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SÖ TÉTSÉG ,
valóságos egyiptomi sötétség ural
kodik Ujhely városában. Még pe
dig most az egyszer nem képle
tes értelemben beszélünk az új
helyi sötétségről, nem a politikai, 
közéleti, erkölcsi sötétségről szó
lunk, hanem a valóságos fizikai 
értelemben vett sötétségről.

Méltó ez a hírhedt sötétség 
arra, hogy már egyszer vezér
cikkben is foglalkozzunk vele, 
mert hát nálunk csodálatosképen 
ez a fizikai értelemben vett sö
tétség szoros összefüggésben van 
a város vezetőinek erkölcsi sötét
ségével.

Országszerte szomorú híres
ségre vergődött az újhelyi villany 
világítás, illetve villanyerőre be
rendezett sötétség. Az újhelyi 
villanygyár elnökigazgatója Mecz- 
ner Gyula, a nagynevű mungó- 
tőispán, így hát nem csoda, ha 
nálunk teljesen úrrá lett a sötét
ség, úgy'politikai és erkölcsi, 
valamint lizikai értelemben.

Ujhely város polgármesteri 
székében pedig Székely Elek ül, 
a iőispán kedves cimborája, aki
nek köztisztelt személye szintén 
kiváló garancia arra nézve, hogy 
továbbra is minden tekintetben a 
a legteljesebb sötétségben marad
junk.

Mindezeknél lógva az újhelyi 
botrányos közvilágítás ügye eiégge 
méltó téma arra, hogy egyszer

— mellőzve a politika esemé
nyeit — vezércikket szenteljünk 
ennek a kérdésnek és méltóképen 
rávilágítsunk erre az odiozus 
ügyre.

A város közönsége ugyan már 
időtlen idők óta hiába panasz
kodik a tűrhetetlen közvilágitiás 
állapotok ellen és a lapokban is 
hiába láttak napvilágot a legelke- 
seredettebb cikkek, ez mind he- 
kuba Volt a sötétségén élősködő 
uraknak. A fővárosi sajtó is több 
Ízben lelzudult az újhelyi villany- 
mizériák miatt, de szintén ered
ménytelenül. Mert hát Meczner 
Gyula nem azt akarja, hogy : 
• több világosságot., hanem — 
természetesen — mentői kevesebb 
világosságot.

Tudjuk jól, hogy a Meczner- 
féle újhelyi villanygyár semmi
képen sem világit. Maga a rendőr 
kapitány kénytelen volt már az
iránt is a legkomolyabb előter
jesztést tenni, hogy az utcákat a 
közbiztonság érdekében petróleum 
lámpákkal világítsuk. l)e minden 
előterjesztés falra hányt borsó. A 
villany-gyár most úgynevezett ja
vítási munkálatokat végez és nem 
hajlandó semmiféle pozitív Ígére
tet tenni arra nézve, hogy mikor 
lesz már rend a közvilágítás kö
rül. (Egyébiránt a javítási mun
kálatok előtt is botrányosan rossz 
volt a közvilági'.ás.)

Háromszáz és egy néhány 
láng közül mindössze 10—15 
lámpa ég az utcákon, már az év

eleje óta. Így fest az újhelyi vi
lágítás, amely az országban egyike 
a legdrágábbaknak.

A városnak jogában állana a 
villanygyártól — szerződés értel
mében — pótvilájitást követelni, 
illetőleg a nem égő lámpákra 
bírságot kivetni. A szerződés ér
telmében minden nem égő lámpái a 
naponta, illetve éjszakánként 40 
fillér b'rság tóható ki.

Ha tehát a város élne bírsá
golási jogával és naponként 50 
égő lámpát számítana össze -  
(holott csak 10—15 ég) — akkor 
is körülbelül 250 nem égő lám
páért naponta 100 —100 korona 
bírságot kellett volna kirónia.

Tessék már most kiszámítani, 
hány ezer koronával károsította 
meg Székely Elek a várost azál
tal, hogy a bírságot a villany- 
gyárra nem rótta ki ?

I logyan is merte volna meg
bírságolni azt a villanygyárat, 
amelynek Meczner Gyula főispán 
az elnöke 1

A rendőrkapitány azonban 
nap-nap mellett erélyes előterjesz
téseket és feljelentéseket tett a 
villanygyár ügyében, úgy, hogy 
— állítólag nagy veszekedések 
árán — Székely Elek végre is 
kénytelen volt a napokban felszó
lítani a villangyárat, hogy három 
nap alatt rendezze a dolgot, eset
leg gondoskodjék pólvilágitásról, 
mert különben lépések fognak 
történni a szerződés felbontása 
iránt.

A temesvári ütközet.
Irta : Matolai Etele.

A Pesti Hitlap nemrégiben kö
zölt egy kivonatot Miklovsky Zsig- 
mond lengyel író Varsóba i megje
lent emlékirataiból. Milkovazki Zsig- 
mond mint a lengyel légió tagja 
végig küzdülte a magyar szabadság- 
harcot. A temesvári ütközetben is 
részt vett, a közölt tört d *k arra szól 
Legyen szabad nekem is, mint azon 
ütközet egy másik szemtanújának 
néhány észrevétellel ezen leírást ki
egészítenem.

Teljességgel nem szándékom a 
közlemény legkisebb részét is cáfolni, 
mert úgy vagyok meggyőződve, hogy 
a nevezett Milkovsky Zsigraoud le
írása tiszta jóhi ízemüségg,;!, minden 
szépitgetés nélkül a valóságot igyek
szik vissza tükrözni.

Én ekkor a 0-ik hadtest egyik 
hadosztálya parancsnokának, az Ara
don október hó b án kivégzett La 
zár Vi' mos ezredesnek valók hadse-' 
gúde. Nagyon igaz klilkovski ra< g 
jegyzése, hogy amikor hadseregünk 
értesittetett arró1, miszerint a főpa
rancsnokságot Bem József tábornok 
vette át, ez a csapatokra felvillauyo- 
zólag hatott; s ha ekkor ezen felvil 
lanyozó hatást vezéreink kel'őleg 
fültudták volna használni, ez az üt - 
kőzetnek valósziuüleg jobb kimenő-1 
i«lét idézte volna |!flt i>.» addigi

társfőp.rancsnokaink l)e uby.igki és 
Mészáros nyilván neheztelőleg nem
hogy é g h e t te k  volna valamit, de 
egyszerűen a néző szerepére szorít
koztak ; nekem legalább semmi tudo
másom sincsen va’amely további te
vékenységükről.

Milkovsky szerint Bem és Dara- 
byuski e'ső találkozásuk alka'mival,  
ez utóbbi nem he’yeslé Bem szándé
kát, hogy a hadsereget megállítva 
itt ütközetet fogadjon el, s ezért a 
felelősséget Bemre háritá. E 1 ellen 
kezőleg azt haliám, hogy Bem rosz- 
szalta nagyon Dembiuski hátrálását, 
mondván, *hátrálhat öü ellenséges 
vár alatt, anélkül, hogy ütközetet 
kockáztatná raeg.« Melyik párbeszéd 
igaz, én természetesen nem tudha 
torn.

Iladoszlopunkat menetközben 
m egár to tták ,  s ekkor egy kis ma 
g islatróf vissza tekintve látám, hogy 
azért állítottak meg, nrnrt hadosz'o- 
punkon keresztül vezettek egy má
sik hadoszlopot, azért kellölt államink, 
még az a másik átvonul. Ez való
sággal elbusit ott, mert okát nem tud
ván, csak tervtelenségnek és rendet
lenségnek tu ’ajdonithatá.n.

Vonulásunkat folytatva Szent- 
András mellett keletdéli irányban a 
Beregszó patakon átvezettek s en
nek partján arcvoualba állítottak. A 
nevezett patak igen szűk és mély 
mederben inkább álló, mint folyó 
viztrek látszik, feneke sáros és isza- 

Lapuuii ma

pos. Itt mir  ágyutüzben állottunk, 
egyszer átvezettek az említett pata 
kon. de a ig haladtunk az e őltüuk 
álló domb, vagy kis hegy ruagassá- 
ságának feléig, midőn ismét vissza 
vezettek előbbi helyünkre, L izir \  il- 
raos ezredes ekkor azt mondá, hogy 
felkeresi Bemet, hogy utasítást kér
jen tőle, mert itt senkit seru lát aki 
rendelkezzék. Eza'att megjelent köz
tünk Pereiül Mór tábornok, aki tud
tommal hadseregünkben semmi pa
rancsnokságot sem viselt és minket 
előre kü'dölt a hegyre, maga azon
ban velünk nem jött.

B.unrői csak azt hallottuk, hogy 
az ágyukkkal működik, mint tudva
levő, og Erdélyben is ez volt a szo
kása, ahol azonban alvezérei már be 
voltak ta. itva teendőikre, itt pedig 
Bern, magát a hadsereget sem üs- 
merte.

Midőn felértünk a domb gerin
cére, bal felől sok gyaiog honvéd 
vegyült a mieink közzé, úgy, hogy 
ez is egy kis rendetlenséget okozott 
és jobb felől egy ellenséges üteg 
nagyon közelről igen sűrűn ágyú 
zott ránk, úgy, hogy honvédőink 
ösztönszerüleg egy kissé balra egy 
gí'dörszerU mélyedésbe vonu lak amit 
én alkalmas fedezetnek gondolván, 
ha csak saját csapata nk vo ru ’tak 
volna belé, nem elleneztem ; de mi
után az a mélyedés egy két perc 
alatt nagyon megtelt s így az emlí
tett  ütegnek nagyon alkalmi 
w z ú m a  *4 - o l d a l

Es mi történt erre ? Ezt na
gyon is érdemes íöljegyezni. A 
villanygyár emberei létrákat tá
masztottak a lámpaoszlopoknak, 
becsavarták a megfelelő körtéket 
és a lámpák városszerte vigan 
égtek. Nem kellett semmiféle pót- 
világitás, mert áram igenis volt, 
csak a körték nem voltak beál
lítva, „spórolás4* szempontjából.

Ezt a villanygyár ezelőtt is 
éppen ilyen könnyen megtehette 
volna. De nem találta szükséges
nek. Minek ide világosság ? Csak 
űzessük a drága pénzt a villany
gyárnak.

Es hogy most hirtelen ilyen 
könnyű szerrel kigyultak a lám
pák, ez is csak arra a mérhetet
len erkölcsi sötétségre vet vilá
got, amelybe Ujhely városát di
cső vezetői sodorták.

Kik sz a v a z ta k
bizalmat

a kormánynak?
H í  a szeptember 22-iki várme

gyei gyűlésen leadott szavazatokat 
vizsgáljuk és a foglalkozási ágak 
szc rinL csoportosítjuk, érdekes ered
ményhez jutunk. Ez a csoportosítás, 
ez a száraz statisztikai adat vizony- 
sigát adja annak, hogy ez a győze
lem Pyrrhuii győzelem volt, hogy 
ez a bizalom a legnagyobb fokú bi
zalmatlanság kifejezője. Beszéljenek 
helyettem a számok.

pontul szolgá't innen a legénységet 
kivezettük, de ez már feltartóztat
ható nem volt, de bár mm futva, 
do a legnagyobb rendetlenségben 
összekeveredve hátrált a dombon 
lefelé.

Eszrevevéra, hogy ágy uink tüze 
lankad, okát kérdeztük, azt adták 
válaszul, hogy töltényeink elfogytak, 
mert a tartalékos lőszerkocsiket Makó 
felé Aradra kü’dötték.

Most ismét átjzvénk a Beregszó 
patakon, seregünk egv rézzé, nyil
ván jobb szárnya a Csókás erdőbe 
húzódott. Mi a nyílt mezőn a Vadász- 
erdő felé tartóttuak. Ezalatt esettel 
köztünk Gál László tábornok, a t i 
zedik hadtest parancsnoka, akinek 
egy ágyúgolyó, combját zúzta szét, 
Lázár Vilmos tétette fel őt egy töl
tény kocsira, hogy itt zz ellenség 
kezébe ne kerüljön. Pár órával utóbb 
lábát levágták ugyan, de ő mind- 
am illett — ha nem csalódom — még 
azon éjjel meghalt. A hátráló hon
védek közt megláttuk Bem táborno
kot, aki ebben az ütközetben is meg
sérül, s biztatott, hogy állítsuk meg 
a honvédeket, de Lázár Vilmos egye
nesen megmondd neki, hogy amint 
ő ösmeri ennek a hadseregnek most 
már demora'izált szellemét, az lehe
tetlen.

A Vadászerdő széléhez érvén, ott 
találtuk üuyon tábornokot, aki na
gyon igyekezett a hátráló csapatokat
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Csoportosítsuk azokat a szavaza
tokat , amelyek teljesen független 
egyénektől származtak. Ilyenek a 
vármegyében az ügyvédek, a gyógy
szerészek, birtokosok és a lelkészek, 
l la ezeknek a szavazatait összegez
zük, azt látjuk, hogy a vármegye 
közönsége nagyon is bizalmatlan a je 
lenlegi kormánnyal szemben. Lesza
vazott ugyauis az Andrássy gróf in
dítványa mellett 2(1 ügy véd, Ö gyógy
szerész, 39 birtokos, 38 római és gör. 
kath. lelkész, 7 ev, ref. lelkész, üsz 
szesen 116 szavazat. Ezzel szemben 
az indítvány ellen 15 ügyvéd, 3 
gyógyszerész, 415 birtokos, 2 gör. 
kath. lelkész, 3 ev. ref. lelkész, ősz- 
szesen t>6 szavazat. De ha a teljesen 
függetten elemekhez számítjuk a 7 
sárospataki tanárt, még akkora füg
getlen közvélemény a lehető legna
gyobb bizalmatlansággal viseltetik a 
kormány iránt s a terror által kierő
szakolt 32 szavazatnyi többséget 
43 mai veri le. Nagyon jól tuJjuk, 
hogy a korcsmárosok, de még a ke
reskedők és iparosok sem teljesen 
függetlenek s a terrortól van elég 
okuk félni. De ha ezeket is függet 
len elemeknek minősítjük s ezek gyá
szos eredményű szavazatait is szá
mításba vesszük, mintha teljesen füg
getlen egyénektől jöttek volna, még 
akkor is 20 szavazatnyi többsége 
van Andrássy grófnak, mert az in 
ditvány mellett szavazott 8 kereske
dő, 3 iparos s az iuditvány ellen 20 
kereskedő és 10 iparos. Evvel 127 a 
bizalmatlansági és 109 a bizalmi 
szavazat.

A bérlőket és uradalmi alkalma 
zottakat nem tekintem független 
egyéneknek, de ha politikai ellenfe
leim ezeket is ide akarják számítani 
ám legyen. Ez esetben az inditvá-

üsszeszedni és kiabálta, hogy huszár 
állj 1 ág) u állj I de mind hiúba. Min 
deuk í az erdőbe tolakodott.

Nem hagyhatom említés nélkül, 
hogy az ütközet alatt a temesvári 
várorség minket hátba nem támadott 
és nem n) ugtalanitott, amit azonban 
a várat ostromló Vecsey Károly gr. 
és hadteste magatartásának köszön
hettünk, a mely szi árdan teljes rend 
ben állott akkor is, midőn a vesztett 
csata után, mellette elhaladtunk.

Így folyt le s igy végződött a 
szerencsétlen temesvári ütközet, a 
melyet minden elveszett, s az ezután 
történtek csak ennek következményei 
voltak.

Téves Milkovski azon állítása, 
hogy hadseregünk Arad felé tartott, 
mert már a Szüvegi táborban napo. 
kou át beszélték, hogy onnan Átad 
felé megyünk, ami a legtermészete
sebb is lett volna, hogy igy a Gör
gey vezérlete alatti dunai hadsereg
gel egyesülhessünk. Innen eredhetett 
azon óriási hiba is, hogy ezen lőszer 
tartalékunkat Arad felé küldötték el. 
iuig ellenben hadseregünk Béla, Kis- 
becskerek, Hesszenovának Temesvár 
felé ment.

Inyozóuak lesz 175 szavazata s az 
elfőne küzdőknek 124 s ez esetben 
is 31 szavazattal győztes Audrássy 
< lyula gróf.

íme igy fest a független elemek
ből álló Zemplénvármegye s a ter
rortól és agressziótól kevésbbé féiő 
vármegyei közönség ép oly nagy fo
kú bizalmatlansággal viseltetik a ker- 
máunyal szemben, mint a milyen 
muszáj bizalmat szállítanak a nyár
farezgéstől is rettegő körjegyzők.

Z'jmpléuvármegyéro a szeptem
ber 22 iki szégyent nem a szabad 
elhatározásu közönség, de nem is a 
vármegyei hivatalnokok hozták, de 
községi- és körjegyzők, a kör- és já 
rásorvosok támogatásával. Itt is a 
számok beszélnek. A megyei hivatal
nokok közül 8 az indítvány mellett, 
9 ellene foglalt állást. Ellenben a 
jegyzőknél 3 az indítvány mellett és 
32 az indítvány ellen volt, a kör- és 
járásorvosoknál 1 az indítvány mel
lett és 10 az indítvány ellen szava
zott le.

Ezek a statisztikai adatok némasá
gukkal is hangosan besz lnek s ország- 
világ előtt bizonyság >t tesznek, hogy 
Zemplénvármegye közönsége nem 
szavazott bizalmat a kormánynak s 
az a bizonyos 32 szavazatnyi több
ség is csak úgy jött létre, mint az a 
munkapárti kaszinó, amit parlament
nek csúfolnak.

Figyeld.

A jegyzői 
internátus.
Valóságos tengeri kígyó mosta

nában a jegyzői internátus kérdése, 
amely hol itt, hol ott üti fel a fejét 
és az ember sohasem tudja, há
nyadán van vele. Egyszer azt ha
tározzák, hogy Uj hely ben lesz az 
iuternátus, másszor meg azt, hogy 
Patakon. Legutóbb, hétfőn (a ine- 
g) egy ülés napján) tartott gyűlésü
kön a jegyzők Sárospatak mellett 
foglaltak állást, határozatilag ki
mondván, hogy az internátus szék
helye Sárospatak lesz. Ezzé! szem
ben Ujhely városának képviselőtes
tülete nem mondott le a reményről, 
hogy talán luégis sikerül az int* r- 
nátust Ujhelyben létesíteni. Csütör
töki közgyűlésén a város megbízta 
a pénzüg)i bizottságot, hogy azon
nal lépjen érintkezésbe a jegyzői 
egyesület és internál u-i egyesület 
vezetőségével és tegyen meg min
den lehetőt aziránt, hogy az inter
nátus Ujhelyben létesüljön.

Szóval, még korántsem tudunk 
semmi biztosat arra nézve, esz-e 
Ujhelyben in te mát ih, vagy sem.

Székely Elek helyettesített pol
gármester szerint a jegyzők lehetet 
lenséget kérnek. Azt akarják, hogy 
a város azonnal biztosítsa őketörök 
időkre arról, hogy a Konyva soha 
többé kiönteni nem fog. Ilyesmit 
megígérni nem lehet. Arról lehet

hogy a szabályozási munkák befe
jezése előtt, amelyek hosszú időt 
igényelnek, nem fog-e a Ponyva 
még egyszer-kétszer rakoncátlaukodni 
(amitől isten meutsen), arra nézve a 
város garanciát nem vállalhat.

Székely E eknek és vele együtt 
több városatyának az az impressiója, 
hogy a jegyzők egyáltalán nem is 
akarnak Ujhellyol komo yan tár
gyalni, vagy pedig licitálni akarnak 
Ujhely és Patak között. A város a 
maga részéről a legmesszebbmenő 
jóindulattal kezelte az ügyet, de a 
jegyzők részéről itt — úgy látszik — 
valami komolytalan játék folyik.

Mi úgy vélekenünk, hogy ha a; 
jegyzők licitálnak Ujhely és Patak 
között, ezt igen okosan és észsze
rűen cselekszik. Miért ne válasszák 
ők a reájok nézve legelőnyösebb 
ajánlatot ? É-* tökéletesen igazuk van 
azoknak a városatyáknak, akik sze
rint a licitációba is bele kell menni 
és mindent meg kell adni a jegy
zőknek, aaruit csak kívánnak, nohogy 
ez az internátus is a rivális városba 
kerüljön, amely az utóbbi illőben 
rohamosan fejlődik és minden inté 
méuyt elkaparit az Ujhely orra elől.

Más városatyák megint azt tart 
jak valószínűnek, hogy a háttérben, 
a ku'isszák mögött, valami látha 
tatlan, erős kezek do'goznak, ame 
lyeknek egyetlen mozdu'atára egv 
szerre Patak feló hajlott a jegyzők 
szive, holott még nemrégiben Uj 
hely mellett foglaltak állást. Tehát 
deputációt kell meneszteni a főis
pánhoz, a'ispánho/, hogy akadályoz
zák meg a láthatatlan kezek mun 
káját és mentsék meg az internátust 
Ujhely szamára.

Lehet, hogy ebben is van va
lami. Annyi bizonyos, hogy a hétfői 
j agy zogy ülésen a jegyzők gyanús 
hirtelenséggel p ácá t  törtek Patak 
mellett és Ujhely városát most már 
jóformán fait accoinpli elé állították 
— ám ennek dacára mindent el kell 
követnünk, hogy sikerükön az in- 
ternátust Ujhelyben felállítani.

Lássuk csak, mi történt a hét
fői jegyzőgyülésen ?

Azt mondták, hogy a Iái ina
kért mellett felajánlott telek: po
csolya, a régi kórház telke pedig : 
szemétdomb. Nem kell tehát  egyik 
sem, hanem gyerünk Patakra.

Csodálatos. Még nemrégiben Ii4 
szótöbbséggel irásbeiileg Ujhely mel
lett nyilatkoztak a jegyzők. Most 
Összeseu nem voltak ennyien és 
egyszerű felállással nagy hirtelen 
Patak mellett szavaztak.

Az Uéshazi lapja szerint a gyű
lés „az internátus székhelyéül egy- 
haugulag hozott határozattal Sáros 
patakot jelöli ki.“

Konstatálni kívánjuk, hogy ez a 
határozat nem volt egyhangú. Az 
lehet, hogy az elnök a nagy tumul
tusban és sietségben egyhangúnak 
enunciáita, mert hát sietni kel'ett, 
hogy a jegyzők a megy egy üésen 
résztvehessenek és bizalmat szavaz
hassanak a Tisza-kormányuak.

A határozat annyira naiu volt 
egyhangú, hogy Nagy Alb-rt  ellen- 
indítványt is adott be, sőt — mint 
értesülünk — a határozatot meg is 
felebbezi.

Nagy Albertét a helyettesített 
polgármester felhatalmazta annakbiztosítani a jegyzőket, hogy a Huny-

va-szabályozás és az ármentesités i kijelentésére, hogy a város a j-gy- 
lehetőit g mielőbb megtörténik. 1-Miűi egyesület minden kérését kési

séggel teljesíti. Ennek dacára mégis 
Sárospatakot részesítették előnyben.

Egyszóval : még mindig nem 
tudhatjuk, mi lesz az internátussal, 
hol lesz az felállítva. Lehetetlen tisz
tán látni ebben az összekuszált kér
désben, amelyben hol igy határoz
nak, hói amúgy'.

Csak egyet  lehet egészen tisztáu 
látni : hogy a jegyzői internátus 
ügye is csak korteseszköz volt a 
kormány és a Meczuorék kezében.

Nem szükséges ezt valami kör
mönfont okoskodásokkal kifejteni. 
Tökéletesen elég, ha az alábbi tény- 

I megállapításokra utalunk:
1. A jegyzői gvülés ugyanarra 

'a  napra volt összeróva, amelyre a
megyegyülés, hogy a jegyzők föl

té t lenü l  ott legyenek bizalmat sza 
vazni a kormánynak.

2. Kimondotta a jegyzői gyűlés, 
hogy az egyesület „feljes bizalommal 
és tántorithatlan hűséggel ragaszko
dik Tisza István miniszterelnök hoz 
és Sándor János belügyminiszterhez, 
e hiza ómból kifolyólag kötelezi az 
egyesület minden megyebizottsági 
tagját, hogy a mii megyei közgyű
lésen a kormány ellen felvetendő 
bizalmatlansági indítvány ellen adja 
szavazatát. “

3. Ezzel szemben: „a jegyzői 
internátus anyagi támogatását úgy 
a miniszterelnök ur, mint a belügy
miniszter ur a leghatározottabban
megígérte."

Ezek a tények szebben beszél* 
nek minden magyarázatnál.

És hogy a dolog igy történt, 
hogy a jegyzők anyagi érdekeikért 
a meggyőződésüket áldozták fel, 
hogy szavazataik ellenértéke gyanánt 
ad nekik valamit a kormány, ebben 
nagy az érdeme I lésházi Eodre u r 
nák, a Napraforgó szerkesztőjének. 
Most ruár aztán az önzetlen m un
kássága jutáim.-u holtig! a u raeg- 
vá asztották az internátus igazgató
jává.

Most kezd tehát az ő csodálatos 
naprafoigása körül világosság de
rengeni. Most kezdjük érteni a dol
got. Tudta Pa', mit kaszák

Összegezzünk tehát. Az inter 
nátussal kapcsolatban annyit tudunk, 
hogy a jegyzők bizalmat szavaztak 
Tiszának, továbbá, hogy Illéshází 
urat megválasztották igazgatónak, 
de hogy hol épül fel az internátus, 
ez a kérdés, ruég mindig a régi, 
rejtélyes tengeri kígyó.

*
A fenti cikk lapu ik legutóbbi 

számából helyszűke miatt kiiuaradt, 
azért adjuk mai számunkban. A cikk 
megírása és kiszedése óta a „Sátor
aljaújhely" ci.uü lapban egy hosszú 
közlemény látott napvilágot a jegy
zői internátus kérdésével kapcsolat
ban. Illéshási Endre mondja el benne 
részletesen az ügy történetét s a 
város vezetőségét okolja azért, hogy 
a jegyzői internátus nem Ujhelyben 
fog létesülni.

Azt is megtudjuk a cikkből, 
hogy a jegyzők határozata most már 
végleges és igy Ujhely már végleg 
elesett az internátustól.

„Szeptember 10-én Sárospatak tép-  
viaelőtestüh te dr. Dessenyey Zenó 
tőszóig.sbiró vezetése a alt te l jha
talmú bizottságot küldött ki, moly 
ssept. 11-én Sárospatakon tárgy sít és 
oly megállapodásra jutott  az inter- 
nátusi bizottsággal, hogy az iuter-

Íro lÍn "R o c h e »»

biztos hatású tarlós Röhögésnél, 
a légutak I lii ru ta in á l, hörghurut és US [Ilm á n á l. 
In flu e n z a  és tü c ió y y u líic lá s o k . után a jó ízű  
Sirolin"Roche-al való hosszabb kúra megvéd az összes 
ártalmas következményektől. SlROUN„Rodie"eldóUig és 

5  fertötlem tóleg hi^t; elősegíti az étvágyat és emésztést.
= SzivesKejék a gyógy tarákban tiatározottan 5irolin'Rochc'-t Mérni ==



Szerda okróber 1.FELSOMAOYARORSZÁGI HIRLa P

h í r e k .

78 szám. (3)

nátusi bizottság által kért Lengyel- 
féle telekből 1200 uégyszögűiét meg
vásárol és ajándékul ád az interná
lásnak, a bizottság ezzel szemben 
kötelezte magát arra, hogy a legkü 
zelebb tartandó jegyzőegyesüluti 
gyűlés elé oly javaslatot terjeszt 
eíő, hogy az iuternatus Sárospatakon 
áliittassék fel.

Szeptember 16-án dr. Bessenyev 
Zénó és lllésházi Endre bizotlaági 
előadó a telekre Budapesten opciót 
nyertek, az interuá'u-i bizottság 
szeptember 18-áti tartott piónáris 
g) ülésében kidolgozta és megszöve
gezte az egyesület elé terjesztendő 
javaslatot és az iuturnáim alapsza
bályait s a  jegyzői egyesület az elő
terjesztést és alapszabályokat szept. 
22 én tartott gyűlésében elfogadta s 
mint raegmásithatlan akaratát kije
lentette, hogy az internátust Sáros 
patakon állítja fel.«

Ezek szerint tehát S ítoraljauj 
hely képviselőtestületének legutóbb 
hozott határozata ruár elkésett. Hiába 
tette Székely E ek belyettesitett 
po'gúrmester lllésházi Endrének azt 
a nyilatkozatot, hogy ő maga állá
s i t  köti althoz, hogy a jegyzői kur 
kiváltsága mindenben teljesítessék.

Úgy látszik, UJiely végleg el
puskázta a do got. Most tuajd megi t 
sirhatunk, hogy : „Sárospatak min
dent elkapard az oiru ik elől.*

Ami szeréuy véleményünk kü 
lonbeu az, hogy még most is el kell 
követni mindeet arra nézve, hogy a 
jegyzőket határozatuk rmgtuá Hú
sára bírjuk. Talán iu-'g sikerülhet. 
De mindenesetre sietni kell a do'og 
gal, mert ba egyszer az építkezés 
megkezdik Sárospatakon, akkor már 
hiába Ígérjük, hogy a csillagot is 
lehoztuk az égről a jegyzők számára.

A Kazínczy-kör
és az

újhelyi nyomdák.
A napokban a sátoraljaújhelyi 

Kazinczy-kör egy tagzági igazol
ványa került a kezünkbe.

Nem csekély megütközéssel lát 
tűk, hogy az egyszerű, igénytelen 
kis nyomtatvány Budapesten készült, 
az Auer-féle papirkereskod 's nyom
dájában.

Nem azért vesszük zokon ezt a 
dolgot, mintha talán igényt akar 
náuk taitaui a Kazinczy-kör nyom
tatványainak elkészít 'sáré. A vi
lágért sem akarunk liaza-beszélni. 
Hiszen elvégre is olyan csekély az 
egész munkálat, hogy annak elvcsz- 
tése niiutt egyetlen újhelyi nyom
dának sincs oka sírnia.

De éppen, mert i 'yen jelenték
telen, apró nyomtatványról vau szó, 
a haza beszólás vádja és látszata 
nélkül emelhetjük fel szavunkat a 
Kazinczy-kör ilyetén eljárása ellen.

Ugyebár, a Kazinczy kör c'dja 
és programmja : a kultúra ápolása és 
fejlesztése. Ebből sziiite magától ér 
tetfídőleg következik az, hogy ra-'g 
ha Ujhelyhen egyáltalán nem is 
volna egyetlen nyomda sem, akkor 
is a Kazinczy körnek volna első
rangú feladata, hogy a kultúra fej
lesztése érdekében Ujhelyben nyom
dát létesítsen.

De hát Ujbelybeu — hála is- 
teunok — már éppen nyolc nyomda 
van, amelyek közül bármelyik éppen 
úgy el tudta volna készíteni azt az 
egyszerit kis nyomtatványt, mint a 
budapesti papír kérésre dő-cég. Még 
drágább sem lett volna a munkálat, 
sőt minden valószínűség szerint te 
temesen olcsóbb.

Sehogyan sem tudjuk tehát fel
fogni, miért nem választhatott a

Kazinczy-kör a nyolc helybeli nyomda 
közül és miért kellett a tagsági je
gyeket a pesti papirkereskedőnél 
nyomtatni '(

Ez — szerény nézetünk sterint 
— nőm egészen helyes felfogása a 
helybeli ku’tura ápolásának és fej
lesztésének, amely j a Kazinczy-kör 
legfontosabb feladatát képezné és a 
melynek ueru érdeiujtlen munkásai 
az újhelyi nyomdavállalatok.

Napraforgó.
A •Sátoia'jxujliely« 37-ik szá

mában kioktatott minket „Napra
forgó*4 ur, hogy csak is tárgyilago
san szabad mindent elbírálói és nem 
szabad mindig csak pártérdek szem 
pontjából irni és mindent csak ezen 
keresztül látni.

Vá'aszképen alább adjuk min
den kommentár nélkül a nevezett 
lap i»„Az r.rvízkárc sultakén* einni 
cikkének három bekezdését. Ebből 
mindenki láthatja, hogy c-ak a köz
éi dek a fő és csakis * bbőt a szem
pontból szabad miniszteri látogatáso
kat nézni és megírni.

Lássuk tehát, hogy milyen kö
vetkezetes Napraforgó u r !

„Az utazás c'dja a függetlensé
giből egy nap alatt alkotmanypárti- 
vá ved elt Fin. Hírlap szerint egy 
szerű korteskedj* volt. A .-zeptembi-r 
22 iki megy egy ülésre akarta a lián 
gu atot előkészíteni a miniszter : csak 
az a baj, hogy nem a vasutasok sza- 
vuznak a megyegyülésen. Es hiába 
jüu az államtitkár, miniszter, a nádor, 
kancellár, mégis Andrássyó lesz a 
a többség, nem a pauamakortnányé 
és a piszok páité.

Így ir az alkotamónypáit legfris*
at bb s u t é t ü ZfUrna jának fűggetl jn-
ségi Íródeákja. A Fiú. liir ap szemé
ben Hét liba 400—5< >0 szerencsétlenül 
járt házbirtokos baja, u fő a politika, 
még főbb, hogy szeptember 22 én 
Andrássy megmutassa, hogy ő a le 
gény u csárdában.

A mi nézetünk az, hogy úgy 
báró Harkányi kereskedelemügyi mi
nisztert, mint Kazy József államtit
kárt netu korteséé1, de az hozta Uj 
helybe, hogy a Mav. terhére rótt 
árvizvesztdelem méreteiről meggyő 
zodjenek s keressék s megállapítsák 
az orvoslás eszközeit. Harkányi báró 
nem a póz embere és utm haszna- 
ható ki kortese lókra.**

Ez volna a cikk eleje. A befe
jezése azonban mar egy kic-ií más 
kép fest.

„Hát mi elűz hymnu-*zokat zen
geni nem tudunk, mert a felszaba
d u l  Konyvameder előnyös árban 
valé» átengedése körű be.ül egyen 
értékű a Máv. áital hozandó á'dozat- 
tal, s igy a Máv. amelyet pedig egye
dül terhel a várost ért csapás vádja, 
tulajdonképpen nem ád semmit s ha 
a másik két Ilid építése a kereske
delemügyi mii'iniszter nagyon gyen
ge ígérete mellett a város és az ér
dekeltség nyakába szakad, akkor ott 
vigyünk, ahol a midi zsidó és a 
közel egy millió korona kart szen
vedett érdekeltség lesz kénytelen 
viselni azon terheket, melyeket a 
meglévő jogos kikötések szerint a 
Máv. leane köteles v selui.M

Azt hisszük ez elég fényes|bi- 
zonyiték arra, hogy mennyire csak 
x párt szempontok vezetnek minket 
cikkünk megírásinál. Vagy nem ?

Még csak azt kívánjuk megje
gyezni, hogy minden akciót, mely a 
mostani kormány és rendszere ellen 
irányul késeségeseo támogatnánk, 
még ha ezen akció vezére Meczner 
Gyula volna is. Bír ez utóbbi eset
ben egy kicsit m*gis meggondolnék 
a dolgot.

Áthelyezés. A m. k. pénzügy
miniszter liiiuai Zsigmond, homuunai 
kir. adótárnokot saját kérelmére a 
zólyomi kir. adóhivatalit* é*, ennek 
helyére .Major Lajos, t tpánfalvi kir 
adótárnokot helyezte ál.

— Egyházmegyei diszpozíciók. A 
megyéspÜNpök H ‘púnszky .1 ’zsof m o
noki káplán Felsőgagyra adü in i 'Z trá  
tornak. Szabó Barna d i ik o n u d ,  ed 
digi vásárhelyi káplánt Monokra káp 
lánnak helyzte át.

Eljegyzés. Kondor Aladár a 
kis várd j i közgazdasági népbank fő 
könyve.őjo eljegyezte Gombos Maris
kát, Kn pll r Sándor sátoralji újhelyi 
nyug. iskolaigazgató leányát.
2. — Helyreigazitás. Felkérettiink 

annak közlés- r. , hogy Balá/s Mihály 
megyebizuttsági tag (S. inna) ikinek 
neve a szavazóknak á tálunk közölt 
névsorából tévedésből kimaradt, a 
22 iki megyegy ülésen szinten a be
csület pártján á!!ott és az Andrássy 
bizalmatlansági indítványa mellett 
szavazott.

Az izr. nőügyiét uj elnöksége
Dr Hosenthál Sándorné le * ondása 
folytán megüresedett elnöki állásra a 
nőegylet szept. h í  28 án m gtartott 
közgyűlésén a nagyszámban meg
jelent hölgyek egy hangú ag Guhuau 
Mérné úrnőt választottá* rn g.

— Vasutassors ,l)ud c< Mihály 
fúlőházi munkás tegnap dé után 5

ra után a va-uti kic.-ik kenésével 
volt elfoglalva. Közben a kocsisor 
megindul és elütötte Dudicsot. B ti 
ábá-fejét és bal keze két középujját 

a kerekek leszelték. A sérültet az 
• ppen ott tartózkodó Dr. Sebőn Hugó 
vasúti orvos részesítette t Lő segély
ben, ma,»1 be.-zá lilották az Erzsébet 
*özkórházb.i. A hivatalos jelentés 
szerint Dudits saját vigyázat ansága 
folytán lett a baleset áldozatává.

Laborczszög atcsatolasa A 
N igymihályly al szomszédos Lahorcz 
szög község Képviselőtestülete f. hó 
27-én tartott közgyűlésén egyhangú 
határozattal kéri a m. kir. belügi mi 
niszteriu utól, hogy LuLorczszög köz
ség, melyet a L iborezfolyó va aszt el 
Nagyiuihlytó , »*zen nagyközséghez 
csatultassék. A minisztertiez iutézett 
kérvényt az egész község lakossága 
aláirt*, mert va amennyit e üd-ösin- 
tézktdé-s lenne, ha a község Nagy- 
mihályhoz csatoltutnék. Ez a körül
mény a kis község lakosságát igen 
sok felesleges költségektől mentené 
meg, anual is inkább, mivel a luhorcz 
szögi lakosok piaca amúgy i- Njgy- 
mdiályon vau és csakis a hivata ok 
fekszenek óriási távo'sagban a község
tő és igy a lakosok nagy utat kuli 
hogy tegyenek akkor, amikor egyik 
vagy másik hivatalban dolguk akad. 
Kellőleg indoko t kérelmüket a i u . 
kir. belügyminiszter minden esetre 
méltányolni fogja és a kis községet 
Nagy ru h ily hoz fogja csato'oi.

— Hivatalos órak a városházán, 
október 1-től április 15 ig d. e. 8 őrá 
tói d u. fé.kettőig foglak tartatni.

A rendőrség köréből A helyet
tesített polgármester ifj C.oltkó Jó- 
zs*-f, volt rendőrségi írnokot, mai 
keletű intézkedésével detektivvé 
nevezte ki, Az uj detektív az „Est* 
ellen indított politikai hajsza alkal
mával természetesen rendkívüli ér
demeket szerzett. A megüresedett 
rendőrcriuesteri adásra legközelebb 
pályázat fog hirdetettni.

— Táncoktatás a Carolineunban 
A helybeli Uarolineutu intézetben 
október 1 én megkezdődik a hat 
Inti tántanfolyam. Mindazok, akik a 
táucoktatIsban részesüld óhajtanak, 
habár nem is az intézet növendékei, 
szívesen fogadtatnak. Jelentkezhet
nek az intézet főnüknőjén**lf

— Tüzek Cirókahos^zum ző köz
ség határában egyedül á lolt BruJor 
Izsák csűrje eddig meg nem á lapított 
módon leégett. Tartalma u m. U02 ke
reszt zab, 43 szekér lóhere, 32 mázsa 
széna, lő szekér zabszalma és töhb 
száz korona értékű épület fa elham

vadt. Az összes biztosítva voli 17435 
kor. erejéig. — Ugyanezen károsu't 
tűk u cirókabélai erdőben a pásztor- 
fiuk vigyázatlansága követkzetébeu 
meggyu’t 105 zsák faszene.

— Baleset Pásztor Mihály mádi 
gazdálkodó kezét elkapta a szecska- 
vágó gép és balkezén három ujját 
teljesen összvroncsolta.

— Itt a tel. Akármit mond is a 
kalendárium, akár hogyan is igyekszik 
meg sütni a jó őrig Nap, akár nyár 
akár ősz legyen is a] hivatalos idő, 
az ember már mindenképen a Tél 
lehelletét érzi. Hiába ijeszgetjük 
még zzaliuakalapjainkkal Tél apó őfel
ségét, ő ru őr közeledik és egycsüp- 
pot seiu tréfál. Még nem fütünk, «ia 
már didergőnk esténként és az u t 
casarkokon a gesztenyeárus egészen 
t 'liesen kiabálja:

Maroni ! Sült maronit tessék !
. . . Hiába, ez már a tél. Jó  lesz 

beszerezni a téli ruhákat, a fűtőa
nyagot, korcsolyákat és egy pár jó 
aláírását a téli váltóink számára.

— Zongora és hegedütanitást 
elvállal Dr Kárpáthy László Je lent
kezhetni a kiadóban.

— Teinplomrablas. Harcos köz
ségben eddig ismeret en gonosztevők 
feltörték a görög kain. temp'ornot, 
melyből egy ütvösmüvü vastagon 
aranyozott ezüst kelyhet, így kana- 
Lt és a haituzásnál ha-zntlt érté 
-íis  nyelű ecsetet loptak el. A tét tu
suk semmi oly nyomot nem hagytak 
uátra, ruely a nyomozó cseudőrsógt t 
némileg is óiba vezethotné és ezért 
meddő maradi az eddigi kutatás.

Kolera elleni védekezés. A 
koler.*j írvány veszedelme elleu első
sorban tiszta csirkés baktériummentes 
ivóvíz é vezető által védekezhetünk. 
Mint i yenek különösen ajánlhatók a 
Schönbor.i Buhheim Szoly va és Luhi 
Erzsébet természetes tiszta égvény 
ásványvizek mert ezek állandó orvosi 
felügyelet mellett absoiut tisztán 
mindig fris töltésbenz modern higié
nia követelmény eiuek megfelelőig 
kerü llek forgalomba, de külünöseu 
most, a kolerajárványra való tekiu- 
tettei ezen vizek oiy szigoiu ható
sági felügyelet és ellenőrzés mellett 
lesznek töltve, kezelve és forgalomba 
hozva, hogy az biztos garancia arra, 
hogy ezen vizek élvezetével hatható* 
*an védekezünk a kolera ellen. Ezen 
vizeknek kü önösen most egy asz
talnál sem szabad hiányozniok. Kap
ható mindenütt.

Aki mindennap következetesen 
használja az Odolt, az mai 
ismereteink szerint az elképzel
hető legjobb s/áj - és fogápolást
gyakorolja.
Árai y üveg 2.— k, kis üveg 1.20 k.

Szerkesztő:
Dr K Á R P Á T H Y  L Á S Z L Ó

Szerkesztésért felolös:
A S Z E R K E S Z T Ő S É  Q.

Kiadótulajdonos :

CANDESMANN MIKSA
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JOHAN MARIA FARINA Gegenüber dem Rudolfsplatz
csakis ez a valódi

kölnivíz, kölniviz-pouder és kölnivíz-szappan.
Kapható drogériákban, gyógyszertárakban és illatszert, rakbari

N E  T E S S É K  E L F O G A D N I
Kölnivíz-szappant, kölnivizet ós poudert, ha nincsen rajta az eredeti és egyedül valódi, de sokszor után- 
zott JOHAN MARIA FARINA Gegenüber dem Rudolfsplatz, Akkor nem kell elfogadni helytelen és utáu- 
zott kölnivizet, kölnivíz poudert és kölnivíz-szappant, ha az itt jelzett eredeti készítmény nem vo'ua kap

ható az On lakhelyén, mert a világhírű cég magyarországi képviselete ;

HOLCZER EMIL ZOLTÁN, Budapest, Vili k é r , Szigetvári u. 16. szám
egyszerű levelezőlapra azonnal válaszol és közli hol szerezhető be az eredeti minőség.

IJ

h ö l 3 y k ö ? ö n s é £  

s?ii)es figyelmét 
felhívjuk

> o

l'iseherdeslüérek
ős?i diuat- 
ujdonságaira

Urhölgyek figyelmébe!
Angol és francia nöl divat- 1 
termet és szabászat! isko
lát nyitottam hol elegáns ’
toílleteket és kosztümöket.
blousokat, pongyolákat, a 
legújabb divat szerint a leg- 
izlésesebb és legjobb kivi
telbon készítek. Növendé
keket tanításra felveszek. 
A nagyérdemű hölgyközön
ség szives pártfogását kéri

i

OLÁH BORIS SAUJHELY
Rákóci-tér

angol- és francia szabánö 8-ik szám

Eladó hordók.
Alulírott pénzintézet ajánlja megvételre sátoraljaúj

helyi raktárában levő legjobb minőségű tölgyfából 
készült

30—75 literes ántalag hordóit 
136— 140 „ gönczi „
15 0 -2 0 0  „
2 0 0 -3 0 0  „
300—ÜOO „

Venni szándékozóknak részletes árajánlattal szívesen 
szolgál a

Zemplénmegyei
kerereskedelmi-, Ipar-, term ény- és hitelbank 

Sátoraljaújhelyben

A n a g y k ö zö n ség
szives tudomására hozom, hogy ked- 
-----  vcző kötéseim folytán

2 évi vágású I. rendű száraz bükk hasáb fát
köbméterenként, súlyra vagy wag- 
gononkint pontosan mérve a lejutá- 

tányosabban szállíthatok.------
Q Raktáron tartok 

I. rendű bükk vágott tűzifát, legjobb porosz Sálon kőszenet
Viszontelárusitóknak vidékre bármily 
nagy mennyiségben bükk-, tölgy-, ha
sáb- és II. oszt. dorongfát azonnal 
: t.“. r -;:z szállíthatok. . i_

A nagyérdemű közönség szives párt
fogását kérve maradok tisztelelettel:

LEFKOVITS DÁVID tüzifakereskedő
Telefon 129 SÁTORALJAÚJHELY. Kossuth

L E G B I Z T O S A B B
a cs. és kir kiz. szabadalmazott MALÁR ISIK-féle

patkányirtó pogácsa
patkányok egerek, vakondok elpusztítására Probadoboz 2 K Háziálla
toknak nem ántalmas. Kapható gyógyszertárakban es drogériákban.

jY íalárlsik  Q yörgy S á to r a lja ú jh e ly .
I N G Y E N  ráfizetés nélkül becserél öreg használt gramo- I  
fonlem ezeket újakra WAGNER „HANGSZERKIRÁLY ‘ =
Budapest, józsef-körut 15. 
Árjegyzék ingyen.

« ■ ■ ■ ■ ■ »

Cimre ügyeljen..

Eladó
kezelésem alatt álló 500 drb. egy
szer használt prima 912 és 911 évi

gönci hordó
Megkereséseket és árajánlatot kér 

Propper Jenő Tolcsva.

Kiadó lakások.
A Kazlnczy-utca ü. számú házban 

az Osztrák-Magyar Bank fiókja által 
eddig bérelt lakás azonnal kiadó.

Ugyancsak kiadó 1414. május t-tői 
a Központi kávéház fölött lévő, a 
m. kir. Folyammérnökség által bé
reli lakás.

H ázveze tőnő i
állást keres, középkorú 
egyedül álló nrinő, ki a 
főzést, barom fitenyész
tést, disznó hizlalást érti. 
Kitűnő bizonyítványok
kal rendelkezik, eddig is 
nagyobb házaknál m ű
ködött. Ajánlatok „Ház
vezetőnő" jeligére a ki
adóhivatalba kéretnek.

irdetések
: felvétetnek a

kiadóhivatalban
H

Nyomatott Landesmann Miksa és Társa könyvnyomdájában Sátoraljaújhely.
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