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A perbenyiki házi ipari iskola fénye

sen igazolja, hogy a tapintatos vezetés, 
a csüggedést nem ösmeró kitartás és 
a haszonhajtósag ügyes kicszelése biz
tosítják a sikert, hogy népünk külön
ben veszendőbe menő képességeiben, 
a gyermekek, fiatal leányok gyakorla
tiasan értékesíthető téli munkájukban 
a nép jóllétének — a közvagyonoso- 
dásnak --  minő kiadó forrása rejlik.

l lát még a pénzben kifejezhető hasz
non kívül mekkora a munka ti  kitar
tás árán biztosítható anyagi gyarapo
dás lehetőségének a nép köztudatába 
való beplántalásával elért erkölcsi siker !

A tanfolyam 1899. évi december hó 
8-áti nyílt meg s 12 tanulót képezett 
ki; jobbára a sajat költségén, részben 
özv. Br. Sennyey Pálné áldazatkészsé- 
géből, inig a tanítónő fizetéséről s az 
oktatás sikerét biztositó felügyeletről 
gf. Mailáth Józsafné elnöknő gondos
kodott. Mikor a tanfolyam ez évi már- j 
cius hó 15-én Perbcnyikben tartott ki
állításával az eredményről beszámolt, 
az igazán felülmúlta a várakozást s 
hogy ez nem afajta újságírói közhely, 
igazolja az, hogy a gyékényfonat pro
duktumok a budapesti kereskedelmi 
csarnokban s a szegedi országos kiál
lításon tetszéssel állották ki a próbát, 
s ami a siker legreálisabb íokmérője: 
egyes cikkek iránti megrendeléseknek 
a nócgylet alig volt képes eleget tenni.

Hogy az oktatás oly kiváló ered
ményeket produkált, jelentékeny rész
ben az egylet buzgó elnöknőjének ér
deme, aki ezen nép ipari foglalkozást 
egyes ügyesebb növendékekkel már a 
megalakulás előtt megösmertette s igy 
a tanítást áz uttörés nehézségein átve
zette, azt gondos felügyelete alatt tar
totta, igy vált lehetővé az, hogy a tan
folyam növendékei a kiképzésen kívül 
munkájuk jutalmát is láthatták azon 
246 korona 96 fillérben, melylyel tér- 
mclvényeinket a piacon dijjazta.

Az avatatlan kicsinyeskedő talán ké
véseim fogja ezen összeget, de az okos 
ember szemében ezek a számok sokat 
jelentenek._____

Mert a haszon a vállalkozás életre
valóságának biztos útlevele.

th. s.

A MEGYE ÉS A VÁROS.

x  A szinügyi bizottság tegnap délu 
tán ülést tartott, amelynek első tár
gyaként dr. Hornyay Béla az elsőeme
leti páholyoknak patkóalakuakká leendő 
átatakitása iránt tett indítványt. Hz in
dítvány értelmében a bizottság elha
tározta, hogy Vojta Adolf budapesti 
müépitészszel lép érintkezésbe. A gyii* 
lés folyamán elnöklő Dókus Gyula bi
zottsági elnök bejelenti, hogy Fejes 
István a bizottságnak a prológ megírá
sára vonatkozó felhívását nem fogadta 
el. Azután a színház ünnepélyes meg
nyitásának a módozatai felett tanács
kozott a bizottság. Beható tanácsko
zás után megállapodás történt abban, 
hogy a színházat a város nyitja meg, 
még pedig az ügy kulturális fontossá
gához mérten ünnepélyesen. A meg
nyitóünnepély, részben budapesti szín
házak, részben az újhelyi társulat tag
jainak a közreműködése mellett, 2 napra 
van tervezve. Végül a helyárak fölött 
tanácskozott a bizottság, de megálla
podásra nem jutott, mert előbb kon
ferálni óhajt Halassy Béla színigazga
tóval. íme, mily komoly tanácskozások 
folynak szinikulturánk ügyében. Mi 
ugyan egy napra terveztük a megnyi
tás ünnepét, de ha Ujhely a haladas 
nagyobb fokára akar lépni, mint Nagy
várad — ám tegye. Majd megmutatja 
a jövő, mennyire érett meg erre a nagy 
haladásra.

X Törvényszéki palota Sátoralja 
ujhelyben. Múlt számunkban irtunk az 
igazságügyminiszternek arról az elha
tározásáról, hogy városunkban törvény-

F E L S O M A G Y A R O S Z

'széki palotát építtet. Hz ügyben Fér- 
náth Géza, igazságügyminiszteri állam
titkár tegnap és ma városunkban idő
zött s megtekintette a törvénykezési 
palotának kiszemelt telkeket. Megte
kintette többek között a Meczner-, 
Bernáth-, Dókus-, Szánky- és Rcichard- 
féle telkeket s ezek közül az utóbbi 

' nyerte meg leginkább az államtitkár 
tetszését. Ezzel kapcsolatban megem- 

! Ütjük, hogy az államtitkár megláto
gatta a sátoraljaújhelyi fogházat is s 
azt a legnagyobb rendben találta.

x  A tisztviselők a választásokon 
A belügyminiszter egy fölmerült kon-; 

! lcrét esetben kimondta, hogy a kúriai 
bíráskodásról szóló törvény 167. sza- 

! kaszának csakis az a célja, hogy a köz-

G I H I R L A P.____________
Az a m egtisztelő bizalom, mely 

olvasóink részéről lapunk iránt 
m indinkább m egnyilatkozik, arra  
indít bennünket, hogy olyat nyújt
sunk o lvasóközönségünknek, mely 
az irántunk tanúsított m egtisztelő  
bizalom viszo n zása lesz.

L a p u n k  m in d e n  e g y e s  e lő f iz e 
tő je , aki lapunkra okt. elejétől kezdve 
egy félévre előfizet, újévi ajándékképpen egy 
diszes naptárt kap, m e ly  m in d e n  k ö n y v 
t á r n a k  d ís z e  le s z .

Felhívjuk o lvasóközönségünk  
figyelmét erre a mi újévi a já n 
d éku nkra s kérjü k, hogy azt az  
irántunk való megtisztelő bizalom  
viszo n zásaké n t kegyesen fogadni 
szíveskedjék.

tisztviselők — a hivatalos hatalommal 
való esetleges visszaélés elkerülése |

I végett — a képviselőválasztási • és pó- 
j litikai pártharcokról s kivált ezek ve
zetésétől tartózkodjanak. De ez a tör- 
[ vény nem tilja meg azt, hogy a köz- 
tisztviselő tagja ne lehessen olyan egye
sületnek, pártnak, vagy bizottságnak, 
amely közvetlenül a politika vagy a 
képviselőválasztás kérdéseivel is fog
lalkozik.

H Í R E  K.

A színházépítésről.
A sátoraljaújhelyi uj színházat i 

legújabb kombi nácid szerint csak j 
szépséges májusnak első napján | 
nyitják meg.

Felhívjuk a szinügyi bizottság figyel
mét erre a legújabb kombinációra, a j 
melynek mintha igazat látszanék adni; 
az a tény, hogy ismét csigalépésckkel 
halad — helyesebben - sehogy sem 
halad előre a színház építése. Való
ban különös, hogy egy szeptember 
elsejére elkészíteni tervezett színház 
miképp lehet még ok."bér utolsó he
tében is olyan stádiumban, hogy an-1 
nak teljes átadásáról még alig leheti 
beszélni. — Úgy vo!i ezelőtt két 
héttel, hogy a szinzáz november 15. 
napján megnyitható lê  Már egy hét 
múlva arról beszeltek, <gy csak de
cember elsején kezdődi ok az idény. 
Ma már december 15. na áról tesznek 
említést. Helyes. Ez a minus még 
mindig nem ronthatná ízt a tervet, 
amelylyel a színházépítés eszméje kéz- 
deményeztetett: a kultura helyesebb 
fejlesztése a téli színház/ idény meg
teremtésével. Ettől a naptól kezdődő- 
leg február hó végéig teljes és igé
nyeinknek megfelelő két és fél hóna
pos színházi idény sikere keresztülvi
hető. Ámde minden további halasztás 
az egész színházépítés tervezését é« 
a kultura fejlesztése érdekében és je
ligéje alatt hangoztatott eszméket üres 
szóáradattá degradálja. Ha téli szezont 
nem kap a közönség, akkor azzal az 
áldozattal, amelylyel a színház újjá
építését lcereszlülvihette, pórul járt. 
Kívánatos volna tehát, hogy a szín- 
ügyi bizottság határozót lobban és eré
lyesebben lépjen fe l  és sürgesse az épí
tést. Nemcsak napra kis mitva. Ha
nem ha december 15-ére — mint leg
utolsó terminusra — tervezi a meg
nyitást, akkor már legkésőbben dec. 
10. napjára teljesen elkészített szín
házat kérjen. Elvégre már túl vannak 
azokon a kalamitásokon — amelyek 
a komplikált szinházalapozási mun
kákkal járnak — most már a belső 
munkálatokra ilyképp mintegy 6 hét- 
nyi idejük van, ezalatt pedig a Comé- 
die Francaise belső építkezését is el
lehetett végezni és egy uj milánói 
Scala-t is be lehetne építeni — ha 
akarjuk.

De ha minden újabb héttel újabb 
15 napra toljuk el a megnyitást, akkor 
helyes mathematikai számítással a meg
nyitási ünnepség mai terminusán de
cember 15-én ott fogunk tartani, hogy 
az uj színház csak szépséges május cLo 
napján nyitható meg. Mikor az ártat
lan kék ibolya Hvirágzott, a gyöngy
virág és orgona édes kábító illatot 
áraszt szét a levegőben. A színház 
pedig központi légfűtéssel berendezve 
szépmenyezetes gypsz cirádáival dísze
leg -T- némán, üresen, sra'masan. Ez 
lesz azután virágos megnyitás.

Capuitk szellemi részét illető min* 
dón közleményt, tudósítást és levelet 
további intézkedésig egyelőre a »^elsö* 
m agyarországi Jfirlap szerkesztősége« 
(lfi)«kerletér 602 sz.) cimére kérünk 
küldeni.

— Kinevezés. A közoktatásügyi mi
niszter László Lajos okleveles tanítót 
a tőketerebesi állami népiskolához ren
des tanítóvá kine/ezte.

Áthelyezett tanító. A kultuszmi
niszter Lipcsey Károly legényéi állami 
elemi iskolai tanítót a miskolezi vasut- 
telepi állami elemi iskolához jelen mi
nőségben áthelyezte.

Lelkészbeiktatás. Vasárnap dél
előtt 10 órakor iktatták be hivatalosan 
Korbuly Géza, sátoraljaújhelyi ág. hitv. 
cv. lelkészt állásába. A beiktatást, ame
lyet Zelenka Pál püspök végzett, isten- 
tisztelet előzte meg. A beiktatáson je
len volt a hitközség majdnem teljes 
számban, továbbá rendkívül nagy kö
zönség. Délután 1 órakor lakoma volt 
a püspök s a beiktatott lelkész tiszte
letére.

A temetők ünnepe. A hosszú év
ben egy nap mindig a halottaké. Ősz 
derekán, amikor avar fekszi meg a föl
det, csupasz ágakat zörget a szél és 
hervadásnak indulnak a kert és rét vi
rágai, kijárunk a temetőbe és lerójuk 
kegyeletünket a hantnál, amely alatt 
szeretteink nyugosznak. Ami virágja 
van még a kertnek — a sok fehér- 
őszirózsát — kihordjuk a sírra és a 
süppedő sárgaföld felett ékes, puha 
ágyat vetünk̂  a sápadt, illatlan virág
szirmokból. És lángja támad a kegye
letnek. A temető — amely annyi na
pon át elhagyatott, néptelen, csendes 
és sötét — kigyulad és az emberek 
sokasága járja. Csak az igazán elha
gyatottak hantja marad virágtalan. A 
nyugvó, a porladozó halott odaköt min
denkit a hanthoz, amely sejtelmesen, 
titkosan borul a koporsóra. És amig 
az olaj tart, a mécs lángja ég, áhitatos, 
könyörgő fohászkodás száll az égnek 
a temetőben.

— őszi ritkaság. Ha benne volnánk 
l még az uborkaszezonban, midőn az
Adria csak úgy tömegesen szállítja 
partra az emberevő cápákat, ezt a hi- 
rccskét is kellő értékére szállítva le, 
szépen, óvatosan letennénk a kéklő 
tenger partjának homokjára, oda a 
cápák mellé. De mert nagyon is őszre 
jár az idő, kénytelenek vagyunk el
hinni azt a hirt, melyről bennünket 
Gálszécsről értesítenek, hol nemcsak az 
ákácfa nyílik másodszor, hanem másod
virágzásban állanak a gyümölcsfák is. 
Nos hát, ez a hir nem dönti romba 
az európai egyensúlyt s igy hát bátran 
közé merjük tenni. Ha a gálszécsiek- 
nek kedvük telik a másodszor virágzó 
gyümölcsfáikban, mi ugyan nem ront
juk el az örömüket.

— Újoncok esküje. Az október hó 
elsején s következő napjain beiukkolt 
újoncok nagyban készülnek a jövő hó 
folyamán leteendő katonai esküre. A 
kaszárnyák udvarán és kint a szabad
ban ugyancsak »abrichtoD-ják most 
őket és javában oktatják a »zuin schwő- 
ren* komandóval kapcsolatos vezény
szavak gyors és egyöntetű teljesítésére.

— Ujitás a postai kézbesítés körül. 
A magyar királyi posta- és távirdahi- 
vatal vezetője a következő hirdetmény 
közlésére kér fel bennünket:

A városban a postautalványok és 
utánvételek pénzösszegeit ez évi no

vember hó elsejétől a levélhordók a 
címzettek lakásán, illetve üzlethelyisé
gében fogják kifizetni. Polgári és ka
tonai hatóságok (parancsnokságok) és 
hivatalok a címükre érkező hivatalos 
utalványok összegeit vagy a postahi
vatali helyiségben veszik fel, vagy ak
ként intézkedhetnek, hogy az utalvá
nyozott összeg az illető hatóság, hi
vatal, illetve parancsnokság hivatali he
lyiségében az utalványlap bemutatásá
val egyidejűleg fizettessék ki. Sátor 
aljaujhely, 1900. okt. 23. Rossnáky s. 
k. ptft. hiv. vezető.

— Szedöverseny. A sátoraljaújhelyi 
könyvnyomdászok segélyző egyesüle
tének hangversenynyel és táncmulat
sággal egybekötött szedőversenye nem 
november 4-én, hanem november 11-én 
tartatik meg a vármegyeház termeiben.

— Uj csepkö barlang. Máramaros- 
szigeti tudósítónk jelenti, hogy Hubcr- 
tusvár községében gróf Mérveit László 
birtokán egy uj csepkőbarlangot fedez
tek fel. A barlang kisebb az aggteleki 
nél, de sokban hasonlít hozzá. A tu
lajdonos bejelentette az uj barlangot a 
természettudományi társulatnak, hon
nan e napokban érkeznek ki szaktu
dósok eteimészeti szépséget megnézni.

— Eltűnt fiú. A helybeli rendőrség 
megkeresése szerint Szalay István tíz
éves fiú szüleinek lakásáról még a múlt 
hó 22-én eltűnt s azóta vissza nem 
tért. Rendőrségünk ebben az ügyben 
megejtette a nyomozást, de a kis fiút 
feltalálni nem tudta.

-- Lopás. Hazai Adolf sátoraljaúj
helyi lakos kárára mcllényzsebéből egy 
200 korona értékű kettős fedetü arany 
óra, melynek egyik külső fedelén 11. 
A. monogramul van bevésve, egy kis 
8 — 10 centiméter hosszú vékony arany 
lánccal együtt, melynek végén egy fu- 
vott kis s z í v  alakú és egy héber feliratú 
bronz zsuzsu van, ismeretlen tettes ál
tal ellopatott. A rendőrség úgy az el
lopott ékszerek, mint az ismeretlen tet
tes kinyomoztatása végett a kellő lé
péseket megtette.

— Mert a ló rúg . . . Gergely László 
nagyon sokát táftött magáról lóisme 
tekintetében. Nem azért volt ő tiz évig 
lova!.: mellett, hogy ne tudja azoknak 
minden csínját-binját. Nagy tudomá
nya azonban most az egyszer cserben 
hagyta. Hiába mondták neki, hogy 
ügyeljen, mert a »Villám« rugós — ő 
számba sem vette az intéseket. A Vil
lám, hogy rugós hire megmaradjon, 
Gergelyt tegnap délután úgy mellbe 
rúgta kétszer, hogy a mentőknek kel
lett lelket verni bele. Sérülése szeren
csére nem vont komolyabb következ
ményeket maga után.

— Felrobbant mozsárágyu. Iíedry Lő
rinc lánczi földbirtokos kastélyában e 
hó 20 án nagy lakodalom volt. A közsze
retetnek örvendő földbirtokossal együtt 
ünnepelt az egész falu. Vidéki szokás 
szerint mozsarakat durrogtattak a nász 
örömére. A mozsarakat Eghy Gyula 
buzitai gépész kezelte. Egyideig min
den baj nélkül sikerültek a lövések, de 
az utolsó végzetes szerencsétlenséget 
idézett elő. A tulerősen megtöltött 
mozsár felrobbant és a szétrepülő vas 
darabok a közelben álló Eghy Maris
kát, a gépész leányát fejbe sújtotta úgy, 
hogy az holtan esett össze. Bauerfreund 
Gizella térdén szenvedett súlyosabb sé
rülést. A szerencsétlen kis leányt teg
napelőtt temették el, Bauerfreund Gi- 
zát a kassai közkórházba szállították.

— A nyájas Ifjú. A napokban Kassa 
és Sátoraljaújhely közt közlekedett vo
nattal utazott egy pincérleány és egy 
nyájas fiatal ember, kik a pályaudvaron 
ismerkedtek meg és szálltak fel a vo
natra. A kalauztól külön fülkét kértek, 
mely kérésüket az, minthogy nem volt 
utas, teljesítette is. A lezárt fülkében 
aztán . . .  a leány melyen elszenderült, 
úgy, hogy mire reggel a rózsásujju haj
nal homlokon csókolta, tulaórájának s 
az azon levő értékes jou-jouknak — 
köztük foglalatban egy húsz koronás 
aranynak, — úgyszintén a fiatal em
bernek is csak hült helyét találta.

— Rablás az országúton. Vallásunk 
tanítja, hogy tegyünk jót embertár
sainkkal és a legszebb jutalom a hala,
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Manap azonban annyira hálátlanok az 
emberek, hogy velük jót tenni nem is 
érdemes ; sőt egyenesen azt mondhat
juk, hogy a szívességért igen könnyen 
bűnhödés a jutalom. Így járt — mint 
sárospataki tudósítónk írja, — Nagy 
János is. Nevezettnek ugyanis valami 
sürgői elintéznivaló ddga akadt Sáros
patakon. Befogatott tehát a s/ekeiébe 
s útnak indult. Amint az utón halad
nak, Nagy János összetalálkozik Tóth 
János karádi lakossal. Megálltak a sze
kerek és szóba elegyedtek egymással.
A barátság csakhamar nagy lett kö
zöttük. Majd betértek egy közeli korcs
mába, ahol magukba szedtek egy két 
pohár pálinkát. Beszédközben azt a 
kérdést intézte Tóth János, nem lenne-e 
hajlandó őt szekerével Karádra vinni ? 
— Miért ne ? volt rá a válasz, legalább 
beszélgetve hamarább fog telni az idő 
is. Úgy is történt. Kifizettek a cechct 
s azzal folytatták utjokat a sárospataki 
országúton. A diskurzus javában folyt 
és Tóth János a legjobb barátnak mu
tatkozott. Azonban a külszin gyakran 
csal és igy járt most az egyszer Nagy 
János is. Már körülbelül fél óra hosz- 
szat mentek a szekéren, amikor Tóth 
János hirtelen megragadta a szekér 
gazdáját és őt szekeréről ledobta. Nagy 
János egészen elkabult az esés követ
keztében, ezalatt pedig Tóth János fel
használta az alkalmat és pénzét, ruhá
ját elrabolta s tovább menekült. Mire 
Nagy János magához tért volna, úti- 
társának hült helye volt. A nemezis 
azonban Tóth Jánost mihamar utolérte, 
mert elfogták s átadták a királyi ügyész
ségnek.

— Schreyer nővérek hangversenye.
Az országosan híres 4 Schnyer nővér 
művészi kőrútjában utbaejti váro
sunkat is s hétfőn este a vármegye- 
háza termében hangversenyt rendez. 
Részletes programmot a jövő.szám
ban hozunk.

— Mert szeretett . . . Kgy Mii ás
Malvin nevű 18 éves csinos leány sze
relmi bánatában marólúg-oldatot ivott 
és veszedelmes belső sérüléseket szen
vedett. A leány ugyanis a rajongásig 
menő szerelemmel szerette Szávics 
András legényt, ki kezdetben színlelve 
szintén viszonozta e szerelmet. Később 
azután ráunt teljesen és feléje sem ment 
többé. Hiába kért, könyörgött a leány, 
nem használt semmit. Tegnapelőtt azu
tán nyíltan kijelentette a legény, hogy 
őt sohasem fogja szerethetni, mert soha 
nem is szerette. A leány annyira szi
vére vette e lelketlen szavakat, hogy 
délután maró-lugot ivott. A gyorsan 
előhívott orvosoknak sikerült a leányt 
életre ébreszteni és az ellenmérget neki 
beadni. Ma már minden veszélyen túl 
van.

— Két ember tragédiája. Tóth György 
ozdi lakos közös háztartásban élt jó 
barátjával, Farkas István parasztgazdá
val. Egy ideig békés egyetértés volt 
közöttük, de idővel a két férfi felesége 
összekapott egymással s ettől kezdve 
örökös harc volt a két család között. 
A jó barátság elköltözött s helyét el
keseredett ellenségeskedés váltotta fel. 
Az örökös perpatvar gyakran dühös 
verekedéssé fajult. Tegnap Farkas Ist
ván feleségét Tóth György valamivel 
megsértette, mire a férj Tóth György
nek támadt, de vesztére. Mikor a ve
rekedés hevében egy hatalmas karó
val Tóth György felé rohant, ez le
kapta a falról töltött revolverét.

— Lelőlek Pista, ha megütsz! kiál
tott Tóth György.

— Próbáld meg kutya, válaszolt Far
kas s a karóval Tóth fejére sújtott.

Kgy hatalmas lövés dörrent s Far
kas István halántékát revolvergolyó 
fúrta keresztül. A szerencsétlen férfi hol
tan terült el a padlón.

— Megölték az uramat! . . . rohant 
ki az utcára éktelenül sikoltozva Far
kas Istvánné.

A nagy zajra hamar összeverődött a 
fél falu. A férfiak seregestül tódultak 
a véres tett színhelyére. A gyilkos Tóth 
György füstölgő fegyverrel ott állott a 
szoba közepén, meredt szemekkel bá
mulva megölt barátjának véres tete
mét.

— Hurkot a nyakába! üssétek agyón 
a gyilkost! hangzott a sokaság közül

a fenyegető kiáltás. A gyilkos ekkor 
hirtelen hátra fordult, szeme vérben 
forgott s az izgatottságtól remegő aj
káról vad kiáltás hangzott:

— Nem fogtok megölni !
Szavát a fegyver dörrenése követte. 

A sz n encsétlen ember megrémülve tár
sán elkövetett véres tettéről, szájába 
lőtt. Élettelenül oda zuhant a véres te
temhez, melynek életét pár perccel 
előbb ó oltotta ki. A borzalmas eset 
a faluban és a környéken nagy izgal
mat keltett.

KÖZGAZDASÁG.

Minő talajviszonyok között 
hatástalanok a műtrágyák.

Sátoraljaújhely, okt. 23.

Többfelől hozzánk érkezett kérdé
sekre, habár egyébként is szaklap ke
retébe illő, de közgazdasági rovatunk 
állandóan nyitva lévén, most alkalmunk 
nyílt erre a következőket felelni:

A műtrágyák alkalmazása kétségen 
kívül a leghatalmasabb eszközünk ta
lajunk termőképességének és ezzel leg
többször jövedelmezőségének fokozá
sára. Hogy van akkor, sokféle a műtrá
gya alkalmazása éppen nem felelt meg 
a hozzákötött várakozásnak ? Általáno
san ismeretes, hogy nem minden talaj 
kíván egy és ugyanazon műtrágyát, az 
egyik szuperfoszfátot, a másik a salétro
mot vagy ammont, a harmadik kálisót, 
a negyedik meszet stb. kíván, mások 
ismét ezek kombinált alkalmazását há
lálják meg jobban és világos, hogy ha j 
a talajra nem azt a műtrágyát szórjuk, 
amely neki való, a terméstöbbletre hi
ába várunk. Szintén nem a műtrágya 
a hibás, ha a különben jól megválasz
tott műtrágyát nem oly mértékben, nem 
oly időben, vagy nem oly módon al
kalmaztuk, mint kellett volna. Ezen dol
gok iránt azonban többé-kevésbbé tá
jékozva van a gazdaközönség, Ezzel 
szemközt azonban még kevésbbé van 
tisztázva azon kérdés : mily talajviszo
nyok között nem fizeti ki magát a mű
trágya? Pedig ha valaki kedvezőtlen 
talajviszonyok között akarja jövedel
mét műtrágyákkal fokozni, biztosan ká
rát vallja a helyett, hogy célját érte 
volna.

A műtrágyák csak azon talajon mu
tatnak hatást, melyek a fölösleges ál
landó nedvességtől mentesek, amelye
ket a földművelő eszközökkel alaposan 
meg lehet munkálni.

Ezek ugyan az istállótrágya kihasz
nálásának föltételeit is képezik, a mű
trágyák kellő kihasználása azonban még 
több nedvességet és talajporhanyoso- 
dást kíván, ezen tulajdonságokat ugyan 
is az istálótrágya maga fokozza, de 
erre a műtrágya nem képes.

Általában véve minden mély rétegű, 
jól miveit talaj jól fogja értékesiteni a 
neki megfelelő műtrágyát, feltéve, hogy 
humuszban és csőben nincs hiány, mert 
szárazság esetén a növényzet nem a 
tápanyag-hiány, de a nedvesség hiány 
következtében nem képes fejlődni.

Ha a talaj a májusi fagyoktól szen
vedni szokott, azok a műtrágyák, me
lyek a növényvegetációt gyorsítják, nem 
ajánlhatók, mert a fagy több kárt tesz, 
ha a növényt a fejlődés előrehaladot
tabb időszakában találja s igy a mű
trágya esetleg kárt is okozhat.

Á magas fekvésű földek, melyek ép
pen magas fekvésük miatt hónapok
kal tovább vannak fagyott állapotban, 
mint a síksági földek, ezeknek növény
zete néha hetekkel rövidebb fejlődési 
idővel kénytelen beérni s igy a műtrá
gyát sem képes oly jól kihasználni a 
vegetáció idő rövidsége miatt.

Így azután arra kell törekedni, hogy 
a gazda földjeit minél rövidebb idő 
alatt olyan állapotba hozza, hogy az 
a műtrágyát lehetőleg meghálálja. Ez 
legjobban a talaj mivclése, a talaj hu
musztartalmának szaporítása és a talaj 
mélyítése által történhetik.

A műtrágyák alkalmazására nézve 
azonban legcélszerűbb előbb kicsinyben 
minden irányban kísérletet tenni s ezek

eredményéhez képest a műtrágya mi
nőségét, mennyiségét, alkalmazásának 
idejét és módját stb. megállapítani.

Gy—i M —a.

* A sárospataki fogyasztási- és ér 
tóke8itö szövetkezet c hó lil én rend
kívüli közgyűlést tartott, meiyen a 
»Hangya« központ részéről Ivánka 
Oszkár alelnök, Bernáth István vezér- 
igazgató és Balogh Elemér titkár je
lent meg. A közgyűlés tárgya a Bogyay 
Zsigmond szövetkezeti tag által ez évi 
szeptember hó 4-én szétküldött körle
vélben az ügykezelés ellen emelt vá
dak tárgyában — a felvett vizsgálati 
jegyzőkönyv és igazgatósági határozat 
alapján — való határozathozatal volt.
A kényes ügy sima megoldást nyert. 
Ugyanis Bogyay a felügyelő bizottság 
és központ kiküldöttei által megejtett 
vizsgálat adataiból meggyőződvén vádja 
alaptalanságáról, téves informáltatásá- 
ról, úgy a szövetkezet igazgatósága 
ellen felhozott, mint a Dr. Szabó Sán
dor ügyvezető személyével kapcsolatos 
vádakat visszavonta s az elkövetett 
sértések felett sajnálatát fejezte ki. A 
közgyűlés ily értelmű Írásban kiadott 
nyilatkozat folytán a Bogyay Zsigmond 
szövetkezeti tag kizárása tárgyában 
hozott igazgatósági határozatot, mint 
tárgytalant, hatályon kívül helyezte.

Ipar és kereskedelem.
x A vasárnapi munkasziinet felfüg

gesztése. Hegedűs Sándor kereskede
lemügyi miniszter a következő rende
letét intézte a hatóságokhoz :

Tekintettel arra, hogy karácsony es
téje ez évben hétfőre, az újév napja 
pedig keddre esik és a nagyközönség 
az ezen ünnepek alkalmából szokásos 
bevásárlásokat rendszerint az említett 
ünnepeket megelőző napokon szokta 
teljesíteni, — a belügyminisztérium ve
zetésével megbízott m. kit*, miniszter- 
elnök és a földmivelési m. kir. minisz
ter urakkal egyetértőleg, kivételesen 
megengedem, hogy az ez év dcc. 23 ára 
és 30-ára eső vasárnapokon az 1891. 
XÍIÍ. törvénycikk 3. §-a alapján 1892. 
március 5-én 14,837. szám alatt kia
dott rendelet II. 1. 2. 3. 4. és 5. pont- 
jaii alatt említett ipari és kereskdelmi 
telepeken az ipari munka, illetőleg adás- 
vevés egész napon át végeztessék. Er
ről a törvényhatóságot azzal a felhí
vással értesítem, hogy fenti intézkedé
sem tartalmáról értesítse a hatóság alá 
tartozó rendészeti és iparhatóságokat.

TÖRVÉNYSZÉK.
Esküdtszéki tárgyalások.

Sátoraljaújhely, okt. 24.
E héten folytatta s úgy látszik be 

is fejezi a sátoraljaújhelyi kir. törvény
szék az esküdtszék elé kerülő bűnügyek 
tárgyalását.

Hétfőn Sirokmann András fölött mon
dott ítéletet. Az volt a bűne, hogy ez- 
évi május hó 27-én Sztárán egy la
kodalmi verekedés nlkalmával Szabó 
Szlevenyik Jánost egy karóval úgy fejbe 
vágta, hogy az a bántalmazás folytán 
öt nap múlva meghalt. Úgy történt a 
dolog, hogy Sirokmann András pajtá
saival összeveszett. S javában folyt a 
lakodás az udvaron, amikor Szabó Szle
venyik János a verekedők közé keve
redve, Sirokmann Andrást csendre in
tette. Ezen Sirokmann módfelett feldü- 
hösödve nekiment Szabó Szlevenyik 
Jánosnak s a kezében levő karóval fej
bevágta. Ez nem volt még elég neki. 
Megtámadta azonkívül Szabó Szleve
nyik Andrást és ennek nejét is s eze
ket is úgy elverte, hogy két-három hé
tig cl se hagyták az ágyukat.

Ez ügy tárgyalására az esküdtszék 
a következőképen alakult meg: Elnök: 
Mattyasovszky Kálmán, szavazóbirák: 
Hcllncr Károly és Kun József. A vád 
képviselője Sárospataki József, a véde
lem részéről megjelent: dr. Somogyi 
Bertalan. Rendes esküdtek lettek : Glück 
Samu, Trstyánszky Károly, Török An
tal, Bcrlstcin József, Bánóczy Kálmán, 
Szallcr Miklós, Staut József Moskovszky

István, Bluineníeld Adolf, Kocsinovszky 
Kálmán. Szedlák János, Czinner Adolf, 
pótesküdtek: Bauer Antal és Grossz 
Ignác.

A tárgyalás folyamán Szabó Szleve
nyik János a vadbeli cselekményt ta
gadta s mindent ittas állapotára veze
tett vissza. A tanuk ellenben azt val
lották, hogy vádlott józan állapotban 
követte el tettét.

A bizonyítási eljárás befejeztével a 
perbeszédekre került a sor, majd vég
leg megállapították az esküdtekhez in
tézendő kérdőpontok szövegét.

Ezekután az esküdtszék visszavonult 
s rövid idő múlva meghozta marasz
taló verdiktjét. Ennek alapján a tör
vényszék Szabó Szlevenyik Jánost négy 
és fé l  évi börtönn' ítélte.

Ma, szerdán pedig gyújtogatás bűn
tettével vádolva Valkovits József és 
Smutkó György csizmadialegényck ál
lottak az esküdtszék előtt. Az a vád 
ellenük, hogy tavaly december tizen
ötödikén éjjel özv. Miskooits Andrásné 
jégvermét bosszúból felgyújtották. A 
vad a tárgyalás során kétségtelen be- 
igazolast nem nyerhetett, mivel a tanuk 
egy része a tárgyaláson meg nem je
lent. A meg nem jelent tanuk kihall
gatása végett a tárgyalást holnapra 
halasztották.

§ Kinevezés. Gál Lajos, szabadkai 
törvényszéki jegyző a sátoraljaújhelyi 
örvényszékhez albiróvá neveztetett ki.

§ Máramarosszigeti részvények. A
máramarosszigeti pénzintézetekre nézve 
a múlt év szomorúan ütött be. Az oda
való részvényeket Máramaros-fczigetcn 
vagy a környéken értékesíteni nem le
hetett. Ezt tudta Pál Manó és azért 
gondolt merészet és nagyot. Szövet
kezett Weisz Mórral és azt küldte 38 
drb népbanki részvénynyel Budapestre. 
Weisz Mór, mint mór megtette köte
lességét, Mauthner és Vilczek cégnél 
vásárolt 4800 korona értékű fűszert s 
ennek fejében odanyomta a bukott 
bank részvényeit. Mire Mauthnerék rá
jöttek, hogy a részvények semmit sem 
érnek, akkorra Weisz és Pál túladtak 
a fűszerárukon. A csalás annál nyilván
valóbb volt, mert Pál sohasem volt' fű
szeres, hanem aranymives. A becsapott 
cég panaszt emelt a két leleményes 
máramarosszigeti polgár ellen és ezt az 
ügyet ma tárgyalta a budapesti tör
vényszék és a két vádlottat egyenkint 
két évi fogházra ítélte, líz ítélet ellen 
csak Weisz és Pál felebbezett.

Kiadótulajdonos:
LANDESMANN MIKSA.

Hirdetések.
1573-1900. V. sz.

Á r v e r é s i h ir d e tm é n y .
Alulirt bírósági végrehajtó az 1881. 

évi LX. törvónyezikk 102 (§) paragrafusa 
értelmében ozennel közhírré teszi. Tiogy a 
sátoraljaújhelyi kir. járásbíróság 1 0 0 0 . évi 
V. I. 552 és 67311. számú végzése követ
keztében hivatalból és dr. Székely Albert 
ügyvéd által képviselt Mormolstoin Lajos 
és Schvatrz 10. és fia javára Hazui Adolf 
helybeli lakos ellen 52 és 27)00 korona s 
járiilékai erejéig 1900. évi július hó 30-án 
foganatosított biztosítási és kielégítési 
végrehajtás utján lofoglalt és 3005 kor. 
03 fillérre becsült következő ingóságok u. 
m. activ kövotoléso nyilvános árverésen 
oladatnak.

Mely árverésnek a sátoraljaujholyi kir. 
járásbíróság 1900. évi V. I. 552—8. számú 
végzéso folytán 2552 kor. tőkekövetelés 
onnok esedékossé vált napjától járó 5 szá
zalék kamatai, cgynyolead százalék váltó 
dij és oddig összesen 175 kor. 70 fii.-ben 
biróilag már m egállapított költségek ere
jé ig  Sátoraljaújhelyben Dr. Székoly Albert 
ügyvéd ur irodájában leendő eszközlésére  
1900. évi november hó 8-lk napjának d. u. 3 
órája határidőül kitüzetik és ahhoz a venni 
szándékozók oly m egjegyzéssel hivatnak  
inog, hogy az érintett ingóságok az 1881. 
évi LX, t.-cz 107, és 108. §-a értelmében  
készpénzfizetés m ellett a legtöbbet Ígérő
nek szükségeseién  becsáron alul is el fog
nak adatni.

Am onnyiben az elárverezendő in gó
ságokat mások is le és folülfoglaltatták  
s azokra k iolégitési jo g o t nyerteit volna, 
ezon árvorés az 188L évi LX. t.-cz. 102 
§-a értőimében özek javára is elrendeltetik  

Kolt Sátoraljaujholybon, 1900. okt. hó 18.
Toma80vszky Lajos,
kir. hir. végreh ajtó ,
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L A N D E S M A N N  M IK S A  é s  TÁRSA
két gyorssajtóval, különféle segédgépekkel és a legdivatosabb betű fajokkal, 

a kor igényeinek megfelelően berendezett

K Ö N Y V N Y O M D Á J A
W E K E R L E - T É R . J  SÁTOR ALJ A-UJHELY D R .  S C H Ö N  H Á Z

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

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

ízléses, h ibátlan ,gyors, pon tos és ju tá n y o s  árban
kívána tra  több 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 lcsóbban  kaphatók , mint bárhol.

Előfizetésre és RiróeiéseR Rözlésére a legalRalmasaBB és logolcsóBB lap a.F e l s ő m a g y a r o r s z á g i  H í r l a p "
POLITIKAI ÚJSÁG

5 vármegye független polgárainak legelterjedtebb lapja. Megjelen hetenkint kétezer.
Előfizetési ára: Egy évre 10 kor. Félévre 5 kor. Negyedévre 2 kor. 50 fii.

Nyom tatott Land e sm an n M iksa és T á rs a  gyorssajtóján Sáto ralja-U Jh ely.
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