: Kertész Ödönné és Au/ics 
Jánosné úrasszonyok lettek. Tit
kárrá dr. Füzesscry Zoltánt vá
lasztották.

Ilyen lelkesedéssel indulnak 
neki a függetlenségi oldalon a 
választási hadjáratnak. Ilyen ál
dozatkészséggel igyekeznek a ftig 
getlenségi eszmét győzelemre se
gíteni az újhelyi hölgyek. Es ennyi 
lelkesedésnek, ilyen határtalan ál
dozatkészségnek vájjon ki tudna 
ellenállni. Ilyen lelkes táboron 
meg fog törni minden gonosz ár
mány, minden erőszak.

*
A nők választási ligája legkö

zelebbi gyűlését május hó 30-án, 
kedden délután 4 órakor tartja 
a csizmadia színben.

— ápr. 30.

Már pénzelnek Szemórraotlen lel- 
ketlensóggol folyik a lélekvásár a 
túlsó oldalon. Érzik a muszkák, hogy 
a választok meg vannak győződve 
a függetlenségi párt igazairól és at
tól semmiféle maszlagolással eltérí
teni nem lehet, előveszik hát a lég 
undókabb. a leggvalázn^osabb fegy
vert és pénzzel igyekeznek levenni 
a lábukról a gyengébb lelküeket. 
Legutóbb — szerzett értesülésünk 
szerint — Rács Miklós (van-e ki e 
nevet ismeri ?) jogszigorló feledke
zett meg magáról és 3(XX) koronát 
igért az Iraregieknek iskolaépítésre, 
ha leszavaznak Kazyra. Csakhogy 
Kácz ifiur megjárta ám, mert meg
tették ellene megvesztegetés vétsé
géért a feljelentést a kir. törvény
széknél. Es igy fog járni mindenki, 
aki nem atai ilyen fegyverekkel 
harcolni pártunk ellen.

fiz ipartestületi botrányok.
— A főispán mindörökké betekint. —

Immár teljes négy hete, hegy a 
főispán ur nem létező felrendelési 
joga alapján a törvény nyílt meg
sértésével magához vitette az ipar- 
testületi iratokat s azóta rajtuk ülés 
ki nem adja őket. Őrzi, mint a sár- 
kánykigyó. Es evvel teljesen meg
akasztja a közigazgatást, megakadá
lyozza a határozatok végrehajtását, 
a törvény érvényesülését. Főispánhoz 
méltó feladat 1

Itt van hatszáz becsületes iparos, 
akiknek joguk van választani s a 
főispáu ur egyszerűen megfosztja 
őket ettől a joguktól. Sok gonosz 
törvénytiprás történt már Magyaror
szágon, de ilyen még soha.

No de csak csinálja a főispán ur. 
Nem tart ez örökké. Lesz még tör
vényes kormány Magyarországon, 
nem is olyan sokára. Lesz még ereje 
a törvényeknek. Es akkor keserve
sen meglakol majd a főispán ur ezek
ért a törvénytiprásokért.•

Az ipartestület volt és erőszako
san most is ott ülő elnöke most már 
nem ismer se törvényt, se szabályt, 
se tisztességet. Kötelességeit uem 
teljesíti. Tudja, hogy ő nagy ur. 
Bátran taposhat a törvényeken. Meg
védi pártfogója, a főispán ur, aki 
nek szintén legkedvesebb foglalko 
zása a törvényben való gázolás.

Április lG-án Búza Barna iparha
tósági biztos intézett hozzá felszó
lítást., hogy hívja össze az ipartestü
let közgyűlését. Az ipartörvény 132 
ij-a szerint az iparhatósági biztos kí
vánságára köteles az cinok azonnal 
összehívni a  közgyűlést.

Bánja is Móré a törvényt. Neki a 
főispán parancso', nem a törvény. 
Még csak nem is f je i t  a felszólí
tásra, nem hogy összehívta volna a 
gyűlést.

Búza most ezt bejelentette a ta
nácsnak. Azt is bejelentette, hogy 
bár az alapszabályok szerint minden 
hónapban legalább egyszer kell elől- 
járósági ülést tartani, még az idén 
egyetlenegyet se tartottak. Kérte, 
hogy a tanács szorítsa Mólót a tőr 
vény megtartására.

Hogy mit fog csinálni a szegény 
tanács, nem tudjuk. A törvény sze
rint kötelessége volna sürgősen in
tézkedni. A főispán szerint nem sza
bad Móréhoz hozzányúlni. Hadd ül
jön bent az elnöki székben, no tart
son soha se közgyűlést, se elöljáró- 
sági ülést, pusztítsa el az ipartes- 
testületet.

De mégis meglehet, hogy a ta

nács megint a törvényhez fogja ma 
gát tartani. Azért figyelmeztetjük a 
főispán urat, hogy siessen gyorsan 
ezt az aktát is felkérni betekintésre, 
mert még baja történhetik a becé
zett pártfogolnának.

*
(Pillantás a jövőbe.) /5po. A régi 

megyeházát még raiudig nem lehet 
lebontani, mert egy sarkában még 
mindig ott ül Meczner Gyula volt 
főispán, földig érő szakállal és ál 
landúan betekint az ipartestületi ira
tokba.

/pp9. Az előbbi nemzedékből min
denki kihalt már. Csak Meczner 
Gyula él még. Már 100 éves aggas
tyán. De netu tud meghalni, mert 
még mindig nőm készült el az ipar- 
testületi aktákba való betekintéssel.

Egész Európát uj vízözön 
borította el. Csak a legmagasabb 
hegyek látszanak ki. Minden ember 
elpusztult. Csak egyetlen bárka úszik 
a vizen. Benne ül az elagott Mecz
ner Gyula és az idők vasfogától 
szaggatott arccal szünet nélkül be
tekint az ipartestületi iratokba.

2 yy5 o. As Ur: Fiam, Gábriel ar 
kangyal, fújd meg a trombitát, kez
dődhetik a végítélet, legyen vége a 
világnak.

Gábriel arkangyal : Nem lehet 
uram. Minden ember meghalt már, 
de egy még mindig él. Meczner 
Gyula még most is ott ül a Magas
hegy tetején és folytonosan betekint 
az ipartestületi iratokba.

(A végítéletet elhalasztják )
*

(Iiésslet egy mezőőri jelentésből.) 
Bekísértem egy lovat, mert kárban 
találtam. A vetésben volt és igen 
sok kárt csinált. Úgy gázolt a ve
tésben, mint Meczner Gyula a tör
vényben.

Pedig, ha már olyan nagyon sze
ret a főispán ur betekinteni, hát 
tekintsen csak be egy kicsit, pl. 
egyes községek háztartásába. Meg
láthatja, hogy milyen nagy rendet
lenség van ill-olt, aminek orvoslása 
igazán bele tartozna a főispán úr 
felügyeleti jogkörébe.

Például Sárospatakon botrányosan 
hanyag a községi pótado behajtása. 
Van ott egy földbirtokos, magas hi
vatalban levő ur, aki már négy éve 
nem fizetett községi pótadót s több 
mint 160U koronával van hátralékban.

így persze, hogy megakad a ház
tartás Sárospatakon. Tekintsen csak 
be ebbe a főispán ur és utasítsa a 
főszolgabírót, hogy kötelessége sze
rint hajtsa be az adót. Ha kiváncsi, 
megmondjuk annak az úrnak a ne
vét.

— ápr. 30.

Borsai visszalépett Mint értesülünk, 
a főispán urókat már elérte az el ő 
kudarc. B o r s a i  Miklós, a roádi 
kerület muszkapárti jelöltje vissza
lépett és B e r n i t  h Béla független
ségi párti ellenjelölt nélkül áll. Es 
— hisszük — az első kudarcot rövi
den követni fogják a többiek.

Politikai morzsák.
Nők az alkotmányban.

A választás is harc. Nem is tu'» 
ságosan sokat különbözik más had
járattól. Ennek a viselésére is az 
szükséges, amit hajdan Montecuccoli 
hirdetett: pénz, pénz és megint csak 
pénz. De még sem az a sereg győz 
itt sem, amelyet pénzzel győznek, 
hanem amelyik jobban győri — lel-1

kesedéssel. Es pedig kétség kívül a 
mi táborunk.

Látszanak is már ennek a mindent 
magával ragadó lelkesedésnek a 
nyomai. íme, a férfiak, a harc ör
dögei mellé odasorakoznak immár 
a harc angyalai: a nők is. Ok majd 
belelopiák a harc érdességébe as 
édességet és a hadakozás prózájába 
a poézist. A magyarok Istene bizo
nyára aranyos jó kedvében vezérelte 
őket hozzánk.

Isten hozta őketl
A klvlrltott felöltő.

Kazy ur jónak látta megtekinteni 
a harctért, amelynek ő nemsokára 
politikai elesettje lesz. Kétségkívül 
barátságos és lovagias természetű 
ember: első sorban s politikai el
lenfeleinek mutatkozott be. De mindez 
nem teszi előttünk semmivel se 
szebbé és elfogadhatóbbá azt a kár- 
huzatos politikai irányt, amelyet 
képvisel és amelynek megbuktatá
sára szövetkezni raindeu igaz magyar 
erkölcsi kötelessége.

Hogy Ujhelyben sokan, nagyon 
sokan gondolkoznak igy, azt Kazy 
ur is tapasztalhatta. Legjobban az 
alábbi esetből.

Er;y helyen, amíg az államtitkár 
ur jent tiszteletét teszi, az előszo
bában hagyott felöltőjén hirtelen, 
mint a villám, megjelenik egy nem
zeti szinü szalag ezzel a felírással: 
Éljen Búza Barna I Tündén ujjacs- 
kák varázsolták-e ezt oda, vagy más 
égi hatalom, ki tudná? De az állam
titkár urat bizonyára megdöbbent
hette az igazságnak ez a csuuasterü 
hirtelen megnyilatkozása, a „raene 
tokéi ufarzio".

Igen, államtitkár ur, az igazságnak 
csudatevő nagy ereje van : átüt az 
kövön, vason, sőt még a Iogmunka- 
pártibb — felöltőn Í9.

A „Róka", a Holló meg a sajt—ó.
Ezt a mesét már gyermekkorunk- 

bán hallottuk, de ez rég volt és ta
lán nem is igaz. Azóta nagyot vál
tozott a világ és Róka koma még 
sokkal ravaszabb, mint akkor volt. 
Ma már talán olyan ravasz is lehet, 
mint teszem azt Zemplén megye fő
ispánja, mert, mint minden, a róka 
ravaszsága is fejlődik. Aztán ma már 
fordított világot élünk. Nem a Róka 
dicséri a Hollót, de a Holló a Rókát. 
Mert hajdanában sajtra vásott a foga 
a Róka komának, ma már erre nincs 
szüksége. Tele a zsebe minden jó
val, hisz küld Kazy, ha kell még 
pezsgőt is. Ellenben nem tetszik 
Róka komának a saját bőre. Na
gyon is vastagnak találja és ez zse- 
nirozza, hiszen igy, aki ránéz, mind
járt tisztában van vele. Aztán rös- 
telli, ha ueyan tud valamit röstellni, 
hogy régen nem akarta kitiisni a 
király kedvéért a zászlót és ma már 
szeretne megismerkedni a királlyal 
és vele együtt „munkálkodni44. Ma 
már, tehát, nem sajtra, de „sajtóra" 
van szüksége, hát megint csak a 
hollókra van utalva, akiknek finom, 
melengető flastrom loliuk van. Do
hát hogy is kezdjen velük tárgyalni, 
hiszen már ismeri mindenki, hiszen 
nem mennek már lépre ? Róka ko
mának jó szimatja van, nem fordul 
ő öreg tapasztaltakhoz, akik ismerik, 
hanem fog magának egy fiatal, ta
pasztalatlan naiv Hoilócskát, akit 
hízelgésével annyira behálóz, hogy 
szegény odaadja saját tollát, hogy 
Róka komát tisztességesebb színben 
tüntesse föl.

Szegény — Hollócska l
Aki azt hiszi, hogy es mese, té

ved. Szomorú valóság és ez Ujhely
ben történt.

A vasutasok szavazási szabadsága.
Nem kell félni.

B o rzasz tó an  ijesz tg e tik  a v asu ta
so k a t, h o g y  nagy p ressz ió  lesz  é s  
m eg lak o l, aki m er a fü g g e tle n sé g i 
p ír r ta  szavazni.

E r r e  fe le le tü l itt közöljük az 
| a lá b b i hirt. O lv assa  e l m inden
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vasutas és ne hallgasson az Oláh 
Béla féle emberekre, hanem kö
vesse bátran a meggyőződését.

A hír igy szól:
Minden túlzás nélkül szenzációsnak 

mondható irás érkezett az aradi iiz 
letvezetőséghez Marx Jánostól, az 
államvasutak uj elnök igazgatójától. 
Az irás tartalma rüvideu annyi, hogy 
a politikai meggyőződis miatt való át- 
helye ü st egyszerűen megtiltja a veze
tőimé.'- s hivatkozva a pragmatikának 
idevágó rendelkezésére megköveteli, 
kegy a főnökök ne befolyásoljak alan- 
tasairat a meggyőződésükben. A leíra
tott még érdekesebbé teszi keletke 
zésének története. Marx János leira
tához ugyanis nagyon sok köze van 
Barabás Bélának, aki ellen tudvale
vőleg Tisza István grófot léptették 
fel az aradi munkapártiak, első sor- 
bún természetesen a vasutasokra 
vetvén ki hálójukat, akik csaknem 
valamennyien lelkes függetlenségiek.

Hetekkel ezelőtt „szolgálati érdek
ből" hirtelen elhelyeztek Aradról két 
kalauzt, Hajas Illést és Yigh Andrást. 
Bizonyára csak a véletlen szeszélyé
nek tudható be, hogy ez a két em
ber is lelkes hive volt Barabásnak s 
a munkapárti ivet nem Írtak a la. A 
véletlennek e különös játéka után 
az egyik kalauz felkereste Barabást 
s elmondta neki áthelyezésének tör
ténetét. Barabás, akinek szolgálat- 
készségét még az ellenfelei is tapasz
talták, azonnal levelet irt Marx Já 
nos elnökigazgatónak, aki régi jó is
merőse s elmondotta, hegy A radon 
megkezdődtek az áthelyezések s nem 
hallgatta el azt a megfigyelést sem, 
hogy éppen az ő embereit helyezik 
el. Ennek a levélnek foganatja lett. 
Marx, akit energikus, de méltányos, 
törvénytisztelő embernek ismer min
denki, azonnal intézkedett, hogy a vas
utasok kozott vége legyen a politikai 
meggyőződés miatt való büntetésnek 
Az aradi üzletvezetőség annyira nem 
vette tréfára a dolgot, hogy egy 
már alairt áthelyezés lazonnat visszavont. 
Es bizonyos, hogy nem is lesz több 
áthelyezés, mert akkor Marxszal gyű
lik meg az aradi munkapárti vas
utas-főnökök baja, g.n?i kissé rossz 
lehet.

S Z Í N H Á Z .
halasi Mariska.

intuíciók, a mihez a finom érzéke 
nem hiányzik. Beszédjét élénkíteni, 
fordulatossá, változatossá tenni ké
pes és a különböző érzelmeket hang- 
szinezéssel fejezi ki, ahol az árnya
latokat tisztán kivehetjük.

L)o figyelmet érdemel taglejtése, 
mimikája is, melyek szintén a mii 
vészi játék főkellékei.

Ezen tulajdonságokat Halasi Ma
riska majd minden szerepében iga
zolta és néhány drámában hamisí
tatlan gyönyört keltett. He nálunk 
tartózkodása alatt zenithjét a Sas
fiókkal érte el, itt mulakozott be 
teljes valójábau. Rostand e drámai 
költeményének címszerepét a fővá
rosban Törzs Jenő, tehat férfi kre
álta először, de kívüle c.-ak igen ke
vés művész akad, ki e szerep egyik 
fontos kellékével: a fiatalsággal meg
birkózni képes. Ez tehát nőt kivan 
s igy Halasi Mariska vállalkozása 
igen szerencsés volt. A roichstadti 
herceg naivitását, álmodozását, holló 
törekvéseit, betegségét oly hűen 
adta vissza, hogy szinte megfeledkez
tünk arról, miszerint nő alakítja ezt. 
He megfelelt a tónusa a szenvedé
lyesebb jelenetekben is, a \Vagrr:ui 
mezőn elhangzott monológja pedig 
megrázó volt. Az utolsó felvonás
ban a tüdőbajos utolsó perceit, vég- 
vonaglásat, hirtelen kimúlását élet
hűen adta.

Szívből gratulálunk Halasi Maris
kának, hálánkat adjuk a nyújtott 
műélvezetért és óhajunk találkozik 
ama biztos reménységgel, miszerint 
rohamosan fejlődni, eiuelkt din fog 
és neve nem sok idő múlva a hazai 
érdemes színművészek díszes hírlis- 
lájuba kerül.

Kod.
Hivatalnok urak. Csütükön este Föl

des Imrének színmüve: a „Hivatal
nok urak" került bemutatóra. A da
rab a hivatalnok nyoiuorusag it tarja 
elénk élénk színekkel. Életből vett 
keserű igazságokat visz e darabban 
a közönség eie a szerző. Az előadás 
jő volt. Az összes szereplők igye
keztek a darab sikerét biztosítani. 
Első sorban illeti dicséret J/alasi 
Mariskát és Magas Belát, akik mű
vészi tudásukkal nagyban járultak 
hozza a sikerhez. He dicséret illeti 
a többi szereplőket is: Szász Annát, 
Kormetuiy Ilonkát, Szál oly Uezsöt, 
Sebestyen Jenőt, Polgár Rezsőt, Ere- 
kövy Karol) t, J'arlagi Belát, Kertész 
Sándort és a kis Kertész Mancit.

| léstől s akik kiragadják őket a nyo- 
! moruságból. Ezek a szerető szivek 
az elhagyott, elárvult csecsemőket 
bölcsődébe juttatják ; a nyomorban 
tengődő szülőt anyagilag segítik, 
hogy gyermekét táplálhassa ; a na
gyobb gyermekeknek iskolákat, ott
honokat létesítenek ; az erkölcsi nyo
morba sülyedteknek javító intézete
ket nyitnak ; a betegeket külön 
fürdő-konviktusokban helyezik el. 
Szóval azon vannak, hogy hasznos 
1 iáivá és leányaivá neveljék őket a 
hazának.

A nemzet életfája ezzel uj erőre 
kap. A koronáján eddig mutatkozott 
rituális helyen dús lombozat támad. 
Friss erőtől kezd duzzadni, virulás 
tói ékesedni életfánknak az imént 
még pusztulás felé hajló koronája.

Május 2-án és 3-án, az embersze- 
retetflek ezen az ünnepnapján meg 
fognak jelenni utcáinkon a jól is
mert urnák s kőtülőttük a jótékony
ság tündérei, a szép és nagy' célo
kért lelkesedő magyar nők. Bizo
nyára tuindaunyiutikuak lesznek fil
léreink arra a magasztos célra, hogy 
a pusztulásnak kitett kis magyaro
kat megmentsük s belőlük nagy 
magyarokat neveljünk.

— Áthelyezés. Néhai dr. Kantba 
Jőszel ezredorvos helyére dr. Omasta 
Sándor 1-sc honvédezredbeli ezred
en őst helyezték át az újhelyi hely
őrséghez.

— A cigányok. A Kolompár-család, 
melyet a helybeli csendőrség tartóz
tatott le a Long-ardőbeu — mint a 
nyomozás sorun kiderült, — Sátor
aljaújhely ben meglopta Bodnár Já 
nos Hentest, aki a cigányok szekeré
ben talált nagyobb mennyiségű sza- 
lonaban és husnemüben felösmerte 
saját tulajdonát. Ezen és a 23UU 
korona értékű négy lovon kívül, 
melyet Fejes István és Nagy Miklós 
baiogivanyi (Góuwrrnegye) lakosuk
tól vittek ei, — loptak meg Kaliai 
József bodroghaluszi Jakostul is kél 
lóra va;u szerszámot, 50 kilo sza- 
ionat, husnemüeket, lisztet és egyéb 
tárgyakat. A birtokukban talait lo
pott holminak az értékét 2877 koro
nára becsülték a csendőrök. A cigá
nyok — a menekülésük közben el
tűnt Balog József és Szeleneze ki
vételével — a kir. ügyészség fog
házában vannak, a három kiskorú Ko
lompár-gyermeket pedig a rendőrség 
beszállította a munkácsi gyeriuek- 
menhelybe.

szerzése tárgyában megindulta nyj
raozás.

— Dr. Behyna Dezső ügyvéd, iro
dáját Kazinczy utca 28 szám alá he
lyezte át a kir. törvényszékkel szem
ben.

—■ A tavaszi fürdőzésről. Magyar-
országon eddig az a téves szokás 
volt gyakorlatban, hegy mindenki a 
kánikulai napokat választotta ki a 
fürdőzés idejére. Hogy ez pedig nem 
helyes, igazolja az is, hogy ilyen 
tályban az összes fürdők zsúfolva 
vannak és a tultueg napok és a vele 
járó hideg éjszakák nagyon gyakran 
hátráltatjuk és lerontják azt a si
kert, melyet a fürdő jótékony erejű 
előidézett. Másként vau ez Fólix- 
fürdőn. Ott április és március hó
napban megindult a gyógyulok és 
vendégek raja, mert a hosszú télen 
elcsigázott beteg szervezetet min
denki siet gyógy itani és helyre hozni. 
Erre pedig a tavaszi fürdőzés, az 
enyhe és gyönyörű májusi hónapok 
nemcsak a legkellemesebbek, de a 
gyógyulás szempontjából legjobbak. 
Ez a magyarázata annak, hogy Fó- 
lix-fürdőn már is több a vendég, 
mint máshol akár a főidőben, mert 
a kit a hosszú és kínos tél megvi 
selt, az siet a hőforrások Mekká
jába, hogy fájdalmaitól szabaduljon, 
illetve baján enyhítsen. A nagy ké
nyeiéin, példátlan olcsóság mind 
hozzájárulnak akhoz, hogy a Félix- 
fürdőt az ország népszerűbb magyar 
fürdőjévé avassák.

— Wachter Ignác szakképzett zon
gora készítő korekt hangoló és in- 
tonáló, a mélyen tisztelt közönség
nek becses tudomására adja, hogy l!j-  
helybe megérkezett. Értekezni lehet 
vele Lőwy Adolf úr könyv- és ze
nemű kereskedésében.

MUSCHONG-BUZIÁSFÜRDO
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Bakt ér i um- ment es
természetes ásványvíz.

Vese és hóly agbajoknál, a veserae- 
dence idült hurutjainál, hugykő- és 
fény képződésnél, a lékgutak és a 
kiválasztó szervek hurutos bántál- 
mainai kitűnő szernek bizonyult. — 
Ovosilag ajánlva. — F ő l e r a k a t :  
Tannenbaum Miksa cégnél Saujhely.

A midőn Halasi Mariskának egy 
külön hasábot szentelünk, erre nem 
a protekció, sem a személyi kultusz 
ápolása vitt rá, hanem egy oly ese
mény, mely a működési zsengéjében, 
lévő színésznőt művésszé avatta. 
Mily hősi elszántsággal, mily me
rész ünértéklés, mily m:’gas ambí
ció szükséges ahhoz, hogy egy nő 
vidéki színpadon a reichstadti her
ceg kreálását elvállalja. A színésznő 
művészi törekvésének ez oly sym- 
ptómája, mely már maga is az átla
gon felül emeli őt. He célt is ért e 
törekvés akkor, a midőn e nehéz 
feladatot kiválóan oldotta meg, a 
midőn a L'aiglon fiatal hősét úgy 
állította elénk, ahogy ezt a nagy 
Rostáiul elképzelte. Az iró csak ala
poz, a tetőzetet a színművész adja 
iueg és munkája csuk akkor töké
letes, ha felfogása az iró felfogasá 
val összhangban van.

Halasi Mariskát már megismeré
sünk órájától a társulat Marjának is
mertük el. Nem mindennapi kvali
tások jellemzik játékát. A vidéki 
kritika tónusa vele szemben neiu a 
szereptudás, vagy nem tudás meg
említésével kezdődik, bár ernyedet- 
len szorgalma itt leginkább megbi
zonyosodik. Ő nem szöveget, ha
nem szerepet tanul. Előbb az iró 
felfogásáról szerez meggyőződést, az
tán más mesterek alakításait vizs- 
gálgatja, végül önálló motívumokat 
keres szerepéhez, mert ő már nem 
csupán a közönséget akarja kielé
gíteni, de művészi céloknak is hódol.

De azért nincs meg játékában a 
hideg pontosság, mely il.uzió kelté
sére alkalmatlan, hanem művészi

H Í R E K .

Az em berszeretet ünnepnapjai.
(frd) így nevezték el találóan azo

kat a napokat, amelyeken a magyar 
társadalom, mintha csak egyetlen 
karja volna, úgy karolja tel a sze
gény, az elhagyón, a vedtelen gyer
mekek ügyét.

Etikailag szebb és — tegy ük hozzá 
— hazafiasabb munkát el sem kép
zelhetünk enne! az altaianos gyer
mekvédelemnél.

A gyermekek a nemzet életfájának 
a viragriigyei. Napfény, a szülei sze
retet napfényé kell hozza, hogy 
ezekből a rügyekből virág feseljeti, 
gyümölcs érlelődjön. Ámde az isteni 
Gondviselés ki neiu fürkészhető szent 
akarata úgy rendeli sokszor, hogy a 
szülőt korán elszólítja ebből az ar 
nyékvilágból. Vagy is elveszi a gyer
mekektől a meleget, a nupteuyt, 
amely fejleszthetné. Sötétség, hideg
ség szakad ezzel rajok ; nem egy
szer a közöny és szeretetlenseg der
mesztő fagy a. Szazával, ezrével hu - 
Iának tőle a bimbók az élet fajáról. 
Üresség, ritku'ás tamud a fa koro
náján.

He a Gondviselés, ha az egyik 
kezével csapást mer is egyesekre 
vagy tömegekre, a másikkal mindig 
kész áldást hinteni rájok. Az elha
gyott szegény gyermekeknek is se
gítségükre siet más oldalról. Támaszt 
nekik az elszólitottak helyett más 
apákat és any ukat a nagy ember- 
családban, akik szivükre ölelik ükét, 
akik megmentik a testi és lelki zül-

— Vakmerő betörő F. hó 29 én
éjjen 1 és 2 ura között vakmerő 
betörő járt B r ü l l  Miksa helybeli 
mérnök Kazinczy-utcai lakásán. Ej- 
félután 1 órakor valaki a konyha 
csUKOtl ajtaját megnyitotta és így 
bejutott a lakásba, aliol meglepeté
sére észrevette az alvó esetedet. 
Nyomban hozzá ugrott és fojtogatni 
kezdte, de cseléd Jármát Csapott, 
majd az udvarra menekült és ott 
kiabált segítségért. A megriadt be
törőnek mar neiu volt ideje a iakást 
feikulutni és a nélkül, hogy valamit 
elvitt volna, — elmenekült. A meg
ejtett rendőri nyomozás kiderítette, 
hogy a tettes S z o l e c z k i  István 
napszámos, aki az uj lakásban előtte 
vaió nap a bútorok beszállításánál 
segédkezett. A cselédleány felismerte, 
és igy letartóztatták.

A gyomor és belek rendellenes 
működéséből származó fejfájás, szé
dülés es szívdobogás hamarosan meg
szűnik, ha reggeienkint egy fél po
hár természetes Ferencz József kese- 
rüvizet veszünk be. Ma már minden 
jól felszerelt háztartásban ott talál
juk a valódi „Ferencz József“-kese 
rüvizet, mert mindenki tudja, hogy 
az nemcsak a leghatásosabb, hanem 
a legkellemesebben bevehető is. Kí
méletes, enyhe h. tása miatt még az 
ágyban fekvő betegek is igen ked
velik.

— Hamis pénz. A tegnapi nap f0- 
Jyamau a rendőrség letartóztatta özv. 
loth Istvánné sárospataki lakost 
azért, mert a hetipiacon, midőn egy 
asszonynak a megvásárolt vaj áru 
akarta megfizetni, -  hamis ötkoro- 
uássul fizetett, A hamis pénz hol-.

A szerkesztésért felelős:
A S Z E R K E S Z T Ő S É G .

Kiadótulajdonos :
L A N D E SM A N N  MIKSA

Hirdetmény.
SzÜCS Je n ő  tulajdonát képe

zett egy vaspénzszekrény, szoba
bútorok, laliképek és könyvek 
iq io . é v i  m á ju s  hő 6 -á n  d é l
u tá n  2  ó r a k o r  Kazinczy-utca 13. 
számú házban nyilvánosan ela
datni fognak.

A tárgyak megtekintése iránt 
érdeklődők szíveskedjenek a Zem- 
plénmegyei kereskedelm i, ipar, 
term én y és hitelbankhoz fór

1 ülni.
J
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Á rvác s k a . százszorszép, 
nyári viola (jóhirnck örvendő 
teljes) 100 darabonként 2 kor. 
5 #  f., valamint bokor, (tearózsák) 
futó  és hónapos rózsák 
jutányos árban kapható :

Moskovszy Dezső
keresk. kertészeiében 

L ónyay-u tca 10. szám.

Értesítés.
Értesítem a n. é. közönséget, 

hogy kazinczy-utca 78. sz. a. levő

bodnármühelyemet
L ó n y a y - u t c a  4 2  s z á m  a lá
(Francia-kert) helyeztem át.

Tisztelettel

Lengyel József.

*  *5  s  n  c  -S ?
f l P J  *9

l í f f í  S § | i  1

cí s-i s

.111

R O K
1910-es 

modellünk 
újításai:
Inlonziv 

lángzó mely 
gyorsan for
ral és kovés 
szószt fo- 
, gyászt. 

Erős alkat
részük, mo
lyok kiese- 
rélhotők és 
tisztíthatok. 
Művészi kivi 
tol (modora 
stílus), Gal

vanizált 
bronz színe
zés. Hozzá
adva a Rops 
biztonsági 
gyorsfűző 

eddigi olo- 
nyoit,

Rops- 1910
a jelenkor legszebb, legtartósabb, legbiz 
tosahb és legtakarékosabb asztali tüzbelye 
Ha fűidül, elulszik. A szósz ki nem folyhat

Ára Budapesten 4 korona.
Hégi használt példányokat a gyár 

2 korona 50 fillér ráfizetéssel 1910-es 
modellre cserél át.
Kapható minden szakmába vágó üzletbon

R O P S  fém ára Részv.-Járs.
Budapest, V., Külsö-Váczi-ut 74— 49
Helybeli elárusítók : Behyna Testv., 
Hercs Kálmán fia. Szabó Vincié, 
Hóth Bernáth, Kornstein Ignácz és 

Alexander Manó.
Képviselők vidéken kerestetnek

V I L Á G I S M E R T  
elegáns, könnyű, töréstől 

biztos és olcsó

KERÉKPÁR

Árjegyzék ingyen c bérmentve 
Egyedüli eladási hyel: 

G R Ü N S P A N  Á R O N
Sátoraljaújhely.

orok |

P SALGÓTARJÁNI
Köszénhánya Részvényt ársul  at

f i  széntermékei (szobafütésre és ipari czélokra)

|  KLÁR és NEUMAN cégnél
(iá Sátoraljaú jhely

|L rendelhetők meg. Ugyanott legjobb minőségű apró és 
V  durva szemű kétszer mosott kovács szén és koksz 
IJi valamint porosz briket kapható.

( I  Superfosfát-m űtrágya. K áli-só.

i e s e e i 6 s s s e s e e e e e

[ rekedtség, elnyálká- 
| sodás, hurut, görcs I 
I és fojtóköhögést a I 
I legjobban elhárítja. [
[ Csomagja 20 és 40 fill. | 

zeencze 60 fillér. 

Kapható :
Widder és Reichard
gyógy szórt árában és 

Hrabéczy Kálmán 
drogériájában.

*  
t  
t  
t\
^ Fogak fog és sorok amerikai f  
J  módszer szerint. Fogyükér el 
f  távolítása fölösleges. Arany- 
f  fogkoronák ós aranyhidak. 
f  Javításokat és régi fogse 
^ átalakítását is elfogadja.

$ Stercz Jenő
t  fogtechnikus
(  Sátoraljaújhely. Wekerla-ter

FÉLÍX-GYÓQYFÜRDÖ
téli és nyári gyógyhely

Nagyvárad mailett. Egész éven át nyitva
Európa leggazdagabb kénes hévviz-forrása, 
vizhőfoka 49 C. 17 millió liter napi mennyiség

Csuz, kösz vény, ischiás izaömányok és női beteg
ségek ellen.

1909. évben 9200 beteg hagyta el gyógyultan
és javultan a páratlanul hatásos Félix-fiirdő gyógyforrásait, 
tiikür-kád, iszap , mód- és szénsavas-fürdők, 250 kényelmes 
lakószoba, társalgó, zongora- és olvasóterem, kitűnő vendéglők, 
á'landó elsőrendű cigányzene, vasárnaponként katonazene, ten- 
nispálya, gondozott sétautak.400 holdas park és fenyveserdő. 
Ki személyvonat közlekedik május 1-től a Félix-fürdő állomá
sára naponta. Posta, távírda,nterurban telefon. — Curtaxe és 

zuiedij nincs. — Prospektust küldi az Igazgatóság.

Értesítés.
Van szerencsém a nagy

érdemű közönség szives tu
domására adni, hogy

lakatos
műhelyemet

V ek erle -tér, Vörös ökör udvarába helyeztem át.

Elvállalok épület lakatos munkákat, tömeges cikkek 
gyártását, szivattyús kutak javítását és újonnan szere
lését. Villany világítás és telefon szerelést és ezeknek 
javítását pontosan eszközlöm.

Műhelyemet berendeztem Autogén hegesztésre I
Törött géprészeket, hibás öntéseket, kazán és gőzhen

ger repedést, motor alkatrészeket, vasgerendákat, öntött 
vasat, kovácsolt vasat, acélt és minden fémet műhelyemben 
és vidéken gyorsan hegesztek.

Magam a n. é. közönség b, pártfogásába ajánlva, maradtam

Az „Acetylén" világí
tás sátoraljaújhelyi 

egydüli képiselete.

E l a d ó .
Jo karban levő kirakat és ajtó 

vasredőnyök; több rendbeli hasz
nált ajtó és ablak; továbbá egy 
hasznait mángorló eladó Riniár 
Jó z se f kőműves mesternél.

kiváló tisztelettel

Vályi Bertalan,
lakatos mester.

Eladó
egy jó  karban levő szalon gar
nitúra. Részletes felvilágosítást 
nyújt Kovács Károly  vasúti 
vendéglős Sátoraljaújhelyben,
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SCHÖN SÁNDOR és BARNA D. 

divatáruháza

SÁTORALJAÚJHELY, Wekerle-tér.
(Pénzügyi-palota)

SZABÓ TESTVÉREK
cementárú és mükőgyírt, beton és vasbeton épitési vállalata 

Sátoraljaújhely, Szem erc-utca (C sörgői-ut).

Elvállalunk hidakat, ives vagy vasbelét szerkezettel, 
vasbeton mennyezeteket, átereszeket, zsilipeket, turbina 
telepeket, viztartányokat, csatornázásokat, beton-járda 
készítéseket; szökőkutak, sírboltok, itatóvályuk, valamint 
jászlak betonból való készítését; pincék és egyéb épü
letek viztelenitését; gránit, terazó, valamint mindennemű 
betonmunka készítését.

Szabadalmazott üreges betonépületeket bár
milyen kivitelben készítünk.

Raktáron tartunk: Vlükőlábazati köret, Cize- 
ler féle drót betétcsövet, kémény fedi apókat, 
szinezett cementlapokat, beton kerítés osalopo 
kát, kútkugylókat, első osztályú Portland és 
román-cementet.

Tervvel és költségvetéssel díjtalanul szol
gálunk.

Beeses pártfogásukat kérve, maradtunk 

tisztelettel

Szabó testvérek.

*  Nincs többé üzemzavar *
ha motorja vagy kazánja repedt, vagy marások által üzem- 

képtelen, ha azt nálam

Autogén hegesztéssel
beforrasztja, melyet most újonnan, mint legkiválóbb gyárt
mányt, beszereztem.

R e p e L t  é jö * -  é s  n i o t o r l i e n g o r e k c t ,  
t ö r ö t t  é s  m o t o r a i k  x i t r é s z r k a t ,
ö n t ö t t -  ó h  k o v á c s o l t  v a s a t ,  továbbá minden
fele f é m e t  gyorsan és alaposan l i c g c s z t e k .

Berendezkedtem továbbá

Autogén vágógéppel is,
raelylyel bármily vastagságú vaslemezeket, gerendákat, síne
ket, kazánokat, tartányokat és azokon buvó- és mosólyukakat 
v á g o k  h e g e s z t e k  telepemen vagy a helyszínen.

A t. gép* és maioratuiajdonos urak becses figyelmét fel
hívom, hogy bármely g é p j a v í t á s o k a t  pontosan ég 
oicson vállalok.

Állandó, dús raktáron tartom  az összes malom 
berendezési gépeket, 4 -es, 4'/j-es és 6 os gőzcséplő 
garnitúrákat, melyek olcsón és kedvező fizetési 
feltételek m ellett beszerezhetők.

Tisztelettel

átoraljaujhelyi malomépitészeti és gépgyár 
Reisman Károly.

Nyomatott Landesmann Miksa és Társa küuyvnyomdájában Sátoraljaújhely,
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