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Matolai Etele emlékezete.

Olyan volt a megyeháza, mint 
egy ütött-kopott mauzóleum, mi
kor az udvarán kiterítették az 
Alispánt. Megremegett a régi ház 
a halál gondolatától, amikor a 
bástyájáról leesett az őrszem. A 
rabkápolna kőtörmelékei a ko
porsó hátterében úgy hatottak, 
mintha már a bástya romjai vol
nának. A íekete lobogó is beszé
desebb Volt, mint máskor : Sok 
mondani valója volt. Vitte a hirt 
méltóságos fekete szárnyain a 
városnak, a megyének, az egész 
országnak : igen nagy halott van 
az udvarban ; azok, akik körülötte 
állnak alig is érik fel érzés vi
lágukkal a nagyságát. A katona
temetésekhez szokot t harangszó 
meg azt kongatta, hogy ennek a 
negyvennyolcas századosnak a sir- 
hantja magasan ki fog dombo
rulni még a tömeg sírok közül is.

Matolai Etele elsősorban a 
vármegye halottja, mert elsősor
ban annak élt. Maga mondja ezt 
a bizottsági tagságokról való le 
mondó levelében, amelyet a leg
utóbbi közgyűlések egyike elé 
terjesztett. Ez a levél rövid fog
lalata egyszersmind élettörténe
tének.

Élettörténete.
„Nemcsak neveltetésem — mondja 

a levél — de velem született hajla
maim is szivemet legbelsőbb érzel
meivel és minden hálás visszaemlé
kezéseimmel soha el nem szakadott 
kötelékekkel a Tekintetes vármegyé
hez fűzték. Már nagyou ifjú koromban 
lekötelező kegyességgel megválasztott 
a Tekintetes vármegye 1846. évben 
az 1847—48 iki országgyűlésre a kö- 
vetségi írnokok közé, amikor a hazánk 
történetében egyik legnevezetesebb 
országgyűlésének tárgyalásait az első 
Üléstől az utolsóig a legpontosabban 
végig hallgathattam. Ugyanekkor 
néhai id. Andrássy Gyula gróf párt
fogása alatt résztvehettera az ország
gyűlési nagy küldöttség bécsi kül
döttségében, aminek folytán néhai 
V. Ferdinánd akkori királyunk az 
1848-iki törvényeket Bécsben szen
tesített*. Vármegyém néhány évvel 
utóbb egyhangúlag megválasztott 
másod alispánná, 5 óv múlva pedig 
néhai id. Andiássy Gyula gróf után 
a sátoraljaújhelyi választó kerület

országgyűlési képviselőjévé határozott 
nagy többséggel.

Időközben tÍ9ztujitás alkalmával 
a Tekintetes vármegye ismét nagy 
többséggel már akkor (raásod-alispán- 
ság megszűntével) egyedüli alispán
jává választott és ezen állásomban 
mindeu tisztujitás alkalmával egy
hangúlag és versenytárs nélkül 
megerősített 1902-ik évig, amikor 
azon okból, mert a vármegyéktől 
saját pínzek kezelése, a pénztári 
hivatal elvétetett, saját kérelmemre 
teljes töresfizetéssel nyugalomba he
lyezni kegyeskedett.

A Tekintetes vármegyének ennyi 
jótéteményért leghálásabb köszüue- 
temet méltóan kifejezni távolról sem 
vagyok képes, sőt ellenkezőleg bátor 
vagyok arra kérni a Tekintetes vár
megye közönségét, hogyha egysaer- 
másszor gyengének is láttattam, ezzel 
szembeállitáni kegyeskedjék minden
kor azt a meggyőződését, hogy nálam 
a jószándék, a jóakarat, az igyekezet 
és a szorgalom nem volt hiányos.

Kimondhatatlanul fájdalmasabb 
uekem most búcsúznom Tekintetes 
vármegyém szeretett közönségétől, 
amikor a háború reménylett végével 
országgyűlésünk ismét összeül és 
minden valószínűség szerint e’ső 
tárgyai közt 1000 éves ősi alkotmá
nyunknak az államosítással élet-halál 
harcát kell megküzdenie, amelynek 
eredménye szeriut a diadalban vagy 
halálban óhajtanára végperceimet le
élni.

Ha van a síron túl is emlékezet 
és hála érzés, vármegyém iránt nálam 
ez ki nem hal.

É'jöu örökké az önálló, alkot
mányos szabad haza, éljen Zemplén 
vármegye."

Ha ezt a klasszikus szépségű és 
Matolai politikai hitvallásának irány
elveit és lelke kincsesházának, szel
leme zrzenáljának egész gazdag tar
talmát megcsillantad levelet biográ
fiái számadatokkal kiegészítjük, — 
ha azokat az irányelveket, kincseket, 
fegyvereket a kegyeletes emlékezés 
világa mellett közelebbről szemügyre 
vesszük, talán sikerülni fog nagy 
halottunk tartalmas életéről és kivált
ságos egyéniségéről némi halavány 
képet nyújtanunk.

Zolnai és nagyszalatnyai Matolai 
Etele 1825. máj. 31-ikón született 
Sátoraljaújhelyben, A gimnáziumot

szülőhelyén végezte; mindig első 
eminens volt. Bölcseleti és jogi 
tanulmányait a pesti egyetemen 
végezte el. 1847-ben közügyvódi s 
1848-ban váltóügyvódi oklevelet 
nyert. Ezen évben fegyvert fogott 
és a fegyverletételéig századosi rangra 
emelkedett. Segéde volt Lázár 
Vilmosnak, az Aradon ^kivégezett 
honvéd ezredesnek. Utóbb 1860-ig 
ügyvédeskedett. Ekkor Zemplén 
vármegye raegválasstotta II. alispán
jává, majd ezen hivatal megszűntével, 
1871. dec. 28. a sátoraljaújhelyi ke
rület országgyűlési képviselője lett; 
1875*ben pedig ismét alispánná vá
lasztatott, az 1878., 1883. és a követ
kező tisatujitásokon pedig ezen ál
lásában raegerősittetett, mígnem 
1902 ben nyugalomba vonult.

Atyja, Gábor nagy gonddal 
nevelte. Erről a Gáborról mondja 
Horváth Mihály, hogy Zemplén vár
megyében, különösen 1823-ban az 
alkotmányra intézett merénylet elleni 
védelemben br. Vécsey Pállal együtt 
az ellenzéket vezetve, őre volt az 
alkotmánynak. A család ellenzéki 
szelleme messzebbre is visszanyulik. 
Matolai Pált 1736-ban hóhér ölte 
meg, mert a szatmári békekötésben 
meg nem nyugodva, uj felkelést 
kísérelt meg. Édes anyja, Nedeczky 
Zsófia is nagymüveltségü nő volt, 
akinek atyja, János 20 éven át 
Zemplén vérmegye alispánja. Alispáni 
família. Nagybátyja a annak fia 
lobszthy Ferenc és Gyula, utóbbi 
nővérének fia, Guláosy István vala
mennyien alispánok Beregben.

Honvédélete.
1847. előtt Kardos nevű eperjesi 

ügyvéd irodájában segédkedett, majd 
az ügyvédi diploma megszerzése után 
gróf Andrássy Gyula főispán titkárja 
lett. Abban az időben dördült meg 
az első ágyú és Matolai elsőnek 
lépett be a nemzetőrségbe ; a megyei 
nemzetőrség 3 századából a másodikba. 
Akkor már híre jött a Jellaiich 
pákozdi kudarcának és a fiuk vígan 
indultak Pestnek, ahol vezetésüket 
gr. Andrássy Gyula vette át. Matolai 
elősaör a schweohati ütközetben vett 
részt, amelyet „Visszaeralékeaéseira" 
c. müvében oly jelentőségűnek ir le, 
hogy sikere eldöntötte volna az egész 
hadjárat sorsát; a siker pedig úgy 
lett volna biztosítva, ha akkor tá-

madnak Jellasichra, amikor az 
Auersberggel és Windisch-Grátazel 
még nem egyesült s amikor Bécs 
még nem adta meg magát. A téli 
visszavonulás alatt utóbb Lázár 
Vilmos százados mellett, Kazinczy 
Lajos parznosuoksága alatt Matolai 
utászőrmester lett. 1849. újév napján 
mint ssálláscsináló Pestre jön, amely 
akkor a móri szerencsétlen ütközet 
hatása alatt áll és az országgyűlés 
alkudozó küldöttséget meneszt Win- 
disch-Gratzhez. Matolai tréfásan ast 
szokta volt mondani, hogy Wiodisoh- 
Grátz mentette meg a nemzet be
csületét az által, hogy a magyarokkal, 
a rebellisekkel nem bocsátkozott 
alkudozásba. Utóbb zászlóalj-segéd 
lesz Kis Ferenc utász-százados mellett. 
Jan. 4 ikén Pestet kardosapás nélkül 
feladják. 8-ikán Csegléden Kazinczy 
Lajos közli vele hadnagyi kinevezését. 
Majd a móri vereség folytán előállott 
tiszthiány folytán már 18-ikáo fő
hadnagy lett és a parancsnoki iroda 
igazgatója.

Érdekesen írja le Matolai gróf 
Dembinsskynek főparancsnokságától 
Klapka fellépése folytán a Sseraere 
Bertalan kormánybiztos elnöklete 
alatt tartott haditanács határozata 
alapján való megfosztása körülmé
nyeit ; — egyben kárhostatja, hogy 
ugyanez a Dembinszky nemsokára a 
felsőraagyaroiszági csapatok főpa
rancsnokává tétetett. — Ez időben 
lett Matolai hadmegyeparanosnok- 
segéd Bereg, Ung és Zemplén te
rületére Lázár mellett.

Érdekesen elmélkedik Matolai 
Görgey taktikájáról a Vács felé való 
szétágazó hátrálásról, valamint jzn. 
4 iki váczi nzpipzranosáról, melyben 
kifejezést nyer z fővezér zzon elvi fel
fogása, hogy köstársasági álláspontra 
nem engedi magát ragadtatni.^

Megragadóan mondta el Matolai 
azon hatást, amelyet rá a táborban 
a függetlenségi {nyilatkozat tett, Szé
gyenénél fogta el, mert Hatvan, 
Tápió Bicske, Isaszeg, Cinkota és 
diadalraámorának tulajdonította létre
jöttét. Ha kiadták, nem lett volna 
szabad előbb Windisohgraetzoel al
kudozni vagy pedig akkor kellett 
volna kiadni, amikor már minden 
osászár-katona kiszorittetott az or
szágból s igy e függetlenség tettieg 
megvalósult.____________ '______>
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Fáradságos, lehangoló, kolerára! 
aulyosbitott hátrálások közt az or
szág közepéig busónak már le és 
Lázár zászlóalja Nagykőrösön tábo
rozott, amikor juh Ifl án századossá 
lett Matolai.

Jul. 21-én lovasságunkat az 
orosa Tápió-Szeléu szét verte; az aug. 
3-iki íázöregi ütközetben is, aho1 
Matolai csak nehezen menti meg 
óletét, az egyesült orosz-osztrák sereg 
győz. Mint Kápolna után Szőreg 
után is felébred a bizalmatlanság 
Dembiuszki ellen. Matolai azt állapítja 
meg a kudarc okául, hogy Dera- 
binszki halogatta a Görgey dunai 
seregével való egyesülését. A bizal
matlanság nagy volt, de más se 
látszott a főparancsnokságra alkalmas
nak „Mészáros Lázár ép oly szeren
csétlen vezér, mint Derabinszki és 
nagyon egyetértenek. Peresei Mór 
csak szervezetlen csapatokon tud 
győzni Vysoki kerüli a golyót. Guyon 
és Dessewffy nem képzett hadvezér. 
Mi Lázár Vilmost szeretnénk, de ő 
a többi csapatok előtt ismeretlen.* 
(„Visszaemlékezéseim.*1)

Még egy szomorú fejezete van 
a Matolai ragyogó honvédpályájának. 
Részt vett Temesvár ostromában. 
Ennek felszabadításától várta Dem- 
binszki a döntő fordulatot. Akkor 
már Görgey serege igen leapadt és 
Bem erdélyi serege szét volt verve. 
Aug. 9-éu Derabiuszkitől Bem vette 
át a vezérletet. Kraethy és Guyon 
hősiesen' küzdöttek — de hiába. A 
temesvári kudarcért Matolai Dem- 
binszkiu kívül Bemet és Perozel Mórt 
okolja. — Bem sebesülten menekült 
egy kocsialjbau, Matolai is vele volt. 
A vesztett csata után Bem még 
Dessewffy Ariftidet a lovasság, Lázár 
Vilmost a gyalogág újjászervezésével 
bízza meg. De még azon napon két 
parlameutair elhozza a világosi fegy
verletétel hírét, ami Bemet is fegy
verletételre kényszeritelte.

Matolai élete legboldogtalanabb 
napjának moudta 1849. aug. 19-ét: 
„napszámakor a Ternes partjáu még 
egyszer ki akartam rántani a kardo
mat, de azután csendesen leoldot
tam ... — és honvódéletem be volt 
fejezve.*

Matolai nagy szivjóságára vet 
fényt az a gondoskodás, amelylyel 
az oldaláu küzdő 17 éves gyenge 
fivérét, Gyulát a hadjárat minden 
viszontagsága közt körülveszi.

Ebből az időből való az az olaj- 
festésű kép, melyet róla Ligeti Antal 
neves feslőuk készített, akit akkor 
még Buschlnak hívtak; mármarosi 
sótiezt fia volt. Matolai ajánlotta 
neki a Ligeti nevet. Abból a szem
pontból is érdekes ez a kép, hogy a 
táj kép festő Ligeti egyetlen poriraitja. 
Ott függ most is a mi elköltözött büsz 
keségüuk gazdátlan Íróasztala felett.

Ügyvédkedése.
A szabadságharc leveretése után 

Matolai Ugyvédkedett. 1855-től Her- 
ozeg Breczeuheim Ferdinándué, 
Schwartzeuberg Karolina hercegnő 
jogtanáososa volt. A hercegnő ked 
velte őt, de attiláját nem s azért Sá
rospatakon (de csakis ott) mindég 
frakkba öltözött i t  a konferenciákhoz. 
A herceg is nagyon kedvelte; csak 
ast nem tudta megbocsátani neki, 
hogy nem dohányzott, nem kártyá 
aott, nem táncolt. Itt említjük, hogy 
Matolai egyetlen uerto szellemi szó
rakozása a vadászat volt. — Gróf 
£ombellesnek is ügyvédje volt rö*
' ' i i i

vid ideig; utóbb grófAndrássy Gyu
lának is, ily minőségben sokat volt 
Terebesen. Mindig büszke volt rá, 
hogy azon éjszakán is ott volt vélet
lenül, mikor ifj. Andrássy Gyula gr 
született. — Nőm pályának, csak 
kenyérkeresetnek tekintette az ügy
védséget. „Törvénykezési pálya (biró 
úgy, mint ügyvédi) nekem csak me
nedék volt — Írja 1871 bán Szakácsi 
Dániel hírneves fiskális és képviselő- 
barátjához, — araikor az alkotmá
nyos közélet el volt nyomva.** Ezért 
van az, hogy a kir. táblai ülnöki és 
egyéb állásokat kínáló miniszterel
nöki kegyet következetesen vissza
utasítja. Az akkor még balközépi 
Tisza Kálmán jóiodulatát képviselő
sége alatt teljes mértékben kinyerte 
képzettségével, szónoki készségével.

Matolai 1865.-ben házasodott 
meg, özv. Szikszaynó Szerdahelyi 
Araá'iát vette el. Akik családi éle
tét közelebbről ismerték, a gyöngéd 
férj mintaképének mondják. Két le
ánykaja korán elhalt; Mariska 3, 
Zsófika 18 éves korábao. — Ezt a 
házasságot egy sziute a gyermekko
ráig visszanyúló idillikus szerelem előz 
te meg: özv. Szögyény i Ferenonó sz. 
Balitha Lilli már félig menyasszonya 
volt, amikor hülés folytán hirtelen 
elhalt.

Politikai pályája.
Matolai politikai pályáját Ma

gyarország függetlenségének az esz
méje sugározza be. Ezért küzdött, 
ezért imad-iozott utolsó lehulletéig. 
— Politikai pályájának legnagysze- 
rübb.mozzanata az amikor a sátoralja
újhelyi választó kerület gróf Ló- 
nyay Menyhért akkori miniszteloök- 
kel szembeu 1871 ben képviselőjévé 
választotta. Győzelme annál fénye
sebb, mv re hatalmas elleuféien üres 
kezzel aratta. Erről az országos ese 
mónyről igy ir Szakácsy Dáüiel kép
viselő Liíczay Elekhez: „Sátoralja
újhely d-rók polgárai kitettek ma
gukért és az egész országos balol
dalért emberül. Ezen pénz és hiva- 
talszomjas, aszályos időben a mind
kettőt enyhíteni képes miniszterel
nököt megbuktatni, nagyszerűen 
dicső. A hir Lóuyay bukásáról vil- 
lámsebesóggel repülte be Budapestet. 
A Deákpárliak és kormányraaratlu 
kok foltos zsákokbaa öltöztek. Szil
veszter estéjén elzárkózva sirtak. Az 
ellenzékiek előszedték magyar vuhái- 
kat, azokban jártak-keltek deli tar
tással. A Hon esti lapja 110.000 
példányban kelt el. Ahol megfordul
tam és ismertek, hatalmas éljen 
Zetnplén-nel üdvözöltek. Valóban én 
meggyógyultam beteges állapotom 
ból, ifjú lettem. Mostanában meg a 
Magyar újság 2-ik számút nyomtat
ják ieraételvo itt. Ebbe vau leírva 
a sátoraljaújhelyi választás körűimé- 
nyeseu. A kormány iránti szolga la 
pok hiába akarták agyon hallgatni, 
elferdíteni a váasztást, mA raagya- 
ujság hirdeti az ország minden zu
gába és második kiadását külföldre 
is kü di.

Alispánsága.
Matolai 35 éven át volt alispán.

A megyei önkormányzat volt az 
ország függetlensége mellett lelke 
másik ideálja. És az alispáni pályán 
ennek az ideálnak ólt miudenekfelett. 
Kimutatta történelmi példákkal, hogy 
a megyerendszer bástyája az alkot, 
raánynak és megmutatta saját pél
dájával, hogy a megyerendszer ki-

virágzása az alispáni állás. Matolai 
az alispáni állást olyan önálló, füg
getlen, a felelősség súlya alatt olyan 
kikristályosodott férfilelkü európaian 
magyar tisztviselő-típusnak mutatja 
be, aminőhöz foghatót az államosítás 
soha se fog termelni.

Meg is becsülte őt nemcsak a 
megye, de az egész ország is. Ter
mészetes, hogy 35 éves közpályája 
alatt iotranzigens politikai elvei mel
let sokszor beleütközött a hatalom 
cirkulusaioa és bizony ebből kifo
lyólag eléggé nem sajnálható módon 
a kicsinyes óidekhulláraok felcsap
kodtak néhanapján az ő méltóságos 
alispáni szókének a lábáig is —■ de 
ő soha se rekriminált. Nem volnánk 
stílszerűek, ha ily körülmények közt 
mi a rekriminálás terére lépnénk, 
nem volna ez helyén való főkép egy 
nekrológ keretében. Ép azért csak pár 
olyan mozzanatra utaluuk, amelyek 
az által váltak élettörténetében fon
tosakká, hogy a legutóbbi időkben, 
araikor már szembaja miatt nem 
olvashatott, nem írhatott, sokat té* 
pelődött rajtuk.

Első sorban ilyen mozzanat 1901. 
évi visszaléptetése a képviselő 
jelöltségtől. Utolsóig bántotta, hogy 
ez által húlatlanuak mutatta magát 
a választó kerülettel szemben. — Nem 
volt megelégedve azzal, hogy a 
Kossuth-szobor leleplezése alkalmával 
a népet kihagyták az ünnepélyből. 
De, bár erről végtelen szerénységében 
soha se beszólt, bizonyára az a mél
tatlanság is bántotta, hogy őt raagat 
is kihagyták belőle. Az ide jött 
(uiuiszterekutík maguknak kellett őt 
felkutatai; a függetlenségi lobogó 
nyomra vezette Őket; igy is jó helyen 
találták meg. — 1911-ben a képviselő
testületből kibukik, de 1912 ben 
Farkas Andor polgármester iuditvá 
nyára egyhangú lelkesedéssel Sátor
aljaújhely díszpolgárává választják. 
Es bizony az a hihetetlenül hangzó 
dolog is megtörtént vele, hogy egy 
megyegyülésen, rauor a vármegye 
autonómiájáról beszélt, megvonták 
tőle aszót. Ennél mar csak az lelt volna 
nagyobb szégyen a vármegyére, ha 
azoknak, akik Matolai nevét a legutób
bi raegyegyülések egyikén kihuzgál- 
ták a tisztából sikerűit volna őt a köz- 
igazgatási bizottságból kibuktataiok.

Irodalmi működése.
Matolai európai műveltségű 

ember volt. Sokat olvasott, mindig 
széljegyzeteket készítve, A magyar 
történelem volt főoivasmánya. Az 
írókból Jókai és Vorösmartyt szerette; 
sokat vitatkozott Szeraere Miklóssal, 
hogy Vörözraarty Mihály nagyobb 
költőok Petőfinél. A német irodalmat 
kevésbbó kedvelte. Fraocia verseket 
se igen olvasott, mert a nyelvet nem 
tartotta elég hajlékonynak a versre. 
Lamartino-tól a Girondiak története 
egyik igen kedvelt olvasmánya volt. 
Az angol irodalomoak rajongója volt. 
Latinul teljesen értett és be sélt. 
Az angol nyelvet szerette a legjobban 
és ezen olvasott legtöbbel: Shakspere, 
Byroi, Moore, Buckle mindig ott 
volt az a Íróasztalán. Az olasz nyelvet 
sziute tökéletesen bírta; a Kossuth 
Lajos holttestét átvevő küldöttség 
élén a turini polgármesternek úgy
szólván rögtönzötten olyan olasz 
beszédben válaszolt, hogy az egész 
közönséget elragadta. Dante, Tasso, 
Siivio Pellico és Manzonit emlegette 
kedvenc olasz auktoraiul. |

ff ' i I

A tolinak is mestere volt 
„ Visszaemlékezéseim a szabadságharc 
korára** c. müve katonai forrásraükéut 
szerepel. Cikkeket irt a Jogtuduraáuyi 
Hetilapba, Honvédbe, Jogtudományi 
Közlönybe, Ellenőrbe (Csernatonyi 
nagyon szerette politikai cikkeit), 
Élet és Literaturába, Felvidékbe, 
Zemplénbe, Felsőzerapléube és utóbbi 
időkben főként e lap hasábjain. A 
magyar nyelv drága kincse volt. 
Ápolta minden idegen salaktól. 
Kisebb tanulmányt is irt a magyar 
helyesírásról. Minden írása törzsökö- 
sen magyaros zamatu. Amióta szeme 
elgyengült, húgainak tollba mondta 
cikkeit, amelyek néha egész tanul
mányokká bővültek (Szerbiáról, Ká
liéról, halálbüntetésről, államosításról 
stb.) Alig két hete diktálta uto’só 
cikkét. Azóta már a lapokat is ke
vesebb érdeklődéssel hallgatta, pedig 
Ida nővére, aki egész életében és 
egész betegségében oldala mellett 
állott, örömet, bút megosztó gondos
kodással, napestig elolvasott volna 
neki.

Matolai vallásos ember volt, A 
sátoraljaújhelyi kath. egyház-tanacs 
világi elnöke. A vasárnapi misét 
soha se mulasztotta el, érces hangjáu 
együtt énekelt a néppel. Mikor 
halálát közeledni érezte, töredelmesen 
rneggyóut, megáldozott.

*
Matolai halála betölthetlen űrt 

hagy hatra a megyeházái), a kép
viselőtestületben, a templomban, a 
pártkörben — mindenütt, ahol meg
fordult. Mérhetetienül szegényebb 
lett elvesztése által a közélet. Ez a 
mi kis városunk csak egy sáros 
tokja volt az ő kincses egyóuisógének; 
igazán díszpolgárunk volt.

Oiyau volt, mint egy fáklya, 
mint egy kibontott zászló : a kicsi
nyes torzsalkodás, érdekhajhászat 
futott előtte sötét odújába. Ha mély 
értelmű, szelíd tekiotetét rád emelte, 
olyan érzésed volt, mintha valami 
kitüntetés ért volna és raegrebbent 
a lelked a gondolattól, hogy te nem 
tudsz igy nézni. Mi adja ai igaa 
emberek arckifejezésének ezt a fö
lényes nyugalmat, amitől felemelt 
homlokuk világit és lesütött szemük 
egész meuyországot sugároz ? Dúsan 
jövedelmez a mesterséged, a hozzá 
szükséges értelemnek se vagy híján, 
sőt laláu uagy vagyonod van és 
rangod, ciirnd annyi, hogy számon 
se tarthatod, nyitva áll előtted a 
világ a maga raffinált fényűzésével 
— és mégis olyan szürkén szaladgálsz 
bankok, hivatalok folyosóin, vagy 
akár a mágnásnegyed palotáiban, 
mint a többi egerek. És van olyan, 
aki egy szürke, kopott gallérkabátot 
akaszt a vállára, lesüti a szemét és 
mikor elmegy melletted, villany
szikrát érzel a telkedben.

Egy vasgerinc roppant meg, 
egy márványszobor omlott össze, 
egy fehér galamb szállott az égbe .. ,

Ambrózy Ágoston.

Matolai Etele temetése.
Vasárnap délután temettük el 

nagy halottunkat a vármegyeház 
udvaráról, A megye halálában is 
büszkén karolta kebelére. Elárasz
totta a nép az udvart is, az utcát is. 
Künu felsorakoztak a fögyranáziura 
növendékei. A véletlen érdekessége, 
hogy a Kossuth szobor alatt 
egy a tömeg által feltártéit?tott

// / i / I
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oros* fogoly munkás csapat is vógig- 
szeralólto a szertartást. A város kö- 
söDségén kívül a vidéki uriosztályból 
is sokan eljöttek. A nagyszámú ro
konságon kívül ott láttuk gróf Mai- 
láth Józsefet, Kossuth Lajost, Mol
nár Bélát, gróf Széchenyi Ernőt, 
Dókus Ernőt, stb.

A temetési szertartást Payer 
Perencz esperes plébános végezte 
segédlettel, akik a délelőtt folyamán 
még a lakáson beszeutelték a ha
lottat.

A megye nevében Szirmay Ist
ván t. főügyész mondott magasan 
szárnyaló beszédet, amelyben a 
48-as haroteret a világháború harc
terével állította szembe és egy ké
pet varázsolt szinte könybefuló han
gon elénk ; vérző csukaszür- 
keiuk utolsó Istenhozzádot küldenek 
a vitéz 4&-*8 századosnak. Alig is 
maradt küuy szárazon a beszéd alatt

Utána Dómján Elek ág. ev. lel
kész » függetlenségi párt nevében 
búcsúzott a függetlenségi eszme 
törhetetlen bajnokától, meghajtotta 
előtte a zászlót és újra felesküdött 
rá a párt nevében a nagy halott 
ravatalánál.

A koporsót a megye tisztviselői 
tették a díszkocsira. Ezután hosszú 
ünnepi menetben vonult ki a gyá
szoló közönség a régi temetőbe, ahol 
a Matolai családi sírbolt vau örök
zöld fenyők között.

A dúsan megrakott koszorús 
kocsi raegett a függetlenségi párt 
ment feketével bevont diszzászlajá 
val. A koporsót a család követte, 
utána a megye tisztikara jött, 
majd a nagy közönség, amely teljes 
számban kikisórte a menetet.

A sírbolt előtt dr. Orbán Kálmán 
h. polgarraoster megindult szavakka1 
mondott vógbucsut a város felejt
hetetlen díszpolgára felett.

Aztán bezárták a kripta ajtót 
és hazajöttünk mérhetetlenül sze 
gényebbeD.

Az engesztelő szeut misére más
nap reggel gyűlt össze a rokouság 
a plébánia-templomban.

H Í R E K .

egy festményét. A húzás már juo. 
12-én less. Sorsjegyek Ambrózy 
Nándorné nőegyleti elnök utján sze
rezhetők be, aki mindeo irányban 
készséges felvilágosítással szolgál.

—  Révész Imre tánctanár ez utón 
hívja fel a m. t. érdeklődők figyelmét, 
hogy a. tánctaniUst az iskolai tanév 
befejeztével, juuius hó 5-ón a „Nyul- 
Kert“ he*yisógében kezdi meg. Fi
gyelemre méltó, hogy a nélkülözhe
tetlen testnevelés és illemtan, gyer
meknevelési szempontból igen szük
séges.

gyógyfürdő (Abaujtorna m.)
Elsőrangú klimatikus gyógyhely és 

vizgyógylntézet.
Igen mérsékelt árak, kitűnő ellátás. Elő- és 

utóidényben a szobaárakban jelentéken enged
mény.

Fürdő • idény: május 15-tól szeptember 
végéig. Posta- és tavlrdaállomás helyben. 
Vasúti állomás Meczenzéf. 650 néter a tenger
szino fölött, gyönyörű fenyvesek'között, 
különösön kedvező tavaszi és őszi idő
járással. Kiimája enyhe, levegő, o ózondus 
és pormentes, ivóvize páratlan.

Gyógyoszközök: Vizgyógymód tejkura. 
fenyöoxlpén- és szénsavas fürdők, másságé és 
villamoza8.

Nyilt-tér.

Nyilvános kőszenet.
Hálás köszönetünket fejez

zük ki mindazoknak, akik felejt
hetetlen jó testvérünknek, 
Szent-Györgyi Béla honvéd
századosnak megrendítő elha
lálozása alkalmából együttérző 
részvétüket kifejezték és őt 
utolsó útjára elkísérték.

Özv. Nagy Béléné 
Szent-Györgyi Júlia

testvérei nevében.

Félix-fürdő
Nagyvárad mellett.

Téli és nyári gyógyhely.
Csűz, köszvény, ischiás, izzadmányok és 
női betegségek ellen, legjobban javalva. 

Uj bérlő. — Uj berendezésed és 
villanyvilágítással.

Igazgató-főorvos: Dr. Czlrfusz Dezső kir. 
tanácsos, Vaskorona és a Forenc .lózsof- 
rendek lovagja.

Bővebb felvilágosítást kószsóggol ad 
a fürdöigazgatóaág.

Egy, esetleg k i t  Ügyes

elárusító leány
felvétetik — B E  H Y  N A  
T E S T V É R E K  üzletébe  
Sátoraljaújhelyt.

Kiadó lakás.
A K azin czy -u tca  44 . szá m ú  

h á zb a n  egy 4 s z o b á b ó l és  m ellék - 
h e ly iség ek b ő l á lló  la k á s  191. évi 
május hó 1-étől b é rb e ad ó .

B őv . fe lv ilág o s ítá ssa l szo lgá l

Dr. Kellner Soma,
ügyvéd .

Menyasszonyi kelengye
bevásárlásnál ajánljuk

Szegő Sándor
ruhaáruháznak nagy fehérnemű ősz- 
lályát. Esölrangu áruk, olcsó árak

Győzelem az olaszok fölött.
Budapest, máj, 15.

Az osztrák-magyar vezérkar je len ti: 

O ro s z  és D élkeleti h a d sz ín té r :  

Változatlan.

— Főispánunk Szent István 
rendet kapott. Őfelsége vár
megyénk főispánjának rendkívül 
meleg hangú kézirattal a legszebb 
magyar kitüntetésnek, a Szent 
István rendnek kis keresztjét ado
mányozta. Ez a kitüntetés, mely 
Sztnyei-Merse Istvánt kormány- 
biztosi minőségében kifejtett kiváló 
eredményes tevékenységéért érte, 
vármegyénkben, de országszerte 
is meleg szimpáthiát és örömet 
kelt.

Himlőoltás. A város közönsége 
értesittetik, hogy a folyó évi himlő
oltást dr. Stern Ármin városi orvos 
május 28-tól kezdődőleg hetenkiut 
kétszer és pedig vasárnap és szerdán 
délután 2—4 óráig a rendőrkapitányi 
hivatalban fogja foganatosítani.

—  A zempléni sorsolás iránt, 
a legmagasabb körök érdeklődése 
is felébredt. Stefánia kir. hercegnő 
olajfestménye után Beucsur Gyu'a 
küldte egy XIV. Lajos korabeli paró
káé fejét ábiázóló képét; most pedig 
nagy tájképfestőok br. Medoyáuszky 
László jelentette be csatlakozását a 
mozgalomhoz és már postára is tette

/

O la sz  h a d sz ín té r :

Tegnap délután több szakaszon élénk  
tüzérségi harc fejlődött ki. A  harc m ai is 
tovább folyik.

Éjjel repülő ink M onfalconenál az  
A dria-m üvekre, a  cervignánöi p á lya
udvarra  és egyéb katonai jelentőségű  
te lepekre bom bákat dobtak. A z  összes  
repülőgépek sértetlenül tértek vissza.

San Martinötéi nyugatra gyalogságunk  
kiverte a z  ellenséget e lőretolt árkaibél 
és több e llentám adást visszavert.

A z  o laszokn ak a  Monté San Michelé- 
tő l északra végrehajtott előretörései ösz- 
szeom lottak.

Görz városa tűz alattjállott.
A  tolm elni hídfőtől északra is csapa

ta ink több helyen  behatoltak az olasz  
árkokba.

H Ö F E R  a ltá b o rn a g y ,
a vezérkari fériók helyettese.

/

m ost igen alaposan kell 
védekeznünk, m ert kolera, 
vörheny, kanyaró, typhi’.s, 
himlő és egyéb ragályos 
betegségek m ost fokozo t
tabb erővel lépnek fel, mint 
m ás időkben, m iért is szük
séges, hogy minden ház
tartásban egy megbízható 
fertőtlenítő szer kéznél 
legyen. A jelenkor legmeg- 
bizhatóbbfertő tlen itőszerea

szagtalan, nem mérgező, 
olcsó  és eredeti üvegekben 
1 kor. 25 fillérért minden 
gyógyszertárban és drogé
riában kapható. Hatása 
Löffler, Vertun, Petrik, Vas 
stb. intézeteinek vizsgálatai 
szerint gyors és biztos, miért 
is az összes o rvosok  beteg
ágyak fertőtlenítésére, anti- 
septikus kötözéseknél (se
bekre és daganatokra), kéz- 
és arcm osásra  és ragályok 
elhárítására stb. m indenkor 
ajánlják.

lpim-sup
finom, gyenge pipere- 
szappan, lysoform ot tartal
maz és antiseptikus hatású. 
Alkalmazható a legkénye
sebb bőrre  is: szépéti, meg- 
puhitja és illatossá teszi a 
bőrt. Egy kísérlet és Ön a 
jövőben kizárólag ezen 
szappant fogja használni.

Á ra: 2 korona.

erősen  antiseptikus hatású 
szájvíz. Szájbüzt rög tön  és 
nyomtalanul eltüntet és a 
fogakat konzerválja. H asz
nálandó továbbá orvosi 
utasitás szerint toroklobnál, 
gégebántalmaknál és nátha 

esetén gurguiázásra. 
Néhány csepp elegendő 

egy fél pohár vízre.

E redeti üvegje t korona.
Az összes lysofornkészit- 
mények kaphatók minden 
gyógyszertárban és drogé
riában. Kívánatra bárkinek 
ingyen és bérm entve meg
küldjük az „Egészség és 
fertőtlenítés" című érdekes 

könyvet.

Ír. üli is Hutíuji
vtgjfflfti p l ,  liptai.

/
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f iLandesmann N. és Társa
=  könyvnyomdája és papirkereskedése =  
SÁTOR ALJ AU HELY, KAZINCZY-UTCA 5. SZ.

3

Levélpapírok, számlák, fai
ragaszok, meghívók, név
jegyek és egyébb nyomdai 
munkák a legpontosabban és 
jutányos’árban készíttetnek

Felsőmagyarországi Hírlap" kiadóhivatala.
t e l e f o n s z á m  i o  Hirdetések jutányos árban felvétetnek t e l e f o n s z A m  io

A tavasz és a drágaság)]
Az áremelkedések ma már óriási méreteket öltöttek 
és éppen ezért örömmel értesítem a n a g y é r d e m ű  

közönséget, hogy idejekorán sikerült a s z o k o t t n á l  

is jóval nagyobb készleteket felhalmoznom és az 
árukat a beszerzés arányában olcsón bocsájtom 
rendelkezésére. Mindenesetre ajánlatos mielőbb 

szükségletét fedezni.

Tisztelettel értesítem a m. t közönséget, hogy a

Klein Kál-féle üzletet
m egvettem , azt azzal szemben levő Rákóczi u. 6. 
szánn i liazba helyeztem  át és saját nevem alatt 
tovább  vezetem . Amidőn ezt a m. t. hölgy közön, 
ségnek  tudomásása hozom, biztosítom egyúttal 
arró l, hogy igyekezni fogok mindenkor a legjobb 
g yártm ányú  árut a legnagyobb választékban rak
táron tartani. Vevőimet előzékeny és pontos ki
szolgálásról biztosítva vagyok kiváló tisztelettel:

B l u m e n f e l d  J e nő

Csakis legújabb dolgok:
Női felöltők, gyerm ekruhák, 
blous, alj és pongyolákban. A  
legszebb m odellek, kosztüm ök  
és ruhákban. Elsőrendű m inő
ség : férfi és női fehérnem űkben, 
harisnyák, keztyU k és zseb- 
— ■ kendőkben. —■

S Z E G Ő  S Á N D O R
nagyáruháza Sátoraljaújhely, Tő-tér.

SALGÓTARJÁN! 
Kőszénhánya Részvénytársulat

s z é n te rm é k e i  ( s z o b a f ü té s re  é s  ip a r i  c z é lo k ra )

NEUMAN JENŐ
Sátoraljaújhely

r e n d e lh e tő k  m e g . U g y a n o tt  le g jo b b  m in ő s é g ű  a p ró  és 

d u rv a  s z e m ű  k é ts z e r  m o s o t t  kovács szén é s  koksz 
v a la m in t  porosz briket k a p h a tó .

Superfosfát-műtrágya Káli só

cégnél

Felelős szerkesztő : Landesmann M iksa
N yom atott Landesmann M iksa  és Társa  h iá n y o n ,d á já b a n  S á to ra ljaú jhe ly?
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