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O lvasóinkhoz Tisztelettel fel- mint a ruhát, melyet naponként megelőző korszak összes virágai pillanatnyi expedienst s fenntartja 
kénük lapunk mindazon olvasóit, felveszünk, kiűzni a kebelből a Bánffy alatt termették meg ke- azt még ma is. A  felekezetek biz-
—-------7------------77-----—-----------*------- legszentebb érzelmeket, alkalmaz- \ sérti gyümölcseiket, lejutottunk tositására megalkottatott a konk'-
kik meg az előfizetést meg nem kodni a körülményekhez, szolga- odáig, hogy e m agyar hazában, ruatörvény, oly biztosítékokkal, 
újították, avagy  hátra lékaikat ki lat* t tenni és várni, nem ön- hol még a Lónyay  kormányig  melyeknek a leghazafiasabb feleke- 
~ ~  r oyenlitették, hogy uJy~lv/. erőnkbe> do nláiiok támogatásába eléggé tiszták voltak a választá- cetekkel szemben való alkalmazd-
—77-----7̂ -----------7—7 — —-----—7— bizakodni, e módozatokat keresi sok. hol a 48 as világ fennkölt sát semmi államraison nem indo-
el<»fizetést niegujitani,  mim a hát- ma az életbe ki lépett ifjúság lég- lelkű törvényhozói lelkűk felhábo- kolta, s amelyek hátsó gondola- 
ralékos előfizetési kiegyenlí teni nagyobb része, hogy megalapítsa rodásával utasítottak vissza oly tokat ébresztettek a közjogi alap 
szíveskedjenek. 1 F e ls ö m a p v a r o r -  a I >Vlí szerencséjét. A haza lég- mandátumod melyhez a hivatali mellett, melynek fenntartására
— 7--—7--------——7 -— — — ---------  mélyebb gondolkodója azt hir-1 erőszak és pénz tapad, nagy ősz- mostani kormányunk többszöri ki-
sza o i H ír la p  k iaao lnva tah} . dette :  ne higyj oly gondo la tnak , , szeget (álitólag három miliő fo- jelentése szerint akkor is szükség

melynek szived ellentmond. Ma 'r into t)  költött el a Kormány vá- van, ha az osztrák állapotok még 
f i  függetlenségi politika jövője. megfordítják a tételt : ne mondjon lasztási célokra s felhasználva a jobban meglazulnak is.

irta dr. Zsindely István. sz*vcd ellent a praktikus gondo- hatalom és erőszak minden esz- b)e önként fakad ajkunkon a
H latnak, — ez a haladó kor utilitarius közeit összehozott egy oly több- kérdés, ha a kormány s a szabad-

Mint a viha. úgy vonult el Ma- ininy a > melyből lassanként kivész séget, mely aztán készséggel kö- c‘ lvü párt  oly biztos annak tuda- 
gyarorsziíg felett Tisza Kálmán az eszm ényekért  való lelkesedés, vette a kormányt tűzön-vizén át, tában, hogy a nemzet követve po- 
hosszu thT tartós kormányzata A mel>r Pe(% » midőn legnagyobb készséggel szavazott meg minden Etikai meggyőződését tiszta és vi- 
szabadságérzet kialudt, az önálló bölcselőnk e szép tételt fe lá l l í to tta , ;jogfeladást, megsértette a nemzet lá«os ismeretével a dolgoknak, 
politikai gondolkozás* helvét a z . ápolta a honfierényeket, fokozta legszentebb érzelmeit, védelmébe mérlegelésével a körülményeknek 
elvta«»adás, az önzés a hatalom ^ esztette a jellem szilárdságát, | vette Hentzit, védelmébe a Tisza adott igazat a közjogi alap hivei- 
előü f  nn\glninyászkodás foglalta d  s iU‘in enhredett helyet a megal- \ lexet, a felemelt kvótát s min- nek, miért kellett ily eszközöket 
az emberek hajlékonyak lettek* kuvas gondolatának. dent, ami alkalmas volt jogállásunk alkalmazni a 67-es alapon álló
mint a nádszál, simák, 1 a\; s> a k , ; hiba volna tőlünk tisztán a ! csorbítására. Még az uj hivatalok kormányrendszer fenntartására? —
mint a kígyó. Divatba jött na- politikai hatalom kezelőit vádolni | betöltésénél is gyakran  érvénye- Miért kell évtizedeken át tüzzel- 
ponkint változtatni a politikai né- a politikiai párturalom mjnteuv 1 sü ltek a politikai szempontok, s a vassal üldözni az ellenzék tagjait,
/.eteket az »elvek fenntartásával« üiera ichius lüggésén nyugvó szer hoffv°a lees/ebb és *íeg- kezetesen elzárkózni azon ésszerű, . ,  , , > . vezetőnek erre íelepiteseert, mert elölünk, nogy a legs/eoL) es lég
annak idejen meg maganak a sza tárgyai azon egyé- nemesebb célú institutiók, melyek poltikai reformok elöl, melyek,
badelvu- pártnak egyes  tagjainál szervezését egy egész ország köz- mint a választókerületek kikereki-
is. S z á m b a v é t e l t  minden oldala " c k ^  p e r n e k  véleménye követelte, mivé lettek tése, a tiszta magyar fajnak a né-
az emberi gyengeségnek , divatba 7 -  ,t S7avuk sokszor, midőn azok gyakorlat i pesség arányában  praeponderalo
jöttek idegen mintával a rang- . A ^ L m a k  fékezd valósítása bekövetkezett. Vagy le- szerepet biztosítanának,
emelesnek es k itüntetésnek ezer- j minJ. a középkorban a het-e tagadni, hogy nem egyszer A múltnak tapasztalatai , az elő-
lóle nemei, peregrinus tltlllol u'n "  h üh -res követtc a Imbú urát min- használtattak lel azok politikai adott szomorú dolgok teljesen le- 
luxus, melyek sokakat megsze 1- , szolgálatkészen állottak a szolgálatok jutalmazására, hisz a rontják a szabadelvű párt kije en-
b-ttek még azok közül is, kik más  ̂ támogatására  legalsóbb anyakönyvvezetői, hitel- léseit, sőt ellenkezőleg, büszkén
oldalról nem voltak megkozehthe- • > g ‘ “  ' . szövetkezz ti igazgatóságban ott és bátran mi hirdethetjük, hogy
tők. ^esőcseppek a sziklat, - g y , ;  a B;J y  \ orJ > k exposi. a 67-es alap a fenntartására írd- 

S  hogy már előre atalakittas- rendítettek meg az egymás! . turá(t js S  egyes  helyeken ki- nyúló legbuzgóbb tevékenység da-
sék a jövő nemzedék lelki vt- »odo okok es tényezők a non- váncsian várjuk, Így marad e ez cára is bomladozni kezd, s a
lága, oly tanok hirdettettek meg zet ellenálló ere jét, a nemzet . - - tová,)bra js s k érdhetjük Ciceró- csak
az ifjúság előtt is, melyek alkal- lardsagat. . . . . . .  va|. , mcddig fognak még ezek Az állami fejlődés s az Ausztriá-
masok voltak lehűteni a hazafiságj. A a 6/-es alap hívei mégis 7 7 1 visszaélni a mi türelmünkkel ?« val való összeköttetés — mint azt 
tüzét s főkép a szabadságszere- ken hirdetik, hogy a nemzet c - KjadatoM sajtórendelet, lég- épen a 67-es alap egyik kiváló
tét lángolását. Bármi sötét e s ; fo rdu lt.a  fuggetlensegi P°li ■ i szomorubb> |egsötétebb emléke a híve, Beöthy Ákos írja legújabb
szomorú e kép, ne feledjük egy- tol Tömören sorakozott > ,u kormány uralmának, mely munkájában -  »a tiszta es 
könnyen a múltnak eseményeit! kus játékot űzni epén azza, a  ̂ |eadriígább kinCsnek, a gondo ros personat-nmát fog/a létesítenie 
Vagy nem úgy történt-e, hogy nek legszentebbnek, ™,atn”k szabadságát kötötte meg s Ez pedig a függetlenségi politika 
pár év előtt az ifjúságnak e g y . nek kell maradnia. Wem csu a, bj Qs tekintetben illusoriussá programmja és végcélja, s a nem
lelkes, hazafias és ártatlan tűnte- ha ily körülmények közt a nem- az(jn na elveket, m elye-! zeti önállóság eme politikájára rá
lése alkalmával — midőn még zet ellenálló eteje meglankatlt . ^  g törvénybozás valósított, kell már térniök valahára azok- 
az ifjak lelkében nem mulatko közügy önzetlen szolgálata, a tiszta Motjváiva vo)t ez azzal, hogy Í898, nak is, a kik azt ma legjobban 
zott a valláslelekezeti izgalmak hazafisag nem egyszet «  ban a Várkonyi-féle szociális iz- kárhoztatják.
romboló hatása -  ftnyegetőleg; gúny tárgyává Állami életünket ^  .d ^  y()U Ennek bővebb kilejtése lesz
szólt oda az ellenzéknek egyik Becs dominálta, jogainkat nem b rende,et de csak ^ mint legközelebbi feladatunk
volt miniszterelnök hogy azok, a köz- egy .p i l lan a tny i  exped iensre« , mint M in d en fé le  b eszéd ek ,
kik az ifjúságot i ly enek ie  felhas/. , ta itan  ’ . . azt Tisza István gróf egyik  beszé-
nálják, szomorúan fogják majd látni, jogi alap megaikotója zan iun ^a  hangsúlyozta. Harmadtól év '• A Főispán válasza a megyeháza

m in t  t e s z i  tő n k r e  az i f j ú s á g  é g é s .  a k iegyezésben biztosító._ b  mi- ^  ^  ^  & ^  uj kormány a lépcsőjén az ahspan üd vöz le té i t
joviijét.Igen, mert a jövő lelépi- dón a uhat inat ' be|yett hogy »cessante causa» Tisztelt Alispán l r. lisztéit l imm.

• , , 1 . . 1 1 veit jött annak utó so rohama, a neiyeu, ‘ . I„.az ,ifi tattal lápük itt he ezen di-
léséhez ma mar nem elegendők ■ eeime mely aztán „ieB- elsÓ feladatának tekintette volna K  íisi s'zékházlm. Ide. hol
a regi idolt regi erényei. Mégha- bat yk . ad kitörölni a llanlfy hagyaték in- fe]a(ialunk lesz ezentúl együtt mtl- 
jolni a hatalmasok akarata elolt, semmisítette a , » ventaiiumából, védelmébe vette e ko(lni. együtt munkálkodni, o kiváló
változtatni elvet és meggyőződést, dig kiállotta a megpróbáltatást. .  .

Sajátkószitmónyü lószerszámok ás lóM engyáít nagyvátaszhRBan RapRátok
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törvényhatóságnak érdekében Ki 
sem fejezhetem, mennyire kö>zünöm 
azt a jóindulatot melvlyel engem 
mint ei^ész eddigi utániban úgy 
itt i> fogadtak e> a mely jóindulat - 
nak a tisztelt alispán ur az imiuit 
olv >zép szavú tolinaesolúja volt. Imi 
az őszi lile rokonszenv érzetével lé
pek itt be és mindent el fogok kö- 
vetui, hogy (Illőknél i> hasú:.ló er- 
zé»>t ébresszek, mert hivatalos hatás 
körömön kívül mindenki bennem | 
igaz jó akaróját fogja találni, ami 
pedig hivatalos teendőimet illeti, 
minthogy a múltnak tapasztalatai 
világítják be a jelennek es jövőnek 
utait. hogy_munkálkodásom itt hasz
nos lehessen, kikérem magamnak 
hozzá az önök böles tanácsosul való 
támogatását. A mi ha meglesz, nyu
godtan nézek jövendő működésűnk 
elé. A jövőbe vetett erős bizalom
mal mondok Önöknek még egyszer 
hálás köszönetét !

II. A főispán pohárköszöntőjtí a 
megve közönségére:

Tisztelt l ’ra im ! Ha a történelmi 
len vés múltból következtetni lehet a 
jelenre és jövőre, habár az elnémult 
karéi trombitákat fel is váltottuk 
ma hála az Égnek a közvélc- 
niénviiek békés szócsövei. Xempleu- 
vármegye közönségén1 jelenleg is 
nagv feladatok hárulnak. Két je l leg
zetes vonása volt mindig a magyar
nak. és ezek : lángoló hazaszeretete 
és rendíthetetlen bátorsága. K két 
tulajdon egyesítve, nagy tettekre 
képesít. És ha Xeniplénvármegve 
történelmét lapozgatjuk, azt látjuk, 
liogv a megyének közönségé, az 
épen itt oly erős középosztály, e két 
tulajdonnal mindenkor jeleskedett. 
Mert ott látjuk őket az első sorban, 
hol vérrel kell hazájuk becsületét 
megpecsételni, hősökké válván en
nek védelmében. Ott vannak ők 
minden egyes mozzanatnál, yezer
szerepet vi ve. t Itt működnek ők az 
áldásos béke idejében, tollal a ke
zükben. megmutatva, hogy ep oly

ímífrfA <Vrrprr«ft/ e*
lat. mint a hogyan régen kardjaik
kal az ellenségen tudtak vegigsuhan 
tani. Ezen a harci hagyományok 
talaján fejlődött, megizmosodott, és 
államfenntartó erejének annyiszor 
olv fényes jelét adott közönségnek 
támogatását kérem ki magamnak ma 
e megyének érdekében. Korrém re
mélem. hogy mindannyian szivünk 
egész melegével közre fogunk mű
ködni, hogy Zemplénmegye. a régi 
történelmi nyomon tovább haladva, 
megtartsa ezentúl is vezető-szerepét, 
és hogy megőrizze a jövőben is 
azon nagy fontosságot, mellyel mint 
a szabadságnak és magyarságnak 
egyik hatalmas védbástyaja b irt : a 
melv bástyából annyi lény áradt 
szét. és a melyhez annyi dicsőség 
tapad. Xcmplénmeg\e közönsége so
káig éljen!

III. Dóluis Gyula beszéde:
J/íVA>sagos fő isp á n  ú r !

K edves Barátaink es A tyánkfiái! 
i 'ek. törvény ha tósági b izottság!

(V, szokásainkhoz híven, miután 
Méltóságod a vármegye színe előtt 
bitet mondott, mint beiktatott lőis- 
pánunkat a törvényhatóság nevében 
őszinte tisztelettel, igaz szeretettel 
üdvözlöm s a római klasszikus sza
vaival:  „fauste, feliéiter et jucunde4* 
köszöntőm.

A honfoglalás ezer éves történe
tével egykorú vármegyénk arany- 
kön vvében, hol a nemzet szabadsá
gáért küzdő nem egy bősünk tettei.) 
alkotmányunk védelmében folytatott 
harcok világra szóló eseményei, a 
megpróbáltatások napjaiban taniísi- j 
tolt hazafias ellenállás dicső példái 
vannak megörökítve, ma tiszta lapra) 
nyitottunk.

A lap kezdetére uj nevet Írunk : \ 
jelmondatul pedig a költő eme sza
vait jegyezzük : ..A haza minden
előtt !'*

l ’ j nevet inmk. mondottam: mert 
'koronás királyunk a vármegye l’őis- 
páni székébe gróf Hadik Béla ural 
ültette, királyi szavával öt hívta el. ;

Ml. szám. (2) _ 1? £ L S O M A G Y A R O R S Z A G I H I R C A 1*.

hogy a vármegye tortcncicben uj 
: korszakot kezdjen.

\h»t midőn ezen ö> vármegye 
történetének bdiánsait kioldottam, 

i ógv látom lelki szemeimmel, mintha 
nagvjaink szellemei ezen ódon fa
lakról is leszabva tanácstermünkéi 
he népesítenék s fényes tetteik, ön
feláldozó küzdelmeik emlékeivel lel
keinket megszentelve, hazafias, ki
tártéi munkára intenének.

í g y  gondolom, mintha Méltósá 
; god is. midőn ezmi nagy időkben 
vezérvármegye ióispáni székét^cllog- 

! falni közöttünk megjelent, kepztde- 
téliek szellem '/árnvain először nagy 
ősei sirlakához szállt el. s ott ..a 
régi féli v n él gvujtott uj szövetne-, 
kei." hogy annak lobogó láng jáva l ' 
azt az utal. a mely hazánk i e! y i ra- 
gozásáho/. a nemzet boldogulásához, 
a polgárok szellemi és anyagi jólé
téhez vezet, e vármegye előtt bevi
lágítsa.

ÍVv érzem, mintha a kegyeld  
által megszentelt ezen oltároknál 
nagv ősei. a hitbuzgó apostolok, 
a házát védő hősök, ember szerete- 
td  gyakorló bajnokok szellemei 
sugalmazták volna Méltóságod szi
vébe azokat az érzéseket, melyeket 
imént elmondott beszedőben előttünk 
szavakkal kifejezni méltóztatott.

E beszéd hallatára lelkeinket őszinte 
öröm tölti be. mert szavai forrásává 
válnak azon reményünknek, hogy 
Méltóságod szivében fogja átérezni 
azt. a mit keze alkotand.

Lelkesedéssel értettük meg. hogy 
férfi erejét, kivédő tehetsegeit e var- 
mogve boldogságára, a beko ápolá
sára,* a közügyek zavartalan intézé
sének biztosítására óhajtja szentelni 
és működésében azt az arany igaz
ságot fogja követni:

Gyümölcs a honli telt.
Amely csak ott terem.
A hói te tündökölsz.
Dicső honszerelem.

Biztosíthatom Méltóságodat, hogy 
szavai, melyek e vármegye hírnévé;, 
IIOK emeléseié emaugZiimiK. regi 
ösmerösként lesznek általunk üdvö-j 
zölve. mert bérceink e szózatot : 
„Szabadság! istenem ! hisz csak azért j 
élek,csak azért, hogy egykor érted 
haljak én meg!" sokszor visszhan
gozták.

Gondolatai, melyek a polgárok 
szellemi és anyagi jólétének gyara
pítására, igazaik megvédésére togam- 
zanak, levegőnk t ól megtenne kény ül
nek, mert itt a fellegek az e g y en lő s é g  
éltetadó harmatcscppjeivel vannak 
telítve.

Tettei, melyekkel a közbékéi, az

nak támadásait, a kik e testvér 
nélkül álló maroknyi nemzetet re- 
>zcire bontani, megsemmisíteni tore- j 

'ködnek, diadallal fogjuk visszaverni, j
Méltóságodnak e vámnegye színe j 

előtt tett hitvallása, a nagy elődök 
szellemeitől ihletett egyénisége, ki
váló tehetségei, szivjósága. erős aka
rata, munkavágya mind zálogát ké
pezik egv szép. áldásos jövőnek. S 
azt a hitet plántálták lelkűnkbe, hogy 
v V ai: ’.. ezt a \ árinegyét lényben 

-ső ifiben ragyogni látni, telje- 
- dni fognak. . j

K liit által meggazdagodott szív
ből fakadt igaz érzéssel Méltóságo
dat a törvényhatóság neveben isme- j 
telten üdvözlöm.

Legvon szerencsés foispáui iniikö- 
dé-e. legyen boldog munkájának j 
gyümölcseit élvezve, legyen áldásos 
minden nemes cselekedete. !

A teremtés l ra árassza el a testi 
és szellemi erők bő áldásával, hogy 
az elvállalt nehéz feladatot könnyen 
megoldhassa, végt idén kegy elme vei 
pedig engedje az Űr. hogy Méltósá
god a haza. o vármegye, az embe
riség javát munkálva soká nagyon 
soká éljen !

IV. Ambrózv Ágoston beszéde:
Tisztelt uraim ! Lelkesülni tudó 

szivem, égni tudó lelkem egesz b e - , 
vével üdvözlöm a mai napot, Ilaj- 
nalhasadás ez. melynek lrissitó sze
lét a történelem tanúságaként min
dig az ifjúság érezte meg elsőnek. 
Ez ifjúság jogán s annak nevében 
emelem poharam !

Ez a terem az ifjúság iskolája é s , 
temploma. Iskolája, melyben alkotnia- j 

lovunk sajátságos jellegének kima-, 
gash) alkotó elemét a megyei auto
nómiát megismeri, templom, melyben 
annak évszázados tradícióira, feles
küszik. Végtelenül örülök, hogy ina. 
midőn először van alkalmain o te
remben felszólalni, oly erőt s ambí
ciót üdvözölhetek, mint közéletünk 
uj alakját, akinek rátermettségéi 
eklatánsán bizonyítja már az. hogy 
ilv fiatalsága dacára leit kiszemelve 
a vezérszerepre. Ennek a teremnek 
az iskolájában ma már tanultunk 
abból a '  öntudatosan megalkotott, 
beszédből — most menjünk át a te
rem templomába és megyénk ősi 
hagyományainak oltára előtt lebo
rulva imádkozzak el azon szivünk 

j mélyén érzett óhajt, hogy minél 
I előbb egy közérzületében, szellemé
ben. általán egész közéletében felfris
sült, szerepvivő életerős vármegye; 
élén üdvözölhessük Hadik Béla gró
fot. vármegyénk szeretett s remény
űvel fogadott uj főispánját.

egyetértést ápolni és fejleszteni (»hajt
ja. buzgó és kitartó követőkre tala- 
landnak, mert vármegyénk ta la já
ban a te s tv é r is ég  virágai dús lombo
kat hajtanak.

Ifegyen Méltóságod meggyőződve, 
hogy e vármegye közönsége, mely 
Méltóságodat, mint az édes anya 
szerető liát. kehiére öleli, úgy ösz- 
sxességében. mint egyecleiben teljes 
reménnyel és buzgalommal sorako
zik azon ..PRO REGE LEGE l/l 
PATRIA" (A királyért törvényért 
és hazáért ) felirattal ékes zászló alá, 
melyet Méltóságod ma kezein* vett. 
Legyen meggyőződve arról is. hogy 
minden szó. gondolat, tett. melyet 
e vármegyének s ezáltal a hazának 
szentel, közönségünk részéről tiszta! 
tükörként fog Méltóságodra vissza
sugározni.

Igaz. hogy a vármegye mint 11111- 
nicipium alkotmányunknak ma már 

I nem az az erős védhást vája. a mi 
volt a múlt század elején, mert ab
ból a kor szelleme, a változott vi
szonyok. sőt a kellő gondozás hiá
nya értékes köveket szedtek ki. de: 
az alap és szeglet kövek még meg
vannak s hu a vezérek őseink pél
dáitól lelkesedni tudnak, a nemzet 
javára tenni és alkotni akarnak, a 
sáncai közt* fogadott polgárság pe
dig hazaszeretettel teljesiti a gondo
zás és védelem feladatait, a második 
ezer évben is ál Inni fog. sőt áz ön- 
kormányzati jogok kibővítésével oly 
erősséggé fejleszthető, melyből azok-

A z »olcsó* sz ín h áz .

Xagykászonyi Székely Elek pol
gármester a múlt évről kiadott je 
leülésében dicsekedve emlegeti az 
..újonnan épített színházat." mint l j- 
helv egyik büszkeségét, s hozzá 
teszi, h ogy : ,.és, am i különösen ki
em elendő,, 100 .o vo  koronánál a l i g  fo g -  
többe kerülni."

Hát hogy miben áll az az ..újon
nan építés- azt jól tudjuk. A falak, 
az épület külső része megmaradt a 
régi. most is csak olyan, mint egy 
idétlen magtár. Tisztán csak belül 
alakult át és szépült meg. de itt is 
hulladoznak már le a diszitései. Elő
csarnoka nincs, lépcsői, páholyai 
mind fából vannak.

Es ez került 100.000 koronánál 
többe. Még pedig — mint majd 
meglátjuk a számadásból — sokkal 
többe.

fM goson pedig építettek egy egész 
új színházat, szabadon állót, négy 
fronttal, tágas előcsarnokkal, tel je
sen modem berendezéssel. Ks került 
i io ,o o u  koronába, tehát az egész 
színház alighanem kevesebbe, mint 
a miénknek belső átalakítása.

S ez a színház nem kissebb és 
nem csúnyább belül se a mienknél. 
Kitűnik ez az alábbi leírásából, me
lyet a Vasárnapi Újságból közlünk:

Az olasz bárokhoz hajló renais- 
sanee stvlusú épület mind a négy 
oldalon szabadon áll.

A Temes folyó felé néző főhom
lokzat közepén orkélyresz ugrik elő. 
melyet a földszinten dór. az emele
ten karcsú korinthusi oszlopok tar
tanak. fent pedig korinthusi párkány 
zat és oromzat zár le. Ezen erkély 
alatt bárom fő bejáró s ettől mind
két oldalt egy-egy karzati bejáró 
kapu nyílik.

Az elsőesarnokra és a bulTet-te- 
romre kiterjedő risalitli felett szép 
arányú mansard fedél emelkedik, 
melynek magas ívei 1 főhomlokzat
nak könnyed és karcsú külsőt ad
na k.

Az épület oldalhomlokzata a fő- 
és övpárkányok célszerű beosztásá
val nyugodt és előkelő képet nvujt.

Az erkély alat t levő gránit lép
csők a tágas előcsarnokba vezetnek, 
melynek közepéből. hol posta- 
menteken nyugv() csiszolt oszlopok 
emelkednek, indul ki a három méter 
szélességű ruszkicai I ehérmárvánv- 
ból készült háromkarú fő lépcső, 
balusztráddal.

Az előcsarnok oldalfalain három 
inárvánvtábla van elhelyezve, me
h e k  egyike a színház emléktáblája, a 
másik kettő azon adakozók neveit 
örökíti meg. kik a színházépítéshez 
nagyobb összegekkel járultak.

Áz előterekből tágas lolyosók ve
zetnek a nézőtérre, melynek föld
szintjén 11  páholy, 174 ülő és H><) 
állóhely, első emeletén 1H páholy es 
a Il ik emeleti karzaton 150 ülőhely 
van.

Ezen térség lelett nyugszik a vas- 
fedélszerkezet, melynek alsó övei 
hordják a lapos ivű mennyezetet, 
felső övein pedig a tetőzet hatalmas 
kupola-ivei nyugosznak a szellőző 
toronnyal együtt.

A mennyezet /négy nagy és négy 
kissebb mezője a színészetet, táncot 
és zenét jelképező freskókkal Van 
díszítve.

A színpad, mely  a nézőtértől síi - 
lvesztett orchestrum által van e lvá
lasztva. három süllyesztőjével, a leg-
l. iilöiibíjaoLL) uainhaltvom borondozott 
villamos vi lágításával, zsinórpadlá
sával és összes felszerelésével az 
igényeket tökéletesen kielégítheti.

Ebből megtanulhatjuk, hogy mi
lyen gyönyörűen tudnak Gjhelyben 
spórolni, s hogy milyen nagyok 
azok a színház körül szerzett érde
mek

Az istenért, hát ha Lúgoson egy 
teljesen új, szép színházat fel tudtak 
építeni 110.000 koronáért, mi az ör
dögre költhettek el a mi színházunk 
tisztán belső átalakításánál ugyan
én nyit ?

így  gazdálkodnak nálunk a köz
vagyonnal.

De hát ha Ujlie lynek igy is jó !

Szerda július 24.

Tűz.
E. hó 15-én a reggeli lírákban 

tűz ütött ki Özekén. A faló teljesen 
néptolen volt, miután a lakosság 
mind a mezőn volt és aratott. Va
lósággal isteni csoda számba megy, 
hogy az egész község az elég erős 
szélben végpusztulásra nem jutott.

Ez a baj is, mint annyi sok más, a 
cigányoktól eredt, kik tegnap óta 
itt tanyáznak.

Egy cigány ugyanis, felhasználva 
a nép távollétét, betört, egy házba, 
hogy ott raboljon. És amikor leg ja
vában feszegette a szekrényeket, be
toppant a házba egy  férfi és az ide
genben gazdálkodó mórét jól eltán
gálta. Ez azonban rövid idő múlva 
visszatért s felgyújtotta a gazda kü
lönálló ólját és kamaráját éppen 
olyan helyen, a hol legsűrűbb a csűr 
és egyéb épület.

Ez esetből kifolyólag bátrak va
gyunk kérdezni, mikor szándékozik 
az igen magas magyar állam ezzel 
a gonosztevő haddal amúgy alaposan 
elbánni ? A dicső magyar állam a 
rettenetes terhek fejében, melyekkel 
polgárait fojtogatja, ha már egyéb
ről nem — mert egyebet úgysem 
ad — legalább a nép vagyon és 
életbiztonságáról tartoznék gondos
kodni. Es éppen ez a kettő van eb
ben az országban kiszolgáltatva egy
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alávaló, bitang hara.uiuhahiak. i- •!\ 
dolgozni ihmu akar > e-ak «hii. ra*
I >oI «‘S kóborol v.anaszet.

1 lopván jut ahhoz egy község be
csület é munka- lako-ága. i 11 * • I \ 
éjjel nappal kénytelen ereje m g fe
szítésével dolgozni, lun;v egy k• i;\
II v t‘11 iiií állam pa/arla-aiiiak l'eó-m ’ 
sóhoz horribilis ö-s/ug.-kkel járul
hasson minden évben, hogy eh ;rje 
majdnem minden két hétben egy.-ze . 
hogy i'u'y portyázó karaván végit* 
vonuljon rajta és elvigyen, amit a 
a szög i'S a zár fogva ihmu tart. Sót 
a szög és zár sem ér semmit biz
tonság gyanánt a rabbi' ez ezermes
terei ellen.

Ks e roppant számra felszaporo
dott k<>bor népnek a .-zemtelim.-t'ge , 
igazán nem ismer már határt, amióta 
a bolondok házára megért humaniz 
mos valósággal boeézgeti ót.

Kzelött legalább a csendórtól félt 
ez a kóhornóp. De most már ennek! 
is a "Zeniébe villognak, amióta tudo
másukra jutott, hogy a szent hu-! 
manizmus fogsággal sújtja a csen
dőrt, ha egv-egy gaz cigányt jól 
megpáleáz.ott..

O. urak. hát ti a természet vad 
liát édes-mázos szavakkal é- pút busz
tól duzzadó órációkkal akarjátok 
m egfékezni! ?

A természet vad liémak bot -' de
res kell és nem humanizmus ! A hu
manizmus nemes fa, melynek gyü
mölcsére csak szintén nemes cinbe 
rek tarthatnak igényt, akik e i‘a 
elültetéséhez, ápolásához és felneve
léséhez becsületes munkájukkal 
járultak hozzá. Kgv cigánynak nem 
lehel hozzá igény«;, ki ősidőktől csak 
lopott, rabolt és kóborolt: tehát el
lensége volt a humanizmus nemes 
fiijának s azt elgázolni igyekezel! .

I ldiiig még mindig bíztunk a nagy
ságos, méltós.ígos és sok más fonák 
paragrafusgyártó urakban, hogy meg 
fognak védelmezni egy reüentö 
(ígyptomi csapást ól. a eigányhara- 
miáktól a törvény remles mj;in.

Azonban esztendő < -/i ndó cián 
múlik és a haj nem hogy envifóne. 
de egyre jobban elmérgesedik 
már t-arthatatianná kezd válni.

Jól van hát De ha türelmünk 
meg talál szakadni és egy szép mi
liőn vasvillára találnak hányva vagy 
egy cigányhadat, akkor a törvény 
ne emelje ránk sújtó kezét, mely 
gyenge volt és szükségünkben nem 
tudott megoltalmazni.

Nagy urak. ne csak ágyukkal 
uj szerkezetű puskákkal és kínai ki
rándulásokkal : szóval az úgyneve
zett világpolitikával méltózl assnnak 
őrükké bíbelődni, ahol úgysem sza
mbának semmit, hanem az apró ba
jokra tessenek már egyszer ügyi t 
vetni, melyektől vérzik és el is fog 
vérzeni az ország!

Várlaky Sándor:*)

H I R L i K .

Eljegyzés. Szar//:' Hugó. grófi 
Mailnlh József magántitkára e lje- ! 
gvezte Özv. M alártsik  ( ív ürgyné -zep , 
leányát Irmát.

Áthelyezések. A kegyes 
rend kormánya Sátoraljaújhelyből i 
$ z a la y  Károly piarista tanárt Podo- 
linhn. Hajas Kdét Kis-Szehcnbe 
és Ih.it/- inn ét P r i v i g y  v r e ne
vezte ki.

Pénzügyi kinevezés. A j.cnzimy- 
miniszter 11a ljo n  Kde pénzügyi biz
tos-helyettest ideiglenes pénzügyi 
biztossá Homonnára nevezte ki.

Anyakönyvi kinevezés. A várme
gyénk területén fekvő füzesséri anya
könyvi kerületbe I tkan Krvin -«•- 
géd jegyző. a nuilcai kerületbe 1\< - 
um ittv  József egéd je.; \ z«! anya- 
k('n\\ vi zetö helyett«. < neveV.te- 

tott ki.
Halálozás. A következő gyiíszje-

Kitűnő munkatársunk cikkét cgé--z 
terjedelemben közöljük. '-'éti' nem tudunk 
volo iniiulonhen egyetérteni. Mórt igaz 
hogy garázda nép ;t eigéu\. -ic mén »Te
her.

Ls az «*gyeiil«'íség elvét nem hdicl rájuk I 
nézve felfüggeszteni. Stcri-. í

bmi' -t kaptuk : biószeghy Róza fér
jévé! Sziráky barnával és gyerme
keivel Margittal és Lászlóval. 
Dió"/ gliv Vilma férjével (.Kapó Kil
óssal ‘ s gyermekei vei f  ónéival é< 
dara 1' DK-zeglr. János fele
ségé'. ;. üi Sz. kola KIvKával és

« ke vi M;i ihéiv »! é- Klárával; 
t-»v .ifi. i >ió>, egh\ Ida ö/.v. Ko- 

■" '' ’ái :.yer . ‘k«* . e!. I >; ’-zeghy
K'z>i ö/\-'. \ dr. Ibii/ Kálmánné: 
Szibigyi Jolán, lé la é> Mária; Bes- 
-enyev la /.-'bet férjével id. Isaák 
János>a! 'A tiáva! ifj. Isaák Játio." 
a : He--, nyey Ibiza férjezel t l)óku- 

.MihályiiA* férj ve! és leémvéival, Dókus 
Rózává! férj. Keboezky Sémdorm'-val

(Minek gy ci iuck'MVc! : Sti'páli Ápol 
lőnie ö/.v. Mezős."y Mellyliért-né ;
l ’e-senyey István éi- l é -  enyey Er- 
/ éfiet ö/.v. Ilaezonyi Mátyá>ué az 
össze-; kiterjedt rokoniig nevében 
is a fájdalomtól megtörve jelentik, 
lmgy a b'gjobb. anya illetve anyós, 
nagyanya. te."lvér. sógornő. nagy
néni. unokáiéig. unokatestvér és ro
kon özvegy dió)szegi D iőszeghy Já~ 
tlOS/lt' szül. fie-sell V öi Beszeli VC V

1 Amália úrasszony életének 02-ik.
! özvegységének ik évében 15)01. 
jiilius 21 ón hajnalban nivid, de ki
nő." szenvedés után «• etidesen elhunyt. 
Megboldogult drága halottunk hült 
porai a református egyház szertar
tásai szerint 15)01. július 20-án d. ti. 
8 órakor fognak a sátoraljaújhelyi 
köziemülőben örök nyugalomra he 
lye/ieini. Sátoral jaújhely. 15)01. évi 
jiilius hó 21-én Adjon a Minden
ható a sokat szelídedett kedves ha
lottnak csendes nyugodalmat!

Az állami tisztviselők érdekében 
Megindult oi -zágos mozgalom alkal
mával Sátoraljaújhelyben mega lak i ■ 
tolt helyi bizottság Poroszok Béla 
ürvényszéki elnök elnöklete mellett, 

a törv. elnöki teremben hétfőn, e 
lei 22-ikén délután értekezletet tar
tott. Klsö sorban az elnök hejolen- 
tése után. hogy az országos mozga
lom központja Szegedről Budapestre 
helyeztetvén át. ezt tudomásul ve- 
szik. csat lakoznak a központi hizott- 
•ág által kidolgozott tervezet irányá
hoz. Kornszek elnök méltatása sze
rint kiemelve a mozgalom jogos, 
tanú ito és minden polit ikai cél za
le á í il távol álló voltát. Elliatá- 
ro-ták. fiogv a sátoraljaújhelyi moz
galom küldötteket küld a Budapes
ten ez év szeptember 21. 22. és 28. 
napjain tartandó nagy országos ér
tekezletre. A küldöttségbe megvá
lasztattak: Kornszek Béla elnök. 
Szoko'av Kmil műszaki tanácsos. 
Mo!d< \ ánv i t lé/.a adóhiv. pénztál nők 

(>;i! Lajos kir. albini. A küldött- 
s é g e n  kívül saját akaratából bármely 

, teztvi-elő esatlakozhatik a küldőtt- 
j ségiie/.. A mai bizottsági értekezlet 
! csak általános kérdéseket tárgyalt, 
a részleteket Keresztessé Lajos kir. 
tvszki biró javaslatára csak a nagy 
országos értekezlet elé fogják vinni 
Ezután szerdára- e hó 24-ikére álta
lános értekezlet összehívását fiatá- 
rozták. a melvlyc! közli a bizottság 
határozatait. Az országos nagy érte
kezleten való részvételt és a moz
galomhoz való csatlakozást az előirt 
nyolc napon belül jelentik be.

— A ickaji állami tisztviselők dr. 
J lat/y Zsigmond jnrásbiró elnök
lete alatt értekezletet tartottak. — 
Kimondták, hogy csatlakoznak a 
tordaiak által megindított mozgalom
hoz és kiváltságaikat a következő 8 
jontha foglallíik össze: Kérik 1. íizo- 
tésiik lakáspénzük felemelését. 
b» v.v egyenlő legyen az osztrák liszt- 
ve i 'ők  tizet ésével ; 2. a nyugdijtör- 
vénv méltányosabb rendezését s 8. 

'a "Zoiuálati pragniaiiktít. .Majd meg- 
alakitottiik a helyi bizottságot dr. Pla- 

, tbv Zsigniond járásbiró elnökkel és 
Ü'ótli Kálmán adótiszt jegyzővel. — 
Vi'glil a kongresszuson való képvi
selettel megbízták az elnököt.

Nagy tűzvész pusztított tegnap 
mint lapunknak jelentik Har- 

dicsán. I\éggel hét órakor keletke
zett a tűz eddig ismeretlen okból s 
pár pillanat alatt lángtengerben ál
lott tizennégy fsiír élelemmel és

takarmány nyal megrakva, két lakó
ház valamint "zámos melléképülot. 
A nagy veszedelmet fokozta a rop
pant szárazság mellett a hirtelen 
támadt szél is. mely kévénvi nagy- 
-;i : i .'gö esiívákat emelt a levegő
be, valamint az K. hogy a lakosok 
nagy része még kint foglalkozott 
az árpa kaszálással s igy az oltás 
i csak nagy nehezen ment. Leír
hatatlan ez a csapás. A lakósok 
r« méiívt vesztve, jajkiáltáshan tör
tek ki. hiszen alig három év 
alatt most negyedszer nehezült rá
juk Isten sújtó keze. Elhamvadt 
igen -ok takarmány, mely boglyák
ban állott a csűr körül, valamint 
sok élelmiszer is. mely anyagi pusz
tulást a szegény, jobbadán a refor
mátus nép csak nagy megerőltetés
ei lesz képes cdviselni. Szerencsére 

emberéletben kár nem esett. A kár 
meghaladja a húszezer koronát. A 
tűz oltáséinál valóban emberfeletti 
ci öt fejtett ki Pauliezki Ó vnia ura
dalmi intéző és Kácz János körjegyző.

Halálozás. Kubicza József, to
kaji kir. adófcárnok, folyó hó 28-án 
hirtelen meghalt. Az egészséges fia
tal ember halálát szivszélutés okozta.

Nagy napig temetetleniil. Azt hi
het nők. hogy valami lakatlan pusz
iéin észrevétlenül fekvő halottról lesz 
szó. Pedig nem ott ; Sátoraljaújhely 
r. t. város kellősközepén, a városi kór
házban fekszik már négy napja te- 
uietotlenül egy szegény b.-kisfaluéi 
parasztember, aki még szombaton 
reggel halt meg itten. A felesége 
hiába jár fiihöz-lahoz, hogy temes
sék el. Azt felelték neki, hogy majd 
eltemetik, ha ráérnek, de most a vá
ros lovainak más dolguk van. mint 
halottakat hurcolni. Kíváncsian vár
juk. hogy mikor érnek majd rá a 
' áros lovai a szegény embert ki
vinni a temetőbe. Annak idején re
ferálni fogunk róla.

Az erdőhényei fürdő igazgató
ága 1901. évi július hó 28-án a »Sá

toraljaújhelyben felállítandó Kos- 
uth szohor alapja javára a fiirdőte- 

1 p tánezterméhen hazafias ezélu 
Anna-hált rendez.

Lányi Géza hangversenye. Nagy 
közönség élőt t hangversenyezett ked
den este társulatával Lányi Géza. a 
Népszínház karmestere, a Bock (Ko
rona i szálloda kertjében.

Furcsa i" az élet. Dankó Pistának 
alig akadt hallgatója, Lányi Géza 
estélvére pedig teljesen megtöltötte 
,» közönség a Boek kertjét.

Igaz. hogy meg is érdemelte Lá
nyi. Gyönyörű, jól összeválogatott 
műsorral mulattatta a publikumot. — 
'Társulata szép számú és kitűnő ta
gokból áll, s nagy változatosságban 
tud nyújtani mindent; magyar nó
tát. kuruez dalt. operett-részletet, 
kupiét, hegedű — cimbalom-szólót.

Különösen tetszettek a tárogató 
kísérettel előadott kuruc dalok. A Rá- 
kóezi-nótát kétszer egymásután kel
lett eljátszaniuk. A közönség nem 
tudott betelni ennek a legszivhez- 
szólóbb csudás hangszernek az él
vezetével.

Alig is volt az elmúlt évtizedek
nek nagyobb nemzeti vívmánya, mint 
a tárogató feltámasztása. — Micsoda 
magyar lélek van abban az egyszerű 
sipban! Hogy érez. hogy sir. hogy 
kesereg az! Mintha minden hangja 
a magyar nép szive legmélyén fa
kadna. négyszáz esztendős bubáiul 
tót panaszolna.

Rákóczi fájdalmas dicsőségű kor
szakának egy darabja, Rákóczi ma
gasztos lelkének egy része támadt 
fel ezekben a hangokban. Hallatáikra 
közelebb érezzük magunkat a kuruc 
világ megszentelt emlékeihez, hatal
ma." hangulatához.

Nagyon jó az. hogy igy elterjedt, 
ilyen kedves lett egyszerre a táró- 
gáti). Hátha életre tudja még egy 
ezer ébreszteni bennünk azt a rég 
szunnyadó magyar lelket is!  Hiszen 
akkor is csak úgy tudta azt elal
tatni a német, hogy vandál győlö- 
lölettel kipusztitott. megégetett min
den tárogatót.

Tudta jól. hogy inig tárogató fog

szólni, addig lélekben mindig Rákó
czi híve lesz a magyar, — azért ül
dözte úgy ezt a hangszert.

IIát most már újra szól a táro
gató !

#
Lányi Géza szerdán este közkívá

natra megismételi hangversenyét.

KÖZGAZDASÁG.

V an -e  b efo ly á sa  a v iharágyu-  
zá sn a k  az e ső z é s  e lo sz lá sá ra ?
Irta Rau n Oszkár, a m. kir. orsz. motoor. 

intézet I-ső asszisztense.)
Budapest, július 2-án.

II.
Hogy Olaszország felett a dep

ressziók az utóbbi években mindin
kább ritkábbak lettek, első pillanatra 
arra engedne következtetni, hogy a 
felső-olaszországi számos viharágyu- 
telepek ennek okozói.

K tekintetben ismét egész nyu
godtak lehetünk, amennyiben már 
két év óta Rizzo és Potoohino, mint 
a római íueteorologiai intézet kikül
dött tisztviselői pontos íueteorologiai 
műszerekkel kétségkívül bebizonyí
tották, hogy a legerősebb lövöldözés 
semmiképen sem befolyásolja a lég
köri nyomás eloszlását; vagyis az 
általános légáramlásokat műúton 
meg nem változtatja.

A csapadéknak ilyenképen való 
eloszlása hazánkban épenséggel nem 
mondható ritkának, mert Magyaror
szág a tengeri ós a szárazföldi kiima 
határvonalain fekszik Európában.

Mig ilyen területek a mezőgazda
ság legkülönfélébb ágait kult iválliat- 
ják  éppen az adott kedvező klima
tológiai viszonyoknak megfelelően, 
addig hátrányuk abban nyilvánul, 
hogy már csekélyebb klimatológiai 
rendellenességekkor sokat szenved
nek a szélsőségek közt csapongó vi
szonyok miatt.

Száraz vagy szárazabb periódusok
kal az ország különböző részein kü
lönösen az utóbbi 40 óv óta g yak 
rabban találkozunk.

Ilyen nagymérvű szárazság, amely 
csaknem éhínséggel fenyegette az 
ország népét, az 1803. és részben 
még a 04. és 05-ös évek, amidőn, 
különösen 63-ban, országszerte 50 
napon keresztül az ‘ idő meleg, derült 
száraz és csendes volt.

Erős esőhiányra emlékeztet az 
1883—1888-ig terjedő nyarak csapa
dékhiánya, mely azonban csak rész
legesen mutatkozott az ország egyes 
vidékein.

Csapadékban Európaszerte igen 
szegény volt az 1893. év tavasza, mi
dőn takarmány hiánya miatt, külö
nösen az állattenyésztést űző nem
zeteknél a legintenzívebb rétmiveles 
dacára, már a kétségbeesés hangja 
szólalt meg.

Mindezek numerikus adatok, pon
tos esőmérések alapján határoztat- 
tak meg, amelyekből a subjektivi- 
tás teljesen ki van zárva.

De utó végre vessünk egy vissza
pillantást rég elmúlt évszázadokra, és 
olvasgassuk és közöljük a néppel 
azokat a régi magyar gazdasági és 
időjárási följegyzésekot, amelyeket 
például Czegi Vass György 1 (583- 
tól 1705-ig. utána pedig fia László 
1714—1737-ig összegyűjtött.

Mennyi szárazság volt akkor is. 
íme egv-két példa az eredeti följegy
zésekből :

1704: „Mimi Magyarországban, 
mind Erdélyben felettébb nagy szá
razság volt, mely miatt semmi ta
vaszgabona, de fii sem lőtt, hogy 
szénát csinálhattunk volna kivált Er
délyben a Mezőségen ; sőt búza sem 
lőtt, úgy hogy a Mezősógnek sem bú
zája sem szénája nem lőtt, félő is, 
hogy egészben el ne pusztuljon".

1714: »»Szűk esztendő voit, mert 
az gabonának bővsége igen ritka 
helyt volt az uleintón való nagy szá
razságok m iatta ; lmsonlóképon a bor
nak bővsége is igen ritka helyt ta
láltatott." (Magyar Tud. Akadémia



Szerda julius 24.

Magyar történelmi Emlékek XXXV.
kötet 181)6.)

Lám í Az imént felsorolt szárazsá
goknak oka a viharágyuzás bizo
nyára nem lehetett, mert akkor 
legalább hazánkban még sehol 
egv e 11 en egy légörvény - gy iirli sem 
zavarta meg a felhőket veszteglé- 
siikben vagy tovahaladásukban.

Keressük tehát tovább a hosszabb 
ideig tárté szárazságokat.

Az egyszer beállott esőhiánynak 
káros következménye főleg abban 
nyilvánul, hogy a talaj és minden, 
ami a talaj felett van. hegycsopor
tok. kőzetek, épületek, maga az egész 
vegetáció, különösen az erdők gaz
dag lombja állandóan nagy meny- 
nyiségü hőt sugároznak ki. Ezen ál
landó hőkisugárzás következtében a 
levegő olv magas hőfokú és oly szá
raz lesz. hogy az a magasabb felhő
ből eredő esőt ismét elpárologtatja, 
mielőtt az a földre érkezne.

(ivakran tapasztalhatjuk, ha látó
határunk messze terjedő, hogy süni. 
nagytömegű felhőkből sötét szitui 
sávok húzódnak lefelé, melyek nem 
egyebek, mint esőző felhők, melyek
nek vize félúton elpárologva csak a 
levegő alsó rétegeinek páratartalmát 
növeli, de magát a földet voltaké- 
pon nem nedvesíti.

Erre vonatkozólag igen érdekes 
jelenséget irt le „Az Időjárás'4 me
teorológiai havi folyóirat 1807-ben 
megjelent évfolyama ..Kelhők felosz
lása egy átheviilt város felett44 cint 
alatt. A mcteorologiai megfigyelés 
szószerintije ti következő:

»A nyomasztó hőség, amely teg
nap. június 4-én városunkban (01- 
miitzben) uralkodott, a délutáni (»rák
ban alkalmat szolgáltatott, hogy 
egyes felhőtömegek feloszlásának, 
eltűnésének legyünk tanúi. A kora 
délutáni órákban kisebb-nagyobb fel
hők jöttek az Északkeletre fekvő 
erdőkoszoruzta hegyek felől és vá
rosunkon át délnyugati irányba ipar
kodtak.

50 szám. (4) F E L S O M A G Y A R O S Z A G I  HI R L A  P.

Alig érkeztek azonban Jassu moz
gással a vakítóan megvilágítót! izzó 
háztömeg felé. máris a feloszlás nyo
mai mutatkoztak a felhőtömegeken.

Először i a felhő élesen határolt 
körvonalai kezdtek elmosódni, majd 
élénk fehér színe szürkébe* ment át. 
kissé később a felhő felszakadt, több 
részre vált szél. majd a teljes fel-1 
oszlás következtében láthatatlanná j 
lett.

A jelenség többször ismétlődött s 
nagyságához képest 4 - t )  perezig 
tartott.

A jelenség oka az utakról, terek
ről és házakról lefelé tóduló reflek
tált napmeleg, amely azt eredme- 
nvezte. hogy az előbb kompakt fcl- 

' hőtömegek ismét láthatalan párává 
vízgőzzé - váltak.

A tonnészet lenseges alkotásaiban 
ás megrendít den félelmetes romboló 
munkájában, de iparkodnunk kell 
megtanulni Alb'-jét. bogv igy lega
lább bbngérkedve olvashassunk nag\ 
nyitott könyvében!

Folyt, köv.'

A sz e r k e sz tő sé g  ü zen e te i:
L G. Gálszécs Vagy az egészet lessék 

közölni Írja ön vagy semmit. Tehát 
semmit.

L. F. Helyben. Csak a -Közönség körébőlu 
rovatban és teljes névaláírásával hozhatjuk.

T. Iá. Helyben. Az egész csak mende
monda: az eddigi állapoton Indiánkkal 

eddig még nem történt semmi válio 
zás.

G. B N.-Kázirér. Ha hejön. keressen fel 
bennünket.

B. A. Uiigvár. (ivönge.
L. S. Sárospatak. Nyolez koronát kell 

fizetni. Ebben azonban benne van már a 
bélyeg díj is.

Kiadótulajdonos:

L A N D E S M A N N  M IK SA

A elírokt napmolég ezt . egyedül 
nőm idézhette elő. mert különben 

ja felhők nem érték volna cl a vá
rost. s olv gvorsan nem is bomlot
tak volna fel.

Ezen a tapasztalaton alapuló tény 
ismét fényesen bizonyítja, hogy a 
felhők feloszlásának, teljes elszikka
dásának számos és igen sok okai 
vannak, amelyek azonban minden 
egves esetben távol állanak a vihar- 
ágyúzástól és vele okozati összefüg
gésben per abszolúte nincsenek.

Aki azonban csak némikép is meg
figyelte a nyári évszak tipikus felhő- 
alakjait és a felhőzet nagyságát, az 
nyilván tapasztalhatta, hogy a -— 
kmmtluszok a meleg és a forró 
nyári napok ezen fantasztikusan bod- 
rozott, habszeriien gomolygó. erőtel
jes kifejlődött felhői déltájt tárnunk 
fel legelőbb, tömegük a délutáni 
órákban legnagyobb s azután meg- 
gyérülve, lassan-lassan lomhán nyúj
tózkodnak el, mintha a nyári nap izzó 
tüzelői bágyadtan nyugalomra tér
nének, vagy pedig végkép eltüne
deznek. hogy a nyári éjszaka csil
lagokból tündöklő égboltját el ne 
hóinál vosi fsak.

Van szerencsém Sátoraljaújhely n. é. közönségét 
tisztelettel értesíteni, miszerint a főtéren lévő

„ V  í  i c i á s z k  í i r * t “

szálloda és vendéglőt átvettem és azt ujonan átalakítva 
folyó évi julius hó 21-én megnyitottam

Főtörekvésem lesz, hogy a szálloda régi jó hírnevét 
hmtartsam és m. t. látogatóimat a legkitűnőbb italok és 
ételek lelkiismeretes kiszolgálásával kielégítsem.

A szálloda épület mögött elterülő tágas és kényel
mes kerthelyiség kuglizóval és tánczteremmel a legkelle
mesebb üdülőhely a városban

Kiváló tisztelettel:

Bokros János.

A  m agyar királyi AllaniTasiilak

Budapest—Lawoczne közt közlekedő vonatainak
M E N E T R E N D J  E

Nyomatott Landesmarn Miksa és Társa könyvnyomdájában Sálornljaujhely.
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