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agrárius,

feu fiai, emeli az az önök érdemeit az ! lásu képviselőt csak kormánymi pártinak lehetett elképzelni s on
ból, hisz ő legjobban tudja, hogy lyen bo'dogokká lesznek téve nan még ma is a balhit, hogy
Irta : Dr. Székely Albert
milyen liberalizmus uralkodik ott Hiszen midőn a választások előtt minden zsidó született kormányIV.
a
kormánypárt párti. Ma már ott ülnek Visontai
Azt fogják mondani, hogy lá zsidó és református vallásuakkal számitgatiák
zitó vagyok, mert megmondom szemben, csatlakozott volna a mi 1 főbb emberei, hogy hány száz Soma, Barta Ödön, Molnár Jenő,
mindig Vázsonyi Vilmos, Bakonyi Samu
az igazat, ige 1 szeretnélek fel Iá pártunkhoz, amely egyedül liberális jsza azattöbbséglik lesz,
zitani titeket, hogy belássátok most az országban, biztosíthatom, igy kezdték: Van ennyi száz zsidó és Reich Aladár, kik a magyar
már egyszer milyen csúfos já té  hogy mi jelöltünkkel együtt elsősor szavazat, az a mienk, van ennyi szabadság, a magyar független
kot űznek veletek. Lázitani az ban harcoltunk volna győzelméért, száz hivatalnok, az meg pláne a ség zászlaját lobogtatják. Csupa
igazság sze.it
tvával, lelkem egész mely sokkal fényesebb, rag)Ogóbb mienk, mágnás, földesur, takarék- kiváló ember, lángeszű, s Iángs dicsőbb lett volna a mostani pénztárak s azok alkalmazottjai, szavu férfiak, kik döngetni fog
ereiével, meggyőződésem egész
BodrogKÖ/.ön
pedig báró azok is hozzánk lesznek majd ják a kormánypárt bástyáit, kik
tisztaságával.
hogy
mutassatok nál
példát az önállóságban, hogy ne Sennyey háromszor annyi több szorítva, tehát ennyi száz szava nek ajakár ól édesen hangzik a ma
gyar szó s kiknek szivök csak a
hunyászkodjatok meg,
mint a séget kapott volna, mert nemcsak zat többség lesz
Ugy-e bár csalódtak? zsidók, magyar hazáért és annak szabad
szolgasereg — s csatlakozzatok a katholikusok, de a független
már egyszer, a magyar nép tiszta ségi érzelmű összes reformátu hivatalnokok, kik függetlenségi ságáért és függetlenségéért dopolitikai meggyőződéséhez s ne sok és zsidók is rá szavaztak értelműek, s jellemük erős, elvük í bog.
volna. De ő méltóságaik ilyen tántorithatlan, számosán szavaztak
Hallgassátok majd meg az ő
hagyjátok eltántorítani magatokat
kérdésre mindig egy politikai szo- pártunkra, mert elmúlt az az alávaló dicső szavukat, nem lesz abban
sem elnökeitek, sem pénzelőke
i fizmával válaszolnak: „Kötelessé korszak, az a nyomorult idő, mi egy hang, amely nem liberális,
lőitektől.
günk a kormánypárton belül őrt dőn aljas politikai bérencek rá- egy betű, amely nem magyar,
Más országban, ahol a politi
állani és belülről döngetni a fa kényszeritették alantasaikat, hogy kövessük az ő példájukat, han
kai elvekkel való játék nem aljasodott még úgy el, mint nálunk, lakat«. S inkább reakcionáriusok- meggyőződésük, elvük ellenére gozzék vissza a mi szivünkből az
nak akarnak látszani ők is. mint szavazzanak s áruba bocsássák ő lelkesítő zsolozsmájuk, mert ők
ahol meg van az igazi parlamen
sem ott hagyják a helyüket és legszentebb érzelmeiket.
mutatják meg nektek, hogy mi
táris érzék, ha a kormány igy
evvel a hatalmat, a befolyást s
Ha tekintetbe vesszük azon ként lehet vallásos zsidónak s
megváltoztatná elveit, a képviselők
az udvari ebédeket. Ez igy van ! ban, hogy 6 8 zsidó helyett 6 8 igaz magyarnak lenni.
nagy része az ellenzékbe menne ál.
Kis városban, ha egy legényt keresztény nem szavazott volna
Béke velünk!
Nálunk az nem létezik. Miniszte
rek buknak csúfosan s megma meg egy leányzót a vén asszo-! Dókusra, vagy 177 keresztény
Nov. 13.
radnak a kormány padjain, az nyok össze szeretnének házasí szavazott volna báró Sennyey he
A diadalittas Z. U. Tiszteletreméltó
egész kormány átvesz időnként tani, habár az illetők maguk még |lyett Komjáthyra, akkor mond laptársunk a Zempléni Újság büszke
egy-egy ellenzéki főbb elvet, me csak nem is gondoltak a házas hatjuk, hogy nem a zsidók, de a örömmel Írja. hogy a megyebizott
lyet még egy évvel előbb tűz- ságra, elkezdik székében hosszá keresztény polgártársak döntöt sági választásokon a „szabadelvű"
párt régi többsége csak megerősö
zel-vassal üldözött s kivihetetlen ban hirdetni, hogy szerelmesek, ték el az ütközetet.
nek, ideálisnak tartott, melyet a egy pár lesz belőlük. Vigyázzunk, | Egyre azonban őszinte szívből dött. írja pedig ezt a pártját Ujhely
ben, Heltnocen. Tolcsván ért csúfos
praktikus életben alkalmazni* le hogy igy ne járjunk mi független nyilvánosan figyelmeztetni óhaj vereségek után. Őszintén kívánunk
hetetlen s aztán rekonstruálja a ségiek. Székében hosszában hir tanám a zsidó választópolgárokat és a Z. U.-nak és az ö „szabadelvű"
Zemplénmegyében azok vezetőit.
pártjának több ilyen diadalt és meg
kabinetjét volt ellenzéki vezérek detik, hogy
kel, mint ahogy időnként rekon nincs talaja a iüggetlenségi párt
Hogy ne legyenek kitéve többé erősödést. Erre a megerősödésre is ráil
struálja elveit. Ahelyett, hogy a nak. Makacsul hirdetik ezt, mintha ilyen vádaknak, ne tegyék meg lik, a init az egyszeri betegre mond
tak. akinek az orvosa erősítő kúrát
kormánypárti képviselők átmen suggerálni akarnák ránk, csak; azt a csúnya dolgot, hogy sokan rendelt: addig erősödött, addig erő
nének az ellenzékbe — ami kül azért, hogy minden áron meg egész napon át nem szavaznak, södött, inig végre végelgyengülés
földön elég gyakori — és meg tartsák e kerületet a kormány hanem elrejtőznek, kifogásokat ben meghalt.
buktatnák a kormányt elvi har nak. Lett volna csak Dókus Ernő mondanak, estére pedig a sötét
Sallang II. Valóban magunk se hit
caikkal, el-el lopogatnak hol az vagy Sennyey báró függetlenségi ség
leple alatt összehajszolják tük, hogy mi minden vagyunk titok
egyik, hol a másik ellenzéki párt látták volna, hogy lelkesedik ez őket egy csordába, a vehetők fel ban mi függetlenségi párt.
tól egy-egy főbb elvet s aztán a nép a függetlenségi elvekért.
hajszolják őket a szavazó terem
A múltkoriban folyton arra bizta
Tagadhatlan, hogy speciálisan mellékszobájába s a zár órakor tott pártatlan és igazságos laptársunk
mikor már megvan a gyémánt
kő, hozzálopják a gyűrűt is, hogy Ujhelyben igen sokan azért is sza nagy hősiességgel megnyílik az a Zempléni Újság, hogy vessük már
belefoglalják. így jönnek létre a vaztak Dókus Ernő ellen, mert a ajtó s kilépdelnek onnan öreg, le magunkról a cifra függetlenségi
amikkel igazi mivoltun
a városi klikkuralom, a városi őszhaju és szakállu tisztes alakok sallangokat,
fúziók.
kat eltakarjuk s valljuk be őszintén,
És ez a példa hat, a vidéki gazdálkodás s a városi basásko- s mintha veszélyben volna a val hogy voltaképen néppártiak vagyunk.
Most újra kegyeskedik ránk tekin
kishitű emberek rohannak az őrült, dás ellen mar évek óta óriási az lás, fanatizálva, hogy a kormány
teni, s azt Írja. hogy vessük le már
immorális, inparlamentáris példa elkeseredés és felháborodás s a pártra kell szavazni.
a hazug függetlenségi sallangokat,
után. Múlt választáskor még el lappangó tűz csak alkalomra várt, Ez visszataszító uraim, ez mindig amelyekkel
úgy se tudjuk jól elta
hogy
kitörjön,
mert
azt
hiszi
a
pol
keseredett ellenzéki harcosok, sőt
felkorbácsolja a nép szenvedélyeit karni valódi törekvéseinket, s álljunk
vezetők, ma kormánypárti főKor- gárság, hogy ha a Dókus család nem a zsidóság ellen Tessék a zsidó elő az ‘igazi, leplezetlen mivoltunk
tesekként akarják magokat belli protegálná s nem tartaná a városi j nak is nappal nyíltan, őszintén, ban, valljuk be a meztelen igazsá
zelegni s tele torokkal hangoz klikket, akkor az már rég elbukott félelem nélkül szavazni s ne sze got. hogy mi voltaképen szocialisták
vagyunk.
tatják, hogy hisz ők is fuzionáltak a volna. Amig tehát ez a polgárság rezzenek olyan eljárások által
Ez tehát már a II. számú sallang
kézzelfoghatólag
nem
fog
meggyő
maguknak gyűlöletet, vezetőiknek ba öltöztetett elvünk.
kormánypárttal s gőgös fenhéjázással néznek le ellenzékinek ma ződni arról, hogy a városi klik pedig olcsó, mitsem érő babéro
Tisztelettel kérdjük a Zempléni
Újságot, hogy a függetlenségi sal
radt barátaikra, sőt vakmerőségé ket elejtették, addig a polgárság kat.
ben annyira is megy némelyik, ezen részéről a harc tovább fog
Mi függetlenségi zsidók vigyázni lang „alatt bujkáló mi mindennek
szándékozik még minket elnevezni?
hogy választási napon előbb még jó folyni az elkeseredésig.
fogunK, hogy ilyesmi ne történ
barátját csendőrükkel akarja elÚgy Ujhelyben, mint Bodrog jék. Szivem megnyugvással van
A megyei választások.
kisértetni az utcáról.
közön szeretik hangoztatni, hogy tele, lelkem repes az örömtől,
Fogalmunk sincs arról, hogy ki
És azt mondják, hogy mi nem a zsidóság döntötte el itt is, ott mert látom, hogy a zsidó valküldöz Ujhelyből folyton valótlan
elvi, de személyes harcot viszünk is az ütközetet.
lásu magyarok is ébredeznek. — tudósításokat a pesti lapoknak, de
É ép ett volna csak ki Dókus Ernő
Ne haragudjanak azért <nyám- Még tiz évvel ezelőtt zsidó val- ! az kétségtelen, hogy az illetőnek
Sittoruljnujholy, l‘))l. n >\\ I. dális, de liberálisnak csúfolt párt ellenpártnál, meglátják, hogy
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nem nagy erénye lehet a/, igaz lai József, nagymihályi ügyvéd. Szabó Tárczv Pál ügyvéd kir.-helmeezi la irányzat tárgyalása és jóváhagyása.
4. A jövő évi munkaterv megállapí
kosok.
István málczai lakos gazdatiszt.
mondás.
B.-Olaszi választó kerület : Nagy tása.
Igv pl. a megyebizottsági válasz Nagv-koinem zei választókerület :
— Műkedvelői előadás Varaimon. A
tásokról azt meri Írni. hogy azok a Nyessey József n.-kemeiicztá lakos Albert v. ujfaiusi lakos. Kecskeméti
varaunói polgárság f. hó 16-án a
„szabadelvű" párt győzelmével vég tiszttartó. IVLerle Simon agvidóczi Sándor b.-zsadányi lakos.
ződtek. mert az. idén jóval kevesebb lako>. erdész. Szántó Mihály hoBerzéki választ«) kerület : Pét bő varaunói közkórház javára a »Magyar
Korona« nagytermében jótékonyczélu
ellenzéki került a bizottságba, mint monnai lakos, főerdész.
Dániel saj«)-hi«lvégi körj«*gyző.
máskor.
Monoki választókerület : Pintér j Szinvéri választ«) kerület: Bajusz műkedvelői előadást rendez. KuzuMégis csak bámulatos dolog, hogy István szerencsi főszolgabiré). Bu-1 Andor szolgaion), Benesik Béla köz liczky Antalnak „A Harang" czinni
s inmüvét adják elő a kővetkező
hogy mer valaki ilyen vakmerőén dolf János gazdálkodó. Lemccsáiw.kv ig. gyak. k. lu hneci lakosok.
János, monoki lakosok
hazudni. Mikor kétségtelen:
Nagy-Polenai választó kerület,: Bi szereposztásai:
1) hogy a választások legtöbb bo Bolyi választókerület: Gros/ Ala hari Emil pesoloniai gör. kath. lel llcrmidy Fülöp gépgváros — Fili«\skó
lyén a szokott részvétlenséggel, min jos. Kemechey Béla radi körjegyző, j kész. Miklóssy István sátoraljaújhe Miksa úr. Hernádv Zsiga előbbinek
íia
Guseó Frigyes úr. Hernády
den politikai jelleg nélkül folytak, s Flicsi választ éikeriilct : I leidinger j lyi gör. kath. lelkész, esperes.
bekerült, mindenütt az. aki volt, több Ottó dobravai urad felügyelő. (Mii I E.-Bényei védasztó kerület : Szől- Mariska előbinek leánya — Sztankó
lősv Jiízsef ev. ref, lelkész, Szeke- Bella urhölgy, Ilka, llernádynak nö
nyire— sajnos — a jegyzők. Tehát noránvi Sándor ulicsi körjegyző.
Papinai választókerület: Mauks rossy János róm. kath. lelkész. Ké velt leánya — Zseltvay Ida úrhölgy.
a számarány ilyen helyeken nem
változott, s a pártok egyáltalán nem Endre sátoraljaújhelyi lakos pénz- i ny izlei Pál birtokos, erdőbényei la- Berényi Andor gyári mérnök —
Szentpétery Lajos úr. Berényi József
ügyiga gató holvettes. Durcsinszky ■kosok.
voltak érdekelve.
Göröginyei választókerület: Dur huszárfőhadnagy — Ureczky Sándor
2) hogy a politikai jellegű harc) Béla papinai körjegyző.
Betek Pongrácz fővárosi iparos
mindössze négy helyen volt: Újhely M.-lzsépi választókerület : Nemes csinszky Gyula homonnai lakos, pos úr. Füzessérv
úr. Retek Jani
ijén, llelmeoen. Tolesván és (íéré Sándor gálszécsi főszolgabíró, Hor tamester. Haraszthy István zavailkai előbbinek Ha —PálMadarász
János úr.
sén. S mind a négy helyen kibuk váth Hugó, eseleji lakos, földbirto lakos, körjegyző, Pelsenszki Lajos Betek Ludmilla előbbinek leánya
—
homonnai lakos.
tak a régi kormánypárt iák s fénye kos, Höffer I'loris upori tiszttartó.
Pazdicsi választókerület : A válasz Werner Emma úrhölgy. Bódi gyári
Nagymihályi választókerület : Bar
stül győzött a függetlenségi párt.
munkás — Horgonyi József úr.
3) (általában pedig lti ellenzéki nái Andor, n.-mihályi vendéglős.j tás. senki sem jelenvén meg. meghi Czeczillia
(Ozieza néni) neje — Gaal
úsult
bizottsági taggal több van bent most, Szöulok Jó :sef biró.
T'-Harkányi választókerület : Szilt - Szées Polankai választó kerület : Margit úrhölgy. Dr. Simonfy Ákos
mint volt.
— Salgó Sándor úr. Dr. OsizIlyen kétségtelen tényekkel szem Ist ván t.-szadai lakos. Varga Ferancz j Választási elnök nem volt otthon, s orvos
madiu József ügyvéd — ifj. Hobek
ben 'olyan tudósítást Írni közönsé Mátrai Sándor t,-harkányi lakosok. azért uj választási nap kitűzését János
úr. Vojnits József földbirtokos
ges impertineneia s szándékos félre- j Bút kai választókerület. : Thuránszkv kéri.
— Leskovits Andor úr. Vojnits BoFerencz szalóki lakos, földbirtokos.
vezetése a közvéleménynek.
riska előbbinek leánya — Salgó Ma
Küllőmben itt folytatjuk a válasz-1 Haidinger István butkai lakos urad
HÍREK.
riska úrhölgv. Margit .szobaleány
intéző.
tási eredmények közlését:
Sztankó Ella urhölgy. Előadás után
Szerencsi választókerület : Dr. Megvaszói választókerület : K. Ba
Azokat a t. előfizetőinket, táuczmulatság lesz.
Erőss János, szerencsi lakos, or- j logh Miklós megvaszói lakos gazda
A zemplén-vármegyei gazdasági
a kiknek az előfizetése
tiszt. Balázsi János gazdálkodó.
vos.
egyesület Sárospatakon, a Kossuth
Olasz-Piszkai választókerület : Por- A.-Hrabóczi választókerület: Gannovem ber elején
kertben folyó 1901. évi november
nárffv Gyula, birtokos. Führer Miksa, czaugh Miklós a-hrabóczi lakos*
hó 1 S-iín reggel 9 órától a földmibortermelő, dr. Nánási Adolf, köz urad igazgató, Malonyay Tamás! lejárt, nemkülönben azokat, a \ elésügyi m. kir. miniszter anyagi
kik
az
előfizetési
díjjal
régebb
varaunói
szolgabiró.
ségi orvos, olasz-liszkai lakosok.
mellett díjazással egybe
Nagy-dobrai választókerület : Sziits ről hátralékban vannak, fölkér támogatása
Nátafalvai választó kerület : Mikötött tenyész-marhakiállitást rendez.
Béla
tavárnai
lakos
urad.
tiszttartó.
jük, szíveskedjenek az összeget Az állatdijazáson csakis a Sárospatak
halovies Jenő topolyám' lakos g.
kath. lelkész. Dudinszky Elek la- Zaborovszky Kornél kelesei lakos j mielőbb beküldeni, nehogy a környékén lakó kisgazdák által be
körjegyző.
bore-volvai lakos gkath. lelkész.
lap szétküldésében fönnakadás mutatott állatok dijaztatnak. Uradal
Zsemberv János, petróei lakos gaz Rákóczi váhisztókeriilet: Hutka történjék.
mak és földbirtokosok állatai csakis
József
bánóezi
ev.
ref.
lelkész,
Ko
datiszt.
díszoklevéllel tiintettetnek ki.
lonnáé
Tamás
körjegyző.
Berettői választókerület: Demeter
A felső bodrogi vizszabályozó
A Kossuth emléktábla a gymnazi
Varaunói választókerület: WerJános falkusi gör. kath. lelkész.
umban. Még a tavaszon történt, hogy társulat f. évi október hó 30-án
ner
Gyula
ügyvéd.
Pereszlényi
Ist
|
Velejtei választókerület : Czifrák váll ügyvéd, dr. Csőke József urad. ! a helybeli főgvmnasiumi ifjúság kő Tőke-Terebesen tartotta rendes évi
Valér barancsi róni. kath. lelkész. igazgató.nkben lélekemelő mozgalom indult közgyűlését, mely alkalommal betarvaraunói lakosok.
Matyaezkó György velejtei gkath.
meg.
melynek czélja volt emléktáb gyaítatott és elfogadtatott az 1902 évi
Nagy czigándi választókerület : Pá
lelkész.
lát
állítani
a gvmnasiumban Kossuth költségvetés 104743 kor. 9 fillér szük
Toke-Terebesi választó kerület : ricsi József nagy-cigándi ev. ref. Lajos emlékére, ki e gymnazium ségletiéi szemben 329807 kor. 80 íil.
Dr. Marikovszky Pál. körorvos, dr. lelkész, Sere József kis-cigándi la falai közt, töltötte tanuló éveit fedezet, melyből azonban 150543 kor.
Fáid Andor ügyvéd, tőketerebesi kos urad. szállít árt ó.
2 2 íilléi mar elrendelt, de még be nem
Homolinai választókerület: lla-j Gyűjtést rendeztek egymás közt. í fejezett munkákra fordítandó.
lakosok,
nudv
szép
eredményre
vezetett
s
Perbenyiki választókerület: Olbey raszthy Miklós homonnai főszolga csakhamar megvették a díszes emlék
Tárgyaltatott a betonfal folytató
János nagy-rozvágvi ev. ref. lel bíró.
lagos és a védgátaknak az 1893 évi
táblát,
úgy
hogy
május
végén
már
Sztárai választókerület : Szkurkay j
kész. Diószeghy Pál őrhegy pusztai
nagy vízhez viszonyított emelési terDénárt sztárai plébános, Lászlóffv nem volt egyébb hátra, mint hogy az I vezete, mely négy alternatíva közül
lakos, gazdatiszt.
kellő ünnepélyesség mellett beilleszLászló
n.-mihályi
lakos
ut
biztos.
Girinesi választókerület: líankó
tessék és lelepi eztesék. Am akkor újból azon betonfal építési terv fo
Gyula girinesi róni kath. lelkész. Abarai választókerület : Thuránszk v Kovács Endr«» gymnasiumi igazgató gadtatott el és ajanlólag felterjesztetni
László
sátoraljaújhelyi
lakos
vm.
I.
Szoboszlay Lajos kesznvéteni lakos,
határoztatott, a mely 1895 és 1890
aljegyző. Bárczy Gusztáv szerencsi úr oda nyilatkozott, hogy az ünne években már a magas minisztérium
jegyző.
pélyes leleplezést a tanév végén készolgabiró.
Nagy-Géresi választókerület: Szűk
tartja, legjobb lesz a jövő nak fel terjesztetett és 338.503 kor.
Utlvai választókerület: Máiuly seinek
Ödön kir.-helmeczi lakos, adópénz
tanévre
hagyni. Nos. a jövő tanév ! 08 fillérbe kerül, mert daczára, hogy
tárnok. Pál Bertalan örösi ev ref. István homonnai szolgabiró. Mada- idérkezett.
azóta két hónap letelt s a társulat a maximális megterholtetést
rassy Béla udvai lakos rk. plébá az emléktábla
lelkész.
még mindig ott hever : elérte s igy a befektetést a kincstár
Mikóházi választ«). kerület: Bomo- nos. Szekev Viktor lyubisei rk. plé a gymnasium valamelyik
kamarájá viselendi, a társulat a legvégső szük
bános.
nyák János mikóházi gör. kath.
ségig nem kívánja, hogy érdekében
ban.
a
nélkül,
hogy
az
igazgató
lelkész. Mizsák István sátoraljaújhe Agárdi választókerület : Kis Ká án nak felállításáról egy szóval in
1,182.033 kor, esetleg 2,127 005 kor.
is
roly bélyi lakos tiszttartó, Mitrovieh umgcmlékeznék. Joggal kérdezzük vagy 1,520,277 kor. befektetést az
lyi lakos. vin. tiszti főügyész.
Ondi választókerület : Órás Kál István k.-dobrai gkath. lelkész. Űzi tehát, honnan <»z a késedelem és államkincstár tegyen, mint a meny
mán ondi ev. ref. lelkész. Grószman gánvi Géza) bélyi lakos, ispán.
várjuk hogy az emléktábla legkö nyire az alternatívák költségelvék.
Adolf, ondi lakos körjegyző.
Trauconfalvai választó kerület : i zelebb
Megválasztatott elnöknek gróf
1«' fog lepleztetek Ha a gimnaXagykövesdi választó kerület : Payer Ferenc r. kath. plébános. I
igazgat«) úr. aki pedig szintén Andrássy Aladár, alelnöknek gróf
Knopller Adolf n.-kövesdi lakos kör Bárt hős József sátoraljaújhelyi fő- i siumi
függetlenségi elvűnek vallja magát, Andrássy Géza, az igazgató választ
jegyző. Damjanovits Ágoston bod- szolgabiró.
maga jószántából nem intézkedik, mány tagjai is maradtak.
rpg-szerdahelvi gör. kath. lelkész.
Y. Csemernyei választ«) kerület: akell.
a gymnasiumi ifjúság sür Bendeztetett a gát felügyelők és
Lasztoméri választókerület: Fü Métely János sókuti lakos, körjegyző, i gesse hogy
intézkedést, nehogy az oly gátőrök fizetése.
zessérv Gyula füzesséri lakos kör dr. Simonovits lgnáez varaunói lakos |szépenazindult
mozgalom akkor alud Megállapittatott az 1902. évi me
jegyző. Gorzó Bálint. Somossv Sán járásorvos.
el. mikor az elért gyönyörű si- <lerremlezési munkaprogram, amely
Tályai választó kerület: Bernátb jék
dor n.-mihályi szolgabiró.
Ível a Bodrog és Latorcza stagnáló
Tarozali választókerület : Manko- Béla orsz. képviselő, Kőhler Jakab, k«*: csak betetőzését várja egv meg nagy vizeivel szemben a társulat az
vics János jegyző. Kerekes Szilárd ifj. Sóhalmi György tályai lakosok.) felel«) díszes ünnepélyben.
Eljegyzés. Ssó'/ldsy Endre hely Omlóvá Tapoly medrét, csak hogy
urad tiszttartó, Ilubay Kálmán.! Sztakcsini választ«* kerület: Dr. j
fenntartani és a teljes eliszaplástól
Kossuth János ügyvéd. Mester István beli fodrász e hó S án jegyet váltott megóvni alig képes, — ugyanazért
körjegyző tarcali lakosok.
Szőliőskei választókerület: Tóth árvaszéki ülnök, sátoraljaújhelyi lako Föltűnik Írónkéval Sátoraljaújhelyben. felettébb örvendetes tudomásul vette
v. gazdasági egyesület ü «>se. A a közgyűlés, hogy 1898. évben tett
Sándor s/őllőskei lakos gazdatiszt. sok. dr. Oláh István homonnai lakos
Zemplénvármegyei gazdasági <*gve- fejt erjesztésére minden erőszakosko
Gesztelvi választókerület: Mihálvíi kir. jbiró.
Leleszi választó kerület : Allender sület szőlészeti és borászati szakosz dás és túlkapásoknak eleje vétetik
Janó.". kaki lakos, gazdatiszt. Orosz
Zoltán, gesztelyi lakos, birtokos. Ko Frigyes erdész. Laosny Lajos gazda tálya f. hó lő-én (pénteken) d. u. 4 azzal, hogy a nagymól tóság* földmipácsi János, csanálosi lakos jegyző. tiszt. Loy János körjegyző. Hefíler órakor a vármegyeháza kistermében velési Miniszter ur elrendelte, miszeülést tart.
Szinnai választókerület : Kossuth Konrad plébános, leleszi lakosok.
riut a bodrogi átmetszések kiképződé
Sztropkói választ«* kerület : Lan
Elek szinnai főszolgabíró, Deli Endre
A zemplén vármegyei gazdasági se és a Bodrog folyó egész hosszá
szinnai körjegyző. Csopév Kornél tos János szolgabiró. Ungvári Ede! egyedilet f. évi novem ber hó 20-án ban elnyúló kopár hegyoldalok bepostamester, sztropkói lakosok.
pz.-bélfti lakos. kir. erdőgondnok.
«1 . e. 1 0 és fél órakor Sátoraljaújhely fásíthassanak, — addig pedig semmi
Mező-Laborei választó kerület: ben a vármegyeháza kistermében nemű szabályozási műveletet nem
Tolcsvai választókerület : Szabó
Gyula jegy/ő. Gonstantin Géz i. Bélaffv Bálint izb. hosszúmezői r. rendes'közgyülést tart Tárgyak: |. engedélyez.
birtokos tolcsvai lakosok, dr. Búza kath. lelkész. Homicskó Pál csertészi) Az üres«‘désb« n levő alelnöki állás
— Egy
polgármester
lemondása.
Barna, sátoraljaújhelyi lakos, ügy lakos, ügyvéd.
betöltése. 2. Az iga-gato-választinánv I ngvaron Liiloy Sándor dr. polgár
véd.
Kir.-I lelmeczi választ«) kerület: által kidolgozott ügyviteli szabályzat mester beadta lemondását. A lemon
Málczai választókerület dr. Kál , Pauliezky Gusztáv kereskedő, dr. j élfogadása. 3. A jövő évi köitségelő- dás illetékes lielyen elfogadtatott.
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— Adatok a felaömagy arországi ki tani. Valaminthogv igen silány lesz ges drámákat. Parasztos beszéd, pa ruhájában, szőke hajával gyönyörű
vándorláshoz. A folyó óvi szept. ha ott az ebéd. ahol tiéli 1 2 órakor rasztos jellemvonás csak elvétve jelenség volt. Talán jól is játszott

vában Zomplémnegyében 482-on. mogv a háziasszony a piaczra be akad benne.
volna, ha lett volna szerepe, do ez
Sárosban 237-on. Abaujbun 19S an. vásárolni. Tetszett volna korábban
G ergely Gizella adta a czimszore- a szerep csak egy pár szóból állt.
Untban 188-an kaptak Amerikába szétnézni a sziniigyi bizottságnak.
pet. Most valamivel jobban nézett Aranyos kis inas volt B trlányi Vanda.
szóló útlevelet. Vármegyénk sajnos,
Szombaton este volt a szezon ki. % az éneke, sőt a játéka is jobb S miután a drámai hősnő operettek
mint mindég, most is első helyen áll. harmadik megnyitása, most már volt. — Csak hogy olyan bús tem ben statiszta és ballerina, viszont itt
legtöbben most is Zemplénből ván véglegesen újjászervezett társulat póban énekelte a nótáit, mintha egy operett-énekesnő, Várady Margit
tal. A második újjászervezés na csupa böjti ének volna. Fátyol Ger adott szobalány-szerepet. Ez az osztó
doroltak ki.
— Megölte a feleségét Egy minden gyon meglátszott az előadáson : sok gelyt Bay helyett Horváth adta. A igazság.
emberi érzésből kivetkőzött férj gaz kal rosszabb volt. mint az előbbiek. játéka nagyon úrias volt, szavalt
Szerdán megismétlik a darabot,
tettéről szól az alábbi tudósítás. Még egy ilyen újjászervezés, és be mint C sily, — az éneke elég jó. csütörtökön Rip-van- XVinklét adják.
Mezei Bélám* igen ügyesen adta özv. Nem értjük, miért ád Mezei folyton
Polsőozi Dániel karádi parasztgazda csukhatják a színházat.
Két nagy csalódás ért. Több azért Gönczolné szerepét. ()t szívesebben ilyen friss újdonságokat? Hisz van
még csak két hete nős s máris örö
kös czivódás és veszekedés volt kö nem érhetett, mert csak két uj mű látjuk a színpadon, mint a férjét. nak sokkal régibb darabok is, még
Gulyás és iá b ori remekül játszottak, a boldog középkorból, Szent István
zötte és neje között. Mindennek a pá vész lépett fel a darabban.
Az egyik volt a már egy hete — Gulyásnak a maszkja bámulatos király idejéből valók, hát adja azo
linka volt az oka. A szegény asszony,
ki nem nézhette tovább azt. hogy hirdetett primadonna. G ergely Gi jó volt. Remete Géza idegen szerep kat. Ez a Rip mindössse 30 eszten
ura mindig éjjel jön haza. megkor zella. Bemutatkozása után búsan körben nem rontott, — Szelényi Emí dős darab, hát ez még túlfriss nekünk.
holta. Ez szörnyen inegharagitotta az kérdeztük, hogy miért is küldték lia se volt az előadás hátrányára.
Végül nagyon kérjük, hogy loiszákos embert s baltát ragadva úgy hát el tulajdonképen B arcs Aran Szóval a szombatinál türhetőbb volt csoltassa meg a (színpadot egy kilo
fejbe sújtotta az asszonyt, hogy ne kát? Csak azért, hogy bebizonyít az előadás, csak most meg a darab gramm parfümmel, mert mégse járja,
hány óra múlva meghalt. A gyilkos sák a német közmondás igazságát: volt igen gyenge.
hogy ha felhúzzák a függönyt, olyan
önmaga jelentkezett a csendőrségnél. Soltén kommt was besseres naeh?
bűz áradjon a színpadról a nézőtérre,
Hétfő; „A Csikós44.
Mert B arcs Aranka nagyon gyenge
— Kilencedik m. k. szabadalmazott
Félhelyárakkal ment Szigligeti mint egv állatseregletből. Elég, hogy
osztálysorsjáték. Amint az előttünk primadonna volt, de G ergely Gi régi jó népszínműve, — a népszín a 1 0 0 , 0 0 0 koronába került díszítések
fekvő tervezetből látjuk, a fenti zella még gyengébb Már akkor in művek régi életlniség nélküli fajtá a plafonról folyton hullanak a nya
kunkba, legalább az orrunk marad
sorsjáték első osztályának húzása kább maradjon szubrettnek Váradi jából a legjobbak egyike.
már e hó 2 1 -én és 2 2 -én lesz, en Margit.
A czimszerepet Bay László adta. jon békén.
I gy elrontotta a világ legszebb Gyönyörűen nézet ki csikós ruhájá
nélfogva az összes sorsjegyvásárlók
nak ajánlatos, hogy megrendelése női szerepét, Deniset. hogy alig is ban s igen jól énekelt. A játéka is
ikkel lehetőleg siessenek, mert a mertünk rá. Bedig ezt a szerepet ügyes, hangulatos volt, csak a hangja
TÖ R V ÉN YSZÉK .
sorsjegykereslet ez alkalommal igen csaknem lehetetlen rosszul játszani. prózában nagyon egyforma, árnya
A hangja talán, iskolázott, de latok nélküli. A közönség nagyon
nagy s igv a sorsjegykészlet gyor
san elfogy. Olvasóinkat különösen gyenge, néha alig hallottuk. A já  rokonszenvesen, szinte meglepetve
§ lllésházi Endre mádi jegyző ismort
bűnügyében három napig tartott a
figyelmeztetjük Török A, és Tsa téka minden élénkség, kedvesség, fogadta.
mai hirdetésére és ezen előttünk is temperamentum nélkül való, a leg
Valósággal tűntettek Dobó mellett, főtárgyalás. Szombaton reggel kezd
mert céget ajánlhatjuk, mert szigo közönségesebb sablon szerint. S mind aki eredeti, markáns alakítást pro ték, vasárnap is tárgyaltak, s hét
rúan pontos és előzékeny és arra ezek felett még egy hibája van, a dukált az Öreg számadó szerepében főn délután hirdették ki az ítéletet.
A tárgyalást Fornszek Béla elnök
törekszik, hogy vevőit figyelmesen mit — bármennyire kellemetlen is A maszkja is remek volt.
és előnyösen szolgálja ki. A bank egy hölgyről hangoztatni — az ob
C sily úgy játszott, mint mindig. pártatlan tárgyilagossággal s való
ház vevői kiváló szerencsével ját jektiv kritika nem enged elhallgat H orváth , Reme te, Réthy nem volt ságos virtuozitással vezette. Teljesen
szanak. mert rövid idő alatt körül nunk : arcából s termetéből oly nagy rósz. Mezeini\ Gulyás, Tábori apró sze uralkodott a per nagy anyaga fe
belül 6 és fél millió koronát fizetett mértékben hiányzik a báj, hogy el repeikben megtették, amit lehetett. lett s találó ügyességgel és biztos
ki a cég vevőinek és az összes nagy vész minden színpadi illúziónk. Be Ijesztően nézett ki a három részeg judiciummal adta fel a kérdéseket.
nyereményeket a tervezetben meg dig hát utóvégre a bájosság bizo asszony : Ciszérné , s a két Szelényi Szavazó bírák Wieland Lajos és dr.
állapított időben pontosan és azon nyos csekély foka ép annyira szük s vásári komédiát csináltak a szín Ferenczy Sándor voltak, a közvá
dat Sárospataky József alügyész, a
nal kifizette, Aki tehát kezet akar séges kelléke a primadonna szerep padból torzításaikkal.
sértetteket dr. Székely Albert, a vé
nyújtani a szerencsének, forduljon körének. mint a jó hang és élénk
Várady
Margit nagyon kedves és delmet dr. Fried Lajos képviselte.
bizalommal Förök A. és -Tsa bank játék, s még egy Judie vagy egy ügyes volt, szépen is énekelt. Las
Blaháné esudás művészete se képes sacskán egész jó szubrettó fejlődik. A közönség a tárgyalás iránt mind
házához, Budapest, Vácikörut 4.
végig élénk érdeklődést tanúsított.
— Gorkii Maxim, az oly fiatalon és teljesen feledtetni a fiatalság s a
Kodel: „A sasok4*.
Az Illésházy ellen emelt tömeges
hirtelen viághirüve lett orosz iró, a báj megfogyatkozását.
Tegnap este látszott, hogy az új vádakra emlékeznek olvasóink. —
ki mindig magáréi ir, mint modern
A darab elrontásához még na
iró mindig az élet mozgalm asságát gyobb mértékben hozzájárult M ezey helyi közönség részvétlenségének s Negyvennyolc vád volt ellene, de
rajzolja s ezekben tükrözi az élet Béla, akitől igazán nem értjük, hogy az üres házaknak nem a közönség a fegyelmi vizsgálat során valainenynagy problémiáit. elmélkedést pedig miért akart ép a Oelosztin szerepé az oka, hanem a társulat. Mihelyt nyi alaptalannak bizonyult, s csak
alig találni a munkáiban — egy he ben bemutatkozni a közönségnek ? csak egy kicsit jó és uj darabot ad egy maradt, s ezt aztán áttették
bűnvádi útra s ma döntötték el.
lyütt, egyik novellájában mégis szóvá Színtelenül, egyhangúlag, unalma nak. mingyárt van rá publikum.
Tegnap is teltház nézte végig
teszi az olvasást. Azt tartja, csak san játszott. Úgy látszik, nemcsak
A vád ez : 1898. őszén Mádon
olyan könyvet érdemes olvasni, a a színészei fizetését tudja leszálli- Rákosi és Guti uj darabját. Bedig egy este parasztlegények megtá
melyikből igen sokat tanulni. A min- tani. mert a darab nívóját még job nem is nagyon jó hir előzte meg, a madták Z affiry járásbirót, Schneider
nemzeti színházban nem a legjob főbírót s másokat, s jól elverték,
denség rettenetesen komoly, léha ban leszállította
sőt egyiküket csaknem halálosan
mesék hallgatásával ölni az időt,
A közönség megbotránkozással fo ban fogadták.
Hogy valami kitűnő darab volna, mogsebesíttették. Másnap Illésházy
ellene van a világ dolgainak s em gadta. s megbotránkozását avval fe
beri kifejlődésüknek. Olyan könyvet jezte ki legjobban, hogy a harma arról szó se lehet, do el lehet rajta felhivatta a legényeket a városhá
olvassunk, a mely az élet titkát, az dik felvonásban tüntető tapssal üd mulatni. Franczia zsáner, de a fran- zárra s állítólag inegkötöztette, meg
emberek lelkét ismerteti meg velünk. vözölte Gulyást , akit Celestin szerepe ezia bohózatok legerősebb eleme: verte s letartóztatta őket a rendőr
A legújabb nagy irók tényleg erre igazság szerint illetett volna, s aki a kacagtató helyzet-komikum nélkül. biztossal.
Temérdek tanút hallgatott ki a
is törekszenek, Tolsztoj. Uosztojew- e helyett Loriot őrmester epizód Szellemesség van benne bőven, de
szkij, Turgenyev s legfőkép Mau- szerepét. kapta. Ebben a külömben ez még nem elég egy darab sikeré bíróság, de valamennyi olyan inga
passant, ujaban Gorkij az emberek jó szerepben ügyesen ragyogtatta hez. S evvel is eleinte fukarkodnak dozóul! s ellentétesen vallott, hogy
és az emberi életek kifejlődését raj művészetét, s megérdemelt tapsokat csak a vége felé különösen a har szinte a közönség is megbotránkozolják. Regényt alig olvasnak, a mű kapott. Csak a részegséget tulzotfa madik felvonásban adják bővebben. zott rajta. Különösen érdekes volt a
vészet a lelkűkben van. Azért ha erősen. Finomabb komikum illik a Akkor már kezdtünk belejönni a vád koronatanúja, Szabó rendőrbiz
történelmet olvassunk, az csak az legfinomabb operettek egyikéhez.
kacagásba, s ha még két felvonás tos, aki eleinte mindenre emléke
emberiség története lehet, világtör
A zseniális szereposztás betetőzé lenne ilyen fokozatban, egész remek zett, de mikor faggatni kezdték,
ténelem, mely azonban a mi hazán séül az őrnagy szerepét Csikynek volna a darab. A két első felvonás már semmire se akart emlékezni.
kat is kellő helyre illeszti. Ezt teszi adták. Csikynek pedig egész mindegy jóformán csak vontatott, szinte szá
Igv pl:
a Nagy Képes Világtörténet, mely akár az őrnagy, akár Hamlet, akár raz előkészítése a nagyon jó harma
E l n ö k : Maga hítta ki levélben
nek most jelent meg 141. füzete.
Baracs Imre,ő egyformán és rendü diknak.
a csendőrséget Mádra?
A 1 2 kötetes nagy munka szer letlenül szaval mindig és ijesztget
A darab témája elég érdekes : egy
S z a b ó : Én nem híttam senkit 1
férj, aki alap nélkül szörnyen félté
kesztője dr. Marcali Henrik, egye mágnásos gesztusaival.
Elnök: Nem irt levelet?
temi tanár, ki egyúttal e kötet Írója
kernele elég jó Champlatreux volt, keny. s akkor gvógyul ki a féltékeny Szabó: Nem, esküt teszek rá 1
is. Egy-egy gazdagon illusztrált kö — jól játszott Szelényi Emília és ségből s kozd hinni a feleségének,
Elnök: Hát ezt a levelet ki irta ?
tet ára díszes. félbőrkötésben Ifi ko Várady Margit, akit a sikertelen pri mikor a felesége már tényleg meg
(Felmutatja neki a sajátkezülog irt
rona; füzetenkint is kapható 60 fil madonna-kísérletek s a rá nézve elő csalja.
levelét, amelyben kihívja a csendő
lérjével. Megjelen minden héten egy nyös összehasonlítások után kezdünk
Az előadás egészen jó volt. Radó
füzet. Kapható a kiadóknál (Révai sokra becsülni. Tábori kitünően adta Rózsi igen ügyesen, elegánsan, szel röket.)
Szabó : (Sokáig nézi a levelet, ha
Testvérek Irodalmi intézet,Részvény a direktor kis szerepét.
lemesen játszott, s nagyon jól nézett
társaság Budapest, Vili. Ullői-út 18.
Végül pedig a női szépség is kép ki. Csiky persze szavalt, mint egy bozva :) Kérem, ezt nem én fo g a lm a z sz.) s minden hazai könyvkereskedés viselve volt a színpadon B crlányi Shakspere-hős, bár néha mintha bele tam.
Elnök: De a maga Írása?
utján, havi részletfizetésre is.
Vanda személyében, aki zöld levéllel zökkent volna kissé a természetes
Szabó: Nem as ón fogalmazásom.
díszített kurta ruhájában olyan volt. ségbe. Gulyás volt az este fénypontja
Elnök: Ne a fogalmazásról be
mint egy kis tündér, s némileg kár sötét maszkjával és ruhájával. KacagSZÍNHÁZ.
tatóan adta a főnöknéjébe szerelmes szóljon! Maga irta, vagy nem?
pótolt minden csalódásért.
Szabó: Hát az én írásom I
Így sikerült Mezei direktornak és rá féltékeny mérnöksegédet. Csak
Elnök .* Hát diktálta valaki magá
egy
kissé
diskrétebb
lenne
a
játéka,
mingyárt
a
bemutatkozással
diszkreSzombat: „Nobántsvirág44.
nak ?
Most már tehát kétségtelen, hogy ditálni a világ legédesebb operettjét. sokszor beleesik az angol operett
Szabó: Nem nekem senki.
komikumba.
Tábori
igen
jó
korhely
Vasárnap
:
„A
pamszlkisasszony4
4
.
nem lesz ebben a szezonban jó tár
Elnök: Akkor, mégis maga hítta
agglegény
volt,
ellenben
Remete
jég
Bérezik Árpád népszínműve ép
sulatunk. Természetes dolog is, —
ki a csendőröket?
nincs nagy Magyarországon olyan olyan, mint A bort kivéve minden csap hidegségül szerelmes, ü g y val
Szabó : Már nem emlékszem, kódirektor, aki októberben, november népszínmű: parasztruhába öltözött lott szerelmet, mintha értekezést tar I rém alásson!
ben jó társulatot tudjon összeállí urak játszanak benne igen közönsé tana. Pataki Riza tetőtől talpig piros
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97. szám (4)

Vagy mikor azt kérdezték tölt-,
hogy részt vett-o az. Illésházy elleni
följelentések készítésében, ezt hatá
Nyilatkozat
iT
rozottan tagadta. Erre az elnök
. .
©
elébo tett egy feljelentést, amely
Alulírott csak nem reg jutottam
az ö keze Írása :
tudomására, hogy a Nagymiháls bán
-- Hát ezt nem maga irta?
Zemplén‘‘-ben „Egv
— Ezt kérem én nem irtani alá . meirielenő „Felső
- ... i* ' 4. <un „alatt
i.Vh í A
j
erdoved
garázdálkodása
j^
— Hisz azt látjuk. — de a maga
Írása az egész.
— Az igaz, de nem én írtam
Ilyet a „Felső Zemplénétől más la- sva
alá.
— De hát igv résit vett a felje pok is átvettek. Kérdést intéztem a W
„Felső Zemplén" szerkesztftségehez. j ®
lentések készítésében!
— Már nem emlékszem, kérem l>ogy a kérdéses i'ikket ki irta. I"- j w
velőmre azonban választ nőin kapszépen.
Es ez igv ment az egész vallo tani. Kijelentem, hogy az c ( ikkbut Nfflg
foglalt állítások egytől egyig valótmáson végig.
Ép ilyen ingadozó vallomásokat lan rágalmak s alávaló koholmányok |
tett a vád másik koronatanúja. Al miért is a sajtópert a „Felső Zemp- H
lén" ellen meg fogom indítani s erre öís
in si volt városi hajdú.
A védelem tanúi általában egy ügvvédőmnek már megbízást is ad I
öntetű lég vallottak.
’
,
in ni
1n t n
i
Kö.ülök Halász Pál volt segédBanszka 1901 nov. 10-en.
i §§
.
.
.
.
,*yí
jegyző a vádlott külön kérdésére
Szabo
András.
US
elmondta, hogy őt Budapesten fel
uradalmi erdovéd.
kereste Biro Pál szerkesztő, s azt
mondta neki, hogy ha ebben a bun •)K rovat alatt közlüttekért u szCrkosztö nem A

i:'‘i ^ ‘W dtrítfi?S;!k£ |

kerben llléshásira terhelő vallom ást elelős.
f o g tenni, hát nagyon szép összegii ho
noráriumot f o g kapni a módiaktól.

_____

Szerda, no \. Ifi.
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(sa ja t pm ezem ből, jó tá llá s m ellett)
zárt liti'res üvegben, — egész hordó vételénél kedvezményes árban is — a legeredetibben kezelve, következő
rtrak nu.||ctt
forgalomba hozok, és p edig:
.
.....
róka,-Hegyaljai asztali bor zárt üvegbon egy liter
30 kr.
*
pecsenye „
»
»
45—í>0 kr.
-im )- óvi szamorodni zárt üvogbon og.v fél liter 8f> kr.
»
*
,itor HK) kr.
*
- » ásszá bor „
»
» fél liter 1-50 kr.
n ásszá bor ,.
...........
2 0 0 kr.
1880. évi Dr. Hornyav-félo ,,
A
, , ....... L
,
A nagyérdemű közönség becses
..

fogását kérve
°

^

P50 kr.
,. , , ,
,
bizalmat és párt,. „
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Ez a vallomás élénk feltűnést kel
tett a közönségnél.
Mindenik tanú kihallgatása után
előcsatározás volt a védő és az
ügyész közt a megesketés kérdésé
ben, a régi elv szerint : minden czigány a maga lovát dicséri. Minde
nik a maga tanúját mondta megbíz
hatónak, s a másikénak a megesketését ellenezte. A törvényszék Szabó
kivételével valamennyi tanút meg
A szerkesztőség üzenetei:
eskette.
Sárospataky ügyész röviden, ki Fyy apa. lOgy véleményen vagyunk. De
merítően adta elő a vádat. Szemé a küzdött liirt csak akkor tehettük volna
közzé ha velünk b. nevét is tudatta volna
lyes szabadság megsértésének vét Egyébként
lesz még szó ezekről az urak
ségével vádolta Illésházyt.
ról!
Dr. Fried Lajos a nála már meg B. D. Kosztolna. Nyitni megye, Ily alak
szokott zsenialitássaiés szellemesség ban. mint be tetszett küldeni, kissé hoszúgy hogy most egyéb aetualis
gel védte a e vádlottat. Ismertette szadalmas,
thémákkal lévén elfoglalva, nem hozhatjuk.
a híres mádi ügyet, elmondta, hogy Később, némileg megrövidítve lehetséges,
a legények az eset után teljes egv Szépirodalmi cikkeket, ha jók szívesen köz
évig senkinek sem panaszkodtak a lünk.
jegyző ellen, bár az ügy három lii
Kiadótidajdouos ;
vatalos eljárás tárgyát is képezte, s
csak akkor beszéltek a dologról, mi
LANDESMANN MIKSA
kor a tömeges panaszgyüjtés meg
kezdődött. Illusztrálta a tanuvallo- «
mások ellentmondásait, ingadozásait,
Tizenkettő darab
s végül kifejtette, hogy még ha
Illósházy parancsolta is a rendőrbiz
tosnak a sértettek megkötözését és
e l a d ó .
letartóztatását, akkor sem büntet- ,
hető, mert ő nem feljeabbvalója a Bővebbet a H e r cz e g f rim á si u d v a r i
g y ó g y tá r vez ető ségén él
rendőrbiztosnak, s ez cem tartozik
hatásköréhez.
Esztergom, Vizi város.
A törvényszék hosszú tanácsko
(Határidő november 20.)
zás után délután négy órakor hir
dette ki a remekül indokolt ítéletet,
amely íllésházit felm en tette . a védő
által előterjesztett utóbbi érvelés
alapján.
füszerkeroskedő
A közönség megelégedéssel fo
Sátoraljaújhely
a megyeháza midiétt)
gadta a/, erdményt.
(
Ugyanaznap délelőtt határozott a j; tjánl jó minőségű kávét kilója
közigazgatási bizottság lllésházi fe- : frt 2 0 , igen jó minőségit i frt
lett, s bűnügye jogerős befejezéséig i
4o kr.
állásától felfüggesztette.
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j Rozvágv községházánál megtartandó
| nyilvános árverésen a megállapitott
kikiáltási áron alól is eladatni fognak.
Árverezi), szándékozók tartoznak
ff, ingatlanok beosaranak 0 szazaé.kat )’aP.vls 1 0 4 korona ,®2.
k^*pénzben, vagy az 1881. ovi
y ,
cz;
, > ' a 1,ai.1 jelzett, arf 0 ,Y ^ ‘ima 1 számított és az 1881.
' i 1 ,lov . V ' őód3. sz. a. kelt igaz
sagogyMinnszteri rendelet, 8 . fe-ában.
kijelölt ovadekkepes értekpapapirokban,“ klkllldött kezehezHetenm avagy
az,,
: |’*“,cz'
$ 'a e|,teV
m^ e ! ) ’d bánatpénznek a birósagnal elo,eges elhelyezéséről kiállított
szabályszerű elismervényt átszolgál-

...
, .
...
.....
.
tkvi hatóság közhírré teszi, hogy
a Zemplénmegvei kei-, ipar- tennél.v
és hitelbank v'égrehaitatónak Weltmán Hermán Nagyrozvágyi lakos
végrehajtást szenvedő elleni 320 kor
tőkekövetelés és járulékai és ácsátlakozoltul kimondott Klein Henriolinak 1-48 kor. 42 fillér s járulékai
iránti végrehajtási nevében a sanjhelyi kir. törvényszék (a kii-hehneezi
kir. járásbíróság) terüietén lévő
Nagy-Rozvágyon fekvő a nagy-rozvágyi 129 sz. tjkönyvben 51 52
hrszámok a. felvett ingatlanokból
a Weltman Hermán nevén álló fél
rész jutalékára 1049 koronában meg- . Felt Ivinilybelmeczen. 1 0 0 1 . aug.
állapított kikiáltási árban az árverést h.d . 2^ é l] )} k,r- Járásbíróság, mint
elrendelte, és hogy a fennebb meg- *kvl batosag
jelölt ingatlan az 19 0 1 évi Nov. hó
Bodnár,
2 0 -ik napján délelőtti 9 órakor Naervkir. jántabiró.
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