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Közigazgatásunkra súlyos fele
lősség hárult a letűnt két évtized 
alatt  és hárul a je lenben is első 
rendű, sőt a létkérdést érintő fel
ada tok  összehalniozódása követ
keztében Nincs helyünk a rész 
létezésre, de felesleges is volna, 
hiszen minden vidéki ember is
meri a közigazgatásunk nyomorú
ságait. Okai — igaz legnagyobb 
részben álta lánosak. A vármegye 
mentségéül szolgál az a tény, hogy 
a minő mértékben sokasodott a 
tennivalója, abban a mértékben 
szorították szükebbre a hatáskö
rét, vették el egyes szerveit és a 
közigazgatási tevékenység az a 
része, amelyet az állam válla lt ma
gára —  csekély  kivétellel — szin
tén alig állja meg a kritikát. De 
mert tudjuk, hogy némely ik  vár- 
m egyében ugyanazok az organu 
mok sokkal jobban működnek 
mint nálunk, lehetetlenség a ba
jok helyi természetével nem fog 
lalkozni. Igaz, hogy vármegyénk 
községeinek n agy  része lakosai
nak gazdasági és kulturá lis e lm a
radottsága következtében képte
len a közigazgatásnak reá juk  eső 
részét akként ellátni , amint azt 
más várm egyék  módosabb és in
tell igensebb lakosú községei te 
hetik, s kétségtelen az is, hogy 
a szegény és tudatlan népelem 
sok olyan akadá lyt  gördít  a köz- 
igazgatás elé, amelyet egyebütt  
alig ösmernek, de ezek a bajok 
kellő éberséggel a közigazgatási 
szervezet céltudatos energ ikus mű
ködésével leküzdhetők, aminthogy 
várm egyénk egyes járása iban  a 
lehetőségig le is küzdetnek Ha a 
közigazgatás működését hatáskö
rébe nem eső, sőt azzal merően 
ellenkező feladatok nem zavarnák, 
ha mellék tek in tetek nem tér íte
nék ki folyton utjából, ha a tiszt
viselőt a főispáni disgratia  nem 
fenyegetné gyak ran  olyan okok 
miatt, a melyeket bajosan paríroz
hat; szóval, ha a tisztviselő csak 
kötelességének élhet, sőt a nélkül 
hogy ne kizárólag annak éljen, 
meg sem türetik, ha az, a kinek 
hivatásánál fogva ellenőriznie kell 
a közigazgatást , azt se m akacsság 
nak, se szeszélyeinek, se pártpo
litikai érdem hajhászatának alá 
nem rendeli: a m egye i  közigazga
tás rendeltetésének meg fog fe

lelni, legalább annyiban, ameny- 
nyiben mai szervezeténél fogva 
megfelelhet.

Azon két évtized alatt, amelyre 
kritikánk k iter jed ,  várm egyénk köz- 
igazgatásában nem volt élet , he 
lyesebben, közigazgatásunk nem 
számolt az élet követelményeivel. 
A régimé a pártura lom mechani
kus eszközévé tette a vármegyét,  
amelynek  quasi mellékfogla lko
zása volt a közigazgatás. Sőt lé
nyegében közigazgatásunk már 
nem vármegyei, hanem merőben 
főispáni volt. A kormány szemet 
hunyt az i lyen közigazgatás hibái
nak; csak többsége biztosítva lelt 
legyen. Láttuk , hogy várm egyén k 
ben talán csak a hajdú strázsa- 
mester hatásköre maradt ment a 
főispáni beavatkozástól — minden 
egyéb  szerve ki volt sajátítva. 
Alispánja csak ném ileg  volt a 
várm egye  első tisztviselője, ha
tásköre azonban még annyiban 
sem re spek tá l ta tok ,  amennyit az 
i llendőség megkívánt volna. Még 
a várm egye székháza felett sem 
disponálhatott. Erre vonatkozólag 
felmerült némely incidens homlok 
egyenest ellenkezett a törvény 
azon kimondásával, hogy a várme
gye  első tisztviselője az alispán 
volna. Kicsiny dolognak látszik, 
de lényegében fontos, mert ahol 
a jogkör akként  erősbbittetik meg, 
hogy a közönség szégyenkezik a l
ispánjának tüntetésszerü mellő 
zése, sőt desavuálása miatt ott 
eró'sebb fantázia nélkül is eliga
zodhatunk a jogkör miként való 
respektá ltsága tekintetében

Az orvoslás a főispáni pasásko- 
dás ellen elképzelhetetlen volt. A 
törvényhatóság egye tem e törvény
szabta jogával élni nem tudott 
de nem is akart . A közgyűlésen 
a főispán csaknem mindent ma 
jorisálhatott, a kormánynál az e l
nézés biztos volt. Konfliktus tehát 
közte és az alispán között csak 
az alispán és a várm egye meg
alázásával járhatott volna. A dön
tés és a hivatalos sajtó egyaránt 
áradoztak volna az erélyes főis
pán dicsőítésében a renitens 
vármegye vagy annak békétlen- 
kedő elemeivel szemben. Hogy 
Zemplénvármegye csak  árnyéka 
volt már önön magának a letűnt 
húsz év alatt , azt a főispáni ha
talom tultengéseivel szemben ta
núsított példátlan tehetetlenségé
vel bizonyította be.

És kérdezzük, kapott-é a vár

megye vak behódolásaért valamit 
akár  az administratió javítása, 
akár gazdaság i  vagy kulturális 
é letének föllenditése tekintetében? 
Az a példátlan mam elukság, am e ly 
nek tanúi voltunk minden haszon 
nélkül ment veszendőbe a közre 
nézve.

A haszon szót hangsúlyozzuk. 
Mert — sajnos — közdolgainkban 
az a sarkpont. A rendszer hasz
not igé it  a kormánypártiságért ,  a 
főispán iránti vak engedelmessé- j 
gért, a nagyközönség pedig — 
tisztelet a kevés kivételnek — 
uti litárius. Vezérelv lett az a felfo
gás, hogy a politikával való fog 
lalkozásnak »ki kell fizetnie magát« 
az azzal foglalkozók magánérdekei j 
szempontjából. Általános volt o r
szágszerte az áruba bocsájtkozás. 
Láttunk hazug, szószátyár em 
bereket positióhoz jutni, ak iknek  | 
egyetlen  szellemi és karakterbel i  
tőkéjük a nagyszájuság volt. Hit
vány kvalif ikátió ugyan, de a le-: 
tűnt régimé kedvezett az e fajta 
embereknek s annak a p é ld a b e 
szédnek az útmutatására , hogy 
»dobj a kutyának  koncot, majd 
nem  ugat* elhallgattatta őket. 
Ezekről a parazitákról itt csak 
álta lánosságban emlékezünk meg 
arról, hogy átkozottul túlbecsülte 
a rendszer azon a lakok egy  né
melyikét,  magyarul szólva csizma
diát fogott bennük. Iszákos, nap
lopó, handabandázó emberek, akik 
befolyásukkal e gy  falusi bakter 
megválasztásánál sem dönthetné
nek, mint helyi tekinté lyek rés 
pektáltattak.

Mi arról a hasznosságról beszé
lünk, a miért tisztességes emberek 
is — persze hibásan — lépre 
szoktak menni. Általánosan ösmert 
dolog, hogy a város, a vidék é r
dekében állónak tartja  helyi e lő
nyök biztoitásaért kormánypárti  
képviselőt választani. Csúnya el- 
vetlenség, de a század végén kifej
lődött felfogás szerint gentlemanok 
is helyesnek tartották.*) Törvény- 
széki palota, dohánygyár ,  üzletve
zetőség, katonaság, vicinális vasút 
s egyéb a város fej lesztését e lő
mozdítani hivatott tényezők csa l
étkével kecsegtetik a vá lasztókat, 
ak ikbe már kellő leg bele nevelte 
a rendszer azt a meggyőződést,  
hogy a kormány párt ja érdekeit 
tekinti közérdeknek. Hát az ilyen 
hasznosság tekintetében is meddő

* Lásd mostan is Sárospatakon, Nagy- 
tnihályban stl>. Szorkoszto.

volt a nagy behódoláshoz fűződött 
várakozás. Azon a dohánygyáron 
kívül, amelyikről bajos lenne m eg
mondani: hasznos-é, v agy  káros, a 
közvetlen haszon elméletének hí
vei e gyebe t  nem láthatnak. Még 
a vasúti gyár te lep  részbeni lesze
relését sem tudták megakadályozni.  
Törvényszékünk épülete közbot
rányt okozó, rendőrhatóságilag 
elzárt. T íz éve nem képes a város 
keresztül vinni az uj törvényszéki 
épület fölépittetését, pedig közben 
a főispán veje miniszterelnök is 
volt. Külömben logika volt a 
Molnár István részéről nyilvánult 
nemtörődömségben. ígérn i nem a 
szófogadó g ye rekeknek  szoktak, 
hanem a rakoncátlanoknak. Aztán, 
hát hadd vigyen valamit keresztül 
a képviselő is, ha tud.

Ha keresztül visz valamit, az 
érdemből kiveheti a részét, h anem : 
tartsa a hátát  a képviselő, miért 
nem markolássza e leget a minisz
ter a jta jának kilincsét, miért nem 
interpellál . Aztán az se árt , ha a 
képvise lőre egy  kicsit meg is ap- 
rehendálnak a választói, legalább 
nem fog elbizakodni s inkább eszébe 
jut a főispán, akitől származik 
minden földi jó, tehát a m andá
tum is. A törvényszék pedig kus- 
torogjon tovább is spelunkáiban 
ahogy tud, az onnét várható vok- 
sok úgyis biztosak.

Közegészségügyi á llapotoknak 
jel lemzésére elég, ha a vármegyei 
közkórház vajúdó ügyét  felemlít
jük.

Volt nekünk egy közkórházunk, 
amelyhez hasonlót sehol másutt 
Európában látni nem lehetett , de 
talán Bokharában sem. Azt az 
épületet azon az e g y  tu la jdonsá
gán kívül, hogy talán be nem 
ázott, semmi más nem tette ren
de lte tésére  alkalmassá. A szakér
tők megbotránkozva rohantak ki 
belő le . A la ikus rosszul lett, ha 
ránézett Am ely ik  beteget abból 
a kórházból az ördög el nem vitt, 
azt b o t ta ls em  lehetett volna agyon 
csapni. Hogy ezekben az erős ki
fejezésekben túlzás nem rejlik, 
vagy ha igen, a túlzás találó, a r 
ról bárki meggyőződést szerez
het.

Mikor a szakemberek indokolt 
lármáját a vármegyeházán is m eg
hallották, kezdetét vette a jól ös
mert procedura. Bizottság, albi
zottság, véleményes jelentés, an
nak Pontiustól — Pilátushoz \aló 
küldözgetése, telekvásárlás, tér

A helybeli összes tanintézetekben használandó legújabb kiadású
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--------------------;----- : ; 7  ; „IV7 i 'liázbim t'irv élő 1 A ,M m -  URViin tőle, ele a mezőpzda-! Érdekes volt még az tilos 3. pontja,
vezés, felülvéleményezés, disputa, - - • - . n,-.nu,|v' bizott-lság válságba jutna, középbirtoka-igróf Sándor üdvözlésé. A
határozat arról, hogy máskor ha- . 1(.; 4 • a ,mmkab()| • sohasem saink !K) százaléka elpusztalna választmány egosz korrektül azt ha-

=T2W T O K V S S S K  tn C T U U S  S Khogy ez.do szerint a vármeg)«. k ( |ui_.lijahl m;l!?a t t t . W|1. ■ ,  UkMn ^  a7,-,,.t nyomorog gönci levél politikai ,,rogramm. az
árendában tartja azt a skandáló- „u-g. hogy amikor a az őstermelésünk. mert nincs ipar. egylet pedig nem politizál soha, s
zus járvány fészket, amelyiknek fa külügyi bizottság tárgyalt, másfelé amely a termékeit feldolgozza és fo- ‘‘'»hol az a lka .ómból nem udvo- 
lait lehetetlenség, hogy a bacillu volt elfoglalva és nem méltatatta uyassza!)  ll ^l(> , » - , » ».
sok milliárdjai albérletbe ne tart- meghallgatásra s legalább pár -z j- Attdrássy gráf is azt hiszi, hogy . *fn k ' tt mezőgazdaság"
síik. Hogy abban a vármegyében, nvt válaszra k' " f "  k" ' " " » kT '  ' T  é fo k é i t  v ^ ő  képviselőket"' í á i a £x I i * í . „ „,:u |..lf jet. melvtol ieln.ult n/.. cge>z 1,0,11 terű et de íobb egv vereh a zseb- . , 1 . , , • , . ■ « ., .
ahol a kozszukség et egyik k g  i • „  az áldozati , nim J efíV u,z„k a háztetőn, zzanak.szintén avval az indokolással
nélkülözhetlenebb intézményé iránt biirii is. ., mi Uogyaljánk. a  kép- ,llit mon(lja ki választmány, hogy [ f ' ték '« napirendről, hogy az ogy- 
akkora közöny volt észlelhető, a viselő ur pátriája és kerülete. Nemj ,.sak akkor kiváltja a külön vámte- 101 . IKMn. 1)0 , ?a '. • .. , . . .
mekkorával a közkórházzal szem- i, csodálkozunk _h.it.h a  a mi t. | rülotoi. ha nem Jöhet n tokéi. A kí‘r^kmkl,nhnh.iszler 801)1)
ben találkoztunk minő lehetett a . viselőnk a >b'» k‘ ' ®tke*̂  kiegyezést kieszkozo ni korolld| ndott hlllii tanfolyamokra,
közegészségügyi igazgatás az egész -e" ' ' ' f f  1 , : á volt főispán azon kéz n. [vérnek még a füldmívolési minisz-
vontíon^ azt^könnyű elképzelni. * $ £  ^ % £ S J T  * * *
Egyéb,ránt erre vonatkozók,g ke- ,u, fejtett ntüködesrol beszim.dm-. H volna. do hát nem érhetjük el. ' |t( Sándor lnegbotrán-
sobb meg nem, részletekbe óhaj- Szermlttnki.n,.,,,,,8\dő/éke ív r - <'^'zán? s vájjon miért nem? Hiszen . koiva «,nlitette. hogy kosárnak, fo- 
tünk bocsájtkozni. Itt csak annut jía" a an 1 ! ‘ . ' ■ ' UM‘n :()(,. :,/t »mondják, hogy a magyar nem- nckt fabútornak slb. 8 0 —90 száza-
jegyiünk meg, hogy a főispánt ' b v egv iekinTélyes' vá- %} w á  ! !?.ka 5» Ausztriából jön hozzánk,
nem érdekelte a közügy, amint ros| k • 1)vise|jen. ' í t i , ’ kelt és megless Hát mérti 5,2 “  u» '  van’ . eS, , ls m.arf d'
abból kortes hasion nem mutat- 11 en kar , ?  l í  " Tb« ' , i alkotníd l,a °}y m  , T  t “i aí. c  i "i rrs#a , , , nc,,, aKa,Ja ‘ lIa *VU , UK 1 U’azd, egylet, s nem állítjuk fel akozott,felőle os'ize dűlhetett a me ^  k ap u tro kk  d ia d a la  nyos országban elünk, akkor telje- |-j-,|ijn vámterületet.)
gyei kórház, avagy szolgáltathatta . , » • * siünie kell a nemzet akaratának, s Felírnak a keresk. miniszterhez,
botránykövét busz éven át a vár- ^unp t in at mi t ^  . « ?- T; akkor nem mondhatjuk a gazdasági jl0 a V{lvuti gyorsáru szállítást
megyének. A királyhelmeci ala- t  h  függetlenségre, hogy még akkor se k^nyitse, a takanmínvszállitás dij-megyeneK. k y , , foglalt állást. Az egy esületi wdn>zt- ]( elérhető, ha a nemzet akarná.) (lHtíl'k mérsékelje stli stb Szóval
pttványi kórház ügyeibe ellenben luánv határ,.zaU. im-n.. volt Ze.np r ,,.mé3ZHt,.son AMmir Liván . szin-. .<ak k,V vk kér.mk '< iá ,ét kéínek 
megpróbálkozott bele avatkozni, jépmegve joleneao*. mól a an mnlt- , a kiiziis vámtorülot hivő. De / -  1)e ,nit is várhatunk mást ogy olvan 
pedig se oka, se joga nem vo ja  íoz. \<\ ‘M ' 1 . . . .  ‘ 1 lr í  őssé k ell tenni a kormányt, hogy j gazdasági egylettől, amely a közös
hozzá. Az nem fenyegette a be- gy«je Y iV ! “l m-IVv'.f V i Írd,íkeinkw u,lJes,M1. IIH>? VL,<1'; vaK.v vámterület, híve?
tegeket azzal, hogy a nyakukba ^  ^^onk.saf.t, kérdiW-ben.' ' " " 'l!Zok a jő'm'ak "née ntiit- . Különiben jövő számunkban még
szakad, azonkívül a modern hy- Az £ azat megvallva. egy esep- ai. ^ t  lli^Tk ho^v Ausz.rlával le- v,SS“ k aZ 6rdokoS U,égre- 
genia minden igényeinek megfe- s0 lep meg minket. l-ttol-a/einp-1 h(,t nekrmk elő,i/rö/kiegyezést kötni. ,7 TT . .
lelt, tehát se ok se alkalom nem ; lénmegyétól nem is várhatunk mast. x ^ vszf(z oszt.end() keserves tanul- A Zem pléni Ú jság ideálja.
volt a főispán! beavatkozásra, kü- . ^ 1 1 °ko itS 'vlthUn"'^Iven^esüt s,iP , . sü " ,d,ja  '» ' '^vőz t t i  őket h o p  A Zempléni Újság végre megta-
lömben pedig mint magán alapit- |m7U . C,ak sast nemzettek a d"" '  .'.""'"már T  kurnez' né- i lií.lta az eszményképét, megtalálta a
ványi kórház nem is tartozott a sasojft di„ im ámon lt«\ mai a . j férfiút, aki méltó rokonszenvére. di-
főispán alá, csakhogy ott a jogkör |m< itt az élő példa, hogv ez nem . . ..... , ,  . . f , ,  , , cseretéré és tapsaiia.

. » » . s í , : -> a  - z jr jx
a főispánt omnipotentia tovab Érdekesen és tanulságosan folvt- l e ! Mmdhmba, a némettel összeférni gyűlési képviselője, N agy  Sándor, 
terjesztéséről, amelyből esetleg  a gaz<lasági cgiesülot tuíiaszlmányá-■! [nem lehet!" ) Ugyanaz, aki 300 forintért vezetett
némi kortes hasznocska is mutat- !iaj.‘ j: hó 27-iki iiiés *. .leien voltak : Külőmben evvel a szarvas-okos- egy deputációt a pénzügyminiszter
kozhatott volna. gróf Andrássv Sándor elnök. Kun1 kodással is élt a volt főispán: Ha elé.
^ —r—r— - ' - ■  rr. Frigves alelnök. Molnár István. Dó-1 feltétlenül kimondjuk a külön vám- N agy Sándor ur ugyanis újra kep-

Aug. 27. kus Ernő. Thuránszkv László). Ma-! terület követelését, a kormány meg viselő szeretne lenni. Ebben a te-
Egy kis összehasonlításra késztet lonyay Ferenc /bá v.av László. N agy : lesz kötve, s még a legkedvezőbb kintetben némi csekély nézeteltérés

Kassa sz. kir. város országgy. kő- Hsrila és Dókus (Ivuhi bizottsági ta- szövetséget se fogadhatja el m igaz  van közte és Széli Kálmán közt, a
vetjének, Éder Ödön kormánypárti Fedák István titkár. I ellenkező esetben meglehet, hogy ki állítólag azt óhajtaná, hogy N agy
képviselőnek az esete, kiről immár jajs '; tárgv a fejérvármegyei gaz- olyan szövetséget köb amely még Sándor ne mint képviselő vezesse 
bizonyos, hogy mandátumát vég- (jasa,ri eg\det átirata volt az önálló j a. külön vámterületnél is előnyösebb, ezután a 300 forintos deputáeiókat 
kép letesd és helyette a kassai kor- V ámterület ügyében. L ácsay replikázott még, hogy a a miniszterekhez. Ezért Megyaszón
mánypárt más jelölt után néz. Hát Andrássv Sándor elnök olyan fon- kormány úgyse fog azonnal áttérni Potoczky Dezső a kormány jelöltje, 
mit követett el ez az ur, hogy lég- fosnak tartja az ügyet, hogv azt ala- a külön vámterületre, ha a zemp-; Nagy Sándor, akinek kiesi volt 
sziikebb hazája igy elejtette? Aíert. pysaijbar, kellene buiulmáiívoziii. léni gazdasági egylet ezt kívánja, hajdan Macedónia, — akarjuk inon- 
hogy újból versenyezne a niandá-, .\nimk kimondását javasolja, hogy : du mindenkép erősebb fegyver lesz dani a borkereskedők honoráriuma 
tűmért, ha remélhetné, hogy a kor- a « aJ5(|# e rryiet abban az esetben, ha a kormány kezében ha a m a g y a r ja  deputáció vezetéséért, — most 
mánypárt, mint eddig, most is elég nom lőhetne előnyös szövetséget | gazdasági egyletek egyhangúlag a megelégedne a kis megy aszói kerii- 
erélylyel mellette harcolna, az több., kötni Ausztriával, a* külön vámterü- különválás mellett nyilatkoznak. — j lettel is, de a fent ismertetett égi 
mint valószínű. Talán nem volt kívánja. Nem a? a cél. hogy nagyobb meg- jelek szerint immár nincs sok kilá-
elég előzékeny, nem tett szívessége- j),. Láezav László feltétlenül a kü- terheltetés ne legyen, hanem hogy tása rá.
kot, elbújt talán az őt felkereső vá- j(;n vámterület mellett akar nvilat- t\z eddigi nyomasztó állapoton se- j Ezért — a /. U. szerint — gon- 
lasztók e lő l?  vagy az u. n. helyi koznj. Fegyvert kell adni akormány gitsiink. mert igy minden haladás; dől merészet és nagyot, s valamint 
közügy eket, melyek rendszerint csak kezébe a kiegyezési alkudozáshoz. lehetetlen. A kvótaemelésnél is az j a Kómából száműzött Ooriolanus át- 
nagyohb szabású magánérdekek szók- Ausztriában minden testület a kü- volt az osztrák taktika, hogy tiz- ment a volszkusokhoz, vagy pedig 
tak lenni, nem támogatta e léggé? iö.nválás mellett nyilatkozott. ne- annyit követeltek, mint amennyit valamint a Mózsi kocsmájából ki- 
Dehogy. Parlamenti karzatjegyektől künk is igv kell tennünk, mert a i tényleg céljuk volt elérni, s a tak- dobott részeg kátdor átment a Sáji 
felfelé többé-kevésbbé fontosabb pro- kormány, még ha a közös vámterü- tika bevált. Tanuljunk tőlük, s ná-! kocsmájába. — ő is átmegy a füg- 
tekeziókig megtette, ami tőle te l - , jtk alapján marad is, csak úgy ér- lünk is különválást követeljenek getlenségi pártba, s függetlenségi 
lett. sőt még a városi tisztviselők. ]u,t e] eredményt, lia erős kö/.véle- még azok is, akik csak előnyösebb j programmal lép fel Potoczky ellen, 
fizetésjavitásának meger »sitését is ' ,nénv áll a háta inogott. A vámszö- szövetséget akarnak. j Nyilván úgy gondolkodván, hogy a
kivitte a minisztériumnál. Amit ellene vetseg kérdése évek óta foglalkoz- A ndrassy gróf hangsúlyozza, hogy cél szentesíti az eszközt. A cél a 
kifogás és népszerűtlenségének fon- tatja a közvéleményt, abban min- ő csak a m ainál előnyösebb k ie gy ez é s t ; mandátum, az eszköz a programúi, 
tos okaként hangoztatni hallottunk. Alenki alkothatott magának meggye- fa g a t i  el, s lm ez nem érhető el, kö- j Vagyis hogy mindegy ördög, akár
az nagyon megnyugtató a. kassa i , zödé.st s igy már most határozhat a vetüli a különválást. Ily értelemben milyen programmal győz is az om-
v ál asz tó k felfogására nézve. Ok kép- választmány. Gazdasági válságunké indítványoz leiiratot. bér. az a fő, hogy győzzön,
viselőjükkel azért elégedetlenek. k(',| ,*sak egy kibontakozás van: a M olnár István szerint ha felá l l í t-1 A Z. U. nagy lelkesedve Írja ezt 
mert az országgyűlésen nem dolgo- külön vámterület. jóik is a vámsorompót, akkor is csak meg, s búsan mondja azután, hogy
zott semmit, néma es semmittevő N agy Barna szintén azt tartja, szerződni kell Ausztriával, s mivel a „Kossuíh-párt felé húzó“ »szabad- 
követ volt. amit az önérzetes kas- (mgy k ötelessége a gazdasági egve- mi vagyunk a gyengébbek, ott is mi elvü“ N agy Sándort K ová cs  ( táborral, 
saiak magukhoz méltatlan dolognak süléinek a külön vámterület mellett húznék a rövidebbot. Hát egyforma a régi függetlenségi párti jelölttel 
tartanak, és ezért nem tartják kö- nyilatkozni, mert gazdasági érdé- haj nekünk, akár szerződés, akár! szemben bizonyára nem fogja támo- 
vetjüket tovább a kormánypárt hi- keinket nem lehet máskép megvédeni, szövetség.^ j gat-ni az „Ugronékkal rokonszenvező"
vei sem. Dókus Ernő őszintén óhajtja a ki- Dokus Frpőnok nincs aggodalma a ; megyei függetlenségi párt.

Ezek után tekintsünk csak ma-; egyezést (kár!), de csak úgy. ha a jövő felől. 0  is előnyösebb kiegye-i Hát a Z. U. nagyon jól sejti, hogy
gunk körül. Nekünk, újhelyieknek nemzet minden további megterhel- zést kivan a mostaninál, s hiszi, a megyei függetlenségi párt nem
is van egv ilyen követünk. — csak tetése nélkül elérhető.*) — hu ez nem hogy meglesz. fogja támogatni Nagy Sándort, akár-
itt kevesebb az Önérzet. Ami hiba leliot, akkor ő i> a külön vámterü- A ndrássv gróf aztán felteszi a kér- melyik párt felé hús  is. Sőt undor- 
a kassaiak Eder Ödönjénél meg iet hive. désl szavazásra, s a választmány ral fog elfordulni attól a csúf jelen-
van, abban duslakodik a mi Dókus A ndrassy gróf nem m eri (!) ajáu- káenay »»s N agy Barna szavazatával ségtől. hogy valaki csak azért ese- 
Ernőnk is. kinek követi tevékeny- lani a külön vámterület feltétlen kö- szemben a többi összes szavazatok- réi elvet, mert a régi elveivel nincs 
s»*gê  szinten alibim merült ki.  ̂ hog\ vetélését. Az ip a r o n á s i la g  J e l i e n - ^a l Andrassy javaslatát fogadja el. kilátása diadalra. Kút méltatlanság 
kevV!í , kl.V'? la'SZ,L, ? 1? k ,.l l)n'jbb*na* i :/,i a friíziM hallottuk a képviselő A ..lubl’al4 11 i^gszerkcöztésévei az el- lenne a megyei párttól, ha egy ilyen 
gvobh haiatsagokat tanúsít, de >za- ,iraki,j| kvóuaineU's előtt is. Mégis fel- nokseget es l)«>,viis Ernőt liizták jö v e v én y  kedvéért elejtené azt a Km 
vat bizony az egesz öt e\ alatt nem ömölték ji kvótát. i tueg. rá cs  Gábort, aki kezdettől fogva
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mindig n legbeesiiletesobb buzga
lommal küzdött a függetlenségi ősz- 
máért.

*
Hamun abban erősen tévőd a / 

1'.. hogy a megyei párt l'gronékkal 
való rokonszonvhöl nem támogatná 
Nagy Sándort. Hiszen ha igy volna, 
könyilyen segítene azon Nagy Sán
dor, — egyszerűen amilyen Uony- 
nyen átment a Kossuth párthoz, ép 
olyan könnyedén átmenne az Ugrón 
párthoz is.

\  /. U. egyáltalában nagy olő- 
szerettel gyanusitgatja a megyei füg
getlenségi párt embereit klorikaliz- 
mussal, agrárizmussal, meg minden
féle egyebekkel.

Míg csak a „Felsőmagyarországi 
llirlap«-ról irkálta özeket, nem tar
tottuk érdemesnek válaszolni rá. A 
kik a mi lapunkat olvassák, tud
hatják. hogy abban soha egy szó se 
volt. ami a liberalizmussal ellenkezett 
volna.

Amilyen joggal a Z. U. a mi la
punkat* klerikálisnak mondta, épp 
olyan joggal mondhatnék mi őt akár 
anarchistának, nihilistának vagy bo- 
xernek. Mert mondani könnyű akár
mit. a papiros eltűri.

De most már tovább megy a Z.
F., s a megyei függetlenségi pártot 
gyanúsít ja reakciós érzelemmel. Pe
dig nagyon jól tudhatja, hogy a mi 
függetlenségi pártunk a Kossuth 
párthoz csatlakozott, természetesen 
határozott óhajtásával annak, hogy 
a függetlenségi párt árnyalatai egye 
süljenek.

Hát ha mégis azt meri irkálni, 
hog}r ez a párt „Ugronékkal rokon
szenvez", akkor ez nem egyéb, 
mint kézzelfogható valótlanságnak 
szándékos álllitása.

Mi rendben vagyunk a pártállá
sunkkal, s tisztában van avval ol
vasó-közönségünk. De hogy a Zemp
léni Újság cziinü politikai lap me
lyik párttal rokonszenvez, azt igazán 
nehéz volna kitalálni.

KOSSUTH SZOBOR

— Az iparostanonc-kiállitás alkalmá
ból a „Felsőmagyarországi Hírlap11 
nyomdájának egy derék szedő-ta
nulója, D icker Lipót nagyon ügyes 
és csinos kis alkalmi lapot adott ki. 
s az ennek eladásából befolyt 31 ko
rona 20 fillért szerkesztőségünknek 
adta át a Kossuth-szobor javára. Az 
ipartestület maga 800 példányt vett 
a lapból. A hazafias szedő-tanulóról 
igen 'sokan példát vehetnének a 
vármegyében.

— Ravasz István volt sátoraljaúj
helyi, most kassai tanító hazafias 
hangú szép levél kíséretében 5 koro
nát küldött hozzánk a Kossuth szo
borra. Ha minden zempléni ember, 
aki megyéjétől távol él. igy mutatná 
ki szeretetét s vonzódását megyéje 
iránt, ebből is nagyon szép összeg 
gyűlhetne össze.

HÍREK.
Egy nyaraló öreg poétánál.
Gazdát cseréltél hát 

Ez előtt tiz nappal . . .
Mond csak : ódesebb-é 

itt künn a bor, a dal?
Itt künn a szabadban,

A Sátor aljában,
Mint üresen hagyott 

Téli kalitkádban?
Elkéstél öregem !

Már nem énekelnek
A lég dalosai;

Versenyre nem kelnek
Veled és Andorral.

Szent dános nap óta
Erdőben, berekben 

Hallgat már a nóta . . .

A rigó niég Rittyent . . .
Füttyents vissza neki.

— Ha talán a füttye 
Sorsunkat nevet i? !

Fiittyents, majd meglátod,
A gyakori füttyre

Oda száll te hozzád.
Az a horzos. szürke

Leány, a természet 
(Hol örömében . . .

Attól tanulj új dalt,
S ha ringat ölében,

Mint a kis gyermeket 
Szokta a szép dajka

Csúcsúval altatni.
i,Csücsülj öreg baba! .

Álmodjál szépeket 
A magyar hazáról,

F i i gge 11 e n ségü n k r ő I,
Örök szabadságról . . .

Nézz be a jövőbe 
Alomlátásoddal . . .

Kutasd ki sorsunkat . . .
Es ird meg azonnal:

Mit láttál álmodban?
Kisüt-é valaha

-- Mi magyar hazánkra —
A szabadság nap ja? !  . . .

De ha rémeset látsz. . . .
Ne ird meg azt soha . . .

I A jövendő titkát
Vidd Öreg! — sírodba . . .

Id Bajusz József .

| — Hymen. Fiixesséry Péter Erdő*
bénye község jegyzője e napokban 
váltott jegyet  A rvay Ilonkával, néhai 

| Arvay dózsef volt zemplénmegyei 
| tanfelügyelő kedves és müveit leá- 
I nyával.

Áthelyezés. Pataky Mihály posta 
és távirda tiszt Kassáról Sátoralja- 

i ujhelybe neveztetett ki.
— Uj honpolgár. O hning Vilmos 

| szerencsi asztalos mester és építési
vállalkozó folyó hó 20-án a várme- 

| gve alispánja előtt a honplgári es
küt letette.

—  A tiszavidéki ág. hitv. ev. egy
házmegye e hó 21. és 22-én tartotta 
Pazdicson évi rendes közgyűlését dr.

I Meskó László országos képviselő, 
egyházmegyei felügyelő és Matcrnv 
Lajos főesperes elnöklete alatt. Min
den egyház képviselve volt. Első 
nap a lelkészek úrvacsoráját osztot
ták ki Materny főesperes és Varga 
Márton tokaji lelkész. Folytatólag 
lelkészi értekezlet tartatott. Az ér
tekezletnek két fontos tárgya volt. 
úgymint: a nagy-gerezsdi szerződés 
és a belmisszió egylet alapszabá
lyai. A tanügyi tanácskozmány foly
tatólag Bortinyik György esperes 
vezetése mellett tartatott meg. Első 
nap délután két istentisztelet is volt. 
Az első gyámintézeti istentiszteleten 
Paulik dános nyíregyházi lelkész tót 
nyelven, a második gyámintózeti is
tentiszteleten Korbély Géza sátoral

j aú jh e ly i  lelkész magyar nyelven 
tartott magas szárnyalása beszédet, 

j Folytatólag gyámintézeti közgyűlés 
j volt, augusztus 22-én. A népes köz- 
j gyűlést dr. Meskó László felügyelő 
j magvas beszéddel nyitotta meg. El- 
] nöki megnyitó után Materny Lajos 
i főesperes terjesztette elő terjedelmes 
évi jelentését. — Az egyházmegye 
közigazgatását ezen évben semmi za
vari) jelenség nem bénította. Lelké
szek és tanítók híven teljesítették 
kötelességeiket. Az egyházlátogatá
sokat folytatja az elnök társával. A 
lelkészválasztási szabályrendelet és 
az egyházkerületi háztartási szabály- 
rendelet módosítás végett az egye
temtől visszaküldetett. Az egyház
kerületi közgyűlésre a kiküldöttek 
megválasztatván, a Zsedény ián mura 
való kijelölés Nagy Sándor, Szabó 
Endre és Oszvald dózsef tanítók je 
lölése által megtörtént. Ezután Bort- 
nyik György alesperes terjeszti elő 
a tanügyrőíi évi jelentését. Ennek 
kapcsán több intézkedések tétettek. 
Pazdicson a 2-ik tanítói állomás felál- 
l itása az egyháznak ajánltatik, Krasz- 
nóc uj iskola építésére köfceleztetik. 
mig V.-HosszumezŐiiek meghagyatik, 
hogy iskoláját egy év alatt k ibővítse. 
Az egyházmegyei tanítóegyesület 

j szerveztotvén, annak megalakításával 
jBortnyik György alperes megbizatik.

A számvevőszék jelentéseit Révész 
dános számvevőszéki elnök terjeszti 
elő. Számadását minden egyház 
pontosan beküldőt te. Egyházmegyei 
pénztár rendben találtatott. A nagy- 
kázméri leányegyház ügye rendez- 
tét vén. ezen leányegyház Djhelyhez 
csatolt.Uik. Gyűlés után sikerült ban
kett volt, melyen szellemes toasz- 
tokban nem volt hiány.

A leleszi Sz. Antal persely nem 
akart tele lenni; ezt constatálta Do
bos, nemes Lelesz község bírája és 
a rom. katli. plébánia. „Pedig tesz
nek bele gyakran" véleményezték 
sokan. Az eszmecsere hivatalos vizs
gálattal lett befejezve, inelv azt 
eredményezte, hogy Lebozsa Berta
lan Ki— 17 éves fiú személyében le
tartóztatták a tolvajt, aki. mialatt a 
perselyt a templomba vitte, kiszedte 
belőle az összegyűlt összeget. Ezután 
a perzsely remélhetőleg meg fog 
telni, ha csak nem akad Lebozsa 
Ultinak egy méltó utódja.

A vigyázatlanság áldozatai. Fo
lyó hó 23-án Bodrog Szerdahelyen 
Pacsuta dános két éves leánya vi
gyázatlansága következtében az ál
lami iskola közelében levő kútba 
esett. Mire kihúzták, meghűlt. Bíróság 
utján történt boncolás után 24-én 
temették el részvét mellett. — Le- 
leszről írja tudósitónk, hogy Világi 
J,Anos portájára vízért ment egy 
Ádám Gyula nevezetű 16—17 éves 
fin. Világi dános 15 éves fia az ud
varon játszott apja puskájával Adám 
közeledett hozzá, hogy megkérdezze, 
mit csinál. Mikor közelébe ért, Vi
lági fiának kezében elsült a puska 
és a golyó Adám Gyula szájába ha
tolt. A fiú élet-halál között lebeg.

—  Véres verekedések színhelye 
volt e hó 18-án vasárnap este Nagy- 
Mibály főutcája. A nagy-mihályi és 
sztrajnyáni legények hadat üzentek 
egymásnak s oly verekedést rendez
tek. amelynek alighanem emberélet 
is fog Áldozatul esni. Babócs György, 
Csiszon dános, Hitz dózsef megtá
madták Barna dános, Hrehócsik Mi
hály és Lyebeda dánost. Az utóbbi 
még idejekorán kereket oldott. Barna 
dános azonban a mulatságon egyik 
szemét veszítette, a melyet Babócs 
György késével kiütött, Hrehócsik | 
Mihálynak pedig tüdejébe szúrták a 
kést. úgy, hogy most élet-halál közt 
lebeg. A csendőrség a verekedőket 
elfogta, akiket Garbinszky Sándor 
kir. aljárásbiró vizsgálati fogságba 
helyezett s ellenük az eljárást fo
lyamatba tette.

Pazdicson szintén vérengzés volt 
Szent István napján, Rolyevcsik Mi
hály és Rohály dános megtámadták 
BuehmAcs Andrást, és addig ütlegel
ték. inig össze nem rogyott. Elet- 
benmaradásához kevés a remény.

—  Tűz Legyes-Bényén. Folyó hó 
Ifi-én d. u. 2 órakor Legyes-Bénye 
községben id. Jen ey  dózsef földbir
tokos házában, hol összeszedett la
kók laktak, tűz ütött ki. A tüzet 
gyermekek csinálták oly formán, 
hogy kukoricát főztek és a tűz per
nyét a tárgya dombra vitték. Id. de
ney József háza, Zalay Andornak 2 
nagy istállója és magtára égett le 
szemes élettel együtt, a kár 8000 
koronára tehető. Nagy szerencse 
volt, hogy ünnep volt és a lakosság 
otthon volt, továbbá az is, hogy a 
jegyző átment Bekecsre, mihelyt 
a tüzet észre vette és a cukorgyári 
tűzoltókért telefonált, a kik azonnal 
megjelentek, valamint a bekeesi la
kosokat Atliivtaa vizi puskával együtt, 
mert küllőmben az egész falu leégett 
volna. Ideje volna a tűzoltókat leg
alább minden körjegyzőségben szer
vezni, mert a nép a vízi puskához 
nem ért s igy nagy nehézségbe üt
közik annak összeállítása. A bekeesi 
nép dicséretet érdemel, mert az oltás
ban nagyobb erőt fejtett ki. mint a 

| veszélyben lévő bényei
— Gyilkosság Málczán Bertios S. 

nagy-mihályi csizmadia mester folyó 
hó 20-án sz. István napi búcsúra 
Málnára érkezett szüleihez. Este 10 
órakor, a mint egyik ismerősétől fe
leségével hazafelé ment. egy eddig 
ismeretlen egyén hozzá rohant, s

késsel a bal oldalbordája közzé dö
fött. A tettes rögtön — a különben 
is sötét este — elmenekült. Az ej
tett seb igen mély, s könnyen vég
zetessé is v álhat i k. Hogy ki lehetett 
a gyilkos, s mi okból, mi szándék
ból történt a gyilkosság, nem tudni.

Orgyilkosság. A csendőrségnek 
sok dolgot ad az a vakmerő orgyi l
kosság. mely a harsAnvi utón tör
tént. Klein Jenő 18 éves miskolezi 
illetőségű izr. papnövondék Harsány
ból Kis-Győrbe ment egy tanulótár- 
sával. Midőn a harsányi erdőből az 
országidra tértek s egy hídon halad
lak át, a Ilid alól Kleini egy paraszt 
legény agyonlőtte. A golyó fején 
találta a fiatal embert s ez szörnyet 
balt. Az orgyilkos futásnak eredt s 
még máig sem tudtak a nyomára 
akadni. A szerencsétlen véget ért 
papnövondék hulláját Kis-Győrbe 
vitte be egy épen akkor arra menő 
Sohlosinger nevű fuvaros s ott te
mették el. A gyilkos kézrekeritésére 
a legmesszebb menő intézkedést tette 
meg a csendőrség, de a nyomozás 
eddig még eredményre nem veze
tőit.

—  Gyilkosság — önvédelemből. Teg
nap reggel a boronyai szőlők alatt 
egv korcsma közelében Ivanóezky 
dános erdőőr megtámadott egy Ta
kács nevű vincellért, aki önvédelem
ből támadójára emelte fegyverét és 
elsütötte. A golyó Ivanóezky lábába 
fúródott. Erre a meglőtt fiatal em
ber kést rántott, hogy leszúrja Ta
kácsot. de az ismét lőtt és a követ
kező pillanatban az erdőőr szivén 
találva összerogyott. Az agyonlőtt 
embert a községházára szállították, 
Takács pedig maga jelentkezett a 
hatóságnál.

— Kedélyes lapszerkesztés. A Be-
regben megjelenő „Beregi Híradó" 
legutóbbi számában a következő kö
vetésre méltó értesítést küldi a lap 
olvasóihoz: „Lapunk legközelebbi 
száma szerda helyett pénteken jele
nik meg. A szerkesztő és munkatár
sak, kik szintén halandó emberek, a 
jelenlegi forróságot olv elviselhetet
lennek tartották, hogy kénytelenek 
voltak pár napig a vidékre menni 
nyaralni. Olvasóink szives elnézését 
kérjük a késedelemért. A szerkesz
tőség."

Szülők figyelmébe. Udvardi Sza- 
niszló helybeli zongoratanár ez év 
szeptember hó elsejétől saját lakásán 
(a Szepesi dr. háza) alapos zongora 
oktatást ad és pedig kezdőknek 3 
ft, olőhaladtaknak 5 ft. havi díjért. 
A beirat ások személyesen avagy  le- 
véli leg is eszközölhetek.

— Magántanitás. Egy helybeli ta
nító a magyar, német és franczia 
nyelvben, valamint a nép- és pol- 
gáriskolai tantárgyakban leckeórákat 
ad. Bővebbet a kiadóhivatalban.

— Legjobb orvosság. Mindazok, kik 
gyoinorbaj. étvágytalanság, rossz 
emésztés, májfájdalmak. kólika, vér- 
szegénység, ideges fogfájásba szen
vednek, használják a Pserliofer vér- 
tisztító labdacsokat, melyek teljesen 
ártalmatlanok, gyorsan és biztosan 
hatnak és a legelsőrangu orvosok ál
tal ajánltatnak. Hasznos szolgálatot 
vélünk tenni t. olvasóinknak, ha e 
kitűnő szert b. figyelmükbe ajánljuk.
1 tekercs, mely 6 doboz á 15 labdacs 
1.05 frt. — A pénz olőleges bekül
dése után l tekercset 1.25 frtért. 2 
tekercset 2.30 frfért. 3 tekercset 3.35 
frtért küld bérmentve Pserliofer .1. 
gyógyszertára. Becs, 1. Singerstrasse 
15. sz.

TANÜGY.
x  Javító, pótló és magán vizsgálatok.

A sátoraljaujholyi róni. kath. főgym- 
nasiumban a javító, pótló és magán 
vizsgálatok f. auguszt. hó 2fi-én és 
30-án a délelőtti órákban tartatnak 
meg. A vizsgálatok d. e. 8 órakor 
kezdődnek. Á beírások a főgvmna- 
sium 1 -VIII. oszt. tanulói számára 
szeptember hó 2. 3. és 4. napján



történnek. E beírások d. o. 9 ólát * 
12-ig tartanak.

A mennyiben az új tanterv értél 
lilében több tankönyv meg f°r> '  ái 
to/.ni, az igazgatóság figyelmezteti . 
szülőket, hogv használt könyvese 
ne vásároljanak addig, inig augusz 
tus hó végén a teljes tanköny v-jegy 
zéket ki nem nvomatja az intézet 
s akkor is legyenek figyelemmel, 
hogy a megmaradt tankönyvek tel
jes példányok legyenek, levelek no 
hiányozzanak belőlük, s tiszta, tele 
nem irkáit könyvek jussanak liaik 
kezébe.

X Iskolai beiratás. s a t o r a l j n u j h ,  - 
M  slahisquo h r. anvahitkozseg 

j i u -  és leányiskolájában az 1 •M ’ * -■
iskolai évre'szóló beiratások aug. 
28. 29. 80. és szept. 1-én lesznek a 
bitk. irodában. Az előadás (a köz
beeső vásár miatt) szept. 4 én fog 
kezdődni. Kéretnek a t. szülők a ken a - 
tá s i h a tá rid ő  pontos m egtartá sára , lan- 
dij mérséklésért vagy elengedéséi t 
aug. 28-áig kell folyamodni, későbbi 
kérelmek figyelembe vehetők nem 
lesznek. A  h itk . iskolaszék.

x  Értesítés- A sátoraljaújhelyi ál
lami elemi iskolában az 1901 1902.
isk. évre a beíratások szeptember 
hó 5-től 20-áig naponként d. e. 8—12 
óráig a következő sorrenben  ̂eszkö
zöltetnek : szőj t. hó 5, 0 és 7-en az 
| __ i). 10 és l l-én  a 11. 1̂ . 18
és 14-én a 111. -  18, IT és 18-án a 
IV-ik. — 19 és 20-án az \ . es M.
osztálybeli növendékek iratnak he. 
Az állami iskolába járó tanulók a 
beirási díjon kívül 4 korona tandíjat 
fizetnek. A teljesen vagyontalan szü
lők gyermekei szegénységi bizonyít
vány alapján a tandíj fizetés alól 
felmentetnek. Az oltási hizonyitx án\t 
minden tanuló köteles a beiratáskor 
felmutatni, vagy a beoltást más mó
dón igazolni. Sátoraljaújhely. l.'Ol. 
augusztus hó 27. D ók us  Uvida s. K. 
esász. és kir. kamarás, ; 11. isk. tg. 
elnök, V á g ó  Gyula, s. k. áll. isk. 
igazgató.

x  A sátoraljaújhelyi áll. polgári 
leányiskolában a magánvizsgálatok  
aug. 31-én tartatnak meg'. A beira
tások szeptember 2-án. 3-án és 4-én 
lesznek.

x  Nevelő intézet. (Convietus.) A 
sátoraljaújhelyi főgimnázium mellett 
a kegyesrendi társházban már ez 
évben nevelő intézet állott lenn 
Ezen intézetről a főgimnázium által 
kiadott értesítő utolsó pontja jelenti, 
hogy továbbra is fenn fog dl lan i, 
s azon szülők, kik fiaikat teljesen a 
tanári kar gondozására óhajtják 
bízni, a sátoraljaújhelyi kegyesremh 
társház főnökségéhez forduljanak út
baigazításért és a feltételekről való 
pontos tájékoztatásért.

A közönség köréből ).

A  sárosp ataki főbíró ur k é n y 
uralm a.

A fővárosi lapok körözvénv utján 
tudatták mihez tartás végett a kis

* A la k  és ta r ta lo m é rt a b e kü ld ő  fe le 
lős.

69. szám. (4)
kereskedőket, hogy sz. István nap- 'pk. 2429-1901. sz.
kor déli 12 óráig bármit árusítani . .
szabad. Á rv e ré s i hirdetm ényi kivonat

Az igen ti-zte.t lobiro ur i ki nvug. . királvhelmeezi kir. járásbirósái 
ev. ref. tanító valószínűleg valla>i mint tkvi ilat(')Ság. közhírré tesz 
érzülettől volt áthatva, amidőn remi- h Ja|.i|U,s.ik |>a , végrehajlatónal 
őrjeit pontban 1" érakor a \ aro>ban |>t \ án és neje Papp Mari
szét küldte, hogy ..zarjanak be. inért j Vl^,-óhajtást szenvedő elleni 350 km 
különben meg lógja bírságolhatni. « tőkekövetelés és járulekai iránti é 
ki, merészeli az () rendeletet m eg - , x (.satjakozottu] kimondott Róth Iz 
szegni. . ! raelnek 524 K jár. iránti követeié

Nem volt mást mit tenni, mint ,Ml j p.s |aiká( > Annának 300 K > jár. iránt 
is, a többi kereskedőkkel egyetem- j követelése és Szepessi Edének 280 h 
ben bezártam, mert eleg nekem az . . ,  ir.inti végrehajtási ügyében i 
adót fizetni, néni hogy meg 1̂ 3a^ t j ^ú jhe ly i  kir. tvszk (a kir.-helmeez 
fizessek, bár adót is csak akkoi n-L.^ jpi/ó^ág) területén levő, s Lelesi 
zethetek, ha üzletem nyitva van. k u - , közsógben fekvő a Leleszi 323 sz 
lönösen olyan időpontban, amidőn j ( jkv,)on \ j. i 13 sorszám (978- 
kilátás van nyújtva árulásra és  ̂ \ü; j 981). yl 156--1101) (1344---1345). (22()f> 
vők kérve kértek, hogy pénzükért < ^oTd). (2578—2579), (2774—2775) 
adjak nekik, mert sz. István tiszte- (3 —3B'5fn3500—3601) 3367—3508; 
Jetére nem lesz ebédre mit iozm. /3379„ 3339) (4070—4071), 4482—
Hiába, el kellett őket küldenom ama j m r )  ̂ ^  (4 3 3 5 4898) hr. számok 
ajánlatommal, hogy menjenek, be l 3-! a)aU f( la]l ingatlanokból B. 5 és 
helybe, az nagyobb varos, ott nyitva u  alaU j au.zkó István és neje Papp 
találjak bármely üzletet lega.a > | yj.jrja növén álló jutalékra az árverést 
délig. „ . . 774 koronában ezennel megállapi-

Ámidőn a lek.  ̂ szerUe»zto>ege  ̂ j kikiáltási árban elrendelte
ezen panaszom küzler-eio e k< hogv a fennebb megjelölt ingat- 
tiszt el etted felkérem, egyben me.toz-. |anok az 1901. évi szept. hő 4. nap 
t a - ’k a felsőbb -jo/.eg mén ján d. 0. 9 órakor Lelesz község birá-
íigyelmét jövő alkalnima jának házánál megtartandó nvilvá-
hogy legyenek kegyesek a e o I {)s órverésen a megállapított ki
bíró urnák egy ily koze eclo a ^ ' I  kiáltási áron alól is elfog adatni, 
lommal a munka szünetek tőivé- .
nveit megküldeni, mert ebből eredő j Árverezni szándékozok tartoznak 
je\r felmerülendő anyagi vesztesége- az ingatlan becsárának 10 százalékát 
inket más módon nem fogjuk kár-1 vagyis 77 korona és 40 fillért kész 
pótolni, mint hogv panaszunkat el- pénzben, vagy az 1881. LX. t. 
keseredóseink közepette a legfelsőbb c. 42. §-ában jelzett árfolyammal 
bei yen előadjuk. ! számított és az 1881. évi november

,'t , . . .  .. , „„ i.; /.hm vi- hó 1-én 3333. sz. a. kelt igazságiigv-a as köszönetéin kiM'ieienaii va , , . Q c . T. r.\,. . , . ímmsten rendelet 8. 8-aban knelol.
gyök a t. s * e r k c ^ 0Míf óvudékkópes írlékpaptrban a kikul-

Sárospatak. 11101. augusztus -én. (lj.|( koz,-,|u,z jetem,i. avagy az 1881.
kész szolgája LX. t. c. 170. $-a értelmében a bá- 

Liebcrmann Jakab natpónznek a bíróságnál előleges el-
fii - v.Ark t' roskedŐ.

F E L S Ő  M A G  Y A R O R S Z  A G I HÍ R L A P.________
helyezéséről kiállított szabályszerű 
elismervényt át szolgáltatni.

Kir.-H(dmeczen a kir. járásbíró
ság telekkvi hatóságánál 1901. évi 
máj hó 19-án.

Bodnár, kir. jbiró.

Szerda, aug. 28.

cS or eladás.
1889. évi saját termésű valódi hegyaljai

P|fr,“ szamorodni és asszú bort "“K^!
üvegenkint is eladok.

Szamorodni 3 X. ZC Jil. /ísszú 6 X. fissxi finomabb 10 X. hterenkmt.
Lövi/ A dolf,

könyvkereskedő S.-A.-Ujhely.

9  \

p-szaboműhdy áthelyezés.
Van szerencsém a n é. hölgyközönség b. tudomá

sára hozni, hogy

női-szabómühelyeniet
mai naptól a Petőfi utcza 552. sz. (a volt Teich-féle ház) 
az áll elemi iskolával szemben áthelyeztem.

Amidőn is szíves tudomására hozom, hogy franczia 
és ang 1 Divat szerinti ruhákat, ép úgy felöltőket, legjobban és 
legízlésesebben készítek. Fő törekvésem mindenkor oda 
fog irányulni, hogy a nagyrabecsult megrendelő hölgy 
közönségnek megelégedését mindenkor kiérdemeljem

Sátoraljaújhely, 1901. aug. 21-én.

Kiváló tisztelettel:

Zinner Bernát,
női szabó.

Ruhavarrás és szabás tanítását elvállalom.
—i tmi i mm ur- 1 rn-i«-" i i - i ~~ n-------- u— — műi_____ _
“ T i -------------------------------------------- -------- ------------ ---- - -  ■ ■

_ __ _
A szerkesztőség üzenetei:

T. I. Ho.uonm. Kivan nígtíl mi, sajnála
tunkra, nem teljesitlietjük.

A iflu s z. Névtelen lo v é lro  nem felelünk,
K. rí. Heiyben. Szó se igaz belőle.

Kiadótulajdonos:
L AN D E SM AN N  M IK SA

Zongorák
legjobb szerkezetűek, rövid (Mig-! 

non) és Pianniok

méltányos áron kaphatók
UdvnrdiSxanisxlónál

Sátoraljaújhelyben, (dr. Szepesi ház)|

Hirdetések közzétételre 
legalkalmasabb Zemplénvármegyének legelterjedtebb

politikai lapja a

„felsőmagyaroraági }(irlap“
Saját kászitmónyülószerszámok ás lókelengyók nagy válasz tákGan RapRatókJpanóesmann Sámuel szíjgyártó ás nyergesnél

Sátorai,}(ntjhel(/9 Uákóczt/adcza.
Nyomatott Landesmann Miksa és Társa könyvnyomdájában Sátoraljaújhely.
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