
Negyedik óv. 73 szám. Sátoraljaújhely. Szerda, 1901. szept. 11.

POLITIKAI ÚJSÁG,

Megjeleli minden szerdán és szombaton este
Kéz ir atokat  v iasza  nem adunk .
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Előfizetési ár : egész évre 10 korona, félévre S kerona, 
negyedévre 2 korona 50 fillér. — Egyes szám ára 10 Mér: 

Kiadóhivatal Landesmann Miksa és Társánál, Weksrle-tér 502
Hirdetéseket a legjutányosabb árban közlünk.

Meghívás.
A zcmplénmegyei függetlenségi 

párt tagjait tisztelettel meghívjuk 
a f  hó i$-cn> vasárnap délután 2 
órakor Sátoraljaújhelyben a Ma
gyar Király szálloda nagytermé
ben tartandó

közgyűlésre.
A közgyűlés tárgya a közeli 

képviselőválasztás lesz, s azért 
kérjük, az ügy fontosságára való 
tekintettel, hogy minél tömege
sebben szíveskedjenek megjelenni.

Ne tűrjük tovább Kossuth La
jos vármegyéjén azt a gyaláza
tot, hogy képviselői közt egyet
lenegy híve sincs Magyarország 
szabadságának!

Kérjük a kerületi bizottságokat, 
hogy a párt helyzete, s az eset
leges jelölések felől tegyenek az 
elnökségnek jelentést

Hazafias üdvözlettel.
Sátoraljaújhely, 1901. szeptem

ber 7-én.
Búza Barna. Kossuth János,
je g y z ő . ó ln ak .

Visszapillantás.
I r t a :  Dr. Kossuth János 

VII.
A közművelődés, a magyaroso

dás, a szép kultiválása, a közgaz
dasági előrehaladás, az emberba
ráti munka feladataival szemben 
társadalmunk vagy teljesen szer 
vezetlen, vagy pedig intézményei 
— kevés kivétellel —- az ered
ményes működésre képtelenek. —  
Társadalmunkból kihalt nemcsak 
az ideálok utáni vágy, hanem még 
a köznapi értelemben vett hala
dás primitívebb ösztöne is. Min
dent az államtól vagy a község
től várunk. Nincs egyetlen társa
dalmi intézményünk sem, ame
lyet közönségünk lelkesen karol
na fel, vagy amelyik iránt az ér
deklődés mihamar el ne ernyed- 
ne. A sivatagban itt-ott látunk 
egy-egy oázist, biztató jeléül an
nak, hogy ahol tudás, akarat, ki
tartás nem hiányzik a vezetőkben, 
a társadalom tettre kész elemei 
is reagálnak és a siker el nem 
marad.

Hogy a társadalom aléltsága 
Zempiénvármegyében, de különö
sen Sátoraljaújhelyben újabb ke
letű, azt mindnyájan tudjuk. Hi
szen nehány évvel ezelőtt még 
alkalmunk volt itt elevenséget, 
sőt erőteljesebb társadalmi evo- 
lutiot tapasztalhatni: Dr. Chyzer 
Cornél, Szigmeth Károly, Dr. Hor- 
nyay Béla, Dókus Gyula tudása, 
energiája, lelkesedése, szépérzéke 
erjesztő kovászai voltak a társa
dalom tevékenységének. Működé
sűket siker koronázta nemcsak a

társadalmi élet gyönyörködtetésé
ben a szép és hasznos leo lvasá
sok rendezése által, hanem intéz
ményeknek adtak életet, amelyek 
termékeny vagy jóltevő munkás
ságot fejtenek ki a közjavára. — 
Az orvosgyógyszerész egylet ala
pítása, a csonka gymnaziumnak 
fó'gymnaziummá való kifejlesztése, 
az árvaház, a város szépítése, a 
haladást biztositó tevékenység irá- 
nyositása kiváló érdemeik.

Kár, hogy a magyar szalmaláng- 
szerü lelkesedés egy egy fellob
ba nás után kialszik. De a mi itt 
a társadalom lethargiáját előidézte, 
az nem csupán a kitartás hiánya 
volt, hanem a politika gáncsot 

| vető gyanakodása és türelmetlen- 
I sége, amelyek a társadalmi tevé
kenység életföltételét a szabad 
mozgást tették lehetetlenné. Nagy 
társadalom könynyen tulteheti 
magát a hatalom alkalmatlanko
dásán, ellenben a kis társadalom
ban, ahol a vezető elem kevés, 
a támogató, követő közönség pe
dig többé kevésbbé függő elemek
kel \an saturálva, a gyámkodás 
még akkor is árt, ha jóindulatú, 
mert a társadalmi működés külö
nösen gyöngébb társadalomban 
nem tűri a feszélyezettséget, a fé- 
lénkebb elemek vonakodása las- 
sankint leszereli a gyönge erő
müvet.

Társas életünk fanyar, zilált, 
elemei széthúzok, a kisvárosias | 
klikkek adják meg típusát. Ré- j 
tegei közt áthidalhatlan hézagok 
mutatkoznak, a melyek az igazi 
műveltség és a jó  izlés rovására 
még a nyilvános mulatságainkon 
sem tüntethetők el.

Az egységesítés eszméjét is po
litikai célzatoknak próbálták alá
rendelni. a hivatalos befolyás gya
korta még a merőben magán je l
legű társas mulatságok rendezése 
körül is alkalmatlankodott, szapo
rítva a szétziláló tényezők számát. 
A március 15-ének ártatlan meg
ünneplése a vármegyeházán rend
szerint berzenkedést okozott, sőt 
az azon való megjelenés a főis
pán iránti jóérzelmüség bizonyos 
kompromittálásával járt. Ez idén 
pláne a rendőrség alarmirozását 
provokálta a sajtószabadság ün
nepe, a nevetséges aggódás ör
dögöket festett a falra, harminc
két adófizető polgár jótállási nyi
latkozata nélkül a fáklyás mene
tet sem engedélyezték. A  jobb 
ügyhöz méltó buzgóságot aztán a 
nevetségessé válás szégyenitette 
meg, miután az utcza rettegett 
népe a méltatlan provokálás da
cára is igen illedelmesen viselke
dett.

A nyugalomba vonult főispánt a 
kormánypárt saját érdekei szem
pontjából érdeme szerint méltatta. 
Hogy buzgó híve volt a kormány
pártnak, az kétségtelen. Sőt buz
galma nem egyszer a raison kor
látáit hágta át. Kormánypártibb 
volt Tiszánál és Bánffinál. Amint 
már egyebütt is említettük, mi 
vonakodunk ezt érdemnek tekin
teni.

Minden közéleti tevékenység 
abból a célból bírálandó el Ma
gyarországon, hogy mi haszna van 
abból a magyarságnak. Ha ezzel a 
kérdéssel próbálkozunk a múlt 
pártpolitikai erőlködésekkel szem
ben alkalmatlankodni, nagyon is 
lesújtó feleletet kapunk. Ha az az 
energia és az a kitartás, amely - 
lyel Molnár István pártját szol
gálta. az igazi közérdek szolgála
tába szegődik, úgy a letűnt század 
két utolsó évtizedének története 
nem lett volna vármegyénk év
könyveiben üres lap. A várme
gye példátlan engedelmessége mel
lett volt bőséges alkalom a cse
lekvésre, kár volt, hogy törekvé
sének helytelen irányt jelölt ki a 
kormány, amelyet fanatikusan szol
gált. Külömben saját pártjával 
szemben sem volt ment azon hi
báktól, amelyek a fanatizmussal 
vele járnak

Hogy a vármegye egészen kor
mánypártivá lett, mi abban csak a 
Molnár István szerencséjét látjuk, 
érdemét — ha ugyan érdemről 
szó lehet — nem. Hiszen Zemp- 
lénvármegye a Molnár István fő- 
ispánsága előtt sem tartozott az 
ellenzéki vármegyék közé. Okait 
vázlatosan már fejtegettük. Azok 
a mandátumok, amelyek főispán- 
ságának úgyszólván a typusát ad
ták meg, egy egy vagyonba ke
rültek Annyi pénzért bárhol le
hetett venni, amennyiért az újhe
lyit és liszkait tulajdonosaik meg
szerezték.

Egyebütt pedig nem voltak si
kerei. Balogh Gézát — bármeny
nyire szerette volna — nem volt 
képes megbuktatni. Bernáth Bé
lát még kevésbbé. Vagyis kortes 
sikereit mások szerezték meg drága 
pénzen Akkora szabású kortes 
talentumra Zempiénvármegyében 
nem volt szükség, akkora buzga
lomra még kevésbbé. Az a nagy 
ellenzéki hajsza, aminek szemta
núi voltunk, a semmittevés ken
dőzése volt. Mert a mameluk sta- 
tusquó íentartása nem kívánt kor
tes akrobataságot Zempiénvárme
gyében, a közérdek pedig semmi 
hasznát nem látta.

* *
Mulatságosan érdekes volt a 

mádi kerület behódoltatásának a

kísérlete. A főispán egyetlen hasz
nos közérdekű tevékenységét a sző
lő rekonstrukció keretében fejtette 
ki. Némijogczime volt tehát a párt- 
politikai felfogás szerint a várme
gye pár excellence szőlősgazdákból 
álló kerületében arra, hogy hálá
ból rekompensatiot igényelhessen. 
A talajt a szőlő tanulmányi utak
kal készítette elő. A jelölt kapóra 

! jött gróí Andrássy Gyula szemé
lyében, aki akkor — választás 
előtt — a politikai irodalom te
rén tett nem épen sikertelen kí
sérletet.

Nem hiányzott tehát a hangu
lat sem. A felvonulás Tállyára és 
Tarczalra elég impozáns volt, a 
főszolgabirák gondoskodtak ko
csikról és magyarokról, a tályaiak 
elmozsaraztak néhány kiló puska
port, a tűzoltók sorfalat állottak 
a cigány húzta a Rákóczi indu
lót és — fecerunt magnum 
áldomás. — Ujhelyből is szép szám
mal rándultunk ki, sőt a várme
gye krumplit és kökényt termelő 
vidéke is élénken érdeklődött. A  
fiatal gróf Andrássy Gyula is 
átrándult Tisza-Dobról ripáriát meg 
rupestrist látni. Külömben sem 
azelőtt, sem azután Zemplénvár- 
tnegye dolgai nem érdekelték. 
A benfentesek fontoskodása, a 
suttogás, a hangulat csinálók je
lenléte sejtetni engedték, hogy 
itt inkább a kormánypárti mandá
tum rekonstrukciójáról, mint a fák 
vagy zöldojtvány Közötti különb
ség tanulmányozásáról lészen szó. 
Úgyis volt. Az ebédnél — amint 
már az szokás — a második fo
gás után felemelkedett a szónok, 
és próbálta vala üríteni poharát 
— nem a rekonstrukció érdeké
ben törődő és fáradozó főispánra, 
hanem a szerzőjére azon munká
nak, a melyik akkor jobbára még 
felvágatlanul hevert a könyves 
boltok polcain.

Duhajul kurjantgattunk közbe 
az asztal végiről, hogy »nem po
litizálni jöttünk ide,« meg hogy 
éljen — Bernáth Béla. A  szépen 
körlilcirkalmozott, célzatos frázi
sokkal megspékelt beszéd csak
hamar belefulladt a hálátlan hall
gatóság közbeszólásaiba s a sze
repéből kiesett szónok egy el 
nem mondott beszéddel, s azzal 
a tapasztalattal lett gazdagabb, 
hogy nem mindenki mameluk ott, 
ahol a főispán prezidiál. Az en
gesztelő ital-áldozat aztán, amelyik 
a Gr. Andrássy Gyula beszéde 
után ivódott, vegyes érzelmeket 
fakasztott. A mádi választók neki 
szilajodva tömörültek Bernáth Béla 
körül, s amint tüdjuk, Gr. And- 
drássy Gyula fellépése inkább le- 
lépés volt. Se a könyv, se az al-
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kotmánvus költségekre jól kibélelt] Hát h . . ,v T gy  percig Z  gondoljaI nagy rZ * 6 t Z  annak székhelyét kép- pert oeinálni-belőle, végezzék el egv- 
] m # ■ Arwir k cv  „ a., azt a nagy közönség, hogv a li<»- viseli. nem hozza. de a másik kép- iua> kozott csak a közönség no unja.
bugyelláris , se az Andrássy • \ ^ ;a , 7t,;klM, iSt 1 k é ^ U U j ,  s \ isUöhöz lordul kérésével. A szín- lueszen  más dolog, amit aZump-
mmbusa, se a fotspáni mindenha- , kalh ,ai, között valami nai járás megcselokedte ezt Andrássy lém Újság Kossuth dános úrral való
tóságba vetett bizalom meg nem háborúság v*an készülőben, ki kell je-1 Sándor gróffal szemben s a nagyn ii- személyes érintkezésemről közö lt ,— 
menthették Andrássy grófot a hmteneim hogy sem az én e-ckélv-j hálvi kerület képviselőjét koresto Teljesen érthetetlen előttem, micsoda 
mádi zsidó sorsától. Pedig  a ka- »égőmnek sem pedig egvházkorülc- lel lmgv a já rá sb író sá g  érdé- okon és jogon, milyen értesülés alap-
ivicitálás u rb i  et orbi megindult '" i"1"'11 lévő paptársaimnak de >őtjkében tegyen lépéseket a mimszte- jan lehetett azt állítani, hogy kos- 
paciUias u rD1 c or ^ m a u i i  ^  . (.;V()klbl) vj,p\k„n UvŐ oa«»tár- riumbun > ebbeli kérelmüket tamo- sutit János engem valami képvtsolo-
1 lallottuk, hogy a Bernáth-parti saiianak sjn r . tudomása arról’, lmgv gassa jelöltségtől idkedvtelenitetr. Kn Kos
iparosok egyném ely ikét  iparén- a u.(il. kat p;l,M»knak csak egv k‘is Ha A mirássy Sándor gróf az általa sutit János urat. akit előzőleg nem 
gedélyük elvételének a fenyege- része is készülne ellenjelöltet állítani képviselt járások közt felmerülő el- volt szerencsém ismerni, két három 
tésével próbálták meg az elpárto gróf Andrássy Sándornak Az sem lontéteket kiegyenlíteni igyekeznék hónappal ezelőtt ismételten kerestem 
lásra r*á hírni kn/ volt-é nem igaz. lmgv ‘ gróf Amlrássv Sándor > ha a felső vidéket nem csak a vá- fel Kossuth Ferencznek. az orszá- 

. , re , * ; ,, 1 olcsóbb kerületet keresne, mert erre lasztások küszöbén, de azután is h- gos függetlenségi párt elnökónok
tudjuk, de az eszköz reá vall a noki sennni tekintetből szüksége nin- gyeimére méltatná, tekintve e vá- megbízásából és információja után. 
bukott sistemára, annyi bizonyos. (.SÜU \z jjv meggyanusitásokkal. lasztó kerület nagyságát nem nyug- — Képviselőjelöltségom <j|hotősógeit 

Pedig eg\ kis körültekintéssel Csak azt éri el a tisztelt tudósító, talanitanák a folytonos ellenjelöltség- tárgyalva, én Kossuth János ur ré- 
gr. Andrássy Gyulát egy  másik hogy még olyanok is gróf Andrássy gél. szóról semmi olyast, amit irántam
kerülethen Ynecr lehetett volna Sándor táborába fognak menni, a A mennyiben semmi remény nincs való jóindulat hiányára magyaráz- 

.. . . kik vele nincsenek egv politikai ahhoz, lmgv ebben a nagy választó haliam volna, nem tapasztaltam. —
vólasztam, s kikerülhette volna hitvallásom kerületben ez időszerűit független- A mogvaszói jelöltségre nézve Kos-
azt, hogy komikussá ne váljék. Ködömben becses lapjának szives ségi jelölt arathasson diadalt, őszin- suth János urnák alig  is lehetett 

- ; - «=* -  » tudomására hozom, hogy mi a ho- tón kívánjuk a gróf ur győzőimét módjában, hogy engem elkedvtele-
sz.ept. 10. nu)nnai választó kerület gör. gath. az esetleg fellépő néppárti jelölt fö- nitsen. Kezdettől fogva az volt állás- 

Az újhelyi kerületben, mint most j,a j)Si-ga nagyon jól ösmorjiik gróf lőtt, de győzelmi mámorában se fe- pontom és ezt határozottan kijelentet- 
értesülünk. a függetlenségi párti Ta- Andrássy Sándor szeretve tisztelt ledkozzék meg arról, hogy nem esti- tem, — hiszen volt tanúja is társai- 
n/ássy Adolf nagykereskedőt lépte- képviselőnk tevékenységét, áldásos pán és egyedid csak Homonnát kép- j gásuuktmk — hogy a megyaszói kö
tik föl n t>bu< Prn*ő pilon \ i«iöhct működését. Nincs a választó kerü- viseli. rületben semmiosetre sem lépnék fel

, .. J KmImm, e«tv so közöttünk aki ha * harmadik jelöltnek, hanem csak n«
különösen az iparosok erősen tamo- j j10ZẐ  f(mju!t . akár magán, akár Frre a levél-özönre csak ennyi a esetre foglalkoznám vele. ha mint 
gatják. s csaknem kivétel nélkül : közügyben, ha csak igaza volt. hogy megjegyzésünk : függetlenségi jelölt egyetlen más
mellette lesznek. a gróf ő méltósága nem támo Szívből örvendünk, hogy a felvi- párti jelölttel lehetnék szembeállítva.

— gáttá volna. (léki gör. kath. papság olyan erősön Pedig már abban az időben nagyon
A homonnai választókerületről irt Mi a gróf urat úgy ösmorjiik, hangoztatja szabadclvüsógét, Hízunk valószínű volt, hogy két kormány- 

tudósításunkra a következő__levele- mint az egyház, a papok, az iskola, benne, hogy evvel a szabadelvüség- pártii jelölt ál 1 ki a színre. Azt pe
ket kaptuk:_______________________ a tanítók, a szegény népnek barátját. ‘ get magyar érzés já r  együtt, s hogy dig csakugyan nem kívánhattam Kos-

Tehintetetes Szerkesztő ú r !  A szegény népet, ahol csak te- oz az egésséges testület rövid időn suth János űrt ól, hogy ő biztosítsa
a vőo-i iii,.in,,« heti bőkezűen támogatja, mint a kiveti magából a legutóbb nyilvá- számomra az előzetes föltétel telje-

szeptember Ilii 4-én mVKlel«nt vi-ik Kazdasájri egyesü ld  elnöke pedig n j nossiigra jül.t fekéiyl. siijését, és gondoskodjék . valamelyik
számában foglalkozván a homonnai »ep erdőkében a n y  W t e r  Sándor gruf ellen a m. t<> os ege* „siiabadelyu« je le lt  .dojen
válaszWkeriilet képviselő jelölési *•>'•< • g g  v,,f -  ." "nt heve- .ndosiiasnnk nem szolt, sót melleit«, való kiakollmlilasarol. Hogy lehet te
r v é v e l .  kénytelen Vagyok arra rö- *en mások. . 1  * ;» „ ,*  j o v m ,  s  non ; Azl a ki ejezost hogy n gráf nem hat elkedvetlenítésről szó, holott az 
vuíen nyilatkozni önérdekében képviselő. Es ej) azért >zoreti kiadni a pénzt, felreertettek. en kedvem meg meg sem kezelő-

Az itteni papság semmi körűimé- ^ n á t h á t  »  válaszl.ik s  Nem fösvénységet jelzett az, de okos dött illetőleg jól ■eldugaszolva és le-
nyék közt nieg nem nyerhető arra. r lu m m t í r r  m g  >s a M t lakarekossagot. M. j » l  ismerjük s pecsételve hevert l'otoczky Dezső
hogy a jogtalanul neki tulajdonított! »incsauk,s veh-,-p' f o h t d : ,,I n tvM u  méltányoljuk a grof jótékony boku- es Nagy bandor pinceiben
pánszláv' izgatással néppárti jelöltei A grof untak szeret,-tro me to zasegel, tudjuk Itogy adakozik ott. l-.geszen fölösleges hat. hogy a
állítson és támogasson, mivel gróf i egy,-ínsége köztevekenysege adja ahol erre szükség van. de viszont megyaszé, korúul dolgában a felső-
A n d r á s s y  Sándor képviselőnkkel »»»jd újból a gro untak a kezelje túltesszük róla. hogy úgy választásra njagyarorszagt Hírlap jo tanácsokkal
szemben mindaddig. mi<>- a szabad- 11 választó polgárok bizalmat s vele nem fog 2O--J0 ezer forintot kidobni ellásson. Nem mai gyerek vagyok
elviiség zászlaját &tartja kezében rt ké}>viselőséget s nem a pénz lianem inkább más kerületet keres, én, még a képviselőjelöltsóg terén
teljes bizalommal és oliismoréssel vi- l’osolina, 1!)()1. szeptember T. Meri ez már teljesen haszontalan, som.
soltetik. mert a gör. szert. kath. pap-1 ' Bütary Emil. sziiksegtolen, sót karos es erkölcsié- Örvendetes dolognak tartom, kogy
ságot. ha hozzá fordult, mindig aí „kai. i-i"-n- - t . - i k I o n  kiadás volna. Kodtos szülővárosomban a hely-i Inr-
letrmologobb támogatásban részes!-i , ■ hidömben örvendünk, hogy a n«p- btpirodalom, melynek első csiráit én
tette és előállott szükség, vagv nvo- , frvamdihon az ügyben meg a pártnak Homonnán sincs talaja. is segítettem öntözni az utóbbi idők-
mór esetén, vagv bárminemű más t '^vetkező leveleket ve ttük : _ , . bon olyan szép londulotnek uidult.
alkalomból közintézményeinket és! A Folsomagyarorszagi Hírlap4’ 1 1-ik j Mezei Erno űrtől a következő nyi- Azt is értem, sót különböző elvű 
szegény népünket anyagi támoga-! f ám ában  megjelent azon közlésre, latkozatot vettük: lapok között egészen rendén való-
tásában is bőkezűen részesítette. | bogv a homonnai választó kerület- Tisztelt Szerk esz tőse?! nak ítélem, hegy  friss polemikus

Homonnán. IDŐI. évi szeptember! bon gróf Andrássy Sándor ellen llo-velmezlelés foívlán löt- " !dH,f í ok síiel,l"J(! buJ.doK»l ^  ve-ijö (p.ín néppárti jelölt állít t at ik, s mivel ne- tolngo. li„\ Llinc/Jeu.s ion tan jót g.,g j )e arra kérem tisztelt kollegai-
hazaíiui tisztelettel- i hezen adja ki kezéből a pénzt, n incs; t°m c^ak ia. hog\ ,Sátoialjaujhely- ,nat mJ oldalon, ne végezzék
íiazaíiui tt^tclo iUl ^ lvim,n^  a gvőzelemre! kénvtehm ‘̂ k  unmar két különböze elvű poh- el 0, vmásközti pereiket az én há-

Kutka ,8tvan’ ! vagyok megjegyezni, hogy kerüli- laPja leymi, egymás ellen foly- lamoni
hnuiüiunti g. kat it. képviselője mindenütt ott van P<> lói n i a kbuii mindegy lkok az Mamdiam a tisztelt szerkosz tőség-
# c V % - , bőkezű támogatásával, hol szükség. I ‘‘" boromét igyekszik a maga kap- nek kds55 hive 

Melyen tisz telt Szerkesztő u r ! \ nyomor van/ va ,,v kö/intézménye-; vonni. C seppet se kellemes Rlulapost. szept, 7-ón
Azon reményben, hogy az »audia- ket támogatni kell. De nincs is^itt Japasztalas és tálán nem vetek a 

túr <‘t altéra pars« elvénél lógva, ,)(jllzltí szükséu-. mivel ezen kerület k<„>ttí‘os szerénység ellen, ha az én
e szerény soraimnak becses lapjában választói nem "pénzért csoportosultak bőrömet, mint kizárólagos tulajdo- Ez a nyilatkozat — s erre első 
helyt engedni méltóztatik. bátor va- c,<uiiu is zászlajá alá, hanem szemé- nonia< magamnak reklamálom.  ̂ sorban fektetünksulyt — teljes elégté- 
gyok a tisztelt „Felsőmagyarországi jVi, nánti * bizalomból, ragaszkodás- Az én úgy nevezett jubileumomat kár telt ad pártunk elnökének, dr. Kos- 
liirlap" azon közleményére, melyben \u\\ s ;l felvidék közérdekéből. • ezt b ’ilemliteni és ha fölemlegetik, sem- suth  János urnák azon alaptalan 
a homonnai választókerület gör. kath követik ezentúl is. miesetre se tehetek róla. Kivált az váddal szemben, molylyel őt a Zeni-
papságáról s a kerület jelenlegi sze- ^ e]( Homonnán. 1001 szept. b. <M1 kedves szülővárosomban sokkal pléni Újság Mezei ur fogadatlan 
retve tisztelt képviselőjéről teliden- ,, , inkább merengek az elvesztett ifjú- prókátoraként illette. A megyaszói
ciozusan ir, egy  rövid reflexiót az‘ U V C c ' ; ság fölött, semhogy jubiláns óvsoro- jelöltség dolgában lapunktól távol
tenni:  Dr. Toronszky Elek. j zatok ünnepléséből kérnék. Jó  lélek- állott a szándék Mezei urat oktatni

Deák Ferencz a dicső emlékű r  , , _ . . kel mondom, sem azt. hogy a Zemp- vagy tanácscsal ellátni, ez tisztán
„haza bölcse” midőn a sajtó szabad- 1111 a'd°n >cVl ,nas . lóni Újság ezt a jubileumot szives védekezés volt a támadás ellen, mely
ságáról szóló törvényt megalkotni n kővetkező sorokat: í ügyeimére méltatta, sem azt. hogy pártunkat és lapunkat a nevezett
akarták, azt mondotta, hogy a sajtó A homonnai választó kerület jelen ! a Éelsőmagvarországi Hírlap a poli- helyi lap részéről érte. 
szabadságról szóló törvénynek csak legi képviselője gróf Andrássy Sáti- tikai morál valami magasabb szem- E nyilatkozaton kívül M ezei Ernő 
egy paragrafusból kellene állani * e dór ellen, mint hírlik, néppárti jelöl- pontjából kérlelhotlonül ignorálta, úr külön levélben értesittet minket 
paragrafusba az ál lana: „igazat írni tét szándékoznak állítani. A ki a annak idején észre se vettem. Nincs hogy ő a Zempléni Újságnak csakis 
mindenkor, hazudságot soha sem helyzettel közelebbről ismerő.-, nem i ezen mii csodálkozni, hisz néha az szépirodalmi munkatársául ígérkezett 
szabad”. — EV igaza volt s van a ütközik meg azon, hogy Andrássy j elfoglaltságnak fokozott mértéke rá- és ezen újság szerkesztőségét világo- 
baza bölcsének. Mert az igazság ha Sándor gróf helyett más képviselőt j kényszerítheti az embert, hogy napi san arra kérte, hogy csak a szépiro- 
fájdalmát is okoz némelykor de soha óhajt a leiső vidék. A legutóbbi kép-! ujságolvasmányának úgyis túlságos dalmi irók külön sorozatában említse 
sem sért. Már j»v'dig becses lapjának viselő választás alkalmával is nem porcióját szükobbre s/oritsa. Az pe- őt munkatársa gyanánt. Politikai 
fent említett közleménye sérti úgy zeti párti programmal akartak ellen-1 dig. hogy érdeklődik-e valaki ezen munkatársa kizárólag a Felsőm. Hir- 
a homonnai választó kerületnek je- jelöltet állítani és akkor Lehoczky I juhi leütnöm iránt, tisztán személyes lapnak volt és maradt, 
lenlegi szeretve tisztelt képviselőjét Endre s/.innai esperes plébános! föl | dolog, csak úgy, mint az, hogy ha- Ez az értesítés egyfelől igazolja 
mint a választó polgárokat s neve- is kérték a jelöltség elfogadására, j rátom-e valaki, vagy nem. Megesik azt az álláspontunkat, melyet idő 
zetesen a gör. kalh. papokat. Sérti. Hogy a felső vidék A ndrássy Sándor | az nálam is. hogy valamelyik érdé- vonatkozólag sept,|4-ikí közleményünk 
bántja pedigazzal.hogy ngy ’a képvise- gróftól szabadulni akar. az főle, ab- mos polgártársam^) szerencséje vagv ben elfoglaltunk s másfelől legna- 
lőnkre. ininl a papságra olyat fog bán leli magyarázatát, hogy mindé- balsorsa iránt nem tudok fölmele- gyobb örömünkre tisztázza a boly
ra a mi nem igaz. Becses lapjának uiitt és mindenben Homonnát teszi ■ gedni. csak a. Tt. mert nem tetszik zetef akként, hogy Mezei Ernő ur-
tisztelt tudósítója^ vagy nem üsmeri előtérbe, nem tekintve azt. hogy az orra. Punktum. Egyébként a ral szemben múltkori sorainknak 
gróf Andrássá Sándor szeretve tisz- sok esetben ez által a felső vidék- mennyiben ez a jubiláns'alkalom az legkisebb éle sem maradhat: a mi
telt kep\ iselőnket. vagy ha üsmeri. nek ártalmára vau. l\<*!l-e nagyobb újságok reven a nyilvános emleget- különben sem volt szándékunkban
akkor maliciózusan Írja meg válasz- bizalmatlanság egy képviselő részére. toté> tárgya volt. ha tisztelt zemp- mert az ő személyét nem mi, hanem 
tási tudósítását. | mint az, hogy azon járás, melynek j leni ujságiní kollegáim jónak látják a Z. U. vonta a vitába. Kényszerit-
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ve kerestünk világosságot e^y ho
mályos sejtelemhez, melyet immár 
tisztin beigazolt iák veliet mind vét 
helyi politikai lap olvasó küzöns'-ge.

M ezei R'ii'i ur iránt nem marad 
más hátra, mint hogy őszinte n igv 
raboosülésiinkről biztosítsuk és kő- 
szünetünket nyilvánítsuk, a ni rt i 
politikai bensőbb kÖteKke* ! i j> in 
kái oly eklatánsul feutar.j i. Mi í- 
(lenkor munkatársaink egyik díszét 
fogjuk henne tisztelni.

*•
A /. U. mai számában, szokása 

szerint mindenféle ferdítésekkel úgy 
tünteti fel a dolgot, mintha mi vit
tük volna a vitába Mezei Erno sze
mélyét. s mi vétkeztünk ellene.

Válasz és polénia helyett közöljük 
Mezei Ernő levelének következő so
rait :

A nyilatkozatom eredetijét pedig 
azért küldtem a .,Zempléni Ej.súg
nak**. mert azt akartam, hogy a jó
vátételt is ott csinálják meg. a hol 
a hibát elkövették.

Korteskedés Liszkán.
A liszkál választó kerületnek moz

galmas volt a vasárnapja. Teljes érö
vül lépett akcióba mind a két kor
mánypárt.

Ha iimersbcrgék gyűlése, 
vagy :

a puritán jelö lt.
A II. szánni kormánypárt elnöke, 

id. M eczner Gyula, mint már megír
tuk, nyomtatott meghívón hívta ösz- 
sze tanácskozásra „tisztelt barátait" 
vasárnap délutánra H am m ersberg  Mik
lós házához.

súlyáról, amelylvel ugv fogja fel
emelni az olasz bor vamját, mint 
kötni ü pólyáét aztán Széli Kál
mán »I, . sz ibadsághösről, aki Hal 
lagi sog’tségéve! a jövő hónapban 
fogj <zr • mesése í befejezni azt. a 
mit Kossuth Lajos elke dott. és sok 
ogyoh ‘ki 4.

Egy ui ‘Zí ej mondta el Erdőbó- 
íyé i de itt már c*>ak 1 -5 koros- 
maros és egy  pár suszter inas hall
gatta a Bényeiokből.

Egyéb újság itt nem történt, csak
hogy a beszéd közben egy hatalmas 
lövés dördült el.

H allagi elsápadt, mert ép reggel j 
olvasta a „Zemplénéből, hogy Mae j 
K in leyt meglőtték, hát merényletre 
gondolt. Etóvégre nem lehetetlen, I 
hogy valami fanatikus olasz igv ! 
akarja elhárítani a veszedelmet, a 
mely Ballagi megválasztásával az 
olasz bort fenyegeti, -— vagy pedig; 
egy gonosz osztrák akarta Ballagi 1 
megölésével megakadályozni, hogy 
a Kossuth Lajos által megkezdett 
migv mii a jövő hónapban tető alá j 
kerüljön

Hála Istennek, nyugodtak lehe
tünk az olasz borvám sorsa felől : 
nem volt merénylet, csak egy ró- i 
szeg kerülőnek a puskája sült el vé
letlenül. Lehet, hogy a lángszavak-' 
tói fogott tüzet.

A függetlensegi párt.
A kerület függetlenségi pártját a j 

, teendők megbeszélése végett 15-én, 
vasárnap d. e. 10 órára Ö.-Liszkára j 
a nagy vendéglőbe hitta össze La- \ 
c s a j1 László elnök.

Össze is jöttek vagy  negyvenen 
és meglehetősen nyomott hangulat
ban tanácskoztak. Nagy volt a tájé 
kozat lanság, fejetlenség, kapkodás, 
és jóformán semmiben sem tudtak 
megállapodni.

A kombinácziók nagyon kedve
zőtlenül ütöttek ki. minden azt mu
tatta, hogy Ha Maginak még m >sr
3 —100 szavazatnyi többsége van.

Hammersberg Miklós kijelentté, 
hogy ha csak pénzáldozattal bizto
sítható a megválasztása, akkor ő in
kább visszalép, mert csak tiszta m an
dátum ot akar.

Ezt a kijelentést a párt vegyes 
érzelmekkel, sőt némi konsternáeió- 
val fogadta.

Ballagi Liszkán és Bényén. 
vagy

a medve a darázsfészekben.
Ez alatt pedig Ballagi Géza me

rész dologra szánta el m agá t : el
ment programmbeszédot tartani az 
ellenpárt főfészkébe: Liszkára és 
Erdőben vére.

Liszkán délelőtt, Bényén délután 
beszélt, mind a két helyen nagyfokú 
rész vétlenség és erős csendőri fede
zet mellett. A csoiulőrség élén maga 
I'1 ü z e s s é r y  főszolgabíró ügyelt a 
rendre, s ez levon némileg a Bal
lagi Géza személyes bátorságának 
érdeméből, mert könnyű nem félni 
csendőrszurony mögött.

A részvétlenség ellen is ügyesen 
biztosította magát. Nevezetesen nem 
csak a programmbeszédot hozta ma
gával, de elhozta hozzá egyúttal 
mingyárt a hallgatóságot is, 30 meg
telt szekéren. Ez mindenesetre prak
tikus és szenzációs újítás a program- 
beszólés terén,

Vole volt persze lelkének jobb 
fele, M olnár János főbíró is, a kit 
egy évvel ezelőtt még erősen le- 
gazemberezett. most pedig szeretet
tel ölelt keblére, s a fentartott elvek 
bőse, Kun Dániel.

így  aztán volt hallgatóság is. — 
Liszkán akadt 30—10 odavaló hall
gató is, akik azonban csak némi 
túlzással nevezhetők hallgatóknak, 
mert egy perezig sem hallgattak, 
liánéin folytonosan kiabálták hogy: 
é ljen  H am m ersberg I — inig végre 
Ballagi keservesen kifakadt, hogy 
hiszen ő se bánja, ha él Hainmors- 
borg. sőt kívánja is, neki, hogy él
jen. de most hallgassák ötét-.

A hallgatók azonban nem hallgat
ták, és igy folytonos zajban vesztek 
el nagyérdokü szavai. Bedig beszélt 
sok szépet az ő mérhetetlen egyéni

A MEGYE ÉS A VÁROS.
X  A vágóhídi szabályrendeletben

tervezett újabb megterheltetés ellen I 
megindult mozgalomtól megijedtek a 
város urai.

Hivatalos kommünikében tudatják, 
hogy mi tévedésbe ejtettük a kö-j 
zönséget, mert nem igaz, hogy a| 

i sertést magánfogyasztásra is csak a} 
vágóhídon lesz szabad díjfizetés mól- 

| lett levágni. Igaz, h o g y  ez a sza bá ly -1 
rendeletben i g y  van, de ez csak leírási j 
tévedés, ők nem igy akarták, s leg- j 
közelebb meg fog történni az intéz
kedés^ hogy a tévedés kiigazittassék. j

Hát ha igaz ez a kommüniké, ak
kor kétségtelen, hogy nem mi ejtet- j 
tűk tévedésbe a közönséget, hanem j 
a szabályrendelet leirója.

Mi azonban szentül hisszük, hogy j 
ha mi v é le t len ü l fel nem szólalunk, 
hát ez a v é le t len ü l beletévedt rendel
kezés v é let len ü l benne is maradt volna , 
a szabályrendeletben, s ennek az alap- í 
ján aztán v é le t len ü l olyan szépen be- j 
hajtották volna minden sertés után 
a dijakat, mint a pinty. Örömmel 
jelentjük a polgárság diadalát.

A városi polgárság pedig megta-1 
oldhatja ebből, hogy az ő kezében 
van a hatalom, s hogy csak az tör-' 
ténlietik, amit ő akar. Csak akarnia, 
összetartania, ébren lennie kell !

HÍREK.
— Egyházi kinevezések. A kassai 

püspök segéd lelkészül kinevezte 
Á rvay Nagy Bálintot Pariidra, Dvor- 
csák  Andrást Szituidra, K ovács Ká
rolyt Girincsro.

— Halálozás S ehusster Ferenczné, 
szül. Mikuschka Laura f. hó 8-án 
életénk 39-ik évében hosszas szen
vedés után elhunyt.

— A sátoraljaujujhelyi ásványolaj 
finomító részvénytársaságnak sátor
aljaújhelyi telepe részére az 1899-ik 
évi 44-ik törvényezikkbon megjelölt 
kedvezményeket 1901 Január 24-étől 
1907 végéig terjedő időre a keresk. 
miniszter megadta.

— A községi jegyző és a képviselő 
választások. Lipótmegye közigazga
tási bizottságában ellenzéki részről 
felszólaltak az ellen, hogv a szabadelvű 
párt végrehajtó bizottságaiba községi 
jegyzőket is beválasztottak. A bizott
ság ezért felirt a belügyminiszterhez ut- 
ba igazi tás iránt. A belügyminiszter 
74 152—1901. sz. rendeletében a

következőket válaszolta: Az 1899. 
évi XV. t.-cikknek a jelen ország
gyűlés berekesztését követő napon 
hatályba lépő 107. $ ában foglalt 
rendelkezés szelleménél fogva köz
ségi és körjegyzőknek politikai vagy 
képviselőválasztási kérdésekkel is 
foglalkozó pártba, bizottságba vagy 
egyesületbe léphotésök tiltva nincs, 
de e minőségűéin ténykedéseknek 
nem szabad ellentétbe jönni az idé
zett törvényszakasz világos, tiltó 
rendelkezésével.

Kenyér és zabszállitás. A m. 
kir. kassai lionvédkeriileti parancs
nokság pályázatot hirdet többek 
közt a Sátoraljaújhelyben állomásozó 
honvédcsapatok 1902. évi kenyér és 
zab]szállitHiányára. Szükséges Sátor
aljaújhelyen 73000 adag kenyér,
13(5 mm. zab. Ajánlati tárgyalás 
helyben a honvédkezelőtiszti irodá
ban október 3-án d. e. 10 órakor. 
Gsakis írásbeli ajánlatok vétetnek 
figyelembe.

Elvágta a gépfürész. Németh 
János, sárospataki alsó határbeli 
gazda tanyáján aug. 29-én gépeltek, 
a mikor is a gépész, valami Kovács 
nevezetű aze mondta, Németh Dániel 
gépnél segédkező fiatal embernek, 
hogy fogja meg a gépfürész mun
kában levő kerekét. A fiatal ember 
nem fogadott szót. bármint gyalázta 
is a gépész, hogy „csak ilyen le
gény vagy?"  A gépész addig biz
tatta. addig gyalázta a fiút, hogy ez 
a gépész mutatása után hozzálátott 
a főrész meg fogásához, de szeren
csétlenül. mert a főrész a fiú hü
velykujját egészen, mutató és kö- 
zépújját pedig annyira levágta, hogy 
csak a bőr tartja. A szerencsétlen 
fiú a kórházban fekszik, a gépész 
ellen pedig, mint hírlik, megindítják 
a vizsgálatot.

-  Tűz. Sárospatakon Kántor Mi
hály ügyvéd alsó határbeli tanyáján 
műit hó 31-ón éjjel nagy tőz támadt, 
mely a tanyán levő csőrt a benne 
lévő takarmány készlettel és gazda
sági eszközökkel együtt teljesen 
elhamvasztotta. Megégett ezen kívül 
egy különálló kissebb istálló is. A 
megégett tárgyak mind biztosítva 
voltak. A kár több ezer koronára 
mg.

— Tűz N.-Mihályban. Kedden éjjel 
a Weinberger-féle szálloda és kávé- 
ház a melléképületekkel és az üsz- 
szes berendezések tűznek esett ál
dozatul.

SZÍNHÁZ.
. *» Színtársulat Sátoraljaújhelyben.

Egy értesültünk, hogy Dobó Sándor, 
a nyitrai színház igazgatója, aki régi 
jó hírű igazgató, a város felszólítá
sára pályázatot nyújtott be a szín
ház elnyeréséért. Kár, hogy a Szend- 
rey  kassai igazgatóval felmerült ter
vezet nem volt keresztül vihető, de 
ha ez már igy van, akkor minden
esetre megelégedéssel fogadjuk, hogy 
a tavalyi győr—soproni igazgató pá
lyázik a színházért És ami különö
sen örvendetes, úgy halljuk, hogy 
ennek a társulatnak Solty  Paula, a 
kolozsvári nemzeti színház volt szub- 
rettje a primadonnája. Azonkívül 
Cslky László, aki már Tiszaival járt 
itt, a legjelesebb drámai színészek 
egyike, szintén a társulat tagja. Gu 
lyá s  Menyhért és Szelényi Emília is 
a névsorban van Ezenkívül még 
néhány jó tag szerződtetése is kilá
tásba van helyezve.

Üdvös volna, hogy a szinügyi bi
zottság minél előbb megnyugtat va a 
közönség kíváncsiságát, döntene a 
színház ügyében, mert a szezon kez
dete már itt van. Dobó társulatáról 
a legkedvezőbb információkat vettük 
s igy azt hisszük, leghelyesebb vol
na neki adni a színházat.

TANÜGY.
Egy pár szó népoktatásunkról.

Törvényt-törvényre halmozunk sze 
renesétlen hazánkban, de azoknak 
végrehajtásáról nem gondoskodunk.

így van ez minden téren, igy  van 
ez a népoktatás terén is. Meg van 
a törvény de hogy tényleg vég
re van-o hajtva, van-e annak 
foganata, előnye, nem morülnek-e 
föl nehézségek a végrehajtás kö
rül. azzal bizony nem törődik 
senki. A fő az, hogy az akták le
mentek az illetékes helyre.

Valahányszor tanügyről szól va
laki. mindig csak azt hallom, hogy 
a tanítóképzést kell előmozdítani, 
hogy jól képzett, hazafias és lelke
sülni tudó tanítókat kell nevelni. 
Etólsó szóig aláírom, hogy ilyennek 
koll lenni a magyar tanítónak. De 
jól gondolják meg azok az urak, 
hogy jól képzett és intelligens taní
tónak a társadalomban a megillető 
helyet is biztosítani kell, pedig saj
nos, a mi társadalmunkban — tisz- 
tolet a kivételnek — ez nincs meg, 
sokszor a legképzettebb, a legintel
ligensebb tanítóval szemben sem, 
csupán azért, mert — tanító. Haza- 
fisúgot követelnek tőle, de alárende
lik hazafiatlan iskolaszékek fenható- 
sága. ellenőrzése alá. Adnak neki 
300—400 frt. fizetést, mely testi ép
ségének fönntartására is kevés, nem 
hogy szellemi táplálókra, önképzésre 
is jutna belőle, s azt kívánják, hogy 
tudjon lelkesedni.

Lelkesedjetek kedves tanító tár
saim, van rá ok elég ! Ha ostoba a 
gyermek s nem tud semmit, akkor ti 
vagytok az oka, de ha jól felel, az 
csupán a gyermek érdeme. Ha az 
iskolai eredmény gyenge, annak is 
ti vagytok az okai. de ha jó, az 
csupán az iskolaszóki elnöknek — a 
plébánosnak köszönhető, ki iskolá
tokba az egész éven át háromszor 
so nyitott be. Ha az iskola rendes 
és tiszta, az csupán az iskolaszéki 
elnök érdeme, ő kapja ezért a nyil
vános köszönetét, de ha piszkos és 
rendetlen, ti fizettek 25 frtnyi bün
tetést a gondatlanságért, ti követtek 
el egészségügyi kihágást. Hja ! Ilyen 
a sorsa annak, kire az „istenek ha- 
ragusznak".

Koszorús írónk szerint Magyaror
szágot újból meg kell hódítani s ez 
a feladat a tanítókra vár. Hadsereg 
vagyunk tehát, hadsereg sovány kosz
ton és a mi fő — fegyver nélkül. 
Iskolánk üres, taneszközeink nincse
nek. Sok helyen még az iskolák is 
oly rondák, hogy vétek rájok e ki
fejezést alkalmazni. A fegyenceknek 
palotákat építenek, hogv a fulladt 
levegő meg ne ártson drága egész
ségüknek. de az ártatlan gyerme
keket összepróselik, mint a boringe
ket 150—160-at egy szobába.

Tessék elképzelni, miként boldo
gul egv tanító 150, nem egy eset
ben 170 gyermekkel. Miként lelke
sedjék, oktasson s tanítása miként 
legyen eredményes, ha a 150 között 
csupán 20-nak van tankönyve s vagy 
40-nek tolla, tintája és irkája, vagy 
palatáblája és palavesszeje ?"llv körül
mények között az a tanító lehet bár
milyen jól képzett, hazafias és lel
kesedni tudó, igazi eredményt még 
sem mutathat föl soha, ügyes szem
fényvesztő lehet, de emberi mivol
tánál fogva csodát nem tehet.

Népoktatásunk eredménytelensé
gének ez a legfőbb baja, ezen kell 
első sorban és haladéktalanul segí
teni. 00—70 tanítvány egy tanítónak 
untig elég.

A népoktatás első sorban is állami 
érdek s ha már az állam kezébe 
vette a vezetés gyeplőjét, küszöbölje 
ki ezen hibákat, s no ongedje, hogy 
150—100 gyermeket préseljenek ösz- 
sze egy  szűk terembo, egy tanító 
vezetése alatt.

Túlzsufolús van különösen Zemp
lén vármegye felső részében. Csak a 
közelembol említek fel egy nehány 
iskolát, a hol a megosztás már égető 
szükséggé vált. Itt v a n : C.-Bela, 
C.-IIosszumező, Nagy-Kemencze, Ná- 
tafalva, Szinnna, Udva, Sztakcsin 
stb.

De különösön szives figyelmébe 
ajánlom a kir. tanfelügyelősógnek a 
szinnai iskolát, hol 350 tanlköteles 
gyermek van két tanító vezetésére
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bízva s ezek közül is az egyik inéjj 
a kántori teendőket is köteles ellátn 
Ez a kínos állapot már évek éti 
<íll fenn. s megszüntetését hiába vár 
jak. pedig Sziniiu járási székhely 
van kellő számú intolligentiája. van 
nak iparosai s a magyarosításnak ( 
vidéken gócpontja lőhetne.

Bizva-bizunk jelenlegi kir. tanfel
ügyelőnk erélyességében, hogy ott 
a hol szép szóval és barátságos utón 
meg nőm oldhatja e kínos problé
mát, a törvény egész szigorával fog 
fellépni az iskola fenntartók nmrad- 
ságával és nemtörődömségével szem
ben.

Horvdthy Gyula.
oc Iskolaszentelés Szerencsen. A

szerencsi újonnan épített gör. katli. 
iskola felszentelése e hó 1-én nagy 
ünnepélyességgel ment végbe, mely
ről tudósítónk a következőképen szá
mol be: Szeptember 1-én az az múlt 
vasárnapon a szent mise végén Bá- 
nyay János ottani lelkész-esperes 
vezetése mellett a jelen volt hívek 
körmenetben mentők az újonnan épí
tett iskolába, melyet a nevezett lel
kész-esperes gör. szertartásunk sze
rint felszentelt. Az aktus elvégzése 
után liatásos beszédet intézett a j e 
lenvolt hívekhez, melyben fokópen 
megemlékezett gróf Andrássy Dénes
iből és nejéről, kik ezen iskola felépí
tésére 5000 frtot adományoztak. Az 
iskola felszentelése után az esperes 
saját lakásán ebédet adott, melyen 
Szerencs vrosának értelmisége val- 
láskülönbsóg nélkül vett részt.

A dús lakoma alatt megeredtek a 
tésztok is, igv első sorban a házi
gazda éltette a grófi párt. majd 
Bernáth Bélát, országgyűlési képvi
selőjét. Ez után Dr. Erős János 
vármegyei t. főorvos indítványára 
száz forintos alapítványt tettek le, 
oly célból, hogy annak kamataiból 
évenkint egy legjobb viseletű sze
gény tanuló jutalmaztassák meg. E 
nemes gondoskodásra valló indítvá
nyon felbuzdulva az esperes-lelkész 
is a maga részéről 50 forintot! tett 
le alapitványkópen egy szegény 
gyermek jutalmazására. Mindkét ala
pítvány a nemesszivü és adakozó 
grófi pár — Andrássy Dénes és neje 
— nevét fogja viselni.

Fürdetések közzétételére 
legalkalmasabb Zemplénvármegyének legelterjedtebb

politikai lapja a

„felsőmagyarországi jíirlap*
I _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ L

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

sára hozni, hogy

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

Amidőn is szíves tudomására hozom, hogy fratlCZia
és angol iiv a t szerinti ruhákat, ép úgy felöltőket, legjobban és
legízlésesebben készítek. Főtörekvésem mindenkor oda 
fog irányulni, hogy a nagyrabecsült megrendelő hölgy 
közönségnek megelégedését mindenkor kiérdemeljem

Sátoraljaújhely, 1901. aug. 21-én.

Kiváló tisztelettel:

Zinner Bernát,
női szabó.

M a v a r rá s  és szabás tanítását elvállalom.

í  ~ r  j

I kas Ida Josvai Fcronezné nevén ál ' 
1548 hr sz. rétre az 1881 : EX. tez 
15(1 g-a alapján egészben az árverés 
56 koronában ezennel megállapitot 
kikiáltási árban elrendelte és hog\ 
a fennebb megjelöli ingatlanok a; 
1301. ovi október hó 13 napján dói 
előtt 10 órakor Erdőhorváti község 
házánál megtartandó nyilvános ár
verésen a megállapított kikiáltási 
áron alól is elfog adatni.

Árverezni szándékozók tartoznak 
az ingatlan becsárának 10 százalékát 
vagyis 80 kor.20 fillért. 5 kor. 40 
fii.. 5 kor., és 5 kor. (10 fillért kész
pénzben. vagy az 1881. LX. t.
e. 42. §-ában jelzett árfolyammal 
számított és az 1881. évi november 
hó 1-én 3838. sz. a. kelt igazságügy - 
ministori rendelet 8. §-ában kijelöl, 
óvadékképes értékpapirban íi kikül
dött kezéliez letenni, avagy az 1881. 
LX. t. c. 170. g-a értelmében a bá
natpénznek a bíróságnál előleges el
helyezéséről kiállított szabályszerű 
elismervényt átszolgáltatni.

'Pokaj, a kir. járásbíróság telek- 
kvi hatóságánál 1901. évi július hó 
29 én.

Plathy. kir. jbiró. j
Tk. 3287—1901 sz.

Á rverési hirdetm ényi kivonat.
A tokaji kir. járásbíróság mint 

(4ekkönyvi hatóság közhírré teszi, 
íogy Weisz Hermann hagyatékai 
Ügyében a tokaji kir. járásbíróság j 
őrületen levő. Tolesva község batá- j 
’ában fekvő, a tolcsvai 770 sz. tjkv- ■ 
)cn 334 hr. sz. alatt foglalt és W eisz 
lerman valamint Weisz Julianna 
tevén álló ház, udvar, és kert és 
í -912. rész közös erdő s legelő il- 
etőségre 800 koronában ezennel j 
negál lapított kikiáltási árban az ár
verést elrendelte, és hogy a fennebb 
negjelőlt ingatlanok az' 19 0 1 . évi 
íktober hó 17. napján délelőtt 10 
jrakor Tolesva község házánál meg
ártandó nyilvános árverésen a meg- 
íllapitott kikiáltási áron alól is el 
bognak adatni.

Árverezni szándékozók tartoznak: 
íz. ingatlanok becsárának 10 száza-, 
lékéit vagyis (nyolcvan) 80 koronát!

E készpénzben, vagy  az 1881. évi 
EX. t.-oz. 42. §-ában jelzett ár
folyammal számított és az 1881. 
évi . nov. hó 1. 3333. sz. a.kelt igaz
ságügy miniszteri rendelet 8. §-ában. 
kijelölt óvadékképes ért ék papaj »Írók
ban a kiküldött kezéhez letenni avagy 
az 1881 : t.-ez. EX. 170. §-a értei
mében a bánatpénznek a bírósági 
uál előleges elhelyezéséről kiállítót - 

I szabályszerű elismervényt átszolgál- 
! tatni. '
| Tokaj. 1901. évi julus hó 29-ikén a 
j kir. jbíróság mint tkvi hatóság.

Plathy, kir. jbiró.

A szerkesztőség üzenetei:
Rio Szerencs Torvcny szerint ;i pajmuk 

nem szabad addig keresztelni, miga gyer
mek szülélóso az anyakönyvi hivatalban 
nincs bejelentve.

S. S. Tálya. Az óvndókot lobot órtókjta- 
jurnklmu is letenni.

„ A lfi"  Mező Laborcz. Sziveson vesszük 
tudósításait, de most hasonló levelekkel 
megelőzték.

H. Gy. Z.-Szinna. Köszönettel vettük és 
kérjük folytatni.

Kiadótulajdonos:

LANDESMANN MIKSA

Pk. 8290 -190E sz.

Árverési hirdetményi kivonat.
A tokaji kir. járásbíróság mint 

.elekkünyvi hatóság, közhírré teszi, 
íogy özv. Zolvomí Miklósné végre- 
ínjtatónak, kiskorú Nagy Erzsébet 
végrehajtást .szemvédő elleni 150
tor. tőkekövetelés és járulékai ügyé
jen a sátoraljaújhelyi kir. törvény- 
izék a tokaji kir. járásbíróság terű
dén  levő, s E.-Horváti község hátá
éban fekvő az erdőhorvátii 208 sz. 
jkvben foglalt és úgy a végrehaj- 
ást szenvedett mint Jósvai Eerenez- 
lé Farkas Ida nevén álló ingatta | 
ickra az 1881: EX. t. ez. 158 g-a j 
lapján egészben azonban a 0. 7.! 
lati özv. Nagy Sándorné Molnár! 
jidia javára bekebelezett özv. v a - 1 
jyonélvezoti jog épségben tartása 
uellett és pedig a) 842 hr. szánni 
láz. udvar és kertre 862 kor. b.) a 
r87 hr. sz. kertre 54 kor. c. 2408 
ír. sz. szőlőre 50 korona 2) az ordő- 
lorvátii 728 sz. tjkvben végr. szen
eden valamint Nagy Kálmán. Nagy 
Sorból a férj. Sajgó Andrásné és Far-
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