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Hol vagytok kurucok?
— A halvaszületett felirat. —

No szegény Zemplénvármegye, 
hát hogy leszünk most már 
nagy kuruckodással ? Mit lógsz 
most csinálni f Dugd vissza szé
pen a hüvelyébe kivont ősi kar
dodat és rohanj kézcsókra a kor 
mányhoz, amely feladta és elárulta 
ugyan teljesen a rezoluciós prog- 
rammot, de a hatalmat megtartotta 
magának.

Hát nem igazunk volt, mikor 
kacagtunk a közgyűlés nagy nem
zeti hősködési komédiáján?Mikor 
szégyenletes és hitvány játéknak 
néztük az egészet, amiben komoly 
és önérzetes embernek részt venni, 
felszólalni sem érdémes?

Elkezdtek hencegni, kiabálni a 
mungók, hogy így meg úgy majd 
megmutatják ők Becsnek, majd 
megvédik a nemzet jogait, s min
den kormányt pokolra kergetnek, 
amely a híres rezolució nélkül 
merne jönni. Kacagtunk rajtuk. 
Tudtuk, hogy mi fáj nekik. Ki
vette Bécs a szájukból a hatalom 
koncát, s attól féltek, hogy más
nak fogja adni. Azért kiabáltak, 
azért sivalkodtak, azért kuruckod- 
tak olyan nagyon. Most vissza
kapták a koncot, — bánják is ők 
most már a nemzet jo g a it!

Hát lehet ezeknek a szavára 
valamit adni ? Hát van mégolyán 
félbolond ember, aki a vármegyei 
feliratokat komolyan veszi ? Hát 
nem komédiás még az is, aki 
részt vesz ilyen feliratoknak a 
tárgyalásán ?

Ha csak árnyéka élne még a 
vármegyében, s köztük a nagy
hírű Zemplénben a régi önérzet
nek, a régi magyar becsületnek, 
most talpra kellene állni ennek 
a vármegyének, s a legkeményeb
ben tiltakozni az ellen, hogy a 
kormány a hatalom megtartása 
kedvéért a saját programmját 
ilyen gyalázatosán elárulta. A lég 
erősebb megbélyegzéssel, a leg
nagyobb felháborodással kellene 
a kormány ellen bizalmatlanságát 
nyilvánítania.

Éz lenne az egyetlen amit az 
önérzet s a tisztesség szerint te

hetne most Zemplénvármegye. 
Hát megteszi-é vájjon ? Dehogy 
teszi! A múlt héten azt paran
csolta nekik Jeszenszky, hogy 
kuruczkodjanak, hát kuruckodtak. 
Most azt rendeli, hogy üdvözöl
jék a kuruc programmot eláruló 
kormányt. Hat üdvözölni fogják.

No, Meczner ~
Béla, Schweiger,

jogunk komolyságának kegyelem 
döfése. Ezentúl minden értelmes 
ember csak kacagni fog, ha azt 
hallja, hogy a vármegyék megint 
felirtak valami politikai kérdésben. 
Felirtak ? No, nem baj 1 Majd 
holnap megint máskép fognak 
telirni. Ott vannak már a képvi
selőház irattárában a vármegyék 
feliratai a magyar vezényszó mel 

bank mellett, s

többi hős kurucai 
mcgycgy ülésnek, — 
az a híres határozat ? 
ugyan gazember, aki

lett, az önnálló
ott vannak az újabb feliratok 
amelyekkel előbbi felirataikat meg
tagadják, elárulják. Ott vannak a 
feliratok, melyekben a rezolució 
mellett foglalnak állást és ott 

Gyula, Molnár lesznek rövidesen a leiiratok, me 
Teutelbaum é s ! lyekben a rezolució elárulása

múlt heti árán visszatért kormányt üdvözlik. 
hát hogy szól | A vármegyék gyalázata, a ma- 
' 1 iát csak- gyár közélet elaljasodása van ott 

engedni megörökítve azoknak a feliratok-
mer az ujoncmegaajánlási jogjnak a gyűjteményében.
biztosítékaiból ? Csakugyan küz 
deni kell az olyan áruló ellen a 
végletekig} lm, Khuen engedett, 
a munkapárt engedett 1 Királyi 
kézirat mondta ki, hogy egy szó 
sem igaz abból, amit a póttarta
lékosok behívásáról a munkapárt 
elhatározott, s amihez a kormány 
és a munkapart a becsületét kö
tötte. íj ezt a királyi kéziratot 
Khuen ellenjegyezte. Lemondott 
mindenről, leladott mindent, el
ájult mindent, csak hogy a ha
talmat megtarthassa.

Soha még kormány és politikai 
párt ilyen erkölcsi öngyilkos 
ságot, ilyen mérhetetlen gya
lázatosságot el nem követett. Soha 
n ég ilyen szemérmetlen, cégéres 
cinizmussal cserbe nem hagyta 
agy napról a másikra azt a prog
rammot, amihez a becsülete volt 
kötve. S ennek a gyalázatnak a 
a sara rálrecscsent Zemplénvár- 
megyére is. A gyalázat fertőjé
ben a kormánnyal s a munka
párttal együtt ott úszik az a hí
res vármegye is, Rákóczi, Kos
suth és — Meczner Gyula vár 
megyéje.

Még tán el se küldték azt a 
szerencsétlen feliratot. Ne is küld
jék el már. Dugják el jól valami 
sötét zugába annak az ócska 
vármegyeháznak. Ne hozzák töb
bet napvilágra, mert még a pa
pír is elpirulna szégyenletében, 
amelyre Írták.

Ez a felirat volt a vármegyék

Ki kell mondani nyíltan : kép
zelgő bolond, vagy ámitó jhazug, 
aki még ma is, még a történtek 
után is arról beszél, hogy a vár 
megyék az alkotmány védbástyái. 
Igen, voltak valaha azok. De ma 
már nem azok. Rég óta nem, 
Ma — már egy két csodálatosan 
megmaradt kivételt leszámitva — 
nevetséges pojácák, komikus pap 
rikajancsi-figurák a várme
gyék, amiket egy Jeszenszky is, 
egy központi vesztegetési állam
titkár is, úgy rángat dróton, 
ahogy neki tetszik. Ma már a 
vármegyei rendszer, mai züllött 
elfajulásában, egyenesen átka 
veszedelme, szégyene, a magyar 
nemzet közéletének.

Komoly ember többet nem ve
het részt Zemplénvármegye gyü- 
léstermének politikai tanácskozá
saiban Legfeljebb kacagni mehet 
oda azon, hogy mit komédiáznak 
megint Jeszenszky parancsára a 
szegény jámbor mungók ? Kuru- 
cokna öltöznek-é legközelebb, 
vagy labancoknak ?

Ez már mind nem komoly do
log. Politikai kérdésekben Zem- 
lénvármegye szavára értelmes em 
bér többé nem adhat semmit.

Jön majd uj rendszer, uj le
vegő, amely uj, igaz, becsületes 
életet önt ebbe az elzüllött, el
rothadt, elaljasodott, magyar köz
életbe. A tiszta válas-’, ísok be
csületes rendszere. Az át fogja 
alakítani, meg fogja újítani, régi 
erejébe s tekintélyébe vissza fogja

megyét is. Ha majd igazán a vár 
megye egész közönségének sza
bad akaratát fogja kifejezni a 
vármegye, akkor lesz majd megint 
súlya és értéke a szavának.

Addig csak hadd játszák to 
vább a szebb napokat látott ősi 
vármegyeházban a Meczner Gyu
lák és Teitelbaumok az ő csúf 
és nevetséges komédiáikat

D E F I C I T
minden vonalon.

politikai szereplésének, felirati! állítani az önkormányzatot, a vár-

Fejlesszük a várost
Sok szó esik az utóbbi időben a 

városok fejlesztéséről. Mindenütt az 
országban azon igyekezuek ma az 
emberek, hogy azt a várost, amely
ben élnek, gazdaságilag és kultur 
szempontokból előbbre vigyék. Per
sze legtöbb helyütt a gazdasági fej
lődés iránti igyekvést észlelhetjük 
legiukább, ami sziute természetes ia, 
mert hiszen mindenki a város anyagi 
erejének meglapuzasában látja leg
biztosabb alapját a fokozatos óa 
rendszeres fejlődésnek.

Ebben a tekintetben egyezők az or
szág városainak fejlesztése érdeké
ben megindult mozgalmak. Eltérések 
csupán a kivitelben észlelhetők. Mert 
nem minden város áll a fejlődés 
egyforma fokáu és igy nem is in
dulhatnak neki a további fejlődési 
processusnak egyforma erővel és 
gyforma eszmékkel. Yanuak ,váru- 

sok, amelyek a fejlődés bizonyos 
fokát már elérték, ezeknek csak arra 
k II törekedniük, hogy a folytonos 
fejlődés legutolsó vívmányait meg
honosítsák városukban. De vannak 
városok, amelyek a fejlődés útjára 
csak most kívánnak lépni, természe
tes hát, hogy ilyen helyeken atokuak 

legelemibb létesítmények keresz
tülvitelére kell törekedni, amelyek 
alapját képezhetik egy későbbi fo
kozatos fejlődésnek.

Ezek közé, a még csak alapozási 
munkálatoknál tartó városok közó 
tartozunk mi is. Nálunk eddig még 
alig történt olyasmi, arai a város 
fejlődését biztosítaná. A vízvezeték 
az egyedüli intézményünk, amely a 
a modern haladás utján álló váro
sok hasonló intézményével felvehet- 
né a versenyt, a többi intéz
mények — alig van egyébként is

A ló  é s  k ü lö n le g e s s é g i  d o h á n y té z s d e
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egy-kettő — azonban valósággal 
világ csúfjává sülyesztik Újhelyi.

A közvilágításunk modern alapokra 
van fektetve. Villannyal világítják 
a várost, de eat is oly rosszul, hogy 
szinte szégyenkeznünk kell azok 
előtt az apró községek előtt is, ama 
lyek a közvilágítás terén még csak 
a petróleumlámpánál tartanak. Gőz
fürdőnk is van, de ez is hasznave
hetetlen, és roesz. Egyéb intézmé
nyünk aztán nincs is.

Ideje volna hát, ha a város ta 
nácstermében végre a város fejlesz
tésével is törődnének és az eddigi 
hatalmi harcok helyett a város gaz
dasági megerősítését tűznék maguk 
elé célul azok, akikre a város sor
sának intézését bízta a polgárság.

Ezt a célt pedig elsősorban úgy 
érhetnék el, ha a jelenlegi intézmé
nyeket és vagyont képező objektu
mokat teszik értékessé és jövedel
mezővé. Hogy ez miként volna ke
resztülvihető, azt már többször meg
írtuk e lap hasábjain, de irányt mu
tat erre dr. Búza Barna a képvi
selőtestület egyik nemrég tartott 
küzgyüléséu is.

A Dianna-gőzfürdőt — a jmelyre 
évente miutegy 3—40U koronát fizet 
rá a város — be kell zárni és épí
teni kell egy uj, modern gőzfürdőt 
amely kielégítheti a város e téren 
támasztható igényeit. Egy igy épült 
uj gőzfürdő aztáu — akár házike
zelésben, akár bérlet utján — nem
csak hogy a befektetett tőke kama
tait hozná meg, de jelentékeny jö 
vedelmot is biztosítana a városnak.

A jelenlegi gőzfürdőt sem lehet 
természetesen minden használaton 
kívül helyezni. Értékesíteni kell azt 
i» úgy, hogy jövedelmet hozzon a 
városnak. Hogy mire használják fel 
ezt az épületet, erre nézve is van 
nagyou sok életre való eszme. Na
gyon helyesnek tartanék például, ha 
a Dianna-kertet népkertté alakítanák 
át és a gőzfürdő épületéből egy rau 
lató helyet csinálnának. De lehet 
más megoldási módot is találni és 
hisszük, hogy F a r k a s  Andor pol
gármester — aki a város-fejlesztés 
iránti érzékének már nem egyszer 
adta kedvező tanujelét — meg is 
találja a leghelyesebb megoldási 
módot.

Ugyancsak jövedelraszővé kell 
tenni a Vörös Ökör épületét, amelyre 
szintén jelentékeny összegeket fizet 
rá a város. Itt már aztán tanakodni 
lehet azon, hogy redoutot építsünk 
a Vörös Ökör helyére, vagy pedig 
bérházakat. Szerintünk mindkét eset
ben jelentékeny jövedelmet lehet 
biztosítani és legfeljebb arról lehetne 
vitatkozni, hogy melyik megoldási 
mód alapján érhetünk el nagyobb 
jövedelmet.

De bármiként oldják is meg akár 
az egyik akár a másik kérdést, az 
bizonyos, hogy gyors intézkedésre 
van szükség. A város nem fizethet 
rá egyetlen intézményére, egyetlen 
objektumára sem. Áldozatokat hoz- 
hat a város, de ezeknek az ál
dozatoknak csak a befektete- 
tés természetével szabad briniok
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amelyek későbbi, belátható időben 
kamatostul visszatérülnek.

Már pedig sem a Vörös Ökörre, 
sem a Dianna gőzfürdőre pazarolt 
ezrek, nem fognak soha visszatérülni. 
Ezek a kiadások örökre elvesztek a 
városra. Igyekezni kell hát minden 
erővel azon, hogy a város minél 
előbb megszabadulhasson ezektől a 
minden indok nélküli, immár állan
dóvá vált terhektől.

Es ha majd megszabadultunk tő
lük és jövedelmezővé tettük a Dian- 
na-fürdőt is, a Vörös Ökört is, ak
kor kezdetét veheti a rendszeres terv
szerű munkálkodás, mellyel a várost 
a biztos fejlődés utján előre vihetjük.

hibája.
Vita egy cim körül.

Ujhely város szervezési szabály
rendelete ellen sok panasz merült 
már fel. Ósdi, avult intézkedések 
egész tömege foglalt helyett a sza
bályrendeletekben, melyek nem hogy 
elősegítették volna a közigazgatást, 
de egyenesen akadályául szolgáltak 
minden rendszeres munkának.

F a r k a s  Andor polgármester is 
belátta ezt és ezért hozzálátott, hogy 
a többi városok mintájára egy a 
közönség érdekének is megfelelő, a 
közigazgatás zavartalau menetét is 
elősegítő, minden tekintetben mo
dern alapokon nyugvó szervezési 
szabályrendeletet készítsen. A szabály 
rendelet már elkészült, sőt azt a (la
pokban a város közigazgatási bizott
sága letárgyalta és el is fogadta.

Ürömmé! vesszünk hirt a közigaz
gatás munkáját elősegítő eme for
dulatról, mert alapos reményt nyújt 
arra, hogy rövidesen rendezett álla
potok következnek be a városházán 
és az eddigi nehézkes admiuisztrációl 
a gyors, a közönség igényeit kielégítő 
munka fogja felváltani.

Hogy milyen az uj szabályrende
let, még ntm tudjuk, de a bizottság 
tanácskozásairól kiszivárgott hírek 
szerint üdvös, praktikus intézkedé
sek vannak beune, és az eddigi hi
bák teljesen kiküszöbültettek.

De mint minden munkálatban, 
ebben is lehetnek némi apró hibák 
Úgy ilyen hibás intézkedése a sza
bályrendeletnek — mint értesülünk
— az, hogy az árvaszéki ülnök he
lyett a polgármester helyettesítésé
vel a főjegyzőt kívánja megbízni.

Ez az intézkedése a szabályren
deletnek nem segítene semmivel a 
város adminisztrációján, sőt határo
zottan a város érdekei ellenére 
volna.

Eddig ugyanis az árvaszéki ülnök
— miután helyettese volt a polgár- 
mesternek— a tisztviselők fizetésének 
kiegészítésére folyósított államse
gélyből a Vili. fiz. osztálynak meg
felelőig kapta a fizutéskiegészitést. 
Ilott — ha megfontanák >polgármet-

tér helyettesítésének jogától — egy 
rendkívül furcsa helyzet állana elő, 
amelynek csák a város látná kárát.

A községi törvény értelmében 
ugyanis egyetlen tisztviselő már él 
vezett javadalmazását sem lehet le- 
jebb szállítani. Előállana tehát az a 
helyzet, hogy K e 11 n e r Győző 
dr. árvazséki ülnököt meg kellene 
hagyni eddig élvezett fizetésében, 
a Vili. fiz. osztályban és be kellene 
ugyanoda sorozni — mert ebhez az 
államsegély felosztását szabályozó 
miniszteri rendelet értelmében jussa 
van — a különben a IX. fiz. osz
tályba tartozó főjegyzőt is.

Nem lehet az árvaszéki ülnököt 
most megfosztani a polgármester 
helyettesítésének jogától azért sem, 
mert ezt a községi törvény nem en
gedi. A törvény értelmében egy 
tisztviselőt csak abban az esetben 
lehet — fegyelmi eljárás mellőzésé
vel — állasától megfosztani, ha az 
állást közben megszüntetik. Már pe
dig ez esetben nincs állás megszün
tetéséről szó, csupáu másra akarják 
átruházni az egyik tisztviselőnek 
szabályrendeletben biztosított jogait. 
Dr. Kellner Győzőt úgy választották 
meg, hogy egyben helyettese is lesz 
a polgármesternek. Ezt a jogát te
hát a legközelebbi tisztujitásig nem 
lehet tőle elvenui.

De a célszerűségi szempontok is 
ellene szolnak a szabályrendelet ilye- 
téu megváltoztatásának. Az árvaszéki 
ülnöknek feltétlenül jogvégzettnek 
kell lenni, főjegyző azoubau lehet 
valaki, ha csupán csak jegyzői vizs
gája van. Ki biztosíthatja a várost, 
hogy nem csak jegyzői vizsgával 
rendelkező egyént fognak a főjegy 
zői állásra megválasztani ? Előállhat 
tehat az az eset, hogy amikor jog
végzett tagja is van a tanácsnak, 
egy jegyzői oklevéllel rendelkező 
tanácstag fogja helyettesíteni a pol
gármestert.

A polgármosternek a községi tör
vény érteimében jogvégzeltuek keli 
lenni. Erre az intézkedésre bizonyára 
az késztette a törvényhozást, hogy 
a polgármesteri állás feltétlenül meg 
kívánja a jogi tudást. Es ha a pol
gármesternek szüksége van jogi tu
dásra, szüksége kell hogy legyen 
arra a helyettesének is és ezért nem 
szabad más tisztviselőt megbízni a 
polgármester helyettesítésével, mint 
akinek állásánál fogva amúgy is 
jogvégzettnek kell lenni. Ilyen tiszt 
viselő pedig a jelenlegi községi tör
vény értelmében az egész tanácsban 
egyedül az árvaszéki ülnök.

Soha nem vezetett minket szemé
lyes érdek, vagy valamelyes sziiu- 
pathia cikkeink megírásában. Ez 
esetben sem személyi kultuszt ki 
vénünk űzni, amikor állást foglalunk 
az uj szervezési szabályrendelet egyik 
szakaszának ilyetén megváltoztatása 
ellen. Hiszen tudja mindenki, hogy 
épen dr. Kellner Győzővel szemben 
a legélesebb támadások jelentek 
meg e lap hasábjain akkor, amikor 
arra rászolgált. De viszont nem va
gyunk hajlaudok csak azért, mert 
egy tisztviselő egyszer-kétszer hibát
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követett el, elnézni, hogy azzal 
szemben jogtalanságot, méltányta
lanságot kövessen el, a képviselő- 
testület a város érdekeinek rová
sára.

Egyedül a közérdeket tartjuk 
szem előtt, amikor tiltakozunk a 
szervezési szabályrendelet hivatko
zott ssakaszának tervbevett módo
sítása ellen és az igazságos álláspontot 
védjük, amikor egy tisztviselőt meg 
akarunk védeni a minden indok 
nélküli üldözéstől.

Ha a képviselőtestületnek kifogása 
van az ellen, hogy dr. Kellner Győző 
árvaszéki ülnök ott és akkor is hasz
nálja a helyettes polgármesteri cí
met, araikor erre oka nincs, nagyon 
könnyen segíthetnek a bajon. Egy- 
szerűen el kell tiltani az árvaszéki 
ülnököt a h. polgármesteri cim vi
selésétől és utasítani kell arra, hogy 
amikor helyettesíti a polgármestert, 
csak úgy szignálhassa a darabokat, 
mint pld a vármegyén az alispánt 
helyettesitő főjegyző.

Ez a megoldási tnód megnyug
tatná azokat is, akiknek a h. pol
gármesteri cim ellen van kifogásuk 
és nem volna sérelmes senkire sem. 
Hisszük, hogy a képviselőtestület igy 
is fogja megoldani ezt a kérdést 
közmegnyugvásra.

A sz í nház
a jövő évre is 

a Mezey Kálmáné.
Az ujhely i szinkerüiet sorsa ismét 

e'dült. A kerület szinügyi választ
mánya raárc hó 31-én Dókns Gyula 
elnöklete alatt tartott ülésén ujahb 
egy évre egyhangúlag Meecy Kál
mánnak ítélte oda a színházat.

Ez az egyhangú határozat arra 
enged következtetni, hogy a szinike- 
rület választmánya minden tekintet
ben meg volt elégedve avval 
a művészi munkával, a melyet Me
zey Kálmán társulata az utóbbi esz
tendőben kifejtett és hogy semmi 
irányban sem merültek fel sem a 
társulattal, sem a vezetéssel szemben 
kívánni valók.

Pedig hát nem egészen igy álla
nak a dolgok. A társulat ellen ugyan 
alig merültek fel valamelyes kifogá
sok, de annál több kifogásolni vuló 
akadt a társulat vezetése körül. Leg
inkább a műsor egybeállítása ellen 
hangoztattak el panaszok. Bár akad
lak művészi értékkel bíró újdonsá
gok is a szezon folyamán, de akad
tak olyau darabok is elég bőven, 
amelyek híján voltak minden művé
szi értéknek és csak arra voltak al
kalmasak, hogy a közönség kedvét 
elvegyék a szinházbajárastól.

Sok kifogás merült fel a vezetés 
körül észlelt bizonytalanság ellen is. 
A sze.on elején még kiadtak néha- 
néha heti műsort, de a szezon vége 
feló már rendszerint csak az előadást 
megelőző napon tudtuk meg, hogy 
másnap milyen darab kerül színre.

A rendezés muukája sem volt min
den hibától ment. A drámai és víg
játéki előadások még elég erős ren
dezői kézről tanúskodtak, de az ope
rett bemutatók bizony nagy nagyon 
gyakran főpróbának sem illettek bt. 
A diszletezés sem állott azon á ni-

aria: Sátoraljaújhely, Széchényi-tér 6 szám. 
(A rom. kalh templom mellett).

Vegytisztító és gözmosó
tisztításra elfogad mindennemű báli és alkalmi ruhákat, bútorszöveteket. • ***'

Gallér és kézelők kristály fehérre tisztittatnak. = = = = =  Vasalások 1 órán belül.
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vón, arae'yet a közönség joggal meg
kívánhat és a ruhatár is nagyon 
silánynak mutatkozott. Nagyon kel
lemetlen hatással voltak ezek a hi- 
t>ák a közönségre és az előadás ha 
tásán — bármennyire művészi értékű 
volt is a szereplők munkája — so 
kát rontottak.

l’edig a darabok kiállítása sok 
bán járul hozzá a sikerhez és na
gyon gyakran teszi elfogadhatóvá 
az előadást — még ha a darab nem 
is elsőrangú — az ügyes beállítás, 
a szép, szemet gyönyörködtető disz- 
létezés és a tiszta és főleg korhű 
jelmezek.

A kerületi választmány ülésén 
ezek az észrevételek szóba is kerül
tek és hogy mégis egyhangúlag 
M e z e y Kálmánnak adták a szín
házat, tették abban a reményben, 
hogy ezek a hibák a legközelebbi 
5ietonban megszűnnek és minden 
tekintetben művészi értékű előadá
sokban lesz részünk.

Es joggal hihette ezt a kerületi 
választmány már azért is, mert hi
szen az elmúlt szezon hibái mind 
apró jelentőségűek, amelyeket na
gyon könnyű megszüntetni és mert 
h direktor érdeke, hogy a kifogás
talan előállásokkal a közönség foko
zottabb pártfogását biztosítsa ma
gának.

Mezey Kálmán pedig jó üzletember 
aki vállalkozásában is mindig első
sorban az üzleti érdekeket tartja 
szem előtt, szinte bizonyos tehát, 
hogy megszívlelve az elmúlt szezon 
tanulságait, már a szezon sikerének 
biztosítása érdekében is meg fog ha
jolni a kerületi választmány óhaja 
előtt.

Es bár a kerület érdekében való 
nak tartottuk volna a pályázat ki
írását, a fentebb elmondottakban 
bízva, mi is megnjugszunk a vá
lasztmány döntéseben.

2G. szám (3)_________________

H Í R E K .

A hős főispán.
Meczner Gyula a nagy kuruc- 

kodó megyegyülés után büszke 
önérzettel akarta kiáltani:

—  Én kurucz vagyok!
De közben megjött a nagy 

bécsi retirálásnak a hire, a vitéz 
főispánnak ettől inába szállt a 
bátorsága, s már csak dadogva 
tudta kinyögni:

—  Én ku—kurucz vagyok!

És körülbelül igy volt igaza.

— Matolal Etele emlékezései.‘Öröm
mel jelentjük olvasóinknak, hogy 
jövő számunkban nagyértékü cikk
sorozat közlését kezdjük meg. Lap- 
vezérünk Matolni Etele írja meg. az 
6 visszaemlékezéseit az 1848-iki nagy 
időkről. Matolai megírta már hon 
véd emlékeit, könyvben is kiadta, s 
küuyve ma is egyik értékes forrás 
munkája a szabadságharc történeté
nek. Ebben a könyvben azonban 
csak a hadjáratbeli emlékekeit közli. 
De nagyon becses emlékei vannak 
neki a hadjáratot megelőző időből 
iá. Matolait ugyanis 1847-ben Zera- 
plénvármegye jurátusnak küldte fel 
a pozsonyi országgyűlésre a várme
gye akkori követének, gróf Andrássy 
Gyulának oldala mellé. Ebben a mi
nőségben részt vett az 1847—48 
országgyűlésen, amely legnagyobb 
s legkorszakalkotóbb országgyűlés 
volt eddig Magyarország történeté
ben, s ott volt azután Pesten az 
uj népképviseleti országgyűlés ülé
sein is egész addig, míg csak e1 
nem ment honvédnek. Ezeket az 
emlékeit fogja most megírni avval 
ft csudás szellemi frissességgel s 
nagy emlékezőtehetséggel, amely- 
lyel ő ebben a hajlott korában is 
olyan bőségesen meg van áldva.

Hisszük, hogy olvasóink is érdek
lődéssel és szeretettel fogják fogadni 
eteket a nagyértékü emlékiratait.

Halálozás. Haas Zsigraond a 
Sárospataki Hitelbank igazgatósági 
ta^ja március h<» 31-én Sárospata
kon meghalt. Temetése f. hó 1-én 
volt nagy részvét mellett.

— Távozó rabbi A tatai izr. hit
község dr. Goldberger Izidor sátor
aljaújhelyi rabbit főrabbijává vá- 
választotta. Dr. Goldberger uj állá
sát junius 1 én fogj la la el f

— A ..Muzsikaszó” Ujhelyben Papp 
Zoltán dr. országgyűlési képviselő 
„Muzsikaszó címen egy begyűjtött 
magyar dalai most járjak íditó kőr
útjukat a vidéken. A Petőfi-társaság 
egyes tagjai és a népopera egy-két 
művésze magára vállalta hogy a 
magyar nótát megismerteti a vidék
kel és ezért most járják be az orszá
got. E kőrútjukban f. hó 10 én Uj- 
helybe érkeznek és itt a Kazinczy- 
kör rendezésében fogják megösmer- 
tetui a publikumot a legújabb ma
gyar nóták szépségeivel. Ez alkalom
mal ideérkeznek a költőn kívül ller- 
c z e g  Ferenci a Petőfi Társaság 
elnöke, Lonnczy György alelnök és 
Jakab Odón a társaság tagja, dr. 
Galloi'its .lenőné a délvidéki közmű
velődési egyesület elnökének neje és 
Szántó Gáspár a Népopera baritonis
tája. — Az estélyre jegyeket Kádár 
Gyula gyógyszertárában lehet előre 
váltani.

— Nagy szélvihar Ujhelyben. A már
egészen tavaszias időjárás tegnap 
délfelé hirtelen fordulatot vett. Meg
eredt az eső és északi irányból ha
talmas szél kerekedett. A szél az 
esti órákban óriási erővel tombolt, 
úgy hogy a villanygyárban az áram 
szolgáltatást — nagyobb veszély 
elkerülése céljából — be kellett 
szüntetni és az egész éj fo iyarnán 
sötétben volt a város. A szél épüle
tekben is kárt okozott. A reggel 
Pest felől érkező vonat 3 és fél órai 
késéssel futott be az állomásra. Mi
kor e sorokat Írjuk a szél már kis
sé alábbhagyott ugyan, de a villany
világítás még mindig szünetel.

— A varos államsegélye A bel 
ügyminiszter értesítette a város kö 
zünségét, hogy az 1912. évi állami 
költségvetésben a varosok segélye
zésére előirányzott négy millió ko
ronából a város részére 191KX) koro
nát kiutalt. Az Összeg felhaszuálása 
tekintetében csak azt köti ki, hogy 
amennyiben a város közigazgatási 
a kalmazottjai részére kiszolgáltatott 
illetmények a megállapított mértéket 
még el nem érnék, a most kiutal
ványozott állami segélyösszeget a 
közigazgatási tisztviselők, segéd- és 
kezelő személyzet fizetésének és la
káspénzének, a 62000 —1910. sz. 
belügyminiszteri körrendeletben már 
megalapított mértékig való kiegé- 
zsitésére kell fordítani. A fizetés 
kiegészítés fejében megállapítandó 
pótlékokat havonként, a lakáspénz- 
pótlékokat pedig évnegyedenként 
eiőleges részletekben kell kifizetői. 
A tisztviselői illetmények kiegészí
tése után az államsegélyből fenma- 
radó összeg felhasználására nézve 
a belügyminiszter az óhajtásának ad 
kifejezést, hogy ez összeg oly be- 
beruházások költségeire fordittassék, 
melyek alkalmasak arra, hogy a 
város koiszerü fejlődését, a lakos
ság szellemi és anyagi fejlődését 
előmozdítsák. Ilyen közhasznú célul 
a miniszter elsősorban a nyugdíjalap 
gyarapítását s közegészségügyi cé
lok előmozdítását említi meg.

— Ifjúsági tornaverseny. A kul
tuszminiszter egyik legújabb intéz
kedésével elrendelte, hogy ez év 
tavaszán Kassán, Komáromban, {Pé
csett és Kolozsváron kerületi ifjú
sági tornaversenyek legyenek. A 
kassai, eddigi megállapodás szerint, 
május 16. és 17-én lesz. A verse
nyeken a középfokú- tanintézetek 
ifjúságai vehetnek részt és pedig 
gimnáziumok, reáliskolák, alsófoku 
kereskedelmi iskolák, tanítóképző* 
intézetek és polgári fiúiskolák ifjú
sága. Egy-egy verseny rendezésére 
az illetékes kerületi főigazgatóság
nak egyenkint 6—0 ezer kor. bo
csáttatott rendelkezésáre. A helybeli 
főgimnázium ifjúsága a kassai tor

naversenyen fogja bemutatni ügyes
ségét •' tornászi képzettségét.

— Fodrászok húsvéti szünete. A
helybeli fodrászok elhatározták, hogy 
tekintettel a húsvéti ünnepekre ez 
évben is ünnep másod napján, va
gyis ápr. 8 án, hétfőn reggel 9 óra
kor üzleteiket egész napra bezárják.

— Öngyilkos banki könyveld Gábor 
Miklós a sátoraljaújhelyi Hitelbank 
tolcsvai fiókjának könyvelője f. hó 
1-én Budapesten főbelőtte magát. 
Az öngyilkosság okául szerelmi bá
natot emlegetnek, mert a bankban 
Gábor semmiféle szab;” talanságot, 
vagy visszaélést nem követett el.

— Tűz Bányácskán. F. hó 1-én 
nai;v tűz pusztított a szomszédos 
Rudabányácskán, melynek 2 lakó
ház, 2 csűr és nagymennyiségű ta
karmány esett áldozatául A kár 
nagy része biztosítás utján megtérül.

— Mózes élete. Nagy történelmi 
kép öt felvonásban, csodálatosan szép 
felvételek láthatók a moziban. Ked
den, április 9 én délután 4, és este 
fél 9 órakor. Nézze meg mindenki! 
Jegyek már most kaphatók Gojdics 
nővéreknél.

— A feljelentett Sac. A Sátoralja- 
ujhelyi Atlet. Clubnak maré. 39-ikón 
kellett volna Eperjesre mennie, hogy 
bajnoki football-mérkőzést tartson az 
ETVE.-vel. A mérkőzés a SAC. visz- 
szalépéséből kifolyólag elmaradt. Ez 
alkalomból az „Eperjesi lapok4* a 
következőket Írják : A SAC már 
harmadizben marad otthon, nem 
adja meg a köteles revánsot, pedig 
egy bajnoki küzdelemben éppen az 
a fontos, hogy mindegyik fél a leg
végsőig kitartson és necsak az első 
helyért küzdjön, hanem a másodikért, 
sőt harmadikért is. Magyar energia 1 
Az ETVE beadványt intézett a lab
darugó-szövetséghez, hogy a SAC- 
nak ezen erkölcsi és régebbi anyagi 
kötelezettségeinek elmulasztása miatt 
játékjogát függessze föl.

— Elfogott kivándorlási ügynökök. 
Ladislaus János és Varc&bu* Va 
szily galíciai, valamint Melnicsák 
Jurkó Márraaros megyei kőrösmezői 
lakóik végig járták Ungmegyét az 
Amerikába való kivándorlásnak 
propagandát csinálni, hogy az ily 
utón kezükbe kerülő tudatlan áldo- 
tot kellőleg kizsarolják. Mivei most 
az ünnepek előtt rendszerint szüne
tel a kivándorlási kedv, eredmény
telenül a hegyeken kere.-ztül átjöt
tek a szinnai járáshoz tartozó Vi- 
hor atra, hol lesben áilt két szirmai 
csendőr, akik a járatlan utakon ta
lált 3 gyanús embert megállítottak 
és vallatták. Ijedtükben beismerték 
kóborlásuk célját, nemkülönben azt 
is, hogy azzal rendszerint foglalkoz
nak s ezért átadták őket a kir. 
ügyészségnek.

— Vada9zat. Egy kisebb társaság 
hétfőn a pazdicsi erdőben hajtókkal 
szalonkára vadászott. A hajtők jelez
ték, hogy vaddisznó van a hajtás
ban, mire a vadászok golyóra töl
töttek. Egy hatalmas vadkan Somody 
József szolgabiró mellett jött ki, aki 
egy jól irányított lövéssel az óriási 
állatot fültüvön lőtte és a vaddisznó 
azonnal összeesett és kimilít. A sze
rencsés vadászt társai a szokásos ce
remóniával felavatták. Az elejtett 
disznó a százötven kilogrammot meg 
haladja.

— Öngyilkossági kísérlet. Liszkay 
Sándor nagymihalyi irodatiszt ked 
den délelőtt az eljáró bíró szobájá
ban a tollnoki teendőket látta el. 
Ami! a bíró a tárgyalást felfüg
gesztette, Liszkay a szomszéd szo
bába ment és ott egy brovning re
volverrel melbe lőtte magát. A ssora- 
széd szobából a lövés zajára elősiet
tek és elvették az elkeseredett em
ber i  kezéből a fegyvert. Liszkay 
csakhamar összeesett és a tett szín
helyéről beszállították a közkórházba, 
ahol gondos ápolás a’á vették. Lisz
kay néhány nap múlva egészségesen 
kerül ki a kórházból.

— Halálos baleset. Üy "-e Miklósné 
lasztoméri füidiuives nej az elmúlt 
csütörtökön 4 éves kis leányát a 
lakásba zárta, nehogy távolléte alatt

a közeli Laborcz folyóhoz menjen* 
A kis leányka gyufával játszott és 
ugylátszik ettől gyulladt meg az 
ágynemű, amely az ágygyal együtt 
porra égett. Csodálatos, hogy a szo
bában egyéb tárgy nem gyűlt meg. 
A kis gyermeket anyja, amidőn ha
zajött, a szoba közepén halva ta- 
lá ta. A kir járásbíróság kiszállt a 
helyszi lére és a megejtett boncolás 
után konstatálva lett, hogy Győré 
Anna fulladás folytán halt meg. A 
gondatlan anya ellen az eljárást meg
indították.

— Megszökött szállitó fuvaros
Weinstein Samu öt év előtt mint 
fiatal házas Ilomonnán telepedett 
le és szállítási vállalatolt létesített, 
később pedig a magyar Csomag- 
szállítási és Kiviteli Társaság kép
viseletét nyerte el. A nagyon sze
rény viszonyok közt nevelt ember 
egy ideig szorgalmasan járt foglal
kozása után és viszonyaihoz mérten 
élt. Utóbbi időben azonban igényei 
fokozódtak, könnyelmű lett és az 
éjjeleket nőkk társaságában drága 
bor és pezsgő mellett töltötte b 
miután igen korlátolt anyagi viszo
nyai azt egyáltaláu el nem bírhatták, 
rau't szombaton éjjel bucsuzatlanul 
elhagyta llomonnát. A Csoraagszál- 
litási Vállalatot eddigi megállapítás 
szerint 3<XJ0 koronáig károsította 
meg, azonkívül számtalan kereskedő 
által reábizott kisebb nagyobb után- 
vételi összegeket sikkasztott el. A 
büntető eljárás folyamatba tételére 
és kézrekeritésére megtettek minden 
intézkedést.

— Betöréses lopás Őrmezőn. Az
elmúlt héten Maczák János és két 
társa éjjel egy óra után valahogyan 
bejutotoCak Őrmezőn a gr. Szr» 
esenyi- féle kastélyba, amelyben a 
cselédségen kívül senki sem tartóz
kodott. A betörők villanyt gyújtottak 
és több értékes bundát, lábzsákot, 
takarót és kézipodgyászt elvittek. 
Mezőlaborczig valahogy szerencsésen 
eljutottak, ott azonban a határren- 
dörségnek feltűntek. Miután vala
mennyijüket előállították, beismerték 
hogy a náluk levő tárgyakat Őrme
zőről lopták. A hatarrendorség az 
újhelyi kir. ügyészséghez kisérte át 
a tolvajokat.

— A „Vasárnapi Újság” raárczius
31-iki száma feltűnő gazdag soroza
tút adja a szebbnél-szebb aktuális 
kopeknek. A Tegethoff dreagnougtht 
csatahajó vizrebocsátása, Herczeg 
Ferencz uj darabjának előadása, 
Vaszary János festményeinek kiál
lítása, a kisplasztikái kiállítás, a déli 
sark fölfedezése, a kínai forradalom 
stb. adják a képek tárgyait. Szép
irodalmi olvasmányok : Szemere 
György regénje, Szőllősi Zsigraond 
novellája, Jászay-Horváth Elemér 
verse és Zempléni Árpád Cardueci- 
forditása, Jansen Börge regénye. A 
színházi újdonságokról Alexander 
Bernálh ir. Egyéb közlemények: 
Guray Ákos rajzai s a rendes heti 
rovatok : Irodalom és művészet, sakk
játék stb. — A „Vasárnapi Újságf‘ 
előfizetési ara negyedévre öt korona, 
a „ Világkrónikáival együtt hat 
korona. Megrendelhető a „Vasárnapi 
Újság44 kiadókivatalában ^Budapest, 
IV., Egyetem-utcza 4. sz.) Tgyanitt 
megrendelhető a „Képes Néplap44, 
a legolcóbb újság a magyar nép 
nép számára, félévre két koroua 40 
fillér.

— Csak Mauthner-féle magvakat
vásároluak helyesen gondolkodó, szá
mító gazdák és kertészek még ak
kor is, ha mások olcsóbbak volná
nak, mert tapasztalatból tudják, hogy 
az csakis a magvak rovására és a 
vevők kárára lehetséges.

Hönch Dezső Kazinczy-utcza 53 
sz házában 3 esetleg 4 szobából 
álló lakás május hó 1-től kiadó.

Szerkesztő: Lánczi Aladár.

Kiadótulajdonos:
LANDESMANN MIKSA

./
/
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Tavaszi cipő, újdonságok
a legdivatosabb formákban és legizlésesebb kivitelben 
urak, hölgyek és gyermekek részére teljes választék

ban megérkeztek.

cipőáruház
S á t o r a l j a ú j h e l y ,  f ő t é r  a Kossuth-szoborral szemben.

n a 1 permetez,
mert a ,,F0RHIN“ a 

a e k s z o r ta  m cg ja tv ito tt

BORDÓI KEVERÉK
késs állapotban !

Nagyon erőien tapad a nedvei levélre is !
Bármily harmatnál permetezhet vele! 

Semmi üledéke nincs! Számtalan elismerő 
Nyilatkozat! elvártjuk az eddig dr. Ascheu* 

1 brandt szabadalmát képezett Rézkénport s 
j bordói port is. Kérjen ingyen és bérmentre 

leírást a
E O D H I M  gyártól Budapest, 
r u i ^ l l i n - v i ,  Váczi-út 93.

Matolai Etele-utcán (a 
Dianna kert kapuival 
szemben) Moskovszky 
János kertjében 4 ház
hely eladó.

Esetleg részlet fize
tésre is.

114/2 szám.
Árverési hirdetmény.

Alulírott bírósági vőgrehajt»5 az 
1881. évi LX t.-c*. 102 §crtelmt*ben 
•sennel közhírré teszi, hogy a sauj- 
helyi kir. törvényszék 1912 évi 162- 
81 V. ss. végzése következtében Dr. 
Uorobos Bertalan ügyvéd által kép
viselt özv. Kóbori Jánosné javára 
200 kor s jár erejéig 1012 évi feb. 
hó 20-án foganasitott kielégítési vég
rehajtás utján lefoglalt és 940 kor. 
beesült következő ingóságok, u. ra. 
2 drb. ló, 2 drb. sertés stb. nyilvá
nos árverésen eladatnak, Mely ár
verésnek a királyhelrueczi kir jbiró- 
ság 1912-ik évi V 74/3 sz végzése 
folytán 100 kor. tőkekövetelés en
nek 1911 évi raárc. hó 1 napjától 
járó 6 százalékos kamatai egy és fél 
és eddig összesen 76 kor. 91 fi1.-ben

biróilag már megállapított költségek 1 
erejéig királyhelmeczeu leendő meg- j 
tartására 1912 április.hó 10 napjá 
nak d e 11 orájara határidőül kitü- 
zetik és ahhoz a venni szándékozók 
ezennel oly megjegyzéssel hivatnak 
meg, hogy az érintet ingóságok az 
1881. évi LX. t'-cz. 107 és 108 $ ai 
értelmében készpénzfizetés melleit a 
legtöbbet ígérőnek, szükség esetén 
becsáron alul is elfognak adatni.

Amennyiben az elárverezendő in 
góságok mások is le- és felülfogltat- 
ták és azokra kielégítési jogot nyer
tek volna, ezen árverés az 1881 évi 
L x t. ez. 120 § értelmében ezek ja 
vara is elrendeltetik.

Király heiiuccz 
28-án.

1912. március hó

Udvarhelyi Béla
kir. bir, vhajtó.

!

bőráru  és viaszvá
szon gyári raktárL I N Ó L E U M

D ö r n e r  G é z a  K a s s a
Fő-utca Népbanképület.

Vidéki megbízásokat gyorsan és pontosan eszközözöl. Mintá
kat kívánatra díjmentesen küld az árak megjelölésével.

Ridikülök, utazótáskák nagy’ választékban

jfirdetésekre
nagyon alkalmas a

Városi
mozgó színház,

Dndapcsti /akereskedő cég
keres megvételre mindennemű pu
hafákat kis vagy nagy tételekben.

Ajánlatok »fakereskedő“ jeligé
vel a kiadóhivatalban küldendők.

iT»

ahol előadás közben 
vászonra vetítik a 

hirdetést.
Hirdetőieket a mozgó izinház 

részért felvtiz lapunk kiadóhivatala

csütörtökön, április hó 4 én

csak egy nagy

E L Ő A D Á S ,
a városi színházban.

Nagyszabású pompás műsor

Irtó.
1. Tunisztól Tripolfszig. Remek 

tájképek a háború színteréről.
3. A szerelem tavasza. Tréfás bo

hóságok.
3. A sors játéka. Érdekes nagy 

dráma.
4. A tripoliszi háború. Na-

Végre egy teljesei megbízható, saa-
badalmazott vegyszer gyümölcsfák , -------  ----
permetazésére; hernyuk, asorebega- | gY0 0  érdekes helyszíni felvétel, 
rak és egyéb kártékony rovarok ir-1 &• töm eget párbajai. Kacag-
tására. Újabban az ország legiekin-1 Ba^dika^mint völegényjelölt.
télyesebb gyümölcsöseiben meglepő , Az aranyos Bandika újabb kedves 
eredménnyel „IRTOT" használnak, (tréfái.

7. Müvészvér. Világhirii pőm;
€gy doboz ára. 1 korona pás na8>’ dráma- Mindenütt óriásl

' 'tetszés mellett adták.
10 doboz vételénél esomagolás, posta1 8 P<,er ",bd4t kap a ja k b a ,

v- , . ,  . . . . . .  . ,  , A népszerű Péter nevettető kalandja-ingyen. Nagyobb üzletekbe blzoma-1 Ezt a nagy és változatos műsort csak 
nyi raktárt adok. (ebben az egy előadásban mutatjuk be.

1 Szombaton, vasárnap és hétfőn nagy 
gyogy»*«resz ciöadás0k teljezen uj nagyszerű

___ _____ _______ ,__ Saekszárd. | változatos műsorral.___
Nyomatott Lar.dcsmann Miksa és Társa kf/ny\i,yomdaiaban Sátoraljaújhely. ....

Oőry Mihály oki. és

k  / l / /
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