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Sátoraljaújhely város felirata 
a  katonai terhek ellen.

— Benyújtás végett elküldték Dékus Ernő 
orsz. képviselőnek. —

M élyen tiszte lt Képviselőház!

Sátoraljaújhely város közönsége 
mély tisztelettel járul a magyar 
nép képviselői elé, hogy hazafiui 
aggodalm át nyilvánítsa a kormány 
által beterjesztett katonai tör
vényjavaslatok következményei fe
lett és alázattal kérje a mélyen 
tisztelt Képviselőházat, hogy e 
törvényjavaslatot elu tasítan i méltóz- 
tassék.

Hazánk elszomorító közállapota, 
az általános elszegényedettség és 
a közhelyzet javítására elenged
hetetlenül szükséges áldozatok 
mellett a vér- és pénzadó újabb 
emelése csak lejebb taszítaná nem
zetünket a romlás lejtőjén.

Eddigi katonai terheink is el
viselhetetlenül nyomják a gazda
ságilag  pusztuló nemzetet és há
rom éves katonai szolgálat mel
lett az eddigi békelétszám is vég
zetszerűen nehezedik népességben 
szintén folyton pusztuló orszá
gunkra.

Nem csillapíthatja aggodalm a
inkat az a vigasztalás, hogy a tár
gyalás alatt lévő javaslat állító
lag nem okoz kimondott adó
emelést.

Nem — mert tény az, hogy a 
belőle következő uj katonai ter
hek fedezése az ország még ren
delkezésre álló pénzforrásait min
denesetre elvonja a nemzet kul
túrái és gazdasági előbbrevitelé- 
nek legsürgősebb feladataitól és 
ezzel m eggátolja nemzetünk föl-; 
lélegzését, megerősödését.

S  ezenkívül a tapasztalat bizo
nyítja, hogy a fennálló viszás és 
súlyos adózási rendszer kihaszná
lásával — kimondott adó-emelés 
nélkül is — egyre emelkedhet
nek és nőhetnek a lakosság adó
terhei.

Az anyagi pusztulás és a ki
vándorlás ellensúlyozása végett, 
a nemzet-fentartó polgári munka 
és a könnyebb családalapítás fon
tos érdekéből katonai terheink- 
nek és a szolgálati időnek leszál
lítása m ár toló, m in t időszerű.

Ezek helyett a dolgos kezek 
nagymérvű elvonásának és a ter
hek minden irányú emelésének a 
terve bennünket is feljajdulásra 
indít, mert országunk szomorú 
helyzete, gazdasági és kulturális 
elmaradottsága, az elszegényedés 
és kivándorlás Zemplénvárme- 
gyénkben kétségbeejtően nyilvá
nul.

A sérelmes javaslatok törvény- 
nyé emelése kétszeres sulylyal ne

hezednék hazánkra és magyar né-1 
píinkre, mert kétségtelen, hogy a 
nemzet erejének végső megfeszí
tése oly katonai szervezet érde
kében történnék, mely szent és 
jogos nemzeti aspiráczióinktól na-; 
gyón messze áll, mivel ez a had
ügyi szervezet ellenkezik a ma
gyar államiság fogalmával és ér
dekeivel.

Alázattal kérjük tehát a mé
lyen tisztelt Képviselőházat, hogy 
minden körülmények közt méltóz- 
tassék valóra váltani az önálló 
nemzed lét elemi követelményeit: 
a nemzeti jelvények és m agyar ve
zényszó kizárólagos használatát, a 
m agyar ezredeknek csakis honi te
rületen, kizárólag m agyar tisztek  
a la tt leendő elhelyezését és a m agyar  
korona összes katonáinak a m agyar  
alkotm ányra való felesketését.

Hazafiui bizalommal kérjük és 
reméljük ezt a Nemzet bölcs T a
nácsától, nehogy állami és nem
zeti lét mellett államiságunk még 
mindig csonkán és csorbulva nyil
vánuljon Európa millióinak szemei 
előtt és hogy ezzel bírásához ju s
sunk annak az erőforrásnak, mely 
nélkül az egységes magyar nem
zeti állam kiépítése csak hiú  vágy 
és s is ip h u si munka.

A mélyen tisztelt Képviselő
háznak alázatos szolgái

Kelt Sátoraljaújhely r. t. város 
képviselőtestületének 1903. évi 
március hó 10-én tartott rendkí
vüli közgyűléséből

S z é k e ly  E l e k  
polgármester.

f i  szabadság finnepe.
Hatalmas, fényes ünnep volt 

Kossuth Lajos vármegyéjében 
március tizenötödike.

Megértette, megérezte ennek a 
vármegyének a közönsége, hogy 
kétszeres lelkesedéssel és fény
nyel kell ünnepelnie ebben a két
ségekkel s megpróbáltatásokkal 
teljes időben. Mint egész Ma
gyarországon, úgy Zemplénme- 
gyében is nem csak egyszerű 
visszaemlékezés napja volt márc. 
tizenötödike, de hatalmas tünte
tés, hatalmas figyelmeztetés az 
egyre követelőbb s erőszakosabb 
bécsi udvar számára, hogy a nem
zet türelme már a végletekig 
próbára van téve, s ha nem fog
nak valahára felhagyni a magyart 
pusztító és gyalázó politikájukkal, 
igen könnyen végigzúghat ezen 
az országon egy új ta lpra  m a
g y a r ! igen könnyen születhetik a 
keserűség csordultig telt poha
rából egy új Március!

*
Legnagyobb, legimpozánsabb volt 

persze Ujliely ünnepe. Akik óvatos

ságbúi, zavargásoktól való félelem
ből ellenségei az utcai ünnepeknek, 
most újra meggyőződhettek hogy az 
újhelyi polgárság érettsége s fegyel
mezettsége minden kifogáson felül 
áll, s hogy evvel a „csőcselékkel" 
sokkal szebben, rendesebben s biz
tosabban lehet ilyen nagyszabású 
ünnepet rendezni, mint akármilyen 
előkelő, magas színvonalú közön
séggel.

Öt-hatezer főnyi közönség vonult 
végig a gyárteleptől a honvéd ka
szárnyáig a legremekebb, a legim
pozánsabb rendben, egy hajszálnyi 
rendzavarás nélkül.

Este fél 7 órakor indult a menet 
a Rákóczi-utca gyártelepi végéről. 
Elől a Kossuth Lajos asztaltársaság 
fiatal tagjai, 30 nemzetiszinű lam
pionnal, azután a függetlenségi kör 
vezetői s mögöttük 200 égő fáklya 
sorfala közt az óriási közönség.

Lukács Károly zenekara hazafias 
dalokat játszott, s a tömeg, legtöbb- 
nyíre a Kossuth-nótát énekelve vo
nult lassan, méltóságosan.

Első megállás a függetlenségi kör 
előtt volt. A kör helyisége fénye
sen ki volt világítva, középen Kos
suth Lajos babérkosz"bruvaÍ övezett, 
lampionokkal körülvett arcképével. 
A villamossági társulat hazafias elő
zékenységgel két hatalmas iv lám
pát helyezett el a Korona szálloda 
két oldalán, egyet pedig az emlék
táblával jelölt Kossuth ház előtt,

A fényesen kivilágított téren fe
lejthetetlenül széditően szép látvány 
volt a rengeteg közönség, amely a 
nagy Széchényi-teret, a parkkal 
együtt egész a szemben lévő házak 
faláig, s egyik oldalon a megye
házáig, a másikon a Palotás-utcáig 
zsúfolva, megtöltötte, s elhelyezke
dése alatt hullámzott, morajlott, mint 
egy hatalmas tenger.

A Korona szálló feldíszített erké
lyéről Búza Barna tartotta a követ
kező beszédet:

Tisztelt Polgártársak!
Ötvenöt esztendeje most, hogy tiz 

egyszerű fiatal ember, egy szegény 
poétának a vezetése alatt elindult 
egy esős márcziusi reggel, avval a 
vakmerő, istenkisórtő elhatározással, 
hogy ők fel fogják ébreszteni az al
vó magyar nemzetet, szabaddá teszik 
a gondolatol, szabaddá teszik a rab
bilincsekbe vert Magyarországot,

Heggel elindultak egy rabhazának 
fővárosában, s este már egy öntu
datra ébredt szabad nemzet ünnepel
te őket, mint apostolait, mint felsza
badítóit. Most pedig ott ragyog a 
nevűk a történelem legdicsőbb alak
jai legszentebb nevei között. Fegy
ver se volt kezükben. Nem fekete
sárga lobogó alatt, nem német ve
zényszó mellett indultak, - - pedig a 
magyar nemzet mostani többségének 
felfogása szerint a diadalnak ezek 
az elengedhetetlen feltételei. Az ő 
zászlójuk az ősök háromszinü szent 
jelvénye volt, s vezényszavuk csak 
ez a két szó: Talpra m agyar! s 
fegyverük csak egy ,darab papiros 
volt, amelyre a magyar nemzet ti
zenkét pontba foglalt követeléseit 
Írták. S evvel az egy darab papiros
sal megostromolták a zsarnokság 
négyszáz éves épületét, megostromol
ták a trónt és szabaddá tették a 
nemzetet.

Ötvenöt esztendeje csak, hogy ez 
törtónt. Ötvenöt esztendeje a törté
nelem. a kalendárium szerint. De ha 
összehasonlítjuk azt a magyar nem
zetet, amely Petőfi hatalmas szavára 
talpra állott, evvel a mai magyar nem
zettel : azt kell hinnünk, hogy egy 
ezredév telt el azóta. Mert egy ez
redév is szinte kevés ahhoz, hogy 
annyira megromoljon, annyira sü- 
lyedjon egy nemzet, mint amonnyit 
romlott és siilyedt 1848 óta a ma
gyar.

IIol az a magyar nép, amely Kos
suth szavára megindult s az osztrák 
ármány, erőszak és cselszövés ezer 
pokolbeli légióival diadalmasan vív
ta meg a harcot?

Szolganemzedók él Árpád földjén, 
amely alázatosan lesi az osztrák ha
talom minden gondolatát, hogy tel
jesíthesse már, mielőtt kimondják. 
Istenverte nemzedék, amely szolga- 
lelküsógóben odaadja mindenét az 
idegennek, sünikor már koldussá lesz, 
koldusbotjából vándorbotot csinál, s 
elhagyva apái földjét uj hazába köl
tözik.

Hiszen lesülyedtek, szolgákká let
tek Leonidásnak, Miltiadesnek, a régi 
hős görögöknek ivadékai is. De há
romezer esztendő alatt, lassan, foko
zatosan sülyedtek a szolgaságba.

A mi hőskorunknak még csak öt
venöt esztendeje, s már szolganem
zedók él a bilincstörő hősök földjén. 
Leonidasaink sírján még friss a har.t, 
marathoni hőseinkből még vannak, 
akik itt élnek közöttünk : s már he- 
loták nemzete lett a magyarból.

Úgy vagyunk, mint a magasan 
szárnyaló madár, amelynek hatalmas 
szárnyait golyó bénítja meg, s akkor 
nem lassan, fokozatosan száll lefelé, 
hanem egyszerre zuhan a posvány 
legmélyére.

Magasröptű dicső küzdelme után 
úgy zuhant vissza a magyar is a 
szolgaság porába. Nem látja már a 
magasztos célt, amely után a lelke
sedés sólyomszárnyain tört most öt
venöt éve. Szegett szárnyakkal járva 
a föld porát boldog, ha meghunyász- 
kodása jutalmául kegyesen dob neki 
az osztrák hatalom egy-egy silány 
morzsát egy és szócskát, egy pár 
apró szobrot.

Bezeg nem ajándékot, nem ala
mizsnát kapott a magyar 1848-ban, 
— hanem felemelte kezét és akár 
tetszett az osztráknak, akár nem, el
vette azt, ami őt jogosan megilleti. 
Nem úgy mondta, mint most: kérek, 
könyörg'ók, — hanem erős zsarnokha
talmak ajtaját döngető szóval kiál
totta: akarom!, — és úgy lett, ahogy 
akarta !

Milyen más most a m agyar! Rósz 
időket élünk, rósz csillagok járnak. 
Mintha célul tűzte volna ki a hata
lom, hogy folyton sértegessen és gya- 
lázzon, egyre szertelenebb követe
léseket támaszt ellenünk. Mintha ki
váncsi volna rá, hogy mikor merül 
már ki a magyarnak a csudás türel
me : egyre jobban és jobban suhog
tatja felettünk korbácsütóseit.

S a ránk boruló szolgaságnak eb
ben a sötét éjjelében egy fénvosz- 
lop ragyog tisztán, szeplőtleníil, hogy 
fenntartsa bennünk a nemzet hajna
lába vetett bitó hitet: marczius 15-e.

S csudálatos, minden természeti- 
törvény ellenére, minél nagyobb a 
sötétség, s minél távolabb van tő-
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lünk az a szent nap : emlékének fé
nye annál szebben ragyog.

Igen, mert nem a természetnek, 
de a nemzet lelkének törvényei okoz
zák azt a ragyogást. A nemzet lelke 
az, amely, minél szomornbb a jelen 
szolgasága, annál vágyóbban, annál 
epedőbben fordul vissza ahhoz a ra
gyogó, fényes múlthoz. S minél sö- 
t^tebb lesz előttünk a kibontakozás 
reménye, annál erősebbé válik a hit, 
hogy csak egy ut van, amely kive
zet ebből a nyomoruságból: március 
15-ének útja.

Ezért válik folyton fényesebbé en
nek a napnak az emléke, ezért ün
nepeljük évről évre nagyobb, oda- 
adébb, hatalmasabb rajongással.

Nem a múlt emléke már ez az Un-j 
nép, hanem a jövő vágya és remény- j 
sége.

S az a jövő el fog jönni, mert 
jönnie kell. Március tizenötödike nem 
volt, hanem lesz.

Igen, lesz még egyszer ünnep a 
világon, talán nem is olyan sokára 
már. Felébred a magyar nép, — nem 
az, amely most a hatalmasok körül 
hizeleg, hanem az igazi nép, az a 
hatalma« tenger, amely az egyetlen 
és igazi ur ezen a földön. Felébred 
és széttöri a gyengo és gyáva veze
tői által rá rakott láncokat, mint 
hitvány semmiséget.

Újra zeng a tárogató, az a hatal
mas hangszer, amelyet megégetett 
az osztrák, azt gondolva, hogy a 
magyar nemzet Iáikét is megégeti 
vele" Most még csak a szenv dő 
Magyarország bús panaszát sírja, — 
most még csak Rákóczi kesergője 
zeng rajta, -- de a kesergőből köny- 
nyen felzendülhet Rákóczi riadója,
— s a szolgaság eltűnik, mint egy 
kínos álom !

Ennek az uj feltámadásnak a re
ményét ünnepeljük ma polgártársak,
— ennek szól a lobogók lengése, a 
fáklyák lángja, az ablakok világos
sága.

Március 15-én foganjon meg a 
nemzet lelkében a szent elhatározás, 
hogy ezentúl nein kérni, de akarni 
fog. S akkor eljön újra az igazi már
cius. a nagy Március, amely nem 
csak a folyók jégkórgót fogja össze
törni, de a nemzet bilincseit is.

Jöjjön el minél előbb. Éljen a 
független, szabad Magyarország!

Az éljenzéssel fogadott beszéd 
után Jetiik Béla főgymn. tanuló sza
valta el lelkesen a Talpra magyart.

Azután megindult a menet a Kos 
suth ház elé, amely szintén szépen 
fel volt díszítve, h  ház előtt felál
lított emelvényről Matolai Etele tar 
tott az ő lebilincselő modorában re
mek beszédet. Körülbelül ezeket 
mondotta :

Tisstelt honfitársaim!
Március 15-ét gondolni sem lehet 

Kossuth Lajos nélkül; el nem mu
laszthattuk tehát, hogy ha március 
15-ét ünnepeljük, el ne zarándokol
junk e házhoz, a melyből országos, 
utóbb világra szóló közpályájára ki
indult. Itt tölté ő gyermekéveit, ser
dülő korát, amelyre leginkább szok
tunk úgy, mint életünk legboldogabb 
szakára emlékezni; innen járt ő a 
helybeli kegyesrendiek gymnasiu- 
mába, a hol utóbbi műveltségének 
alapját megszerezte, ós a hol önfel
áldozó buzgó hazaszeretete szivében 
megfogant és meggyökerezett.

E forró hazaszeretetből fakadó és 
táplálkozó páratlan szónoki tehetsé
gével mindenkit elbájolt, elragadott 
s a haza sorsa iránt érdeklődők nagy 
többségét meghódította, — de tapasz
talván. hogy minden buzgósága ha
jótörést szenved azon Bócsben szé
kelő* hatalom ellenállásán, amely ha
zánkat századok óta csak tartomány- 
nyá, nemzetünket csak nemzetiséggé 
akarja tenni: végre megtevó 1848. 
március hé 3-án a pozsonyi ország
gyűlésen azon nevezetes indítványát, 
melynek egyenes következménye 
lett március 15-ike és a 48-iki tör
vények. Ezért mondám, hogy már
cius 15-ét ünnepelni nem lehet a nél
kül, hogy Kossuth Lajosra is ne 
gondolnánk, hogy március 15-ikét

F E L S O M A G Y A R O R S Z A G I  H Í R L A P

Kossuth Lajos nélkül gondolni sem 
j lehet.

Büszkék lehetünk e házra, büsz
kék városunkra. Midőn Monokon a 
Kossuth Lajos születésének a 100-ik 

| évfordulóját ünnepelték, ott azt mon
dám. hoJy „eljöttünk üdvözölni Mo 

| nokot, a^on városból, melyben gyér- 
j mekévért tölté. ahol első "nevelteté- 
' sót nyeré.“ És ez talán nem is ke- 
| vésbbé fontos, mint a tulajdonképeni 
megszületés helye. Hiszen ő maga 
irta egy alkalommal Hornyay Béla j 

i barátunkhoz intézett levelében, hogy \ 
j nem az a fő, hol jöttünk e világra.
| de hol ébredtünk öntudatra, hogy 
| őt oly kis gyermek korában hozták ; 
szülői Monokról Ujhelybe, hogy Mo
nokra nem is emlékezik, de Ujhelyre 

| úgy gondol vissza, mint szülőhelyé
re, mert itt ébredt öntudatra, és U j
helyre gondolva a Sátorhegy merül 
fel emlékében, ahonnan úgy szere
tett hazánk végtelen síkságán elme
rengeni, ós ott kezdett a haza sorsa j 
felett elmélkedni.

De büszkeségünk ne legyen az 
elmúlt dicsőség meddő fájdalmas 
emléke, fordítsuk azt hazánk javára 
és fogadjuk fele szent helyen, hogy 
mig élünk, arra törekszünk, hogy a 
március 15-iki eszméket megvalósít
suk, és soha bele nem nyugszunk, 
hogy hazánk önálló közgazdaság, ön
álló pénzügy, önálló nemzeti magyar 
hadsereg nélkül legyen.

Éljen a független magyar haza!
Lelkes éljenzés fogadta Matolai 

beszédét. Utána id. Bajusz József 
szintén kitörő lelkesedéstől kisérve 
szavalta el ez alkalomra irt szép köl
teményét, melyet jövő számunk tár
carovatában közlünk.

A Talpra magyar elszavalása s a 
himnusz eléneklóse után megindult 
a menet, s a legszebb rendben vo
nult egész a kaszárnyáig, ahol el
oltották a fáklyákat s a legkissebb 
zavar nélkül szétoszlottak.

•#
A város szépen fel volt lobogózva 

s a fáktyásmerret egész útvonalán 
mindé i ablak, — még a megyeháza 
ablakai is — ki volt fényesen vi
lágítva. Köszönetünket fejezzük ki 
itt is a hazafias közönségnek, hogy 
a függetlenségi kör kérését ilyen 
szívesen teljesítette.

*
Este 8 órakor nagyszerűen sike

rűit közös vacsora volt a függet
lenségi kör helyiségében. Az egész 
helyiséget teljesen megtöltötte a 
lelkes közönség, pontos összeszámí
tás szerint I8(i-an vettek részt a 
vacsorán.

Rendkívül jól esett, hogy Ludesscr 
mérnökkel együtt megjelent a gyár
telepi dalárdának mintegy 30 tagja, 
s egész este gyönyörködtették a 
társaságot remekül előadott szebb
nél szebb magyar dalokkal. Külö
nösen óriási hatást értek el a Rá
kóczi nótával.

Az ünnepet itt Pekáry Gyula nyi
totta meg. lelkes szavakkal méltatva 
a nap nagy jelentőségét, s éltetve 
a független Magyarországot,

Fried Lajos mondott utána a tőle 
megszokott ékesszólással nagy ha
tású remek ünnepi beszédet, fejte
getve, hogy újra borul erősen a 
magyar égbolt, s a jelek mind azt 
mutatják, hogy nagy vihar, nagy 
rázkódtatás, taíán egy uj nagy már
cius előtt vagyunk. Mindnyájunk 
nevében saent fogadást tett le a 
jelenlevő hat 48-as honvéd kezébe, 
hogy ha elkövetkezik az idő, mikor 
újra el kell menni, el fogunk menni 
mi is a haza védelmére, s feláldoz
zuk érte mindenünket, mint ők 
tették.

Se hőn József, mint a nagy március 
15-ének élő tanúja szólalt fei, aki látta, 
s hallotta, mikor Petőfi elszavalta 
a Múzeum előtt a Talpra magyart, 
s mikor Tánesicsot kiszabadították. 
Szépen fejtegette, hogy a mi kirá
lyunk most is jó. mint 48-ban volt 
V. Ferdinánd, de ép úgy félre van 
vezetve, mint Ferdinánd volt. Azért 
az lenne a haza igazi jóltevőjo, aki 

j felvilágosítaná a királyt.
Azután Matolai Etele köszönte

meg szép beszédben a fogadást, 
amelyet Fried Lajos tett nekik, s 
azt kívánta, hogy ha újra szabad
ságharcba kényszerítené a magyart 
az osztrák erőszak, az ne úgy vég
ződjék, mint az ő harcuk, hanem a 
függetlenség kivívásával.

Némethy Bertalan beszélt azután 
gyönyörűen, rendkívül nagy hatás
sal. Szép beszédét jövő számunkban 
hozzuk.

Rendkívül érdekes volt Kocsis 
! András, egy derék borsii gazdáéin- 
bor felszólalása. Rákóczi falujából 
hozott köszöntést az újhelyieknek. 
Elmondta, hogy 35 éve nem volt 
olyan rósz a nép sorsa, mint most, 
s ők sorsuk javulását csak a füg
getlenségi elvek* diadalától várják, 
azért rendületlen hívei ennek a 
pártnak. De napról napra nehezebb 
a helyzet, s a kormánypárt a füg
getlenségi párt s a függetlenségi 
elvek üldözésével s akadályozásával 
azt fogja elérni, hogy a végső két
ségbeesésbe jutott nép fejét elcsa
varják a szocialista izgatok.

Derültséggel vegyes megbotrán
kozás közt folytatta aztán annak az 
ecsetelését, hogy mit művelt a múlt 
választáson is a kormánypárt. '

„En kóréin ‘— mondta — igazga
tósági tagja voltam a szőlőskei hi
telszövetkezetnek. Azt mondta a 
tisztelendő úr, hogy ha "nem szava
zok Dékusra, kicsapat az igazgató
ságból. Azt feleltem, hogy az egész 
hitelszövetkezeteért se hagyom el a 
pártomat. S tényleg kibuktatott az 
igazgatóságból. Azután a szőllőskei 
kocsinárosné veszekedett velem, 
hogy mért nem vagyok Dókus-párti, 
Összeszidtam, hogy engem ne csá
bítson. seperjen a maga ajtaja előtt. 
Hat feljelentetett Thuránszky ügy
véd úrral becsületsértésért, s meg
büntettek 20 koronára. Kifizettem, 
de azért is függetlenségi vagyok 
most is !“

Lelkesen megéljenezték s meg
tapsolták a derék elvtársat.

Taps és éljenzés kísérte Hérics 
Sándornak hatalmas tűzzel előadott 
lelkes beszédét. A mai gyáva kor 
silány gondolkozásáról szólott, azok
ról a politikusokról, akik folyton 
csak a lemondást, a megalkuvást, 
az engedelmeskedést hirdetik, s ezek
kel szemben a függetlenségi törek
vést éltette.

Azután még felköszöntette Busa 
Barna a szép számban megjelent 
hölgyeket, dr. Fried Lajos ifj. Hor
váth József háznagyot, akinek ön
feláldozó buzgalma idézte elő a mai 
fényes sikert, Horváth viszont a lel
kes polgárságot. Még nagyon sok 
lelkes köszöntő hangzott el s a leg
vidámabb hangulatban reggelig ma
radt együtt a társaság.

Az id. Meczner Gyula és Staut 
József által külön íven meghívott 
urak zártkörű társasága is igen szé
pen s hazafias lelkesedéssel ünne
pelte a nagy napot a Bock vendég
lőjében. Nyolcvanhatan gyűltek ősz- 
sze. s késő éjjelig együtt maradtak,

Az ünnepi beszédet dr. Kossuth 
János mondotta, lelkesen, mély ér
zéssel és tudással. Nagyhatású gyö
nyörű beszéde után dr. Szirmay íst- 
ván ragyogtatta fényes szónoki te
hetségét egy szép beszédben. Azu
tán dr. Reichard Salamon köszön
tötte fel Kossuth Jánost egy zajos 
tetszéssel fogadott tósztban, amelyet 
jövő számunkban közlünk.

Biró Pál az ifjúság nevében szó
lalt fel, s azt fejtegette, hogy nem 
épen március 15-ének a lapja je
lentékeny, mert az csak annyiból 
állt, hogy egy pár fiatal ember"ebéd 
utáni hangulatban kiment az utcára 
s ott az ismert jeleneteket csinálta. 
Nem ez a nap, de a korszak a di
cső. Ezt mondta neki Kossuth Fe
renc. (?)

A rendkívüli tetszéssel fogadott 
sikerűit beszéd után Szirmay szólalt 
fel ismét, s avval kezdve, hogy ő 
Biró beszédéből semmit se értett, 
de hiszi, hogy maga Bitó se ér
tette, Reichard »Salamont köszöntötte.

Adóm  Antal kijelentette, hogy az 
eddigi beszédek szépek voltak, de 
a dolog lényegét csak kerülgették, 
mint a macska a forró kását. Nagy 
tetszés és helyeslés közt fejtette ki, 
hogy a dolog lényege az, hogy a 
nemzet szegény, tehát se a katonai 
terheket, se a tisztviselők fizetését 
nem szabad emelni.

Nagyon szépen beszélt még Platz 
Károly és mások.

Istentisztelet a nagy nap emlékére 
a református temlomban volt. Az 
újhelyi 48-as honvédek is részt vet
tek. Fejes István lelkész mondott ha
talmas ünnepi beszédet a nagy nap 
jelentőségéről. Délután Batsányi se- 
gédlelkész prédikált igen szépen szin
tén a szabadság ünnepéről.

— A Carolineum a hagyományos 
lelkesedéssel ünnepelte a szabadság 
ünnepét. Fél 9-kor hálaadó isteni 
tisztelet vott a házi kápolnában, 
ugyanott szent beszéd a vallás és a 
hazaszeretetről. Azután az intézet 
dísztermében szép számú szülők és 
érdeklődők jelenlétében folyt le az 
ünnepély a következő nagyon élve
zetes programmal: 1. A nap jelen
tőségének méltatása. Irta és igen 
nagy hatással, gyönyörűen adta elő 
Florentin nővér. 2. Népdalok. Előad
ta az énekkar. 3. A ledőlt szobor. 
Szavalta Lengyel Etelka. 4. Rákóczi 
induló. Zongorán előadták Perlstein 
Lujza és Marosi írón. 5. Márczius 
tizenötödikén. Bródy Mihály tói. Sza
valta Rósenberg Erzsiké. 0. Szózat. 
Előadta az énekkar. A kedves sze
replők mindnyájan honleányi lelke
sedéssel nagyon szépen oldották 
meg föladatukat, különösen Rósenberg 
Erzsiké, áld egész átszellemült arc
cal, elragadó tűzzel adta elő Bródy 
Mihály szép versét.

A helybeli m. á. v. gyártelep szintén 
megünnepelte márczius 15-ét. Dél
előtt fél 9 órakor a nagy étterem
ben gyűltek össze a munkások, és 
Rutkai Mór mühely-fünök rövid, len
dületes megnyitó beszédet intézett 
hozzájok. Ezután a dalárda a zene
kar kísérete mellett elénekelte a 
Himnuszt. Szalczberger Soma mérnök 
volt a»  ünnepi szónok, aki hazafias, 
lelkesítő szép beszédben ismertette 
a nagy nap jelentőségét. A dalárda 
a beszéd után a Szózatot énekelte 
el, mire Kiss József műhely-gyakor
nok egy alkalmi költeményt szavalt 
el nagy hatással és tetszéssel. Az 
ünnepség ezzel a telepen véget ért, 
majd a gyártelepi zenekar d. e. 11 
órakor a Széchényi térre vonult, ahol 
fél 1 óráig térzenét adott, melyet a 
a nagy közönség élvezettel hallga
tott végig.

Mád. Március 15-ón mintegy varázs
ütésre megmozdul az egész ország, 
felgyújtva e szent napon a dicső 
nagyjairól való megemlékezés vilá
gitó fáklyáját.

Mint rügyfakasztó tavaszszal ha
lálos aléltságából feltámad, újjá él) 
red a természet, úgy fut át az egész 
nemzettesten ilyenkor egy villamos 
áram, mely megdermedt, elernvedt 
tagjaiba pezsgő, lüktető uj életerőt 
önt.

Ezen hazafias ünnep azonban so
ha aktuálisabb, jelentőségteljesebb 
nem volt, mint épen manapság, mi
kor a politikai égen is terhes fel
hők tornyosulnak, mikor minden vá
laszfalat lerombolva egy szívvel, 
egy lélekkel kellene küzdeni mind- 
annyiunknak nemzeti jogaink érvé
nyesítéséért, midőn mindannyiunk 
nak egy táborban egyesülve kellene 
az osztrák agyarkodások, a mindent 
lenyűgözni akaró osztrák túlkapások 
ellen is sorompóba lépni.

De hiszen nincs is a mag varnak 
március 15-énél szebb, dicsőbb és 
lélekemelőbb ünnepe és kell is, hogy 
legalább ezen egy napon — most 
inkább, mint valaha — osztály-, rang 
és pártkülömbsóg nélkül hazafias 
felbuzdulással fejlesszük, ápoljuk és 
dédelgessük az összetartozandóság. 
a testvériség magasztos érzetét.

Nálunk az ev. ref. templomban 
Pálóczy József lelkész a tőle meg-



szokott ékesszólással szivet és lel- ! valta Batta Miklós hittan-hallgató. Dalmady Győző „Csak magyarok le-15. A közönség zene mellett énekelte
két egyaránt gyönyörködtető, re- j 7. Magyar dalsorozat. Hoppé Dezső- gvünk“ o. költeményét. Ezután kö- el a Hymnust. 0. Végre az ünnepély
mek besaédbeu méltatta a nagy na tői. Előadta a főiskolai énekkar. 8. vetkezeti László E. Flóris «Emléko- a Kossuth indulóval fejeződött be. 
pót és lelkes híveit Önzetlen odaadó j Magyarok Istene. Irta Várady An- zés inároz. 15<-re e. szépen megirt! Ezek után tánezolni kezdtek, me-
hazaszeretetre buzdította. Ital. Szavalta Eles István főgymna- értekezése, melyet Molnár .János egyl. J lyet 12 óra tájban a közvaosora sza*

Eszmékben gazdag és gyönyörű siumi Vili. o. t. 9. Induló. Előadja tag olvasott. Az ünnepély kiemel- kitott félbe és itt a jobbnál-jobb en- 
hasonlatokkal fűszerezett magas szár- J a főiskolai zenekar. A zene ós ének- kedő része volt az ifjúsági dalárda nivalók, és a finomabbnál finomabb 
nyalásu beszédén néma áhítattal és kar preozisz összjátéka, a szavalatok által elénekelt „Nemzeti Dal” , tne- italok kacsingattak a közönségre a 
lelki gyönyörrel csüggött minden j lelkes melegsége, az ünnepi beszéd Ivet a jelen volt nagyszámú közön- jól megrakott asztalokról. A vacsora 
hallgatója. A niegihletettség kiült magasan szárnyaló és mégis mélyen ség zajos tapsokkal honorált. A di- közben Bernáth Béla derék kópvi- 
az arcokon és egy gondolattal, egy í járó volt s az ünneplő közönséget ma- csórét az áll. el. iskola s az ifjúsági selonk impozáns beszédében kiilönö* 
vágygyal látszott mindenki eltelve :j gukkal ragadták. Mindenütt, a hol egyl. deiék s népszerű igazgatóját, sen a rendező fiatalságot éltette, 
odaadó hűséggel szolgálhatni édes j csak a fájó múlt mellett a még fá-1 illetve elnökét, valamint liláin Sán- Majd Bajtay Mihály a hölgyekre 
hazánkat. jobb jelenre emlékeztetett valami, a dór áll. el. iskolai tanítót illeti. — ürítette poharát ós azt kívánta ne-

Vajha szerte az országban igy közönség együttérzése még erőseb- Este a Barnai-szállóban a városi ka- j kik, hogy a jövő márciusi bálon, 
csepegtetnék bele a népbe a haza-1 ben megnyilatkozott. Fényes, késő szinó-egyesület rendezett társas va-j mint asszonyok jelenhessenek meg. 
fiasság szent érzetét és vajha a már- reggelig tartó tánczraulatság zárta [ csórét, melyen az ünnepi szónok A vacsora végeztével tánezra per- 
ezius 15-iki ünneplés nemcsak olyan be az ünneplést. * Pólányi Géza kir. közjegyző volt, ki 1 dűltek ós vígan folyt a mulatság
múló jelenség volna, mint a szivár- Tokaj város hazafias közönsége szép szavakban méltatta a nagy nap j reggelig.
vánv. mely alig hogy feltűnik, már lélekemelő módon ülte meg a sza- emlékét. Utána még Füzessérv Ta* 1 Z.-Szirmán a szokásos módon és 
is elenyészik, hanem legyen a ha- badság születésének évfordulóját, más, Kozlay József, Gorzó Bálint, j nagy lelkesedéssel ünnepelték meg 
zaíias felbuzdulás olyan, mint a nap, máre. 15 ót. Az épületek lobogódiszt l’sepy Zoltán s mások mondtak szel- március lö-ét. A vidékről sokan jöi- 
mely átható fényével és sugaraival öltöttek már előtte való este. Reggel lemess hazafias felköszöntőkot, ezek tek be a járás székhelyére, hogy le- 
állandóan éltet és melegít, még ak- 10 órakor a ref. templomban hála- között nagy hatást keltett Kozlay róják hálájukat a márcziusi dicső 
kor is, ha felhő fedi. adó istenitisztelet volt. melyen tes- József pazdicsi ág. ev. lelkész erős események megteremtőinek kegje-

Gálszécs város hazatias közönsége tületilog megjelent a városi hatóság hazafiságtól duzzadó pohárköszön- letes emléknapján. Beszédet mond- 
nagy lelkesedéssel ünnepelte máre szolgabiróság, járásbíróság, adóhiva- tője. tak Lthoczky Endre t. kanonok, esp.
15-ét. Délelőtt 10 órakor ünnepélyes tál, az önkéntes tüzoltótestület, a Királyhelmeczen márczius 15-ét kö- plébános ós Honníthy Gyula. Szaval- 
istentisztelet volt az ev. ref. temp- k*s* és nagy tokaji polg. körök, a vetkezőleg ünnepelték meg: 1). u. tak.- Stephán Béla ós Major Dezső, 
lomban, amely alkalommal Péter Mi- Gasinó. A ref. lelkész Horváth Já- 4 órakor kezdődött az ünnepély, de Nagy kár, hogy a lelkes ünnepélyt 
hály fejtegette a nagv nap jelentő- nos lendületes, beszédben méltatta a már 3 órakor kezdett gyülekezni a épen a legemelkedettebb hangulat
gégét. Délután 4 órakor a gálszécsi nagy naP jelentőségét, a polg. ének- városi és a vidéki intelligencia s a bán tűzi lárma zavarta meg. Szeren-
ifjusági egyesület ünnepelt az állami kar pedig pár egyházi s hazafias nép a városháza udvarára, hol egy csóré a város legvégén volt a tiiz,
iskola épületében. Az ünnepélyen, énekdarab előadásával emelte az ün- tribün volt felállítva, melyen dr. Tár- a hol is hamarosan gátat vetettek
melyet első Ízben rendezett az élet- neI)sjég fényét. Délelőtt 11 órakor a czy Fái meleg, szivreható hangon a tűz tovaterjedésének ós az ünne-
revaló egyesület a meghívott kö- Gasinó ünnepélyére a Kávéház nagy- ecsetelte a mai nap jelentőségét. Az pélyt a kedélyek leesillapultával to-
zönség szép számmal volt képviselve. ter|11ében láttuk városunk népének alkalmi beszéd után az egész gyüle- vább folytatták s a férfiak reggelig 

megnyitó beszédet Gáy János rk! szino-javát. amelyen az ünnepély sor- kezet [nemzeti lobogókkal zeneszó áldoztak a dicső nap örök emlékének, 
plébános* tartotta. Ezután az ifjak rendjét a Casino elnöke, Fiizesséry és a szózat éneklése mellett vonult Megyaszón az ünnepély vasárnap 
szavaltak * hazafias dalokat énekel- Ödön főszolgabíró beszéde nyitotta át az egész városon, este fáklyásme- délelőtt 10 órakor kezdődött. Az al
tok s az 'egész műsorral megnyerték uie£- A magasan szárnyaló megnyi- net volt szintén zenével, honnan a kalmi imát és beszédet Zombori Ge-
a közönség tetszését/ A betanítás ^  utan mig)r élvezettel s hazafiu i város ós vidék intelligenciája a „Ri- dő ev. ref. lelkész tartotta. A be
kiváló érdeme Andrejkovics Pál ig örömmel hallgatok Dr. Engl Jakab gó" vendéglőbe a banketthez gyű- szód elhangzása után a ref. fiúiskola
tanítót illeti. Az ünnepélyes* órát ünnep; beszédét, majd agy bájos kis lekezett. növendékei Bajusz Imre tanító ve-
Urnátkó Emil gür kath lelkész zárta honleány, Kálmán Margit, végül Iio- O.-Liszka. Márczius lo-ét meg soha zetese alatt a Szózatot énekelték, 
be,‘ buzdító beszédet mondván. Esté » " V  G^ a szavalatát. Egyik közre- szebben nem Ünnepelték meg Lisz- Majd alkalmi ének eléneklése zárta 

\r . / *-»eria; o-viíltpk (Us7P köz- működő a másikát múlta felül haza- kán, mint most. Rang- es vallásku- be a templomi ünnepélyt, mely után 
vBB«nrár« »Nemzeti Szálloda helv- íias hévben, a szavalás, előadás mii- lömbsóg nélkül ott láttuk a nagy a növendékek zászló alatt a fiuis- 
ségében levő nagyteremben. — Az vészetóben. a  Casinó dalköre az ün- nap estéjén a város főterén fáklyák kola|udvarára vonultak, hol a Hymnus 
1 ; ;  „„ívinb.-inww/íf Péter MiháK- nepély során a Szózatot ós Himnuszt és lobogók közt egybeseregelve a eléneklése után Bajusz Imre méltat-
mondj a litina8 ., . . , .  város WzOnségét, hogy egy szívvel ta e n a p  nap jelentSaégét huzdit-
és örömének adott kifejezést, hogy P?lu‘an az T- a Bőig. énekkar egy akarattal áldozzák ma a haza vén a hnt,vendékeket az ősök iránt, 
a Kaszinó ma is ily szépen ülte meg a két Olv-íisokör roppant sokaság ki óHarara.  ̂ tiszteletre bálara. valamint a haza
mamina ló-ikáf Mint íz ilvonkor seretóben a közeli Rakamazra vo- A fáklyás felvonulás, a napot mél- iránt való igaz szeretetr©. 
történni szokott- a haza sorsa vál nult át, hogy részt vegyen az ottan tató szónoklatok, doklamácziók után Málczán a naphoz illő módon ün- 
ságos helvzete is megbeszélés tár- / V /  Zoltán orsz. képv. ajándékából este 8 órakor a „társaskör- által „epelték meg március 15-ét. Este 
svát képezte ós egyet konstatálni állított Kossuth-szobor leleplezési rendezett diszlakomában résztvett felé a fürdő dísztermébe gyülekezett 
lehet azt hogy Gálszéosen és vidé- ünnepén. A tokaji Polgári Dalkör az összes helyi és vidéki előkelőség, a község közönsége. 7 órakor a meg
bán — í —9 ember kivételével — tevékenyen közreműködött, Kot- asszonyok, férfiak és lányok* egya- telt teremben /<iss Tamás ev. ref. 
nincs kki a katonai javaslatokat el- f uc l̂s János gyógyszerész pedig a ránt, hogy a hazafias aktus után lelkész megható beszédben fejtegette 
fogadná helyeselné és gr. Andrássy tokaji társas körük nevében díszes tartani szokott áldomásnak tanúi le- a nap jelentőségét, mely után a 

„ L-orMlaf úönvwplőip icr«n koszorút helyezett a bronzöntetü hessenek. Vacsora közben lelkipász- Hymnusz-t négyes szólamban, s egy 
k iló? lUmii h X afó saV elő tt feite- mellszoborra. Este ithon a Polgári- toraink költői szépségű, hazafias ih- pár kuruez dalt elénekelt az egybe- 
o-pihaíná ma pIvpR ho a t Házat kör helyiségeiben ünnepi lakoma letü tósztjaikkal gyönyörködtették a gyűlt társaság. Az ünnepély után 
fLifw»lntn>ilr á« i mpzpi hadakon ki volt, melyen Weisz Jenő és Honétzy jelenvoltakat. Nem kevésbé kedve- következett a társasvacsora, a rae- 
viil hinnn'v aliir kanna mástól voksot Géza szavalt. Vécsey-Oláh Miklós sok voltak Gagyi Károly ref. tanító lyen a környékről is nagy számban 
mert̂  â pohár e ^ z e í  n ^ e R  Gáh lelkes függetlenségi földbirtokos azt által vezényelt hölgyek énekkaré- jelentek meg. ' 
szécs és vidéke felébredt a jársza- a határozati javaslatát terjesztette nak hazafias és lírikus énekdarabjai Erdő-Horvátiban igaz lelkesedéssel 
1 , • l j : *  ’ 1 elő, hogy orsz, kép viselőnk, Bernáth is. ünnepelték meg inárc. 15. a ref. isk.

® ' f „. , . .... Béla kéressék fel. hogy a tárgyalás Varannón a nemzeti ünnep d. e. 11 feldiszitett termében. Az ünnepély ad.
Sárospatakon a főiskola ujusaga a]a^  ]evü katonai javaslatok elten órakor isteni tisztelettel kezdődött, e. istenitisztelettel kezdődött, ahol 

szokott módon, szokott ienynyel, ele szavazzon. A határozati javaslat nagy Lőrincz I. Mernyik hazafias papja tar- Sallay Sándor ev. ref. lelkész igen 
a szokottnál nagyobb melegseggel, iejkesedést szült a jelenlevőkben, tott beszédet, d. u. 4 órakor az áll. szóp és hazafias beszédet ós imát 
nagyobb lelkesedéssel ünnepelte meg azonban papp Zoltánnak Rakama- iskola növendékeinek ünnepe, me- mondott. Az istenitisztelet alkalmi 
március 15-ét. Tálán mert a mostani zon adott tanacsa szerint népes bi- lyen résztvett az egész intelligen- énekkel kezdődött és végződött. Az 
nehéz idők kodét a lélek el akarja zottsdg alakittatott azon feladat ki-1 cia, a polgárság ós a gyermeksereg, ünnepély folytatása a ref. iskolában 
űzni a múlt ragyogó tenye&sege\e , vitelére, hogy rövid időn belül vá- Este 8-kor a Korona vendéglő nagy folytatódott délután. Az ünnepélyen 
a jelen törpeségét, a múlt nagy»a- rosunic polgársága tiltakozó népgyü- termében bankettel ünnepeltek. Lő- jelen voltak a rom. kath. iskola nö- 
gával . . .  A zaszlódiszbe öltözött lósre hivaSgék össze, s az orsz. fiig. rincz méltatta beszédében március vendókei is teljes számban. A ref. 
várost szinte betöltötte a vidékiek getlenSógi párt is felkérendő, hogy 15-ke kapcsán Kossuth ténykedését egyháztanács Sallay Sándor ref. lei- 
serege, akik e jöttek es eljönnek a képviselőket küldene le. Így intézi s hasonlithatlanul nagy érdemeit a kész és Sajgó Péter gondnok veze- 
bodrogparti Athénba megalkuvást j sten a népek sorsát. így lesz aha- 48-iki törvények kivivásában. A bán- tése mellett, a községi elöljáróság 
nem ismerő hittel, ábrándos remény- talom erőszakja, a népek ébresztő- ketten több hazafias tószt hangzott Kovács István főbíró és Borsos Já- 
séggel megülni nemzeti lel tűm ad a- j éyé Ig r̂ f()g minálunk is életre el a nagy nap dicsőítéséről. Az isk. nos türvénybiró vezetése alatt. To- 
sunk nagy ünnepét. Délelőtt az ev. kejni a függetlenségi párt. s letö- ünnepén máre. lö-ikének méltatása, vábbá a községbeliek túlnyomó része 
ref. templomban Bálint Dezső el- röjni a manieluknak nevezett vár- szavalatok s a növendékek karéne- vallás és felekezeti külömbsóg nól- 
kész einlékezett meg hazafiul lelke ,negy0 arculatáról a bélyeget, mert ke töltó be a progmmmot. kül. Az iskola nagy terme egészen
sedéssel ahitatos beszedőben a nagy jövoro hiszem, hogy függetlenségi Tolcsván a református templomban tele volt ünneplő közönséggel. Az 
nap jelentőségéről; majd délután a kdpvise10t választunk, a milyen most volt ünnepi istenitisztelet, amelyen iskolai ünnepély alkalmi énekkel és 
varoslakkal és vidékiekkel szórón- ir.niagui sem akatl egy se. — Ami, a város egész közönsége valláskü- imával kezdődött. A ref. énekkar a 
gasig megtelt foisk. imateremben kogy ugv iegyen, adja a magyarok lömbség nélkül vett részt. Gecse La- Szózatot énekelte az ünnepély kez- 
íolyt le az ünnepély, melynek mu- lstene jos lelkész tartott nagyon szép, lel- detekor, a Himnuszt az ünnepély
sora a következő volt: 1. Lsatadal Nagy-Mihály város közönsége is kés beszédet, s a  közönség a Szó- végén. A „Talpra magyarét szavalta 
Huber K.-tol. Eioadta a toiskoiai mdjt(jan ünnepelte meg márczius zatot s a Himnuszt énekelte. Komáromi Ferencz IV. oszt. tan. Az
énekkar. 2. Ünnepi beszed. Tartotta 15.ét Délután az állami kisdedóvó Tállya. Sikert vártunk, sikert arat- ünnepi beszédet Gaal Endre ref ta- 
Horváth Cyrill akadémiai tanár. 3. helyiségében az »Ifjúsági Egylet* tünk. Bálunk rendkívül jól sikerült. nitó tartotta nagy lelkesedéssel, a 
Magyar dalok. Előadta a főiskolai hazafiag ünnepélyt rendezett, mely- 1. A Kossuth indulóval kezdődött nagv naphoz megfelelően, A ref. is- 
zenekar. 4. Március Idusán. Irta: Círt- nek során páber perencz egyleti al- meg az ünnepély, melyet a zenetár- kola“i növendékek szebbnél-szebb al- 
b?y } al l;,ttan íla,J8at0.* Szavalta: elnök szép megnyitója után a csak sulat adott elő. 2. A zenetársulat kalmi verseket szavaltak és alkalmi 
Bar.rass István főiskolai szenior, o. rövid i{iő dta fennálló, de szépen kísérete mellett elénekelte a közön- énekeket énekeltek.
Kuruez nóták. Átírta kaldy. Előad- müködő ifjúsági dalárda Klain Sán- sóg a „Szózat„-ot. 3. Koiser Ilonka- v
ja a főiskolai énekkar, ö. Márczius dor tanitó vezetése mellett a Him- k. a. czimbalomtól kísérve népdalo- a többi községekből érkezett tudó- 
tizenot. Irta Szuhay Heneüek. öza- nuszt énektílte. Hirnág János elsza- kát énekelt ós elbájoló hangjával sitásokat idő 9 tér hiánya miatt jövő 

.) Coki tenger I -  kirtlljn erre QiU.zécí.- vált« Ábrányi Emil »Mároíiius 15.« igaziin remekelt. 4. A zoil*társuUt jjimunkban hoztuk, 
nek is n Zeni lilén. — Hirkó Mihály egyesületi tag pedig hazafias dalai is igen jól sikerültek. ____
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A lWíTTf' Y 'F ' A V Á R O S  választás. Bodzás-Újlakon és Óarany- \ márczius hó 19-én : Don Pietro Caruso 100—1903. vlitó szám.
/1  lViI2A r I  ML CjO  /i. V A r t U o .  min(j0n nagyobb mozgalom nól- színmű. Pénteken, márczius hó 20-án Á rverési hirdetm ény.

— kííl újra megválasztották az eddigi \Doctoi ur vigjáták. Jegyek mind a Alulirt bírósági végrehajtó ai 1881
Z em plénvárm egye 35 tekin- birókat- Annal érdekesebb harc volt három előadásra már kedden váltba- évi LX. t.-cz. 102 $-a értelmében 

télves községének kérvényét a Barancson a hol az eddigi biró, Petro tók a színházi pénztárnál. Kiváló ezennel közhírré teszi, hogv7a buda- 
I í j - '1/  János, már nagyon népszerűtlenné tisztelettel Komjáthy János, a kassai pesti V.. kér. kir. jbirósáff 1902 8 n. V

katonai terhek ellen a keddi ulé- v l̂t, különösen mert a kéj) iselővá- nemzeti színház igazgataja. 111013 sz.végzése következtében Dr
sen K ossuth  Ferenc nyújtotta be a lasztás alatt túlságosan korteskedett — Pályázat hirdetés. A sárospataki Mctyer Sándor ügy véd által képviselt 
képviselőházhoz. — D ókus  Ernő a kormánypárt mellett s a választás főgynmásium igazgatósága április Waldek Ignátz javára Sztankav Béla 
ellenben még eddig nem adta be utin is niindig szenvedélyesen bősz- 15-i‘ki lejárattal pályázatot hirdetett ellen 84 K és jár. erejéig 1903 évi 
Ujliely városának hozzá felküldött függetlenségi pártiakat két tanári állásra, melyek közül «z fubr. hó 14-én foganatosított kielé-
kérvénvét Megláttuk beadia-e> fenében a barancstak 8 egyik a classztka philologtat tárgyak. gitéai végrehajtás utján felülfoglalt
Ker\enyec. megiaijuK, Deaaja c szótöbbséggel Ungvári Jánost valasz- a másik pedig a német nyelv tani- és 1219 koronán horsiilt

X  Ujhely város képviselőtestülete tották meg. Petra szörnyen elógedet- j tásával van kapcsolatban. Az állá- ingóságok, u. in* házi bútorok nvil-
Dókus Gyula alispán elnöklete alatt lenkedett, s hogy összeütközés nem I sok, melyek közül az egyik a Szinyei vános árverésen eladatnak ^
tartott tisztújító közgyűlésen meg- történt, az leginkább a választást Endre nyugalomba vonulásával üre- jyjeiy árverésnek a tók iii kir iá 
választotta I. számtisztté Rakmányi vezető Gortvay Aladár tb. főszolga- sedik meg, a Miskolczon tartandó ta- rásbirósátr 1903 évi V 8512 szánni 
Jenőt, II. számtisztté Gecsei Jenőt, a biró érdeme, a kinek ezért Ccifrák vaszi * egyházkerületi közgyűlésen vérzés« fnÍvfán xa. i,np fii l  _ 
két joggyakornoki állást pedig, mi- Valér lelkész köszönetét is mondott, fognak betöltetni. ‘ követelés eifnek 1902 évi árnál hó 10
után Gáthy Géza a pályázati kérvé- -  Segódjegyzö választás. Reutfcer -  Ungvár a katonai javaslatok ellen, nap.ától iáró ö  százalék kamatii Z  
nyét visszavonta ide^'enesen ,Móré Rm s6 eltávozásávalI ni.giiresedett n- Ungvár város hazafias polgárai, akik eddig összesen' 55 K 00 fillérben 
Gyulával és Heti Jenövei töltötte be. raihályi segédjegyzoi állasra a 11-en mikor ország érdekei kívánták, eddig biróilarr már meo-állaoitntt költsÁD-pL- 

X  Bodrog-Olaszii állapotok. A fel- megtartott választáson Salgó Alfréd is mindig megmutatták a haza iránti ereiéit Bodröl-Olasz ban S 1  
függesztett Sztankai Bela volt kör- varannó s. jegyző lett 20 szavazattal rajongó szeretetliket. egy e napok- ^éla lakásán  S leendő eszközlésére 
jegyző eltűnésével Bodrog-ülaszihan Halász Pál 16 szavazata ellenében bán pártkülömbsóg nélkül tartott ér- 1903  évi márcz hn 23 ik naniának 
erélyesen folyik a vizsgálat és csak megválasztva. tekezleten fölemelvén szavukat az 3 ó? ia 'lmtán őü kitüic tik
most tűnik ki, hogy Sztankai mily ...................-.... ■■ ■ ----- országot újabb vér- és pénzáldozatra és ahhoz avenni^ szándékozód
óriási szabálytalansagokat es váltó- H T R F F  késztető katonai jadaslatok ellen el- meffieevzóssel hivatnak me^ ho^v
hamisításokat követett el. Lelketlen H l  K Ü K .  határozták, hogy márczius 22-én d, LT erin itt i, J- s ó i k  az 1881 éW
üzérkedéseit egyes községi bírák is — u. tiltakozó néDCviilést tartanak r v  iaÍ ?  t S e  ^ 4  7 1 -18'
elsajátították s ebből kifolyólag a “  R. kath. egyházmegyei hírek. Tar- amelynek előkésztésével Komjáthy k l L V n z f i z ^
tokaji főszolgabíró a kiderített sík- sovich Lajos larczalról Szerencsre, Gábor mint biz. elnök és dr. Reis becsáron
kasztas miatt Kocsis Ferenca hod- Szepesi ^yula Szerencsről Nagy-Sa- mann Henrik mint biz. jegvző bizat- ' M is ei fórnak »dami b
rog-sarai bírót állásától felfüggesz- rosra es Kristóf Lajos Nagy-Sarosrol tak mec A iiémrvülósen több orszá \ lógnak , tn
tette és a volt biró, Király István Tőke-Terebesre küldetett segódlel- gos ™VU kéSv?seíő i s V e n lesz s az endd mgó-
ellen a fegyelmi vizsgálatot megin- készi minőségben, ttZ éíó'reláthatolair na^vhaíL,, fag °> aí mas<*  18 1f . óf , £el{ul foS,al-
ditotta és mindkettőnek vagyonára — Halálozás. Csiszár Bertalan bőd- és* nagyjelentőségű politikáé tűnte taUav.és az<,kra kielégítési jogot
a zárlatot elrendelte, -  ellenben a roghalászi gőzmalom tulajdonos f. tés lefz § 1 tU" te' nyertek volna ezen árveres az 1881
tönkretett bodrog-olaszii volt biró, hó 10-ón 61 éves korában hosszas és ... ... A , ... évi LX. t-ez, 1-0 §. értelmében ezek
Hagvmási Mihály Amerikába költö- kínos szenvedés után elhunyt. Te- , ~ Uj p8 6 n d 0 r 0 r 8, A bel u g y m unsz- javara is elrendeltetik.
zött. A körjegyzőséghez tartozó és metése f. hó 12-én d. u. ment végbe íe/ f v  uja,bb csendorallomások egyi- Kelt Tokaj, 1903. é ;i marc hó 2-an.
anyagilag és erkölcsileg tönkrement nagy részvét mellett. i « 1 i ° v ár megy óben Cs í c sv aal- Faragó József kir. bir. végrehajtó
szegény nép ajkáról csak a nagy . -  A Zemplénmegyei Kazinczy-kör ** községben rendelte felállítani. -------------------------------- ---------
szitkozódás hallatszik. A vizsgá'at igazgt. választmánya f. hó 14-ón ülést ; Értesítés. A szónkénegezési a
befejezését az eltűntetett főadókönyv tartott, amelyen Kincsessy Péter a nicny közeledtével értesittetnek a t. | f |  a w a I i a  11 *91 A f
hátráltatja s annak elsikkasztásával kör buzgó pénztárnoka, az újabban szolobirtokosok, hogy a szénkóneg l i l  3 U 0 * 811  / 1 1 0 1
az elsikkasztott pénzösszeg még belépett tagokról és a pénztár álla- hetenkint csakis kedden és pénteken o i m i w i
nem volt megállapítható, dacára, potáról referált. Majd a kör főtitkára e- 10 —12 óráig adatik ki. Zeni- R n H n n P x trn l
hogy ez ügyben az alispán a vég- tett jelentést a kör eddigi működé- plenmegyei Gazdasági Egyesület tit- r
tárgyalást e hó 17-ikére már ki is sóról, megemlékezve a Bartók emlék- kari hivatala. _ _ Van szerencséin a n. é. közön
tűzte. Az új főadókönyvet az adó- ünepélvról és a kör febr. 11-iki es- “  *üz. Z -Szinnán f. hó 15-én tűz s£g  ̂ tudomására hozni, hogy a 
könyvecskék alapján most állítja télyéről, amelyre vonatkozólag a kör volt, mely két lakóházat és a hozzá tar- Rákóczy-utczán lévő Gyarmathv- 
össze Szánthó Elek ügyvédjelölt, a némely tagjainál felmerült félreérté^ tozo-mellék épületeket hamvasztotta f^|e házban egy—a mai kor min- 
mely munka a szegény népnek pár seket megemlítvén, kijelentette, hogy pl- A tűz keletkezésének oka a pálinka (jen kívánalmainak megfelelő 
száz koronájába fog kerülni. A kö- az estély előadott darabjainak meg- lvasban keresendő. A tűz károsult 

; rüzött Ország Gazda László volt se- választásában minden tendentia vagy uj?yanjs tök részegen ment az istá- ||w«
gédj'egyző már önként jelentkezett fnás efféle úgy a rendezőknél mint lóba s égő szivarja elhullván csakha- I l i i  J l a l J I  w lV íll I l l l i í l
kihallgatásra a szolgabiróságnál, mig a szereplőknél természetesen teljesen ai,ar Plzet fogott az istáló belseje s t  * •• I
ellenben Sztankai, aki családját a ki volt zárva: annyival is inkább, hirtelen terjedt el a vele egy fedél SZ w öO "*llZ lC T C T
legnagyobb nyomorban hagyta, most mert a kör czóljainak megvalósítása- a ' aR 1®V(> lakóházra és egy szomszéd . . .
Amerika szabad levegőjét élvezi, hoz főkópen a kör összes tagjainak épületre. Benn égett 11 darab állat, nyitottam, hol is mindennemű 
Sztankai Béla, kinek magántartozá- harmonikus egyűtt-működésére van hpztö 2 lo, a többi szarvasmarha. aaS°] es modern szabasu térti ru- 
sai is a 20 ezer koronát meghalad- szükség. Az igazgató válaszmány a Biztosítva nem volt semmi. haka ' a raktáron levo legfinomabb
ják, összes ingóságaira már kitüze- főtitkár ezen nyilatkozatát általános __________ _- angol, franc*,a és honi kelmékből
tett a hivatalos árverés. A jegyző- helyesléssel vette tudomásul. Ezután a P^ajahb divat szerint gyorsan
választásra is már megindult az erős még a folyó ügyeket intézték el. A szerk esz tő ség  üzenetei: es ízlesteljesen készítek,
mozgalom s a sok pályázó közül -  A reformátusok hangversenyéről A, fővárosban számos even at
a választást Horkai János vámos- szóló tudósításunkat, mely mai szá- gyakorlatilag szerzett tapasztala-
njfalusi, Szabó Gyula tolcsvai, és mánkból térszüke miatt kimaradt, '• v fűszeres Helyben. Jövő számban tamillal lógva azon kellemes hely-

- Gyöngyösi Lajos jegyzők közt fog szombati számunkban hozzuk. ze^ e". yagj-ok, hogy a legkenye-
megtörténni, a mi elég küzdelmes -  Az fink. tűzoltó egylet folyó hó T. I.'Bps’ t. Szombati ézámbaa közzé tesz- | | “ j'áinos H lola& ít es’ pá«-lesz. — Sztankay visszaéléséi nagy lo-én tartotta évi közgyűlését, me- szűk. ITliê  , számos taiogatast es pait
részben már igen régi keletűek. De lyen a tagok szép számban jelentek ____  lugast kervo maradtam
legnagyobb bűne, hogy magánmun- meg. Megvizsgáltattak a múlt évi teljes tisztelettel
kálatok dija fejében s egyéb cime- számadások. A pénztárnoknak meg- Maaotuiajaonos:
ken botrányosan zsarolta a népet, adták a felmentvényt. Juhász Jenő t m m  iv/ntroA S c iU t  M Ó V
Csak így folytathatott olyan költe- főparancsnok leköszönt állásáról, mit llVoA. —  — .............— — .......
kező életmódot, a mi az egész vidé- a közgyűlés sajnálattal vett tudó- ^  ~ ~  ~~~ ~
ken már régóta feltűnt és megbot- másul, s elhatározta, hogy az egylet
ránkozás tárgya volt. Elég hiba, körül szerzett érdemei jegyzőkönyv- @  r ^
hogy eddig nem vette észre ezt az be iktattassanak és egyszersmind P " ^ i  "■  r Tisztelettel van szerencsém a n. é. %
életmódot a fölöttes hatóság s nem megválasztotta a közgyűlés örökös f ^ p T O ^ l T ű l Q  &
érdeklődött a Sztankai pénzforrásai őparancsnoknak. Ezután következett ^ v O l  I v O i  közönség b. tudomására hozni, hogy ÍS*
iránt. Sok szegény embert megmen- a főparancsnoki állás betöltése, mely- ^1 a  a r n  , , w
tett volna a károsodástól. re egyhangúlag ifj. Meczner Gyula & “^ 1 ,- U j/le L j/O C U  li( íh 'Ó C 8 t/-U . 7 3 3 .  SZ. C l ld t t  íK

X  Rendkívüli közgyűlés. Zemplén- választatott meg, akit egy három M
vármegye törvényhatóságibizottsága tagú küldöttség hívott meg a köz- fOflCI ISSZIÓ CZGŰ dlstt t e
folyó évi március 23-án délelőtt 11- gyűlésre, ahol belépésekor lelkes él- V « #
ón rendkívüli közgyűlést tart, mely- jenzés fogadta. Az alparancsnoki ál- M TlIGMAL AHAiiiaaia ha Un L  T{ J á
nek tárgysorozata: 1. Hübner Jenő lás nem töltetett be, A segédtiszti I l lV /m -  I'vImIIImI iL  I AfflfAV flv !)v F S IlllíI ílJ  @
bpesti müépitészszel az 1901. évi állásra két jelölt volt, Adriányi Bé- lu íjfil/I  « v l j l l l l t  v v  I l l / v |v Í j "  v ij l i l ) I Ilii | | Ili
361|20410. szánni közgyűlési határo- la és ifj. Nagy Béla. Az utóbbi A  ' o  / o i  V lt\
zat alapján a helybeli közkórház egyhangúlag választatott meg. Az 1_______i_ i  '  j Ml
építésére vonatkozólag megkötött újonnan megválasztott főparancsnok t e  — K C r C S K C C l C S t  IZ ^Z IZ Z IZ IZ
szerződés jóváhagyása. 2. A verseny- villásreggelire hívta meg a küzgy. yl .
tárgyalá* alkalmával beadott aján- jelenlevőket a Friss-féle vendéglő- vl nyitottam, üzletemet a legjobb gyártmányú és legjobb j r
latoknak elbírálása és ennek kap- ben. hol megeredt a tósztok árada- ^  áruval láttam el és igy mindenkor friss és jóminőségű
csán intézkedés az épitőyállalkozó- U búcsúztatván a távozó és Udvö- ^  ár„kat pontos és lelkiismeretes kiszolgálás mellett árusítok. H

Az állandó választmányt a várme- — Színházi jelentés. Tisztelettel ‘ ‘ 'onseg b. pártfogását kérve vagyok egj
gyeháza kistermében tartandó ülésre értesítem Sátoraljaújhely város és t e  kész szolgájuk
a főispán ugyanezen napon d. e. vidéke m. t. közönségét, hogy a vá- °  J w
9 órára hívta egybe. rosi színházban legközelebb színre á] I ác<7 l ó  ^

X  Biróválasztál. Heroin helyen kerülnek Szerdán, márczius hó 18-án J© L í l a Z d ü .  2*
volt a héten az újhelyi járásban biró- Monna Vanna színmű. Csütörtökön,

Nyomatéit Landesinann Miksa és Társa könyvnyotndájábau Sátoralja-ujhely.

22. szám (4.) F E L S O M A G Y A R O R S Z Á G I  H Í R L A P  Szerda, márcz, 18.
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