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viszonzásul szabad kezet engednek a 
garázdálkodásra és tisztátalan munkál
kodásra.«

Ilyenek a hontmegyei állapotok. 
Mennyit fog a vizsgalat éles szeme 
ebben a kortes közigazgatással vezetett 
varmegyében felfedezni, kíváncsian var
juk ?

A MEGYE ÉS A VÁROS.

x  Visszahelyezett körjegyző. Mezey 
Jenő nagy-géresi körjegyzőt, a kinek 
felfüggesztéséről az elmúlt hónapban 
említést tettünk — Izsépy Zoltán ki- 
rály-helmeci h. főszolgabíró a felfiig- 
gcsztést követő napon állásába vissza
helyezte. — íme felfüggesztettek egy 
jegyzőt, a ki végeredményben csak 25 
forint rendbírsággal büntetett mulasz
tást követett el és lllésházi Kndre mádi 
jegyző, a ki eltekintve az ütlegelések 
súlyos vádjától egy halmaz rendetlen
séggel és visszaéléssel vádoltatott már 
hónapokkal ezelőtt még ma is állá
sában van. Ezt nevezik magyarul kor
tes közigazgatásnak.

x  Kövezési ügy Sárospatakon. Evek i 
óta vajúdik már Sárospatakon az utca- 
kövezési ügy, talán most sikerül majd j 
meg is valósítani azt. Ugyanis a főut
cát és a főbb mellék utcákat óhajtják 
most járdával ellátni s c végből múlt 
hó 2ö-én népes értekezletet tartottak 
— mint tudósítónk irja — a melyen 
egyedül e kérdés mikénti megoldása- j 
ról tárgyaltak. Végleges megállapodásra 
azonban még az ülésen nem jutottak 
de úgy látszik, hogy a közel jövőben J 
végre Sárospatak is megkapja uj köve- j 
zétét és járdáját.

x  Az uj színház. Az uj színház épí
tésére vonatkozó árlejtés e hó :30-án 
ment végbe a városháza tanácstermé
ben. A legkedvezőbb ajánlatot, mint a 
kik az egységes építkezésre vállalkoz- J 
tak Zombory és Lenhardt társépitészek 
tették. Végleges döntés még nem tör
tént, de az építkezés, .mihelyst a 1 lal- 

Tiiáy társulata befejezi szezonját a régi 
színházban, még e hó végével megkez
dődik. Az uj színház megnyitását októ
ber közepére tervezik.

x  Uj adók a vidéken. Több vidéki 
város a végből, hogy jövedelmeit mi
nél jjbbán szaporítsa, a legkülönfélébb 
uj adónemeket léptette életbe. így pél-' 
dáúl Miskolcon már évek óta szednek 
adót a szikvizre, a mi nem csekély 
mértékben'bosszantja a lakosságot. A 
város azonban nem állt meg ennél a 
'furcsaságnál, hanem újabban ingatlan 
forgalmi adót allapitott meg, melyet az 
ingatlanok eladása, vétele és cseréje 
esetén akarna beszedni. Mint nekünk 
jelentik, az erre az adóra vonatkozó 
javaslatot a belügyminisztérium vissza 
utasította. A minisztérium ebbéli dön
tése igen meglepte a város vezetőségét, 
mely biztosan számított az uj adóból 
várható jövedelemre.

H Í R E K .

Május 1.
Kazinczy-ünncpély Széphalmon.

Beköszöntött ez év májusa is. A ta
vaszi nap vidáman szórta sugarait, egész 
nap hirdette, hogy' itt van a nyár, itt 
vém a poctikus május. Mar kora haj
nalbâ  az utcákon nyüzsgött*'fel s alá 
a nép — lévén e nap a munkás osz
tálynál szabad.

Majd zenehangok ütik meg füleinket, 
■mindenütt vidámság.

A sátoraljaújhelyi főgymnasium ifjú
sága már évek óta e napot használja 
fel arra, hogy lerója a kegyelet adóját 
Széphalmon, hazánk halhatatlan jelesé
nek Kazinczy Ferencnek sírjánál. Azon 
nagy munka, amelyet Kazinczy nyel
vünk ujáalakitásával végzett, elhervad- 
hatatlan babérokat szerzett neki, s em
léke örökké élni fog s soha el nem 
múló hálával lesz emléke iránt a ma
gyar nemzet inig csak létezni fog. Fö- 
gymnasiumunk ifjúsága is nagy ünne
pélyt tartott a Kazinczy sírjánál, hogy 
evvel is kifejezze ama háláját, amivel

l ' E L S O M A G Y A R O K
! ez ciháit nagy ember emléke iránt vi
seltetik. Kora reggel zászlók alatt 
mentek ki a főgymnasium tanári kará
nak vezetése mellett Széphalomra. — 
Az ünnepélyt a főgymnasium énekkara 
nyitotta meg, amelyet Lakatos Dezső, 
az önképzőkör ifjúsági elnöke beszéde 
követett. Majd Somogyi Bertalan sza
valta el -A hazáért* c. költeményt.

Az ünnepély fénypontja Dr. Hám 
Sándor főgymn. tanár beszéde volt. 
Remek s fordulatokban gazdag beszéd
ben emlékezett meg a'nagy nyelvúji- 
tóról. Ecsetelte Kazinczy élete s mű
ködését s annak üdvös voltát. Megem- 
(ékezett mind ama vívmányokról, me
lyet a nagy nyelvújító keresztül vitt, 
amely munkával Kazinczy megterem
tette a valpdi magyar nyelvet. A szép 
beszédet majd a szózat eléneklésc kö
vette, mely után az ünnepély be is fe
jeződött.

E helyen említjük meg, hogy a sá- 
: rospataki főgymna.siüm s tanitóképezde 
j ifjúsága c hó 5 én keresi fel Kazinczy 
i sírját s hasonlókig nagy ünnepélyt tart.
! —■ Szebben megünnepelni május 1 -ét 
már nem is lehet. A nagy hala lero
vása amit e férfiú emléke méltán meg- 

| követelhet, a legmagasztosabb köteles- 
| ség, mert az ő érdeme az, hogy elvé- 
I gezve a nyelvújítás nehéz munkáját 
i megteremtette, a mai édes magyar 
: nyelvet. t [bgy.)

M ájus hó elsejével u j előfi
zetés ny iIt a , , /W .v d a  t (((flfd t *- 
Ot'SZfhfi I l i r lu p ^ - r a .  Tisztelet 
tel kérjük t. előfizetőinket, a k ik 
nek előfizetése Á prilis végével 
lejárt, hogy a lap megrendelé
séi m inél előbb m egújítani sz í
veskedjenek, nehogy a szétkül
désben fennakadás történjék.

— Kinevezések. Ü Felsége a király 
S z ilv ág y i B é n á r t Jenő századost 
őinagygyá, dr. Sebők Antal ezred 
orvost törzsorvossá, S z e n t g y ö rg y i ; 
Bélát pedig főhadnagygyá nevezte ki.

-- Áthelyezés. Molnár Karoly kezelő 
i honvéd hadnagy Ujhelyből Nagy-Kr.ni- 
7sára helyeztetett át. — Kovács Béla 

| honvéd kezelő hadnagy pedig Sátoralja
újhelybe helyeztetett át.

Kitüntetett zongoraművész. Poló- 
nyi Elemér az országosan ismert jeles 
zongoraművész, városunk szülöttje c 

| hó öO-án a belgrádi konakban rende- 
i zett szerb udvari hangversenyen több 
magyar zeneművész társaságában hang*

1 versenyezett. Polónyi művészete any- 
1 nyira tetszett ezen a hangversenyen,
1 hogy Sándor s/.erb király és atyja Mi- 
\ Ián exkirály személyesen fejezték ki 
: elismerésüket a művésznek, a szerb ki 
raly pedig megajándékozta a művészt 
a Szent-Szava rend lovagkeresztjével.

— Buzaszentelés. Vasárnap tartotta 
az újhelyi rom. kath. egyház a szent

j  Márk nap megünnepléséhez tartozó bu- 
zaszentelési körmenetet, mikor is egy
házi díszben könyörgő ének és ima 
közt vonult ki az egyház a maga hí
veivel a szántóföldre, hogy ott Isten 
nek bő áldását kérje az emberi kéz 
legfáradságosabb munkájára. A kör- 
menetet a távollevő K atinszky  Géza 

I plébános helyett V io le t Gyula káp- 
, Ián vezette.

— Halálozás. Viski Krüzseíyi Bálint 
j jogakadémiai tanár »Máramaros* szer- 
| kesztője, ki nem rég Sárospatakon mii- 
i ködött, tegnapMáramaros-Szigcten meg
halt.

— Május elseje. Amilyen kedves poé- 
tikus május havának első napja, ami
kor virágillattal telik meg a levegő s 
madárdal hangzik fel a félig kinőtt 
lombsátorból, olyannyira kellemetlen 
azoknak, akik,, zselléri minőségükből 
kifolyólag a házitüzhely megváltoztatá
sára vannak utalva. Mozognak az utcán 
a butorszállitó kocsiknak nevezett bár
kák, hogy egy jobbnak képzelt lakásba

; költöztesse a megmozdult lakók ingó*' 
bingóságait. S inig kint a zöldben rigó«

; füttyön gyönyörködik a mélabus sze- 
) rclmes, addig idebent zsörtölődő házi-í 
j asszonyok s mérges arcú hordárok bo- j

szánkódnak a lakásváltoztatása kelle
metlenségein.

A vöröskereszt-egylet országos 
közgyűlésé. A magyarországi vöröske- 
reszt-egylet e hó 22-én délelőtt 11 óra
kor Builapest székes főváros képviselő- 
testületének közgyűlési termében (IV., 
Váci-utca 62. sz. uj városház) Mária 
Waléria főhercegnők és Lajos Győző 
főherceg védnökhelyetes jelenlétében 

, országos közgyűlést fog tartani. E köz
gyűlésen az itteni fiókegylet is képvi
selve lesz.

Evangélikus nöegylet. Boór Jenő 
ág. evang. lelkész már régebben buz
gói kodi k egy nöegylet felállításán. Buz- 
gólkodasát mint értesülünk valahára ta
bui mar siker fogja koronázni, mert a 
közeljövőben megalakul az evang. nő
egylet, a melynek nemes célja lesz a 
szegények segítése.

— Miniszteri biztos. A vallás s köz
oktatási miniszter a felső kereskedelmi 
iskolánál az 1900. év folyamán meg
tartandó vizsgálatok vezetésével minisz
teri biztosi minőségben saját részéről 
a homonnai államilag segélyezett köz
ségi felső kereskedelmi iskolához Zorn 
Vilmos kassai jogakadémiai ny. r. ta
nait küldte ki.

— Az uj postaosztály, amelyet a 
róm. kath. templom mellett nyilván a 
központi postahelyiség szűk volta miatt 
és az okszerű megközelíthetőség szem
pontjából helyez el az igazgatóság, —- 
mindenesetre üdvös újítás. Ámde mikor 
erről hirt adunk, nem mulaszthatjuk el 
ismételni kifogásainkat a mai postahe
lyiség egészségtelen, alkalmatlan és a 
megközelíthetőség tekintetében a bel
város közönségére kényelmetlen volta 
fölött. Nemsokára egy kiváló szakte
kintély tollából — aki a postai közle
kedési viszonyokkal nagyon ösmerős és 
egészségügyi dolgokban teljesen au 
fait, —• állításaink igazolására egy tar
talmas cikket közlünk.

Százados es kávés ügye. Megem
lékeztünk annak idején arról a botrány
ról, a mely a nyíregyházai nagyszálló 
kávéházban történt, hogy tudniillik a 

! kavéház tulajdonosa: Baumciszter F/ nő 
tettleg inzulálta R. századost. A száza
dos védekezésre képtelen volt, mert 
egy éppen akkortájban lefolyt párbaj
ban karja megsérült s igy felkötve hordta 
azt. A százados azonnal provokáltatta 

i  a kávést, aki azonban nem volt talál- 
’ ható sehol. Mikor végre megtalálták, 
a kávés nem volt hajlandó lovaglás elég
tételt adni a kapitánynak. Ennek azu
tán az lelt a következése, hogy a szá* 
zados vizsgálatot kért maga ellen. A 
hadbíróság tagjai már megérkeztek Deb
recenbe s e héten ülnek össze, hogy 
kimondják, megmaradhat e a százados 
a hadsereg kötelékében.

— Megfult gyermek. Ma reggel a 
Kossuth-utcán szokatlan csődület tá
madt egyik ház előtt, ahol az orvosok

í egy fuldokló gyermek életét akarták 
i megmenteni. Rciner Ármin 0 éves La- 
;jos fia ugyanis pászkát evett : a pászka 
megakadt a torkán, amely a::‘án halá
lát is okozta.

— A beregszászi gymnasimr kiegé
szítése. Mint beregszászi tudósítónk irja, 
a beregszászi gymnasium VI. osztálya 
még ez év szeptemberében meg fog

I nyílni.
1 — Tűzvész. Vármegyénkben az utóbb:
napok alatt napról-napra kapjuk az ér- 

j tcsitést, hol egyik, hol másik község
iből a tűzvészekről. A gondatlanság foly 
tán, a melynek következtében a lüz ke
letkezik egész községet tesz szerencsét 

| lenné és nyomorulttá. Ily n; ;;y tűzvész
ről ad hirt imregi tudósítónk, hol a műit 
hó 29-én éjjel óriási tűzvész dühöngött, 
a mely 26 lakóházat a ho : ;á tartozó 
melléképületekkel elhamvasztott, A tiiz 
egy paraszt házban ütött ki s oly ro
hamosan terjedt, hogy pár perc alatt 
tüzlángban állottak az ösrzcs épületek. 
Az uhunkból felriadt lakosok a nagy 
zűrzavarban fejüket vesztettek s egye
dül holmiok megmentésé:, ‘.».adóztak, 
S igy történt, hogy igen r ^  szarvas
marha és szárnyas állat istállóba egeit, j 
Még nagy szerencsének mondható, i

i Z A G I  H 1 R L A R . ________
hogy ember élét nem esett áldozatául 
az elemi csapásnak. A tűzkár, tekin
tettel arra, hogy kevesen voltak bizto
sítva tetemes. A tűz okát a mai na
pig nem sikerült kideríteni. Minthogy 
gyújtogatásról beszélnek, a csendőrség 
ez irányban megindította a vizsgálatot.

Felpofozott aszfaltbetyár. Az asz
falt betyárok számára jó Iskola volt egy 
Kassán tegnapelőtt történt eset. Egy 
uracs szemtelen módon viselkedett egy 
hölgy irányában. Először, feltűnően kö
vette, köhécselt, csoszogott a háta ille
gett, amint ez szokás az ilyen esetek
ben s mikor a hölgy mindezekre nem 
reagált, megszólította. Szerelmi aján
latot tett neki, amire hiába kapott visz- 
szautasitó választ, tovább folytatta szem
telenségeit. Egyre a nyomában volt s 
végre oly tolakodó !c t, hogy a nő meg- 
sokalta, szótlanul hátrafordult', pofon 
vágta az aszfaltbetyárt, kinek kalapja 
messze elrepült. Az uracs erre clkot- 
ródott, az arra járó közönség pedig 
megéljenezte a hölgyet,

— Kerthelyiség megnyitás. A múlt 
vasárnapra hirdetett Z?tf/£-kerthelyisé- 
gének megnyitása, a kissé hűvös időjárás 
miatt e hó 6 ára halasztatott amikor is 
a gyártelepi és Lukács Károly zenekara 
közreműködésével lesz megnyitva.

A katonatiszti fizetések emelése. 
A hadsereg rendeleti közlönyének leg
utóbb örvendetes hírrel lepi meg a ka
tonatiszti kart. A hadügyminiszter ugyan 
is elrendelte, hogy a magasabb tiszti 
fizetések január elsejétől számított pót
lékát haladéktalanul folyósítsák. K sze
rint a katonatisztek, kik tudlevően az 
,év,első négy hónapjában még a régi 
fizetéseket kapták, ma a régi és uj fize
tésük közötti különbséget január 1-től 

' számítva egyszerre megkapják, május 
j elsejétől kezdve pedig nagyobi) fizeté- 
j síiket rendszerint felvehetik.

Ocarina Hangverseny. A gyárte
lepi ocarina társaság e Ü án hangversenyt 
rendez ismét a Bock szálloda kerthe
lyiségében. Alkalmunk volt a multi hang
versenyen hallani őket s igazán meg
lepő mily tökéletességre vitték s ép ez 
okból ajánljuk a hangversenyt a közön
ség figyelmébe. _ ~

— Pálinka és szerelem. Korán her
vadt szépség Koisz György né, lcime- 

i ríi't, áradt, fásult már. Megölte érzé-
kfit a teméntelen szesz és mégis ebben 
leli mindig gyönyörűségét. Ez vissza
hozza egy-egy pillanatra lelkének fia- 

italos lázát habzó életkedvét, forrongó 
vére ilyenkor keresi a férfit, ki részese 
legyen az ő lángolásának, ki megértse 
az ő epekedő sóhajait, izzó vágyako
zását. És a rövid mámor után belezu
han ismét a fásultság hideg gomolya- 
gába. Betegség, amelyet a szesz • oko
zott és amelyet ezzel gyógyít. Koisz. 
Györgyné tegnapelőtt estefelé valahol 
kissé mámorosra itta magát. Aztán oda
áll az utca sarkára és várta, hogy majd 
jör. arra cgv férfi, kinek szemei meg
aka Inak rajta. Nem jött olyan és a 
szerencsétlen asszonyt az alkohol kin- 
vesztő ereje, a sóvárgás forrongó láza 
leverte lábáról. Úgy akadlak rá a kassai 
rendőrök. Nyitott csillogó szemei lán
gollak, ahogy a férfikar derekára fonó- 

j dott, hogy felemelje. Azt hitte, hogy 
| végre megjött az, akit várt. . . . Befek
tették a két kerekű kis fellett kocsiba 
és vitték a — kórházba. 0  csak azt 
érezte, hogy megölelték . . .

-- Nyilvános nyugta. Weinbcrger Dá- 
| v'd imregi földbirtokos az »Izr. nép- 
le Dny ha egyesület*-nek 20 koronát adó*

I mányozott. Fogadja érte az egyesület 
l.álás köszönetét. Sátoralja Ujhely 19(30.

! május 2 án. Haas Adóit é. pénztárnok, 
Widder Gyula e. titkár.

* — Lakás változtatás. Dr. Rosenberg
| Hernádi lakását és fogászati műtermét a 
Kincsessy-gyógyszertár mellett lévő Hor
váth féle ház emeletébe helyezte át.

— Törvényjavaslat a fürdőkről. A 
kereskedelemügyi miniszter a hazai für- 
lŐk ügyének fejlesztése végett törvény
javaslatot dolgozott ki, melyet még eb
ben az. évben a törvényhozás elé akar 
terjeszteni. A törvénytervezet — érte
sülésünk szerint — különféle többe-kc- 
vésbbé fontos intézkedést tervez s ne
vezetesen kimondja, hogy a fürdőhely 
körül meghatározandó védőövön belül 
oly iparágak gyakorlása s gazdasági
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berendezések, üzlettelepek létesítése s 
általában oly munkálatok foganatost 
tása, melyek a fürdőhely természeté
ből folyólag a telep nyugalmának vagy 
egészségügyi hatásának ártalmára len
nének, nem engcdélyezhptők. Már fenn
álló üzlettelepek, gazdasági berendezd- 
sek és más műveletek csak kisajátítás 
utján, a tulajdon'szabad használatából 
folyó, de a fürdőhely közérdekű céljai
val ellentétes ténykedések, úgyszintén 
a jelen törvény hatály balépte alkalmá
val már gyakorolt ipar, ha a fürdőhely 
közérdekű céljával elletétben áll: csakis 
teljes és előleges kártalanítás mcllettt 
szüntethetők meg. Az 1890. XIV. t. c. 
alapján a hazai ipart támogató pénz
intézeteknek adható állami kedvezmé
nyek oly pénzintézeteknek is megadhat
nak, a melyek a fürdők fejlesztését, se
gélyezését vagy az azoknak való hitel
nyújtást is tűzik ki célul. Ásványvizek
nek és egyéb forrástermékeknek töltése, 
tartása és szállítási kedvezményeinek í 
megállapítása, valamint azoknak télen ' 
fütött vasúti kocsikban leendő szállítása j 
rendeleti utón szabályozandó. Mestcrsé- j 
ges ásványvizek készítése, árusítása és 
behozatala tilos.

SZÍNHÁZ.
Színházi műsor.

Szerda: Hörög rabszolga.
Csütörtök: Csapodéi'.
Péntek: Sulumith. 1-Ydludv'árakkal. '1
Szombat: A teknősbéka.dtt először.)
Vasárnap: délután : Jani és .Juezi.

este : Az ördög mátkája.

:i“i! Görög rabszolga. Amióta a Gé 
sák kai John Sidney divatba hozta az 
angol muzsikát, valóságos angol-láz 
fogta el a fővárost és ez az anglomá
nja lassan de biztosan átplántálódott a 
vidékre is. Ez a láz ugyancsak sokáig 
lappang a színpadi szférák fölött, még 
pedig igazán a . felszínen. És csakis az 
angol zene lágyságának, hajlékonysá
gának, szépségének tulajdoníthatjuk, 
hogy a Görög rabszolga-íéVe szövegek 
ügye fogyott gorombaságait valamelyest 
eltűrik. Már az igaz, hogy cochonéria 
csakis a francia operett ben tűrhető, ők 
legalább finomabb cizelált kanalakkal, 
nem pedig durva, érdes, csiszolatlan 
kanállal adjak be. A mi színészeinket 
pedig kérjük a jóizlés nevében, ne tes
sék ezeket a gorombaságokat ízléstelen 
rögtönzésekkel fűszerezni. A premiér 
közönség megérti a pikantériát, ha nem 
is tetszik neki kézzel ioghatólag meg
mutatni. Egyébként a Görög rabszolga 
premierjének itten nagy és zajos sikere 
volt. Habár a zenekar nem is tudta élvez
hetővé tenni a darab kellemes zenéjét, 
a valamelyest összetákolt akkordokból 
valamit mégis hallottunk Sidney ből. 
De e fogyatékosság mellett kárpótolt 
bennünket u három primadonna, külö
nösen pedig Lévay Sárika. Az est pál
máját a két énekes szerep mellett ő 
vitte el, akinek alig van éné'kszerepe. 
() volt az est központja, Iris szerepé
ben valóságosan extázisba hozta a kö
zönséget, leginkább a külső előnyeivel, 
amelyek oly graciozusan érvényesültek 
az ügyes öltözködéssel és a pompásan 
Ízléses habkönnyű tánctoilettekkel. Hi
ába: a színpad és a lámpák reflexében 
a női báj. a női kecsesség külső va
rázsa a/, ami sokszor minden egyéb 
okoskodás nélkül képes lázba ejteni egy 
egész nézőtengert. így dominált Lévay 
Sárika az egész estén át. Minden egyes 
tánca után — amihez ugyan a kisasz- 
szonynak még gyakoi latra van szük
sége — igazi tapsvihar zúgott fel az 
agyonzsufolt nézőtéren, megujraztatták 
a rrtig csak bele nem fáradt — az a 
rengeteg sok tenyér. Mellette Halmay né 
szépen, precízen, művésziesen énekelte 
Aspasiat. Csak a szövegből lett volna 
tanácsos némi indiskréciokat érintő ré
szecskéket kihagyni. A fuvola-solója 
igazi iskola remeklés volt. meg is uj- 
rázták érte lelkes tapsviharral. Barts 
Aranka vonzóan játszta Antóniát, kel
lemes alt-hangját nagyon kedvezően 
érvényesítette ebben a szép szerepben. 
Benkő Jolán — a társulat egyik kie
melkedő jeles tagja — ismét diszkrét 
művészi játékmodorával alakította Me-

nalopist. Ferenczy nagyon szépen éne
kelte Diomédet. Tisztay, Heliodorusával 
sokszor megkacagtatta a közönséget. 
Gabányi Marcus Pomponiusával nem 
voltunk megelégedve, abszolút képtelen 
torzul.lkot csinált a szerepéből és az 
orráb d.

* Három apróság került színre ked
den majdnem üres ház előtt. L gy lát
szd!; a közönségünk nem igen szereti a 
potpurit. Még a francia lever de ri- 
deau, a fődarabok előtt s/inreketülő 
egyfelvonásos sem talált jó talajra im
itálunk, hát még az ilyen több vegyes 
aprósággal kibélelt programul, való
ságosan dilettáns szagot árasztott el a 
levegőben. Nyilván ezért maradt távol 
a közönség. Pedig az előadás megér
demelte volna a nagyobb figyelmet. — | 
Tisztay »A miniszter előszobájában« { 
Knabe Farkast mély és igaz hatással, 
valóságosan művészi erővel játszotta 
meg. Gabányi László, Gabányi Árpád
nak »'Pót táncmester »monológját mondta 
el ügyesen, a karzat sokat kacagott. 
Végül Offenbachnak bájos zenéjü ope
ráját »A varzshegedűt* játszták el hár
man. Terenczy annyi melegséggel, oly 
szépen énekelt, hogy gyönyörű bari
tonja talán még egy estén sem érvé
nyesült szebben, mint ma, a jatéka is 
igaz volt és megható. - Lévay Sá-j 
rika lágy csengésű, hajlékony hangja 
ma este oly édesen simult az eleven \ 
kis Georgette szerepébe. A Ferenczyvel 
való katonásdi kettősét zajosan meguj- 

I rázták. Barts Aranka nemcsak a fiatal 
1 pórtíu szerepét, hanem a nadrágját is 
| szépen betöltötte. Hiába! igaz a francia 
kritika régi elve: a színésznőnek ncm- 

I csak azt kell mutatnia hogy mit tud, 
hanem azt is tudnia kell, hogy mit mu
tasson. És Barts Aíanka ezt helyesen 
megmutatta.

** Vendégszereplés. Fedák Sári, ifj. 
Fedák Istvánnak zemplénvármegyei gaz
dasági egyesület titkárának nővére, aki 
bámulatosan rövid ielő alatt országos 
hírnevű operett-primadonna lett, e hó 
közepe táján vendégszerepelni fog Hal- 
may társulatánál. A fiatal művésznő a 
Szép Helénában fog fellépni.

** Halmay társulata az egyesületi 
gyűlésen. Halmay Imre színigazgató és 
Fiiredy Károly a társulat titkára, az or
szágos szinészegyesület ez évi nagyje
lentőségű gyűlésére Hétfőn Budapestre 
utaztak.

** A miniszterelnök és a vidéki szín
igazgatók. A belügyminisztérium ügyei
nek vezetésével megbízott miniszterel
nök rendeletét intézett az országos szi- 
nészegyesület központi igazgató taná
csához, melyben tudatván, hogy több 
vidéki színigazgató részére rendkívüli 
állami segélyt folyósított, szigorúan meg
hagyta, hogy az egyesület a jövőben 
is erélyesen felügyeljen arra, ho^y a 
színigazgatók kötelezettségeinek eleget 
tegyen és hogy a kötelességmulasztó 
színigazgatókkal szemben a jövőben a 
legszigorrubb rendszabályok lesznek al
kalmazva.

KÖZGAZDASÁG.

* Napszám. Napról-napra halljuk a 
panaszt mindenfelé, hogy nem kapni 
munkást aki a szőllőt művelje. E pa
nasz leginkább a Hegyalja alsó vidé
kén, de különösen Sárospatakon álta
lános. — Munkás lenne, de oly horri
bilis árt követelnek naponként, hogy 
azt egy szőllőbirtokos a mai állapotok 
mellett lehetetlen hogy megadni képes 
legyen, Minden erővel igyekeznek is 
meggátolni ennek a szomorú jelenség
nek a to. afejlődését, de úgy látszik, 
hogy minden tervük dugába dől, mivel 

j oly ellenségekkel állanak szemben, a 
J melyekkel lehetetlen, hogy valami si- 
! kei re vezetne küzdésük. Halljuk, hogy 
i Sárospatakon a hét folyamán az állami 
szőllőtelcp részére kerestek munkást, s 
kidoboltatták, hogy napi 90 krt adnak 
a munkásnak. A 90 krt emelik egész 
1 frt 30 krig. Tessék most tehát ily 
állapotok mellett munkást kapni! Me- 

! |yik munkástól követelhetjük azt, hogy 
lő jöjjön cl bár melyikünkhöz 60 — 70 
kros napszám mellett, midőn ott 90 
krt illetve 1 írt 20 krt kap, s amellett 
még nem is dolgozik annyit, mert nincs

oly szigorú felügyelet. Mindenesetre 
szomorú jelenség, hogy ép az állam az 
aki ilyen cselekedeteivel megnehezíti a 
szőllőbirtokos helyzetét , midőn arra 
volna hivatva, hogyelősegitse s támo
gassa törekvéseiben Kisebb birtokosok 
hozatnak magoknak messzeföldről mun
kást, hogy biztosítsák magokat, miért 
nem teszi azt meg az állam, hisz talán 
inkább tehetné meg, mint a birtokosok? 
Kötelessége lenne hozni munkást, ha 
a vidéken elegendőt nem talál, sőt mi 
több, még állandó évre szerződtetett 
munkást kellene tartania. Betanítani a 
munkást s igy azután rendelkezésére 
bocsájtani a szőllőbirtokosoknak. De 
ily viselkedéssel nem csak hogy elő 
nem segítik a szőllőgazdat törekvései
ben, de határozottan tönkre teszik, el
vonják a munkást, s fizettetnek a bir 
tokosokkal oly napszámot, amely ko
rántsem áll arányban a jövedelemmel. 
— így lassacskán majd megértjük, hogy 
minden szőllő gazda felhagy a szőllő- 
miveléssel, mert hogy reafizessen még 
a fáradságos munkájára az valóban ne
vetséges, s az ily cselekedeteknek 
előbb utóbb ez lesz a következése. — 
Felhívjuk e körülményre a gazdasági 
egyesület figyelmét s arra, hogy emelje 
fel az egyesület tiltakozó szavát s has
son oda, hogy-hasonló dolgok ne ad
ják elő magokat, ne hogy ezzel is ne
hezítve legyen a szőllőgazdák amúgy is 
súlyos helyzete. [e. /.)

* Permetező s kónporfuvó verseny. 
Zemplénvármcgyei gazdasági egyesülete 
c hó 24-én Dokus Gyula szellőjében 
permetező s kénporfuvó versenyt ren
dez. A verseny célja bemutatni műkö
désben és megismertetni a permetező 
gépeket és a kénporfuvó készülékeket. 
A versenyen részt vehet minden bél
és külföldi gyáros és iparos, valamint 
annak képviselője ki a titkári hivatal
ban e hó 20-ig ezt bejelenti a gépek be
szerzési forrásának s árának megjelö
lésével. A versenyen be lesznek mu
tatva a különféle permetezők s a liszt 
harmat ellen védekezési kénporfuvó ké
szülékek is. — A versenyre a gyáro
soknak oklevél az iparosoknak pedig 
három díj s pedig I. 3 darab 10 koro
nás arany. II. 2 darab 10 kor. arany. 
III. 1 darab 10 koronás arany van ki
tűzve. — A versenyről annak lefolyása 
után beszámolunk.

* Tavaszi fagy a Hegyaljan. Az az
abnormális időjárás, a mely középeurópa 
klímáját néhány esztendő óta zaklatja, 
immár a legnagyobb bizonytalanságba 
sodorta a gazdaközönséget. Minden 
gazdasági számítás, a mely időjáráson 
alapszik, fiaskót mond, hol a gyenge 
tél, hol pedig az erős és hideg tavasz 
folytán. Ez évben is a téli hónapokban 
alig volt tulajdonképpeni telünk, most 
pedig a tavasz igazán kiszámíthatatlan. 
Egy napon perzsel a napsugár, másna
pon meglep a hideg. Az elmúlt héten 

j is szombaton reggel virradóra mintegy 
I 2 — 4 fok hideg mellett az egész hegyalja 
I szőlői kisebb-nagyobb fagyot szenved
tek. A sátoralja-ujhelyi hegyeken is te
temes károkat okozott. Mint Tállyáról 
írják nekünk ottan 4 fok hideg mellett 
lefagyott az egész tállyai szőlőhegy, az 
óriási kárt, a mit a fagy okozott, ki 
sem lehet számítani. Még a szombati 
éjjelt megelőző napon annyira lehűlt a 
levegő, hogy a szőlősgazdák egész éj
jel kint a szőlőhegyen virrasztónak és 
mikor látták, hogy a hőmérő 2 fok me
legen alul száll, meggyujtottak az ah
hoz való szurkot és oly füstöt csinál
tak, hogy a környékbeli falukat egész 
Szerencsig elárasztották füsttel és még 
sem használt semmit, mert 4 fokos hi
deg ellen nem lehet védekezni. Bor
zasztó nagy levertség uralkodik a gaz
dák között, mert tömérdek pénzbe, 
időbe, és fáradságba került, mig eny- 
nyire hozták a szőlőket és most néhány 
perc alatt minden tönkre ment.

* Lóosztalyozás. Kassán e hó 20.-án 
lesz a lóoszlályozás a városi majorban. 
Katonai részről Strausz János lüzérszár 
zados küldetett ki az osztályozás ellen
őrzésére.

* A sárospataki szőlőbirtokosok az
állami telep ama újítása ellen, hogy a 
napszámot 90 — I30krra emelte — mint 
tudósitónk Írja — gyűlést tart, ahol ez 
ellen tiltakozni fog s megkeresi a föld-

mivelésügyi minisztériumot, hogy vál
toztassa meg az intézkedést. Különben 
ezzel lapunk ezen rovatában bővebben
foglalkozunk.

* A felvidéki nép érdekében. Miként
értesülünk, a mezőgazdasag emelése és 
a szegény parasztság támogatása érde
kében a földmiveljsi kormány elhatá
rozta, hogy öt vármegyében és pedig: 
Útig, Ugocsa. Bercg, Máramaros és 
Zemplénben behozza az egyszerű gaz
daságot állami támogatással. E célból 
az illető községekben mintagazdaságot 
rendeznek be s a kincstári erdőkben a 
bérlet ára holdankint nem lesz nagyobb, 
mint a beregmegyei bchönborn grófi 
bérleten.

Ipar és kereskedelem.
x Pályázat. Az ungvári ovoda épí

tésre a pályázat e hó 6-án jár le. Aján
latok a tanfelügyelőségekhez adandók 
be. — 13.757 K. Bánatpénz 5%-

x A borvizsgálat dija A hudapesti 
és kolozsvári állandó borvizsgáló szak
értő-bizottságok által teljesített kémiai 
vizsgálatok diját a kereskedelemügyi 
miniszter egyetértőleg a földmivelésügyi 
miniszterrel, április 1-től számit** az 
eddigi 32 koronáról 16 koronára szál
lította le.

Fizotésképtelenség.Wettenste in H.
munkácsi kereskedő árutartozásai 26,200 
koronára emelkednek, 7000- K. erejéig 
már végrehajtásokat intéztek ellene, 
mely körülmény valószínűleg a csőd 
kérelmezésére vezet.

Szerda, május 2

TÖRVÉNYSZÉK.
§ Esküdtszék! tárgyalások A sátor

alja-ujhelyi kir. törvényszék az esküdt
széki tárgyalásokat folytatólagosan c 
hó 21, 22, 25 és 26. napjain tartja meg. 
Ez alkalommal esküdtek lesznek :

Rendes esküdtek -. Behyna Kálmán, dr. 
Tátray Dezső, Rose Salamon, Zom- 
bory János, Kucscra Antal, Mcczner 
Gyula, Langermann Károly, Bock Imre, 
Spotkovszky Károly, Csizy Ferencz, 
Kroó Gyula, dr. Kossuth János, Pekáry 
Gyula, Reichard Lajos, ifj. Horváth Jó
zsef, Fleiszner Frigyes, dr. Fried Lajos, 
Sebőn Sándor, Kiss Ödön, Kriszt Ist
ván, Lővy Adolf, Róth Mjór, Némethy 
Bertalan, Szentgyörgyi Dezső, Kovács 
Endre, Vadászy Antal, Sztropkovics 
Imre, Meczner Béla, Zubay György. — 
Helyettes esküdtek : Dókus Mihály, Rutt- 
kay Mór, Pilissy László, Németh Nán
dor, Beszterczy Gyula, Kapás Aurél, 
Hozdovics Antal Nemes Lajos, ifj. Ba
jusz József, Petz Vilmos.

§ Szenzációs fordulat állott be Tóth 
Császár Jánosné ösmeretes bűnügyében. 
Még élénk emlékezetünkben van az a 
szomorú kép, a mikor a büntető törvény
szék nagy tárgyalási termében két sú
lyosan vádolt bűnös megtörve ült a 
vádlotttak padján. Az asszonyt, a ki az
zal volt vádolva, hogy szeretőiét, a férje 
meggyilkolására felbujtotta — bizonyí
tékok hiányában felmentették. A kir. 
tábla tegnap táviratilag rendelte el Tóth 
Császár Jánosné elfogatását. A csend
őrség már kivonult az asszonyért Nagy- 
Cigándra.

A szerkesztőség üzenete:
Kis leánynak, ön azt kérdezi tölünk, hogy 

minek is van szerelem a világon ? Igazán: 
»Minek is van szerelem a világon?« A máso
dik kérdésében téved kisasszony: Van más ha
lálos szerelem is, a mely nekünk éppofypoé- 
tikus. mint volt annak idején a Rómeóé. A  
hol tisztán, érintetlenül híven ápolja a tlŐ  a*  
ö szerelmes illúzióit mindaddig mig a termé
szet rendje meg nem nyugtatja fáradt Mlvét. 
Erőt és bátorságot öntsön leikébe és mindén 
jobbra fordulhat.

Jogász Spatak. Az országgyűlési gyorsiroda 
főnöke: Kcnyvcssy Adolf. A lakását nem tud
juk, de gyűlések alkalmával rendesen az or
szágházban (I. emelet) található.

K. N. Helyben. Kérem ne tessék az ilyesmik
kel zaklatni bennünket, ilyes dolgokért igaz
ságtalanság egy pénzintézet jóhirnevét szenjf* 
nyerni. Tessék máskor jobban vigyázni.

Nem közölhetők. Angit. Humoreszk.) — Az 
ellcntállás. — Egy év története (Tragikomédia.)

Kiadótulajdonos:
LANDESMANN MIKSA.
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két gyorssajtóval\ különféle segédgépekkel és a ledivatosabb betiif aj okkal 
a kor igényeinek megfelelően berendezett

K Ö N Y V N Y  O M D ÁJ  A
WEKERLE-TÉR SÁTOR ALJ A"UJHELY DR. SCHÖN HÁZ

ajánlkozik mindennemű lcVSiiyviiyoiudHi munUának, u. m : hírlapok, folyóiratok, könyvek, röp- 
iratok, diszmüvek, szinlapok, takarékpénztári évi zárszámadások, tanodái jelentések, árjegyzékek, számlák bárca- 
könyvek perforirozva (lyukkasztva) levélpapírok és levélboritékok, eljegyzési, lakodalmi és táncvigalmi meg

hívók, táncrendek, gyászjelentések, körlevelek, táblázatok falragaszok stb. stb.

Ízléses, hibátlan, gyors, pon tos és ju tá n y o s  árban
kívánatra  több színben való elkészítésére.

Nagy raktár mindenféle községi, körjegyzői, ügyvédi, kereskedői, egyházi és iskolai

NYOMTATVÁNYOKBÓL
m elyek itt o lcsóbban  kaphatók, mint bárhol.
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„Felsőmagyarországi H írlap"
PO LITIKA I ÚJSÁG

5 vármegye független polgárainak legelterjedtebblapja. Megjelen hetenkint kétszer.
Előfizetési ára: Egy évre 5 Irt Félévre 2 frt 50 kr. Negyedévre 1 frt 25 kr. Hirdetések jutányos árban közöltéinek
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