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POLITIKAI ÚJSÁG

Megjelen minden szerdán és szombaton este. “ szoroz,«: ■
Kéziratokat vuaza nem adur.k. B ú za  B arn a  Kiadóhivatal Landesmann Miksa ős Társánál, Wekerle-tér 502.

Szerkesztőség : Vekerle-tér 502. Pr. Búza Barna_________________ „;r, ■ , ; , , y: .a::b ^  köziek,

« . . .  .. Tanúságot akarunk tenni arról, Hogy mégis olyan hatalmas ben, úgy, hogy a hangulat egyre
•KOSSUTH varmegyéje. hogy még mindig Kossuth vár- számban gyűlt össze Zemplénvár- kedélyesebb, lelkesebb lett.

Dicső honvédőink ősi zászlója inY?,y,éje ?  8 vármegye, sót most megye számottevő értelmisége s köslönt8kben ós hazaflas dalokban 
alatt elindul Zemplénvármegye U ,nkabb' m,nt valaha polgársága, -  az mutatja legjob- nyilvánult e hangulat,
rvrcvátr fővámsdh-i hnerv mVtrvi- A szent zászlót visszük magunk- bán azt a mély és igaz rokon- Legelsőnek Búza Barna emelt po-
r e  és m elielem se fz  3 f | k« t  amely alatt a zempléni hon- szenvet s együttérzést, amelylyel harat és őszinte melegséggel üdv«- gye es m egje len tse  az o r s z á g ,  ̂ 1 nf>m7Pi kicZr; r/ ollon zdite Nesst Pált, kinek jelenlétekét*
gyűlésében Kossuth Lajos szülő-j védsereg vonult 48-ban a szabad- y  & . ' szeresen örvendetes, »mert alkalmat
földiének igazi kívánságát, igazi s^ é r t  küzdeni. Az alatt a zászló zék nemes küzdelmet. adott szemtől-szembe hangoztatni azt
akaratát & ‘ alatt megyünk mi is, hogy kive- A Zemplén jóindulatú oktatá- az üdvözletét, melyet a Gotterhalte

Mórt ki kételkedik hpnnp hnerv! 2Yük részünket a nemzet felsza- sokkal látja el múlt szombati szá- ellen való fellépése és üldöztetése
azt kivárd a azt akarja ^ (T nn ek^a; bódításának most folyó küzdelmé. mában a népgyülés közönségét, alkalmából a kör közgyűlése távira-
azt kívánja azt akarja ennek a vezetőnk is ^ i k  a nagy Elmondja, hogy elkésett ez a nép- blag óhajtott előtte kifejezni, de a
vármegyének a népe. amit a va- • , vezet°n K is annak a na^y j i posta. <$s tavirdaigazgatóság a sur-
sárnapínépgyülés olyan hatalma. | küzdelemnek egyik legnemesebb gyűlés mert a múlt hónapban | öny kézbGsitését annak idején meg- 
„ . n mnndntr ki* a m i m r  Ind alakja lesz : Matolai Etele. ‘ [még lett volna értelme tiltakozni tagadta. Vegye tehát most át a ha-
e r e g e r  a ügyetlen S  Ezt Büszkén emel, fővel megyünk’ ;' katonai javaslat ellen -  de zalas .lisnf/rést melyet testvéri 

kívánj^,' ez a szive vágya, lelke | az ő vezetése alatt. Egy  után Pál vá-
reménysége, s nem az, amit a tisztes emberélet tapasztalata, ren-; > _vl_Y ^lóidéyését- ,aszolt ós pohárköszöntője óriási lei-
vármegye meghamisított akaratá-j dületlen elvhüsége van mögötte, . v , „ ‘ ‘ kesültséget okozott
nak nvolc 'képviselőié hangoztat s z  fog szólani az ország fiatalabb 18 nelyesemok. Megköszönte a szép fogadtatást
az országgyűlésben képviselőihez, hogy ne adják oda i , Hát le^ n a Z.er"P lén: melynek első benyomásai maris arrólaz orszaggyuiesoen. i » . . 1. „ , ! épen ezt akartuk kifejezni, és ezt győzték meg, hogy testvérek közé,

Vagy van-é csak egy olyan em-i könnyelműen mindazt, amit o ésj fe íeztyk kj édes otthonba jött. Felette őrvend
bér is ebben a megyében, aki baj társai vérük hullásával védel-i • J akar, „ nk - Hni tehát, hogy a pártvezér felhivá-
„em akarja hazája aiggetlensé- meztek a U
gét, ak, nem akar magyarul ve-1 a nemzett hadsereghez % aló jo  tartjuk az ellenzék küz- Kossuth Ferenc meleg üdvözletét
zetett, magyar zászló alatt m a - 1 gun a , . , .  delmét, s az exlex minden hátrá- A politikai helyzet rövid, de beható
gyár hazáért küzdő nemzeti had- Kossuth apánk hallhatatlan dl- .• 7t-án annak » vakmerőén ismertetése után foglalkozott Zorap-
seredet > cső szelleme vezéreljen becsü letes, "> at uszta”  a" " ak a 7 ° , ,  lénmegye, Kossuth ír  Rákóczi szü-

N y e s é s  nem is lehet Mert küzdelmünk main. n! akac? ellenállásnak a számlá- lő£mdf /nek multjival> jelenével, és
Nincs és nem is lenet. m e rt jára  írjuk, amelyet a bécsi parancs előadta, miszerint a párt központjá-

kulomben hazugság lenne itt a = = “ =“ ”  e16tt hajladozó kormány az egész bán nagy megelégedéssel látják a
természet legszentebb torvénye, Bjza|om a kormánynak. Szerte re- nemzet kétségtelenül egyértelmű függetlenségi érzelmű polgárság éb- 
amely a leghitványabb, legalsóbb besgetik a vármegyében, hogy a má- akaratával szemben tanúsít. redését, mely hivatva van a várrae-
lénybe is beleoltotta a szabadság, jus 18-iki megyegyiiléssel bizalmat p zt akarta kifeiezni s ezt is £Te becsületén esett csorbát kikö-

PZ A "t^ n c e *  sWétjében kifakadó ki az a népgyülés Tehát
A prnee so etje De « ‘ Hadik főispán szombaton, május nagyon is időszerű s helyénvaló mert szent kötelesség e varmegyét

novényhajtás, amely soliase erezte 0_̂ n egte _  ani;t móg eddig sosem volt épen most amikor a kűzde- a függetlenségi eszmék számára visz-
még a napsugár melegét, belső tett meg _  jdq teritékü vacsorát | lem a legválságosabb ponton van szahóditani. Mint ennek az ébredés-
ösztöntől hajtva nyúlik arrafelé, adott, amelyre nagy számban voltak ] amikor legnagyobb szüksége van nek köztudomás szerint legfő tónyo-
ahonnan a szűk ablakon át a tér- meghiva a megyei ellenzék vezetői nemzet iog-iiért küzdő ellenzék- zo{ ^ ’ - “f j  Barnát élteti.

M te t6  szab.ld leveoőie is. Sokan hitték és mondogatták, ja nemzet jogaiért küzdő ellenzék Dr. b ned  Lajos gyönyörű tartalmú 
mészet éltető,^ szabad levegője ^  a vacsora előkészítője akar: nek a közvélemény önkéntes meg- eS ep oly gyönyörűen előadott po-
ömlik a sötét üregbe, b elsorvad, len*H a bizalnii indítvány megszava- nyilatkozásában rejlő erős erkölcsi hárköszöntójóben Kossuth Fcrenczet
elhervad, ha nem szíhat m agába zásának) s mindenfelé puhító vacso- támogatásra. a mai raagyar néP megváltójául, és
életet ebből az áldott levegőből rának nevezték. De csalódtak. Vagy ö az országot beutazó függetlenségi

Hát épen az ember lenne az mert eredetileg sem ez volt a cél- *  képviselőket apostolokul apostrofálta

isten legalábbvaló teremtménye ? h o ^  ^  # m ' képVl,#'é érk,léM' é U e t  a ^enTéget '
Epén csak az embernek nem kel- gz(- ge osetjt a vacs0rán a kor- Szombaton estefolé érkezett meg Némethy Bertalan pedig reámutatva 
lene a szabadság, a függetlenség ? „lányról és az iránta való bizalom Kossuth Ferencz távirati értesítése arra a nagy és sikeres munkára, me-
S az emberek közt is épen Kos- ,61. Még csak felköszöntőt se mond- arról, hogy az országgyűlési függet- Ivet az itt felébredt polgárság eddig
sutli vármegyéjének a népe lenne tak S zili Kálmánra, -  általában igen j Jenségii pártot a vasárnapi népgyü- végzett annak fontosságit hangsu-

, _  . i |Pn, z „  kevés felkoszüntő volt. mindössze lésen Nesst Pál fogja képviselni es lyozta, hogy a vidék és a központ
a leghitványabb, ellensége an péla, Fejes István, Novák Sán- hogy a párt kiküldöttje a szombat között az összeköttetés, a kölcsönös
nak a függetlenségnek, amelynek j f|0r pt\taki főLkolai igazgató és id. délutáni vonattal már elindult.(Ugyan- támogatás állandóvá legyen. Mert 
itt születtek a legdicsőbb após-; y iccliur Gyula beszélt” s már 10 óra- azon napra az ország minden tájé- csakis ennek hiánya volt az óbresz- 
tolai? kor oszlott a társaság, (az ellenzéki kán 18 népgyülés volt már előbb tós nagy művének akadálya, migaz

Ezekre i  kétkedő aggódó kér- rész egyenesen a függetlenségi kör- egybehiva s Így többen most hoz- együttműködés biztos sikert ígér. 
izek re  a kctxeao, agguu j  k^i onnan, ahol Nesst társasága- zank nem jöhettek). Ebből a szempontból udvözolto a

désekre tényes, magasztos választ buu mó öokáig a iegvigabb hangú- A népgyülés intézői siettek ugyan vendéget.
adott a vármegye népének vasár- jatban együtt maradtak.) a vendég érkezéséről a közönséget Nesst Pál mindkét köszöntőre sie-
nani naíryszerü gyűlése. Hatalma- A megyegyülés meghívójában tény- falragasz utján tudósítani, de a tál-1 tett felelni. t
san jelentette ki,' hogy igenis híve lég nincs is szó bizalmi indítványról ragaszok már csak alkonyat táján Válasza felette hatásos volt. Hely-

j ,  , , , . . a(T a fiicra-fltlunsóffi mirt ínétris inejr- voltak kiragaszthatok, — s a part reigazitotta dr. Frted szavait, mert
a szabadságnak, tuggetlenség- je' tést^g tartva”  intézkedett, és a számos előkelő tagja a főispáni va- „mogváltó“-ja a magyar népnek egy 
nek, rajongó hive Kossuth eszmél- í v^ asztmtínya elhatározta, hogy csóróra is hivatalos volt. Mindamel- volt ós marad: Kossuth Lajos, kinek 
nek. a legerősebb ellentállást fogja* kifej- let Nessi fogadtatására az indóház- j hozzá méltó fia Kossuth Ferencz csak

Akik, mint Zemplénvármegye teni egy esetleges bizalmi indítvány- nál sokan gyűltek össze, hol is dr. az ő földi helytartója. Apostolai po- 
képviselői ülnek ott fenn az or- nyal szemben. ‘ Búza Barna üdvözölte néhány me- dig a párt nagynevű alvezérei, ki-
Kcpvisuu ui ic /  j  je SZ(5val, mit a vendég, ki mar a kot o és társai mint becsületes koz-
sz.ág gyűlésében, azok nem Zemp- megismerkedés első perceiben a lég- katonák követnek szívvel lélekkel,
lénvármegye népének az akaratát u |bejyj népgyülés. kellemesebb benyomást tette, szin- mert a szent zászló nálok kitűnő ko-
képvisclik. Az a nyolc mandátum, J y tón rövid szavakban viszonzott. zokben van. Némethy szavaira pedig
amely ezeket avatja a vármegye Minden várakozást felülmúló Az állomásról egyenesen a fiig- biztosítja a pártot, hogy ha ezelőtt 
akaratának képviselőivé, nyolc ha- nagy sikere volt a május 10-iki getlenségi körbe vittük a vendéget, nélkülözték is, ezentúl nem fogják 
aKa 1 . . „ } . . , -ifi • v„/{DL,nui. p p j ;-  kinek tiszteletére az elvtarsak nagy nélkülözni a zempléniek az anyapart
zugság, — szégyenito, arcpintó újhelyi n JPb> • ’ számban gyűltek össze. Ugyanitt va- kitartó, állandó segítségét. ígéri ós
hazugság. z^!1 csa^ rögtönözve hívtuk össze, csora vojk melyen a kör tagjai kö- fogadja, hogy nemcsak ő, liánom

Ezt megyünk elmondani, ezt —  még a meghívó plakátokat is zb| számosán vettek részt. A főispáni | társai valamennyien egész lelkükkol, 
megyünk bebizonyítani odafent, csak pénteken bocsátottuk széjjel, vacsoráról is ide siettek később töb-1 minden tehetségükkel velünk, olda-

L a p u n k  -4- o ldal.



lünkön lesznek a szervezés, hódítás Péchy Adám. Lasztócz: Körtvé’yessy uralom egyre jobban és kihivóbban oly szabadalmazott kormánypárti, ki 
és diadal nagy munkájában István, Körtvélyessy, László, N.-MÍ- sértegeti a magyart dalba ontott erre a tudósítóra azt mondhatná,

Busa Barna újabb felszólalását dr. hály: ‘Rontsinszky Ágoston, Petro- nemzeti gyalázatunknak, agyülöle- hogy függetlenségi. A tudósitó úrral 
Lácsav László remek tósztja követte, vics József. K.-Helmecz: Aezól Izi- tes emlékű Gotterhalténak vakmerő csak röviden foglalkozunk. Szerinte 
majd Nesti Pál a függetlenségi párt dór. B.-Szentes : Dombay Arthur, erőszakolásával, a gyűlésen circa 300—400-an lehet-
miritán zászlótartójára, M atohi Ete- Czéke: Várlaky Sándor, s' még na- Egyúttal rajongó lelkesedéssel üd- tek és ezek közül is csak 100—200 
lére ürítette poharát és ezzel Mato- gyón sokan. vüzli az országos függetlenségi párt körül voltak választók. — Mégis csak
Jai irányában a lelkes szeretet zsilip- * « fenségesen hatalmas küzdelmét ame- igen sokan lehettek azon a gyűlésen
jeit nyitotta meg. A közönséget d. u. 5 órakor Pe- W  ?  nemzet szabadságharcának ha a tudósító ur nem tudja, hogy

M atohi régi baj társát id. Bajusz kar GyUla, a megyei függetlenségi ekint s .a™eltí?,1 UJ} f ZU' l00~ l 0 ''alasztd lehetett-e ott ha-
Józsefet éltette, ki több hazafias ,nírt ^  a kür 0inbko üdvözölte. Rö- ,etesóf varJa' lo,e hihetőleg tamo- nem kénytelen elvakult szemmértó- 
versével fűszerezte a családiasán kel- \,{den előadta a gyűlés okát és czél- gatására siet ennek a nemes harc- ke miatt ily kétszeresen határozat
lemos vacsorát, és tósztot is mon- ját Ajánlatára elnökül M atoh i Ete- nak’ m,ldüI! ^»ratban ismét kifejezi lan szamot mondani. Bezeg majd a 
dőlt, melyben a függetl. párt mos- Jét. társelnökül Boionkay Farkast Kossuth varmegyéjének igazi aka- megyei közgyűlésen ugyané tudósító 
tani harcát az ő 48-49-iki harczuk jtígvzfíű, Dr. Buza Barnát társjegy- ratat- s ezt a feliratot kebeléből ki- szerint a tagok óriási többségé fog 
méltó párjául ismerte ?\ és arra kérte igjfi Dr fíánóczv Kálmánt kiáltották küldött nagyobb küldöttség utján a kormánynak bizalmat szavazni. S 
a vendég utján a pártot, hogy az kj J juttatja a képviselóhaz elnökének a bizalmat szavazók egy-két tisztvi-
obstrukczió kezdete óta elmaradott 'Matoiai az elnöki székből üdvözli kezébe. , l4. selő kivételével csupa szabad, önzet-
beszédeiket röpiratokban terjeszszék a megjelenteket Igaz ugyan — úgy- A ,lag-v tetszes-zaj lecsillapultaval len polgár lesz. Különben nem is 
a nép között és igyekezzenek a czi- m0nd — hogy városunkban volt már Matolai elnök felhívja a gyűlést, hogy oly hamis a tudósitó állítása, a 100-
gánvzenét a kurucz-tárogató megho egy sikerült népgyűlés a katonai te- ha valakinek a határozati javaslat 200 választó körül állottak a többi
nositásával kiszorítani. heremelés ellen, de az országos hely- ,olltí" valamely észrevétele van, je- ezren. Tudósitó ur -  jó éjszakát.

Végül ifj. Horváth József köszön- zet szükségessé tette, hogy a magyar lentkezzék. Minden ellen vélemény _ _ ...........................................
tötte fel a vendégképviselőt néhány nép a mag6a akaratát nem csak fel- tisztelettel meghal gatasra talal. De ,
talpraesett szóval.  ̂ iratokban hanem küldöttségek utján az óriás, nópgyülekezetbol egyetlen A  M E G Y E  E S  A  V A R O S .

Közbe-közbe cigány mellett éne- js fej ezze ki a nép alkotmányos kép- ebenzo hang sem jelentkezett, ha- 
kelgettünk, hol víg, hol szomorú nó- viseieto előtt nem megújult a lelkes hozzájárulás. —
fákat. Azoknak, kik az országgyűlésen a , Mbiek folytá“ az ®,lnök a J avas’ ~  M®flye9yü!ó3. A törvényhatóság

Szóval a mi kedves vendégünk a nemzöt j ogajt tss érdekeit védik latot egyhangúlag határozatta emelt- rendes közgyűlését Satoralja-L jhely- 
már a szép nap előestéjén megismer- nagy harczulfban szükségük van a nok nyilvánította és felkérte a gyű- ben ipo j. évi május hó iS-ának d. e. 
kedett a zempléni kuruc-lelkülettel. nemzet millióinak erre a támogatásra lés taSÍait hogy a kik a képviselő- io órájára tűzte ki az alispán.

Jóval éjfél után oszlott el a tár- Zemplén sem maradhat el hazafiul haz elnökéhez menő küldöttséggel A közgyűlés nevezetesebb tá rgya i: 
saság, mely Nessi Pált szállására ^élességnek ettől a teljesítésétől. -  melynek program iját részletesen L A pénztári és számvevőségi 
(Buza Barna látta őt vendégül) ki- pjzért rendezték a mai újabb nép ismertette — menni akarnak, jelent- személyzet fizetese felemeíesere fór- 
sérte. gyMést az-egész vármegye bevond- kezzenek az ek™kl,é1' Sezze lan éI’- 5Vtadli felhasználása iránti

Vasárnap délelőtt vendégünk több siíval. Köszönetét mond azért, hogv gyűlést berekesztette. mtezkedés.........................................
látogatást tett, többek közt gróféin- a várnl(Jgye közönsége megértette a *  , f .  4  koíigazgatasi arva- es gyám-
dtk Béla főispánnál is. hivó szózatot, mert minden kerületét Az óriási tömeg ezután lelkesedés- hatósági 1902. évi zarszamadas.

Délben ismét ebéd volt a fuggetl. képviselve látja Hazafiui örömmel sel, de minden legkisebb csendhábo- 3. Az alispán jelentése a központi 
kör nyári helyiségében. Még többen nyitja mog tehát a nópgyülést és ritas nélkül oszlott szét. es járási fogalmazói, valamint a köz
voltak itt együtt (vidékiek is,) mint jelenti hogy vezérünk az ország Mig a nép fekete rajban hullám- Pontl es járási irodai személyzetbe 
a vacsorán. Testvéries hangulatban gyü|és* függetlenségi párt is képvi- zott a Széchónyi-téren, addig a me- szükséges állások szervezése tárgy á- 
folyt le az ebéd. Csak két tószt seltette magát.N essi Pál orszgy. kép- gvei függetlenségi párt választmánya bai1- , .  „
volt: Pekáry Gyuláé ki a vendégért vjselfí személyében, kit a gyűlésnek gyűlt össze tanácskozásra, s határo- 4. Az igazoló választmány jelen
ivott és Nessi Pál, ki azt melegség bemutat és egyszersmind a szót neki zatilag kimondotta, hogy akár más tése, melylyel a törvényhatóság lég
től áthatott lélekből viszonozta. Az ad a  dt törvényhatóság, akár önálló indítvány több adótfizetőinek 1903. évre öjsz-
ebéd vig czigányzene mellett négy lgazi kuruc lelkesedés kisérte foly- által a kormánynak megszavaztatni szeállitott névsorát bemutatja s a 
óra utánig tartott. Azalatt egyre sza ton az ősz elnök megnyitó beszédét szándékolt bizalmi inditványnyal választások elrendelése iránt intóz- 
porodott a tisztelgő társaság, később egetVerő éljen fogadta Nessi Pált szemben a legerősebb ellentállást kedést kér.
pedig már gyülekezni kezdett a kö- ki csak perczek mu]va foghatott fogja kifejteni a párt, s ez irányban b- Alispáni jelentés a közigazga- 
zönség a népgyülésre. hozzá, hogy Kossuth Ferencz és har- intézkedik is. " tás általános állapotáról.

A vacsora és ebéd ^rendezése ifj. cog társai nevében szóljon beszéljen Este felé, miután vacsora volt a b- Belügyminiszter mtezvénye a 
Horváth József háznagy megszokott rendkivüli hatással ’ kör kerthelyiségében, a melyen Nessi vármegye árvaszékénél alkalmazott
ügyességének érdeme. A kitűnő ki- Az a hév az a tííz meiy Nessi p aion kiviil a megye és város ősz- 3 dijnok járandóságának kiutalása 
szolgálat a kör vendéglősét dicséri. le)kében él) ’a közvetlenség ellenáll szegyült függetlenségi férfiai vettek tárgyában. . , / '

A nénnvülós hatatlan erejével hatja át a haliga- részt impozáns számban. Dikciók itt 7. Belügyminiszter intézvónyo
*,uy ‘ tóit. Az igazság, a mit hirdet, azo- is voltak, hatalmas, tartalmas beszéd- gyamhatósagi pénz atadasa alkalina-

Minden vonat, mely délután érke- nos Zemplén fianak vágyaival, gon- ben köszöntette fel Zsindely István val, felvett szakerők díjazása tár
zik, újabb és újabb csoportokat ho- ciQiataiva.1. Természetes tehát, hogy Nessit. s költői szárnyalásig szellemes gyában.
zott. Egyre szaporodtak a vidéki elv- ezt a bálás feladatot csak sikerrel, búcsúszót mondott még Nessi Pál. 8. Földmivesügyi minisztérium in- 
társak küldöttei, a társadalom min- nyomot bagyó hatással lehet telje- A vacsora után a körben össze- tézvénye, a szőllővesszők, oltványok 
den rétegéből. Az érkezőket bemu- sjteni ötletes fordulatai rögtönzései gyűlt vendégek és kör-tagok, férfiak és karók szállításának szabályozása 
tatták a központ képviselőjének. Nessi a szdnok szellemességét dicsérik és és nők kikisértók hosszú menetben tárgyában.
Pálnak tehát módjában volt meg- ezek csak fokozták az egyre emel- szeretet vendégünkén!, Nessi Pált az 3- Heves vármegyének átirata önálló 
győződni arról, hogy a népgyűlés kedd lelkesülést. állomásig, közben fel-felhangzott a magyar hadsereg felállítása tárgyában.
valóban Zemplénvárinegye népgyü- Nessi kitünő beszédjét, valamint a „Kossuth Lajos azt izente«, s azután 10. Ung és Gömör, Kis-Hont vár
lése, mert minden választókerület, többi szónokokét lapunk legközelebbi a peronon összesereglett hazafias megyék átirata a tisztvisőlők fketé- 
a föld, az ipari munka népe és a szel- száma fog:a bő kivonatban ismer- közönség dörgő éljenzése között el- sének rendelése tárgyában, 
lemi munka népe egyaránt képviselve tetnj indult a vonat. 11. Barsvármegye átirata egy ma-
volt’/benne. A népgyűlés helyisége, Mogt csak annvit jelzünk, hotrv -  ______________ ___  ^yar iskola-hajó felszerelése tárgyá-
u függetlenségi kör kertje ős udvara miut^n Nessi Pál képviselőnek a ,  , ,  ba"- , , , , ,
egvre jobban s végül a zsúfoltságig népgyűlés nevében az elnök frene- A „Zemplen£‘ oromé. A „Zemplén" 12. Pozsony varmegyének atiraía 
megtelt, — óriási közönség gyűlt tikus tetszés között köszönetét, nyíl- brüi> akkor nekünk tán szomorkodni a magyar nyelvnek az üzleti életben 
össze. A gyűlés sikere várakozáson vá.nitott. kéne, pedig mi is nevetünk, mert minél szélesebb körű használata,
felül volt. Várlaky Sándor ezékei r. kath. ple- °iyan feltűnő elfogultsággal ir kitünő 13. Moson vármegye átirata a

Nem akarunk a nagyítás gyanú- biblos mondott szellemes és hatásos laptársunk népgyülésünkről, mintha Magyarország és Alsó-Ausztria kö- 
jába esni, s azért nem is Írunk sza- herédet, az akadémia pályadijat tűzött volna zötti határok kiigazítása tárgyában,
mot, — csak azt a tényt konstatál- Utána' pedig dr. Zsindely István ki népgyülésünk negativ képének a 14. Sárospatak nagyközségének
juk, hogy a Korona vendéglő tágas sárospataki jogakad. tanár pártunk leírására. A szerkesztőség siet ugyan meghívója az általuk rendezendő 
kertje s nagy udvara a zsúfolásig 0 kivAló alakja, magvas és hatalmas elhárítani magáról a felelősséget az- Rákóczy ünnepélyre, 
tele volt nagyon szép intelligens kö- ar{blVu beszédében feltüntette a tör- zai a szellemeskedéssel, hogy ők 15. Az alispáni jelentése Sátor?]ja- 
sönséggel. Szakértő mérnökök álli- ténefmi kapcsolatot az ellenzék, a nem voltak képviselve a népgyülé- Ujhely r.-t. város pénzkezelésének 
tása szerint két-harmadfélezer ember nemzeti ellenállás mai mozgalma és sen- raert ba valamelyikük ott lett iránt hozott képviselőtestületi hatá-
fér el ezen a területen, s Így ennyire az utolsó ndgyszáz év története kö- volna’ a gyiilós pártkülömbség nél- rozat megváltoztatása tárgvában.
bízvást tehetjük a megjelentek sza- zött  ̂ küli lett volna. Nagyon téved Pista 16. As alispán jelentése, melylvel
n,íí- , véffül dr Bu-a Barna tene^tott« batyánk 5 a  ̂ ö jelenléte neui tette a Hivatalos lap nyomása iránt kötött

Hogy pedig nem csak szamra, de ' a K v e t k e f ^ a t á r ó ? ^  Volua Pártkülümbség nélkülivé gyű- szerződést a hozott határozat érted-
sulyra nézve tekintélyes volt ez a elő a következő Határozati javaslatot. i4sUnket) mert bat olyan telivér fiig- inében megkötve bemutatja.
gyűlés, annak a megvilágítására csak A Sátoraljaújhelyben 1903. évi getlenségi érzelmű ő, akár csak mi. 17. Az államépitószeti hivatal elő- 
a vidékről megjelentek közül sorsol- május hó 10-én tartott népgyűlés De megmondtuk már régen, hogy terjesztése a kisebb munkálatok
juk fel a következőket: mély hazafias fájdalmát és elkese- zseniális ember, tudja ő lapját, ha házi kezelésére, egy dijnok fizeté-

A.-Bereczki: Boronkay Farkas. Sá- redésót fejezi ki a felett, hogy ön- kell, a hivatásos újságíró szellemé- sóre és egy Írógép beszerzésére
rospatak: dr. Zsindely István, Ra magáról és kötelességeiről megfő- ben is szerkeszteni. Hej, pedig nem 25,000 korona átalány kiutalása iránt
dácsy György, Meczner András, dr. ledkezett kormányunk a nemzet is régen, mikor noviciusa volt kö- 18. Jelentése a Rákóczy-űnnepélv 
Láczay László, Makiári Pap Miklós, hatalmasan megnyilatkozott egyér- rönknek, kvaterkázás mellett öröm- rendezésére kiküldött bizottságnak !
Buza János. Tolcsva! Kolbay Emá- telmü akarata ellenére makacsul mól hallottuk kuruc szókimondásait. Ünnepély sorrendjére vonatko4lajr ’ ~ \
nuel, Constantin Géza, Schőnfeld erőszakolja az országot megrontó Meg azután olyan 48-as volt, hogy 19. Az alispán jelentése~ melylvel 
Ede, Hajduczkv István. Erdő-Bénye: katonai javaslatokat, — mogbotrán- blattozás közben a kibice ama meg- az 1903. évi január hó 1-én életbe 
Szilágyi József, Tatár József, Mar- hozással látja az általános nyomo- jegyzésére, hogy a kvart bélakassza lépett ügykezelési szabásoknak 
ton János, Szepessv István, loronya: rusag közepette épen a nemzettől tuli mellett belinondhatta volna az m egfelelőig általa átdolgozott s a 
í í ? w eremEm,1-,T -^aV Vécsey *9 1̂  teljesen idegen, sőt ellenséges in- ultimét is, azt válaszolta: „deákkor vármegye szervezetéről szóló sza- 
Miklós. 1 arczal: id. Andrassy Dániel dulatuu lvartartás költségeinek szán- nem Írnék 48-at!“ Ha azt akarta te- bályrendeletet bemutati i 
A ndrása János, Andrássy Dávid, dókolt iganágtaUn omolósót. -  s hát, hogy gyűlésünk no legyen párt- • 20. Aü alispáni jelentése, .„elvivel 
haaniselo István Oálsaécs : ifj. Koch keserűen tapasztalja, hogy ilyen külümbség nélküli, inkább jütt volna az 1903. évi január hé 1-én életbe 
üábor, dr. Kemény üezso Sszacsur: nagy áldozatok dacára az osztrák maga s nem tudésitéja, mert nincs lépett ügykezelési szabályoknak meg-
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általa ^ 0^,0Z0tí'' a var" alispán jelentése, melylyel párszor találkoztam, és sohasem vol- No du azért jól eltelt az este, —
meg>ü Uszti segó(i- es kezelő sze- az 190,1 évi január hó 1-én életbe tűm és leszek vele baráti viszonyban, mert ha nem is élethű a folytonos
mólyzete, utibiztosok, szolgaszemé y- lépett ügykezelési szabályoknak meg- Végül ajánlom 11 K.-nak : hagyja danolas, de rettentő szép, kivált ha
zet, utkapaiók nyugdíjazásáról, vala* feleloleg altala átdolgozott, ebtartási cl a bodrogközi rigó nevet. A rigó Komlóssv Emma az, aki dalol, s oly
min ezek özvegyei ős árvái ellata- szabályrendeletet bemutatja. szépen énekel, és a saját szerzőmé* bámulatos szépen dalol, mint most.
sárol szoló szabályrendeletet beírni- Só. Az ahspáni jelentés, melylyol nyét fújja, lm B. K. válasza végére Azonfelül nagyon kedvesen, eleve-
1 o f ’ \ az * .•  január hó 1-én életbe két sort irt, s azok közül is az egyik nen játszott is, — határozottan job-

^innoZ t ön ' 6’ ll1, i ■ lépett ügykezelési szabályoknak meg* a Petőfié, s Petőfi megfordulna sir- bán játszik népszínműben, mint opo-
az 7 * , , »  . ’v ^ ‘ .sz“m a|uP kl‘ feleloleg általa átdolgozott, a dög- jában, ha tudná, hogy B. K. egy so- rettben. Kitűnő volt Vágó ós Breznay
adott belügyminiszteri rendelet ér- terek és gyepmesterségről szóló sza- rát a magáéval összehasonlította. Anna az öreg tanitópár szerepében, 
telmeben altala szerkesztett, „Zom- bályrendeletet bemutatja. B. K. válasszon inkább nevet a nagyszerűen mulattatott Nagy Gyula
plen vármegye sátoraljaújhelyi „Er- 30. Az alispáni jelentés, melylyel rovarvilágból; pl. használja a bodrog- és nem kevésbbé jól játszott Odry,
zsóbet“ közkórhazanak“ alapszabá- az 19U3. évi január hó 1-én életbe közi pók nevet; ez megfelelő lesz, Makray, Takács Mariska, Markavics
lyait bemutatja. lépett ügykezelési szabályoknak meg- mert a pók még a virágokból is mér- Margit.

21 Va* A Ludovika-Akadémia 1903/ felelőleg általa átdolgozott, a 18 évet get szív. s mindig hálón dolgozik, Legszebb drámai erejű jelenete az,
1904. évi tanfolyamára egy ifjúnak betöltőt, de 00 évet még túl nem de csak legyeket bir vele megfogni, mikor a tanitóók megtudják, hogy a 
első és egy ifjúnak második helyen haladott egyenes adót fizető lakosok mi ellenben egy seprűvel az egész kispap fiuk kivetkezett. Ezt remokül 
való ajánlása. útadó kötelezettségeiről szóló sza- mesterségét a pókkal együtt leko- adták, s nagy érdeme Vágó s Brez-

22. Az alispán jelentése, melylyel bályrendeletet bemutatja. torjuk. naj Annának, hogy nem túloztak,
az 1902. évi 35,000. szám alatt ki- 37. Az alispán jelentése, melylyel Péter Mihály. nem szónokoltak, nem hadonáztak,
adott belügyminiszteri rendelet ér- az 1903. évi január hó 1-én életbe :•. hanem mély érzéssel festették a meg-
telmében általa szerkesztett „Zem- lépett ügykezelési szabályoknak meg- <s 7 I 1 V M A 7  indító nagy fájdalmat. így kell m-
plón vármegye nagymihályi közkór- feleloleg általa átdolgozott, az 1890. hetővé, elfogadhatóvá tenni s a ko-
házának“ alapszabályait bemutatja, évi 1. t.-cz. 24. §-a alapján az útadó — mikussá válástól megóvni a drámai

23. Az alispán jelentése, mellyel egy részének természetben való le- Szombaton: A bajusz. momentumokat.
az 1902. évi 35,000. szám alatt ki- szolgáltatásáról szóló szábályrende- Verő Györgynek hatalmas zsonia- Kodden • Teréz kapitány
adott belügyminiszteri rendelet ór letet bemutatja. ' l>adak útja” „1000 év" a Az ujabb operetteknek valószínű-
telmeben altala szerkesztett „Zem- 38. Az ahspan jelentése, melylyel „ozultan" es inas nagybecsű müvei- j ez Ja ieKunalraasábbja Semmi
pl én vármegye hunionná közkórhá- az 1903. évi január hó 1-én életbe hői már oly erősen ismerjük, hogy sz0uera J q ,7lé„  egy pai4nyi meló-
zának" alapszabályait bemutatja. lépett ilgykez.iési szabásoknak meg- „A bajusz".bán is egy irodalmilag s dia ^  az egész operettben. Olyas

24. i .z aUspam jelentős, mellyel feleloleg altala átdolgozott állandó színpadiig is teljesen kifogastalan m0Ildva csiná,f operettje lehetett ez
az 1903. évi január 1-én életbe lé- választmányi ügyrendet bemutatja, müvet vártunk. S ez a reményünk ijjssonnak s hasonlókópen erőnek- 
pett ügykezelési szabhlyoknak meg- 39. Az alispán jelentése, melylyel fényesen bevált, sőt még a várako- orei*ével kellett a zenét megírni a
felelőleg általa átdolgozott községi az 1903. évi január hó 1-én életbe zásunkon felül lettünk kielégítve. sijáJ librettóhoz a jó Plauuettnek
szabályrendeletet bemutatja. lépett ügykezelési szabályoknak meg- Egy nagyon kedves ós teljesen ma- 0Z & j arab született. Járnak-

25. Az alispán jelentése, melylyel feleloleg általa átdolgozott, a kis- ós gyár izü énekes vígjátékkal lepett ke|nek benne az operettszérüen öl-
az 1903. évi január hó 1-én életbe nagyközségek pénztári kezeléséről és meg a szerző ezzel a darabjával, között dragonyosok, megjelenik a 
lépett ügykezelési szabályoknak meg- számviteléről rendelkező szabályren- Gyönyörű természetességgel és ka- francia operettek niarkotányosnője 
felelőleg általa átdolgozott, a köz- doletet .bemutatja, rakterisztikusan festi le Verő „Aba- a bárgyú ezredesek,
ségi és körjegyzők magán munkála- 40. A számvevőség jelentése a fő- jusz“-ban a XVIII. századbeli ma- őrnagyok, kapitányok? sőt őrmester- 
tairól szoló szabályrendeletet bemu- szolgabirák pónznaplóinak vizsgála- gyár es osztrák világot, Az erős né- jefe.0 is s eKy unairaas este után 
tatja. * tárói és annak alapján a számadási metesitő irányzat és ezzel szemben féltizenegykor végre készen van

26. Az alispán jelentése, melylyel felmentés megadása iránti intézke- a fajunkban rejlő önérzetes nyakas- a házasság amely az efajta operet-
az 1903. évi január hó 1-én életbe dés. *&g képezik a darab motívumát. A tekben a végnek jelentője.

1 lépett ügykezelési szabályoknak meg- 41. A községek költségelőirányzutai darabon elejétől végig a hamisitat- Komlóssy Emma volt a Teréz ka- 
felelőleg általa átdolgozott, a Bukó- és zárszámadásainak tárgyalása. lan magyarhumor mulattatóan neme- pj ^ ny gyönyörű voit fessebb dra-
vinszky József volt zemplénvárme- A már beérkezett és még bóérke- sito kedvessége vonul végig. Sehol ‘ 0UyO’st&,az égben sem kívánnék ma
gyei közkórházi orvos 3000 frtos jó- zendő össses a közgyűlés hatáskö- nehézkessé nem válik, a bonyodal- gamnak szópen is énekelt de hiába
tékonyezélu alapítványáról szóló sza- rébe utalt ügyek. niak természetes egyszerűséggel nyer- ®lört egyetlen dala sem volt szép,
bályrendeletet bemutatja. Az állandó választmány május hó nek kifejletét minden ragaszkodás már t Y  a melódia.

27. Az alispán jolentése, melylvel 16 án d. e. 9 órakor ülést tart. nélküli gyors menetben. Szóval a p alásthy Sándor legalább megka-
az 1903. évi január hó 1-én életbe............................................. .............*---- r .niellett, hogy teljesen magyar jel e- i t a t t a  mókáival, kupiéival a kő
lépett ügykezelési szabályoknak meg- gű • szörkezet dolgában is kifo ZÜÎ ságeti annyirat hogy a karmester
felelőleg általa átdolgozott, községi L e v é l a szerkesztőhöz. gastálán darab „A bajusz . bácsi ig nevettóben majd lefordult a
közlekedési (viczinális) és közTségi eíoadast dleti, erről is csak békéről. Dulich Mariska olyan csinos
közdűlő utakról készítendő törzsköny Tusiéit Szerkesztő Ur. a legjobbat írhatjuk. Nem is tudjuk kantinosné volt, hogy szinte furcsán
vek összeállításáról és kezeléséről Berecz Károlynak a „Zemplén" 53- hogy hol kezdjük, kinek a játékát eset^ hogy nem tudja meghatni Pa- 
szoló szabályrendeletet bemutatja. ik számában megjelent válaszára, méltassuk előbb, mert mindannyian ijistliyliak a szivét. Nagy Gyuláról

28. Az alispán jelentése, melylyel nehány napi távoliét un miatt csak 1Sen Jhk voltak. Aradi Aranka en- m^r sablon a dicséret, rettenetesen
az 1903. évi január hó 1-én életbe most kiülhetem ezt a rövid üzene- nivalóan kedves németgrofkísasszony j b ezredes ur volt. Gerő Ida komika
lépett ügykezelési szabályoknak meg tét. — Én az ő oktalan, qualifikál- v0‘^ a , a szűreiméért olyan ma- a ü^gonyos nadrágban s a többiek 
felelőleg általa átdolgozott, a várme- hatlan nyílttéri támadását tisztessé- gyar változik at, hogy gyo- aprőhb szerepeikben mind igyekez-
gyei tisztviselők s más alkalmazót- ges irmodorban, visszavertem úgy, Hvörüsog nezni. Méltó partnere volt êk menteni, de nem volt mit. A kö-
tak hozzátartozói által igényelhető ahogy Ő azt megérdemelte. Ita most Odry, (Kozáry Gabor), a nemzetisé- zönsóg csendes részvéttel oszlott vol- 
temetósi járulékról szóló szabályren- mégis azt mondja, hogy „egy lelki- g«hen hajthatatlan magyar főnemest na szót, de szerencsére felvillanyozta 
deletet bemutatja. pásztor hitsorsosát a nyilvánosság aaSy természetességgel alakította, p/agy Gyulánénak graciózusan elej-

29. Az alispán jelentés \  melylyel előtt megsértette4', ez csak az ő kifi- Fa/ásthy (1 1achwitz) az üres fejű né- balettje. —y .
az 1903. évi január hó 1-én életbe czamult gondolkozásának a jele, niet. °1 . meglepő ügyességgel .—  —~r: ■"~-r ; ■x;rTt==
lépett ügy kezelési szabályoknak meg- mert mint sértő, sértettnek akarja ma- alakította. Elragadó bajjal ad ta ./«- H Í R E K
felelőleg általa átdolgozott, a sze- gát, feltüntetni. Hogy ő hitsorsosom ^ cs'Mariska a német komorna sze
gény alapról, annak rendezéséről és lenne: tagadom. Én ev. ref. vallási! r*;P^. Nagy Gyula (János huszár) s — függetlenségi kör zászlajára 
kezeléséről szoló szabályrendeletet vagyok, ő a jezsuitizmusnak hódol, takáes voltak a legbravurosabbak, Rontsinszky Ágoston 4 koronát, ada-
bemutatja. E kettő homlokegyenest ellenkezik. ” agy, .gonddtil kidolgozott játékuk kozott. Fogadja a kör hálás köszö-

30. Az alispán jelentése, melylyel Hogy a Fm. H. 32. számában köz- örökös derültségben tartotta a kö- netét. Fuchs Jenő pónztárnok.
az 1903. évi január hó 1-én életbe zétett közleményemben „egy szó se zönseget. Nagy gonddal alakított még — ^  Zemplénvármegyei Gazdasági 
lépett ügykezelési szabályoknak meg- igaz“, erre nincs szükségem védeke- Vágó (Kozary kancel ar) is, az ölne- Egyesület SZÖlÖSZetí szakosztálya f. 
felelőleg általa átdolgozott, a várma- zésre, mert állításaimat részint nyom- metositett, de a lelkileg még mindig hó 15-ón pénteken d. u. két és fél 
gyei „rendelkezési alap« létesítéséről tatásban meglévő okmányokra ,ala- rnagyar grófot nagyon jól adta visz- órakor a vármegyeháza kis termében 
és kezeléséről szóló szabályrendele- pitottam, részint közismert tényekre ; sza..A többiekhez méltók voltak meg ülést tart.
tét bemutatja. ezekre egyszerűen azt mondani, hogy Qlí tc t Mariska, Gerö Ida ós Makray — Munkások gyűlése. A sátoralja-

31. Az alispán jelentése, melvlyel nem igazak: a B. K. vakmerőségé- Hénes is. újhelyi iparosifjuság körében moz-
az 1903. évi január hó 1-én életbe nek a jele, s ez az ő fisiognomiájához Vasárnap másodszor, de csak ko- galom indult meg ogy iparos-ifjúsági 
lépett ügykezelési szabályoknak meg- tartozik ismét. Annyira igazak ezek, zepes ház előtt ugyanezt ugyanígy önképző kör alakítása iránt. E cól-
felelőleg általa átdolgozott, a fe- hogy azokról, akik őt közelről isme- Jatszottak- ból a helybeli iparos-ifjak folyó hó
gyelmi hatóságok jogerőre emelke- rik : cikkem megjelenése után iid- Hétfőn: Igmándi kis pap. 17-én vasárnap, a Bock-fóle kertho-
dett határozatai alapján behajtott vözlő iratokat kaptam (bárkinek be- Régi, kedves színdarab, félig nép- lyiségben gyűlést tartanak, mely al- 
birságpénzek hovaforditása és miként mutathatom) s ezekben az áll, hogy színmű, félig vígjáték. A vígjátéki kálómmal kimondják az önképző-kör 
kezeléséről szoló szabályrendeletet nagyon is halvány vonásokkal festet- része eleinte elég jó, de később kép- megalakulását. Azonkívül az alap
bemutatja, tem a B. K. következetességét, pru telenségekbe, hihetetlen naivságokba szabályokat fogják felolvasni ós meg-

32. Az alispán jelentése, melylyel nentiáját, etc. De nekem nem szó- megy át. A népszínműi része pedig választják az egylet tisztviselőit. Az
az 1903. évi január hó 1-ón életbe kásom erős színekkel dolgozni. Meg- olyan, mint „A Bor“-t kivéve min- előkészítő bizottság a gyűlés ^tartá- 
lépett ügykezelési szabályoknak meg- vetéssel utasítom tehát visssa ezen den népszínművünk, — szép, de nem sára engedélyt kért a rendőrkapi- 
felolőleg általa átdolgozott, a köz- megjegyzését. Ami azon fogását il- igaz. tánytól.a ki kérelmüket teljesítette,
művelődési czélokra beszedett pót- letp hogy azon állításommal szem- Nagyszerű az, hogy egy kisasszony — Pályázati hirdetmény. Sátoralja- 
adó felhasználásáról szóló szabálren- ben, miszerint „ón ő vele baráti vi- bejön a szobába, s ott minden igaz ujhely rendezett tanácsú város pol-
doletet bemutatja. szonyban sohasem voltam": s most ok nélkül csak elkezd énekelni. Az- gármestere a város határában fekvő

33. Az alispán jelentése, melylyel egy tőlem eredt levél megszólítását tán minden felvonás végén, akár kell jöld ós rét birtokok őrzését teljesítő
az 1903. évi január hó 1-én életbe közli, — erre nézve kijelentem, hogy akár nem, bejön az ünneplő ruhába 3 havi utólagosan fizetendő 40 ko- 
lépett ügykezelési szabályoknak meg- vannak emberek, akik tolakodó tér- öltözött parasztság, félkörbe áll és rónával dijjazott mezőőri állásra ezen- 
felelőleg általa átdolgozott, a me- mészetüek lévén, lerázni a nyakunk- elkezd-énekelni. Es ezt tekintették nel pályázatot hirdet. Pályázni kí
gyók háztartásál ól szóló 1883. évi ról alig bírjuk, — s e levelet is egy valaha a magyar népélet hű képé- vánók felhivatnak, hogy o végből 
XV. t-cz alapján igénybevehotő pót- ily tolakodás előzte meg — de azért neki En még sose láttam az udva- 1903, évi -május hó 20-ig a város 
adó kivetése, behajtása és kezelésé- nem vagyunk velők baráti viszony- ron félkörben álló s ünneplő ruhá- gazdasági felügyelőjénél jelontkozze- 
ről szoló szabálvrendeletet bemu- bán. Ismét kijelentem azért, hogy bán derűre borúra énoklő puraszto- nek. Sátoraljaújhely 1903. évi május 
âtj a Berecz Károlylyal életemben csak kát, pedig eleget jártam köztük. 5-ón Székely Elek polgármester,
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— A sztrajnyán—ízbugyai utügyó- két. A könyv ara 2 kor. 40 fillér é 
ben Kulin Ödön kir. táblai ny. biré, a »Törvényszéki és Rendőri Újság 
izbugyai birtokos kezdeményezésére kiadóhivatalában Budapesten, Vili 
az érdekelt községek kórvénynyel József-körut 41. sz. a. kapható, 
fordultak a kereskedelemügyi minis- _  Dunky Fivérek C8. és kir. udvar 
terhez, a melyben az ut tűrhetetlen fényképész, kiknek Kolozsvárt és Mis 
állapotát leírva, arra kérték a minis- koíczon első rendű műtermeik vannal 
tért, hogy hasson oda miszerint e városunkban a Zemplén nyomda ud 
bajon segítsen. Ennek folytán Láng varában egy szép és modern műtér 
Lajos Ung és Zemplén vármegye met, építenek, az építkezés már fo 
közönségét felhívta, hogy a kérdéses lyamatban van és még május hó fo 
utat haladéktalanul jó karba hozzák, lyaman meg fog nyillani, még pedig 
Kulin Ödöné lesz tehát az érdem ha olyan formán, hogy minden holnap 
a kérdés meg lesz oldva, a miben bán kétszer itt levételeket eszközök 
most már kezdünk hinni. nek és a fényképek Miskolczon ké

— Tűzeset. F. hó 8-án a hajnali szülnek el az ottani kényelmes és 
órában hirtelen tűz ütött ki Vurannó szakszerű műtermükben, ahol olyan 
egyik mellék utczájában a mely k^pek eloalhttására képessek, a mi- 
csakhamar két házat elhamvaztott nőket csakis elsőrendű fővárosi fény- 
azonban tovább terjedését a nagy- kópészeti műtermekből lehet látni, 
számban összegyűlt lakosság mog- Különben Dunky Fivéreknek Erdély- 
akadályozta. A tüzeset oka mindad- ben és Felsőmagyarországon olyan or- 
dig nincs kiderítve. Nagy a gyanú, sza£os hírnevük van a fényképészet 
hogy szándékos gyújtogatás folytán terén, hogy az dicséretre nem szo- 
történt, mert már egy alkalommal ru‘-
is megkisértetett, de az eresz alá _  Az osztálysorsjegyek vásárlása 
rejtett szalmacsóvát még idejekorán immár javában folyik, de a közön
elvették a szomszédok. ség java része még nem látta el ma-

— Az 1 8 6 9  óv Óta fennálló és a gát ezekkel, mert mint mindenben a
legjobb hírnévnek örvendő „Nemzet- sorsjegyek vásárlásánál is az utolsó 
közi Czimiroda“ Rosenzweig József napokra hagyja rendelése elküldését, 
és fiai, Budapesten, irodáját jóval Mindenesetre már is aktuálissá vált 
nagyobbitja. Ezen vállalat uj helyi- azzal a kérdéssel foglalkozni, hogy 
ségei f. év. május hó elsejétől fogva, j10‘ vásároljuk a legközelebbi huzas- 
Nádor-utcza 23. számú házban létez- n °z a sorsjegyeket. Természetesen 
nekt főleg oly foelárusitóhoz kell fordulni,

„  _ , , . n . ahol a legtöbb kilátás van arra. hogv
— Magyar Dalok czimen birczák a sorsjegyre nyeremény esik. Királyfi

Gyula munkácsi pUspök, ajanlva egy és Társa föelárusitók vevőkörének 
6 ének és zongorára u-t dalból allo eddig legjobban kedvezett a szerencse 
hangjegyfüzet megjelent, tartalma egymásután jutottak nagy nyere- 
a következő: 1. Csendes az ej . .  . ín y e k h e z . A főelárusitd'k között 
S*. Holozsnyay Cinltól. 2. Aranyos Királyfi és Társa cég úgyszólván a 
mezi kis feleségem . . . Ernyői K.-tól legmagyarabb s a vevőközönséggel 
A Kis kertemben . . . Dombay Hu- szemben minden tekintetben a lég- 
gótól. 4. Szőke leány . . . Sz. Ho- előzékenyebb. Ajánljuk t. olvasó kö- 
lozsnyay GinHtol. o. Tudja Isten zönségünknek, hogy Királyfi és Társa 
és 6. Ejnye ejnye . . . dalok Sz. cé lél Budapesti Andrássy ut (K>. 
Holozsnyay Cm ltol. -  Szerzője : megrendelését minél előbb eszközölje 
Eoksay János székesegyházi karnagy. Az j.s8 huzás máj us 22-én és 23-án 
Ara 2 korona. Megrendelhető az |esz. Egész sorsjegy 12 kor fó, 
.Uni Könyvnyomda Részvénytársa- sorsjegy 6 kor. egynegyed sorsjegy 
ságnál Ungvaron. 3 kor. egynyolczad sorsjegy 1 kor.

— A franczia forradalom a legna- 50 fill.
gyobb •semóny, a mi az újabb kor
ban metrózta a nyugot-európai em- —----—- —• : =-:a=
beriséget. A XVIII. század Iszelleme A szerkesztőség üzenetei: 
az anyagi és szellemi munka felsza- &
baditására, az egyházi és világi ön- —
kény eltörlésére, az emberi nem bol- Lapunk t. tudósítóit felkérjük, hogy i köz- 
dogulására törekedett, az erkölcs hu- érdekű hírekről és eseményekről "minket 
manitás és haladás utjain. Igaz, hogy minél gyakrabban, s főképp a vetések 
nem számolt a hagyománynyal és és szőlők állapotáról mielőbb és to
nem vette tekintetbe, hogy nemcsak vább is rendszeresen értesíteni szivesked- 
az elnyomás és visszaélés fejlődött jenek, 
történeti alapon, hanem emberi in
tézmény és erkölcs. Nemes utón, fi- =------
lozófus Íróktól, filozófus kői Hiánytól Kiadótulajdonos:
várta a haladást, nem a szervezet
ien és szilaj sokaságtól, a mely pedig L A N D E S M A N N  M IK SA , 
később elemi erővel mégis beleavat
kozott a megújhodás programmjába.

politikai ügyok nreglté'lésébfnTmely l i l i i l i l i l i S Ü  
ép oly jellemző a XVIII. századra, M M á M M é M á á  
mint a renaissance a Középkor vó- mmmmmmmmmmmmm————— — —
gére nézve. Csak egy kivétel van, ^
Jean Jaques Rousseu. 0  nem hala- f ' \  » mm
dást kíván, hanem visszatérést a tér- w f  ( / ( ?  K j Ci. f D i .  i x  
mószeti állapothoz. Nem szabadságot J  £
akar, hanem egyenlőséget, nem két- '
kedést, hanem meggyőződést. Libe
rális volt minden izében, de demok- , „
ratikus nem volt. Ez Marczali Hen- s . s os
riknek főszempontja a franczia for
radalom történetének megírásában, A f l  h  I / 1 I I  A T I  I Q  A  
mire a Nagy Képes Világtörténet- | y | 8 i l | \ | ] |  § X  I  I I n U  
ben vállalkozott. Egész nagy tudása " ■ ■ ■ * ■  I  w l l f f t
rengeteg tanulmánya, óles történelmi __ ___
kritikája összeolvadnak ebben a mun- D  A  U l D
kájában. A franczia forradalomról |  r t  |  1 1 |
szóló X. kötetből most megjelent fü
zet a mii 182. füzete. /  fa j]A  I f i  f i i /A r

Egy füzet ára 00 fillér, egy köte- 1  K U °  *
te díszes fólbőrkötósben 8 frt, Kap-
ható minden hazai könyvkereskedés- Kapható :
ben, s részletfizetésre is a kiadóhi- _ _
vatalban : Révai Testvérek Irodalmi £dtlOCSRIdntl MIKSA CS Jd tS a  
Intézet Budapest, VIII., Ullői-ut 18. ,

— „Tolvaj-furfang.' E címen Mi-papirkereskedésében. 
hályfalvy J. egy  fölötte érdekes köny-
vet szerkesztett, mely a tolvajok, 
zsebmetszők, sikkasztok, csalók és
ortárl a) Alatt La* ár*.'ál I Ilit .'mait ud &U ÖÖ u!üi

Nyomatott Landesiuanfi Miksa és Társa könyvnyomdájában Sátoralja-ujhely.

cftor-elaóás.
Tisztelettel értesítem a n. é 

közönséget, hogy saját termésű 
boraimat tisztán lehúzva, hordón
ként a következő árakért árusítom :

1901. évi term ésű nehéz pecsenye bor
hektoliterje 80 kor.

1902-ik évi term ésű asz ta li bor
hektoliterje 46 kor. 

Sátoraljaújhelyben.

B á n ó c a y  K á l m á n .

É li llHTIIil!
Tisztelettel értesítem a n. é 

közönséget, hogy a nayy-toro- 
nyai filrdő  május 15.én meg- 
nyil. Ahol uradalmi pinczéből tisz
tán kezelt jó borok is szolgáltat
nak. Jt jn-az

n i  fllililiilí
£andesmann jVíiksa

könyvnyomdájában.

S T i  ml 7»
• O  !  T | |  I I  S  I Vizsga-lapok

jb J5* x “j © S ^  I
• 2 5  S  . I 2  4B I finom, vastag papi-

7? %2  5 2  - r  '• -2 ím
o * o  C u "  | S  o  CM I rosra nyomva ...

i  t t i  i i  3  j t  100 9rb°i
■§ *"? *  £ g ’w fcfr t kor. 40 fillérért
§ s  S c I, n  , száiiit.ÍSl  ̂£ los S J j -

£ -g" s  I lö S e  Liiinhiiiiiiii M. k  Tsa
g .  e  s  s  s  </>

^  ra  «  • S  könyvkoroskodőso
5  < s  « 2  1 ^  S

_  _ 1  =  L Sátorai ja-Ujhclybcn

Fernolendt
ízipófénymáz. a legjobb fénymáz a világon és fény-crém világos czipő- 
iek a legszebb fényt adja és a bőrt tartóssá teszi. Használt pecsétes 
zipő, sárga vagy barna bőrből »Lyosin« (nagyszerű fénymáz), bekenve 

uj czipővé teszi.
Alapíthatott: 1832. Gyári raktár: Becs. I. Schulerstrasse 21. 

Mindenütt kapható!

B O R E L A D A S  {
1889. év i T o k a jh e g y a lja i J

asszu és szomorodni bort •
üvegenként is eladok. J

L ő v y  A d o lf\  S
könyvkereskedő S.-a.-ujholy
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