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A Hegyalja jövője.
Irta : Búza Barna.

A Hegyalja életében nag\ fon
tosságú, talán korszakalkotó nap 
lesz március 7-ike. A földműve
lésügyi miniszter ankétet tart 
ezen a napon, annak megbeszé
lése végett, hogy milyen külön
leges intézkedésekkel lehetne a 
tokaji borvidék suiyos baján se
gíteni. A megbeszélésre meg van
nak híva a Hegyalja kiválóbb 
bortermelői. A miniszterben meg 
van a teljes jóindulat, és teljes 
készség arra, hogy a bajokon se 
gitsen, Nekünk felad.ttunk alapo
san feltárni a bajokat, s m egje
lölni a kibontakozás útjait.

A bajok igazán olyanok, hogy 
páratlanul állunk velük az egész 
világ bortermelésében.

Mi termeljük a világ legjobb 
borát, a borok királyát. Nem
csak a régi hírnév, s nemcsak a 
mi elfogultságunk mondja ezt 
Kóstolja végig akárki minden
féle képzelhető borát a világnak 
s be kell vallania, hogy még 
mindig legjob köztük a tokaji. 
8  mégis mikor más sokkal silá
nyabb borvidékek boráért, külö
nösen külföldiekéért, bámulatosan 
magas árakat adnak, add'g a mi 
borunk ára az idén már a ho
moki borokénál is alacsonyabbá 
sülyedt.

Képtelen természetellenes és 
türhetlcn helyzet ez. A mi bo
runk a legjobb a világon, tehát 
egészen természates, hogy a mi 
boraink árának kell a világon 
legmagasabbnak lennie, 
kell érnünk s el is fogjuk 
san érni, ha kitartunk a 
megindított mozgalomban.

Azt mondják, le kell tennünk 
ilyen reményekről, mert a mi bo 
runk egyszerűen kiment a divat
ból, nem felel meg az emberek 
ízlésének, nem isszák s ig) nem 
is lehet ára. Gyengébb, könnyebb 
bor vagy pezsgő kell az uraknak. 
S  argumentumul felhozzák, hogy 
még mi Is, ha iszogatni össze
ülünk, homoki bort iszunk, mert 
nem bírjuk meg a tokajit. Teliát 
hagyjunk fel minden igyekezettel 
s törődjünk bele a mai helyzetbe

Rettentő nniv és tájékozatlan 
beszéd ez. Hiszen nem is arra 
való a mi borunk, hogy borozó 
társaságok éjszakákon át fogyasz- 
szák, ép úgy, mint ahogy a gyé-

| m int nem arra való, hogy utcát 
! burkoljanak vele. A mi borunk 
arra kell, hogy, aki délelőtt, vagy 
étkezés után egy pohár nagyon 
kellemes és jó  italt akar, akicse- 

: megéhez, gyümölcshöz akar egy 
kevés megfelelő jó  bort inni, 

1 vagy aki orvosságnak veszi a 
bort, azok fogyaszszák. Szóval 

^azoknak kell, akiknek módjuk és 
| ízlésük is van hozzá, hogy na
ponta egy pohár kitűnő borral 
különleges élvezetet szerezzenek 
maguknak.

S  az sincs tájékozva, aki azt 
mondja, hogy ilyen módon a 
századrésze se fogyna cl a to
kaji bornak. Mert a világ bor- 

| terméséhez képest csak egy csep 
a tokaji borvidék évi termése. 
Magyarország évi bortermése át
lag 5 — Ü millió hektoliter, Fran
ciaországé 60  —70 millió hekto
liter, —  a tokaji borvidék évi 
termése pedig mindössze 7 0 — 80 
ezer hektoliter. I la csak félig- 
meddig divatba jön  a mi borunk, 
ha csak itt ott megismerik és fo 
gyasztani kezdik, már akkor is 
háromszorosan elfogyna ez a 
csekély évi termés.

Ha csak kétszázezer ember 
akad, aki naponta csak egy de
ciliter tokaji bort megiszik, már 
elfogy az egész évi bortermés.

I Ennyi fogyasztót pedig ilyen 
| kitűnő bor számára csak nem 1 
lehet nehéz összeszedni! 1 la pe- 

! dig emelkedik a kereslet, ha 
nem 20O00O, de 400 .000  ember J 

bort I 
fén) űzési 

gaz- 
kezde 

lakó*
drágább tokaji 
akkor már az 

évi bortermés nem lesz képes 
a keresletet kielégiteni. S  miután 
több bor már alig teremhet a 
Hegyalján, a gazdasági élet tör-1 
vényei szerint ha a kereslet no, 
a kínálat pedig marad a rég i,1 
akkor az arak emelkednek. így 
olyan magasra cmelkedhetik a 
mi boraink ára, amilyenről ma 
meg álmodni se merünk.

11.; a homoki bor fogyasztása 
emelkedik, avval nem já r  szűk-1 
ségképen az árak emelkedése, 
mert egyszerűen beültetnek még 
ezer vagy kétezer hold hom okot1 
szőlővel s a kereslet ki lesz elé- j 
gitve. De a tokaji borvidék te-1

iog akarni egy deci tokaji 
a i meginni naponta, ha 

Ezt el cikk lesz a tokaji bor, s a 
bizto j dag emberek versenyezni 
most|nek, hogy melyikük tud a 

máján jobb és 
bort felszolgálni,

ihletét nem lehet kiterjeszteni, 
az nagyobb már alig lesz, több 
bor is alig teremhet rajta, és 
igy ha a kereslet tokaji bor 
után emelkedik, akkor az az árak 
emelkedését lógja maga után 
vonni.

Csupa kishitűség teliát kétség
beesni a Hegyalja jövőjén, s 
azt mondani, hogy mi a borunk 
számára többé piacot nem talál
hatunk. A purgót, a kristályvizet, 
a Wasmuth tyukszcmgyürüt, a 
leghitványabb pezsgőt és konya
kot el lehet terjeszteni megfelelő 

; reklámmal és agitációval. Csak 
a borok királyának ne lehetne 
fogyasztót találni?

Tisztában vagyunk már a mai 
helyzet okaival is. Azért nem 
kél a borunk, mert senki se hiszi, 
hogy valódi, tiszta jó  tokaji bori 
lehetne kapni. Első dolog tehát 
a bizalom visszaállítása. Erre Esz 

! alkalmas a zárt terület. Azután 
szükségünk van annak a lehetővé 
teleiére, hogy ne nyers állapot- 

1 bán adjuk el a borunkat, hanem 
akkor, mikor az helyes kezelés 
után már teljesen kész, élvezhető,

!palackérett borrá válik, s hogy 
! lehetőleg állandóan egyforma mi- 
| nőségü bort tudjunk a világpi
acra hozni.

Ezeknek a kérdéseknek helyes 
! megoldásától függ a Hegyalja 
jövője. Első sorban a mi érde
künk ez, de kétségtelenül orszá
gos érdek is. Mert a tokaji bor 
az egész magyar gazdasági élet
nek határozottan a legkiválóbb 
s leghíresebb terméke, tehát az 
egész ország érdeke, hogy ez 
méltó formában és tökéletesség
ben kerüljön a világ elé.

Ezért nézhetünk nagy várako
zással a szombati tanácskozásra.

Az u j ip a rtó l vé n y ja vas la io t
>gja ismertetni B ú z a  Barna 
épviselő vasárnap, március 8  án 
élután fél 5 óraKor a tiigget- 
:nségi körben.

Kérjük az iparosokat, hogy mi
éi töoben jö jjenek el erre az 
sszejövételre. Az ipartörvenyja- 
aslattól függ a kisipar egész 
ivoje, minden egyes iparos bol- 
ogulása. Azért nagyon kell vi 
) áznunk, wogy az uj ipartörvény 
io.,t már egészen jó  legyen, 
mit most szétküldött Kossuth 
crencz, az csak te* vezet, tulaj

donkép csak arra való, hogy
mindenki hozzászólhasson. Tehát 
most jöjjenek el az iparosok, 
hallgassák meg a tervezetet, s 
mondják el, hogy mit tartanak 
belőle jónak és mit rossznak, és 
hogyan kívánják változtatni. Mert 
okosabb a kezdetnél segíteni a 
bajon, mint később panaszkodni. 
Ezért kérjük az iparosokat, hogy 
jöjjenek el az ipartörvény m eg
beszélésére, s mindenki figyelmez
tesse és hívja lel az eljövetelre 
iparostársait is.

V árosi közgyűlés.
— Saját tud«59Ítonku5l. — 

Rendkívüli közgyűlést tartott f. 
hó 2-án d u. 3 órakor Sátorai jauj- 
In-ly város képviselőiestül* te. A 
gyűlésnek összesen 4 tárgypontja 
volt, melyek közül még egyet le is 
vettek a napirendről s igy mintegy 
5 perc alatt letárgyalták az égési 
tárgysorozatot. Jelen voltak ; Dr. 
Lichteiuteiu Jenő, Haas Mór, Mar
kovié* Miksa, Gotlieb Jenő, Waller 
Aladár, Uotli Bernát, Jelenek Adáni, 
Halász József, Kapu Gyula, Schwarc 
Ignacz, dr. Székely Albert, Matolai 
Etele, Kincsesy Péter, dr. Keichard 
Salamon, Horváth József, dr. Fried 
Lajos, budis Jenő, Alexander Vil
mos, Nagy Sándor, dr. Kóth József, 
Zombory János, Keichard Gyula, 
Németh) Bertalan dr. Erényi Manó, 
Kádár Gyula, lsépy István, Miklósy 
István, Kosé József, Widder Gyula, 
dr. Hornyai Béla, dr. Chudovszky 
Mór, Neuiuan Jenő, Búza Barna 
képviselőtestületi tagok és az elöl
járóság tagjai közül; Patuky Mik
lós, Kérészy G)ula és Mitrik Mihály.

A gyűlésen K i s s  Ödön h. pol
gármester elnökölt. Indítványára a 
gyűlés tartaináia S z é k e l y  Albert 
dr. képviselőtestületi tagol bízták 
meg az ügyészi teendők ellátásával,

A kövezed vám és piaci helypénz- 
szedési jogok bérbeadása tárgyában 
megtartott versenytárgyalás eredmé
nyét ösiuerlette ezut iu K a k m á n y i 
Jenő h. gazdasági tanácsos.

A versenytárgyalás február hó 
28-án tartatott meg a polgármester 
hivatalos helyiségében. Az eredmény 
a következő : A szóbeli versenytár
gyaláson Kepes Albert és Diósy Bér- 
nát berettyóujfalúsi lakosok 31010, 
Griin Bernát újhelyi lakos 27000, 
Kőnig Iguácz újhelyi lakos 30200, 
Kulin Mór újhelyi I. 20000, Neuiuan 
József és Kreusz Jakab legenyei 
lakosok 30000, Gál Mór és neje új
helyi lakosok 32000 koronát; írás
beli ajánlatoknál, Gál Mór és  neje

„Ji)ori“ leüélpapir, 50 leüélpapir és 50 boríték
1  K O R O N A
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32000, Neuman és Kreusz 34000 
Dick Péter 31800 koronát ajánlottak 
rueg a kövezed vám és helypénz- 
szedési jog évi bérlete fejében.

A pénzügyi bizottság szombaton, 
február 29-én megtartott ülésén 
megbízta a polgármestert a légibb 
bet igérŐ Neuraau és Kreusz meg
bízhatóságának kipuhatolásával és 
elhatározta, hogy kedvező informá
ció esetén javasolni fogja a képvi 
selőtestületnek a szerződésnek a 
legtöbbet Ígérővel való megkötését.

A képviselőtestület — toki ítéltél 
a beérkezett kedvező információkra 
— a tanács és pénzügyi bizottság 
javaslatára megbizta a polgármes 
tért, hogy Neuman és Krtuszszal a 
szerződést kösse meg, egyúttal tu
domásul vette a polgármester azon 
bejelentését, hogy a kereskedelem
ügyi miniszterhez felirt aziiánt, mi
szerint a helypónzszedóst a váruso- 
rompoknál engedélyezze. — A ha
tározatot azonnal hitelesítették.

Propola András és Puskás András 
illetőségét a képviselőtestület meg
tagadta.

Még a mértékhitelesítő hivatal ré
szére a régi közkórház épületében 
egy lakás bérbeadása felelt kellett 
volna határoznia a képviselőtestü
letnek, de ezt a tárgyat a polgár- 
mester levette napirendről, mert a 
pénzügyi bizottság nem talált t 
célra alkalmas lakást.

SZÍNHÁZ.
A páholy.

Szombaton, február hó 29-én a 
.Sátoraljaújhelyi Müktdvelő Tár
saság4* Dókus üyuláué O Méltósága 
védnöksége alatt, a városi színház 
bán műkedvelői előadást rendezeti 
a városi árvaház, szegényház és a 
.Tulipán Szövetség Magyar Védő
egyesület44 javára. Színre került 
Laufs ás Kraalz „A páholy, czimii 
3 felvonásos bohózata. Az előudá>l 
zsúfolt ház nézte végig. A közön
ség soraiban ott láttuk a színházi 
eladásokért lelkesedő habituekat 
másrészt a jótékonyság oltárán szí
vesen áldozó nemes lelkeket, a kik
nek alkalmuk nyílt a jótékonyság 
gyakorlása mellett egy művésziesen 
előadott bohózat kaczagtató jelene
teit a dilletánst messze túlszárnyaló 
szereplőktől végig élvezhetni. Meri 
maga az előadás oly kitünően si 
került minden részletében, hogy 
Micseyéknek nagyszerű iskola lett 
volna; ha ilyet produl .it volna a/ 
ő társulata, minden bizonnyal nem 
vallott volna oly nagy kudarczot. 
Polgár társulatától sem kívánunk 
ennél az előadásnál jobbat, mert 
non is fog adhatni. Az egyes sze
replők alakításáról külön-külön meg
emlékezni fölöslegesnek tartjuk 
azért, mert kitűnt, hogy egyik a 
n ásikát múlta fülül a műkedvelői 
uiveaut felülhaladó ügyes, biztos, 

tehetségre valló játékával ; — s ezért 
csak a szereplők neveit közöljük.

lsépy Zoltán, Boronkay Lászlóm'*, 
Mauks Margit, Oüilner Írónké, ifj. 
Bajusz József, lsépy Zoltánné, Hé- 
pássy Margit, Fejér Andor, llrgedüs 
Győzőné, Wieland Aladár, ifj. So 
raogyi Bertalan. Lehoczky Lajos 
voltak azok, kik fényez alakításaik
kal egy feledhetetlen estét szerez
tek a jelenvoltaknak.

Matyasovszky Kálmán szerepét 
betegsége folytán Dobos Nándor, a 
Polgár társulatának titkára játszotta 
kevesebb sikerrel, mint igyekezettel. 

*
Az előadás után a szereplők és 

azok családjai kedélyes mulatságra 
gyűltek üMze a városháza tanács

termében és folyt a mulatság, a 
tánc a legnagyobb jókedvben a reg
geli órákig.

A mulatságon megjelent hölgyek 
közül a következők neveit sikerült 
feljegyeznünk :

Ambrózy Margit, idb. Bajusz. Jó- 
zsefné, ifj. Bajusz Józsefné, Baju-z 
Andorné, Becske Annus, Boroukay 
Lászlóné, Dókus Gyuláné. Fleisch- 
man Oszkárné, Göllner Lajosnó, 
Göllner Irén, llönsch Dezsőnó, Hünsch 
Maczu. Hegedűs Győzőné, lsépy 
Zoltánné, dr. Kossuth Jáuosne, 
Kossuth Janié, Kossuth Izuka, özv. 
Lakatos Gyuláné, Lakatos Lenke, 
Mauks Endróné. Mauks Margit, Hé 
pássy Margit, Szűcs Ibolyka, özv. 
Thuráns::ky Zoltánné, Viczontyné 
Hépássy Anna.

H Í R E K .

V izáradás Ujhelyben.
A Bodrog is árad  

Ó vintézkedést kérünk.
— márc. 4.

Az elnuilt napokban megeredt 
nagyobb havazások —  mint az 
előre látható volt —  nagyobb 
zavarokat okoztak a vármegyé
ben. Így a többek között a hir
telen beállott olvadás Ujhelyben 
is sok kelemetlenségnek és egyes 
helyeken nagyobb kárnak is volt 
okozója.

A nagy hőmennyiség úgy a 
városban, valamint a hegyeken 
egyszerre olvadásnak indult s a 
magaslatokból lerohanó ár egye 
sülve az utca hosszat olvadásnak 
induló hóval hirtelen megdagasz 
tóttá a Konyva medrét. Így tör
tént, hogy már szombatról vasár
napra menő é jjel a Ronyvában 
hömpölygő ar olyan nagy táblá
kat hozott magával, hogy a nagy 
mennyiségű jé g  és viz a gyárte
lepre vehető ut mentén épült 
tahidat alaposan megrongálta és 
csaknem elsodorta mindenestül. 
Az áradat ugyanis elvitte a hid 
lábai.

A nagyobb veszedelem meg- 
gállása czéijából a rendőrség és 
tűzoltóság megtette a szükséges 
óvó intézkedéseket.

A tűzoltók meg az éj folya 
mán kivonultak a helyszínére és 
több órai fáradságos munka után 
utat engedtek az összetorlódott 
jégnek. A Ponyvából kiszorult a 
víz a Bereczki utcza hajlásánál 
is a hol jégtáblákat, lageren- 
dákat és egyéb tárgyakat egészen 
a czigány kunyhók tatáig elsodort

Nagyobb kárt okozott a víz
órádat a m. kir. államvasutak 
szivattyú-házában is, a hol a 
Ronyva vize behatolt a szivattyú- 
házba és elöntötte a gépeket, 
úgy annyira, hogy a munkások
nak é jjel nappal szivattyúzni kel 
lelt a vizet, hogy a gépeket 
husznavehetővé tegyék.

A hirtelen beállott olvadás a 
Bodrog folyó medret is úgy 
megdagasztotta, hogy az ár el 
öntötte a Long erdő egy részét 
és az erdő körül elterülő rete
ket.

A vidékről még nem érkeztek 
jelentések, melyek áradásról szól
nának. Azcnb*n az előző évek 
példáin oku'va, talán szükséges 
volna a Bodrogközön megtenni

a szükséges intézkedéseket eset-i 
leges nagyobb veszély elkerülé
sére.

Y’ánnegyénk alispánjának figyel 
mét óhajtjuk ielhivni ezúttal a 
Bodrogközre, hol az áradások 
minden évben nagyobb károkat | 
okoznak s mindamellett soha sem 
tétetnek meg a szükséges elő
készületek a védelemre.

Itt az ideje a komoly cselek
vésnek.

— Uj ügyészségi megbízott Az igaz- 
ságligy miuiáztí r Durcsinszky Gyulát, 
a sziropkói járás Ib. főszolgabíróját 
a sztrupkói kir. járásbírósághoz 
ügyészi megbízottul rendelte ki.

— Halálozás. Szokolay Emimé szül. 
Képessy Ottilia Szokolay Emil mű
szaki tanácsos, a folyaiumériiüki hi-
vatal vezetője nek neje, folyó hó
3 án hosszas szenvedés után 52
éves korában elhunyt. Temetése
maré hó 5 én d, u. 3 ór ikor lesz.

— Tarsasvacsora Pecsar Gyula 
helybeli hitoktatónak monoki plé
bánossá történt kiueveztetése alkal
mából barátai, tisztelői és jő isme 
rősei búcsút stély re gyűltek egybe 
f. hó 2-án a „Vadáázkürt44 cimii 
szálloda éttermében, hol a nagy
számban megjelent, igazán előltelő, 
városunk színe javát felekezeti kü- 
lömbzég nélkül magában foglaló 
társaság fényes bizonyságot tett ar
ról, hogy Petsár Gyula 10 évig 
tartó, hitoktatói minős gbeu teljesi 
telt munkálkodása illán népszerűsé
gével nemcsak egyhá.a híveinek, 
de Sátoraljaújhely város egész tár 
sadaimának hecsü.ését és osztatlan 
szeretőiét vívta ki. Erről teltek ta 
nuságot az est folyamán elhangzott 
gyönyörű szónoklatok is, melyek 
sorát Dókus Gyula alispán nyitotta 
meg, kiemelvén a távozó érdemeit, 
melyek méltóvá teszik őt arra, hogy 
hazánk nagy fia, — Kossuth La
jos — szülőhelyén megtelepedjék, 
s még nagy óbb buzgalommal folytat
hassa a haza fel virágostatása érdeké 
b. n eddig is kifejteti munkálkodását. 
Utána az ünnepeit emelkedett szó’ 
lásra s meghatottam de szép sza 
vakkal köszönte meg az egész tár
saságnak, hogy őt jelenlétükkel 
megtisztelni szíveskedtek. — Mint 
liogy pedig az esti kitüntetésben 10 
év alatt végzett csekély munkál
kodásának is szép sikerét látja, ez 
csak ösztönözni fogja őt arra, hogy 
egyháza s liazaja felvirágoztatása 
érdekében az ediginél sokkal na
gyobb tevékenységet fejtsen ki. 
Azután dr. Goldberger Izidor, Doni 
ján Elek, dr. Búza Barna, .Molnár 
János, Mutolui Etele, Fried Lajos 
és Szappanos Imre mondották el 
szebbnél szebb felküszönlőiket, me
lyek közül a Molnár János szelte 
mes alkalmi verses íelkoszüntője 
különösen kivált. A társas vacso
rának közmegelégedésre való fel
szolgálásáért Masztellák .Mihály ven 
déglőst illeti a dicséret.

— Tűzoltó parancsnoki állas be
töltése. D ó k u s  Gyula alispán a 
tűzoltó parancsnoki alias betöltés* 
végett f. hó 10 én d. u. 4 órára hívta 
össze a képviselőtestületet. Az állásra 
F r i s s  llfimaii jelenlegi parancsnok 
az egyedüli pályázó.

— Kazinczy körből A zemplénvar- 
mt gyei Kazinczy kör f. hó 1-én este 
6 órakor estélyt tartott, melyen dr. 
Hotnyay Béla a Kavinczy-kör igaz
gatója tartott érdekes felolvasást a 
cdllagűszattaii köréből. Előadását

I vetített képekkel illusztrálta, melyek 
ezúttal jól sikerültek. — Dr. Hor- 
nyay szombaton délután 3 óakor a 
helybeli középiskolák növendékeinek 
tartott felolvasást ugyan-e tárgyról.

—  A sző lésze ti sza kosztá ly  
gyűlése A zemplénvármegyei 
gazdasági egyesület szőlészeti 
szakosztálya f. hó 3-án délután 
2 órakor ülést tartott, melyen 
a szőlőbirtokosok szokatlanul 
nagy számban, mintegy 40 en 
jelentek meg. A gyűlés tárgya a 
földművelésügyi miniszternek a 
hegyaljai borértékesítés tárgyá
ban összehívott ankét elé ter
jesztendő kérdések feletti m eg
állapodás volt. A gyűlés minden 
egyes kérdésre vonatkozólag 
megállapodott és felkérte az 
ankétre meghívott tagjait, hogy 
az ankéten a gyűlésen hozott 
határozatok értelmében foglal
janak állást minden egyes kér
désben. —  A gyűlésről részletes 
tudósítást jövő számunk hoz.

— Székely Elek királysórtesi pőre. 
Székely Elek, varosunk felfüggesz
tett polgármesterének üsmeretes ki- 
rálvsértési pőrében a kassai kir. tör
vényszék f. hó 20 ára tűzte ki a 
főtárgyaidat. A tárgy alás nagyon ér
dekesnek ígérkezik, amennyiben 
Székely Elek bizonyítani óhajtja, 
hogy a király sértést beszámíthatat
lan állapotban követte el. A tárgya
lásra 14 tanú van beidézve, uévsze- 
rint : Seh mié ti Lajos rendőrkapiláuy, 
l'ataky Miklós városi főjegyző, Ho
gy ay Béla közigazg. tanácsnok, Val. 
kovszky Elek városi pénztárnok, Fal- 
let Gyű a türv. irodaigazgaté, dr. 
Szt'ftsy i\rnold varod főorvos, Chot- 
rács Herényi József kultúrmérnök, 
Horváth József fogyasztási pénztár- 
nők Moriez János, Zabovnyik Gyula, 
Hodsinyar András városi hivatalszol
gák, Kurely János utcaseprő, I u t d á r  

János zárkaőr és Ladar Jánosiié.
—  P o s ta m izé ria . Halom-

számra érkeznek szerkesztőségünk
höz levelek, melyek mindegy ike 
arról panaszkodik, hogy az uj 
helyi póstán utóbbi időben lehe
leden csekket feladni. Különösen 
igy, a hónap első felében valósá
gos életveszéllyel já r  a csekkfe
ladás és aki arra vetemedik, hogy 
csekket merészel feladni, az előbb 
jobb, ha végrendeletet készít, 
mert valószínű, hogy agyontapossa 
a csekkfelvételre várakozók tö
mege. Ember ember hátán áll 
és várja mig rákerül a sor. Egy 
előfizetőnk ma személyesen ke
resett fel minket és sírva pana
szolta, hogy má. negyedik napja 
képtelen csekkét feladni az óri
ási tolongás miatt és kért min 
két, hogy járjunk közbe, hogy 
csekkét lelvegyék. —  Nem gon
dolja az igen tisztelt postaigaz
gatóság, hogy ez az állapot tart
hatatlan? A csekkek rendszerint 
határidőhöz vannak kötve s igy 
nagyon sok pénzébe kerülhet 
egyeseknek a postaigazgatóság 
ama szükkeb üsége, hogy az egy 
helyen történő csekk-felvétellel 
lehetetlenné teszi a forgalom le
bonyolítását és a pénzküldemé- 
nyek pontos elküldését. D e a 
póstának is érdeke, hogy a for
galom minél előbb és mentül 
gyorsabban bonyolittassék le. Itt 
nincs habozásnak helye, itt sür
gősen kell intézkedni. Tegye le-
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fű töve a  postaigazgatóság , hogy a 
esek felvétel két helyen történhes
sék. De sürgősen ám, mert itt a 
közönségnek egy kiáltó érdeke 
követel sürgős kielégítést.

— Besnyo Béla képkiálIttasa. Múlt 
számunkban megemlékeztünk arról j 
hogy Besnyo Béla a fiatal festőmü ; 
vészgárdának, e kiváló tehetségű 
tagja vándorkiállítást nyitott váró 
sunkban a Kazinczy-iitczáu levő 
Wilhelm-félo házban A képkiábitás 
iránt a közönség körében nagy ér
deklődés nyilvánul és nagyon sokan 
látogatják azt. A vásárlási kedv 
a/onban mintha csökkent volna, jó
val alatta áll a Besnyo által múlt 
kor elért eredménynek. L ;,li**t, hogy 
ennek a képek drágább volta az 
oka, de ez esetben is indokolatlan 
a tapasztalt közöny annyival Is in
kább, mert a mostani kiállítás mü 
vészi tekintetben jóval felette áll 
a múltkorinak és a mostani árak — 
a képek művészi kivitelét véve te 
kintetbo — semmivel sem magasab
bak a múltkorinál, sót bátran mond 
hatjuk, hogy soha oly kiváló al
kalma nem nyílt a közöségnek mü 
vészies kivitelű és mégis olcsó ké
pek beszerzésére, mint a mostani 
Besny ö-féle kiállításon.

— Ipartestületi mulatság A hely
beli ipartestület folyó hó 2-án sa
ját házában igen sikerült tánc/.mu- 
latságot rendezett, melyen a pol
gárság közül nagy számú közönség 
vett részt. A mulatságon megjelent 
Busa Barna országgyűlési képviselő 
is. A kedélyes báty ubál csak u 
reggeli órákban ért végett.

Március 15 ike Sárospatakon.
A sárospataki ref. főiskola ifjúsága 
1908. márczius 15-én d. u. 3 érakor, 
a főiskola imatermében hazafias 
emlékünnepélyt, este 8 órakor pedig 
a főisko<a uj tanintézetének díszes 
termeiben zászló alapj i javára zárt
körű táncmulatságot rendi z. Belé- 
pődij a táncmulatságra : személy jegy 
2 korona. Családjegy 5 kor. Fe- 
lülfizetéseket köszönettel fogadnak

— Vasutas bál. Az országos va 
sutas szövetség újhelyi kerülete 
igen sikerült bált rendezett február 
29 én este a városi színházban 
Röszner Tivadar álioiuásfőnök é> 
Hegedűs Uyőzőné úrasszony véd
nöksége alatt. A színházat színül 
tig megtöltötte a jelenvo't előkelő 
közönség, mely a legkcdélvpsebh 
hangulatban mulatott a késő reg
geli órákig Az első négyest 00 
pár táncolta.

— Allatfelhajtasos vásár. Folyó 
hó 3 án tartották meg Sátoralja
újhelyben a március havi állat fel
hajtásom vásárt. A vásárra kűlönö 
sen szarvasmarhát hajlottak fel 
nagyszámban. Lovakból és sert'. 
Bekből csekélyebb volt a felhajtás. 
Az árak közepesek voltak.

— Alarczos bal. Mint minden év* 
ben, úgy ezidén is a gyártelepi ön
képzőkör búcsúztatta el Karnevál 
herceg őfenségét. H hó 3 án farsang 
utolsó napján álarcos bál volt a 
gyártelepen levő táncteremben. A 
bál úgy anyagi, mint erkölcsi tokin 
tétben kitünően sikerült.

— A kassai Rákóczl-szobor alapja ja 
vára 5°/o ot jövedelmez a Rákóczi cipó 
krém. A legjobb börfényesitő. Égve 
dűli gyártója S z é k e l y  és T á r s a  
K a s s a .

Hernyó veszedelem.
Intézkedések a hernyók pusztítására

— máre. 3.

Szép az intézkedés és minden 
esetre dicséretre méltó, de aztán 

| be is legyen tartva. A hatóság 
I ne nézze — mint eddig tette — 

Még január hó elején felhív- behunyt szemmel a birtokosok
közönyét, ha nem tesznek eleget 
az intészkedésnek, húzza rájuk a 
paragrafust — hadd tanuljanak 
a jövőre.

tűk lapunkban az illetékes kö
rök figyelmét a hernyók pusztí
tásának szükségességére, Rámu
tattunk akkor arra az óriási pusz
títás ra, melyet a hernyók a múlt 
évben okoztak, rámutattunk arra. 
hogy ennek csupán a pusztítás 
elmulasztása az oka.

Felhívásunknak meg van a 
kellő eredménye. Kiss Ödön pol
gármester és Kincsesy Péter hegy-! 
községi elnök a következő fel- í  

hívásokban intézkednek a her-| 
nyók pusztítása iránt:

Figyelmeztetem a város kö
zönségét, hogy az 1894. XII.
t.-cz. 50. §-a alapján minden 
birtokos köteles a fák rügyei
nek fakadása előtt, legkésőb
ben azonban márczius hó vé
géig a belsőségben, majorok
ban, szőlőkben, gyümölcsös
ben és kertekben levő fáit és 
bokrait a kártékony hernyók-

NYILT-TÉR.
K rovat alatt közlőitekért n szerkesztő 

nőin felelős.)

Válasz S in g e r Jakabnak

Singcr .lakai) a „Zemplén** folyó 
évi 19 ik számában azon hírlapi ki
jelentésemre, hogy ő hitvány gyáva, 
nyilatkozattal akart gemamian-ek 
niveaujára emelkedni, mely szerint 
engem oly egyénnek nyilvánít, ki 
erkölcsi tébolyban leledzik, s mint 
ilyennel úri módon elbánni nem 
óhajt.

A nagyközönség elbírálására bí
zom ez ügyet, mi czólból alább 
közlöm az országos „Igazságügyi 
Orvosi Tanács** szakvéleményét 
egész terjedelmében, mig a helybeli 
kir. törvényszéknek ez alapon hozott 
Ítéletének r»ak ide vonatkozó részét

tói, illetőleg hcrnyófészkektól Mimlk'-t _ífá-s eredetiben a helybeli 
, . . . y  . kir. törvényszék irattárábalepke tojásoktól megtisztí

tani s az összeg) iijtött hernyó
kat, hernyófészkeket és her
nyótojásokat elégetni.

A később mutatkozó her
nyók, valamint cserebogarak 
tömeges megjelenésük alkal 
mával is megfelelő módon pusz- 
titandók.

Mindazok, kik ezen káros 
állatokat a kitűzött határidő 
alatt ezen figyelmeztetés da
czára irtani elmulasztják, kihá
gást követnek el és 100 ko
ronáig terjedhető pénzbünte
téssel fognak büntettetni

Sátoraljaújhely, 1908. február 
hó 25.

Kiss Ödön, 
h. polgármester.

A m. kir. földmivelésügyi 
miniszter 100072 számú ren
deleté, valamint a hegyrend
tartás 36 §-a értelmében fel
hívom Czimedct, hogy a hegy
község területén levő birtokán 
a gyümölcsfákról s a terület
hez tartozó partok és garódo- 
kon levő bokrok és cserjékről 
a kártékony hernyók és rova
rok fészkeit s annak tojásait 
legkésőbb március hó végéig 
összcszedctni s azokat elpusz- 
tiitatni (elégettetni) szivesked 
jék.

Tekintve hogy a múlt év 
tavaszán az úgynevezett gyii- 
rüs-hernyók oly óriási nagy 
tömegben jelentkeztek — kü
lönös gonddal kell ezen hernyó 
faj tojásait megkeresni a me
lyek a fák éves hajtásain gyűrű 
alakban vannak elhelyezve;

mi 111. 1902. 
16. irattári jel alatt, található fel.

Singer Jakab! Eu mé ; mindig 
abban a meggyőződésben vagyok, 
hogy maga egy hitvány, gyáva 
ficzkó. ki. mint ún ernb* r akarna a 
társadalomban szerepelni, do nem 
ért hozzá (hisz honnan is értené) és 
keres mindenféle egérül at a bujká
lásra, nehogy b. bőrén esetleg foly
tonossági hiányt szenvedjen.

Ezek után a Blattjához nincs több 
szavam.

Sátoraljaújhely, 1908. mártr. hú 3.
Olyan tisztelettel, minőt meg

érdemel :
Schön Andor.

Másolat. Igazságügyi Orvosi Ta
nács 137 992. I O. T. szánt. A sá 
tornljaujhelvi kir. törvényszék 1902. 
évi julius hó 3-án 9185 902. B. szám 
alatt kelt megkeresésére Schön An
dor gondnokság alá helyezési ügyé
ben az igazságügyi orvosi tanács 
1ÍK)2 ju'ius 22 én tai«ott ülésében 
a következőket véleményezte. — 
V é l e m é n y :  Ad 1. „Morál insa- 
nity« egy helytelen elnevezés és 
mint elmebetegség n m létezik. A 
mit ezen elnevezés alatt régebben 
értettek, az egy veleszületett elme- 
fogyatkozási állapot, melv állapot
nak némely tünet** ezelőtt Schön 
Andornál is föltehető volt, igy neve
zetesen az állhatatlanság, könnyel
műség, a szült ivei szemben tanúsí
tott kíméletlen magaviselet. S ok  
más és a veleszületett elmebeli fo
gyatkozásra j* 1 egző tünet az aze
lőtti állapotban is hiányzott és hiány
zik most is. Schön Andor tehát 
• morál insanity bán nem szem ed. — 
Ad. 2. Tekintve a kir. törvényszék 
által megállapított tényállást, hogy 
Schön Andor ellen hosszabb idő óta 
semminemű panasz sem merült fel 
azon irányban, hogy préda, iszákos, 
kártyás, vagy erőszakos volna ó- 
hogy évek óta, mint megyei dijnok 
működik és fizetéséből tisztességesen 
megél, hogy a közelmúltban semmi

| julius hó 9-én kelt szolgálati bizo
nyítványt, megállapítható, hogy 
azon kóros elmebeli állapot, mely 
Schön Andornál a fanosodáai korá
ban fejlőoött és néhány éven keress- 

| tül fennállott, a fanosodás befejez
tével gyógyulással végződött es hogy 

I Schön Andor ez idő szerint sem nem 
gyenge etmejü, sem másként nem szén- 
írd  oly elmebajban, hogy e miatt va
gyonának önálló kezelésére képtelen 
volna. Budapest, 1902. évi július hó 
22-én. I)r. Réczey sk. I. O. T. Kitű
nőké. I)r. Schechter Miksa sk. jegyző.

Ki rónát "(ír ítéletből. 13900/102 Főig. 
szám. () Felsége a Király nevében I 
A .'átoraljaujhelyi kir. törvényszék, 
mint polgári bíróság dr. Schön Vil
mos és neje Schön Vilmosné felpe
reseknek Sebőn Andor alperes ellen 
gondnokság alá helyezése iránt in- 
ditott perükben alólirt helyen ós 
unpon tartott nyilvános tanácsülé
sében következőleg Í t é l t :  A kir. 
törvényszék felpereseket keresetük
kel elutasítja, s kötelezi őket X. Y. 
ügyvéd, X. Y. ügygondnok X. Y. 
X. Y. tanuk részére megállapított 
dij fizetésére. I n d o k o k :  Schön 
Vilmos dr. és neje felperesek azért 
kért k fiók, az alperes Sebőn An
dornak gondnokság alá leendő he
lyezését, mert nevezett fiók a kere
sethez másolatban csatolt orvos 
szakértői vélemény szerint „morál 
insanity " ben szenvedő elmebeteg. 
Alperes Sebőn Andor megtagadta a 
kereseti tényállás valódiságát, s ki
fogásolta a felhívott orvos szakér
tői véleménv bizonyító erejét is, 
mi rt szerinte az azt kiállító törvény- 
széki orvosok véleménye nem közvetlen 
ess le leien, és beigazolt tényékén alap
szik, hanem csak hallomásra van f e k 
tetve. A tanukként kihallgatott kir. 
törvényszéki orvosok tanúvallomá
sával tényleg bizonyítást nyert, 
hagy az általuk kiállított szakvéle
ményüknek c-upán a Schön Andor 
szervezeti leírására vonatkozó ada
tai alapulnak közvetlen észlelésükén, 
mig annak egyebb ténybeli adatait 
csakugyan csupán hallomásból men
tettek, stb. stb. Wieland s. k. törv.- 
széki h. elnök. Hellner s. k. kir. 
türvszki bíró.

gondosan leszedetni, nehogy I kicsapongásokkal n* in trrheltetik és 
gyümölcs fáinknak egy évi tér ! L°-ry Kiiuay Lehel és Scmsey Sin 

• .i i j   ̂ dór hivatali felebbvaloinnk tanú-mese ismét áldozatul essen, ,, , . ..... , f. .. 0 r . . vallomása szerint teendőit kifogás-
Sátoraljaújhely 1JB8. február talanul végzi és elmebeli fogyatko- 

hó 20-án. J zá-ra valló hiányokat netn mutat.
Kincsesy Péter, j sőt általában kifogástalan magavise* 

hegyközségi elnök. I letet tanúsít és tekintve a folyó évi

fi le s o v á n y o d á s t
meggátolja, a testet, a gyermek hú
sát egészségessé, erőssé fejleszti a 
SCOTT-féle Einulsió. Ez a szer a 
legjobb g y ó g y ító -  és erősítő táplálék 
g y e rm e k e k  részére, és az ön gyer
mekét is megerősíti épugy, mint 
ahogy sok ezer gyermek fejlődését 
elősegítette A gyermekeknek élet- 

k e d v e t kölcsönöz. Ha bete- 
g e sk ed ik  a gyermek, úgy 
azonnal adasiék neki

Scott-féle €mnlsió
Minden üvegben egyenlő 
finom, hatásos alkatrészek
ből összeállított SCOTT- 
féle Einu'sió van, mindig 

a« Kmuiaió egyenlő, a tudományos
8 ^ “ ° " *  VÍIí f  <IUl Cli*">ert »d»-
mUmm .M- gokban.

E« ) erede"  üy,» i r t  =  
H i y t U m b . . 2 korona 50  fillér

'  ,,ni' Kapható a gyógyszertárakban.

A szerkesztésért felelős:
a  s z e r k e s z t ő s ! e .

Kiadótula|donos:
L A N D E S M A N N  M IKSA.

'T e l ő f o n  m z á m  IO.

r~ menyasszonyi kelengyékre.
uálassíék hazai, angol és francia divatkclmékbcn, ualanjint selymek, szőnyegek és figgön yik b u .

FÉRFI RUHÁK bel- és külföldi gyártm ányú posztókból m érték szerint pontosan készittetnek.
■9 -  M in ták  k ívánatra v idékre la kö ltié g m e n te te n  küldetnek,

C (- h n n  C ó n á n r  ó c  R a t - r m  n p ' z c n  r é a  ,elhivia a t. vásártó közönség szives figyelm e u
4 - j H I U l l  aJ í I I I U U I  C .3  U í l l  l l a  L r C Z . s u  v L - g  újonnan berendezett e's állandóan nagy kéazletben l# f t
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