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Megjelen minden szerdán és szombaton este
Kéziratokat viasza nem adunk.

Sze rke sztő sé g : W ekerle-tór 671.

A vármegye közgyűlése.
— Közigazgatási áramlat. —

Sátoralja-Ujhely, május 16.

Szokatlanul, szinte idegenszerű 
hatással volt eleinte, hogy lapunk 
a vármegye közgyűléseivel kapcso
latosan némi politikai reflexiókat 
fűzött az eseményekhez. Szokat
lan, mert eddig itten sajtó orgá
num ilyes modorban a gyűlésekkel 
nem foglalkozott, szokatlan, mert 
ilyes tónusban a vidéki sajtó nem 
igen szokott bíbelődni, szokatlan, 
mert ezeket a kommentárokat 
csakis az országgyűlési események
hez szokták fűzni. Ámde mi ebben 
a mi szűk pátriánkban hivatást 
éreztünk az ilynemű szerepléshez 
és ime örömmel vallhatjuk rövid 
pályafutásunk után, hogy nem 
eredménytelenül. íme a mint a 
»Magyarország*, is említette a múlt 
héten, Zemplénvármegyében uj 
rendszer bontogatja szárnyait. En
nek a megteremtésében nem ar- 
rogál érdemet ez a lap, csak pusz
tán azt a tényt konstatálja, hogy 
ilyen alakulások után ilyetén sze-i 
replésének van jogosultsága de 
sőt kötelessége is.

Ezen a mesgyén haladunk ma 
is amikor a tegnapi megyei köz
gyűlésről referálván — egy örven
detes áramlatra ujjal mutatunk.

A közgyűlés népessége, a köz
gyűlés vezetése, a közgyűlés tar
talma mind azt mutatják, hogy 
üdítőbb, egészségesebb mintegy 
jóleső levegő áradott széjjel a 
megye aöld asztala fölött. Az a 
híing, amelyen Molnár főispán a 
tegnapi enunciációiban beszélt, egy 
hatalmas, erős közigazgatási akció 
visszhangjaként csendült fel az 
ódon falak között. Ezelőtt az »aka
rom« és »parancsolom« tónus volt 
az uralkodó, ma a szelídség és 
hajlékonyság jellemző tenorja szó
lalt neg a főispán hangjában, ami
kor a többség akarata előtt való 
meghajlást többször és oly mar
káns hangsúlyozással kiemelte.

Ez az a politikai légváltozás, a 
melyet mindenki érezhet, csak az nem 
aki elbódulva a régi rendszer hatal
maskodó, erőszakoskodó narkózi
sától még ma is elzárja orrát az 
uj levegő elől.

Az a mozgalmas érdeklődés, 
amely immár oly szépen nyilvánul 
minden közgyűlésen, amelynek im
már arra is volt ereje, hogy a ha
talom erőszakoskodó és minden 
áron érvényesülni akaró akciójának 
egy leszavazással feleljen, az a 
figyelmes érdeklődés minden me
gyei ügy iránt, az a harc, amely 
a közügyek terén az igazság ke
resésére indul minden közgyűlésen 
nagyobb és nagyobb lendülettel: 
az ma tpár Zemplénvármegyében 
is kivívta magának azt az elisme

rést, amelyet a közigazgatást el
lenőrző közönség méltán megér
demel. Ezért ugyan nem járna el
ismerés, mert hisz kütelességtelje- 
sitésről van itt szó. Ámde, amikor 
egy elernyedt, egy elcsenevésze
sedett ellenőrzés után, kezdjük 
észlelni az igazibb, bátrabb, őszin
tébb ellenőrzést, lehetetlen e tény 
előtt örömtől duzzadó kebellel meg l 
nem hajtani az igaz elismerés zász
laját.

Ha Zemplénvármegye közönsége 
ily irányban halad előre, lesz még 
ebben a megyében olyan ideális 
Önkormányzat, amely után már 
áhítozva kívánkozik a megyei kö
zönség tekintélyes, hatalmas, igaz 
közvéleménye

Egyébként a keddi vármegyei 
közgyűlésről szóló részletesebb tu
dósításunk a következő:

*
Sátoraljaújhely, májú« 15. 

Molnar István főispán délelőtt 9 óra
kor megnyitja a gyűlést, üdvözli a vár
megye Közönségét. Jelenti, hogy az ad
minisztrációban semmi változás nem tör
tént. Ismét hangoztatja, hogy a főszol- 
gabirák nem tehetnek eleget külső mun* 
kálóknak. Az dnünisztrúcio jobb irányba 
való tereléséről is beszéh. Különösen 
hangoztatja, hogy a tisztviselők átérzik 
hogy ők nem uiai, hanem szolgái a 
vármegyének, a fősipánnal együtt. Az 
Ínséges vidékek állapotáról személyes 
tapasztalokat kíván eszközöltetni me
gyei főtisztviselők utján. A szőlőfagyok 
után ért szőlőkárokról is mcgemlékszik, 
megemlítvén keserűen, hogy a borha
misítók csapái-a után im most uj csa
pás érte a Hegyalját. De ezzel szem
ben még erősebb bizalomra, takarékos
ságra kéri a megye közönségét.

A főispán beszédjének elhangzása 
után Dóktis Gyula vmegyei főjegyző 
emelkedett szólásra, hogy a főispánhoz 
intézett hagyományos üdvözlő beszé
dét elmondja, mint mindig most is emel
kedett, lendületes tartalommal.

Ezután ifj. Meczner Gyulának Sátor
alja-Ujhely város árvaszéki ülnökének 
a vármeeyétől való eltávozása fölött 
fejezte ki őszinte sajnálatát, úgy a köz- 

j gyűlés, mint a főispán.
Az illand > választmányba választót*

| tak (helyesebben igy irlutnok, hogy 
»a főispán kinevezett«) 3 tagot: báró 
Sennyey Miklóst, Juhász Jenőt és Ar- 
nothfalvy Tivadart. A központi választ- 
mánybá egyhangúlag választatott meg 
titkos szavazás utján: Ambrózy Nán
dor és Székely Elek polgármester.

A választások után egy különösen 
nagy közgazdasági fontossággal biró in
dítvány meghallgatására teljesen megtelt 
a nagyterem : Bcrnáth Béla orsz. képv.

! a Hegyalját és az egész országot ért 
fagyásról mint egy rendkívül súlyos és 
szomorú közgazdasági csapásról emlé
kezett meg és kimerítő, tartalmas és 
nagy szakértelemmel megokolt indoko
lással, általános és lelkes helyeslés kö
zepeit tette meg a következő indítvá
nyát :

Indítvány.
írjon fel a vármegye törvényható

sági bizottsága a képviselőliá/hoz:
1. A szőllőterületek adóked.ezmé 

nyérc vonatkozó 1891. I. t. c. oda 
módositassék, hogy az az esztendő, 
amelyben nagymérvű kárt okozó elemi 
csapás éri a szőllőtcrűlcteket. esetleg

á következő év is, a tízévi adómén-j 
fcességbe ne számíttassák be.

2. Ugyancsak oda módosíttassák az j 
1896. V. t. c., hogy az agrárkölcsönt' 
élvező szőllőbirtokos abban az eszten
dőben, amelyben nagymérvű kárt 
okozó elemi csapás éri szőllőterületét 
és az erre következő esztendőben, az j 
esedékes részletfizetésre kötelezve ne j 
Ijpgyen, illetve ezen évekre a vissza
fizetésre nézve halasztási kedvezmény
ben részesüljön.
Ezután a tisztviselők fizetésrendezése 

javára megszavazott 2°/0 pótadó íelosz- j 
tási tervezete olvastatott fel, annak ki- I 
nyomatása és hivatalos utón való rész
leges megüsmei tetése elhatároztatott. 
Ennél a kérdésnél Wiczmándy Ödön 
— lapunk előző számában ösmertetett 
fellebbezés értelmében — felszólalt és 
nagyhatású beszédet tartott, különösen 
helytelenítvén, hogy ily súlyos közgaz
dasági viszoyok mellett ismét újabb 
pótadóval terheljük meg a vármegyét.

Szőllősy Arthur ugyanezen kérdésnél 
a gyámpénztári könyvelővel szemben, 
dr. Lengyel Endre pedig a tiszti főor
vossal szemben kér nagyobb méltányos
sagot és igazságot, mint a mennyit a 
felosztás nyújt.

Elhatározza a gyűlés, hogy Dokus 
G ulának a közigazgatási reformra vo- 
n. tko zó nagyszabású munkálatát kinyo
matja, a sárospataki járásbíróság ügyé
ben« tett kérvénynyel együtt és azt szét- 
knidi a tagoknak. Tárgyalás ata csak 
a jövő ülésben veszik.

Előlegesen még az alispán évnegye- 
gyedes jelentése tárta fel a közgyűlés 
előtt a megye sanyarú közgazdasági ál
lapotát. Különben nagyobb jelentőségű 
dolgokat nem tartalmaz.

Végül még egynéhány jelentés fel
olvasása után Bencsik István kérvénye 
folytán, a felfüggesztésétől számítva fize
tésének a kétharmad részre való feleme
lését megszavazták. Fegyelmi ügyének 
tárgyalása heves jelenetet provokált, ha
tározatiig kimondta a megye, hogy 
ezt a húzódó ügyet megsürgeti. (Kü
lönben erről lapunk más helyén többet 
is Írunk.)

Főispán az ülést 12 órakor bezárja 
és annak folytatását a szerdai nap dél
előtti 9 órájára kitűzi. Erről következő 

! számunkban.

Sátoralja-Ujhely, május 16.

Humor a megyegyülésen. A megye- 
j gyűlések komoly tonusa igazán unal- 
í  más volna, ha néha-néha nem lopoz- 
kodnék be oda a humor. Ez azután 

| némi derűs fényt szór széjjel a nagy- 
| fontosságú érdekek szférájában. Tegnap 
is, mikor a Bencsik István felfüggesz- 

! tett főszolgabíró fegyelmi ügyében a 
vármegye közönsége mintegy egyhangú 
lelkesedéssel intézkedett Bencsik ügyé
nek a szorgalmazása iránt, személyes 
érdekűnek tekintvén az ügyet, mely 
miatt a főszolgabíró immár közel egy 
esztendő óta nyilvános és bélyegző 
meghurcoltatásnak van kitéve: — egy
szerre felemelkedik Bottka püigazgató- 
sági segédtitkár és nagy garral kijelenti, 
hogyha »a megye közönsége ösmerné 
az aktákat, akkor nem nyilatkozna 
ilyképp Be ne síkről«. — Erre még 
óriásibb lelkesedéssel szólalt meg a 
megye közönsége B c n c s i k mellett, 
»eláll« kiáltásokkal hallgattatva cl a 
seg^dtitkárt. Nem vitatjuk most azt, 
amit többen hangoztatnák, hogy a se- 
gédütkárnak szólási joga nem volt, 
utána se járunk a dolognak. Minek? 

I Fölösleges I Hisz akkor más alkalommal 
i nem volna része a közgyűlésnek humor

ban. Mert a segédtitkár ur, aki ez alka 
lommal úgy kell lenni — hogy a pénz
ügyigazgatóság nevében felszólalt olyan 
embernek a benyomását teszi, a ki 
bizonyos küldetéssel vagy bizonyos am
bícióval jön el a gyűlésbe és azután 
megfeledkezik róla ott a plenum előtt, 
hogy ha ő most felszólal, akkor a fegy
vere visszafelé fog sülni. Lám ha fel 
nem szólal, akkor nem lett volna oly 
erős a Bencsik melletti lelkesedés. De 
még egyet. Ha fel nem szólal ilyképp 
a hogyan tette, akkor nem ébresztette 
volna a közvéleményben azt a gyanút,

| hogy itt személyes ügygyei kapcsolatos 
hajszáról van szó. Mert védtelen embe
reknek nem szabad olyképp neki menni,, 
hogy csak sejtetjük azt, amit róluk 
tudunk és nem vágjuk ki egyenesen, 
hogy mi az amit róluk tudunk. A hi
vatalos titkot mindenesetre megsértet- 
tte, a mikor aktákra hivatkozva dezau- 
vuálni igyekszik valakit. Ezeket a gya
núsításokat pedig a püigazgatóság ép
pen el akarja magáról hárítani.

Ha bottal akarunk verni valakit, aki 
azt megérdemli, erős testre ne men
jünk egy botocskával — mert az köny- 
nyen eltörik. Bottka ur jobb szolgála
tot igazán nem tehetett Bencsiknek, 
mint amit ezzel a humQros kis kikül
detéssel végzett. Bizony, bizony, humor 
nélkül valóban keserű volna az élet...

Nyílt levél. Tekintetes Székely Elek 
űrhöz Sátoraljaújhely r. t  város polgár- 
mesteréhez! Igaz ugyan, hogy rég volt, 
de visszaemlékezhetik még a polgár- 
mester arra az időre, amikor az ipa
rosok nagy részének lelkesedése mel
lett erős kézzel hozzáfogott az ipartes
tületi rendetlen betegsegélyző pénztár 
rendbehozatalához. Közmegelégedéssel 
találkozott ez az akció mindazok ré- 

I széről, akik az iparosok sorsát és ügyeit 
igazán a szivükön hordozzák. Mintegy 
két hónapja is elmúlt már, hogy a mi
niszter leirt Zemplénvármegyéhez és 
elrendelte a betegsegélyző pénztár azon«’ 
nali feloszlatását. Azóta vizsgálat is 
történt ez ügyben, de úgy látszik va
lamelyes oldalról ennek a hasznos ered
ményét elaltatják. Már most kérdjük: 
hogyha a tanács vizsgálatának ered
ményeként el van rendelve a feloszlatás, 
miért nem teljesiti a polgármester ezt 
a miniszteri rendeletet? Vagy talán 
visszaszivták ezt a rendeletet, vagy nem 
elég erős hozzá a polgármester, hogy 
egy titkos rendelettel, vagy altatási 
szisztémával szemben érvényt szerezzen 
a jog, törvény és igazság dicshymnu- 
szos aerájában — a nyílt rendeletnek ? 
Az iparosok érdeke és a közönség tt- 
kintélye nem tűrheti, hogy az orránál 
fogva vezettessék. A fontos ügy ily 
nemű elposványositása káros és nevet
séges.

Az ügyvédek tömörülése.
Sátoralja-Ujholy, május 14.

E hó 12-én tartották az újhelyi ügy
védek második összejövetelüket, melyen 
a jelenlevők mindnyájan a legfontosabb 
és legszükségesebb teendőnek tartották 
az ügyvédi kar tömörülését.

A lcgvitálisabb erkölcsi és anyagi 
érdeke c tiszteletre méltó karnak, hogy 
összetartson, s részünkről, kik mindig 
a szabadság és függetlenség hirdetői 
vagyunk, csak örömmel üdvözöljük ezt 
a mozgalmat, mert végtelen nagy szük
sége van a hazának, egy bátor és füg
getlen ügyvédi karra!

Az ügyvédi kar volt az, mely kiküz- 
dÖtte és megalkotta a legszentebb al-

L a p u n k  m a i  n z á n u i  A  ö l e l n i .
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kotmányjogi biztosítékokat, de meg is 
őrizte azt. Kszünkbe jut, hogy a bol
dogult Tisza korszakoan, melyben annyi 
sérelem ejtetett a magyar alkotmányon, 
az akkori hitvány kortesrendszer hívei 
oly rést akartak ütni a magyar bírói 
kar függetlenségén, hogy egy fél szá
zad alatt sem heverte volna ki az or
szág azt az erkölcsi sülyedést, melybe 
az igazságszolgáltatás sülyedt volna, ha 
a mindig éber, az igazság és alkot
mány védelmére mindig készen álló 
független ügyvédi kar önzetlenül nem 
veszi fel a harcot az önkény és hata
lom ellen.

He akarta csempészni, az a romlott 
korszak a kortespolitikát a független 
bírói karba olykép, hogy a főispánok 
bizonyos jogokat nyerjenek a bírák 
ellenőrzésére, kinevezésére s előlépte
tésére. A nagy közönség alig vette azt 
észre, de az ügyvédi kar féltette a 
testvértestület szabadságát s független
ségét, felháborodással emelte fel tilta
kozó szavát az egész országban, gyű
léseket tartottak, petitionáltak s alig 
néhány hét alatt mellettük volt az 
egész ország közvéleménye s a kortes
hatalom takaródét fújt s meg volt 
mentve a bírói függetlenség! Ezt nem 
szabad elfelejteni Magyarországon!

Az ügyvédi kart a jövőben is alkot
mányunk hű őrének tartjuk s erkölcsi 
tekintélyük és anyagi helyzetük emelé
sére irányuló minden igazságos moz
galmat támogatni fogunk.

Támogatni fogjuk azt, amit ők ma
guk az utolsó összejövetelük alkalmá
val elhatároztak, hogy a kar kebelén 
belül mutatkozó egyes egészségtelen 
irányzatokat kérlelhetetlenül ki fognak 
küszöbölni s boykottálni mindazt, ami 
az ügyvédi kar méltóságával össze nem 
fér, de egyszersmind kérlelhetetlenül 
meg fogják védeni a kar minden egyes 
tagját, aki a mozgalomhoz csatlakozik, 
minden olyan kültámadás ellen, mely 
bármely oldalról intéztetik a kar er
kölcsi tekintélye s anyagi érdeke ellen, 
mert sajnos, az utóbbi időben itt-ott 
ilyen egészségtelen s a kar tekintélyét 
mélyen bántó irányzatok kezdenek mu
tatkozni, mely ellen hathatósan kell 
küzdeniök.

E célból elhatározták, hogy Zemplén- 
megye minden járásbíróság székhelyén 
lakó és a kamarai lajstromban lévő 
ügyvédeit fel fogják szólítani e moz 
galomhoz való csatlakozásra és minden 
január, április, július és október hónap 
második szombatján tartandó értekez
letre a vidéki kartársakat egyszer és 
mindenkorra meghívják.

Érdekes, hogy az ügyvédek panaszai 
országosak, de ilynemű mozgalom Zcm- 
ptén-megyéből indul ki, s remélhetőleg 
van olyan erkölcsi tekintélye annak a 
tiszteletre méltó karnak, hogy mozgal
mukat országossá fogja tenni.

A tapasztalat mutatja, hogy Magyar- 
országnak szüksége van egy önérzetes, 
független ügyvédi karra 1

39. szám. (2)

A MEGYE ÉS A VÁROS.

x  Képviselő-testületi tagok válasz
tását ejtették meg e hó 14-én Sáros
patakon Barthos József főszolgabíró 
elnöklete és vezetése mellett. Az I. 
kerületben választási elnök volt Philipp 
Károly, jegyző Fodor Jenő. Megválasz
tattak : Pavletics Gyula, Csicseri József, 
Reményi Vendel rendes, l’etykó Pál 
és Kretovics Sándor pót-tagnak. — A
II. kerületben elnökölt Meczner András, 
jegyző Salacs Lajos, megválasztattak: 
Mcczner András, Neumann Péter és 
Dr. Mandel Hugó rendes, Hazai Kál 
mán és Stefán János pót-tagoknak. A
III. kerületben elnökölt Palágyi Lajos, 
jegyző volt Mauks György. Megválasz
tattak: Hubay Bertalan, Molnár János, 
Nádaskai Mihály, Spisák József és Pa
lágyi Lajos rendes, Bálint János és id. 
Duranyik György pót tagoknak. A fő
szolgabíró a képviselőtestület alakuló 
gyűlését e hó 18-ára hívta egybe.

x  Utcarendezés. Egy régi kívánsá
gunk teljesítéséhez fogtak a napokban. 
A piaristák templomához vezető deák 
utcát kezdik ugyanis kövezni. Régi 
óhajunk ez mert hisz városunk gyer
mekei mind erre mennek a gymna-

siumba, s vasár- és ünnepnaponként 
pedig a város intelligens közönsége 
felkeresve e kegyesrendiek templomát, 
szintén erre megy el. Egyik óhajunk 

j ez volt — a másik pedig, ami már 
j  szintén nem halasztható, az, hogy a 
| Rákóczi-utcáról befutó kis közt kövez- 
' zék ki, mert az valóságos réme az 
| embereknek, oly kriminális állapotban 
I van.

Felhívás előfizetésre.
Má j u s  hó 15-től uj előfize

tést nyitottunk a »Felsőmagyaror
szági Hírlap «-ra.

Az a mérték, a mely számban 
előfizetőink támogatnak, most már 
nemcsak buzdítás, hanem biztos 
alap, a melylyel a lap jövője is 
biztositva van.

Tapasztaltuk, hogy a közönség 
bizalommal van irántunk és méh 
tányolja becsületes törekvésünket, 
mely nem egyéb, minthogy min
denben az igazságot keresve szol
gáljuk hazánk függetlenségi törek
véseit, s Sátoralja-Ujhely város és 
Zemplénvármegye közérdekeit.

E célunktól semmi sem riaszt 
vissza, mert lapunk fennállása óta 
meggyőződtünk arról, hogy az az 
irány, amelyet követünk, helyes.

Tisztelettel kérjük a közönség 
további támogatását, kérve, hogy 
a kiknek előfizetése múlt hó vé
gével, vagy már előbb lejárt, az 
előfizetést mielőbb megújítani szí
veskedjenek, hogy a lap szétkül
désében fennakadás ne álljon be.

A »Felsömagyarországi Hír
lap «-ot megismerés céljából 2 hé
tig bárkinek küldjük mutatvány
képen.

E lőfiz e té s i á r a :

Dies irae.
T o lcsv a , m ájus 15.

Nem volt villámlás és mcnydörgéís, 
nem reszketett a föld, nem zúgott, a 
vihar, árviz nem seperte végig a föl-’ 
det, tűz nem hamvasztotta el az em
berek hajlékát, szélvész üvöltése, em
berek jajgatása nem töltötte be a leve
gőt : csendes, derült, holdfényes éjszaka 
után csendes, napos reggel követke
zett, — s mégis ez a nap volt nekünk 
a dies irae, napja Isten haragjának.

Nem láttunk, nem hallottunk semmit 
azokból, a mik a nagy katasztrófákat 
kisérni szokták, nem történt semrfpr 
egyéb, csak annyi, hogy reggel 3 óra 
tájban egy fokkal leszállt a hőmérő. 
Nem omlott össze, nem dőlt romba 
tői megrázó zuhanással semmi, — nem 
is lehetett volna akkor az egész ter
mészeten semmi változást észrevenni: 
az ég ép olyan derült volt, a csillagok 
ép úgy ragyoglak mint azelőtt, füvek, 
lombok ép úgy hajladoztak a szellő
ben, mint azelőtt, ép olyan ünnepélyes, 
templomi csend volt mindenütt, mint 
azelőtt: és akkor már meg vo!t halva 
ezer meg ezer embernek egy esztendei 
reménysége, cl volt pusztulva temérdek 
munkának és fáradságnak minden ered 
ménye.

Reggelre temetővé lett a tegnap még

mosolygó Hegyalja. Ahol tegnap zöld 
.hajtások Ígértek bőséges tcimést, szép 
ijövedelmei: ma hajtás, termés, remény*
! ség ott feküdt halva, elpusztulva, hs 
; ebben a nagy temetőben, sápadtan, sírva 
jártak az emberek, és kétségbeesve néz- 
! ték azokat a hervadt, fonnyadt levele- 
í ket, amikben annyi szép kilátásuk, any- 
nyi nehéz munkájuk lett semmivé. —

' És elgondolkozhattak az ember nyo- j 
morult, tehetetlen voltán. Egy lebellet, | 
egy foknyi lehűlése a levegőnek szá<-; 
ezreket képes koldussá tenni, -  és a 
világ ura nem tud megküzdeni evvel a 
Ichellettel, evvel a semmivel.

Az a kis szerszám, amely a hőmér
séklet változásait mutatja, s a melyre 
olyan egykedvűen tekintünk máskor, 
— halált és pusztulást hirdető szörnye
teg volt előttünk azon a végzetes éj
szakán. A kis kéneső-oszlop, a mely 
lassan, fcltartóztathatlanul szállt egyre 
lejjebb, mintha a magasból ijesztő las
súsággal leereszkedő rém lett volna, s 
amint húzódott lefelé, mintha azokat a 
romlás igéit irta volna le nekünk a hő
mérő fehér lapjára, amiket a láthatat
lan kéz Belzazár palotájának falára irt.

Hány ezer ember leste szivszorongva 
azt a kis oszlopot! É j hány ezer em
ber maradt erre az esztendőre kenyér 
nélkül, mikor az az oszlop lejjebb szállt 
egy miliméterrel! Hány millió forint 
pusztulását jelentette az az egy mili- 
tn éter !

*•
Most terjesztette a hadügyminiszter 

a delegációk elé a költségvetést. Csak 
húsz millióval kér többet az idén ágyúra 
és puskára, mint tavaly ! b. b.

Bencsik Istvánhoz.
A hálót, melyet körülied
A törvénypókja szőtt,
Széjjclszakilá vármegyéd
Nyilván a nép előtt.
Ha még is üldözve lennél?
Ha még sebed sajog?!
El ne felejtsd — kedves Pityum :
Soha ezt a napot! . . .
Önzetlen tiszta barátság
Már ma ritkán terem ! . . .
Köszöntsd c derék vármegyét,
Kös/.öntsd együtt velem!

Id. Baiusz József.

— Személyi hir. Dókus Ernő és Ber
na th Béla orsz. képviselők tegnap vá
rosunkba érkeztek, hogy a megyegyü- 
lésen részt vegyenek.

— Honvédségi adlátus Ujhelyben. 
Bolla Kálmán honvédségi adlatus e hó 
14-én reggel városunkba érkezett s 
szemlét tartott a honvéd gyalog hely
őrség felett s még az nap 1 órakor 
tovább utazott Ungvárra.

— Jubileumok. Két jubileumról ad
hatunk ismét hirt: egyik, melyről már 
lapunk néhány előző számában is meg
emlékeztünk Medvigy János ungvári 
lőgymn. tanár 30 éves tanári jubileu
máról, amelyet e hó 20 án tartanak 
meg Ungváron, ahol is a volt tanitvá-

j nyolc részéről Mikita János püspöki
helyettes, a kartársak részéről Wilcsek 
János főgymn. tanár s Ungvár városa 
részéről pedig Dr. Lüley Sándor a vá
ros polgármestere mondja az üdvözlő 
beszédet. — A másik jubileum szín
helye Munkács: Itt Fankovics Sándor 
főgymn. igazgató tölti be 25 éves igaz
gatói jubileumát. Ez ünnepély is na
gyon fényesnek Ígérkezik. Az ünne
peknek remek kivitelű albumot adnak 
át arcképekkel s aláírásokkal telve, a 
melybe minden tisztelője elhelyezheti 
arcképét. Az impozáns ajándékon kívül 
még egy közadakozásból létesítendő 
alapítványt is tesznek, amelyre már 
most erősen folyik a gyűjtés.

— Érettségi vizsgálatok. A főgym 
nasium Vili. osztályára ez évben ismét 
elkövetkeztek a meleg napok. A múlt 
héten mentek végbe az osztályvizsgá
latok, s azok részére, kik ezeken meg-

j feleltek, kedden kezdődlek az érett- 
i ségi írásbeli dolgozatok, melyek az egész 
| hét folyamán tartani fognak. Szóbeli 
I vizsgálatokra csak valószínűleg június 
! hónapban kerül a sor. Nehéz próba ez 
| az ifjaknak, de egyszersmind igazságos

mértéke annak, hogy készültsége ké
pesíti c az életbe való kilépésre, mely
ben bizonyara még sokkal nehezebb 
próbák varnak reá.

— Néptanítók figyelmébe. A földmi-
i  velésiigyi magy. kir. miniszter a gaz
dasági isin. iskolák vezetésére hivatott 
néptanítók gazdasági kiképzése céljából 
ez év jul. hó 1—28-ig az ardai, lugosi, 
kecskeméti, rimaszombati és nagy-szent 
miklóssi m. kir. földmives iskoláknál 
20—20, összesen 100 néptanító részére, 
továbbá ez évi aug. hó 2—29-ig az 
aradi, papai, kecskeméti, jászberényi, 
hódmező-vásárhelyi, rimaszombati, csá
kóvári, nagy-szent-nuklósi, szent-imrei, 
algyógyi, lugosi, csabai, karczagi és 
szabadkai földmives iskoláknál szintén 
20—20 összesen 280, mindössze tehát 
380 néptanító számára négy hetes gazd. 
tanfolyamot rendez, melyen a résztvevő 
tanítók mindenikc 100 korona segély
ben is részesül. Azon tanítók, ki e 
tanfolyamokban részt óhajtanak venni, 
e hó 18-ig nyújtsák be kérvényeiket a 
miniszterhez.

— Napfogyatkozás májusban. Május 
28-ikán délután 4 óra 10 perckor rész 
leges napfogyatkozásban gyönyörköd
hetünk, ha ugyan az idő kedvezni fog 
a ritka látványosságnak, melynek vége 
6 óra 5 perckor lesz. A hold sötét ko
rongja, mint valami fekély, fogja elbo
rítani a nap fénylő, sugárzó korongját; 
úgy hogy ennek majdnem 7 tizedrésze 
-elsötétül. Másutt, pl. Spanyolország egy 
részében és Algírban, a napfogyatkozás 
teljes lesz.

— Megzökött huszárhadnagy. A kas
sai közönség közül sokan ismerték Line* 
bauer István huszárhadnagyot. A fess 
huszárhadnagy a lembergi 12. sz.. hu
szárezrednél szolgált legutóbb. Adós
ságba keveredett s olyanforma hírek is 
kezdtek róla keringeni, hogy adósleve
leket s más egyebet hamisított. »Lincz- 
bauer megrongált egészsége, helyreállí
tása céljából« rövid szabadságot kért. 
Szabadságideje alatt Kassán, Budapes
ten tartózkodott, azután egyszerre csak 
eltűnt. A hadnagy urnák most azt a 
»bizalmas« levelet írták a rendőri köz- 
lonybenTTtogy 90 nap alatt jelentkez
zék, inért ellenkező Esetben, -mint csa
lóval s katonaszökevénynyel fognak vele 
elbánni. Hogy a hadnagy ur ennek a 
»bizalmas* meghívásnak nem igen fog 
eleget tenni, — az valószínű.

-- TŰZ. E hó 15-én nagy lárma verte 
fel városunk csendjét. Ugyanis Bettel- 
heim Móric bérlő tanyáján tűz ütött 
ki. amely az ott összehalmozott 1200 
szekér szénából 8—9C0 at elhamvasz
tott. Dacára, hogy a tűzet hamar ész
revették még sem voltak képesek lo
kalizálni. A tűzoltók megérkezése al
kalmával már csak az elhamvadt kazlak 
voltak meg.

— A helybeli máv. altisztek ez év
június hó 3-ik napján a „Nyúl* kert- 
helyiségben, tűzijáték, tombola, világ- 
postával egybekötve, tavaszi táncmulaf-* 
ságot rendeznek.

— Meggyilkolt tőkepénzes. Vadkart 
ten rémes gyilkosság tartja izgalomban 
a lakosságot. Szőri Imre vagyonos pa
rasztgazdát a múlt szombat virradójára 
hozzátartozói, ágyában megg;, lkolva 
találták. Szőri Imre már régebb idő óta 
egyedül élt felnőtt fiával annak csa
ládjával. Birtokait fia kezelte, ő csupán 
pénzzel megnipulólt. Nagy percentekre 
szokott volt kölcsönt kiadni a szegé
nyebb népnek. Hétfőn este fiánál meg
vacsorázott, aztán aludni tért az utcai 
szoba, melyet egyedül lakott. A csa
ládtagok csak reggel mentek be hozzá, 
a mikor az öreget átmetszett nyakkal, 
nagy vértócsában találták, ládája fel volt 
törve s abból az irományok szét voltak 
szórva, a váltók és a kötelezvények a 
kiadott pénzekről azonban hiányoztak. 
Ebből a csendőrség azt köveztette, hogy 
Szőrit az adósai gyilkolták meg, mert 
a szobában minden mást érintetlenül 
hagytak, pedig az egyik szekrényben 
néhány száz forint is volt. Ez alapon 
megindult a nyomozás és még aznap 
sikerült is a gyilkosokat Tóth Ambrus 
és Ádám Ferenc vadkerti lakosok sze
mélyében kézrekeriteni. Az utóbbinál a 
gyilkosságra használt véres borotvát is 
megtalálták. A helyszínen megjelent 
vizsgálóbíró előtt, a gyilkosok előadták,
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hogy éjfél tájban az ablakot sárral be
nyomtak, bemásztak a szobába s az 
öreget álmában gyilkoltak meg. Tettü
ket bosszúból követték el, mc.t Szőri 
nagyon zsarolta a szegény népet. A 
váltókat és kötvényeket is azért vitték 
el és cl is égették, hogy azok értékét 
be ne lehessen hajtani az adósokon, a 
kik legnagyobb részben segény embc 
rck.

— Fizetés kiegészítés. A vallás s köz
oktatásügyi miniszter Choma Demeter 
Jegenyei e. tanító fizetését 800 koro
náig kiegészítette.

— Tavaszi táncmulatság. A »sátor 
alja-újhelyi gyártelepi dal-, zene és ön- 
képző-kör* e hó 20 án vasárnap a IVeisz- 
féle (régi »Nyúlt) kerthelyiségben tánc- 
mulatságot rendez, melyre belépő-dij 1 
korona. Kezdete d. u. 4 órakor.

— Három fagyos szent. Három szent
ről szól itt az ének. Híres urak ők s 
valóban félelmetesek is néven nevezve 
Pongrácz, Szervácz s Bonifácz. E há
rom fagyos szent réme a gazdáknak, 
s a szőlőbirtokosoknak, mert minden 
évben rendesen nagy csapások járnak 
e napokkal. Jaj volt az most is, amitől 
féltünk, bekövetkezett. Pongrácz az első 
oly fugygyal köszöntött be, hogy el
vitte a szőlősgazdák egész évi remé
nyét. A kerti vetés nagy része is mind 
lefagyott. Szervácz sem volt jobb, ami 
még Pongrácz napján meg nem fagyott 
az tönkre ment e napon. A fagy a 
hegyaljai szőlőket is letarolta s igy az 
egész Hegyaljára roppant csapásthozott.

— Szepes-Bólán németül közigazgat- 
nak. Egy [érdekes kis hivatalos aktát 
küldtek be nekünk, Szepes-Béla község 
birájának magyar pecsétjével ellátva. 
Olyanforma, mint azok az ötvencs- 
évekbcli német bugyugók, amelyeknek 
az alján egy kis magyar zsinór volt. 
Anélkül, hogy kommentárt fűznének 
hozzá, lenyomatjuk úgy, a hogyan van :

106. ínig.
1900.

3n ber SHngc bež Adolf Gabriel gegett 
Berky Frigyes kir. tvszki tisztviselő 
Szolnokon tuegett p̂vbevmtg bon 21. Kro. 
Ifjú. fill. iimb >• Mce&caaeu tucubeit ttlügcv 
uttb écfíngtc $u ber! bei bem @jepc3=33c- 
Iáét: 33.-65. nm 25. May í. mit 9 Ufjr 
33ormittflg ftatifinbenben 3$ei*f)dnbínng uuter 
33evnntUHU*tíid)feit bei* gefejjlicfjcn 33e[tim= 
muitgen fjiemit oovgcínbcn.

Sign. Szepes-Béla, nm 2. May. 1900. 
(P. H.) GrescJi

k. b helyettes.

— Megbukott utazási vállalat. A So
mogyi Nándor »Budapest—l’áris« cimü 
utazási vállalat, mely évek óta nagy 
hangon hirdette részletfizetésre való pá
risi utazásait, tönkre ment és nem utaz
tat minket Párisba, a kiállításra. A je
lentkezőket, a kik szorgalmasan berak
ták pénzüket a vállalatba, annyiban nem 
éri kár, a mennyiben összegyűjtött pén
zükért most a Cook-vállalat fogja utaz
tatni őket, a kinek át van adva. Ellen
ben mindazok a jelességek, ünnepélyes 
fogadtatások és efélék, a melyeket a 
vállalat külön »nyújtott« volna elmarad
nak. Európa szeme nem fog a Somo
gyi-vállalaton csüggeni, mint 1899-ben 
azon a 850 magyaron, a kik Turinon 
át utaztak Párisba mindenfelé viszon
tagságok közt.

—- Furcsa sztrájk. Rimaszombatban 
az uj vármegyeházát' épitik ; békés lip
tói tót kŐmiveselc, napszámosok rakják 
a követ kőre. Egyszer csak nagyot 
gondolnak a bratyék s egyhangúlag ha
tározatba ment, hogy ők — sztrájkol
nak — sztrájkolnak mindhalálig, azaz 
míg az átkozott burzsoá — a pán mes
ter — fixum összegre ki nem kerekíti 
a gázsit. Delibcratum est: földhöz vág
ták a kapát, ásót, felforgatták a talics
kákat, a ki akart elment pálinkázni, a 
ki akart kifeküdt a Rima partjára, aki 
meg éppen akart beállott krumplit ül
tetni, a hogy az Ízlés hozta magával. 
Elmúlt a dél, cl az este, éjszaka szépe
ket álmodtak, másnap reggel — elkezd
tek búsulni. A pán mesterben nincs 
érzél* a sztrájkolás nemes intézménye 
iránt, egy csep hajlandóságot sem mu
tatott a gázsi emelésére. Elvégre kezd
ték belátni-: nem jól van igy. Ördög 
vigye a szocializmust, ha az embert

felképeii a felesége érte. — Másnap | 
aztán alázatosan, ünnepélyesen megkér-1 
lelték a mester urat: így, meg úgy j
soha többet, — hogy a kő vágja le azt > 
az atkozott Kalafut Gyúrót, az gondolta
id igy, de hát kipótoljuk — és Rima- f 
szombatban megszűnt a sztrájk s vi 
dám nótázás közben éjxil-szépül a/, uj 
megyeház.

— Állami tisztviselők nem fizetnek 
hitközségi adót. Érdekes esetben hozott 
a vallás- és közoktatásügyi miniszter 
ítéletet. A szegszárdi rk. hitközség ugyan 
is, hogy jövedelmét fokozza, Wosinszky 
Mór apáplébános elnökének indítványára 
az áll. tisztviselőkre is kivetett 25 szá
zalékos hitközségi adót, a mit eddig 
nem fizettek. A hitközség ezt a hatá
rozatát úgy a pécsi püspök, mint a j 
tolnamegyei közigazgatási bizottság is 
helybenhagyták. Az all. tisztviselők azon I 
bán Selcz József törvényszéki elnökkel’i 
élükön megfelebbcztélc ezt a határoza
tot és most a miniszter megsemmisítve j 
az előző fórumok határozatát, teljesen 
felmentette az all. tisztviselőket a hit
községi, illetve iskolai hitfelekezeti adó 
fizetése alól.

— Hihetetlen! Pedig az Hismerő le
velek ezrei bizonyítják, hogy a Feller- 
félc Elsa Fluid minden, de még oly bc- 
tcgségeknél is, melyeket más gyógyszer 
nem gyógyít meg, bámulatos eredmény- 
nycl használható. Különösen lázt, kösz- 
vénvt, reumát, mell, fő-fog-fájást, szú
rást, vérszegénységet, görcsöt, gyomor
bajt, szembajt stb. gyógyit biztosan és 
gyorsan. 12 üveg ára 5 korona bér
mentve. Egyedüli készítője Fcller V. 
Jenő gyógyszertára Stubica 135 szám. 
(Zágráb-mcgye) Egy családnál se hiány
ozzék e kitűnő, az egészségügyi ha
tóság által megvizsgált és jóváhagyott 
szer, melyet a ki egyszer hozat, sok
oldalú hatása miatt állandóan használ. 
„Vak voltam már, csak a Eeller-féle 
Elsa-Fluid mentette meg szememvilá- 
gát« irta Szűcs Péter Budapest, Felső
rakpart 9.

SZÍNHÁZ.

Színházi műsor.
Szerda: B. A. 1.. E. K. (félholyiír.)
Csütörtök: Váljunk el (Butlkny Katinka

vendég fellépt ével. i
Péntek: Szulmnilh (félholyárak)
Szombat A csók ilbittkay Katinka

vpndég.i

** B. A. L. E. K. Operettnek van je
lentve, vaudville-nek is gyenge zenés 
munka, ami pedig a librettót illeti, egy 
abszolút tartalmatlan orpheumszeríi fér
ceimén)'. — Chanconette kupiék fű
szerezik az.üres mesét és ezzel kínoznak 
végig bennünket három órán keresztül. 
Remélhetőleg csak először és utoljára, 
mert a B. A. L. E. K. nálunk teljsen 
megbukott. A darab tökéletes bukását 
valamelyest kárpótolták Lévay Sárika 
(Zenaide), Barts Aranka (Colombe), 
Tisstay (Pipcrline), Gabányi László (Ve- 
tiver) és Szathmdry Lajos (Merlimgard), 
Lévay Sári a II. felvonás fürdő kosz
tümjében pompásan festett. Szathmdry 
úgy látszik megfelelőbb az ilyenféle sze
repekben, mint a szerelmes szerepkör
ben. Gabányi László egy tökéletes ka
binet alakot kreált Vetiver szerepében.

** Az édes. Bokor József népszínműve 
ment vasárnapon e ho 13-án. Az édes
séget csak az rontotta, hogy éjfélig el
húzódott az előadás. Immár ismételten 
figyelmeztetjük az igazgatót a közönség 
nevében, hogy a színpadi szokásokhoz 
híven és kellő rendezői ügyességgel húz
zák meg jobban a darabokat, mert az 
éjfélig tartó .előadások után a valame
lyest jó repertoár is elfogja riasztani a 
közönséget a színháztól. Ez estén Lévay 
Sárika népszínmű szerepben aratott za
jos sikert, Halmaynéval (özv. Pörgéné) 
együtt igen szépen játszottak, Szath- 
máry ma este azt igazolta, hogy min
den inkább mint szerelmes színész, Bez
zeg Danit jól megjátszotta. A többiek 
is kitartottak éjféli fel tizenkettőig. Már 
csak ezért is elismerés illeti őket.

** A Gabányi-fiuk jutalomjátéka. Eé-j 
nyesett sikerült szép estével honorálta 
a közönség ezt a két fiatal ambiciózus 
kezdőt. Telt ház volt, a közönség elite-je 
jött el tapsolni. És tapsolt a Gabányi 
fiuknak őszintén, igazán. Ez volt az úgy
nevezett meleg taps, amivel a közönség ; 
a kedvenceit szokta jutalmazni, a z  elő-j 
adásban volt ugyan hiba, mert Gabá- j 
nyi László nem helyes felfogással jatsztaj 
l’oprádit. Ez az alak, amint Nádayj 
és jeles művészek alakítják nem egy í 
^bszolut nevetséges, piperkőc figura, 
hanem egy túlságosan modoros, kere
sett élcganciával öltözött aszfalt alak. 
A Wurschtlprater figuráját a kerepesi 

aszfalt hősével tévesztette meg j 
Gabányi László, amikor sok buzgalom
mal ugyan, de elhibázott felfogással ját
szott. Gabányi István (Mádi Simon) 
ež estén igen derekasan helyt állott. 
Mindkettő megérdemelte a lelkesedés 
spontán megnyilatkozását, mert az ő 
driásilag igénybevett fiatal erejükkel el
árulták az igaz, lelkes törekvést és az 
ő dicséretes szorgalmukat. Lányi Irma 
(Eszter) ez estén ismét csak azt a 
kívánalmat keltette fel bennünk, hogy 
vajha ilyen komoly szép szerepekben 
gyakrabban látnok. Barts Aranka a tár
sulat univerzális tehetsége jő Bella 
volt, Szatlimáry ismét a Derblay hi
báiba esett, szavalt és szegletes volt. 
Neje ellenben, Szathniáryné cstéről-es- 
fcóre nagy színpadi ügyességet és sok 

j eredeti komikumot mutat, kár hogy 
| nyclvhibája van. Tiszlay sok eredeti,
! zamatos vonással csinálta meg az 1 fo- 
! rrjit 20 kros diurnista szerepét. Előadás 
; után is lelkesen tapsolták a Gabányi 
! fiukat.

KÖZGAZDASÁG.

S ze rvá cz— Pongrácz- Bon ifácz 
Tokaj-Hegyalján.

Sátoralja-Ujhely, május 14.

E három tagyos szent nevenapja 
örökké emlékezetessé vált ez idén min
den szőllőtermclő s gazda ember előtt. 
Oda van a megye s a vidék gazda
közönségének minden reménye s vele 
veszett vagyona. — Megmérhetetlen az 
a kár, melyet e napokban jött fagy 
okozott a szőllőben, a gyümölcsfákban, 
a veteményekben egyaránt.

Az alig néhány nap előtt még a leg
nagyobb reményekkel kecsegtetett min
den s ma pedig már csak az elfony- 
nyadt ágak s gályák jelzik, hogy va
laha itt virágzó telepek valának.

Nagy a kár mindenben, de egy gaz
dát sem érintett ez a megmérhetetlen 
csapás oly érzékenyen, mint a szőllős 
gazdát.

A szegény ember együtt szenved a 
gazdaggal, együtt sújtotta mindkettő
jüket ez elemi csapás s együtt ment 
minden tönkre.

A sok s fáradságos munka mellett 
óriási pénzáldozatok árán telepített 
szolid ma már csak romja annak a 
telepeknek ami néhány nap előtt még 
virágzó vala s oly nagy reményekkel 
kecsegtetett.
r>Elszorul az ember szive látni a szől

ősgazdát, ki végre most megérte volna 
azt, hogy ha ez elemi csapás nem jő, 
hpgy némi jövedelemre tesz szert a jó 
szüret által, hogy fedezi a nagy kia
dásokat, hogy lctörleszt valami cse
kélységet abból a kölcsönből, amit oly 
drága pénzen kapott, hogy szőllőjét 
betelepítse.

Mind ennek vége. A termést a fagy 
teljesen tönkre tette. Alig van tőke, 
alig van oltvány, mely meg ne fa
gyott volna, melyet ha más nem is, 
dg;-legalább a dér ne ért volna.

Alkalmunk volt néhány nappal látni 
a szőllőtelepeket. Repdesett a s z í v  

örömében, hogy végre tehát a fárad
ságos munka megteremhette gyümöl

csét, hogy végre van termés. — S ma 
nincs szőllős gazda a Hegyalján, kinek 
szőllőjét c fagy elkerülte volna.

Már előzőleg előrelátható volt ez. E 
hó 11-én 8n hőmérsékre alá szállt a 
levegő, élőié is nagy aggodalommal 
töltötte el a szőllős gazdákat, s méltán, 
mert a hőmérsék fokról-fokra alá szál
lott, s inig nappal még a borult idő 
és az erős északi áramlat a fagyást 
megakadályozta, addig éjjelre a szél 
egészen clállott, az idő teljesen kide
rült s igy a fagy bckövetkeeése előre
látható lett. S valóban reggel 3 órára 
a hőmérsék 4 fokkal szállott a fagy
pont alá . ,.

Még ezt a csapást érzékenyebbé teszi 
azon körülmény, hogy a szőllőépitésre 
kapott agrár-kölcsönök az első évi tör
lesztése is ez éven eszközlendő.

Nem tudjuk, hogy miből fog a szől
ősgazda c törlesztésre pénzt keríteni, 
midőn minden termése, amely jövedel
met adott volna, elveszett. Kétségbe
ejtő állapotok ezek. Nem volt elegendő, 
hogy a betelepítés oly rém összegbe 
került, hogy végre a sok pénz árán 
már betelepített szőllőjc van a gazdá
nak — de most jő az elemi csapás, 
amely ellen még a védekezés is ki van 
zárva.

Megpróbálták ugyan a védekezést 
szőllő gazdáink akkép, hogy füstöltek 
egész éjjel, de ez vajmi keveset segí
tett. Nem is segíthetett, mert hisz e 
füstölésnek az a célja, hogy némikép 
megakadályozza a dér leszállását, m4r 
most nem lévén szél, a füst egyenesen 
hatolt felfelé a helyett, hogy a szél 
szerte széjjel hordotta volna. A tüzek 
közvetlen közelébe levő szőlőtőkék is 
megfagytak s ez eclatáns bizonyítéka 
annak, hogy ha a szél eláll, nincs semmi 
szükség a füstölésre. Ámítja ezzel is a 
gazda magát, hogy hát ha lesz hatása, 
de sajnos, csak ennek dacára is tönkre 
ment minden.

Hol van még a 'másik elemi csapás : 
a jég Hisz alig mullott el a fagy, min
den percben készen kell lénni a má
sikra, a jégverésre. S ha ez sem marad 
el, nem tudjuk, hogy mit Jog a szegény 
-szőllőgazda csinálni. —

Vannak azonbar»-szőllőUi: ahol némely
helyen nem fagytak el egészen az olt
ványok. Most már az a főcél, hogy a 
további munkálatokkal segítsenek vala
mit a gazdák.

Részünkről a legelőnyösebbnek tart
juk ott, hol egészen elfagyott a hajtá
sokat lemetszeni teljesen, ahol pedig 
csak kevésbé fagyott el, ott a legalsó 
ép szemig lenyesni, mert a megfagyott 
hajtásokból számos mellékhajtás tör elő 
amelyik sohasem érik be.

önkénytelenül felmerül a kérdés, hogy 
mikép is lehet ma egy “szőllős gazdá
nak existalni, akinek fekvő tőkéje nincs 
mit a szőlőben elhelyezhetne ?

Az agrárkölcsön terheli a szőllőte- 
lcpet, az olasz borok beözönlése foly
tán a borok a pincékben vánnak, mert 
nem képesek értékesíteni, igy tehát 
pénzre nem is tehetnek szert. Ez az eset 
áll akkor fenn, ha termés van. De ha 
ilykép a fagy, vagy a jég éri nincs 
termés s mégis meg van az óriási költ
ség amibe a munkáltatás került.

Sok szőlősgazda fogja ezt a katasz
trófát megérezni évekig, s mindannyian̂  
keservesen fogunk visszaemlékezni á, 
fagyos szentek napjaira, amely napóíf 
annyi remény, annyi vagyon szállott, 
sírba s lett semmivé sok de sok sze
gény embernek munkája s fáradsága.

E. L.
* Uj katonai térképek. A katonai tér

képek háború esetén nagy fontossággal 
bírnak. Azonban néhány esztendő alatt 
az ország területén igen jelentékeny 
változások történnek : uj épületek emel
kednek a külterületeken, uj csatorná
kat ásnak stb., a miknek a térképen 
mind feltűnve kell lenniök. Azért a fo
lyó év nyarán az ország egész terüle
tén uj földmérés és térképfölvétel fog 
teljesítetni, hogy a változásoknak a 
térképen nyomuk legyen. Ide vonatko
zólag most a honvédelmi miniszter fel
hívta a törvényhatóságokat, hogy ha 
itt a közös hadügyminiszter által ki
küldött és »nyílt rendelettel* ellátott 
műszaki katonatisztek a jelzett célból 
megjelennek, c tisztek és a melléjük
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rémiéit személyek az illető tLztck ál
tal felmutatandó nyílt rendeletben fel
sorolt szolgáltatásokban részcsittessc- 
nek, s általában intézkedjék a hatóság 
hogy a kiküldött tisztek fontos szolgá
latuk teljesítésében lehetőleg támoga
tást nyerjenek.

* Fagy a Hegyalján. Az e hó ll~- 
12-iki fagyás nagy károkat okozott 
mindenütt megyénkben, mint tudósí
tóink Írják, úgy a szőllőkben, mint a 
vetésekben. Nincs szőllő amelyiket 
többé-kevésbbé ne ért legyen a fagy. 
Ha kikerülte Il ikén, akkor megérte a 
a 12-iki. A vetemények a borsó, bab, 
gyümölcsfák mind lefagyva mutatják azt 
az óriási kárt amit c fagy okozott. A 
repcében átlag kevesebb kár mutatko
zik, úgy szintén a gabonában is csak 
ott érte erősebben, ahol már a gabona 
kihányta fejét. — Szóval siralmas ál
lapotokat teremtett e két napi fagy 
mindenütt, hogy mi fogja pótolni ezt 
a nagy veszteséget, arról fogalmunk 
sincs. Újabban:

Tokajból Írják nekünk, hogy téli fagy
nak is beválhatott volna azon fagy, 
mely e hó 11. és 12-én a tokaji sző
lőket pusztította. Ily fagy — a szőlő- 
birtokosok állítása szerint — csak 1866. 
volt. A kár 70 — 80% körül mozog. De 
még a gyümölcsfákat és rozsot sem 
kímélte meg a fagy. Most pedig a foly

tonos esőzés váltja fel a nagy hideget.
Bodrog-Zsadanyból írja tudósítónk,1 

hogy e hó 11-ről 12-’c éjjel az egész., 
Közép-I legyalján megfagytak a szőlők, i 

I azonkívül a gyümölcsfák, vetemények 
i és a rozs. A kétségbeesett szőlőbirto
kosok beszüntették a munkálatokat s 
az összes munkásokat elbocsátották.

* A boritaladó leszállítása érdekében.
A magas boritaladó súlyosan neheze- I 
dik a különben is nagy áldozatokkal 
ujraültetett szőlők gazdáira és sűrűn! 
hangzott fel ellene jogos panasz. Ajánl-, 
juk Sátoralja-Ujhely város és Zemplén- j 
megye figyelmébe, hogy Nagyvárad vá-, 
ros tanácsa javaslatot terjeszt a tanács! 
elé az iránt, hogy írjon a képviselőház-1 
hoz a boritaladó leszállítása iránt.

* A borellenörzö bizottságok műkö
dése. A kereskedelemügyi miniszter a 
földmivelésügyi miniszterrel egyetértő-1 
lég fölkérte a belügyminisztert, utasítsa 
a törvéyhatóságokat, hogy a területü
kön levő borellenőrző bizottságok ed
digi működéséről tegyenek jelentést s 
a borellenörzö bizottságok szervezeti 
szabályait és ügyrendjét terjesszék föl; 
továbbá, hogy a megállapított borellcn- 
őrző bizottsági szabály- és ügyrendmintá 
szerint czideig megalakított borellcn- 
őrző bizottságok eddigi működéséről 
tett jelentéseinek fölterjesztése elren
deltessék.

* Kassai gazdasági és kereskedelmi 
bank rt. cég alatt Kassán uj pénzinté
zet alakult 200,000 k. alaptőkével (1000 

I drb 2000 K. részvény), igazgatóság: 
Éder Ödön, Schlesinger Albert, Wcin- 
feld József és dr. Spatz D^vid.

Ipar és kereskedelem.
I x Az iparostanoncok idöelötti felsza
badítása. Panaszok érkeztek a kereske- 

1 dclcmügyi miniszterhez, hogy némely 
iparosok tanoncaikat a szerződésben ki- 

l kötött tanoncidőnél előbb szabadítják föl 
tisztán abból a célból, hogy a tanonco- 
kat mielőbb kivonják a tanonciskolá
ból. A kereskedelemügyi miniszter a 
panasz következtében azt az utasítást 
adta, hogy az iparos és kereskedő leg
alább két hónappal előbb bejelenteni 
tartozik az iparhatóságnak, ha tanon- 
cál bármely okból a tanidő letelte előtt, 
felszabadítani kívánja. Ez a jelentés azu
tán az iparhatósági megbízottnak kia
dandó, a kik megejtett vizsgálat után 
véleményt mondanak. Az elsőfokú ipar
hatóság pedig a tanviszony megszüli 
tetése iránt ezen vélemény alapján hoz 
igenlő vagy tagadó határozatot.

Kiadótulajdonos:
LANDESMANN MIKSA.

559. V. 1000. vógr. s/„

Á rv e ré s i h  1 rd e tn ié n y .
Alulirt bírósági végrehajtó uz 1ÍSH1. évi 

!.X. t.-c. 102. §-u értelmében ezennel köz
hírré teszi, hogv a s.-a.-újhelyi kir. járás
bíróság 1000. évi S. p. II. ;18 3 számú végzése  
következtében Dr. Székely Albert ügyvéd  
által képviselt Frlsch Hermán helybeli lakos 
javára Szatmári Ármin helybeli lakos ellen  
48 kor. 82 fii. s jár. erejéig 1000. évi márc. 
Int 81-én foganatosított kielégítési végre
hajtás utján felülfoglalt és 1050 koronára 
becsült következő ingóságok u. in .: zon
gora, házibutorok stb. nyilvános árverésen 
eladatnak.

Mely árverésnek a s.-a.-újhelyi kir. járás
bíróság UKX). évi V. II. 212 2. számú v ég 
zése folytán 48 kor. 82 fii. tőkekövetelés, 
ennek 1000. évi január hó 18. nupjától járó 
5 százalék kamatai, és eddig összesen 47 
kor. 50 fill.-bon biróilag már m egállapított 
költségek erejéig Sátoralja-Ujhelyben a l
peres lakásán leendő eszközlésére 1900. évi 
május hó 31-ik napj'in k délutáni 2 órája ha
táridőül kitűzőt ik és ahhoz a vonni szán d é
kozók oly m egjegyzéssel hivatnak meg. 
hogv az érintett ingóságok az 1881. évi 
LX. t, o. ÍOY. és KXS. §-a értelmében kész
pénzfizetés m ellett, a legtöbbet ígérőnek, 
szükség esefén becsáron alul is el fognak 
adatni.

Am ennyiben az elárverezendő in gósá
gokat mások is le és f elöl foglal (attak és 
azokra kielégítési jogot nyertek volna, 
ezen árverés az 1881. ovi LX. t.-c. 102. §. 
értelmében ezek javára is elrendeltetik,

Keit S.-A.-Ujholy. 1900. évi május hó 0.
Tomasovsaky,

kir, bírósági végrehajtó.

Sienit, granit, labrador, szürke és fehérmárvány, valamint homokkő

s í r k ö v e k  é s  p y r a m i s o k
nagy raktára üusválasztékban 5 1000 jrtig.

BURGER M. sirkőraktárában S.-A.-Ujhelyben
a  „ V ö rö s  ö k ö r “ ép ü le tb en

1
Ugyaniit siremlék-kövek vésése, aranyozása és felállítása, a legjutányosabb árban elvállaltatik

Sirdotnb kőkerítések és vasrácsosatok fe lá llítá sa  a legszebb és legerősebb kivitelben.

L A N D E S M A N N  M IK S A  é s  TÁRSA
k é t  gyorssajtóvalkülönféle segédgépekkel és a betiifajokkal,

a kor igényeinek megfelelően berendesett

K Ö N Y V N Y O M D Á J A
WEKERLE-TÉR SÁTORALJA-UJHELY DR. SCHÖN HÁZ

ajánlkozik mindennemű K ö n y v n y o m d á i  mttnkának, u. m .: hírlapok, folyóiratok, könyvek, röp- 
iratok, diszmüvek, szinlapok, takarékpénztári évi zárszámadások, tanodái jelentések, árjegyzékek, számlák bárca- 
könyvek perforirozva (lyukkasztva) levélpapírok és levélborítékok, eljegyzési, lakodalmi és táncvigalmi meg

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

Ízléses, h ibátlan ,gyors, pon tos és ju tá n y o s  árban
kívána tra  iöbb színben való elkészítésére.

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

N Y O M T A T V Á N Y O K B Ó L
m elyek  itt o lcsób b an  kaphatók , mint bárhol.

e l ő f i z e t é s r e  é s  f i i r ó  é t é  s e  R  k ö z l é s é r e  a  í e g a l R a t m a s a B B  é s  l e g o f c s 6 6 B  l a p  a

„Felsőmagyarországi H írlap"
POLITIKAI ÚJSÁG

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

Nyomtatott Lan d e sm an n  M iksa ós T á rs a  g yo rssajtó ján Sá to ra lja -U jh e ly
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