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Útban a győzelem lelő!
Mikor a koalíció megbukott és 

a mai kormánypárt oly óriási erő
vel vonult be a parlamentbe, a 
mikor annyira megfogyottnak lát
tuk a radikális függetlenségi esz
mék harczos táborát: ugyvéltük, 
hogy a függetlenségi politika, ha 
csődöt nem mondott is, amint 67-es 
politika rajongói hitték és elhi
tetni szerették volna, de legalább 
hosszú időre megbénult, hitelétvesz- 
tettea nemzet nagy tömegei előtt, 
a melyek látszólag a békés ki
bontakozást, a fokozatos fejlő
dést Ígérő 67-es politika sikerei
be vetették reményeiket.

Tudva levő dolog azonban, 
hogy a váratlanul ismét felszínre 
vetődött 67-es párturalom, mely
nek tápláló gyökérszálai a kor
rupció undorító fertőjébe nyúl
nak alá, önnön magában hordozta 
már születése óta a feloszlás 
bomlasztó csiráit, de a nemzet 
lelki világától teljesen idegen psy- 
chologiája, vértelensége és erőt
lensége a nemzet sorsát intéző 
idegen erők hatásaival, teljes ér
zéketlensége a nemzeti haladás 
követelményeivel szemben, nyíl
tan vallott elveinek egyszerű 
elárulása, mégis hamarább elhozta 
reá a katasztrófát, mintsem hogy 
a párt születésekor a legnaivabb 
ábrándozók is reményieni merték 
ték volna.

A bekövetkezett katasztrófa leg
közvetlenebb okai azonban egyrészt 
egy nemzetietlen ügynek : a ka
tonai javaslatoknak kétségbeesett, 
megszégyenítő látványokban gaz
dag védelmezésében, a nemzet 
újjászületését biztosítani hivatott 
legnemzetibb érdeknek, a de
mokratikus választói jog megal
kotásának hátráltatásában és ki
játszásában, — másrészt pedig 
az ország egyetlen liberális és 
az uj Magyarország reformesz
méiért már-már egy év óta sza
kadatlanul csatatüzben álló pártja 
a Justh vezéri zászlaja alatt küzdő 
függetlenségi párt lankadatlan os
tromában keresendő. E párt elő
nyomulását és sikerét a teljes 
diadalig biztosítja a nemzet szive 
verésének a megérzése és meg
értése.

Előttünk a történél n i fejlődés 
menete. Látjuk a függetlenségi 
pártot klasszikus erejében n gy- 
szerü vezérek alatt, mely mai al
kotmányos rendszerünk alapján 
véli a nemzet függetlenségének 
attribútumait megszerezni. Pro- 
grammjában, a melyet vallunk 
teljes egészében mi is, a függet 
len nemzeti lét és nagyság min
den fundamentális elve. Elszánt 
csatákat vív azért, hogy a nem
zet természetes és törvényes jo
gai a tulajdon véréből és pén
zéből fentartott hadseregben ér
vényesüljenek, abban a meg
győződésben, hogy sem az al
kotmány teljes biztonsága, sem 
semmiféle nemzeti érdek, de leg- 
kevésbbé a nemzeti önnállóság 
felé való szükségszerű tejlődés 
nemzeti hadsereg nélkül el nem 
gondolható. A magasból aláhangzó 
sohák hatása alatt azonban prog
ramijában nagy erővel előtérbe 
nyomul a gazdasági s vele kap
csolatos pénzügyi függetlenség kö
vetelménye azon szükségszerű 
meggyőződésnél fogva, hogy csak 
egy gazdaságilag teljesen függet
len nemzet vívhatja ki a maga 
számára politikai függeilenségét 
is, mely a gazdasági alap termé
szetes „felépítményedként jelent
kezik mindenütt.

Úgy gondolta a párt, hogy tö
rekvései sikerre vezetnek, de itt 
is csalódott, mert a gazdasági 
fiiggetlenzég messzeható jelentő
ségével Bécsben is tisztában vol
tak ép úgy, mint idehaza. A kü
lön vámterülethez való jogunk 
kijátszása után az önálló nemzeti 
bankot követelte áldozatul aẑ  
osztrákkal való testvéri szövetség 
s az összbirodalnti érdek. S va
lódi tatárdulásr.ak kellett végig
vonulnia a haza földén két esz 
tendővel ez előtt, hogy megsem- 
misittessék a nemzet jogait győz
hetetlen erővel védelmező függet
lenségi párt ereje s diadalát ülje 
a „nemzeti munka," mely megma
radt jogaink s javaink roncsait is! 
kész vala szállítani Bécsnek.

Íme a történelmi fejlődés szűk- ' 
ségszerüsége vitte a függetlenségi, 
pártot oda, hogy programmja I

összes követelményei közül az 
általános, egyenlő és titkos válasz
tói jogot állítsa homloktérbe és 
ennek kivívásával biztositsa a vá
lasztások tisztaságát, az igazi nem
zeti akarat megnyilatkozását s a 
népparlament alapján menjen győ
zelmes csatába a nemzet gazda
sági és politikai függetlenségéért.

Ez az egyetlen útja a nemzeti 
megújhodásnak, mely után ezer 
nyomorúságaink között epedve 
vágyakozunk mindannyian ; ez a 
mi összes erőinkérvényesülésének 
és egyesülésének biztosítéka egy 
jobb jövendő érdekében. Ez lesz 
hivatva letörölni az undorító fe
kélyként a nemzet testét elborító 
korrupezió minden gyalázatossá
gát, alkotmányunkat élő valósággá 
tenni, a nemzet képviseletét győz
hetetlenné tenni azon erőkkel 
szemben, a melyeknek érdeke 
mindig az volt, hogy a nemzet 
gyenge, áléit és tehetetlen legyen. 
Az általános, titkos és gyenlő 
választói jog fogja meghozni azon 
gazdasági, földbirtokpolitikai re
formokat, a melyek otthont és 
megélhetést biztosítanak majd a 
hazában hontalan s idegen orszá
gokba bujdosó magyarnak. Az 
általános és titkos választójog 
lóidén fog felépülni a gazdasági
lag és politikailag független erős 
és megelégedett uj Magyarország.

Beszélhetnek elleneink idehaza, 
a mit akarnak, szórhatják reánk a 
rágalom és piszkolódás minden 
sarát, a függetlenségi politika mai 
irán)a a nemzet meggyőződésévé 
vált immár, a melytől az uralkodó 
osztályok önző hatalmi érdekei, 
hatalomléltő kis olygarchák, nagy 
latifundiumok rémlátó fejedelmi 
urai eltériteni nemfogják sohatöbbé

Es Íme az a hatalmas, „a nem
zeti munka" érdekében összeve
rődött a tábor, mely szinte örök 
időkre vélte kibérelhetni a köz
hatalmat, már-már ingadozik, bőm- 
londozik, az elmúlás szele már 
végig süvöltött rajta. Hiába két- 
sébeesett vezéreinek minden erői 
küdése, nagy színpadi produkciói, 
öltözése, vetkőzése, kuruckodása 
és labanezczá vedlése, kínlódása 
a nemzet megkönnyebbülésére 
már véget ér. A népjogok zász
laját már diadalmasan lengeti a 
szél egy züllött tábor megvitt 
sánczai, egy bukott kormány s ö s 
szeomló kormányzati rendszerfelett.

—ne.—

A VAROS
FEJLŐDÉSE

ÉRDEKÉBEN.
Nemrégen irtunk e lap hasábjain 

a városfejlesztésről és fejtettük ki 
ennek kapcsán azt, hogy milyen 
óriási érdeke fűződik a városnak a 
folytonos, minden téren való fejlő* 
dóshez. Láttuk azóta, hogy a kép
viselőtestületben is meg van az ér
zék a fejlődés Aránt és nem riad 
vissza az erejéhez mért semmiféle 
áldozattól, hogy a várost a fejlődés 
utján előbbre vigye.

Hobizon}ult ez akkor, mikor a 
képviselőtestület 1000 korona tiszte- 
letdijat szavazott meg egy szakér
tőnek, hogy a küzvilágitás javítását 
illetőleg adjon véleményt; bebizo
n y ít  ez akkor, amikor elvben el
határozták egy uj, moderu gőzfürdő 

lés hidegvizgyógyiutézet létesítését; 
btbizonyult ez akkor, amikor a pol
gármesternek módot nyújtottak, hogy 
u városok kongresszusán tapaszta
latokat gyűjtsön a városfejlesztés 

| legalkalmasabb eszközeiről és bebi
zonyult ez végül akkor, amikor egy 

: építési ügy kapcsán megváltoztattak 
az építészeti bizottság egyik nem
csak az ópiitetőre, de a városra is 
sérelmes határozatát.

Örömmel kell, hogy eitöltseuek 
minden a város érdekeit szivén vi
selő embert ezek a tapasztalatok, 
melyek egy uj, szebb jövő képét 
tárják eléuk és reméuyt nyújtanak 
arra, hogy rövid időn belül megkez
dődik nálunk is a rendszeres, terv
szerű munka, amely minden téren 
megjavítja majd a most még nagyon 
is elhanyagolt állapotban levő köz
viszonyainkat.

De hogy az eredmény teljes le
hessen, még sok, nagyon sokalapozási 
tuunkara vau szükségünk. Az első 
ezek között, hogy elkészítsék a vá
rosszabályozási tervét és evvel kap
csolatban megalkossák azt a szabály
rendeletet mely minden kétséget 
kizáróan mogáállapltsa majd, hogy 
hogyan és milyen formában lehet 
építkezni a városban.

Szabályrendeletileg kell megálla
pítani, hogy milyen utvonalou sza
bad építkezői és hogy melyik utcá-TOKAJI ASZTALI BOR
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bán szabad — már szépészeti szem 
pontból is — csak emeletes házakat 
építeni.

Ma ugyanis a szabályozási tervek 
és az építkezést szabályozó szabály 
reudelet hiányában mindenki úgy 
építkezik a saját telkén, ahogyan 
akar. Semmiféle szépészeti, vagy 
praktikus szempontot nem tartoznak 
az építtetők figyelembe venni és 
valljuk be őszintén — nem is vesz
nek figyelembe. Most újabban is — 
és erről teljesen hiteles információnk 
van — egy háztulajdonos a Széche- 
uyi-téreu levő földszintes házát újra 
akarja építtetni, ugyancsak föld
szintesre.

De beszéljünk nyíltan. Az épít
tető Alexander Manó és az ugyan
csak földszintesre építendő ház az, 
amely a vármegyeház tőszomszéd
ságában áll és ma is alaposan el
csúfítja a főutca képét.

Még elképzelni is borzasztó, hogy 
hogyan festene ez a földszintes ház
— akár újraépítve is — az uj vár
megyeház mellett ós hogyan vet- 
kőztetnó ki szépségéből nemcsak az 
uj vármegyeházat, de az egész 
•Széchenyi-teret.

Mindent el kell követni hát, hogy 
ez az építkezési terv meg ne való
suljon. A város szépészeti érdekei
— no meg a rettenetes lákásviszo 
uyok is — követelik, hogy legalább 
a főbb útvonalokon csak emeletes 
házak épülhessenek. Ha másként 
nem megy, kedvezményekkel kel! 
rábírni az építtetőt arra, hogy ere
deti tervétől eltéiőleg emeletes há
zat építsen.

Későbbre való tekintettel pedig 
meg kell sürgősen csinálni a szabi, 
lyozási terveket és az uj építkezési 
szabályrendeletet, hogy egyszer- 
smindeukorra elejét lehesen venni a 
város elcsúfításának.

Ezt követeli a város fejlődésének 
érdeke I

Meczner Béla
ünneplése.

*

Az alsózempléni ref. egyház- 
kerület nagy ünnepségek kere
tében ülte meg ;Meczner Béla 
25 éves gondnoki működését.

Nagyszerű ünnepet ült t. hó 
10-én az alsözempléni ref. egy
házkerület Sárospatakon. Aleczner 
Béla állott az ünneplés központ
jában abból az alkalomból, hogy 
most töltötte be egyházmegyei 
gondnoki működésének 25 éves 
évfordulóját.

De ez az ünneplés ezúttal nem
csak az egyházmegye ünnepe volt, 
hanem mindazoké, akik Meczner 
Bélát ösmerik s megtanultak be
csülni benne a minden téren ki
váló lerfiut.

Mert Meczner Béla kiváló egyé 
niség. Egyike azon keveseknek, 
akik nem keresik ugyan a nyilvá 
nos szereplést, de soha sem tér
nek ki akkor, amikor a közbiza
lom, embertársaik szerctete szó

lítja őket, hogy vezóri szerepre 
hivatott egyéniségünkkel álljanak 
a köz szolgálatába.

Meczner Bélát pedig sokszor 
szólította a közbizalom vezető ál
lásba. Es ő mindannyiszor a leg
becsületesebben, páratlan lelkiis
meretességgel felelt meg a biza
lomnak. Még ma is hálásan em
lékeznek meg róla Háromszékme 
gyében, ahol mint a kormány bi 
zalmi embere, a vármegye köz- 
igazgatását irányította és lelkes 
szeretettel emlegeti őt a Bodrog 
köz népe is, kiknek érdekében 
mint közgyűlési képviselő munkál
kodott^ lelkes buzgalommal.

Az egyházkerületben is ő a 
legnépszerűbbek egyike, mert a 
hitélet terén is hervadhatatlan ér
demeket szerzett. Ezért volt oly 
lelkes az ünneplése és ezért di
csőítették oly rajongó szeretettel 
eddigi érdemeit azok, akiknek 
leginkább volt alkalmuk e téren 
való működését, eredményekben 
gazdag munkálkodását figyelem 
mel kisérni.

Az igazi férfi, a kiváló vezér
ember ünneplése örömmel tölt 
minket is, akik mindig őszinte 
tisztelői voltunk az ő becsületes 
munkásságának, és csak tartozó 
kötelességet teljesítünk akkor, ami
kor csatlakozva az ünneplők so 
kaságához, mi is meghajtjuk 
az elösmerés lobogóját Meczner 
Béla kiváló egyénisége előtt.

*
Kilenc órakor a ref. templomban 

rendes istentisztelet keretében kez
dődött az ünnepély. Bálint Dezső 
egyházmegyei esperes mondott al
kalmi imát, lstetisztelet után ugyan
csak Bálint Dezső a tanácsbirak ólén 
üdvüzö’te Meczner Bélát 25 éves 
gondnokságának alkalmából, üdvö
zölte a nagyközönséget, a vendege
ket s az egy házmegyei gyűlést meg
nyitotta.

llezser Emi egyházmegyei fő
jegyző üdvözölte ezután az egyház
megye nevében Meczner Bélát az 
egyházmegye huszonöt éve odaadó 
buzgósággal, kitartással működő 
gondnokát, méltatta hervadhatatlan 
érdemeit és ny uitóttá át azt az albu
mot melyben l>7 lelkipá>ztor és 87 
tanító üdvözli Meczner Bélát.

Meczner Béla iueghatottan vála | 
szolt Beszédében kifejezésre jutott 
az az őszinte szeretet, megbecsülés, 
és ragaszkodás, mellyel egyházme j 
gyóje és elhunyt, valamint velei 
most is együtt működő munkatársai | 
iránt viseltetett és viseltetik.

MajdRicz Lajos köziga/.gató lépett 
az ünnepelthez s a főiskola és uz 
igazgató tanács nevében is köszön
tötte Meczner Bélát, minta főiskolá
nak, a tanári karnak fáradhatatlan 
munkását, őszinte jóakaróját s a fő
iskolai igazgatólanacsnak évtizedek 
óta kipróbált, érdemeket szerzett 
tagját.

Délben egy órakor, a főiskola táp- 
intézetében, Meczner Béla tiszte
letére fényes közebéd volt, melyen 
lelkes felköszöntőkben ünnepelték 
a közszeretetben álló gondnokot. Az 
ebéden megjelentek : Fejes István 
ref. püspök, Dókus Ernő, a tiszán- 
inneni ref. égyházkerület főgond 
uoka, Dókus Gyula, Révész Kálmán, 
a főiskola gondnokai, Molnár Viktor 
országos képviselő, Dókus László 
egyházmegyei gondnok, Bernáth 
Zo tán és Aladár igazgató-tanácsosok,

Nemes Lajos ny. kir. 'tanfelügyelő, 
Kóczán Miklós, Hutka József espe
res, Nagy Barna, Komjáthy Gábor, 
Radácsi György, Szinyey Gerzson, 
dr. Ráoz Lajos, Finkey Ferenc, dr. 
Búza László, dr. Meczner Béía és 
az egész egy házmegyei papság Bá
lint Dezső esperessel az élén.

A városházáról.
Egy indítvány.

Május havában tartja a magyar 
városok kongresszusa második egye
temes gyűlését Budapesten. Ezen a 
gyűlésen — a képviselőtestület ha
tározata folytán — Ujhely várost 
Faikas Andor polgármester fogja 
képviselni. Farkas Andor kiküldését 
nemcsak a tanulmányozásra kívánja 
felhasználni, de arra is, hogy a va
rosok érdekeit — különösen a fejlő
dés munkájában elősegítse. Indítványt 
terjeszt ugyanis a gyűlés elé, hogy 
kérjenek a kereskedelemügyi minisz 
tértől a városok polgármesterei és 
főmérnökei részére ingyenes vasúti 
jegyet Az indítvány indokolására 
azt hozza fel a polgármester, hogy 
a polgármesterek és főmérnökök na
gyon gyakran vannak kényszerülve I 
egyes nagyobb fontosságú kérdés 
tárgyalása elolt — melyek a város 
fejlesztésével vannak kapcsolatban 
— tanulmányútra menni és hogy 
ezek az utazások nagyon sok kiadá
sába kerülnek a városoknak. Miután 
pedig az államnak egyik legelső fel
adata, a városokat fejlődési munká
jukban elősegíteni, nem zárkózhat 
el e kívánság teljesítése elől, mely 
a városokra nézve nagy anyagi 
előnyt jelent, az államnak pedig alig 
okoz valami veszteséget.—Hisszük, 
hogy ez életrevaló indítványt egy
hangúlag fogadja majd el a városok 
egyetemes közgyűlése.

Városházi óra

és akkor lehet reményünk arra, hogy
reggel 8 órától déli 1 óráig hivatal, 
han dolgoznak majd a tisztviselő 
urak.

lerendezés
Régóta sürgetik már az ungvári 

pincék tulajdonosai, hogy a pincék
hez vezető utat helyezzék jó karba. 
A város vezetősége is mindent iueg. 
tett a jogos kérelem teljesítésére, de 
mindig akadt valamelyes akadály, 
ftraely — ha rövid időre is — útját 
szegte — az ügy végleges rendezé
sének. Most azonban Farkas Andor 
polgármester]* legkomolyabban látott 
hozzá az ügy végleges rendezéséhez 
és e célból május 2 ikára értekezletre 
hívta egybe az érdekelt pincetulaj
donosokat a városháza tanácstermébe. 
— Alapos a remény tehát, hogy rö
vid időn belül jó karba hozzák az 
ungvári pincékhez vezető, eddig jár
hatatlan utat.

MEGSZÖKÖTT
A FELVIDÉK  
BETÖ R Ő JE,

PLESKÖ GÉZA

Lényegében nem nagy jelentőségű 
ugyan, de azért érdekes az a ha
tározat, melyet legutóbb hozott a 
város tanácsa. Állandó a panasz már 
régóta, hogy a városnak nincs egyet 
len órája sem, mely a pontos zóna- 
időről tájékoztatná a közönségét, sőt 
ahány közhasználatra létesített ór:> 
van a városban, mind másképen jelzi 
az időt. Ennek az anomáliának a 
megszüntetése céljából a tanács hét
főn tartott ülésén e'határozták, hogy 
egy nagyobbszerű faliórát vesznek 
és azt a városház lépcsőházában ál
lítják fel oly célból, hogy azután 
igazítsák majd a toronyórákat 
és a hivatalos órákat is. A város
házi óra a zónaidőt jelezné és min
den héten egyszer a vasúti állomás 
órája utáu igazítanák. — Jó lesz 
ez az intézkedés még arra is, 
hogy a tisztviselő urak hivatalbal 
járását ellenőrizzék. Eddig ugyanis 
minden tisztviselő a saját órája után 
járt a hivatalba és ezek az érák 
rendszerint reggeli 9 órakor mutattak 
8-at és déli 12-kor 1-et. — Most már 
csak a sörraéréseket kell egy kissé 
távolabbra helyezni a városházától

Szenzációs hir érkezett tegnap 
az újhelyi rendőrségre. Pleskó 
Géza a telvidék retteget betörője 
hétfőn éjjel megszökött a kassai 
kerületi fogházból, ahol mint ka
tonaszökevény volt fogva, A rend
őrségen érthető izgalmat keltett 
a vakmerő szökés hire és rögtön 
megtettek minden intézkedést, 
hogy a lurtangos gazembert — 
ha megtisztelné Ujhely t újbóli 
látogatásával — elfogják.

A szökés részleteiről nagyon 
kevés adat áll rendelkezésünkre. 
A rendőrséget is csak egy szűk 
szavú táviratban értesítették a 
szökésről, amely ezúttal — ugy- 
látszik — nagyon rövid szabad
ságot hozott Pleskónak. Kassáról 
érkezett újabb híradás szerint 
ugyanis Pleskót Nagyváradon si
került ellogni.

*
A szökésről és az ez ügyben 

történt intézkedésekről az alábbi
akban közölhetünk részleteket;

A rendőrség távirata.
Kedden reggel távirat érkezett az 

újhelyi rendőrséghez, hogy Pleskó 
Géza a Nyíregyházán elfogott betörd 
a kassai kerületi fogházból — ahol 
mint katonaszökevény volt fogva — 
Balog tüzér és Kánya 5 gyalogezred- 
buli közlegény fogolytársaival együtt 
megszökött. A betörés részleteiről 
csak később érkezett privát értesítés, 
de ez csak annyit tartalmazott, hogy 
Pleskóók az ablak keresztvasainak 
fefeszitése utján oldották rejtélyes 
módon kereket.

Rendkívüli intézkedések.
Schmied Lajos rendőrkapitáuy 

nyomban a hir vétele után a leg
szélesebb körű intézkedéseket tette, 
hogy a hírhedt betörőt és társait 
— ha Ujhelybe jönnének — kézre- 
küríthessék. Éjjelre szolgálatba ren-

Hungári a !
Sátoraljaújhely, Széchényi tér 6 szám. 

____(A rom. kath templom mellett).

Vegytisztító és gőzmosó
tisztításra elfogad mindennemű báli és alkalmi ruhákat, bútorszöveteket .iá*
Gallér és kézelők kristály fehérre tisztittatnak Vasuldsole 1 órán belül.
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delte az egész tisztikart és rendőr- 
legénységet, sőt járőröket kért a 
csendőrszárny paranc snokságtól is.
Úgy látszik azonban, hogy Pleskó 
egész más irányban keresett mene
külést, mert Ujhelyben semmi dolga 
sem akadt a rendkívüli szolgálatra 
kirendelt rendőri készültségnek.

Hol tört be Pleskó ?
Pleskó Géza elfogatása előtt az 

egész felvidéket állandó rettegésben 
tartotta. Specialitása volt a kassza- 
fúrás. Ujhelyben szeptember 20 án 
tört be először a Loraniczer testvé
rek Kossuth-utcai bőrkereskedésébe. 
Movember 29-én Kroó Gyula Rákóczi 
utcai üzletébe, december 14 én Perl- 
róth Szeraere-utcai fakereskedőnél, 
Masszirer Károly Károlyi-utcai ko
vácsnál, Szinnyéri P.-né Kossuth- 
utcai hentesnél és a gyártelepi állo
máson tört be. Betöréseket követett 
még el Sárospatakon, Nyíregyházán, 
Debrecenben, Szatmáron és állandó 
rettegésben tartotta még Bihar, Mára- 
maros és Uugmegyéket is.

Hogyan fogták el ?
Pleskót december 6-án fogta el 

Nyíregyházán a „Szabolcs** kávéház
ban Kefén Ferenc tiszapolgári cseml- 
őrősvezető, aki Vitái is Imrét is agyon 
lőtte. Nyolc csendőr birkózott 
akkor a rettenetes erejű betörővel, 
mig ártalmatlanná tudták tenni és 
ugyancsak 8 csendőr kisérte Kassára 
is a kerületi katonai fogházba, ahon 
nan most megszökött.

Elfogták ismét ?
Ma az a hir érkezett a kassai rend

őrséghez, hogy Nagyváradon sike
rült Pleskót ismét elfogni De ez a 
hir még megerősítésre szorul, ameny- 
nyiben nem hivatalos utón érkezett

Megjegyzések
Kántor Mihály „Fel a küz
delemre" című cikkére.

A „Sárospatak** húsvéti számában 
Kántor Mihály kiscigándi kai társunk 
erős hangú cikkben keserű szemre
hányással illett bennünket, amiért 
távol állunk a nagy küzdelemtől, 
mely most folyik országszerte anyagi 
sorsunk jobbra-forduüsáért.

Lesz-e hatása a lelkes felhívásnak? 
Meg fog-e mozdulni e vármegye ta
nítósága, hogy harcba szálljon igaz 
ügyünkért?! Nagyon kétséges. Az 
indolencia jogkérgét egy-két tavaszi 
napsugár nem olvasztja meg, és ez a 
harci riadó manó sem fogja kartársain
kat közönyükből felrázni. Ennek 
okáról majd máskor. Az igazság ér
dekében azonban reflektálnom kell 
cikkíró azon vádjaira, melyekkel — 
habár csak a sorok között — a je
lenlegi elnökségét illeti.

Rá fogok mutatni az vezetőségnek 
rövid négy hónap alatt kifejtett 
munkásságára.

Az elnökség végrehajtotta a köz
gyűlés minden határozatát. Perfek
tuálta az országos szövetségbe való 
belépést. Megkezdte az előmunká
latokat a Zeraplónrnegyei Tanítok 
Háza megvalósítására. Godoskodott 
arról, hogy a fuvardijak kellő idő
ben utaltassanak ki. Szepesvárme- 
gye átiratára vonatkozólag Molnár 
Gyula egyl. elnök vezetése mellett 
küldöttség kereste fel Meczuer főis
pánt, hogy az átiratot jóakaratába 
ajánlja. A főispán a küldöttségnek azt 
válaszolta, hogyja törvényhatóság elő- 
rereláthatólag egyhangúlag fogja azt 
megszavazni. Molnár Gyula azonkí
vül személyeseit kereste fel ebben 
az ügyben az alispánt, aki legna
gyobb készséggel Ígérte meg támo
gatását. Tehát az elnökség nem várta 
tétlenül a gyümölcs hullást.

Molnár Gyula egyl. elnök érintke
zésbe lépett a köri elnökökkel, hogy 
az egyleti élet felvirágoztatását célzó 
Intézkedéseket velük megtárgyalja.

\  alaki megvádolta a régi elnök
séget. Ha a vezetőségnek módjában 
állott volna a cikk megjelenését meg
gátolni, bizonyára megtette volna, 
mert ezt a támadást mindem jóizlésű 
ember csak elitéli.

Kántor Mihály,kartárs uram ! Csakis 
a szeretet és a kölcsönös megértés 
fegyverével vívhatjuk meg igaz har
cunkat ! Csakis testvéri összetartás
sal vihetjük előbbre szent ügyünket! 
Öntse továbbra is e lelkesedés tüzét 
az ellankadt testvérekbe! Fel fog 
virradni a mi napunk is, mert a nem 
zet napszámosait már nem lehet to
vább ígéretekkel táplálni. De nagy 
alkeseredésünkben ne hintsük el a 
gyanúsítás és viszálykodis raagvát, 
mert akkor ügyünk veszve ven.

Kozma Ármin.

H Í R E K .

— Lelkészt kinevezések Firczák
Gyula püspök kinevezte a most szen
telt áldozópapok közül, Szviscsa Ig
nácot Sztankéczra, Németh Jánost 
Nagy mihal) b *, Saxun Józsefet Sá
toraljaújhelybe s. lelkészül.

— Uj tiszti orvos. Dr. W e i s z Bér
tálán kerületi munkásbiztositő pénz
tári orvos és „Lrzsébet** közkórházi 
alorvos a tiszti orvosi vizsgát Buda
pesten sikerrel letette. — E helyütt 
közöljük azt is, hogy orvosi rende
léseit a holnapi nappal újból meg
kezdi.

— Jubiláló jótékony egyesület. A
helybeli »Rcz Chajim Egyesület'*, 
amely szegény hiltudósok, továbbá 
azok özvegyeinek és árvainak segé
lyezését tűzte ki nemes céljául, e 
hó 14-én érte meg fennállásának 50 
éves fordu'óját. Ezt az évfordulót 
nagy ünnepélyességgel ülte meg az 
említett egyesület. A Magyar Király 
szálló tágas étterm ben, amely he
lyiség mintegy 25 év előtt ideigle
nesen zsidó terap oru céljaira szolgált, 
több száz főre menő helybeli és vi
déki közönség jelenlétében díszköz
gyűlést tartott. Ennek keretében 
méltó módon emlékezett meg úgy 
az egyesület szép hivatásáról, félszáz 
éven át kifejtett dicső működéséről, 
valamint nagynevű alapítójának, a 
bodrog emlékezetű Léke Jeremiás 
voli helybeli főrabbinak, a zsidó hit
tudósok egyik díszének, kiváló és 
sok tekintetben kimagasló alakjáró . 
Az ünneplő közönség soraiban ott 
láttuk a helybeli mindhárom zsidó 
hitközség t. tagjait, akik egyek vol
tak az egyesület és dicső alapítójá
nak szívből jövő ünneplésében. A 
közgyűlés mindenekelőtt küldöttséget 
menesztett Low Lázár ugvári főrab 
biért. az egyesület alapítójának 
nagy tudomány u jeles fiáért, akit a/, 
ünneplő közönség dörgő éljenzéssel 
fogadott. ScJiwarcs Ignacz egyesületi 
elnök formás beszédben üdvözölte 
az érd jmes főrabbit, aki megköszön
vén a szives meghívást és meleg fo
gadtatást, eszmékben kiválóan gaz
dag, magas szárnyalású gyönyörű 
ünnepi beszédet mondott, amely a 
hallgató ágot valósággal magával ra
gadta. Majd Loio Wolf, az alapitó 
jeles képzettségű unokája méltatta 
a oap jelentőségét és hajtotta meg 
az elismerés lobogóját dicső elődja 
előtt. Lissauer Abráhám főkántor szép 
ünnepi éneke fejezte az ünneplése 
részét A közgyűlést rainteg 200terité 
kü bankét követte, amelyen az ünnep
lés folytatódott. Dr. Székely Albert 
lendületes, hévvel teljes beszédben 
méltatta az alapitó nagy érdemeit, 
üdvözölte Löw Lázár főrabbit és 
családját és azt a tetszéssel fogadott 
indítványt tette, hogy Lüw Jeremiás 
hátrahagyott irat it nyomassa ki az 
egyesület az utókor okulására. Majd

isiuét '̂a magas kora ellenére teljes 
szellemi frissességét megőrzött ung
vári főrabbi ragyogtatta szónoki ké
pességeit a hallgatóság zajos Tetszé
sétől kisérve. Diek Hermáim helybeli 
rabbi ékesszoló, tartalmas beszéde 
után még Lnu Wolf és Grosz Her
máim szólották a közönséghez, fi- 
g) elmükbe és követésre ajánlva azt 
a dicső példát, aiualyet az egyesület 
alapitója a jótékonyság és egyéb 
erények gyakorlásában tanúsított. 
Kosenberg a Lőw ^családot köszön
tötte fel. Dr. Székely Albert ékes 
szavakban tolmácsolta a közönség 
hálás köszönetét a társasvacsora 
rendezése körül nagy tevékenységet 
kifejtett hölgyeknek, élükön Róth 
Józsefné és Schwarcz Ignáczné ur 
nőkkel. A jubileumi ünnepség az egye
sületre szép erkölcsi és anyagi si
kerrel járt. Ebben jelentékeny része 
van a reudezöség cóltuditos, fárad- 
hatatlan tevékenységének.

— Elszerződött színészek. Mezey 
Kálmán színtársulatának tagjai k z 1 
a jövő szezonban senkit nem látunk 
viszont. A jelenlegi társulat teljesen 
sz tszéléd és — ezt örömmel latjuk 
— egy-két kivétellel valamennyien 
nagyobb társulathoz szerződtek. Gr. 
Csákyné Barna Manci, Reviczky Etel 
• s Harsányt József Kassára; Derenghy 
István és Korda Sándor Szabadkara ; 
Márkus Sándor Temesvárra; Haj 
dutska László Aradra ; Nagy Sándor 
Pécsre; Jaczko Rezső Székesfehér
várra; l ’izy Sebestyén Sopronba; 
Fodor Mariska Kis Árpád területi 
igazgatóhoz; Harsánviné Papp Júlia 
és Fulöp Sándor Kassára; Simay 
Gyula Szatiuárra, Tomay Masa es 
Rucsek János Szegedre ; Továry Béla 
Szabadkára szerződtek. — Arról 
azonban mindezideig semmi hir sincs, 
hogy kik szerződtek a Mezey Kálmán 
társulatához. Talán csak akkor akar 
szervezkedni Mezey, amikor már 
minden /alamire'. aló színészt leszer
ződtetlek ? Jó volna talán, ha erre 
vona'kozóan valamiféle tu dón tájé
koztatná Mezey a kerületet.

— Huszonoteves találkozó. Dr. Kál
lai József nagymihalyi ügyvéd és 
Füsesséry Hál varaiméi körjegyző ez 
utón kérik azon osztálytársaikat, 
akikkel az ungvári kir. kath. főgim
náziumban az 1887-ben az érettségi 
vizsgálatot tették, hogy címeiket a 
f. évi junius havában rendezendő 
negyedszázados találkozás előkészí
tése céljából a nevezettekkel közölni 
szíveskedjenek.

— A hegyközség közgyűlése. A hegy 
község március hó 81-ére meghirde- 
detett közgyűlésé — miután a tagok 
határozat képes számban nem jelen
tek meg — a hegyrendtartás 12 
ij-a értelmében megtartható nem volt. 
ugyanezen szakasz rendelkezéséhez 
képest a hegyközség tagjait, folyó 
hó 20 án délután délután 2 órára a 
városháza tanácstermében megtar 
tandó újabb közgyűlésre hívja meg 
az eluök azon figyelmeztetéssel, 
hogy a közgyűlés tekintet nélkül a 
megjelentek számára meg fog tar
tatni A közgyűlés tárgyai a követ
kezők . 1. az elnök évi jelentése. 2 
Az 1911 évi zárszámadás jóváha
gyása. 3. Az 1912 évi költségvetés 
megállapítása. 4. 2 választmányi tag
nak választása.

— Közszemlére tett adolajstromok.
A polgármester értesíti a város kö
zönségét, hogy a f. évi tőkekamat 
adó és járadék adókivetési lajstrom 
valamint a IV. oszt adókivetési laj
strom az 18H3 évi XL1V. t. c. 16 
íj-a rendelkezéséhez képest f. évi áp
rilis hó 15-től 8 napon át vagyis f. 
évi április hó 23-ik napjáig a város 
adóügyosztályában közszemlére lesz 
kitéve, azt a jelzett időben hivatalos 
órák alatt az érdekeltek megtekint
hetik és az elleni észrevételeiket 
az irá>ba foglalva u) azon adósok, 
kik a jelzett adónemmel a múlt év
ben is meg voltak róva, a lajstrom 
kitétele napját; b) azon adósok, kik 
a jelzett adónemmel most első Íz
ben rovattak meg, adótartozásuknak 
az adókönyvecskébe történt bejegy 
zését követő 15 nap alatt a város

adóügytályánál vagy a polgármes
ternél előterjeszthetik.

— Polgári iskolai magán vizsgák.
A vk. miniszter 1911 évi dec. hó 
19-én 15401 számú rendeletével ak
ként intézkedett, hogy a Zemplén- 
megyei illetőségű polgári iskolai ma
gántanulók, akik a varannói, gálszé- 
esi, nagvmihályi, homonnai, szinoai, 
sztropkóimezőlaborci járásban laknak, 
a homonnai áll. polgári.iskolában vizs
gázhatnak, mig a többi járásokban 
lakók a tokaji áll. polgári iskolában 
nyerhetnek vizsga engedélyt. A kér
vények mindenkor az illetékes pol
gári iskolai igazgatók utján adandók 
be május hó 1, illetve november 1-ig.

— Nyilvános köszönet. |A helybeli 
izr. nőegylet bálmegváltás címén 
eszközölt gyűjtését most zárta le, 
mely 822 koronát eredményezett. 
Fogadják a nemesszivű adakozók, 
valamint Róth Józsefné, Hass Adolfné, 
Neumann Jeuőuó és Barna Dezsőnó 
úrnők, akik a gyűjtés nehéz munká
ját magukra vállalni szívesek voltak, 
az egylet hálás köszönetét. Az el
nökség

— A mozi szombatra és vasár
napra meglepetéssel szolgál a kö
zönségnek. Az ország első vállala
tától, a Bioskop társaságtól hozatja 
a műsort. Ez a társaság látja el 
képekkel a legnagyobb fővárosi 
mozikat is. Gyönyörű lesz a Fehér 
Dominó cimü két felvonásos nagy 
dráma, nagyszerű az ausztráliai ló- 
idomitás és a dólvivóki képek. Eh
hez jön még egy pompás dráma a 
két kacagtató bohózat. Csütörtökön 
este is lesz előadás, óriási nagy mű
sorral (11 darab), köztük Amerikai 
hadihajók, Az indusuő hálája, Az 
áruló, Péter sztrájkol, A Vendea 
partjain stb.

— A húsvéti öntözködés áldozata.
Az elmúlt hétfőn Petrikeu a község 
fiatalsága ősi szokáshoz híven a 
leányok öntözködésére készült. A 
falu legszebb leányzóját , Rusznyák 
Mihály 16 éves legény öntözte meg 
a már kora reggeli órákban.Ez mód
felett felingerelte a fiatalságot, akik 
midőn később Rusznyákkal találkoz
tak, kérdőre is vonták őt emiatt. 
Eközben parázs verekedés keletke
zett és Rusznyák Mihály botütések
től, rúgásoktól oly súlyos sérülése
ket szenvedett, hogy egy napi kín
lódás után meghalt. A kir. járásbí
róság részéről K oufar Alajos albiró, 
dr. Widder és dr. Guttmann orvosok 
kíséretében április hó 11-én kiszállt 
a helyszínére, amidőn is Rusznyák 
Mihály hullája felboncoltatott. A 
bouco ás beigazolta, mikép a halálo
zás a szenvedett sérülések folytán 
beállott nyakcsigolya és hátgerincalj 
roncso'ása következtében állott be. 
A bíróság a kir. ügyészséghez telte 
át az iratokat.

— Tűz. Nagycseh községben e hó 
10-én Róth Mór bérlőnek két kazal 
szalmája égett el. A csendőri nyo
mozás szeriut kis gyermekek okoz
ták a tüzet, akiknek szülei ellen 
gondatlanság miatt az eljárás raeg- 
indittatott. — Ugyancsak tűz volt e 
hó 4-én Ordasfalván is. Éjféli 11 és 
12 óra között gyűlt ki Gazsi János 
gazda háza, amely azután porrá égett. 
Gazsi és családjának épp annyi ideje 
volt, hogy néhány értékesebb ingóik
kal együtt az égő házból kiszaba
dulhattak.

Szerkesztő: Lánczi Aladár.

Kiadótulajdonos:
L A N D E S M A N N  M I K S A

180 darab 100 koronás Kertészet? 
és Magtermelési rt. részvény, más 

vállalkozás miatt darabonki ut 
55 koronáért eladó*
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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 őt ér  a Xossuth-szoborral szemben.

Ha „ F 0 R H I N “ - n a 1 permetez,

I-S Z Ö f uu
Kevesebb 

a gond,
r ^ u  m «  -S Z O r  
u e  ei Kevesebb 

a munka, 
rff-szor 

Kevesebb, 
amunkabér!

mert a ,.F0RHIN“ a 
H okw zorta m e g ja v íto tt

BORDÓI KEVERÉK
kész állapotban !

Nagyon erősen tapad a nedves levélre i s !
Bármily hármainál permetezhet vele! 

Semmi üledéke nincs! Számtalan elismerő 
nyilatkozat! Gyártjuk az eddig dr. Aschen- 
brandt szabadalmát képezett Rézkénport s 
bordói port is. Kérjen ingyen és bérmentve 

leírást a
C n D H I M  gyártól Budapest, 
r U i V l I l i V V ! . ,  Váczi-út 93.

M atolai Etele-utcán (a 
Dianna kert kapuival 
szem ben) Moskovszky 
János kertjében 4 ház
hely eladó.

Esetleg részlet fize
tésre is.

ü e g n y i l t !
ifj. SCHWARTZ SÁMUEL selyem, szalag, csipke, disz,

rövidáru és piperecik üzlete.
Itt a legolcsóbban lehet vásárolni mindennemű sely
meket csipke és más díszeket mindennemü nv6l ékskfaffi ruha hozá 
Olcsó szabott árak! Pontom kiszolgálás!

Kiváló tisztelettel

ijj. Schwarcz Sámuel.

Sátcraljaujhely r. t. város polgármesterétől. 

4050/1912. szám.

Hivatalos emlitvény arról, hogy az adóügyosztályba 
egy szakdijnok és 3 becsüs lenne alkalmazandó.

Pályázati felhívás.
Pályázatot hirdetek egy 3 koronn napidijjal java

dalmazott a városi adóügyosztálynál ideiglenesen enge
délyezett esetleg állandó jelleggel rendszeresitendő szak- 
dijnoki állásra.

Felhívom a pályázni szándékozókat, hogy okmányaik
kal felszerelt kérvényeiket április hó 2 0 -ig hozzám annál 
is inkább nyújtsák be, mert a későbben érkezett kérve 
nyékét nem fogom figyelembe venni.

Sátoraljaújhely, 1912. évi március hó 27-én.

Farkas Andor,
polgármester.

Árverési hirdetés.
Gróf Andrássy Géza űr Őnagyméltósága pamói

méneséből f .  é v i április hú 30 -án délelőtt 10  órakor
árverés utján a következő számfeletti vemhes és csikós 
kancák adatnak el:

12 darab lipiexai kanexa 
2  „  angol telivér kanexa
•5  „  félvér kanexa és
1 darab kara ti lipplexai mén ló.

Árverés napján vevők részére a tőketerebesi Vasúti 
állomáson kocsik állanak rendelkezésre.

I’arnó, 1912. április hó 12.

Jószágigazgatóság.

Nyomatott Landcsmann Miksa is  Társa könyv nyom dójában Sátoraljaújhely.
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