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Matolai Etele.
A legutóbbi közgyűlésen nagy 

dolog történt. Meg kell állani 
mellette még a mostani történelmi 
időben is, amikor Höfer túlharsog 
minden híradást és mikor az óra 
perceit gépfegyverek kattogják.

Matolai Etele hivatalosan 
bejelentette, hogy nem megy többet 
a megyeházára.

Ha a megyeháza érez — pedig 
az ilyen öreg épületeknek van 
lelkűk — nagy lehet a gyásza 
Kevés ilyen hozzáméltó igaz 
ember taposta a kitaposott kü
szöbét. Talán olyan érzése is van, 
hogy a bástyáról hullanak az 
őrszemek. Talán öröm is vagyül 
a gyászába, hogy neki is könnyebb 
lesz igy meghalnia.

Képes lesz-e az uj rendszer — 
ha megvalósul az államosítás — 
olyan önálló,f üggetlen, a felelősség 
súlya alatt olyan kikristályosodott 
férfilelkü európaian magyar tiszt- 
viselő-typust termelni, mint ami
lyen Matolai Etele, Zemplénvár- 
megye volt alispánja.

Ha az egész megyerendszer 
megszűnik is, az alispáni állásnak 
sértetlenül fenn kell maradnia és 
arra az állásra rá kell nevelni 
időről-időre a közigazgatás leg
kiválóbbjait. Vagy ha megszűnik 
az alispáni állás, Matolaival 
szűnjék meg. Amikor búcsúzik 
tőle a zöld asztal, azt kívánjuk 
neki, hogy ne érje meg az álla
mosítást, hogy még sokáig legyen 
élő vétó az államosítás ellen és 
még sok ragyogó apológiát Írjon 
a megye védelmére.

A közgyűlésen elnöklő főis
pán igen szépen búcsúztatta el 
Matolait a megyétől. Sokan nem 
hallották, zaj volt. Eszembe ju
tott a Szabolcska Párizsi viga- 
dó-ja. — De sokan hallották is, 
olyanok ii, akik nem voltak ott. 
Az ódon falak megilletődve fi
gyeltek és azokban a percekben 
sok magyar szív dobbanhatott 
meg országszerte.

Zemplénvármegye fehérhaju 
volt alispánja örökös alispánja 
a megyei rendszernek, büszke 
veteránja a hatalmas alkotmány

bástyának. Szilárdan áll a bás
tya és rajta az ősz őrszem. Ha 
csákányütés éri a bástyát, meg
rokkan az őrszem is. De állnak 
mindaketten . . .

Ambrózy Ágoston

fi Zeppelinek.
A háború szörnyének Angli

ában van a szive. Ott táplálják a 
démont, mely már közel két év 
óta tartja a rettentő orgiát és 
még mindig telt be véres lako
mával. Az angol diplomaták, az 
Asquithek és Greyek spekulációja 
tépte le a láncokat, melyek a 
pusztulás falánk szörnyét szabad 
zsákmángolójává tették az embe
rek javainak. Anglia azt hitte, 
hogy néhány hét alatt porba 
sújthatja a német birodalmat és 
a könnyU diadal reményében bo 
ritotta lángokba a világot. A ten
gerek általt ölelt Anglia a kap
zsiság ezerszálával tűzte magához 
a kontinens balgán megtévesz
tett népeit, megdönthetetlennek 
hirdetett tengeri uralmával tar
totta kezét más népnek életterén 
halálos szorítással fenyegetve 
mindent, ami nem hajlott céljai
nak szolgálatába. Most már lát
juk, évtizedek óta rejtegette az 
angol diplomácia az aknákat, a 
melyek végre nagy robbanással 
ebbe a borzalmas katasztrófába 
döntötték az emberiséget.

A háború szörnyetege még 
éhes, még várja a végzetükbe 
rohanó uj tömegeket. Fegyvereink 
keresik az utat, ahol halálos se
bet adhatnak a szörnyetegnek, 
ahol ledönthetik a tüzbálványt, 
mely elé a világ legszebb javait 
hordja áldozatnak. Akármilyen 
történelmi értékű diadalok fénye 
tündököl is azonban felénk a 
harcterekről, titkos érzésünk, rej
tett vágyunk mindig az marad, 
hogy ha egyszer Anglia szivéhez 
hozzá tudnánk férni. Ha egyszer 
a szörnyre ott tudnánk sújtani, 
ahol a fészke van, ahol számára 
tüzeket felgyújtották. A béke 
megteremtésére való törekvésünk 
az angol partokon szenvedett ha
jótörést. A nagy vizeken át nem 
tudtunk az angolok szivéhez elérni.

És most, hogy a német 
Zeppelinek a vizek felett minden 
éjszaka odasuhannak az angol 
partokhoz, úgy érezzük, kezdjük 
megtalálni az utat a nagy démon 
fészkéhez. A Grey-elmélet, amely 
a más népek véréből tengernyit 
sem tartott soknak, ha áldozni

kellett, elég a Zeppelin-bombák 
tüzében és a romokból, amik alatt 
angol értékek feküsznek, könnyen 
sarjad az uj béke életre. Ismerve 
az angol rideg spekulációt, bizo
nyosnak látszik, hogy a Zeppelinek 
által Londonnál jól elhelyezett 
bombák fénye mutatja a legbiz
tosabban az utat a béke felé . . .

Franciaország magyar foglya.
Mezey Ernő, a nagynevű újhelyi 

származású publicista irta következő 
nagyerdekü cikket;

Ki volna más, mint Búza Barna ? 
Hogy már huzamosabb idő óta na
gyon igyekeznek őt a franci hadi 
internáltság poklából kimenteni, ezt 
Írja miniszterelnök rz Újságírók 
Egyesületének, amely hírlapírói vol
tánál fogva különösen érdeklődik 
Búza sorsa iránt. Az eddigi kísérle
tek nem vezettek eredményre, de 
most egy nálunk zálogban tartott 
franoiát, —■ bizonyára nagyon érté
kes ember — akarnak a mi Búzánk 
kiszabadításáért a franciáknak oda
ajánlani cserébe. Az amerikai nagy
követ is latba veti majd semlege; 
közbenjárása roppant tekintélyét és 
ilyen egyesült erőfeszítésnek mégis 
csak sikerülhet végre a mi jeles ha
zánkfiát kimenteni a rettenetes sö
tét veremből, amelybe oly váratla
nul beleesett.

Bizony szegény Búza azt sem 
képzelte volna idevaló harcias el
lenzékisége korában, hogy majd a 
magyar kormány, melyet a közsza
badság bajnokaként oly dühösen tá
madott, fogja az ő személyes sza
badságát visszakövetelni. Annál ke- 
vésbbé azt, hogy miatta háborús
kodó nagyhatalmak fognak tárgyalá
sokat folytatni, semleges nagyhata
lom fog közbenjárni. „Mindent el
képzelhettem magamról, csak azt 
az egyet nem, hogy valaha hadifo
goly legyen belőlem." így irta a de
rék Barna megihletett szomorú sej
telemmel arról a hajóról, amelyen 
nyomban a hóboru kitörésekor ha
zafelé igyekezett, rainek-utána, mint 
gróf Károlyi Mihály egyik kísérője 
vett részt az emlékezetes amerikai 
körutazásban és körovációzásban. 
Micsoda vak erők játszanak az éra- 
bersorsával. . .  Valaki elindul biztos 
léptekkel a magyar legjártabb or
szágúján s alig, hogy az első stá
cióján kicsit körülnéz, úgy követ- 
kezhetik, hogy a világtörténelem 
legóriásibb fergetege hiitelenül fel 
is kapja, le is csapja, ahol és aho
gyan soha nem álmodta volna. A  
mi Búza barátunk mint a republi- 
káns eszme és a népszabadság lelkes 
híve áthajózott a tengerentúli nagy
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köztársaságba, hogy elhozza onnét 
a demokratikus szabadság arany- 
gyapját, de mikorára visszavitorlá- 
zott, az óceán másik o’dalán a má
sik nagy köztársaság poroszlói sötét 
zárkába vetették. Micsoda hajótörése 
a köztársasági ábrándoknak! Az 
Atlani-oceán neki a tragikus csa
lódás tengerévé változott. E j el
mondhatja, hogy fenékig tanulmá
nyozta a republikánus szabadságot.

Mannyi ideje van is most el
gondolkozni saját sorsa fölött, amely 
a legkülönösebb magyar sorssá vált 
ebben a világháborúban. Mindnyá
junknak rémsóges hosszúvá vált már 
ez a világháború, még izgalmai, lel
kesedései, lázai is lebirhatatlan ólorn- 
suly yal nehezednek szivünkre és 
fájdalmas fohászosan nézünk körül, 
merről dereng a békének hajnalró
zsás kilátása. Milyen rettenetes vég
telenséggé nyúlik még az ő szemei 
előtt, aki a bresti kazematta mélyén, 
a lyoni kórház zugában számolja a 
perceket, de még a háborús esemé
nyek folyásáról is csak hézagosán 
meg hamisan értesül, a nyomorúsá
gos fogolykoszt mellett nélkülözve 
még a mi győzelmi jelentséseink 
bűvös dalát is amely a rendkívüli 
megpróbáltatások alatt lelkeinket 
erősíti és mindig újra friss lüktetésbe 
pezsditi vérünket. Lelki szeizmog
ráfja bizonyosan megérzi a távoli 
földrengést, jneg-megrázza szivét a 
messze honi tájak roppant mozgal
ma, de mint egy kis modern Pro
metheus oda van láncolva a francia 
kőszivüsóg sziklájához. Ott Bretagne 
szirtes partja felől, ő is hallhatta 
szünetlen „a tenger raormolását 
egyedül, egyedül," mint a nagy 
Rákóczy, akinek emlékezete lett az 
ő élte útmutatója.

(folyt, kör.)

H Í R E K .
—  Lelkészek közgyűlése. A  felső

zempléni ref. lelkészegyesület ez évi 
rendes közgyűlését április hó 26-án 
d. e. 9 órakor kezdődőleg Sátoralja
újhelyben a ref. egyház tanácstermé
ben fogja megtartani. A közgyűlés 
tárgyai; Elnöki megnyitó. Elnökségi 
előterjesztések. Emlókbeszéd Kiss 
Tamás volt raálezai lelkész felett, 
tartja Hutka József tb. elnök. Emlék
beszéd Cseh Pál volt alsómihályii 
lelkész felett, tartja Erdélyi András 
lasztóczi lelkész. Indokolt-e a sáros
pataki akadémiai tanárok állásfogla
lása a főiskola akadémiájának Mis- 
kolczra való áthelyezése tárgyában? 
Előadja Péter Mihály egyesületi 
elnök. Jelentés az egyházakban folyt 
belmissiói munkáról. Előadó Sallay 
Béla.

Lapunk mai



FELSOMAGYARORSZAG1 HÍRLAP Kedd, április 11.29. szim (2)

—  Közigazgatási bizottsági ülés 
A vármegye közigastási bizottsága 
tegnap, hétfőn tartotté meg e havi 
rendes ülését, mely alkalommal csupa 
sablonos és szürke tárgy szerepelt a 
napirenden. Az előadók és as állami 

;ktfaigasgatá8i ágak vezetőinek jelen
té s e it  a bizottság tudomásul vette.

A gyors lefolyású ülés délelőtt 11 
órakor véget ért.

—  Városi képviselőtesti tagvá
lasztások. A város közönsége szer
dán e hó 12-én tölti be a képvise
lőtestületből esidőn kilépő válasz 
tott tagok mandátumait. A válasz
tási helység az első kerületre nézve 
a katholikus elemi iskola, a II. ke
rületre a városháza és a III. kerü
letre a gimnázium. A választásokon 
ez idén nem valami sok választó 
fog részt venni s azok iránt nem 
nagy érdeklődés várható, mert hi
szen a jogosultak nagy része kato
náskodik. A választásra kerülők kö
zül is sokan teljesítenek katonai 
szolgálatot s remélhető, hogy a kö
zönség ezekkel szemben teljesíteni 
fogja kötelességét s távollótük dacára 
sem mellőzi őket.

Nem hagyhatjuk megemlítés 
nélkül, hogy a választás meglehe
tősen készületlenül találja a választó- 
közönség nagy részét, mert annak 
kihirdetése alig pár nappal a válasz 
tás előtt történt. Úgy látszik, hogy 
a városnál egészen rendszerré kezd 
válni, hogy minden fontosabb ese
ményt meglepetésszerűen, majdnem 
titokzatosan készítenek elő. így volt 
legutóbb a h. ügyészi helyettesítés
nél, mely szintén meglepetés volt s 
amely arra vezetett, hogy a helyet
tesítő közgyűlés levette a napirend
ről aa egész választást. így történik 
továbbá az e hó 21-i számvevŐ-vá 
1 ászt ás előkészítése is amennyiben 
az eddigi szokástól eltérőleg ezúttal 
kizárólag csak a Vármegyei Hi
vatalos Lap-bau hirdették meg 
a pályázatot, amelyet a hivata
los körökön kívül természetesen 
senki sem olvas és igy még a leg
közvetlenebbül érdekeltek is csak 
véletlenül és nagysokára értesültek 
arról, hogy a számvevői állásra 
pályásat van kiirva.

— Földművelő theológueek. Sáros
patakról jelentik: A sárospataki ref. 
főiskola theológiai fakultásának ma 
60—70 hallgatója van; nagyon sokan 
bevonultak katonának és most az 
itthonmaradottak is a mai háborús 
időkhöz méltó elhatározással hagyják 
as ódon fakultás falait. A főiskola 
igazgatósága 4 heti szünidőt adott a 
pap-jelóltekoek, akik hazatérve szülő
földjükre, falujokban jó példával 
fognak elöljárói és a földek meg
művelésének munkájában résztvesz- 
nek. A faluk népére bizonyára jó 
hatással lesz, ha az ifiurakat szántani 
és vetni látják és a sárospataki fő
iskola intézkedését remélhetőleg még 
sok iskola fogja megismételni: haza- 
küldi hosszú vakációra a diákokat, 
hogy segítsenek a hazafias munká
ban, a föld megművelésében a magyar 
népnek.

—  Kisbirtokosok szabadságolása.
A kassai houvédkerületi parancsnok
ság értesítette a megyei és városi 
közigazgatási hatóságokat, hogy a 
katonai pőttest-parancsnokságok 3—4 
heti szabadságot engedélyezhetnek 
mezőgazdasági szempontból. Ebből 
kifolyólag csakis nagyobb földbirto- 
kok tulajdonosainak oélszerü föl-

mentősük iránt a közigazgatási ható 
ságok utján kérelmezni a szabadsá 
goitatást, amennyiben a kisbirtokosok 
a pőttest-parancsnokságok utján 
könnyebben és hamarább hozzájutnak 
a szabadságokhoz. A szabadság iránti 
kérésnél fontos, hogy a kérelmező 
pontosan jelölje meg a osapattestet, 
amelyben szolgál, a születési évét és 
a szolgálati alkalmaztatását.

— Városi közgyűlés. A képvi
selőtestület hétfőn délután közgyü 
lést tartott, melynek bő tárgysoro
zata többnyire kisebb folyó ügyek
ből állott, azonban egy-két általános 
érdekű pont is. így a Ronyva-sza- 
bályozás ügye, roe'yre nézve a h, 
polgármester jelentette, hogy az 
előkészítő munkálatok már teljesen 
be vannak fejezve s mihelyt az en 
gedályezés jogerősen meg lesz, hozzá 
is fognak ehhez a nagyjelentőségű 
munkálathoz. A közgyűlés egy el 
lenőrző bizottságot alakított, melyek 
tagjai a h. polgármesteren és a fő
mérnökön kívül dr. H a a s  Bertalan 
és H ö n s c h Dezső lettek. A lisat- 
ellátás ügyéről L á o c c i  Aladár 
számvevő referált s javastáia a köz
gyűlés a polgármesternek felhatal
mazást adott a lisztellátási teendők 
céljaira egy kisegítő munka rő al
kalmazására. — A kereskedelmi is
kola szervezeti szabályaira nézve a 
minisztérium bizonyos pótlásokat 
kívánt, melyeknek a közgyűlés hét
főn eleget is tett.

-  A hadiárvák támogatói. A
belügyminiszter tudvalévőén a ha
diárvák ügyét az árvaszékre bizta. 
Az érvaszéki intézmény keretében a 
vidéken raioedenütt külön patroná- 
zsok alakultak, amelyek munkájukat 
már sok helyütt meg is kezdték. 
Érdeklődtünk a hadiárvák patronázs- 
Ugyei iránt s illetékes helyről a kő
vetkező információt kaptuk ; A ma 
gyár honos badiárvá* seáma hozzá- 
vetően 80 —100.000 lehet. Hivatalos 
statisztikai adatok erről ugyan még 
nincsenek, de körülbelül ennyire le
het tenni a számukat. A pártfogói 
intézménynek egyébként az a lé
nyege, hogy az árvaszók a társada
lom kebeléből egy-egy patronust 
rendelt ki minden hadiárva mellé, 
Miután az egyéni felelősség teljesen 
megoszlik, a kirendelésnél kü.önősen 
nagy súlyt vetnek az egyéu meg
bízhatóságra. Ebben a megosztott 
egyéni felelősségben rejlik az egész 
iatózraóoy célszerűségének és fon
tosságának alapja. Alig egy hóoap- 
ja, hogy a miniszter rendelete meg
jelent, máris szép eredmény mutat
kozik a szervezés körül. Természe
tes, hogy a patronázs felállításával 
még nioos egészen megoldva a ha 
diárvák ellátásának Ugye. Mint is
meretes, az árvák és az özvegyek a 
jelenlegi törvény alapján bizonyos 
állami segélyösszeget kapnak a köz
ségek utján. Ez azonban nem végle
ges s a hadiárvák ügyének végleges 
megoldását célzó reform tárgyalásá
nál előreláthatóan ezt a kérdést is 
rendezni fogják.

Felelős szerkesztő: Landesmann Miksa

A sátoraljaújhelyi klr. köz
jegyző perfekt

gyorsíró- és gépirónőt
keres mielőbbi belépésre.

jyíai tá v ir a ta in k .
A  m iniszterelnökség s a tJ té o u é ly é M k  hivataláé  

közlései.

Kisebb bareeb 12 tini I m iin .
Budapest, ápr. 10.

Az osztrák-magyar vezérkar jelenti:
Orosz e's Délkeleti hadszíntér;

A he lyze t vá lto za tlan .
Olasz hadszíntér:

A  g ö rz i g ró fsá g b a n  a z  ellenséges tü zé r 
ség a z  (erővonalunk m ö g ö tt levő  helysége
k e t tű z  a la tt  ta r to tta . E g y  C a p ro n i re p ü lő 
gépet L u c in lco  m elle tt tö r té n t le szá llá sa  -al
k a lm á v a l á g y a t  á té lé sü n k  m eg sem m isíte tt. 
A z arcvo n a l több i részén  a  szo ká so s  tü zé r 
ség i h a rc  tovább ta r t. A  Suga n a -vö lg yb en  
a z o la szo k  C a ld o n a zzo t á g y u l űzzél f e lg y ú j 
to ttá k . B iv á r a  n é h á n y  re p ü lő  b o m b á t (do
bott. A  T ona le-u t m e n té n  a z  e llenségnek  
P erm e tő l dé lre  s ik e r ü l t  n é h á n y  e lőreto lt 
á r k u n k b a  lá b á t m egvetnie.

BÖEER altábornagy,
a vesérkttri fölük hrlyrttese.

Berlin, ápr. 10.
A nagy főhadiszállásról hivatalosán jelentik :
Nyugati hadszíntér:

Csapataink a St. Elitól délre elfoglalt tölcsér- 
állásokban teljesen visszaverték ellenséges kézigránát
osztagok visszahóditási kísérleteit. A la bassei csatorna 
és Arras között az aknaharc az utóbbi napokban ismét 
élénkebb lett.

A Maas nyugati partján Bethincourtot és az attól 
délnyugatra fekvő, époly erősen kiépített Alsace és 
Lorraine támaszpontokat elvágtuk a francia harcvonaltól.
Az ellenség gyors visszavonulással igyekezett a veszély
ből menekülni, de a sziléziaiak útját állták, úgy hogy 
a franciák itt súlyos veszteségeiken kívül sebesületlen 
foglyokban 14 tisztet és kerekszámban 700 főnyi 
legénységet, továbbá 2 ágyút és 13 gépfegyvert 
vesztettek.

Ugyanakkor az arcvonal különböző pontjain, igy 
Avacourt falutól közvetlenül északra és a Bois de 
Corbeauxtól délre megtisztítottuk az ellenségtől a ránk 
nézve kényelmetlen védőmüveket, erödházakat és fede
zékeket. Ezeknél a különálló vállalkozásoknál is sikerült 
a franciáknak komoly kárt okozni, akik ezenkívül 
foglyokban több tisztet és 276 főnyi legénységet is 
vesztettek.

A Maastól jobbra hasonlóképen megtisztítottunk 
az ellenségtől egy szakadékot a Poivre hegyhát dél
nyugati szegében. Itt 4 tiszt és 1084 főnyi legénység, 
valamint hadiszer is maradt a kezünkön. Tovább keletre 
és Voevrében csupán tüzérségi harc volt.

Damlouptól délkeletre és Chateu Saleutől észak
keletre légi harcban lelőttünk egy-egy francia repülőgépet, 
az egyiknek utasai meghaltak. Megfigyeltük, hogy egy- 
egy repülőgép Loos faluban és a Caillette erdőben is 
lezuhant.

Keleti és Balkán hadszíntér:
J. Különös jelentőségű esemény nem történt.__________

Nyomatott Landesmann Miksa és Társa könyvnyomdájában Sátoraljaújhely,
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