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A  fő is p á n  n y i l a tk o z a t a .  me^eU voltak még csekélyebb át- gyarázni, vagy amit ilyképp meg — kínos hatást fog előidézni oda-
meneti indítványok is, de előttünk sem tehetnek gondolhatják azt cá-j fent. Éppen azért mert tetszetős 

Sátoraljaújhely, február 23 csak ezek a kijelentések bírnak folattal meggyengiteni, a bizottság idelent. És ez az ellentét fényesen
(bp.) A zemplénvármegyei köz-1 fontossággal. Kiragadjuk hát ebből ; közvetlen hangulata mégis az volt, igazolja mennyire nincs egybeforrva

igazgatási bizottság múlt heti ülé- a vígból. hogy a főispán — helyesen — ez a nemzet — az ő kormányá-
sén nagy horderejű kijelentés hang- Nem palástolhatjuk örömünket, nincs megelégedve a fennálló rend- val.
zott el Molnár főispán ajkán. Be- hogy éppen onnan jött a mi mai- dél és gyökeres változást óhajt.
vártuk a hivatalos lap értesítését, inunkra a viz, ahonnan azt legke- Ha végignézünk az ország fölött Sátoralja-Ujhely, február 24.
vártuk vájjon fog-e sietni a főispán vésbbé vártuk volna. Értjük azt ijjesztően, sötét árnyként lebegő Képviselöválasztási mozgalmak. Azok 
nyilatkozatát kinyomatni és miként az izgalmas fészkelődést, amelyet közszellemen: lehetetlen el nem a hírek, a melyek a fővárosi sajtó ut- 
íogja e ezt tenr.i? a főispán szavai a bizottsági asz- hinnünk, hogy ha minden magyar ján a közeli választásokról szólanak,

Uuv látiuk hopv strnrnolitikáiával ta  ̂ e&yes részében előidéztek. A főispán egy gyönge pillanatban J?°l bizonyossággal, hol ismét megca-
£Ü % & ES£l?25£ i»w * “-v  i-W *
az érdemes enunciációkat. Pedig »entos moraja \olt ez. Bátor ésitas allapota felöl nem-e minr annyi viselőválasztásokat: a vidéken megtették
kár. Valóságosan nem tud]ük miért ° szinte szavak voltak, úgy hogy j a Molnár főispán szavait ismételné, a kellő hatást. Nálunk mindenfelé moz-
vonakodott azokat nyilvánosságra mi, akik ellenzéki voltunknál sok-; Be ke„ látnunk itt lentről, hogy a képviselájelültek mint
hozni mikor nívón w pn olvan szor kernény kritikában részesítjük Paó<í7<;óu felen n? a nnlitiko amit a főkortesek. A választók is készül* nozni, mikor olyan szép, ol>an . , . ,. .. . . . .  . J egeszsegte len  az a politika, amit ncj< a nagy harcra. Egyes körökben bi-
őszinte hangú kritikát gyakorolt a 11 helyi politikánk központi ex- odafent miveinek, be kell látnunk, zonyos okokból szeretik titokban tar- 
Molnár főispán azon közigazgatási Pozlturáját ez alkalommal kö- hogy a centralizációt bécsi ajkak tani ezeket az előkészületeket, de a 
állapot fölött, amely a miniszter- szonettel tartozunk neki azért, hogy sugalmazták, hogy a közigazgatás külső jelek elárulják azt, hogy a leg- 
elnököt a parlamenti belügyi vita a közigazgatási reform kérdésében államosítását a bécsi kezek akarják közelebbi választások nem fognak si- 
során ha nem is cselekvésre, ha e t álláspontunkat saját sza- mindenáron keresztülhajtani. Ez a ™‘"dsee°ek-"'közül^különösen™ Yszkai- 
nem is a gyors, sürgős munkára, vaiva ,s megtámasztja. régi osztrák politika egyik újabb bán — többféle jelöltről is beszélnek.
— de egy pár hangzatos frázis ! Mi a demokratikus szellemben, a fattyúhajtása. Régi terv, amelynek f üggetlenségi jelöltek is lesznek és 
elszavalá^ára késztette. népállam eszméitől duzzadó egész- keresztülvitelére alkalmasnak lát- néppárti jelöltről is beszéhek a zemp-

Azon a fontos ülésen Fejes István séges közigazgatási reform hivei va- szik ez a romlott kgzszel’em, ez a ‘vam bCn’ ^
biz. tag mintegy apropos-Va pendi- gyünk. Mikor kijelenti a főispán, pénzzel megvásárolt többség.Tiszta ' _
tette meg az eszmét, mondván hogy hogy a mai közigazgatás mellett a, munka: egy cspmóba vonni a ma- Po,jtikaj estebéd a főispánnál. Mól- 
a közigazgatás reformját nem lehet varmegyéknél nincs igaz autonóm i gyár közélet minden szálát, elfop ^  ,stvin fö. án e bó ,,7.é|) kedden 
beszélgetésekkel megcsinálni — élet, akkor a legerősebb csapást mér- tani a vármegyék évezredes autó- # vár , ka ulés után rointcgy 
cselekedni kell. Gróf 'lisza István- te a mi elleneseinkre, a centralisták nomikus jogkörét, elejét venni an- 200 teriléku poiuikai estebédet ad a 
nak a parlamentben előadott prog- érveire. Mert ha a legfőbb indok j nak a felbuzdulásnak, amely a ”drníe_yChaza nagytermében. Az ebédre 
rammjat elfogadhatjuk irányadóul, a közigazgatás reformja mellett a múltban m.nd.g meg tudta őrizni hivatalosak,  zemi)lé„vármCgyei vál ke- 
A közigazgatás mai rendszere nap- kozpontositas akkor mi a fészkes a magyar nemzet joga,t es erős- orszá ülési képvisclöi. Szóval
ról napra jobban bonyolódik. Zem- fülem,lenek kell az autonómia fö- segeit. A centrahzalt központi erőre minden jel a választások k.öze|edésére 
plénvármegye tegyen olyan lépést, lőtt keseregnünk? Es ha egy köz-. berendezett allamgepezetnel min- mulat 
amely egy általános reform egész- ponti tető alá akarjuk helyezni a idén összmonarchikus terv egy
séges keresztülvitelét eredményezze magyar alkotmány régi vedbás- szerre, egy csapással lesz kérész-j föisoán menesztése. A minisz-
Itt a megyéknél vitassuk meg a tyáit akkor ki kell irtani lelkünk- tülvihető. Iliképp alkalomadtán (terelnökhöz közel álló körökből vettük 
vármegyék bajait, mert itt legköz- i bői minden porcikát amely az au- csak egyetlen ponton kell halálig a teljesen megbízható hirt, hogy * 
vetlenebbül ösmerjük azokat. Szó- tonomiáért lelkesedik. Mert mi- sebezni a magyar államot Mig a Ház feloszlatása előtt Széli Kálmán 
litsa tel vármegyénk ilyen irány-1 csoda politikai következetlenség: szélesebb jogú, tágabb körű autó- belügyminiszter több főispánt a »meg- 
bán az összes törvényhatóságot. | képviselni egy politikát amúgy és nomia sokfefü államának minden ta°tfa, hogy"*
És mikor ilyen irányban sürgősen debattörösködni ugyanezen politika egyes fejet külön kell leúttetm, xisza-B.antTy leghívebb főispánjaival bele 
megjelöltük a relorm keresztülvi- ellen emigy. hogy a hatalmas test élettelenül menjen az uj választásokba Bizton tud|a,
telének mesgyéjét, hívas ék össze Lám éppen ez a na-y baj a hullion az ör6kké éhes és elbiza‘ hu^  ,ha « ek» főispánok semmit sem 
egy s z a k t a n á c s k o r  és az,esz-1 közigazga^i reform „a?y hJrca H o j t  e re d e n  dölyfös
mecserék után, a vármegyék kije előtt, hogy pártpolitikai szempotWj f’u "UKa zolassal vezetik a választást — a lel-
lőlő akciója után, csinálja meg a tok legyőzik az igaz és őszinte Ha most ez az elaltatott nem- tárilag átvett nagy többség után köny- 
miniszter haladéktalanul a reform- meggyőződéseket. Szentül hisszük, j zet, ez az elerkölcstelenedett köz- nyen sodorhatják a kudarc mesgyéjérc 
munkát. ha ma egy főispán akár elszólás | szellem megriaTfna a jövő fenyege- az UJ rciulszeres kormányt.

Ezen felszólalás után a főispán révén, akár bizalmas pourparler tő képétől és őszinte meggyőződé- ~ 
lelkes -felbuzdulással pártolta a közben beösmeri a mai állapotok | sére hallgatna, szive sugallatát kö- Megint a színház.
Fejes indítványát, mondván a kö- tarthatatlanságát és a rendeletek | vetné és sutba hajítva minden sátoraija-ujheiv február ís
vetkezőket: halmaza ellen, a központi vezetés pártpolitikát, átlátná, hogy egész- . \

A közigazgatás reformját halaszta- ellen telzúdul: akkor ott a lélek j séges, erős és hamvaiból újra éb- |egUt(̂ ,bi számában jegy alatt illeg
nünk nem lehet, nem szabad. Mert legmélyén, ahol őszinteség lakozik i redő egységes magyai nemzeti ál- j jelent közleményre néhány megjegyezni
kérem a mi mai életünk i tta megyé- ott, valóságosan titkos sóvárgás | lamot csakis úgy teremthetünk, | valóm van.
nél nem autonóm élet. Nincs autono- él a széles körű autonómia m e l-! ha a magyar közigazgatás minden; Bár mily régi legyen a városi szin-
mia, felülről vagyunk kormányozva: Pa- lett. És mégis -  az a csúnya, -  gyökerét minél hatalmasabb, szé- i házügy, egy bizonyos : hogy az sem 
rancsolok teljesítsd. Ennyi a mi uta-1 hogy minden őszinte hazafias ér- lesebb arányban elplántáljuk a néP ; n^ kévSbbé" megoldva®
sitásunk felülről és itt lent a lernle. fést legyőz a kormány politikája milliói koreben és így segítünk re- í nincs
letek egész halmaza napról-napra meg- j ifánt való teltétien ragaszkodás. generálni egy posványba sülyedtj Ennek tényszerű igazolására, hivat- 
neheziti a közigazgatást, maholnap azt Molnár főispán ha előre elkészül ma^Yar közéletet és egy már-mái kozom magának a legilletékesebb té-
sem tudjuk hol a fejünk. Helyeslem erre a gyűlésre, vagy mielőtt ki- veszendőnek induló nemzeti tár- nyezőnek a városi képviselőtestületnek . jCiic a ^  rv. , , nL-t-nr bótran romV-nv- azon megnyilatkozásaira, hogy rövida Fejes biz. tag ur indítványát, fent mondja szive őszinte sugallatát vadaimat, akkor Latran ny I ár hét ^|aJt egymássai homlokegye*
fogalmuk sincs az itteni állapotokról, alszik reá egyet, bizonynyal oppor- keaessel neznetn n j . jncst e|jc n |<ez5  határozatot hozott;
lehet húzni halasztani ezeket, de ne- j tunusabb lett volna a kormányá- Vajha a zempléni főispán nyi-jaz egyikben a régi színház teljes elej- 
künk meg kell kezdeni a munkát, ne Val szemben. Ma már próbálhatják latkozata megteremthetné ezt a z } tűsével a régi városház-telken uj szinház 
künk innen a vidékről kell irányt adni ezt a nyilatkozatot— amelyet egy áramlatot. Amennyiben nem bi- ^alakítását határozva*cl* ' 8* SZ'n * 
a nagy reformnak. tekintélyes közigazgatási fórum zunk ebben a hatásban tudjuk,' ,\7 elhatározásban nyilvánult eme

Ezen nagyjelentőségű enunciáció előtt mondott — akárhogyan ma- hogy a főispánnak ez az elszólása j ingadozást semmiképen sem indokolja

Harmadik év. 16 szám, ___________________Sátoralja-Ujhely, 1900 Szobmat, február 24.



16. szám. (2) F E L S O M A G Y A R O R S Z A G I HI RL A P. Szombat, február 24

•S.-nek azon kijelentése, hogy »hét éves 
megállapodás volt mar az a volt és 
jelenlegi képviselet ott is működő tag
jainál, hogy a félretett összeggel a je
lenlegi színház alakítandó át.«

Épen az ily jelenségek mutatják leg
jobban közdolgainknak egészségtelen 
kezelését; mert az ily fontosabb köz
ügyek elintézésének, nem csak nehány 
volt és jelenlegi városatya megállapo
dásába, de a nyilvános tárgyalásokon 
megszűrődött köztudatba kell bocsá
tania gyökereit.

Ha pedig vizsgáljuk, hogy ezen »meg
állapodásnak* a legújabban elhatározott 
átalakítás mennyiben felel meg? to
vábbá mennyiben van mellőzve »terek 
kisajátítása, épületek rombolása, utcák 
emelése, milyenekre akkor senki sem j 
gondolt«? (mely nagy hibákért szerény 
propoziciómat S. ur elkárhoztatja, sőt 
nem csekély sarcasmussal a »nagy ha
ladók, újítók — hogy úgy mondja — 
város-szépitők* seregébe, remélem nem 
is a legutolsó helyre besoroz). Bátor 
vagyok konstatálni, hogy nem felel 
meg, mert az S, ur positivusában »hasz
nálható állapotba helyezés«, compara- 
tivusában »átalakítás«, superlativusában 
»régi színház újjáalakítás<-nak nevezett 
építkezés, a kamatokkal 40 ezer koro
nára felgyűlt letétből nem fog kike
rülni, s a következetességben való na
gyobb épülés okáért emlékeztetem S. 
urat, hogy épen az általa is ajánlott 
régi színház átalakítás kisajátítással, 
épület rombolással, utca átalakítással 
van összekötve, mely dolgokon most 
cikkében könnyűséggel azzal siklik át, 
hogy: »igaz, hogy a színház szűk utcá
ban lesz ezután is — azonban az utca 
megszélesbbitése által az az aggály is 
eloszlatható*. Persze, ha az utca nieg- 
szélesbbités egészben keresztülvitetik 
— hogy mennyibe kerül ? Az más 
kérdés I

Nem kevésbbé tarthatlan ÓT. cikkének 
financiális vonatkozása ; mert eltekintve 
attól, hogy a kisajátítási, épület lerom- 
bolási, utcaszélesbbitési költségeken 
egyszerűen átsiklik, megfeledkezik arról 
is, hogy a színház átalakítás 81,248 
koronára tervezett költségén felül az 
építési bizottság a talált hiányok fede
zésére még 13,000 koronát irt elő, s 
igy az átalakítási költség az említett 
kisajátitási sat. költségek nélkül, ha az 
előirányzat beválik is, nem 80,(XX), de 
94,248 korona, — s a dolgot mégis 
úgy tünteti fel, mintha a 40 ezer koro
nára felgyűlt alap az átalakítást fedezné, 
est mondván »a régi színháznak újjá 
alakítása azzal az előnnyel jár, hogy új 
terheket nem ró a közönségre* ; Igaz, 
hogy cikkének további részében a költ
séget már 90 ezer koronára rugtatja; 
mindenesetre nyilvánlevő azonban, hogy 
fedezet csak 40 ezer koronára van. Hát 
a szerinte 50 ezer, szerintem 80—90 
ezer korona fedezetlen építési költség 
nem ró-é terhet a közönségre? avagy 
a létező 40 ezer korona alap, nem a 
város közönségé-é ? Hát a régi város
ház lerombolása, hát a színházi célokra 
átengedendő uj városházbeli hivatali 
helyiség átengedése, melyet mással kell 
pótolni, értéket nem képviselnek-é?

A fentiekben megszűrve 5*. ur fejte
getéseit, azt hiszem a »nagyzolás«, 
»százezerekkel dobálás*, *cgy millió 
koronás építkezés«, »Sátoraljaújhely 
város közönségének örökös koldussá 
létele« bombasztikus frázisokat komo
lyan venni nem szükséges.

S. ur szerény felszólalásom lényegét 
teljesen félreértette; propoziciómat pe
dig egyáltalán nem fogta fel.

Felszólalásomnak magva röviden az 
volt »hogyha már építkeznünk feltét
lenül kell, szegénységünkben is inkább 
áldozzunk egy a város jövő fejlődését 
lényegesen előmozdító középitkezésre 
120  ezer koronával többet, mint sem 
kiadjunk egy régi rongy színháznak 
egy szűk sikátorban való átalakítására 
120  ezer koronát. Ezzel kapcsolatban 
az elhirtelenkedés káros következmé
nyeitől kívántam megóvni közönségün
ket, intve inkább a várakozásra mint 
sem a kellő előkészítés s megfontolás 
nélküli költekezésre ; annál inkább, mert 
>a régi színházban még lehet előadá 
sokat tartani* tehát a szükség nem 
égető; — mit most is konstatálok és

ÓT. úrral abban teljesen egy nézeten 
vagyok, hogy a szinhazügy városunkra 
elsőrendű életkérdést nem képez.

Szives lesz tehát 6 *. ur megengedni, 
hogy sem »nagy haladó«, sem »nagy 
újító«, sem »város szépítő« nem va
gyok; de sokkal inkább az ellenkező; 
hanem igen is elvem az. hogy ha mar 
építkeznünk feltétlenül kell — amint a 
vezetők egesz eljárásából látnom kell 
— akkor emelkedjünk magasabb szem
pontokra, a város jövőjének, emelke 
désének szempontjára s ne építsünk 
»Temesvárnak« . . . Mert a város kö
zönségét nem úgy kell tekinteni, mint 
az egyes embert, ki helyesen cselekszi, 
ha a pokrócon túl nem terjeszkedik, 
de egy örökéletü város közönségének 

| a jövőt még áldozatok árán is, meg
rontani engedni nem szabad!

Ami proposiciómat, t. i. a gf Wallisné 
kastélyával szemközti városi téren való 
építkezést illeti, én azt megfontolás vé
gett hoztam javaslatba; ebbe azonban 
szerelmes nem vagyok; a rendelkezés 
alatti helyek közt a legjobbnak tartom; 
ha másnak van jobb ajánlata, vagy 
terve, szívesen fogom támogatni. — 
Kívánságom csak annyi, hogy tétesse
nek alapos számítások s a döntés ezek 
alapján történjék m eg; de nem az 6 *. 
ur beszélte szakértő véleményén, melyen 
S. ur elindulván, nem csodálom hogy 
egész 2 0  méter — tehát torony ma- 1 
gasságból nézve, megszédült s egy mil
liós költséggel, s várfalak építésével 
rémiti magát s a közönséget; mibe ter
mészetesen egy betű valóság nincs.

Propozioióin értelme annyi és ncin 
több, minthogy a templom alatti kis 
boltok sorozatába épitessenek a fala
zatba bolt helyiségek, melyek pótolnák 
a most a téren disztelen^edo fa-putrikat 
s hajtanának jövedelmet, és pedig a 
nélkül, hogy S. ur által szükség nélkül 
oltalomba vett városi kereskedő-polgár
társainknak legkevésbbé is árthatnának; 
a tér pedig teljesen szabadon maradna 
s meg lenne tűzveszély esetére a sza
bad kijárás is, s még igen szép tér 
maradna fel a Kossuth szobor elhelye- j 
zésére,

Hasonló alapossággal bánik el ÓT. ur I 
az általam kapcsolatba hozott utca ren- j 
dezéssel. — Itt felfogásunkban az a 
kis különbség van, hogy én — már 
méltányosságból is — óhajtom, hogy 
a város előbbi utca rendezése által, a 
Kossuth-utca jobb oldali háztulajdono
sain elkövetett nagy sérelem az általam 
javasolt módon lehetőleg orvosolta*mék, 
még ha saját házamat eltemetné is, — 
miről persze szinte nincs szó; 6 *. ur 
pedig ezt egyszerűen nem akarja.

Végül azt Írja 5. ur, hogy úgy tudja 
miszerint azok közé tartoztam, kik a 
város átalakulását nem kívánták. — 
Ebben igaza van. Ebből azonban ismét 
nem következik az, hogy az átalakult 
város tanácsának, képviseletének néze
tem szerint elhibázott intézkedései el
len, a közjó érdekében fel ne szólaljak 
De hogy conservativ hajlamaimról 5”. 
urat meggyőzzem s magam iránt lekö
telezzem, ezennel is kijelentem, hogy a 
legszívesebben fogok várakozni a szín- 
házépítés ügyének megoldásával mind
addig, mig megfelelő alkalmas hely 
megállapittatni s megszereztetni nem 
fog s a szükséges pénz biztosítva lesz; 
de ha minden áron már most építkezni 
kell: fel kell tartanom elfoglalt állás
pontomat, ennek minden következmé
nyeivel

Id  Mccaner Gyula

A MEGYE ÉS A VÁROS.

V" A vármegye közgyűlése. Zemplén- 
vármegye törvényhatósági bizottsága e 
hó 27-én kedden tartja tavaszi közgyű
lését. A gyűlés előreláthatólag népes 
lesz, mert ez alkalommal több fontos 
megyei és városi ügy kerül szőnyegre.

x  A jegyzők közgyűlése. (Saját tu 
dósitónktól.) A zemplénvármegyci köz
ségi és körjegyzők egylete c hó 20  án 
délelőtt 10  órakor a vármegyeháza ter- 

• mében, Fodor Jenő egyleti elnök el* 
j nöklete alatt rendkívüli közgyűlést tar

tott. Az elnöki jelentésből kiemeljük a 
következőket:

Az országos központi jegyző egylet
nek múlt évi október \ö  án Budapes 
ten tartott közgyűlésében, a közigaz
gatási reform kérdések telő lése tárgyá
ban készített emlékirat egy állandó 
permanens bizottságnak azzal adatott 
ki, miként a kö'.iga/tási reformok ed
digi munkálatait éber figyelemmel kí
sérvén, a viszonyok tanulmányozása 
után s azok mérlegelésével, egy olyan 
munkálatot, melylyel a jelenlegi községi 
törvény megbirkózni nem tud, a bel
ügyi kormsnynak nyújtson át Ezen bi
zottság ez év március 4 én megkezdi 
működését. Az elnöki előterjesztésből 
azt vesszük ki, hogy bár hive a köz- 
igazgatás á lamositásának, de mert az 
államosítás az egész vonalon keresztül 
nem vihető, s mert a községi törvény 
módosítása, csak novelláris utón érhető 
el, az egylet, az elnök programmjához 
teljes egészében hozzá járul, azt elfo
gadja s programmjának megvalósulá
sához a további intézkedésekre felkéri. 
Megjegyezzük, hogy az egylet élén álló 
elnök, a jegyzők közjogi viszonyainak, 
szolgálati pragmatikájának és fegyelmi 
ügyének gyökeres rendezését vette fel 
programmjába.

1902 évben fogja az egylet fennál
lásának 25 éves jubileumát megünne
pelni, az ünnepély programmjának el
készítésére az elnökség, továbbá Ha- 
raszthy Vince és Illésházy Endre tag- 
társakból álló küdlöttség kéretett fel.

A tagok kötelező nyilatkozatainak 
ujabbi kibocsátásával, egyleti főjegyző 
megbizatott.

Ez év junius havában Homonnán 
tartandó rendes közgyűlés munka prog
rammjának egybeállítására Kula Ist
ván II od alelnök kéretett fel, oly hoz
záadással, hogy a felvidék jegyzői ka
rát összehiván, az ülésen hozott meg
állapodásokat, az elnöknek tudomására 
hozza.

Az országos központi jegyzői egylet 
által tárgyalás céljából leküldött jegy
zői átvaházi pénzkezelésről szóló sza
bályrendelet, tanulmányozás ós vélemé- 
nyes javaslattétel végeit, az elnökség
nek kiadatott.

Előterjeszti elnök lurián Gábor egy
leti tag azon indítványát, hogy az egy
leti tagok és családjaik közötti érint
kezés szorosabbá tétele szempontjából 
a Hegyalján egy részvénytársasággá ala
puló szőlő terület megvétessék, s az 
betelepittessék. — Az indítvány köz
helyesléssel fogadtatott, mielőtt azon
ban a felett érdemileg is határozna, az 
indítványt Turián Gábor, Kolonay Ta
más, Hubay Kálmán, Illésházy Endre, 
Wischán József, Haraszthy Vince, Ju
hász János és Rácz János tagokból ala
kított bizottságnak, oly célra adja ki, 
hogy a tárgy fontosságára való tekin
tettel, mielőbb értekczletetet tartván, 
az eredményről, a legközelebb tartandó 
közgyűlésnek jelentést tegyen.

Elnök a nyugdíj választmányban ho
zott határozatokat a közgyűlésnek tu 
domására hozza. A határozatokról la 
púnk más helyén már megemlékeztünk.

Több tárgy nem lévén, elnök a gyű
lést berekeszti.

x  Hírlapi tudósítások. Egy pár lap
ban a sátoralja-ujhelyi ipartestület utolsó 
közgyűléséről a valósággal tendenció
zusan ellenkező értelmű tudósítást hoz
tak. Kidicsérték az ipartestületet és a 
titkárt, a kinek menesztése iránt indult 
meg egy egészséges mozgalom a sá
torai ja-u .helyi iparosok tekintélyesei 
körében.

Hogy mennyire igaz az a tudósítá
suk, hogy az iparosokat sértegető tit
kár ellen irányuló mozgalom élén csak 
alig 4— 6  iparos legény áll, erre nézve 
nem kívánunk megjegyezni semmit. Csu
pán egy kérvényt teszünk közé, a 
melyet 118 iparos, az iparosvilág értel
misége 2147/900. sz. a. mai napon 
adott be a polgármesterhez mint első 
fokú iparhatósághoz. Beszéljen ez a 
névsor.

Ez fényesen igazolja, hogy az ipar-

! testület ellen, különösen a »beteg* pénz- 
! tára miatt, kik állottak sorompóba ama 
mozgalomban, amelynek megindítására 
az igazságos ügyük megvédéséért hoz
zánk fordultak.

A mint következik:
Folyó évi február hó 18-án meg

tartott ipartestületi évi közgyűlésnél 
előadott s mellékelt tárgysorozata és 
alulírottak által az ipartestületi alap
szabályok szerint három nappal előbb 
bejelentett indítványok tárgyalása nem 
tárgyaltatott rendszeresen az ipartes
tületi elnök ur által, mert az ipartes
tületi elnök ur által össze hivott csiz
madia tábor oly Iái mát csapott, hogy 
az ellenzéki párt által beadott indít
vány semmi körülmények között nem 
tárgyaltathatott.

Mivel az ipartestületi elnök ur csen
det, rendet nem rendelt el, inkább a 
közgyűlést feloszlatta, van szerencsénk 
alulírottak alázattal felkérni a Tek. 
Polgármester urat, mint elsőfokú ipar
hatóságot, hogy utasítsa az ipartes
tületi elnök urat, miszerint újabb ipar- 
testületi közgyűlési határidő kitűzésé
ről gondoskodjék, valamint a tárgyalás 
megejtésénél bennünket kihallgasson.

Maradtunk a tek. Polgármester ur 
nak iparos hű polgárai és alázatos 
szolgái:

Török Antal, Jenik Béla, Főző József, 
Merkli Károly, Zubay György, Kruczik 
Imre, Kőtíts István, Majoros András, 
Pakhár Bertalan, Pekáry Lajos, Majotos 
Gyula, Zemlényi Sándor, Kiszti Kálmán, 
Torna Mihály, Pornál Jakab, Landes- 
mann Sámuel, Nescsák János, Bertók 
János, Németh J., Pilcz János, Bokovics 
József, Szirankó Mihály, Ozabiner Ist
ván, Pintér Mihály, Matirkó János, 
Holics András, Braun Ferenc, Czucker 
Jenő, Kcsztenbaum F., Rakovszky S., 
Pásztor Mihály, Bertók István, Belus 
András, Szőllőssy N., özv. Nagy Je- 
nőné, Zboray Bertalan, Rimár József, 
Gaszper János, Weltman Jakab, Babics 
András, Meiselsz Simon, Engelberth 
György, Mandl Mayer, Sziivásy József, 
Lovász István, Butella György, Bőhm 
Albertné, Ádám János, Bérezik Nán
dor, Sóidéi István, Kucsera János, 
Révész Simon, Gyurkovics Ödön, Sütő 
József, Csízek Sándor, Lövinger M., 
Csízek Leopold, Keher Simon, Dubay 
Ferencz, Weisz Emil, Balog Gusztáv, 
Roth Mór, Hamara János, Gánóczi Fe
renc, l'edák András, Gyökeri József, 
Rosenthal Dávid, Klein Jakab, Ralovits 
József, Gyurkovics Géza, Zsihovits Ber
talan, Papp Ferencz, Szűcs József, Ko- 
leszár Mátyás, Kótics László, Zse- 
linszky Károly, Tasó Mihály, Takács 
Ferencz, Weisz Mór, Friedman Lajos, 
Bokor Nándor, Ecker D ívid, Weisz 

I Károly, Neumann Adolf, Engel Izrael, 
Krajnyik Sándor, Orehovszky József, 
Waszil József, Keller Sámuel, Székely 
Mihály, Stefan Miklós, Herskovits Jó
zsef, Soós József, Balázs Mihály, Ágos
ton János, Stern Lajos, Troszka Mi
hály, Demeter M.hály, Gvu4«i Ign icz. 
Rotter Márkus , Oióa! iáncs, Schőn 

| Mór, Laselyák András Mauzer János, 
j Geczí Ferenc, Papp Endre, Lengyel 
Géza, Pázsiczky Mihály, Karabi Mihály, 
Mudrai András, Moskovszky István, 
Lengyel József, Csákó Imre, Rollny 
Adolf, Szalay Pál, Laszács János, Kriszt 

István.
x  A zemplénvármcgyei községi és 

körjegyzők nyugdíjalapja felett őrködő 
választmány f. évi február hó 20  án 
Matolay Etele alispán nyugdíjv laszt- 
mányi elnök, elnöklete alatt az alispáni 
kisteremben ülést tartott. Az ülésen 
több fontos tárgy került elintézés alá. 
A vármegye pénztárának, a törvény- 
hatósági bizottsághoz intézett oly ér
telmű kérelmén, hogy t. i. a törzsköny
vek vezetését el nem vállalja s igy 
ezen teendők teljesítésétől, esetleg sza-



bályrendeleti módosítással, felmentették. Mi«lőn a polgármestert sével a főgymnazium az utolsó időben' akadt. A szerencsétlen végett ért asz-
fodor Jenő választmányi tag indítvá- M rginterjúvolám : megindító*!. Kilépve a p.icdagogu kö- szony egyik laba el volt törve, a ala
nyára, az ülés hatarozatilag kimondotta »Bizton felépül, — igy szólt— reből a nyilvános forum elé íeLbresz- sik lába és feje megsérülve, jobb kc-
azt, hogy a vármegyei pénztár kérelme E s/.ázad folyamán.« tette egy közönségben az if|usag aethi- zének néhány ujja levágva és arca a
indokolt lévén, a törzskönyvvezetés, a kai haladása iránt a melegebb érdek- felismnrhetetlenségig vérrel elöntve. Ru-
a választmány ügyeivel szoros connexus- S az ő szava, az szentség, lődést, az intenzivebb rokonszenvet. A hajában elrejtve megtalálták Mező Lá
bán áll, s igy a szabályrendeletnek, a Abban megbízhatunk, mit ezen a hangversenyen produkáltak borezon Budapestig váltott III. osztályú
vármegye pénztárát érdeklő ezen pont- Most már csak az a kérdés, az fényes volt és meglepő. Az ifjúsági jegyet, tnelylyel Ujhelyig ért. Itten —■
jai, a választmányi előadó hatáskörébe Mely’k században vagyunk? zene és énekkar brillírozott, a kis Ré- mivel a közvetlenül induló gyorsvona*
utaltatnak, s addig is, mig a szabály- v é s z  Gyula I., S o m o g y i  Bertalan tón tovább nem utazhatott — ki kel
rendelet megfelelő módosítására, az idő IL III., M a t t y a s o v s z k y  Kálmán és lett szálnia és bevárni az este Buda-
elérkezik, a választmányi előadó sza- ]£gy jfjU pár, )<ar karba fogva Várkonyi Flórián VII., Torna István és pest felé induló vonatot. Hogy az ál-
bályrerdeleti erővel, a törzskönyvek \  színház utcán áthalad, F a r k a s  Dezső VIII. oszt. t. mintegy lomás épületétől miként került a sze-
vezetését teljesíteni köteles. Stépán (iá- Merengve áll meg mind a kettő haladási fokozattal mutatták be mily rencsétlenség színhelyére, — megálla-
bor választmányi tag indítványa foly- \  villamos lámpák alatt. ésszerűen, szépen fejlesztik a mi gym- pitani nem lehetett. A jegyen kívül 12
tán, a hátralékos tartozásoknak befize náziumunkban az előadási, szavallási ké korona néhány fillér készpénz volt nála
tésére 30 napi záros határidő engedé- S a vőlegény igy szól susogva, pességet, mily ambíciót ébresztenek a és azonkívül egy budapesti pénzintézet- •
lyeztetett, Amőthfalvi Tivadar főpénz- Miközben arca fölragyog: diákságban minden iránt a mi szép és nél elhelyezett 2600 forint betétről szóló
tárnok, azon kívánságának, hogy a nyug- »Ha majd az új színház felépül, nemes. takarékpénztári betétkönyvecske, me-
dijbefizetési könyvecskék minden év ja- Akkor leszünk mi boldogok.« Hangveiseny után tánc volt Mintha lyen ez a név olvasható: Vaszilejvics
nuár hó első felében, összehasonlítás friss tavaszi ibolya, májusi gyöngyvirág Gecilia. Az elgázolt asszony — mint a
és előírás céljából, a pénztárnak be- S bosszúsan felel a menyasszony lett volna elhintve, teleszórva a színház talált könyvből kivehető —1 lengyel nő
küldessenek, hely adatott s határozati »Arthur, ne légy oly ostoba, parkettjén annyi bájos kis leány jött volt. Lakóhelye Lisko. Valószínű, hogy
erőre emeltetett. Hubay Kálmánnak azon Ha addig kell még várakoznunk, el erre az estre, hogy a diáksereg ér- pénze után ment Budapestre, célját
indítványa, mely szerint a tartalék alap Nem leszünk boldogok soha.« demeit megjutalmazza. Az újhelyi far- azonban az Őtet ért végzetes szeten-
növelésére 25% gyümölcsözŐleg elhe- sangoknak soha ilyen édesen, poétiku- csétlenség következtében el nem ér
keztessék, Dongó Géza főszámvevő fel- Uh san szép estéje nem volt. A diákság hette. Az az eshetőség, hogy nem esett-e
szólalása után, a napi rendről levéte- Estenkint gyakran eltűnődöm pajzán jókedvvel, fiatal szivök teljes a lengyel asszony bűntény áldozatává
tett. Özv Hubay Miklósné és Janiga Vin- jr^y bús kérdés felett; melegével táncoltak kivilágos-kivirrad- ki van zárva, mert abban az esetben
céné nyugdíj kérvényét kedvezőleg el- Milyen magas lesz vájjon majd, az liR- megfosztottak volna pénzétől,
intéztettek. Uj színházépület ? — Ismét kivándorlás. Zsadányból 8  -— Véres bosszú. Mád községben egy
___________ ______ ' ' ' ___________ _ ember szállt egyszerre útra, mindany- alkalommal Szolnoki István sértőleg

Azt a jövő homálya rejti, nyian munkások, hogy Amerikába vitor- nyilatkozott Szuhajda Istvánról és ne
F e l h í v á s  e l ő f i z e t é s r e .  Ma még nem tudható: lázzanak. Szomorú, nagyon szomorú mi jéről. A megszapult szomszédok boszut

Az új színház lesz é magassabb, i lesz a magyar földdel, ha ez igy tart. esküdtek rágalmazójuk ellen s várták 
M á r c z iu s  hó 1-tól uj előfize- Vagy az új pótadó? — Öngyilkos földbirtokos. B a k s a y  az alkalmat, hogy azt végrehajtsák,

tést nyitunk a »Felsőm agyaror- ~  Zoltán földbirtokos Nyir-Bogáton agyon- Amint házuk előtt elsietett Szolnoki
. t j . , — Házasság. Klein Menyhért csapi lőtte magút s nyomban meghalt. Tét István, az asszony férfi utána rohantak

S zagl H írlap«-ra. kereskedő március hó 6  án esküszik tének okát nem is sejtik még, mert s c8y haltával s kapával úgy eldön-
Az a mérték a melv számban örök hűséget Landesmann karolta kis- í Baksay rendezett anyagi viszonyok közt gették, hogy az véresen, eszméletlenül

. , asszonynak, Landesmann Salamon v.- i élt. rogyott össze. Életéhez kevés a remény,
előfizetőink támogatnak, most már csemcrnyci gazdálkodó leányának. -  Baleset lakodalmon. Végzetes bal- A megtámadók ellen a bíróságnál a
nemcsak buzdítás, hanem biztos _  Nemes Lajos nyugalomba vonu- eset érte Viszokai Teréz koszorús lányt feíjeíentés meg tét etett. 
alap, a m ely .ye. a lap jövője is l t o  L ^ ^ u ^ s o s ,  Zejj, X & M  Ka,h. o t t
biztosítva van. megbízható*forrásból értesülünk -  lég- logiattak, midőn az egyik legény pisz- alaptőkéje javára rendezett táncmulat-

Taoasztaltuk h o sv  a közönség  közelebb nyugalomba vonul. A nyu- tolyát ólomdarabokkal töltvén meg a s . e ,e!r , ;  L '  Lnr fiiíapasztaitUK, nogy a Közönség vonulást tanfelüevelőnk ki töltést kisütötte. A golyó a leány hóm- gelépti dijakból. 325 kor. -  fi.
bizalommal van irántunk és  mél- föbb mint egy negyedszázadot töltött álcába fúródott, ki most élet-halál közt I* előfizetésekből . 123 kor. 40 fii.
tányolja becsü letes törekvésünket, a tanügy szolgálatában, önmaga ké-' ,ebe&- Összes bevétel: 448 kor. 40 fii.

I íl mintbrwTv min rélmezi. Távozása bizonyára az egész Vívok mulatsága. A sátoralja-uj- Kiadás . . . . 2„3 kor. 90 fii.
m ely nem  egyéb , m inthogy min- vármeíJ.yében sajnálkozást fog kelteni.! helyi vivők, mesterük báró Chappon Marad jövedelem: 224 kor. 50 fii.
denben az igazságot keresve szol- „  Március 15. A szerencsi tanhói Karoly tiszteletére, f. hó 22  én a »Ma- F e l ü l - f i z e t t e k:  Gróf Andrássy
páliuk hazánk fütreetlenséííi törek- kar, a szerencsi dalárda közremüködé- £>ar Nirály« szállóban bankettet ren- Aladárné, gróf Andrássy Sándor 20— 
galjuk hazánk tu ggetien segl torek ^  Idusán n básu ha. deztek. A felköszöntők sora a buzgó 20 kor. -  Haraszthy Miklós 6 kor. -
veseit, s Sátoralja-Ujhely varos <-s !zafias Qnnepélyt rendez. mesternek szólt, ki valóságos energiá- dr. Toronszky Elek, Jaczkovics Sándor
Zem plénvárm egye közérdekeit. — Halálozás. Weber Ilona, Terletter va  ̂ vezeti tanítványainak kiképezteté- 5 — 5  kor. — Doby Antal, Goócs Jó-

. Károly m. kir. doh. gyári kezelő unoka- sét- . zsef, Szekerák Kálmán, Komár Adolf,
E célunktól sem m i sem  riaszt Jluga f |lb 19 én élrte 23 ik évében — Társasvacsora. A »sátoralja-ujhe- Kuhárszky Gyula, Klein Adolf és Fia, 

vissza, mert lapunk fennállása óta elhunyt. Holttestét Budapestre szállítót- szegény izr. iskolázó gyermeket se- Peklánszky N. 4—4 kor. — Kassay 
„ „ , . . .  ,. , ták. gélye/ő Egylet« f. évi március hó 10 -én Etván, Sirilla József, Zalánfy Sándor

m eggyőződtünk arról, nogy az az _  |gazga ó̂i jubileum. Dezső Lajos a városi színház termében Kun Frigyes 3 _ 3  kor. — Bélafi Bálint, Kálmán 
irány, am elyet követünk, helyes. sárospataki állami tanító képezdei igaz- elnök, dr. Keichatd Salmon pénztár- Nándor, Madarassy Béla, Kovács Jó* 

T isztelettel kériük a közönség gutó, hazánk egyik kitűnő paedagusa n°k» ér. E’ényi Manó titkár dr. Sebőn zsef, Pólik Sándor, Sztranyovszky Jó- 
J ® március havában tölti be igazgatóvá Vilmosné alelnöknő vezetése mellett zsef, Petrovics József, Perzsenszky La-

további tám ogatását, kérve, hogy történt kinevezésének 25-ik évét amely társasvacsorával egybekötött jótékony- jos, dr. Matolay Károly, Kutka István, 
a kiknek előfizetése múlt hó vé- alkalmat úgy volt tanítványai — kinek Ct̂ lu táncestélyt tendez, mely mu.atság Jakubovics Dávid, Hossza Gyula, Wal- 

, . -  ^,~hh íííjórr száma az országban ma már 500 -  bizonyára a farsangi idény egyik lég- |er Samu 2 - 2  kor. -  Punday János,
gevel, vagy mar elon o  lejárt, az tanar társai, megülni szándékoz- sikerültebb mulatsága lesz. özv. Szabóné, Sztlaukál Tiv., Stefano*
előfizetést mielőbb m egújítani szi- nak. Volt tanítványai "'úgy is leakarják — A sárospataki jogászegylet f. ho vics N. 1—1 kor. Haracsay N. 40 fii. 
veskeriienek hotrv a laD szétkül- róni hálás tiszteletüket, h ogy-1000 ko- 22-én tartott félévi tisztújító közgyülé- Kubikjözsef Gyula, jegyző.

* j ronás alapítványt fognak jótékonycélra seben a megüresedett jogász-elnöki ál- — Adomány az Ínségeseknek. A sztrop-
désében fennakadás ne álljon be. ciheiye/ni. lásra Farkas Andor IV. joghallgatót l<ói és szinnai járás Ínségeseinek agái-

A  . Pe lsőm aevaro rszáe i H ír- -  Hadgyakorlat Kassán. K n g l i c b  választotta me?, a szintén üresedésbe 52écsi járásban begyült Penz és élet-
, . . . .  . tábornok Miskolczról és T y n k a  tá- Jött alelnöki tisztet Nagy Barna III. nemű adományra kimutatása és nyil-

lap«-Ot megismerés céljából 2 he- bomok Eperjesről Kassán időznek, hogy joghallgatóra ruházta vános nyugtázása: Pénzt adlak:
tig bárkinek küldjük mutatvány- P o k o r n y  Herminnn hadtestparancs- Nyilvános köszönet. Alúlirott I. Gróf Zichy Andor Upor 20 korona,

J  nők vezetése alatt Kassa környékén Z o m b o r y  János, helybeli építő vál- dr. Obláth Mór gyűjtése Gálszécs 74
rendezendő hadijátékokban részt ve- l^lkozo urnák, a sátoraljaújhelyi »Ca- kor, 50 fillér, Derfinyák Béla parnói 

E l ő f i z e t é s i  á r a :  gyenek. Mint é.tesülünk, a kassai 6 ik rolineum« leánynevelő intézet legújab- r> k. plébános gyűjtése 10 kor. 10 fil-
r ,. ,, .,  in  i/<ip __ fii hadtest parancsnoksága alá tartozó több fidn foganatosított kibővítése alkalmá- lér, Hoór község gyűjtése 1 kor. 80
tg .s z  evre . . . i U Kor. - ni. városból is érkeznek törzstisztek, h )gv bó1 a közelmúltban megejtett végleszá- fillér, Kis-Ruszka 8  kor. 60 fillér, Ko-
Fó‘®v r e ....................5 » —* » e fontos taktikai tanulmányokon részt moláskor tanúsított előzékenységéért, s vács Samu gálszécsi főbíró gyűjtése 14
Negyedévre . . .  2 » 50 » ‘vegyenek. ekknt  a hivatasa magaslatán álló inté- korona 76 fillér. Tussá 60 fillér, T-Uj-
Egy hóra . . . .  1 » — » — A Sátoraljaújhelyi Iparosok Önk. cetnek és vele együtt a magyar nem- fa|u 1 korona 55 fillér, Pelejte 15 ko-
E qvgs szám ára — » 10 fló r Egylete e hó 25 en, holnap vasárnap /ctl nőnevelésnek hozott nagylelkű ál- róna, Bacskó 18 korona 82 fillér,
, fT. , * délután 2 és fél órakor rendkívüli köz- dozatkészségeért ez úton is hálás kö- Miglész 11 korona 90 fillér, Sztankócz
Sátoralja-Ujhely, 1900. február 24 gyü^ st tart) melynek főtárgya az elnök rzöiwtet mondok. — Sátoraljaújhely, 4 korona 40 fillér, Kis-Azar 11 kor.

Tisztelettel: és alelnök lemondásának bejelentése 1900. febr, 24-én. Katinszky Géyza ple- 24 fillér, Upor 9 korona, T. Terebes
|esz> bános, mint a »Carolineum« iskolának jg lÍOr. 70 fillér, Szécs Kereszturgyüj-

A  »Fe lsöm agyarország i H írlap« Az |fjU8áö hangversenye és bálja, »ga-gatója. tése pedig 23 kor. 60 fillér, összesen:
szerkesztősége és kiadóhivatala Nem a farsang rovatjaba illő bálról és — Öngyilkossági kísérlet. Szabó Ró^a 244 korona.

....... . r ____j, _ __ ___ hangversenyről kell ez alkalommal tu- bodrog-kisfaludy származású Schwartc II. Életnemüeket adtak: Gróf An*
dúsítást hoznunk. A  magyar kultura Ignác kávés szolgálatában álló cseléd drássy Géza Parnóról 1500 kilo liszt,

H Í R E K .  iránti teljes felbuzdulással kéirüdvö.zöl- elkeseredésében 3 skatulya gyufával Parnó község gyűjtése 335, Visnyeé
nünk Hám Sándor, a sátoralja-ujhclyi megakarta magát mérgezni. Mielőtt kárt 180, Bosnyicza 145, Czábócz 130, N.*

* főgimnázium érdemes proffeszorát, a ki tehetett volna magában, — a háziak Ruszka 134, Szécs-Polyánka 337,
D al a z  Új sz ín h áz ró l. a 24-iki ifjúsági hangverseny rendezése észrevették és a rendőrkapitányságra Hoór 120, Hardicsa 774, Vécse 88,

élén állott. Örömmel láttuk, hogy az a vitték. Tussá 175, Tussa-Ujfalu 160, Egres
!• fényes és nagyszámú közönség, a mely — Elgázolta a vonat. A helybeli vas- 105, Pelejte 360, Bacskó 106, Miglécz

Az új színház felépül, szerdán este zsúfolásig megtöltötte a úti állomástól délre épült fűtőház tájé- 407, Magyar-Izsép 305, Kazsu 385,
Csak azt nem tudni, hol. városi színházat a legmelegebb érzéssel kán szolgálatot teljesítő éjjeli őr teg- Tőkc-Terebcs 430, Techna 370, Ge-
Az bizonyos, hogy meglesz, honorálta azt a mozgalmat, a melyet nap virradóra, a sínpár között egy meg- renda 70. Összesen 6586 kilo liszt. —
Csak az nem, hogy mikor. az ifjúsági hangversenyek megteremté- csonkított 50—60 év körüli női hullára Nemes s. k. főszolgabíró,

16. szám (3) K E L S O M A G Y A R Ü R S Z A G I  H Í R L A P .  Szombat, február 24.



16. szám. (4) F E L S Ő  M A G Y A R O R S Z Á G I  H 1 R L A P. Szombat, február 24.
— Apagyilkosság. Borzalmas gyil

kosság történt a Zsadány melletti Dóm- 
bán. Egy csinos leány nyal vadházas- 
Ságban élt H a I a b á r Peter dombai pa
rasztgazda. Édesatyja, a falu egyik leg
tisztességesebb embere, ki a szabad
ságharc több csatáiban vitézségével örök 
babérokat szerzett s kinek ősz fürtéit 
az egész falu apraja-nagyja, sőt a kör
nyékbeli lakosság is tisztelte, fiával a 
vadházasság miatt folytonosan vívódott. 
Egy este az öreg a fiú lakására ment, 
hol komolyan, szép szóval felszólította 
őt, hogy vagy vegye feleségül a leányt 
vagy menjen más határba lakni* A fiú 
eleinte mosolyogva hallgatta atyjának 
kifakadását, de mikor az asszony is se
gített a szidalmazásban, a fiú annyira 
felbőszült, hogy az ajtó mellett heverő 
baltát felkapva fenyegetni kezdte édes 
atyját. Az öreg erre hatalmasan arcul 
ütötte fiát. A különben is felingerült 
fiú erre oly dühbe jött, hogy a kezé
ben lévő fejszével atyjának fejére suly- 
tott. Az öreg ember ketté hasított vé
res fővel terült el a padlón s rövid ha
láltusa után kilehelte a lelkét. A gyil
kos fiú megrémülve tettétől, elmene
kült. A fia áltál meggyilkolt agg hon
védet, az egész környék óriási rész
véte mellett kisérte utolsó útjára. Az 
apagyilkost az ottani csendőrség eré
lyesen nyomozza, de mindeddig nem 
sikerült nyomára akadni. A legény bor
zalmas bűnének tudatában valószínűleg 
öngyilkos lett.

hödt férj a közeli Harangodi tanyára 
futott, kapát ragadott, késével Brecz- 
kót összeszurta, és megfojtotta.

Vádlott a tanuk és saját vallomásával 
több ízben ellentétbe jutott. A fő- j 
tanú -- Kiírói felesége meg nem 
jelenése miatt — azonban a védő 
a tárgyalás elhalasztását kérte, minek 
a törvényszék helyt is adott, ver
diktre igy nem került sor.

£. A második esküdtszéki tárgyalás 
f. hó 23-án folyt le Horváth Rurnnyi I 
és három társa elleni bűnügyben Dr. 
Fried Lajos remek védőbeszéde után | 
az esküdtek felmentő határozatot hoz-1 
tak. minek folytán a törvényszék 
vádlottakat felmentette.

— Legjobb orvosság. Mindazok, kik 
gyomorbaj, étvágyhiány, rossz emész
tés, majfájdalmak, kólika, vérszegény
ség, ideges fejfájásban szenvednek, hasz
nálják a világhírű Pserhofer vértisztitó 
labdacsokat, melyek teljesen ártalmat
lanok, gyorsan és biztosan hatnak és a 
legelsőrendű orvosok által ajánltatnak. 
Hasznos szolgálatot vélünk tenni t. ol
vasóinknak, ha e kitűnő gyógyszert b. 
figyelmükbe ajánljuk. 1 . tekercs, mely 
6  doboz á 15 labdacs 1,05 frt. A pénz 
előzetes beküldése után egy tekercset 
1.25 frtért, 2 tekercset 2.30 frtért, 3 
tekercset 3.35 frtért leüld bérmentve 
Pserhofer J. gyógyszertára, Bécs, I. Sin
ger Strassze 15.

TÖRVÉNYSZÉK.

Az első esküdtszéki tárgyalás.
— Saját tudósítónktól. —

f. hó 2 1 -én tartották meg az első 
eskiitszéki tárgyalást a vármegyeház 
nagytermében. A termet előkelő kö
zönség töltötte meg. Ott volt Sátor- 
alja-Ujhely és Sárospatak ügyvédői 
kara s jogász közönsége, a sátoralja
újhelyi bírói kar, a pataki jogaka
démiai ifjúság élén tanárukkal Fiukéi 
Ferenc drral. a karzaton elekelő hölgy
közönség a kassai kir. tábla képvi
seletében Bercelly Jenő dr. kir. táblai 
elnök, Raisz Andor kir. táblai bíró 
s a kassai kir. tábla tanácsjegyzője 
jelentek meg.

Az érdekes ülés lefolyása a követ
kező :

E l n ö k  pontban 9 órakor a tár
gyalást megnyitván. lelkes szavakban 
üdvözli az esküdteket. Beszédjében 
utal az esküdtek lelkiismeretére, kik
nek kezébe most embertársaik élete- 
halála van letéve. — Most vádlott 
kihallgatása következett. Vádlott Kin 
ézi Sándor 27 éves szerencsi gyári 
munkás, becsületsértés és orgazdaság- j 
ért már büntetve volt. M egelőzőleg  
azonban az esküdtek kisorsolása kö- j 
vetkezett. A kisorsolt esküdtek név
sora a következő : Zajka Vineze. B e
írnia Miklós, Meczner Béla. BoorJe-j 
nő, Laszács János. Zinner Adolf, Tóth 
Pál, Trstyánszky Károly. Meezner 
András. Zornbory János. Rosenberg 
Mór. Alexander Vilmos. P óttagok: 
Bock Imre, Friedrich Mór.

A vád alapja a k övetk ező: Kurezi 
Sándor vádlott, amidőn az ország
úton feleségével tovahaladt. Breczkó 
Andrással találkozott. Állítólag Brecz* 
kó Kurezi feleségét egy árok menté
ben óráját mutogatva szerelmi vallo
mással ostromolta. Az e miatt feldíi-

KÖZGAZDASÁG.

* Méhészek és gazdák figyelmébe!
Az »Országos Méhészeti Egyesület« az j 
egyesület tagjainak a következő ked- ( 
vezméoyeket nyújtja : Ingyen, tehát min- 1 
den díjazás vagy pr ovisió nélkül érté-! 
kesiti méz- és viasztermelvényeiket (a ! 
múlt 1899. évben közel 1000 métermá-1 
zsa eladását közvetítette); jó és igen 1 
olcsó méhkaptárakat és méhészeti esz-! 
közöket szerez; szükség esetében in- j 
gyen kölcsönöz mézszállitó edényeket; j 
mindenféle méhészeti ügyekben felvilá-! 
gositással és szaktanácscsal szolgai; mé- 1 
hész,eti könyveket díjtalanul kölcsönöz i 
és az egyesületnek havonta megjelenő ' 
szakközlönyét ingyen és bérmentve meg- I 
küldi. Mindezért az egyesületi tagok 
csupán évi 4 korona tagsagt dijat fizet
nek Belépési nyilatkozatok az egyesü
let elnökségéhez, Budapest, IX. »Köz
telek« cimzendők.

* A hegyalja-mádi takarékpénztár
XXVIII. évi közgyűlése c ho 15 én 
élénk érdeklődés mellett ment végbe. 
Az igazgatóság, a felügyelő bizottság 
beterjesztett jelentéseit jóvahagyólag és 
nagy megelégedéssel vette tudomásul 
és az azokban az igazgatóság áltál tett 
nyeremény felosztási javaslatot egész 
terjedelmében helyeslőleg magáévá 
tette. A szükségessé vált pótvála»ztá- 
sok a következő eredménnyel ejtettek 
meg: Az igazgatóságba megválasztanak: 
Pálóczy József (Mád), Hermann Sándor 
(Szerencs). — A felügyelő bizottságba 
Ossváth Mátyás (Mádról).

A tartaléktőkék bőséges gyarapítá
sára irányuló törekvéseket ismét egy 
jó lépéssel vitte elébbre az intézet, 
amennyiben a mostani 1 2 ,1 0 0  korona 
artatióval a tartalék 151,332 koronára 
emelkedett 1 0 0 ,0 0 0  kor. alaptőke mel
lett.

* A gazdasági egyesület közgyűlése.
A Zemplénvármegyei Gazdasági Egye
sület e hó 28  án szerdán d. e. 0  óra 
kor a vármegyeháza nagytermében köz
gyűlést tart.

Első zemplénmegyei honi bútorcsarnok.
S  . A . - U j H E L Y ,

Van szerencsém tisztelettel a n. é. közönségnek b 
tudomására hozni, hogy egy nagy bez'ásárlásról haza 
érkezvén, ez alkalommal azon szerencsés helyzetbe jattot- 
tam, hogy

BUTORRAKTÁ RÁMÁT
a legmodernebb szalon, ebédlő, és hálószoba berende
lésekkel óriási választékban bővíthettem ki.

T ekintettel pedig azon körülményre, hogy ezen nagy 
bevásárlásom alkalmával egész raktárkészleteket vettem  
meg azon kellemes helyzetben vagyok, hogy m ától fogva  
áru im at sokkal olcsóbb árakon hozhatom forgalom ba  
m in t ezelőtt. Miért is kérem e kedvező alkalmat meg
ragadni és ígérem, Hogy a n. é. közönség bizalmát mint 
eddig, úgy ezután is igyekezni fogok kiérdemelhetni.
63—33 Kiváló tisztelettel

j WILHELM HENRIK,
( o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

A szerkesztőség üzenete:
Több iparos ifjúnak Helyben. Beküldött nyi 

Utkozatukat nem közölhetjük a lap hasábjain, 
n*-m akarunk a személyeskedés terére lépni. 
Ha önöknek fáj, hoyy B . . . y személyesen 
járkál az ip.vo<5 önképzőkör elnökké való meg- 
válrsztása érdek* b,:n a közgyűlésen lehet al
kalmuk ellenszenvüknek kifejezést adni Azt 
hisszük, hogy 2—3 tag véleménye nem lesz 
hányad^. Mi különben nem akarunk a do 
logba avatkozni.

Nem közölhetők. Éjszaka Veronában — A 
bűbájos asszony. — A morál és tisztesség el
len.

Kiadó tulajdonos:
LANDESMANN MIKSA.

©Tej eladás.
Naponta 100 literen felül, 

a Kis-Bári bérgazdaságban 
eladó

Értekezhetni:

fríömann germánnál, 
Kis-Bári.

ERTESITES.
Van szerencsém a nagyérdemű közönség becses 

tudomására hozni, hogy
február 1-től

Piheni polgári ser-
f ö z d e  s ö r é t  f o g o m  k im é r n i .

Tisztelettel

Friss II. 
HP"* jtaponta friss csapolás.

Nyomtatott Landesm ann M iksa és T a rsa  gyorssajtóján Satoralja-U  jhely
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