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POLITIKAI ÚJSÁG
Megjelen minden szerdán ét szombaton ette.
K éziratokat viasza nem adunk.

Szerkesztőség : Kazinczy-utcza 5.
K iadóhivatal: Landesm ann M iksa és Társánál.

fi főispánváltozás
mesgyéjén őszinte érzelmekkel,
.amelyekbe örömteli, de fájó em
lékek is vegyülhetnek, jól esik
még egy pillanatra visszafordulni
és a hála, a tisztelet tekintetével
belemerülni a múltba, hogy-a kö
teles, de jól kiérdemeit tiszteletadás súlyaitól megkönnyebbülten
nézhessünk a jövő bizonytalannak
látszó, ismeretlenséget rejtő meszsziségeibe.
Volt valaki,' aki a megpróbál
tatások legnehezebb
napjaiban
jött közibénk, magával hozva előző
tevékenységeiből jól ismert párat
lan hivatali buzgóságot, eléggé
nem dicsérhető igazságszeretetet,
ritka pártatlanságot, és szivének
minden melegével munkálkodni
kezd a gondjaira bízott vármegye
érdekében.
Minden tisztességes és elioguiatlan áramlatnak meghallgatójávi,
szószólójává lesz, tt.ncsen előtte
senki elég nagy, elég kicsiny, csak
a szót hallja, csak az igazságot
látja, csak az embert nézi és a
legellentétesebb vélem ínyekből is
tisztán, csillogóan kihámozza a
pártolandó igazságot.
Munkatársat megbecsüli, a
Iegalantasabb segítőtársat is ba
rátjává fogadja és jóakaratának
minden segítségével felruházza,
ha emberfeletti munkájának méltó
osztályosává lesz. És mindenki
szívesen, készséggel odaadóan dol
gozott, mert a vármegye Ugdiszesebb állásában levő egész fér
fiú eldljárt a munkában.
Eiaberbaráti és soclális érzéke
messze földön híres. A közjóté
konyság terén kifejtett munkás
sága, ha egyéb érdeme nem volna
már elég hatalmas, ércnél mara
dandóbb emléket biztositana szá
mára. Mindenütt elsőként van ott
segíteni, ahol arra szükség mu
tatkozik.
Politikai karaktere
minden
dicséretet megérdemel. Vezérét
vakon követi a bukásában is és
amikor Magyarország az átalakulás
forró napjait éli, szerényen félre
áll az útból és helyét átengedi a
politikai megújhodás egy fiatal
harcosinak. És jönn a iiatalember,
a férfikor küszöbén, telve izzó
lelkesedéssel, íajongással, munkakedvvel.
Politikai ellenfelei más gáncs
csal nem tudván illetni, azt vetik
szemére, hogy fiatal, múltja ninc^,
csak biztató jövője, mintha nem
volna elég diszes és biztató az a
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múlt, amilyennel iiatal főispánunk Nagyméltőságu
megyében van. De egyszersmind
rendelkezik.
felagán'otta Zsraplóuraogyei monoki
G r ó f E s te r h á z y M ó r ic
A csaták tüzében kiacélosodott i
kastélyát és annak parkját a Magyar
miniszterelnök úrnak
emberismeret,' a föld népe iránti
Budapest. Gazdaszövetség rokkautügyi bizott
határtalan szeretet, megbecsülés.
ságának, hogy abbbu családtalan és
Mai napon Nagyméltóságodat masukkal tehetetlen csonka, béna
Az ifjúkor virágos esztendeit, amíg
a
tőketerebesi
választó
kerület
mások azt léha szórakozásra hasz
harcosokat helyezzen el. Széchenyi
egyhangúlag képviselőjévé meg- gróf be akarja bizonyítani nagybirnálják fel, ő komoly, idegölő alapos
választolta. Midőn ezen örvendetes kos társainak, hogy kisbérletben
tanulással tölti el. Fejleszti tudását,
hirt Nagyméltóságod szives tudo éppen annyi jövedelmet hoz a föld
universalis ismeretre akar szert
mására hozom, szivem melegével jük, mint nsgybérletben. hogy a
tenni, egyforma járatosságot óhajt
üdvözlöm Nagyméltóságodat és fo dbórlőszövetkezot époly garanciát
elérni a jogtudományok, mezőpolitikai működésére Istennek nyújt a föld lu'ajdonosának, mint az
gazdaság, kereskedelem ágazatai
áldását kérem.
ban. Cs amikora haza szent földjét
egyéni bérlő.
ellenség fenyegeti, elsők között
Meczner Béla,
Be akarja bisonyitani, hogy az
főrendiházi tag,
siet a zászlók alá azt megvédeni,
a tőketerebesi választó kerület urasági épületek, amennyiben a bir
A legfelsőbb hadúr vitézségét
tokos azokat nem haszuálja, küzeéválasztási elnöke.
több ízben jutalmazza és a koro
A választás után népes bankét okra, humánus intézmények létesíté
názáskor szent István ű-i kardjával
s r e a birtokos ruiudou sérelme nél
üti aranysarkantyús vitézzé.
volt, amikor is M e c z n e r Béla kül felhasználhatók. Ha az állam és
Egy ilyen kuhur-ember, európai pohárköszöntőjében gr. E s te r h á z y a társadalom ahelyett, hogy uj épü
műveltségű, szeles látkörü egyen miniszterelnököt éltette. Beszéltek leteket emel, ürjs kastélyok és ko
tudásában hozza magávnl azokat
még S z a x u n Izidor, D u d ic s Béla, lostorok helyiségeiben keres otthont
a tapasztalatokat, amelyeket vezető
a rokkantaknak és az árváknak, az
állása megkíván. Étetnézetei, a P e tá h , I h n a tk ó Emil és V o jto v ic s pi!menyek létesítésével járó költsé
melyeknek ismerősei körében több eperjesi kanokok. A banketen geket bátran fordíthatja a rokkan
ízben hangot adott, roppant szim resztvevőksiirgönyileg üdvözölték tak ellátására és az árvák felneve
patikusak és sejteni engedik, hogy a miniszterelnököt, úgyszintén lésér*'.
olyan szellemet hoz magával, mely üdvözölték a Meczner Béla indít
Széchenyi Aladár gróf nemes
díszesen illeszkedik bele az átala
ványára gróf A n d r á s s y Gyulát is. Ajánlatával foglalkozott a Magyar
kulás kareteibe.
Gazdaszövejség igazgató-választmá
Eltávozik tehát a vármegye
nya és rokkanlügy albizottsága,
főispánt székéből Szinj ei-Merse
mindkét ajánlat megvalósításával g
István, hogy helyét átengedje gr.
az izekre vonatkozó tervezetek
Széchenyi Györgynek.
munkaiatok kidolgozásával OzettÉs dacára eltérő pártállásunk
ir Jenő dr. a Magyar Gazdaszövet
nak a legísziiitébb megnyilatko
ség igazgató-választmányi tagja.és
zás hangján sajnálattal veszünk
a rokkautügyi bizottság előadója, a
érdemszerinti búcsút a távozó lőA birtorpolitÍKáról a a vele kap kiváló szociálpolitikus bízatott meg,
ispántól, mint olyantól, aki ittmücsolatos szociális és gazdasági kér ki folyó hó 6. 7. és 8-áu látogatta
fnüködésének egész ideje alatt,
d.sekről annyit beszéllek és Írtak
minden politikai árnyalatnak, tár már, hogy az ember szinte uuotian meg a szóban forgó hitbizományi
birtokot és a monoki kastélyt, hogy
sadalmi osztálynak nagyrabcssülévesz tudomást, minden újabb keZ’ azoknak helyszíni tanulmábyozásását érdemelte ki.
dotnéuyezésrői arra gondolván, hogy v l megtegye javaslatát a Magyar
Az uj főispánnak gr. Széchenyi
úgy som lesz belőo semmi. A de Gazdaszövetségnek, amely aztán a
Györgynek pedig lobogó lelkese
mokratikus birioipolitua egyik leg további intézkedéseket mielőbb fo
déssel kiáltunk „Isten hozott“-at.
kiválóbb hirdetője Széchényi Aladár ganatosítani fogja.
Határtalan örömmel látjuk a vár
gróf. elunván a sok szó beszédet,
megye lőispáni székében, mint an
Széchenyi Aladár gróf nemestettek terére lépett. Levelet iutéaetl
nak az iránynak vezér-harcosát,
lelkű elhatározása irányt szab as uj
Magyar G izdaságiszövetséghez,
amelynek mi is szerény közkato melyben kéri, hogy hitbizominyá- birtokpolitikának. Nagy időkhöz nagy
nái vagyunk.
oak egyii abaujtuogyei 1600 holdas emberek illenek és pedig nem az
Isten hozta, Isten áldása le birtokán alakítson földbérlő szövet ékesszólásnak, hanem tetteknek em
gyen jövendő munkásságán!
berei, Széchenyi példáját kövesse a
kezetét.
A nemes gróf arra törekszik birtokos társadalom.
hogy a hitbizományához tartozó in
Zemplén vármegyét a nagylelkű
gatlanokat lehetőség Bzerint szövet elhatározás közelről érdekli, mivel
— jut. 10,
kezeti b'rlelek utján hasznosítsa, Őt Zeraplénvárraegye is fiai közó
A tőketerebesi választás. Széohenyi Aladar gróf gyakorlatilag számíthatja. Leánya herceg Windisohgraetz Lijesné, a sárospataki vár
Tőketerebesen
hétfőn óriási is be akarja bis'.onyiuni, hogy
lelkesedéssel gr. E s te r h á z y Móric uagybirtokos érdekeinek a vészé urának jótékonyságáról messze is
lyeztetése nélkül segíthet a földmű mert nemeslelkü neje, fia pedig
miniszterelnököt egyhangúlag a velő kisemberen, sőt termelőképes
György, a Zemplénvármegye újon
kerület országgyűlési képviselő ségében ősökként honfitársain is.
nan kinevezett főispánja és igy
jévé választották. A megválasztást
Széchenyi, a gróf Audrássy a
nemesgondolkozásu gróf eL
a következő táviratban hozták György-féle hitbizomány haszonél határozására Z amplénvármegye is
vezője, az említett birtoka Abauj- büszkeséggel tekinthet._________
a miniszterelnök tudomására:

Hokkant katonák
monoki kastélyban.
Széchenyi Aladár gr. példaadása.

(-y)
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A vármegye
júniusban.

rások kivételével mindenütt meg
kezdődött. A sséaa kaszálása és behordása
folyamatban van és a
szárazság miatt gyenge hoaama van.
A füldmivelósUgyi ^minisztérium
junius hó folyamán újabban 200 ha
difeglyot bocsátott a munkabiaottság rendelkezésére, ezenkívül kizá
rólag aratási munkálatokra a Latorosa szabályozásától 420. és a Ti
sza szabályozásától 80 hadifoglyot
eagedélyezott,
A Honvédelmi miaiszterium
aratási rauakák végzésére 1440 ka
tonát küldött. Érkezett ezenkívül 16
katonai fogat is, Úgy a hadi fog
lyok, mint a katonai munkások ezen
nel szétosztották és hozzá járulnak
ahhoz, hogy legfontosabb mezőgaz
dasági munkáik elvégeztessenek és
sikerosen befejestesseaek.
A központi központi közigazga
tási hivatalokban az ügymenet ae
összes alkalmazottak mogkettiztetetett szorgalma és jelentékenyen
felemelt hivatalos órák mellett is,
csak a legnagyobb megerőltetéssel
végezhető el és tekintettel a foko
zatosan szaporodó közigazgatási te
endőkre, va!amint azon körülményre,
hogy 4 központi tisztviselő katonai
szolgálatra bevonultatott, az ügyek
elintézése egyes helyeken előrelát
hatólag késedelmet fog szenvedni.

Zemplénvármegye köaigaagatási
biaottsága folyó hó 9*én tartotta
Dókus Gyula alispán elnöklete alatt
rendes havi ülését.
Személyi Igyák.
Elnöklő alispán jelenti a bizott
ságnak, hogy a vármegyei köspenti és
járási alkalmazottak katonai felmeO'
tésére vonatkezó névjegyzékek leérkeitek és esek szerint a közpentból
Diósseghy József árvaszőki jegyző,
Biringer Gyula, Éhlert Gyula és Ko
vács Béla közig gyakornokok, a járá
sokbél, Bárezy Gusztáv, dr. Kossuth
Pál és dr. Pauliozky István szolga
bírák katonai felmentése azonnalra
hatálytalanittatett.
Esek a fent említett bevonulta
tások súlyosan érintették a közigaz
gatás ügymenetét, úgy, hogy azennali intézkedések váitak szükségessé
hegy az ügymenet zavartalansága
bistesittassék.
A főispán ur őnagyméltósága a
bevonulók pótlására dr. Görgey Lász
lót Sárospatakról Nagyroihályba, Jeney Istvánt Tokajból Sárospatakra,
Fejér Andert Nagymihályból a sá
teraljaujhelyi főszolgabírói hivatal
Községek átcsatolása.
hoz, dr. Cseley Andort Gá'szócsről
A tokaji járás felső 8 községe,
a központba a vármegyei közellátási
ügyosztályba áthelyezto. Ugyancsak úgymint Váraocujfa u, Tolcst, Erdő
a bevonulásiakat kapcsolatban Mi horváti, Koralóska, Regéci III. Huta,
hályi Szabó Z-dgmond közigazgatási Bodro’aszi, Bodrogzsadány és Bod
gyakornokot a közpentból a nagy- rogéira községek, a törvényhatósági
mihályi föszolgabiréi hivatalhoz, Fo bizottság határozatához .képest, fo
dor Vilmos irodasegédtHztet az ár- lyó évi junius hó 30-án a sárospa
vasséktfl a központi közellátási ügy taki járás hatáskörébe ténylegesen
átadattak.
osztályba osztotta be.
Tállyai adóügyi jegyzőnek Nyessey Géza oki. jegyző bólyi körjegyző
Sulyev8zky József veit segédjegyző
lett megválasztva. Urtczoy Sándor
sókuti körjegyző állásától felfüggesz
A választói reform hívei is, el
te tett.
Tüzesetek voltak Bakecsen, Bér lenségei is a fronton lévő katonákra
zéken, Heruádnéraetin, Körömben, hivatkoznak. Akik akarják választói
Tissaluoaon, Megy aszón, Sárospata- jogot, azt mondják, hogy a nép vér
»'n, Velejtón, Legényén, Radon, hullásával s élete feláldozásává! mu
Királyhelmeezen, hol a gőzmalom tatta meg, hogy érett arra, hogy
beleszóljon a haza sorsának intézé
égett le.
sébe, akik még ma is ellenségei a
KSzlekeáéaQgy, Közegészségügy,
AdöOgy, vallás és közokt. ügy. választói reformnak, arra hivatkoz
nak, hogy várjunk a reform meg
A közutak és műtárgyak álla
valósításával, amíg a hősök hazajön
pota jé. A hadszíntér folytán meg
nek. nehogy azalatt, amíg ők a ha
rongált felvidéki utak végleges hely
záéit véreztek, be ország megszűnjön
rehozatala folyamatban van. A közegé8B8égügy általában kedvező. Az magyarrá lenni.
Amire minden oldalról hivat
egyes helyeken fellépett járványos
betegségek elfolytására a szükséges koznak : a front. A fronton lévő ka
ovéintóakedések raindenesetbenjazen- tonák véleménye érdekesen nyilat
kozik meg azokban a levelekben,
nal naegtétettek.
Ab adókivetések és behajtások amelyek hozzánk s bizonyára más
lapokhoz is érkezuek.
folyamatban. A tanítási év aa egész
Valamennyi levél örömmel üd
vármegyében befejeztetek.
vözli az uj korszakot, roindon ka
Mezőgazdaság. tona kívánja, hogy meg legyen a
A még mindig tartó rendkívüli választói joga, söl senki sem izól
aaáraaság az Összes terményekre igen az allén sem, hogy ha már van vá
kedvesitien hatással van, mindennek lasztói joga részesedjék ebben a
dacára a gálsaécsi, varannéi és jogban az is, aki vele együtt küzd.
Szeptemberben, októberben, ami
sitropkéi járásokban aa ősai vetések
áltálában véve jónak mutatkoznak, kor előreláthatólag választások lesz
sőt a varannéi felső és a satropkói nők, — sajnos, — aligha lehetnek
egén járásban a többszöri esőzés itthon a hősök, akik akkor készülnek
folytán úgy a tavasziak, mint a ka szembenézni a téli háború rémségei
pás vetemények is alég szépek. A vei. Kétszeresen méltánytalan volna
vármegye derék földművel! lakos* ezeket kizárni a szavazásból. Hogy
•ága, a mai nehéz viszonyokat áté a katonák is gyakorolhassanak jo
rezve, valóban miudeo talpalattnyi gokat akkor, araikor az állam nagy
földet megmivelt és bevetett. Az érdekeiről van szó, — arra nézve
eratás a mezőlzborczi és Bzieaai já érdekes me-jo'dást ajánl egy ma ,ér-

Szavazni akarnak
a lront katonái.
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keiett harctéri levél, amely többek
közt ezeket írja:
— Eddig a választás előkészí
tésére, a korteskedésre volt 10—40
napi idő a szavazásnak azonban egy
nap alatt kellett lefolyni. A kivéte
les helyzetre való tekintettel raódositsák most a törvényt. Adjanak
30—40 napoi választási időközt az
alatt a katonákat ép úgy lehetne
szabadságolni, mint ahogyan most
szabadságolták a hadikölosön-jegyzésre. A katonák szavazása is van
olyan fontos érdek, mint a hadikölcsönjegyzés.
— Természetesen hadseregparanccsal lehetővé kellene tenni,
hogy a katonák választójogaikat
gyakorolhassák is.

HÍREK.
— Az uj főispán kineve
zése. Őfelsége Laxenburgban
hó 7-én kelt legfelsőbb elhatáro
zásával, Ugrón Gábor belügymi
niszter előterjesztésére Zemplén
vármegye ÍUispánjává gr Széchenyi
György földbirtokost kinevezte.
— Adóügyi kinevezés. A pénzügy
miniszter dr.Kollonay Gyula ügyvédat
a sátoraljaújhelyi pónzügyigazgalósághoz ideiglenes minőségű adóügyi
biztossá nevezte ki.
— Katonai kitüntetés. öfe Bége
megparancsolta, hogy Barthos Tamás
5. honvédhuszárezredbeli hadnagy
nak legfelsőbb elismerése a kardok
egyidejű adományozása mellett tudtul
adassék.
—

Szinyei-Merae látván búcsúja

A Vármagyai H ivatali Lap leg
utolsó számában a varmegye fÖlmentett főizpáija a követkézé aorekbab vesz butiul a vármegyétől ;
Ő császári és apostoli kiráyi
Fe'sóge legmagasabb elhatározá
sával saját kérelmemre állásom
alól fölmenteni raéltóztatott.
Fogadják ez aikalomáól a.-, ös.-szes igen tisztelt hatóságok, testü
letek, intézmények és egyesületek
Tezetli s tagjai s a vármegye ööz
8zes lakosai tiszteletteljes buoau
üdvözletemet s roélyiéges hálámat
azon kitüntető jéiadulatért s tá
mogatásért, melyben részesíteni
szíveskedtek,
Sátoraljaújhely, 1917, évi juh 3.
Sw inyei-M tté litván.
— A hadiárvák ét özvegyek javára
Czehlár Gyula gyógysteruaz gyűjtést,
14 koronát sdott át nekünk, amely
összeget rendeltetési helyére jut
tattuk.

Kádd, jnlius 10.

— Jótékonvcólu adományok. Koz
mái Kuu Frigyes örökösei megbízá
sából dr. Grüovrald Hugó ügyvéd
Sátoraljaújhely rt. város polgármes
teréhez a város szegényei között
való szétosztásra 400 koronát, e sá
toraljaújhelyi izr. Népkonyhaegylet
nek 200 koronát, a sátaljaujhelyi
gyermek felruházó egyesületuek 200
koronát juttatott.
— A hatósági üzlet megszlntotését

kérelmezték a kassai kereskedők dr.
Blanár Béla ottani polgármesternél,
aki jogosaak és méltányosnak találta
a kérést és pártolólag fogja a közélelmezési bizottság elé vimi a me
morandumot. A memorandum leg
fontosabb indokaiul felhozzák, hogy
a hatósági üzlet létesítése által mel
lőzték a kereskedőket, megrövidítik
őket, holott évek óta fizetik a súlyos
adókat, kötelességeik a mostani ne
héz időkben ugyanazok, sít fokozottabbak, mint normális viszonyok
között. De a Közösség szempontjából
sem helyes az élelmioikkoknok i yetia
forgalorabahozatala, mart agy helyre
vannak utalva, ahol érákig kell
áosortgni, ahol tülekedés és életT.)8iélye8 to’en, á< van e napnak
miud u érájában. A hatósági üzlettől
távo abb lakók sokszor egész napokon
át kéujtelenak otthoni munkájukat
elhanyagelii, hogy valamihez hozsájufsaoak, pedig a jelenlegi időkben
minden a munkaidőkből elfecsérelt
óra is káres következményekkel jár
és annak elkerülése aemesak egyéni,
hanem orizáges érdek is.
— Jótékony ifjúsági estély rendeztetik, mint értesülünk érdekes és
váltezatos műsorral, melyen többek
között egy két folvonásos színmű
színre ktrül „A hőstett" H a Bródyné. Az előadás jövő t.ó elején lesz
megtartva,
— Halálos baleset. Kóozi János
42 éves kőműves másik társával a
8aerenesi cukorgyár gőzmalmának
meszelésével és reparálásával volt
egész héten elfoglalva. R hó 3-án a
12.00J vo'tes villarnárarnet vezető
drót ru« Ltt delgeztak. Kóoti társa
fal mel ett egy mérő szallagot
bocsátott le, amelyben drótbetét is
vo't. A szél a szallaget az áramét
vezető dróthea érintette Ebbe* a
pillanatban fogta meg a földön levő
Kéczi a szallagot, hogy lehúzza, de
vesztére, mert az erős aram nyombau
megölte.
— A Révész tánovlzsga f. hó
11 én szerdán este föl 8 órakor lesz,
ö „NyuiM korti termében, mely al
katommal a szülők és érdeklődők
meggyőződést fognak szerezheti ar
ról, hogy a növendékek a divatos
táncokon kivül alapos és sikeres ok
tatást nyertek a néikülözhetetlen il
lemtan és plastikus mozgásból is. A
rég bevált, kipróbált tanítási raódszor eredményében : a növendékek
ügyes táncai és kecses mozdulatai
ban a közönség gyönyörzödni fog.
Belépti dij 2 korona.
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