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A kormánypárti Zemplén.
Tolcsva, febr. 12.

(bb.) Jézus Krisztus Palesztiná
ban született. Vallása meghódította 
az egész művelt világot, de szü
letése földjén, Palesztinában nem 
uralkodik.

A nagy szellemeknek ez a ke-; 
sem végzete teljesült a mi nem
zetünk két Messiásán, 11 Rákóczi 
Ferencen és Kossuth Lajoson is. ! 
A vármegyéből, amelyben szil- ! 
lettek, egyetlen képviselője sincs | 
az Ő eszméinek az ország gyű
lésén.

A Tiszától fel a Krajnyáig kor
mánypárti most Zemplén. Az a 
híres vármegye, ahol a magyar 
Betlehem fekszik, ahonnan a lég-1 
ragyogóbb világosság, Kossuth La
jos szelleme áradt szét erre az ■ 
országra, hű és engedelmes köve-1 
tője most a szégyenletes, a nyo-j 
morúságos, a nemzetölő kormány- | 
politikának.

A Tisza-rendszer itt is győzött. 
A Kollonics-féle politika: elszegé-: 
nyiteni, koldussá tenni, s aztán 
meghódítani a magyart, kegyet-' 
lenül érvényesült Zemplén felett j 
is, és puha, hajlítható tömeggé i 
nyomorította ezt a kemény vár
megyét.

Szemünk előtt ment végbe az * 
átalakulás. Figyelemmel kísérhet
tük, hogy sűlyed ez a megye fok- 
rul-fokra, hogy lesz lassan kunié
ból labanccá, hogy züllik szét nap- 1 
rul napra az az erős tábor, amely j 
olyan diadalmasan lobogtatta va
laha a függetlenség lobogóját. Lát
hattuk, hogy támadták meg fel-: 
sőbb rendeletre ezt a tábort, hogy | 
kezdték ki minden oldalról, itt 
nyíltan, ott alattomosan, itt egye-j 
nes támadással, ott kerülő utakon. 
Minden eszköz jó volt, — korrup
ció, erőszak, terrorizmus egyesült 
erővel működött az ellenzék meg-1 
rontására.

Nem pártharc volt az, hanem 
irtó háburu. Nem úgy bántak az 
ellenzékkel, mint tisztességes cél- j 
zatú, a közjót akaró hazafiakkal,! 
hanem mint veszedelmes gonosz- j 
tevőkkel, akiket ki kell pusztítani, j 
hogy emlékük se maradjon. Haj 
azt az erőt, azt a pénzt, azt aj 
munkát, amit az ellenzék megtö-j 
résére pazaroltak, a nemzetiségek j 
megmagyarositására fordították j 
volna, ma már egészen magyar 
lehetne ez az ország. — Pedig 
talán csak mégis nagyobb vesze
delmei a magyar államnak a nem
zetiségek, mint a függetlenségi 
párt.

A siker teljes. Zemplénben nincs 
ellenzék. De ha végignéznek a vár
megyén azok, akik enr.ek az ered
ménynek az elérésén közreműköd
tek, ha meglátják, hogy mibe ke

rült ennek a sikernek az elérése, 
nem hiszem, hogy meg nem szólal 
a lelkiismeretük, hogy vissza nem 
borzadnak attól az irtózatos er
kölcsi romlástól, amit az ő művök 
előidézett. Ma van bennük ér
zés, meg kell hogy sirassák ezt az 
ő diadalukat.

A népből kihalt az öntudat, az ' 
önérzet, a becsületesség. Öt éven- 
kint egyszer lejöttek hozzá az urak 
és megvásárolták a szavazatát tiz 
forintért, húsz forintért. Eleinte 
nehezen ment és bizony sok tíz
forintost hozzátapasztottak az áb
rázatához annak aki kínálta. Ha
nem a mérgezés terjedt, — lassan 
hozzászoktak ehhez, s most már 
egészen természetesnek találják, 
hogy a választás tulajdonkép csak 
licitáció egy jól jövedelmező ál
lásra: ki ád többet érte?

Csoportokba összeállnak húszán, 
harmincán, egy egész falu, s úgy 
en gros árúlják magukat, — meg
bíznak egyet, aki alkudjék helyet
tük. S nem is pirúlnak érte, nem 
is sütik le a szemüket, mikor a 
pénzt elveszik a szavazatukért, 
mert már nem érzik ennek a do
lognak a gyalázatos voltát, már 
kiveszett belőlük teljesen az er
kölcsi érzék.

Ilyenné tette a népet a Tisza- 
rendszer. Ma megveszi Bánffy há
rom millióért, — holnap eszébe 
jut valakinek hat milliót adni érte, 
hát azé lesz.

S az urak, az intelligencia bizony 
nem sokkal vigasztalóbb képet 
nyújt. Az egyik már kapott vala- 1 
mit, a másik még csak akar kapni, 
az egyiknek hivatal kell, a másik
nak kitüntetés, — mindenik igen 
szépen meg tudja indokolni ilyen 
motívumokkal a szavazatát. Olyan 
kijelentéseket hallani ettül is, attul 
is, hogy ő benső meggyőződésből 
függetlenségi párti, de ez a főispán, j 
vagy az a képviselő olyan szives- I 
séget tett neki, hogy becsületbeli 
kötelességének tartja mellette sza- | 
vazni, — de jöjjön esak egy ú j, 
főispán, majd ellenzéki lesz ől 
megint. — Becsületbeli köteles
ségnek tartja megtagadni a meg
győződését egy kis anyagi értékű 
szívességért! Micsoda fejtetőre ál- i 
litása az erkölcsi fogalmaknak, j 
micsoda fejtetőre állítása az er- j 
kölcsi fogalmaknak, micsoda teljes 
moral insanity!

Ilyen az intelligensebb osztály. 
— Ha végignézünk a népen, az 
urakon, mindenfelől csak az Ugrón 
Gábor jellemzésének igazolását lát
juk: gyenge nép, romlott értel
miség.

így természetes az a halálos 
csend, amivel a magyar nemzet, a 
becsülete, az anyag' érdekei ellen 
intézett legvakmerőbb támadásokat 
fogadja. Preparálva van már hozzá,*|

— jól előkészítette Tisza Kálmán 
meg az ő munkatársai. Nem érez 
semmit, eltűr mindent.

Sátoralja-Ujhely, február 12. 
Tüntetés a városi színházban. A va

sárnapi felolvasó estélyen a városi szín
házban cgybegyiilt fényesés nagyszámú 
közönség mulatságát éppen a monolog 
előadása közben akarták volna megza
varni valamiféle a karzatról hullajtott kék 
cédulákkal, amelyen Biro Pál szerkesz
tőnk ellen a »Zemplén« nyílt terében elő
ször hangoztatott ama nevetséges vá- j 
dakat szórták, amelyekre szerkesztőnk 
rácáfolt a saját levelükkel úgy, hogy 
elhallgattatta a vadaskodók dühöngéseit. 
Most e nyomon komikus erőlködéssel, ta 
Ián mások, próbáltak puskázni nemtelen 
fegyverrel, névtelen cédulákkal. Vala
hogyan visszafelé sült a fegyver, úgy, 
hogy a vádaskodók eltorzított alakja 
lebegett a levegőben, amikor általános 
mozgás keletkezett a színházban.

Egyszerre hangzott fel a közönség 
spontán megnyilatkozása szerkesztőnk 
mellett:

-- Éljen Kiró Pál. Éljen!
-  Halljuk Bírót. Éljen Bíró.

így tartott ez ininteg^'f^-4 percen 
át, a földszintiek, a páholy hölgykö- 
zönsége, a karzat, mint egy hang, Bírót 
kívánta hallani. Az előadást folytatni . 
nem lehetett, úgy hogy Bíró Pál kény-1 
teien volt a színpadon megjelenni. 
Kérte a közönséget legyenek türelem
mel, hallgassák végig nyugodtan az j 
előadást. Végtelenül boldognak érzi j 
magát, hogy a sötétben settenkedők j 
nemtelen támadása alkalmat adott arra, 
hogy a város díszes és nagyszámú kö
zönsége egyhangú lelkesedéssel tünte
tett mellette. Ez a tüntetés adta meg 
neki a legfényesebb elégtételt, most 
már nyugodtan tűri azokat a támadá
sokat, amelyek ellene, mint ellenzéki lap 
szerkesztője ellen sokfelől szittatnak. 
Mert érzi, hogy egy város őszinte kö
zönsége nem engedi őt működésében 
megakadályozni. Soha cl nem felejti 
életének ezt a legszebb estéjét.

Taps hangzott fel, az éljenzésekkel 
megszakított beszéd nyomán.

Azután folyt tovább az előadás nyu
godtan. — ly.

A színház és a piacz.
— A város közgyűléséről —

Sátoraljaújhely, február 14

Ez a két kérdés képezte a legfőbb 
mozzanatot a hétfői városi gyűlésen, j 

(A színház építés.)
Mióta a rendezett tanácsú város köz

gyűlése összeült nem hozott még oly 
nagy fontosságú, messze jövőre kiható 
határozatot,-mint a legutóbbi közgyű
lésén. Itten, áltól a magasabb értelem
ben vett kultura iránt oly lagymatag 
volt az érdeklődés, valóságos lelkese
dés szállta meg a városatyákat, lelke
sedés, amely telve volt megfontolt 
higgadtsággal, az erős és okszerű bi 
rálát minden elemével. Elhatározták; 
túlnyomóan n.igy szótöbbséggel, hogy I 
a régi színházat teljogen újjáépítik, il-i

letve helyére egy minden tekintetben 
megfelelő modern színházat építenek. 
Igazán emelkedett tónussal folyt a vita, 
valósággal majdnem harc fejlődött ki 
egy teljesen uj színház építésének esz
méje és a régi színház újjáépítésé
nek eszméje fölött. Győzött az utóbbi, 
mert az eszme szószólóinak első szó
noka Meczner Béla a szinügyi bizottság 
alelnöke erős pörölylycl vágott a szeg 
fejére. Felállította az alternatívát:

(Vagy vagy?)

— Én szívesen pártolom azt az esz
mét, hogy teljesen uj színház építtes
sék fel, de csakis úgy, ha a képviselő- 
testület eláll attól a múltkori határozott 
kijelentésétől, amelynek dr. Haas Bér- 
náth képv. tag úr volt legerősebb szó
szólója, tudniillik hogy 100 ezer koro
nánál többet nem áldoz a színházra és 
megpótolja ezt az áldozatot újabb 100 
ezer koronával: akkor igen. Ámde ha 
ezt nem teszi és ragaszkodik ahhoz, 
hogy ezen a címen 100 ezer koronánál 
tovább nem mehet, akkor egyenes meg
győződésemmel mondhatom, hogy a 
tervekből és szakértői javaslatokból én 
teljesen bizonyságot szereztem arról, 
hogy 100 ezer koronával ezt a régi 
színházat úgy lehet újjáépíteni, hogy az 
minden tekintetben megfelelhet a mi 
igényeinknek. Mig egy ugyanilyen tel
jesen uj színházat csak 200 ezér koro
náért kaphatunk. Engem ez ügyben az 
az indok vezérel, hogy Ujhelynek minél 
előbb uj színháza legyen, nem pedig 
az, hogy újabb és újabb tervekkel húz
zam halaszszam a dolgokat/ Ebben az 
értelemben hozzájárulok minden olyan 
indítványhoz, amely ezt a sürgető ügyet 
közelebb viszi a megvalósuláshoz.

(K UI önböző indítványok.)

Általános helyeslés hangzott fel e 
szavakra. Következett utána egy kime
rítő vita, amelyben Meczner Gyula in
kább kívánt áldozatot hozni, de telje
sen uj színházat, amely díszítse is a 
várost. Ugyanígy utána dr. Schött Vil
mos és dr. Kellner Soma is. Dr. Rei- 
chardt Soma indítványozza, hbgy sza
vazzon meg a képviselet 200 ezer ko
ronát egy teljesen uj színház építésére. 
Még dr. Homyay ösmertette az újjá
alakítás nagyszeiű tervét, kifejtette, 
hogy ezen terv szerint Ujhely egy pom
pás színházat kap, amely bálteremmé 
is átalakítható, teljesen megfelelhet a 
város igényeinek, mert Magyarország 
legcsinosabb és legkényelmesebb szín
házainak egyike lesz ez. Csak éppen 
nem lesz a város főforgalmi helyén ami 
100 ezer koronánál magasabbra cfnelné 
a költségvetést. így készen van reá a 
pénz, építsünk igy.

(A polgármester.)

Székely polgármester az ő adórend 
szerétől eltérően, meg kell vallanurfk — 
szokatlanul lelkes felbuzdulással tilta
kozott minden újabb pótadó megter- 
heltetés ellen. Számokkal dolgozott és 
eldöntötte az ügy sorsát. Kiszámította, 
hogy ha a tanács javaslataitól eltérően 
teljesen uj színházat akarunk építeni uj 
funduson az 50 esztendőn át 7‘/2% 
pótadó emelkedést jelent a város sze
gényebb lakói részére is. Ő nyugodt 
lelkiismerettel nem javasolja az újabb 
javaslatot tisztán azért,- hogy báli 
szezonra és 2—3 hónapos sziniidényre 
elfoglalt színházat ily horribilis áldo
zattal hozzon ki a város valamelyik 
főhelyére, — mikor az előttünk fekvő 
terv oly pompás. Szegények vagyunk 
és szegénységünk mellett meg lehetünk 
elégedve a trnács javaslatával és azzal 
a vélcménynycl — mely minden tekin-



tetet latba vetve meggyőződött az el- külön. A férfiközönsig, nagyszámú ipa- fejlődését célzó de eddig elhanyagolt színhelyéül. Egész Zemplén, sőt a szom-
készített terv nagyszerűségéről. ros és diákság az állóhelyeket töltötte egyletet éppen az alispán ur elnökké széd vármegyékből is jelentkeztek részt-

(Döntés.) be színig. A karzat is megtelt, szóval való lelkes megválasztatásával akartam vevők, úgy bogy a színház ülőhelyei
Helyeslés kísérte a polgármester olyan külső szint öltött a színház terme, előmozdítani. is teljesen elfogytak és csak az álló

szavait. Az ellenhangulatok is mintha ahogyan csak nagy ünnepségek alkal Hogy most a felolvasó estélyt úgy helyekre kaphatók még jegyek Lan- 
elsimultak volna, 36 szótöbbséggel mával látjuk. rendeztem, hogy abban iparosok is desmann Miksa papirkereskedésében,
4 —5 ellenvélemény elleneken — akik Az előadás megkezdése előtt Biró közreműködtek, azt fölöslegesnek tar- esetleg este a pénztárnál. A művészt 
nem szavaztak — elhatároztatott, hogy Pál egyl. alelnölc sajnálattal kijelentette, tottam bejelenteni, mert természetes- kőrútjában Szegheö Vilma m. kir. opera
végre épit Ujhely uj színházat a régi hogy Matolai Etele egyl. elnök felöl- nek találtam, hogy egy iparos ifjúsági énekesnő kiséri Ujhelybe, kinek művé* 
helyen, a régi színház teljes ujjáalaki- vasasa megtartásában akadályozva van egylet estéjén egy-két iparos ifjú is szi éneke meghódította a fővárosi és 
lásaval. és ezért kéri a nagyérdemű közönség közreműködjék. vidéki közönségét.

(Egyéb ügyek és a piac.) szives elnézését. Azután a műsor némi És mert tekintetes Elnök úr ezért — Kaszinói közgyűlés. A »Bodrog- 
Még a színház kérdés megvitatása változtatásával Palágyi Lajos ült a fel- felolvasását lemondta, én ebből köte- közi Kaszinó« f. hó 10-én tartotta ez 

előtt a polgármester fél 3 órakor szó- olvasó asztalhoz és a közönség nagy lességemnek tartottam magamra nézve évi első rendes választmányi ülését, me- 
kás szerint megnyitván az ülést ííd- ügyelnie közepette tartott szabadelő- a következtetéseket levonni és lemon- lyen Révy G. Viktor vál. tag élnökölt. 
vözli a képviselőtesületet. A vasutasok a(,ást a »színészetről és művészet«-ről. dásomat beadni. Tárgyalás alá kerültek a pénztárnok
községi adómentessége ügyében a szé- R* ne ösmerné Palágyi nevét, szép Az egyletért elvállalt 260 korona jelentése, a melybő* kitűnt, hogy az 
kesfőváros részéről hozzánk intézett fel- szerepét a magyar irodalomban és igy váltótartozásban, egyrészt mint elfő- egyesület anyagilag jól prosperált. Ked- 
iratot a gyűlés egyszerűen tudomásul érthető volt az mindinkább fokozódó gadó, másrészt mint kezes én is érdé- vezően fogadta a választmány a könyv
vette. érdeklődés és zajos taps, amelylyel ha-; kelve vagyok, amely tartozást eset- tárnok jelentését, amely szerint az egye-

A színház építés lelkes megszava- zafias, okos és nagyszerű előadását leges zavarok kikerülése miatt, a vál- sülét kölcsön könyvtárát, a mely jelen
zása után a rendőrkapitányi jelentés i mindvégig kisérték. Ha alkalmunk lesz tók lejártáig elvállalom. leg 250 kötet válogatott miiből áll 129
bői sajnálkozással hallgattuk azt a si-jaz uj színház felépítése után kritikát Hazafias tisztelettel ! tag velte igénybe a könyvtár megala-
ralmas vádat, hogy a köztisztaság iránt gyakorolni a mi magyar színpadunk ^  ó pitása óta eltelt fél év alatt. Előkészi-
a város közönségének nincs elegendő fölött és a mi városunkban is irányt _  * ' tette a közgyűlés tárgysorozatát és nagy
ízlése. Kénytelen lesz nagyobb szi- szabni a magyar színészet működésé Tegnap Kedden c hó 13-án délelőtt j lelkesedéssel határozta el, hogy a f.
górt alkalmazni. nek •— erre igen bő anyagot fog ne- Biró Pál a következő levelet kapta : hó 24-én ugyancsak az. egyesület könyv-

A polgármester mintegy vádként pa- j künk szolgáltatni a Palágyi vasárnapi j Matolai elnöktől: tárajavára hangversenynyel egybekötött
naszolta, hogy a városi képviselőtestü-! beszéde. Addig is nem palástolhatjuk -x Tekintetes Alelnök Url táncmulatságot rendez, a melyre már
let megyebizottsági tagjai a város ügyei ! örömünket, hogy Ujhely intelligens Icö- Sajnálattal vettem sorait, de a »con- etl(lig is több amateur ígérte meg ho;:- 
iránt a ncgyegy üléseken egyáltalán nem 1 zönsége előtt ilyen szép, termékeny esz-; sequcntiát« nem látom, mert amiatt, *ájárulását, úgy hogy a programm vál- 
érdeklódnek. Dr. Hornyai a fiakker ál- niéket hulajtott el — ez az országos, ]10gy én a felolvasástól' visszaléptem, fontosságánál fogva a siker már is 
lomást két helyen kívánja felállittatni. hifii jeles hóember. ' a tegnap megirt okokból, annál in* biztosítva van. Uj tagokul felvétettek:

Drágaság) Utána dr. Kossuth János olvasott fel kább, mert még a feleségem utáni Bajusz Andor, Demecky B»Ma és Han- 
Dr. Hönsch Dezső súlyos és hiteles humoreszket Juczikáról az ő ere-: gyász év sem telt le — nem látom hús Gábor. A kaszinó tagjainak szama

adatokkal bizonyította, hogy nálunk a I. , '» egészséges huniora csillogott aj át, hogy ezzel okot adtam lemondd- ezzd 150-rc emelkedett. Végül a vá- 
hus oly drága, amilyen talán ritká he- ‘elolvasásában, állandóan derült hangú- sára. lasztmány jegyzőkönyvi elismerést sza-
lyen az országban, biztosan a próba-1 ‘a‘ba11 taitva a közönséget, a ki ez-1 De niost én vonom le ebből a con- va/.ott az egész tisztikarnak és sajná- 
vágatasban rejlik a baj oka, mért kü-!ort. a ,<e,|emcs szórakoztatásért Kos-; SCquentiát, es elnöki tisztségemről le-1 lattal vette tudomásul Szemere Dezső 
lönben megmagyarázhatatlan ez a drá- suthot elkesen megtapsolta. mondok, mert miután köztünk ily könyvtárnoknak áthelyezése miatti le-
gaság. (Zzaj. Halljuk.) Kéri a polgár- végül rn ss  Heiman énekelt részle- félreértés merült fel, amely Tekintetes! mondását.
mestert ne nehezítsék meg mindenkép- \c}. *bzulamith«-ból és a Bányamester- j p Idnök Urat lemondásra lcészti, — S “ Hangverseny Homonnán. A ho- 
pen a polgárság életet. (Helyeslés.) Az bül aziltan '»agyar nótákat, az ő ős- j nagyon természetes, hogy én is le- : m°nnai polgári és felső kereskedelmi 
aprómarha is rendkívül drága, más na- j m<Trt széP hangjával, érzéssel és hatás- mondjak, aki azt okoztam, s az egy-1isko,a önképzőköre több műkedvelő 
gyobb városban is 25%-el olcsóbb mint ■ * I(LuatU Józsel *dta elő a »komikus« |et intézkedjék az elnökség iránt. közreműködésével f. hó február 24-én
a mi piacunkon. A kenyér és sütemény I c' monológot ügyesen, roulinnal. Ezen ; Engem a visszalépésre nem az indi- a *Gerecz« alap javára tánccal egybe- 
majdnem ehetetlen, botrány az a milyen utolsó pont közben tüntetés volt a szin- tott, hogy az estélyen iparosok is j kötött »Hangversenyt* rendez, követ
kenyeret kap a szegény nép, a polgári , , n’ a md>rrő1 mai számunkban más közreműködnek; de az, hogy énekkel, p ezö műsorral: Petőfi: Esik, esik . . .
asztalokon siralmas süteményeket Iá-! helyen megemlékezünk. Időadás után szavalással, zenével, tánccal zajos m u-iEnekli az ifÉ énekkar. 2. Az apostol,
tünk. tanc» a 111 cly a legjobb hangulatban,! latsággá alakult, amiről én azt kép- szavalJa Szeremley Zsigmond, kér. felső

Dr. Nyotnárkay: Gyalázat ez a ma- v-"an indu,t meg- A tánc mulatságon j -/ellem, hogy tisztán felolvasó estély!oszt* ta,lu10- 3. Grossmutterchen, ját-
nipuláció! az egylet elnöke és alclnöke gyászu < lesz, mint voltak néhány év előtt a | szák Steinbach Vilmos és Mossolyi Ödön

E g y  h a n g:JA pékeket meg kell szó-" m',att i észt nem vehettek. Chyzer által rendezettek. i3. Cyprian : Vallomás (monolog) elő-
ritani. Ez nem járja. Úgy van (általa ' Hazafias tisztelettel I adja .Sztlauka! Imre.*. Népdalok énekli

~ s a * l s a s s í ,« »  m i  . t f e i r s z f t z x u t
szemben megjegyzi, ho<ry ő minden- ' , , P \a.osi , Biro Pál lapunk szerkesztője ezután Vilmos és Mossolyi Ödön. 6. Gabányi:
képpen igyekezik a polgárság helyzetén szmhazban rendezett és régebben tánc- is fentartja lemondását. Az egylet ér- A baleset (dialog) előadják Haraszthy 
segíteni. A pékekkel szemben nincs köz- mulatsággal, énekkel és szavalattal egy- i bekében szükségesnek tartotta, hogy Gyula és ifi. Durcsinszky Gyula 8 Ka- 
vetlen hatásköre, de segíteni fog az ál- bekötve hirdetett nagy sikerű felolvasó' az e£y,etnek minden évi szokásos mu tonabanda induló a »kis szökevény«- 
lapoton. Arról nem tehet, hogy a pi- estély rendezéséből kifolyólag olyan I *??{?** tekintélyes egyének közremű- bői előadja az itj. zenekar, 
acra alig hoznak aprómarhát . . . félreértéül, m#,riinnu r , , /  , i kotlésével rendezze, hogy aziránt -  Kivándorlók sorsa. E hét folyamán

VVi ddcr  Gyul a  : Roppant nagyok fé eélté‘ek me,ultck fd az cRy>ct el- a nagyközönség érdeklődését felkeltse, két csoport amerikai kivándorlót tar- 
a vámok! nokc és a,elnöke között, amelyek vál- Ezért rendezett táncmulatsággal egybe- tóztatott le a sátoraljaújhelyi rendőrség.

S z é k e l y  El e k :  Alig kerül 7 0 -8 0  sá8ot hléztek elő. kötött felolvasó estélyt. Az elnökkel Az első csoporttal kézrekerült a kiván-
aprómarha cgy-egy vásárra . . . Minden félremagyarázás kikerülése vé- szemken felmerült félreértés azonban dorlást közvetítő ügynök is egy Tkacsik

E g y  hang:  A kofák megrohanják a gett az ügy megvilágításához szükséges ?rra ke"ztcUe> hogy lemondását fenn- nevű ügynökkel, aki jó pénzért arra 
vámon túl is a szekereket . . , . . . , .. . .., S ‘ tartáa megtisztelő állását majd a. vállalkozott, hogy a nyolc telepóczi

W i d d e r  Gyul a :  A vámok és költ- eVL ez^ \  1U lcozetesszu.< : közgyűlésnek is rendelkezésre bocsássa, atyafit minden bántódás nélkül kisegíti
ségek nagyok, azokat kell kisebbíteni. Matohi Etele alispán, az egylet el- Felelős szerkesztőnk a további teen- az uj hazába, Amerikába. A terv azon- 

Általáuos zaj mellett érezhető volt a nöke az c‘oadaf> napjának esti */.,0 ddkct megbeszélte az alispánnal, meg- bán nem sikerült, mert a rendőrség 
polgármester álláspontjából a bizonyta- órájára a következő levelet intézte Biró áHapodtak abban, hogy a legközelebbi őket a pályaudvaron leta-tóztatta s igy 
lansag, mert hisz mindenki tudja, ennek Pál alelnökhöz: közgyűlés idejéig tovább intézik az a kivándorlók nemértek el céljuk meg-
a közhangulatnak árja ellen nem lehet mu.- , - , egylet ügyeit. Ottan a plénum előtt is valósításához, annyi örömük azonban
úszni, a piacunk roppant drága. (A . | bejelentik a lemondást. volt, hogy az ügynöknek szánt és már
vámbérlőket kell megszorítani.) . ^ lutan felszólittatásom alkalmával elveszettnek tartott tekintélyes összeg

Még szavaztak a közpénzek clhelye^ t,sztau csak felolvasó estélyről volt ( ^  _  megkerült. — A másik csoport galíciai
zése ügyében, azután egy két választ fZ° ...a . /5 ° fSult l  Jancsi és Palágyi I H  I R E  K .  származású kivándorlókból állott, akik
mányba tagokat jelöltek és néhány apró kozrcmukodeseről: most pedig ettől, közvetítő ügynök nélkül jutottak Uj-
ügy elintézése után a gyűlés egy ne- eKtszen eltérő programmról értesül- J helyig. A kivándorolni szándékozó atya-
gyed 6 órakor véget ért. ‘em ; bocsánatot kérek elmaradásom- — Áthelyezés. Mester Dezső joggya- fialcat a rendőrség illetőségi községeikbe

éit és kérem magamat kimenteni. kornok a rozsnyói kir. járásbiróságtól, utasította.
A T i \  \ « Tisztelője a sátoralja-ujhelyi kir. járásbírósághoz — Fösorozások vármegyénk terüle-
A z  Iparos Onkepzo E g y le t Matohi Etele helyeztetett át, tén. Az idei fősorozás vármegyénk te-

e s té ly e .  Erre Biró Pál alelnök másnap 12-én ^  ^ s ö  debreceni ruletén f évi március hó 1-től április
-  Saját tudósítónktól. -  reggel 8 órakor a következő levelet fu\óh*íl fónokma déle,ö‘l 11 orakor 20-ig, időközben fog végbemenni.. Ez

. Az Iparos Önképző Egylet szokásos Matolai Etele alispán, elnökhöz: ^  rc“ t U
évi nagy mulatságát e ho 11-én Vasár- Iekmtetes Kínok Ur! kir. törvényszéki irodaigazgató kedves csu város részéről 9 -1 0 . a vidék ró-
napon este taitóttá meg a Városi bzm- Tekintetes elnök urnák tegnap hoz- leányának. — Papácsi Aladár helybeli széről 12-15 . Szerencsen 17-21 . To- 
liázban. Ez alkalommal nem szimelo- zám intézett levele arra késztetett en- M. Á. V. mozdonyvezető e hó 10 én kajban 2 3 -2 6 . Szinnán 2 4 -2 7 . Ho. 
fzia.! ren eztek; hanem felolvasó cs- gém, hogy az Iparos Önképző Egy- j szombaton délután vezette oltárhoz a tnonuán 29 — 31. Sz!i\>pkón ápiilis 3—4.

Sl 1 iH'jKuya'm Ma- létnél viselt megtisztelő alelnöki állás-j a helybeli róm. kath. templomban Varannón 6—7. Gálszécsen 9 —18. Nagy 
, [• , c. ’ .j  . 1í0SSH('t Juuost es l a  ról lemondjak. Kérem szives elnézését,! Szendrei (Scholcz) Irma kisasszonyt. Mihályban pedig április 20 —28 ig. 
a n ° ? 1'i»>i^a,|. ’if'V 3me y hogy ezt még a tegnapi est folyamán -  Kubetik Jan hangversenye. Kube -  Értesítés. A »sátoraljaújhelyi

a f Je l1 ., 'C lett nabry meg'nem teltem, de az estély meg- lile Jan a világnak talán legnagyobb könyvnyomdászok segélyző egyesülete«
. A . e, ? vas<̂ st ,,ánt’ azoi.1‘ tartását, tekintettel a színházban jelen- hegedűművésze, ki játékával valósággal tisztelettel értesíti — lapunk utján — 

mán v° zrtil11' 01 u m -K Briss Hci- volt nagyssámu díszes közönségre, mi- forrongásba hozta a művészköröket tud- mindazon urakat, kik az elmúlt héten
t.y.l /./, ZSe az, et laf0ai- utan e,nök urat ottan még helyette- valevőleg csütörtökön este tartja hang- felhívást kaptak az egyesület pártoló-

a ^vön^irüpn'li ° 'f  !SU*° aSw  m?.Kte l l s,tf neni kclIctt' ezzel végkép megaka- versenyét a városi színházban. Első kon- tagjai sorába való belépésre, hogy
közönségei A7 i ' ! dilyozm nem akartam. Ezért vártam ccrlje, melyet a vármegyeházában tar- pártoló-tagsági dij egész évre 4 korona.

i ti n.f? 1 *, ki‘. e 2 r ‘l ^  ‘ ' )f* a ,ua' rcKgelt, amikor korán sietek tott oly fenomenális hatással volt váró- — Lopás a vasúton. E. hó 12-én
varos hölevl’̂ ín sfW n ep 01 SZmtCn Ü ,e™0,.ldásomat bejelenteni. ’ sunk közönségére, hogy most midőn hajnalban a Munkácsról Uogvárra menő
tansolt * ^zulc;J^va Sajnálattal teszem ezt, mert én vól- j másodízben keresi fel városunkat, a városi vonaton Komáromi István főhadnagy-

P ereplo.vnek külön-1 tani az, akiv az iparos ifjak kulturális j színházat kellett választani szereplése nak egy II-od osztályban elhelyezett
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tCttCSl4°  erac,endök közelébe juthassanak. Az valószínű, hogy annak tőkéje is elve-1 Csiszár Rózsa, (M.-Izsép), Debreczeni 
zás folyamatbán°van ^  ^  nyümo‘ ; cgfsz hájban csak két fiatal leányka szett, vagy más intézetre visszaszállott.í Jolán, Etelka. Ilonka, Derncsák Róza,

loiyaniaiDan van. volt otthon, kik közül az egyik a zaj Egyelőre c kérdésekről kérünk fel-1 Eiselt Mariska, Margit (Kiese) Fejéi
- L o p á s  a kassai pályaudvari pós- hallatára néhai atyjának töltött revol- világositást a vármegye t. közönségétől Ilonka (S.-A.-Ujhcly), Fehér Ilon (Vaj-

tan. Említettük múltkori számunkban veiét lekapta a szögről s kifelé indult, s a kör volt tagjaitól*) és reméljük, hogy dácska), Gancsik Vilma, Hankisz Blanka,
e/t a szenzációs lopást, mit a kassai | hogy az alkalmatlankodókat elriassza, a megye közönsége nem lesz hideg e Ilazay Jolán, Horváth Juliska (Bnest) 
u ' k i VaP Pdst^ an elkövettek és mely Aligha nem került volna életébe nagy vállalkozásunk iránt, támogatni fog fel- Kis Gizella, Láczay Gizella Makláry 
lazba hozta az egész kassa-ujhelyi ut- lelkiemről tanúskodó vállalkozása, ha vi'ágositásával, tanácsaival, elvégre hi- Margit Markón Mariska, Maok Máttha 
vonalat. Levelezőnk újabban követke- abban a pillanatban elő nem keiül a szén ez nemcsak a mi, de az egész Erzsiké (Vajdácska), Sarkadi Erzsiké’ 
zokeppen értesít erről a szenzációs sik- j ház tulajdonosa, Nyárfás fékőző, ki azon- megye dicsősége! ' Spiellenbcrg Sárika (S.-A.-Cjhely), Sze-
kasztásrol: j bán nem tudta őket megfékezni, csup A zemplénmegyei egyetemi ifjúság j lényi Carolina, Szinnyei Ilonka, Szívós

bivaki István postaszolgh, feleséges | pán megszakítani. A merész lánykát, felhívása a következő: Irén, Domatko Szeréna (Homonna)
ember 8 egy gyermek atyja szolgálat- ki különben a polgári iskolai növendék, \ , A ZCmplénmegyei egyetemi ifjak I Vass Ilonka. Virág Gizi. Zsindely Etus, 
tételre a pályaudvari postahivatalhoz az egyik tettes fejen ütötte, de min-:,. .  ,, . . . .  , . , , Zsoldos Ftelkn T*w»i
volt beosztva. Azelőtt a lakatosmester- den komolyabb következmény nélkül. kórébtn dénk moz*a,om mdult me*’ u “  Tom'
séget kultiválta s lehet, hogy a múlt _  Arad a Bodrog. A folytonos eső-!hogy a mcsyebeli i(Jak között benső )( Hangverseny Sárospatakon. A sá
emlékei, lehet, hogy a mostoha körül- zések folytán a városunk aljában folyó tartós érintkezést tartson főn. Egy- sóspataki áll. tanítóképző növendékei 
menyek vitték arra, hogy e hó 8 án Bodrog rohamosan árad. A faluk népe úttal felhívást intéz a zempléni kör volt crseri) nyel egybekötött farsangi
este 5 és 7 óra között a pályaudvari a töltéseken éjjel-nappal őrködik, a szi- tagjaihoz hogy a kör előbbi működését 'llulatsá£ra kdizdöd?ek* Tekintettel arra 
postahelyiségben 3820 koronát tártál- vattvuk pedig teljes erővel működnek n i  , u , T   ̂ , hoRy a rendezést V e r e s Ferenc tanár
mazó 5 darab pénzes levelet ellopott - I  Medvéd támadása Régóta cmlé- ‘ Ct° ’ birtokukban levő adatokat mi- vállalta magára, c mulatság rendkívül 
és a 6-ikat, mely a legértékesebb volt, kéznek az iijhelyvidéíi vadászok, hogy elöhb Novák Béla műegyetemi hallgató érdekesnek Ígérkezik, 
nem látva, ott hagyta. A postatiszt, a medve ütötte volna fel fejét határunk- urboz (Műegyetem, Budapest) bekül- )( Szinielöadás VarannÓn. A varannói 
mint észrevette, a pénzeslcvelek eltü- ban< Kovácsvágáson kiment egy suhanc deni szíveskedjenek.« izr. nőegyesület purim napján tánccal
nését, azonnal jelentést tett főnökének négy ökör fogatú szekerével az erdőre Most pedi«- remélve, hogy fáradozá- egybekötött műkedvelői előadást ren- 
és a rendőrségnek és nyomban meg- fáért. Kiérvén a tetőre, megrakodott és sunkat siker^koronáza’ndja, nincs más d®z- Az előadás elé úgy a város, 
indítottak a nyomozást. A nyomozás a rakodás ideje alatt szénát téve ökre teendőm, mint a tek. Szerkesztő urnák mint a v’idék na87 érdeklődéssel visel- 
Cseicnyi Béla rendőralkapitány, Juhász elé, jól is tartotta őket. Egy közel eső köszönetünk kifejezni azon szívességé- tetik-
Mór ren dór-segéd fogai m az o és a kas- völgyben kút lévén, a suhanc kifogta őrt, hogy felszólalásunknak b. lapja ha- )( Batyubál. A gcsztelyi ev. ref. egy- 
sji postaigazgatósag két kiküldöttének ökreit, hogy oda lenn megitassa, Mikor sálijait megnyitni szíveskedett. ház február 25 én az ev. ref. iskolai
'észtvételével ment végbe. Még aznap már a kút közelébe ért, két fiatal medve Budapest, 1900. február hó 12. termében jótékonycélu zártkörű batyu
este fel tíz órakor kezdték meg a nyo- ugrott elő és nekirontott az egyik ökör- Németh Pál, bált rendez. Személyjegy 2 korona, csa-
mozást s egész éjjel folytatták. Másnap nek. A fiú is és az ökör is futásnak jOKh , Vft8 tktnf hallgató, ládjcgy 4 korona,
icggeltol Baloghy György kir. ügyész eredt. Az egyik tinó azonban nekiva- *i F.nnek az egyletnek én is tag.ja voltam, v  T>, ... . . .  . . .
közreműködésével folyt a nyomozás késő dúlt az egyik mackónak és oly ügye- de hogy mi történt azzal tovább, azt nem ]v IUZ0lt0-Dai I OlCSVan. A tolcsvai 
estig. A nyomozatot megkönnyítette az, scn kapta a szarvára, hogy le sem esett tUÍ,om- Szcrk- onkéntes tuzoltó^egyllet saját alaptőkéje
hogy 9-én délelőtt 2 asszony 3590 ko- addig, mig ki nem lehelte páráját. " ......................"*......  gyarapítására e hó 25-̂ éu zártkörű tánc-
ronat hoztak a rendőrségre, mely ősz- __ A kút titka. Zombor mellett az FARSANG. Í T ^ ' af ^ i f 1 d,E fzemé'
szeget 8 án este Siváki István egy országúton egy munkás ember a kút- yenként 1 kor. 60 fill., családjegy 3
varróleánynak adott át. Erre a rendőr- ból vizet akart meríteni. A mint a ved- 0  . ^  , korona‘ Kezdete fél 8 órakoj*
segtől három embert küldtek Siváki ret a viz felszínéről felemelte, m egré-j^  Sárospataki T o rn á sz-Eg y le t )( AZ Ónodi iparos ifjúság f. hó 17-én 
felkeresésére, kit Macii Kovács Béla és mülve vette észre, hogy az egyik ki- táncestélye . tartja jótékonycélu zártkörű táncestélyét
Kassai detektiv a sajat lakásán elfog- álló szegen egy férfi holttest lóg. A __ clk<t kiküldőt̂  tudósítónktól - a városháza termében, 
tak és a kapitányságra szállították. Si- megrémült ember sietett a csendőrség- , . fh  , w r arsannj nantár A» íonn
váki a rendőrség előtt konokul taga- nek erről jelentést tenni A szemle al- Sárospatak, február 11. )( Farsangi naptar Az 1900. év
dott. Elismerte ugyan, hogy CzeÜer k ^  K “ ik Weí* Samu A sárospataki tornászegylet e hó
Maiiskának pénzt adott, de azt a pénzt személyazonosságát s konstatálták, hogy 10 én, az elmúlt szombaton, tartotta vct|<ező- ^
ő 8 nap előtt egy rongyba kötve a Weisz fején öt lövés által okozott ha- jubiláns láncestélyét a városháza összes , ''
sétatéren találta s anyjának akaita el- lálos seb van. Az illetékes hatósága termeiben. február 17-én A gyártelepi dal-, zene és
küldeni. Később már azt állította, hogy legszélesebb körű nyomozást indította j A sok fekete frakkos alak már 8 on P7, kbr na8T bohóc-
8-án délután 5 órakor találta a pénzt. meg. j órakor izgatottan várta a bál kezdetét a x
A mai napon ismét beszolgáltattak a | — 605,970 koronát fizetett a trlesti | s nem egy ifjú tornász szive dobbant * » Az ifjúság koncerttel egy-
rendőrségnek 20 forintot az ellopott I általános biztositó társaság (Assicura-! meg hevesebben, mikor az élővirágok- ekötött bálja,
összegből s remélhető, hogy az ellopott i zioni Generáli) a Sopron-Iváni—kastély kai díszített s a lampionok százaitól •
összeg csekély hiánynyal meg fog ke- j leégett lakberendezési tárgyaiért. Ily ragyogó terembe bevezette a szebbnél

j óriási összeget hazánkban egy lakásban szebb hölgyeket. Kilenc órára együtt Í R Ó D A T  O lV Í
— Furfangos vendégszeretet. Ko-1 ]évc$ bútorokért még nem fizettek. Az volt a fényes báli közönség s végre 

vály József cékei 23 éves földmives j a körülmény, hogy még egy várszerü fölhangzott egy ritmikus keringőnek
Amerikába akart kivándorolni. Útlevele ! kastélyban is lehetséges egy ilyen óri- első akkordja. Megmutatták a tornász . ,, .    v  . .  , . . .
ugyan nem volt, de azért elindult s j ^si tüzeset, legjobban bizonyítja azt, urak, hogy csakugyan kitűnő és kitartó Eltemetett város. Nelozudult a Vezuv,
tegnap reggel szerencsésen el is jutott hogy mily fontos mindenkire, hogy la- tornászok, mert egész kivilágos kivi- ,orrt’ , »  sustorgott. lerohanó lá-
Oderbergrc. Innen azonban visszaküld-1 ká? berendezését tűzkár ellen biztosítsa. | radtig táncoltak. vaja eltemetett 3 varost. Nem most,
ték, mert nem volt útlevele. Haza c ^ k  j Különösen akkor, midőn a Generálinál Három négyes volt, melyek mind- han<-m az okoibán. Nem. modern vá-
a hajnali vonattal utazhatott volna, el- az j|y biztosításért fizetendő díj oly egyiket kűlön-külön 44 pár táncolta. r(DSOk voltak'' leueaezesuic sem most 
határozta, tehát, hogy az éjszakát a szerfelett olcsó. Minden bővebb felvilá- A második négyest követő lövid tour történt, csalt a magyar irodalomban, 
kassai váróteremben tölti. Kovály meg-; gositással szolgál a triesti általsnos biz- elhangzása után megkezdődött a szün- 1 ompeu hazsoiait, városrészéit egymás- 
nyugodott ebben, lefeküdt és készpén- tositó társaság itteni főügynöksége: Kei- óra, akarom mondani az angol-búr hú- ^ án . k, at , kl, az. a[cneologia, s az i 
zét Csermetics csapos legény gondjaira chard Mór és fiánál. boru, mert az is volt. A rendezőség okon életnek hu képét, az archaikus
bízta. Rövid idő múlva azonban arról hat-hat tagja búrnak illetve angolnak művészetnek nem egy kmcsét hozta
panaszkodott, hogy fazik. Csermetics .. volt felöltözve s a különféle fúvós hang- naPv|l ^ ,<l* Gyönyörű freskók iejlettek
indítványára hat a városba mentek te- A  Z e m p le n m e g y e t kor. | szerekkel felfegyverkezett búrok felvo- a lava alatt, most tele van velők a
ázni. Csermetics mindenütt fizetett és j _  Levél a szerkesztőhöz. nulásával kezdődött az előadás s az an- náP°*y‘ miueum. A viskók után palo-
vendégelte Kovályt, mert a vendéget # c . , golok leventéiével végződött. fákat fedeztek fel, s lassan kitűnt a
— Úgymond -  meg kell becsülni. Ké- Tekintetes Szerkesztő űrts?Unóra utín jö„  az a bizonyos csár- '»*» hamuja közül egyegy műremek, 
sőbb pezsgőt és cigányt hozatott Cser- A budapesti egyetemen a zemp’én- dás, utána tour, tour után négyes, utána megkövesüt hulla, b amint a
metics és még a zeneengedélyt is meg- megyei ifjak körében élénk mozgalom viradtig csárdás, jókedvben, zavartala- hullák lassankint kibontakoztak az alak
váltotta. Kovály csak ámult-bámult s j indult meg a »Zemplénmegyei kör« nul, hol erősebben, hol csendesebben, falansagból, vonalaik kifejlettek, úgy 
nem győzte eléggé magasztalni a kas- létesítése iránt. csupa merő jókedv, a melyet a reggeli boníakozott, úgy fejlett ki lassanként
sai vendégszeretetet. A mint hajnalo- Az egyetemek zempléni ifjúsága lé- nap sugarai aranyoztak már meg, jól- a b  ° ’tak aJakJaval egy«lt eletök. b rna 
dott az állomás felé mentek, mert Ko- tesiteni akar egy kört, mert társulási esőn mosolyogva ezen a pajzán lián- é cí é*.e . sj ' r  d “ ckek^ k°zbtti 
vály még a 4 drai újhelyi vonattal akrt I érzéke, a közös rög összekapcsoló ereje gulaton; csak a mamák, azok az irigy n>'̂ s éJje‘ kísértetek sora száll át 1 om- 
elutazni. A váróteremben azonban Cser- j s önérzete buzdítja erre. mamák terjesztik a legszörnyübb indít- iircs utcain- Us nappal csendes a
metics nyomtalanul eltűnt. A meglepe-: Majdnem minden megyének van az ványt az ő megszokott unalmas indít- y  'ia?y múzeuma, ez a kihalt, meg- 
tésből magahoz tért Kovály azonnal I egyetemen köre és azt hisszük: Zem- vanyukat a hazamenésre. — Hiába uajt város, s az utazók kegyelettel, meg- 
fölkerestc a vasúti rendőrség órvezető- j plénmegye ifjainak is van és lesz ele- minden ellenszegülés, közbe lép a papa uidulUn nézik a ket ezeiéves megkö- 
jét s az őrvezető segítségével azután (gendö ereje, hogy a »Zemplénmegyei is, föladja a belépőt s még egy búcsú- vd t uullakat_ az üvcgbuia alatt , a fia-
Csermetics keresésére indult, kit eg y ! kör«-t megtestesítse. De mert magasabb pillantást vetve a terembe haza vonul- ta* leányt, ki talán vőlegényéről álmo-
Kossuth Lajos-utcai vendéglőben meg a cél, erőt — önerőnk felülhaladó ki- nak egyre azt suttogva; »Micsoda bál« ^ ̂ u u i .  * da8asztdsz^k ^1*
is találtak. Csermetics Csclényi rendőr- tartást kíván, valjuk be, hogy támo- »Micsoda bál*. A jelenvolt díszes ett : rt a " a  ̂ • a kdtyat> mely két- 
kapitány előtt tagadta, hogy megszö- gatásra szorulunk, mivel a kezdett itt hölgyközönség névsora a következő: cy ea |R Rugg'0u'gazdája elpusztult ha- 
kött volna Kovály mellől, sőt azt álli- a szokottnál nehezebb. Asszonyok-. Adriányi Kálmánná(Tolcsva),1 zanak küszöbén.
tóttá, hogy az távozott el tőle. Azőri- Ép azéit intéz a zempléni egyetemi Balog Pálné (M. Izsép), Búza Jánosné, j l-zt a kihalt várost kelti uj életre
zetére bízott pénzből csak 96 korona ifjúság a megye lapjaiban felhívást a Debreczeni Bertalanná, Ellend Józsefné,! Geréb József munkája, a Nagy Képes
50 fillért adott vissza, a többit kovály* kör volt tagjaihoz, hogy azok a körre Eiselt Vincéné (Ricse), özv. Fejér An- Világtörténet Ill-ik kötete, melynek im- 
lyal a korcsmákban költötte el. A szc- vonatkozó adatokat Novak Béla mű- dorné (S -A.-Ujhely), dr. Finkey Fe- mar 56-ik füzete jelent meg. 
gény, becsapott Koválynak persze most egyetemi hallgató úrhoz — már a cél renezné, Maklary Papp Miklósné, özv. A 12 kötetes nagy munka szerkesz- 
már egész más fogalma volt a kassai érdekében is — beküldeni szivesked- Maok Ferencné, Nagy Aronné, Nagy 1 tője Marcali Henrik, egyetemi tanár, a 
vendégszeretetről. Sokáig dolgozhat Cé jenek. Lajosné, özv. Sarkady Nagy Sándorné, rómaiakról szóló kötet szerzője szer
kén mig elveszett pénzét összegyűjt- Mint halljuk létezett az egyetem ke- Steinfeld Jenőné, özv. Szabó Károly n é .! zője clr. Geréb József. Egy-cgy kötet
heti. * belében egy »Sátoraljaújhelyi kör« is. Szívós Mihályné, Tarcaly Jánosné, Vass ára díszes félbőrkötésben 8 frt; fűze-

Betörési kísérlet. Városunkban (Vagy tán azon kívül?). Ennek már oly Juvréné, Virág Józsefné. Vitkay Lajosné, j tenként is kapható 30 krjával. Megje- 
szerdán este 11 órakor két álarcos rabló szép alaptőkéje volt, hogy azzal egy özv. Ujlaky Istvánná, özv. Zsindely Ist- j  len minden héten egy füzet. Kapható 
akart behatolni egy szegény özvegy kört létesíteni, s azt a kellő, tekintélyes vánné, Zsoldos Benőné. a kiadóknál (Révai Testvérek, írod. Int.
asszony: Székelyné lakásába. A pitvar- nívóra emelni lehetséges volna. De Leányok'. Adriányi Elza, Olga (Tolcsva), Rt. Budadcst, VIII., Üllői-ut 18.) s min-
nak ablakát már betörték, hogy az el- mivel a kör több éven át szünetelt; Balog Margit (M. Izsép), Búza Margit,' den hazai könyvkereskedés utján.
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TÖRVÉNYSZÉK.

§ Súlyos testi sértés bűntettével
vádolt Szabó István állott ;i sátoralja
újhelyi kir. törvényszék előtt f. hó ío- 
nn. Szabó ugyanis azt hallotta, hogy 
Kessler Jakab feleségét megütötte, miért 
is épen kocsiját hazahajtó Kesslert meg
támadta, ki mielőtt védekezhetett volna, 
kezéből Ssabó as ostort kiragadta és 
oly szerencsétlenül sújtott Keszler felé, 
hogy egyik szemének látóképessége 
örökre elveszett. A kir. törvényszék 
figyelembe vevén azon körülményt, 
hogy egy tanúval beigazolást nyert 
Keszler feleségének bántalmazása, to
vábbá, hogy a támadás eredménye 
messze felülmúlta a szándékot, a btlő 
tvnykv 303. értelmiben ezen enyhítő 
körülmények figyelembe vételével vád
lottat a súlyos testi sértés bűntettében 
bűnösnek kimondván nyolc havi bör
tönre ítélte. Vádlott és ügyész felleb
beztek.

S Párviadal vétségével vádolt Ad
riányi Béla joghallgató és Bánhidy j 
Géza műegyetemi hallgatók állottak 
ugyancsak f. hó 13 án a kir. tórv. előtt.
A párbajra Bánhidy sértése adott okot, 
ki a párviadal alkalmával mellén kisebb 

[sérülést is szenvedett. A kir. tvszékj 
tekintetbe vevén, hogy a sértő fél Bán
hidy volt, ellenben Adriányi kereste a 
békés kiegyenlítést, de a párbaj mint
egy ráerőszakoltatok Adriányi Bélát 3, 
Bánhidy Gézát periig 11 napi állam
fogházra Ítélte.

g Bűnügyi tárgyalások febr. 16-án.
Párviadal vétségével vádolt Blum Artur 
bűnügyében. — .Sikkasztás vétségével 
vádolt Szerző Sándor bűnügyében. — 
Súlyos testi sértés vétségével vádolt 
Telepovszky Mihály bünügyébcnl - - I 
Magánlaksértés vétségével vádólt Ka
cséra János bűnügyében. — Lopás vét-. 
ségével vádolt Szatmáry József bűn
ügyében.

Kiadó tulajdonos: 
LANDESMANN MIKSA.

LANDESMANN MIKSA és TAKSA
két gyorssajtóval, különféle segédgépekkel és a legdivatosabb betű fa j okkal, 

a kor igényeinek megfelelően

K ö  N Y V N Y  O M D Á J A
W E K E R L E -T É R  SÁTOR ALJ A-UJHELY D R. S C H Ö N  H Á Z

ajánlkozik mindennemű könyvnyoiiidai ímiiikának, 11. m : hírlapok, folyóiratok, könyvek, röp- 
iratok, clisznitivek, szinlapok, takarékpénztári eví zárszámadások, tanoclai jelentések, árjegyzékek, számlák bárca- 
könyvek perforirozva (lyukkasztva) levélpapírok és levélboritékok, eljegyzési, lakodalmi és táncvigalmi meg

hívók, táncrendek, gyászjelentések, körlevelek, táblázatok falragaszok stb. stb.

Ízléses, h i b á t l a n ,gyors, pontos és jutányos árban
kívánatra  több színben való elkészítésére.

Nagy raktár mindenféle községi, körjegyzői, ügyvédi, kereskedői, egyházi és iskolai

N Y O M T A T V Á N Y O K B Ó L
m elyek itt olc'«ö1 >I>íiii kaphatók , mint Ijí'vi'liol.

előfizetésre és RiróeiéseR Közlésére a IcgalRaímasaBB és legolcsóBB lap a

„FELSŐMAGYARORSZÁGI H IRLAP“
5 vármegye független polgárainak legelterjedtebblapja. Nlegjelen hetenkint kétszer.

Előfizetési ára: Egy évre 5 Irt Félévre 2 Irt 50 kr. Negyedévre 1 Irt 25 kr. Hirdetések jutányos árban közöltetnek

Nyomtatott Land e sm an n M iksa és T a rs a  gyo rssajtó ján S á to ra lja -U jh e ly

j j  y O Ü U O U U U O U U U U U U U U U U U U U V w w w |
$! fiz első leánykiházasitási egylet ni. sz. |
V L eá n y  és ftu  biztosító intézet. I
C> Alapittatott 1863-ban.

V Sátoralja-Ujhelyben Zemplénvármegyére íőügynökséget | 
Q létesített. Iroda. IVekerle-tér, Vörös-ökör é p ü le t i  cm. I
V
C * Előnyös feltételek mellett alügynökségeket felállít, ügy- 1 

nököket felfogad, ebben nem^jártasokat díjmentesen be- 
5  tanít. — Bővebbet az iroda helyiségben. ^

í j  U gyanitt egy pénabessedö is fe lvé te tik  J

o
nooooooooQ*oooooooooooo«ooo!
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