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hogy a csendőr megakadt szúrni, 
elfelejtettem.

Lukácsovirs Júzsefot láttam az út 
közepén okkor, de n.á> esetről t<* 
hut-utt vallomást, mert » hlu*. amit 
én láttam, ö nem avatkozol bele.

II. Este 1)8 szavazót vezet leni be 
a szavaz«) helyiségbe Vnjdái-skáníl. 
de a kordonnál nem ere nettek át. 
újra elindultunk később, de Imgv 
bányán szavaztak le aztán, azt nem 
tudom.

F ű z ő B e r i a l  a n n é: En reggel 
S órától d. e. 11-ig a \Vekerlet«'*r 
nyugati járdáján tartózkodtam Aleoz- 
ner Gyula vál. elnököt többször lát
tam. de hogy ő valamely törvénv- 
telenséget elkövetett volna, azt én 
nem láttam, csak hallottam róla. 
annyit láttam, hogy a polgármester 
a Vörös ökör előtt megállított nem
csak Dókus. hanem Buzapárti sze 
kereket is. begyszer láttam, hogy két 
Dókuspárti egy ködmönös veres tol
las parasztembert orővel húzták be 
a Vörös ökörbe, az illető leguggolt 
s lármázott, hogy ö Búzára jött sza
vazni. de egy harmadik hátulról 
megfogta, s betolta a kapun a Vö
rös ökörbe.

#
Sz é k e 1 y E 1 e k: Az ö működé

sére vonatkozó tanúvallomásokra vo
natkozólag kijelenti, hogy sem ő sem 
a vál. elnök a Vörös ökör előtti té
ren a terhűkre rót erőszakoskodáso
kat elkövették és elkövethették volna.

•*
S e h m i «11 \j a jó s  kijelenti, hogy 

sem a vál. elnök, sem a polgármes
ter, sem ő vagy a többi hatósági 
közegek a terhökre vallott erősza
koskodásokat el nem követték, s 
egyedül a Huzapárt erőszakosko
dott.

*
B r ji u n F e r e n c z: ('sak arról 

tesz vallomást, hogy a kásóiak reg
gel rendben jöttek be.

B u t e 1 1 a G y ö r g y: A rudabá- 
nyácskaiak rendben jöttek he. Kor
don akkor még nem állott.

II. A rudabán yáoskaiak reggel 
kaptak csak egy kevés túrót és pá 
linkál. később kevés sört, azután 
késő estig nem kaptak semmit. En 
körülbelül 10 óráig voltam a bá- 
nyácskaiakkal. Azt is tudom, hogy 
egy Ignácz Antal nevű rudabányács- 
kai valásztó egy óvatlan pillanatban 
kiszökött a kapun, melyen egyéb
ként ki nem bocsátották volna és 
pedig azért szökött ki. mert azt 
mondta, hogy még pénzért sem kap 
sört. Ez délután l óratájban történt, 
hogy az illető leszavazott-e, azt nem 
tudom.

*
1) r. F r i e d L a j o s: A zemplén- 

megyei függetlenségi pártnak dr. 
Kossuth János elnöke ugyan, ez a 
párt azonban magáról életjelt még 
sohasem adott, a sátoraljaújhelyi 
múlt évi választásba Kossuth János 
nem folyt be, a párt tagjai egyáltalán 
nem rokonszenveztek vele, pártunk 
tagjai nem fordultak hozzá, úgy 
hogy ő az egész mozgalomtól távol 
volt, a választás napján kérelmére 
passepartout eszközöltem ki részére, 
szereplése azonban abból állott, hogy 
két kormánypárti férfiúval sétálga
tott az utcán.

Dr. Thuránszky kérdésére: Az igaz, 
hogy a függetlenségi párt két érte
kezletén a választás előtt részt vett 
dr. Kossuth János, az elsőn ö is el
nökölt, a másikon elnök nem volt. 
mert inkább megbeszélés jellegével 
bírt. Kossuth János tendentiája mind 
két esetben oda irányult, hogy el
lenjelölt ne állíttassák, nehogy a 
zászló a biztos bukás által a sárba 
tiport assék.

A sátoraljaújhelyi függetlenségi 
körnek Pekáry Gyula az elnöke, id. 
Bánóczy Kálmán az első, s én a II. 
alelnöke vagyok. Kossuth János an
nak választmányi tagja.

Hogy van e Zemplénmegyei füg
getlenségi párt. s elnöke e annak 
dr. Kossuth János azt nem tudom, 
egy értekezletén e pártnak jelen

voltam az országgyűlési képv. vá
lasztások előtt Sárospatakon, ezen a 
párt kimondotta hogy most elvei 
telfüggeszte>e mellett a kormány
párti jelöltre >zavaz. .-»ezen dr. Kos
suth János elnökölt.

Nemet  h\  Ber t a l an:  Fent arija 
a kordonok számára és elhelyezésére 
tett vallomását.

Dr. Kossuth vallomására vonatko
zólag: Dr. Kossuth János a múlt 
évben megtartott képviselő válasz
tási küzdelemben netiv részt nem j 
vett. s a választás iránt némi ér
deklődé.  ̂ mutatott ugyan, azonban 
a helybeli függetlenségi párt részé
ről nem találkozott azon bizalommal, 
amelyre tiszténél fogva kellett volna.
A függetlenségi párt t. i. a sátor-: 
aljaujbelvi Huzapárt irodáját a vá
lasztást megelőző 4 napon én ve-j 
zettem, ez alatt dr. Kossuth Jánosa 
pártirodában meg nem fordult. > az 
utolsó intézkedésekben egyáltalán 
részt nem vett. Részvétlensége aj 
párt tagjaiban nagy elégedetlensé-j 
get keltett,

C s a p ó L aj o s: Tudomásom sze-; 
rint dr. Kossuth János a múlt évi 
választás vezetésében. írányitásában 
részt nem vett, érdeklődést tanúsí
tóit ugyan, de activ részt nem vett.

Fagy
Az egyszeri ember, mikor legja

vába verte a jég a szőllőjél. elko- , 
seredésében maga is neki állt egy 
husánggal ütni a szép fejlődő für- 
tökenk azt mondva:

Xo uram isten, ha te vered aj 
szőlőmet, hát majd én is segítek. 
Majd meglátom mire megyünk ket- 
ten.

í  gy látszik, hogy az úristen meg 
most épen megfordítva cselekszik a 
magyarral. Azt mondja neki :

— No kedves magyarom, ha te 
szántszándékkal mindenáron elaka
rod magadat pusztítani az osztrák 
kedvéért, hát majd én is segítők, j 
Ivetten majd csak könnyebben aj 
végire járunk !

Es küld április végire olyan hide
get. hogy lefagy tőle minden gyű- j 
mölesta kinyílt virága, mint ahogy, 
lefagy a hegyaljai bortermelők re
ménységének a virága Golucbovszky I 
Agenornak egy szavára.

Már négy napja tart a hideg, de j 
különösen a vasárnapról hétfőre vir
radó éjjel 2 fok volt a fagypont) 

j alatt.
! Zemplénben jóval kevesebb a kár. 
jmint az ország többi részében, de! 
j itt is jelentékeny. A szőlő bála ; 
Istennek — keveset szenvedett, mert 
nincs még egészen kifakadva, a ve
téseknek se ártott még a hideg, de 
a gviimölcsfákat egészen tönkre 
tette, úgy hogy alig remélhető va
lami gyümölcstermés.

HÍREK.

Hlavathy József
Negyedfél napi kínos vergődés, 

bámulatos haláltusa után tudott el
jutni Hlitvat/iy József oda, ahová az 
élet rettenetesen megszaporodott! 
gondjai elől menekülni akart : a ha
lál örök nyugodalmába. Negyedfél 
napig küzdött a csudálatosán erős 
szervezőt az elmúlás ellen, amit pe- ■ 
óig önmaga erőszakolt magára. Végre 
vasárnap. 27-én délután 2 órakor 
győzött a halál, s az öngyilkos el
érte célját, itt hagyta elviselhetet
lenné vált terheit, bajait, megsza
badult tőlünk örökre.

Döbbenve állott ravatala mellett j 
a vármegye közönsége. Mert az az 
átlőtt koponyája néma tetem —j 
érezte mindenki -- egy hatalmas 
intés, memento az élve maradottak 
számára — hatalmas vád a kor szel
leme ellen.

A beteg korszellem halottja Illa- j 
vathy József. Ennek a nyugtalan, 
elégő.letlen, mindig többre vágyán  
meglevővel megelégedni, abból meg

élni nem tudó. izgatott. Iáza>. egés- 
ségtolen. kor Hcmnek.

Es hatalma.' int«’> a/. >’• tragikust 
sorsa mindenkinek, hogy mire vi
het az. ha «>nk egy ki« sit nem szá
mul is az ember a viszonyaival, 
hogy egy jó embert, egy »lőrék, 
pulii«)' ti>zt viselőt hova juttathat 
egv kis hiba. egy kL gyengeség.

!ga/. mély ő ánto részvét ki
sérte sírjába a jobb sorsra értlemes j 
szerenesétlen embert hétfőn. 28-án 
«!. u. A temetésen, amelyet Katinszky 
plébános végzett, ott volt l ’jheiy 
város közönségének javarésze.

Testvérének. Somi.' Sándornak, aj 
Nemzeti Színház most kinevezett 
igazgatójának a tiszteletére banket
tet akartak rendezni a színház tag
jai. de a haláleset miatt elmaradt

Az elhunyt táblai biró maga irta 
meg még öngyilkossága előtt gyász 
j«*lentését. amely igy szólt:

Özv. lllavatliv Józsefné, szül. 
Námosy Vilma a maga és gyerme
kié: Anna. férj. Kőszeghy Józsefné, 
Béla. valamint az ahílirott rokonsági 
nevében is fájdalomtól megtört s z í v - 
vei tudatják, hogy forrón szeretett ; 
férje, illetve édes atyjok. bámíezi 
és mogvoróssi Hlavathy József ki:*. 
Ítélő táblai biró életének 58. és bol
dog házasságának 28. évében a ha
lotti szentségek ájtatos felvétele 
után Sátoraljaújhelyben f. hó . . .-én 
elhunyt,

A megboldogult temetése Sátor
aljaújhelyben f. hó . . .-án d. . . . 
órakor lesz a róni. kath. anyaszent- 
egyház szertartása szerint, az en
gesztelő szent mise áldozat pedig f.
. . . .-én a róni. kath. plébánia temp
lomban d. o. . . lírakor lesz az egek 
l 'rúnák bemutatva.

Sátoraljaújhelyben, 11)02. ápr. hó
Az örök világosság l’éti ve.skedjék 

neki.
lllavatliv Jenő. Hlavathy Gyula, 

Somló Sándor, Eőrinezy Jenőné, 
Hlavathy Erzsiké, testvérei Özv. 
Námosy Forcnczné, anyósa. Kő- 

j szegby Marianna unokája. Kőszeghy 
József, veje. Eőrinezy Jenő. Hla
vathy Gyulánó, Douglás Laura, 
Soml«í Sámlorné. Stépán Vilma, . \j- 
tav János, Reé Istvánná, Námosy 
Katicza. Námesy János sógrai, il
letve sógornői.

■*
Tisztelettel felkérjük azokat a 

t. előfizetőinket a kik még hát- 
rálékban vannak és a kiknek 
előfizetése lejárt, hogy azokat 
mielőbb megújítani, illetve a 
hátralékokat kiegyenlíteni szi- 
veskedjenek, nehogy a lap szét
küldésében fennakadás álljon be. 

A k i a d ó h i v a t a l .
Áthelyezés. A m. kir. igazság

ügyminiszter Dorka Sándor helybeli 
kir. járásbirósági Írnokot hason mi
nőségben Máraniaros-Szigotre: —
l'ayányi Ferenc máramaros-szigeti 
kir. járásbirósági Írnokot hason mi
nőségben Sátoraljaújhelybe helyezte 
át.

Kinevezés. A sátoraljaújhelyi 
pénzügyigazgatóság Linharti Lénárd 
bomonnai díjtalan adóhivatali gya
kornokot a király-helmeezi adóhiva
talhoz ideiglenes minőségű díjas 
gyakornokká nevette ki.

— Hymen. Liebontiann Mór köny-i 
velő május hó 8-án esküszik örök 
hűséget Frisch Czeczilla kisasszony
nak helyben.

— Halálozás. S/akácsy Károly fia
tal polgártársunkat súlyos csapás 
érte. Ifjú neje. kivel rövid pár év 
óta él boldog házasságban, f. hó 
28-án rövid szenvedés után gyer
mekágyi lázban elhalt. A jobb sorsra 
érdemes ifjú nő ravatala fölött vá
rosszerte általános részvét,nyilvánul.

Lelkés/.beiktatas. Április hó 
27-ikén folyt le Soltész Gyula ez
előtt kis-ráskai ev. ref. lelkésznek 
kis-azari lelkészt’ hivatalába vabi üu- 
nopélves beiktatása. Az egyházi fő
hatóságot ez alkalommal papi rész
ről Sütő Kálmán migléezi ev. ref. 
lelkész világi részből Nemes Sándor 
főszolgabíró képviselte. A templom

ban lefolyt beiktatási ünnepség után 
a leiké-/!.ikon preshvteri gyűlés volt. 
melyen az új lelk<;sznek a lelkészi 
hivatal átadatott. A hivatalos teen
dők belejezését kedélyes ebéd kö
vette.

Hiroő a föyymnásiumból. A hely
beli főgimnázium k**gyoletes ifjúsága 
holnap májúi elsején ki/aráudokol 
Szépbalomra Kazinczy Ferencz sír
jához. hogy a „szent öreg" emléké
nek ez idén is kegyelettel adózzék. 
Reggel 8 lírakor indulnak az ifjak a 
gimnázium udvarából tanáraik veze
tése alatt. Az ifjúság részéről ez idén 
Dakajsza Andor ifj. elnök fog em
lékbeszédet tartani, kit az akadémia 
szokás szerint 5 aranynyal jutalmaz. 
Most már csak az kellene, hogy szép 
idő kedvezzen a kirándulásnak. -

l 'gyanitt közöljük, hogy a ma- 
turainlus ifjak osztály vizsgája már 
hétfőn, május ö-én kezdődik, és a 
következő sorrendben fog lefolyni: 
5-én: Philosophia, görög, gp. iroda
lom. ábrázobí rajz 7-én: Magyar, 
német. í)-én : Latin, történelem. 12-én: 
Matbematika, pbisika. 14-én: Hittan. 
Az érettségi Írásbeli vizsgák pedig 
folytatólag Di án kezdődnek magyar
ral. 17-én német. 20-án latin, 21-én 
görög és 22 én számtan írásbeli. Az 
érettségi szóbeli vizsgák ideje még 
határozatlan.

Értesítés. Fölhívjuk az érdek
lődő rk. hívek ligyelmét, az Intéze
tünk kápolnájában tartandó májusi 
áj tat osságokra. Szerda, szombat, és 
vasárnap kivételével egész május 
hónapon keresztül, minden délután 
4 órakor délesti istentisztelet, heten
ként kétszer, kedden és csütörtökön 
szent beszéddel összekötve, tartatik. 
A keddi szentbeszédet Szokolszky 
Bertalan szilvás-ujtalusi plébános, 
a csütörtökit Petsár Gyula intézeti 
hitoktató tartja. Szerdán és szomba
ton : délelőtt 11 órakor, vasárnap: 
délután 2 órakor leend az istentisz
telet. .1 Carolinenm zárda vezetősége,

— Az abarai szövetkezet válsága.
Az abarai fogyasztási szövetkezetnél 
a mint a Felső Zemplén Írja, a dol
gok nem állanak a legnagyobb rend
ben. A múlt évben 2Í83 korona hi
ány merült fel, a most megejtett lel
tározásnál pedig 1000 korona hiányt 
konstatáltak. Eddigoló tehát két óv 
óta 4083 korona vesztesége van a 
szövetkezetnek A legújabb felfedezés 
annyira felizgatta a részvényeseket, 
kik jobbadán abarai gazdák, hogy 
a szövetkezetei bezárták és elhatá
rozták. miszerint annak felosztását 
siettetni fogják. Lapunk zárta előtt 
vesszük a hirt, hogy az abarai szö
vetkezet feloszlatása tényleg meg
történt.

— Elhalasztott műkedvelői előadás.
A sátoraljaújhelyi gyártelepi zene
dal és önképzőkör május hó 3-ikára 
tervezett műkedvelői előadását több 
közbejött akadály miatt egyelőre el
halasztotta a rendezőség.

Lútolvajok. Úgy látszik, még 
mindig nem balt ki végkép a nemes 
törekvés azon dicső férfiak kebelé
ből kik életüket kivált kép a magyar 
l«íkereskedelem föllenditéséro szentel
ték. Folyó hó 27-én éjjel egy isme
retlen gentlomann Luzsinszky János 
tokaji sötétpej lovának forgalomba 
hozatalát a lúkereskedelemre nézve 
előnyösnek gondolván, minthogy Lu- 
zsinszky ingyen nem akart túladni 
a lován, neki pedig a ló megvéte
lére pénze nem volt. azon szellemes 
kisegítő módhoz folyamodott, hogy 
a gazda tudta nélkül az éj néma 
csöndjében vitte el a paripát. A há
látlan gazda most nyomoztatja az 
ismeretlen űr kilétét.

Halálos végű verekedés. A Üál- 
szécs közelében fekvő Kereplye köz
ség véres verekedés színhelye volt a 
f. 21)-re virradó éjjelen. íianulyik 
Mihály esicsváraljai liatal parasztle
gény összeverekedett KovAly Mihály 
Koreplyoi lakossal, a kin több szó
rás «>jt«‘tt. úgy hogy Kovály rövid 
kínlódás után meghalt. Hanulyik a 
tett elkövetése után megszökött, 
most keresik.'
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