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F d  3 harcra! És m^gis vannak, ai<ik meg Nézzék meg, a mi függetlenségi lángoló hazaszeretetben, testvérek
akarják bontani a mi becsületes körünkben hogyan ápoljuk évek leszünk az édes, a boldogító győ*

A becsületes magyar nép élet- népünk eme szent egyetértését, óta a békés egyetértést, hogy zelernben! Tiborce.
halál harcra készen áll. Ősi ma- A választó polgárok szá/ai a szereti a mi népűnk a zsidó val- ................ .....—.
g y á r. alkotmányunk van vészedé- lent nevezett hazafiakkal egyet lásu vezéreit ép úgy, mint a töb- Vá1a«7H«Alf
lemben, azt kell megmenteni. Aki értőleg összegyűltek, tanácskoz- bit, s milyen barátságban és békés fflW JiliívR CIQII*
hű a hazához, akiben hazafias tak, hogy ki legyen a képviselő- egyetértésben ül ott együtt és Már csak ogy hót választ el a va- 
becsületérzet van, az segíteni fogja jelölt az újhelyi választókerület- társalogva katholikus pap, a re- lasztásoktól, a legizgalmasabb és a 
Magyarország nagyjait, a haza ben. Kitörő lelkesedéssel egyér formátus iparos és a szombatját legtevékenyebb hét. A pártok tnin- 
Ilii fiait ebben a nagy munkában. telmUleg köm telték, hogy B ú z a  Ünneplő zsidó vallásu magyar ^  l‘vigjék *pirt

Alávaló vesztegetés, bor és Barna, ez a tiszta lelkű, becsüle- ember. Nem akarunk ezzel kor- j uj.' zászlaját, 
pálinka, hazug Ígéretek, a kor- tes magyar ember, kinek jellemé- teskedni, nem is akarunk dicse- A zemplénvármogyei válasstóke- 
teseszközök kicsinyes és aljas hez a legcsekélyebb folt nem ta- kodni, de mint tényt kötelessé- rőtetekben a helyzet igen kevesyt vil
logásai senkit sem fognak ez pad, legyen a képviselőjelölt! — günk ezt konstatálni. Közel ötszáz tozott. 
egyszer elhódítani ez országban, Más jelölő gyűlés tudiunkkal még tagja van a mi körünknek és a f
mert minden egyes honfi becsű- városunkban nem volt. A kormány- felekezeti békét még soha sem ;s ellenjelölt nélkül áll, megvála3«-
letes szavától függ most a haza (hoz tartozó szavazó polgárokat merészelte megtámadni senki. — tásuk egyhangúlag fog történni. A
sorsa. még eddig meg sem kérdezték, Solia városunk társadalmi körei nagymihályi önjelölt, Demkó Kálmán

Tisza István orvul támadt a hogy kit kívánnak jelölni. Sűrűn még el nem érték azt, hogy kü- pártja minden hivatalos eszközt fel-
magyar alkotmányra, a jogfoly- emlegetnek ugyan egy derék ga- lónböző vallásu iparosoK, ügyvé- ̂ 3 ^ ^a^ ik ^ő ze lm e^ az t talán fe-
tonossúg megszakításával, a ház- viller úri embert, mint jelöltet, dek, orvosok, papok, kereskedők, leslt'gos mondanunk. A megyaszói
szabályok törvénytelen lábballip- de jelölő pártgyülés, hol a népet tanítók, szatócsok és töldmivesek kerületből örvendetes híreket ka
rdsával megrendítette a törvények megkérdeztek volna, tudtunkkal ilyen békés testvéri szeretetben púnk. Ez a kerület, mely a kor- 
iránti tiszteletet és a jogbizton- még eddig nem volt éljenek egymással, mint a mi lüg- [uánypárt megdönthetien fészkének
Ságban való bizalmat De meg mielőtt e jelolo párt gedenségi korunk. hogy a kormánypártról hallani se

Gróf Andrássy Gyula, megyénk gyűlés meg lett volna, megjelent Ez az igazi liberalizmus, az akarnak. Nagy Sándor Budapestről 
nagy szülöttje harci riadója hang- Ujhelyben egy tiszteletreméltó igazi demokrata egyenlőség meg- hozatott 10 kortest, kiket azonban
zik végig ez országban, az ö be- rabbi, akiről azt hiresztelik, hogy valósulása az életben és erre va mingyárt a választókerület első illo-
csületes hótiszta öT-es lobogója őt az uj főispán táviratilag hívta gyünk mi igazán büszkék és meg mas“u úgy elvertek a megyaszói
elott mi i, meghajtjuk 48 as meg ide, hogy legyen segítségére követeljük azt, hogy az ellenpárt futottak és meg se álltak az
zászlónkat, épugy, mintahogy az a kormánypártnak. Ha ez igaz táborában is ezt elösmerjék. állomásig. Visszamentek Pestre,
ő törvén) ttisztelő, igazságért küzdő főispán ur, tessék tudomásul venni. Az elvek és meggyőződések #
zászlóját meghajtotta a mi dicső- hogy ez ellen az eljárás ellen szent fegyvereivel menjünk a Az uj|ieiyj választókerületben a 
séges függetlenségi zászlónk előtt, első sorban a zsidó vallásu ma- harcba, a lelkiismeret becsületes- függetlenségi párt helyzete mit se 
Hisz egy a végcél — ez édes gyár honpolgárok fognak legeré- ségével menjünk a nagy küzde- változott. Ép oly kedvező, mint az- 
haza alkotmányának megmentése, lyesebben tiltakozni. Egy agg lembe, de nem az egyéni érdekek előtt. A községekben is a Búza 
a magyar nép boldogulása, a ma- öreg embert, akinek Újhelyije* és a vallási jelszavak csúnya istá- Utt Iáu™a Barim'̂  novTt
gyár szent korona ragyogó le semmi koze sincs, aki egyik ujli-3 polásaval. emlegetik és a Molnár Béla — borát
nyességének emelése lebeg mind- lyi hitközségnek sem a feje, aki- Ne merészelje azt nekünk hit- jsszák. A kormánypárt ugyanis csen-
nyájunk előtt. nek Ilire a talnuidtudományokban detni senki, hogy az igazi libe desen, de h a t h a t ó s a n  dolgozik.

E ragyogó ékessegli szüztiszta nu ssze az o.szág határán túl ralizmust csakis a törvén) tipró Etet, itat, muzsikaszóval nappal, este. 
két zászló alá sorakoztak várme terjed csúnya kortescszközáil fel- Tisza István sajátitotta ki magá-
gyeikben is, városunkban is <i n«.isználni, t<nán nz ó tudtíi és nuk os qz Anui<lssy«ik, ls.ossuth t)íin szokás. A derék atyafiak
hazájukat féltő, nemzetüket sze akarata nélkül a/, ó hébertudo- berencz, Bánffy Dezső, Apponyi csak isznak-isznak és mire kijóza- 
rető, alkotmányunkért remegő mányu tekintélyét lealacsonyítani Albert mind klerikálisok, mert nodnak, — már a Búza Barna hívei, 
igaz honfilelkek. maguk a zsidóvál'ásu hívek sem annak arcába vágjuk, hogy hitvány Ssivük-lelkük oda van forrva a Búza

Úgy, mint régen, hajdan össze lo^ák engedni hazugság, alávaló rágalom. Mert n “"ét emlegetik folyton^De ’ ősük a
gyűltek a hazafiak, rang. fele* rdrcvczctík azok önt főispán aki ezt hirdeti* az nőm bccsulc- ravaszabbak isszák niüg a „Molnári4* 
kezet, pdrtkűlömbség nélkül, ke ur, akik a t hirdetik, hogy ennek tes m gyár, az tudatosan valót- borait. Sok községben be se enge- 
zet nyújtottak egymásnak, hogy a tisztes aggnak bárkire is a lég lansagokat hirdet, az népámitó dik a kormánypárt küldönczeit, ami- 
együtt dolgozzanak a haza, e ma csekélyebb befolyása volna, de himpellér. ről az elvert kormánypárti kortesük
gyár föld szabadsága és alkot igenis az ő tudta és akarata nél- A mi jó magyar népünk pedig “rd“®0Us ülsz “feljegyezni,
rnánya érdekében. A grol András- kül az ilyen eljárás, az ilyen kor- nem lógja magát elámittatni, lel- j10gy ezek a kortesek. Állás nól-
syak, grof Hadikok, gróf Karolyiak teskedés oly visszatetszést szülhet, világosodottságuk, hűségük, béke- küli pincérek, kőmivesek és más 
Forgáchok, Hardenbergek, báró amely a lőispáni tekintélynek árt, szeretetük sokkal nagyobb, bizal ilyen alakok, kik dús napi bérért 
Sennyeyek szive, lelke együtt do- és amely árny: vethet az ezer műnk bennük sokkal megingat- vegők dolgukat. Eleinte csak 5 frtot 
bogon a magyar értelmiség, „ torokkal hirdet«« igazi liberaliz luulanább, mintscmliogy pillanatig (Te „“ kT.íto^k azt'kovS.'
becsületes magyar iparos és ke- musra. Ezen híresztelés ellen te- is kételkedjünk eme nagy lelki Sb|t^  azért még 5 forint fizetés 
reskedő, a kérges tenyerű föld- hát első sorban önnek kell tilta tulajdonságaikban. felemelést kaptak,
míves szivével. Hithű katholikusok, kozni főispán ur! Fel tehát a harcra, minden „
hitbuzgó reformátusok, vallásuk-j A felekezeti bé.\e megbontása, becsületes magyar szív! Védjetek Egyébiránt igen kíváncsian várják 
hoz lui zsidók sorakoztak a mii a vallási viszály elhintése ellen a meg szavatokkal a magyar alkot- az emiberok a Molnár Béla programm- 
zászlónk alá s egy erzelem, egy legerélyesebben tiltakozunk. Mi mányt, melyért apáitok egyaránt beszédjét. Egy képviselőjelölt, aki 
rajongó imádság tört mindnyájuk ismerjük zsidó polgártársainkat, harcoltak, melyért egyaránt folyt nem ad prograramot. lalán a* uj- 
kebeléből: a agyar ház, szere- bála Isten, hogy megösmertük. katholikus, református és zstdó
tete. Lelkesebb. becsületesebb, ha- honlivér. is jelölt senkit és még is van kép-

Szentségtörő kezekkel ne nyúl- fánkért rajongani tudó jobb haza- j Testvérek \ agyunk az ember- viselőjelöltje, aki széba se áll a „hí
jon senki e szent érzelemhez! Ifiukat soha sem kivárniuk. szeretetben, testvérek vagyunk a veiveF, csak úgy ide jön, mint akit
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Nyolcadik év 5. szám._____________________________ Sátoraljaújhely, 1903.___________________________________Szerda, janiár 18.







H Í R E K .  —  Nyilvános számadás és nyugtázás.
Az 1905 évi január hó 7 én Gál- 
zecsen részben a „NépszanaiónumJ’

— Kinevezés. A főispán ifj. Pav- r«**l>en a gáhszóc-i járási kórhúz
letits (ívnia sárospataki jonhallKat.it J»»ara rend«*,-ti jotekonj-cclu hang- 
díjtalan közigazgatási gyakornokká versenkővetkező anyagi etedtn. . • 
nevezte ki nyel ja t t ; Összes bevetel 008 kot..neteztt ki. . kor. Marad tiszta jlive-

— Eskuvd Dr. KoozWemernngy. d , 32(| kur Éhből a ttépzzana-
karolyi orvos januar lo-.ítt ko ott Ujl.ium ko, a gdUzéesi -tárház 
házasságot. Szó p e s s  1 i aula. al k 250 koronát. Kőiül-
dr. Szepesst Arnold varost foonos fî t„ ,k a kavBikezők : lir. Andrássá- 
leányává! Sátoraljaújhelyben. riva(lar 4(J kor.t Vladár Emil IS kor..

— Lelkész! áthelyezés. A kassai Dr Molnár Hó la 12 kor., Stépán 
egyhátinegye püspöki* \ u r g a  .la- Aladár.Bosenvev István, Thuránszky 
nos hely hol 1 rom kath. káplánt a 'pjjmm(;r (.Szálok) Wirlschaffer Pál 
bodrogolaszi paruchtóhoz áthelyezte. (Kassa; Fa|)rv H,t|a. Balázs Jenó.

— Kemechey Jenő halála Megren- Malonyay Ferenc/. T.-Terebes 1U 101
dito hir. Kemechey Jenő, jeles írónk, koronát. Klen Ignácz (Széesmezó.) | 
a Budapesti Hírlap belső dolgozó Kossuth Mihály ü—(i koronát. Mar j 
társa e hó 13-án éjjel a budapesti inatta Andor (Hoinmina), Orosz Jenő 
János-korházban fiatalon meghalt. (Budapest), lloller Miklós (Budapest). 
Kemechey a legjelesebb hirlapiró Dr. Szász Ernő (Diósgyőr), Dókus 
egyike volt. Mint szinmUiró fényes László (Sátoraljaújhely.) C/.éry Jler- 
sikereket aratott a Nemzeti színház maun (Varanim), Dr. Simonovies 
bán előadott társadalmi színmüvei- Ignácz (Varannó), Pikna Pál, Dr. 
vel s kötetben megjelent elbeszélései Novak István 5-—5 koronát. Propper 
a szépirók sorában is maradandó) Mór (O.-Lubló,) Wirlschaffer Bér 
helyet biztosítottak számára iro- tahin (Kassa) 4—1 koronát. Ifj. 
dalomtürténetünkben. Korai halála Mandel Pál (Sz. Keresztur.) 3 koronát 
tehát igazán nagy veszteség a ma- Bernáth Aladár (Sátoraljaújhely) 
gyár irodalomra. Kétszereresen fáj- Guttman Lajos. Grünherger Henrik, 
dalmas veszteség reánk, zemplén- Herschkovics Bernát. Pap Kornélia, 
vármegyeiekre nézve, mert az el* Ihnatko Emil, Mojs Jakab, Schreiber 
hunyt iró füldink volt, kire méltón Mór, Ifj. Sehvarez Ignácz, Dr. KaiI 
büszkélkedhettünk. Antal. Manajló Tivadar (Gselej),

# Stich József (N.-Azar.) Juhász Jenő
(Szécsmező) 2 — 2 koronát. N, N. 1

Az elhunyt iró királykelmeei ro- koronát. Összesen 23(j korona. K.-ll 
konsága a következő gyászjelentést Gálszéesen 1905. január 8-án. Dr. 
adta ki : „Kemechey Béla és József Kende Miksa járátorvos, Nemes 
fájó szívvel tudatják, hogy felejthe- Sándor főszolgabíró, 
tótlen unoka testvérük kemecsei — A sárospataki állami tanító ké- 
Kemechey Jenő iró, -  a Budapesti pezde ifjúsága 1905, évi február hó 
Hírlap belső munkatársa. — a Petőfi 4.é„ a „Zene-A lap“ javára <./ inté- 
társaság rendes tagja stb. folyó hó Z(,{, termeiben hangversenvnye! egy 
13 án éjjel hosszas szenvedés után. bekötött zártkörű táncestéivt rendez. 
42 éves korában Budapesten elhunyt. _  Lótolvajok A n. iniheivi járás
A drága halott temetése f. hó 10 án községeiben gvakori a l‘ó lopás 
délután 3 órakor Királyhelmeczen Múlt héten Szoltól Mihály kác ándi 
a rom. kath. szertartás szerint fog bíró, jómódú telkes gazda udvarán 
megtartatni. Királyhelmecz, 1905. éjjeli órákban a lóistáíó ajtaján ko- 
január 14. Áldás és béke drága p0gtatott valaki. A bíró fia a ki 
poraira!“ bent aludt, felébredt s kérdezte.

— Színház. Komjáthy János tár- hogy ki kopog, de miután választ
sulata 5 estén át gyönyörködtette ”em kapott, nem nyitotta ki az ajtót, 
újra kitűnő előadásával az újhelyi '^rre a lótól vajok feszegetni kezdtek 
közönséget. Január 12 én az „Aldo- az aJto,t: ' legény fiú lármát csapva 
zati bárányt, 13-án „Fedórát". 14-én a szobában alvó atyja felébredt s 
Pry Pált*4 játszta a társulat igen jó A tol va jok a kerten kérész-
előadásban. Takács, Komjáthyné, til‘ ehnenekültek.
Palásthy igen tetszettek. Közönség ~ Hófúvás és vasúti forgalom 
azonban gyér számmal volt, nem * oketerebesrol írják, a nagy hófúvás 
úgy az utolsó két estén, mikor a következtében a vonatok Sátoraija- 
„Sabin nők elrablásait és a „Vén ujhely es \ arann<j között rendctlc- 
leányokat" telt ház nézte végig Az 11 „ közlekednek. Szacsur község 
előbbi darabban Na g y  Gyula ex- e'0,t a V0l,at ,v! ,n'd‘‘r magas holö- 
cellált és az egész előadás pompásan ""“̂ hen elakadt. Az utasok közül 
gördült. Teljesen beillett vigszinházi a n.v'lt pályán megfagyott,
előadásnak. A Vén leányok előadása .... - ......... —
is nagyon tetszett. Takács, Kom
játhy sok megérdemelt tapsot ka- T Ö R V É N Y S Z É K
1011 . . . .  . . . . . . . . . .  Szégyenlős suhancz H r i e z  o

.» »S«tor.l)«U)he y Kalholiku* M isina Mihály a fyleui szégyenében, 
Olvasókor« a varos, .színházban 1W)5. u sa(.re,’lagk,.d >?n kapta'
ev. február ho 12-en sajal alapú.. Al„;.rikaba akart menni, a határon 
kéjének gyarapítására tancmubitsa- al01lba„ 0|f0gtdk, s ,ninthoKV val<>. 
got rendez Belepi, dijak : alsó es sziniibb, |10(Iy kalonai kiitel^eUsége 
kdzeppaholy 10 korona. 1-so emelőn e|fl) akar( elszokni, -  véderő elleni 
páholy 8 korona, ll-od emele t pa- v#(8^  ,„iall , hónapi f0(?,lltíl)UntB. 
boly 4 korona szemelyjegy 2 ko- uisl.(, behajthatatlanság esetén 3 
róna, csaladjegy 4 korona. Kezdete na ; fogha„ aJ átváltoztatandó 30 
este 8 órakor Pa helyjegyek eleje- korona pénzbüntetésre Ítéltetett. Az 
gyezhetok Petsar Gyula ügyvezető uék,t jogl.r8s.
d áínm ,mnd<!n"a|> * ,k,'Utm" SS Tolvaj szerelmesek. Özv. Hé a

‘ Lászlódé és Lehovios Hermán,
— A peches korcsolyaeflyesulet. A Sp . i s e r  Izidor amnonnai lakos

helybeli korosolyaegy.sUletnek nem- cselédei, — l.ogv egymás iránli 
csak a villanyvilágításával, hanem szerelmük zavartalan légyen — cl 
a közgyűléseivel is állandóan peehe határozták hogv a síiket gazdájukat 
van. Már háromszor hirdetett az meglopják, s Amerikába mennek 
elnökség gyűlést, de a szélvdiar mert csak ott lehet édes a szerelem' 
miatt mindannyiszor el kellett halasz- Tervüket mégis valósították, m.-rt 
tani — szebb időkre. A korcsolya- j csakugyan elloptak gazdájától 1910 
egyesület tehát ezennel most már kor. készpénzt, azonban rossz vonatra 
negyedszer évi közgyűlést hirdet ültek mert az első állomás a vád
január 22.-óre a már közzétett tárgy- lőttük padja lett. Tekintettel azon- 
sorozattal. hun arra, hogy a károsult gyámján

— Halálozás N z a l m á r y  József, kiviil más bizonyíték nem volt, vád
a Behyna-testvérek cég beltagja lottókat a tszék felmentette, 
január 15-én 34 éves korában meg
halt. A fiatalon elhunyt kereskedő , . .
már régóta betegeskedett. Özvegye Kiadótulajdonos-
és két kis árvája siratja elhuny tilt.! LAND ESM AN N MIKSA

Elsőrendű és meglepő olcsó kerti 
magvak

Boiílyoskai szőlőbir
tokomat szabad kéz
ből eladom.

jelenek ^öám.

Jníiiifos leltéíelek melleit
frane/ia, német szó, zongora és 
kézimunka órát adok. Több Ízben 
cone« rteken igen szép sikert értem. 
Tizenkét év óta foglalkozom ezen taní
tással. Házhoz járva kérek alkalma
zást. — Czíniem megtudható e lap 
kiadóhivatalában.

Sok pénz!

1
400 koronáig kereshetnek 
minden rangú egyének ha
vonként. rizikó nélkül mcl 
lék kereset gya n á 111 , Bői • ebbel

A. l i  4 9 .  alatt A n n o n c e n  
B a r v a n  d e s  »M e r k ú r *  
S ln t t  ( járt ,  Sch w a b s t r .II _________________  U

M e g h ív ó .

1905. január 5-én délelőtt 10 órakor
saját hivatalos helyiségében

XXXIX. évi rendes közgyűlést
tart, melyre ezennel a részvényesek tisztelettel meghí
vom.

fi közgyűlés tárgyai:
1. Az igazgatóság és felügyelő-bizottság évi je len 

tései.
2. Az 1904 évi zárszámadások beterjesztése, a jöve

delem felosztása feletti határozat hozatal, illetve az osz
talék megállapítása és a lelmentvény megadása

3. 9 igazgatósági, 3 felügyelői bizottsági és 1 fel
ügyelői bizottsági póttag választása.

4. Az alapszabályok módosítása.
5. Esetleges indítványok.
Sátoraljaújhely, 1905 január hó 7

Meczner Béla
igazgató.

I I

Korona vagy hegedű védjegyű

sodrott szövepamut
100 csomag vételnél kedvezmény ár
10 számú 10 matringos 5 korona 10 fillér 
12 „ 5 „ 5  „ 2 0  „

Fischer Hani czégnél
Sátoraljaújhely Rákóczi-u, (Kispiacz).

R ózsahegyi aranyrózsa  védjegyű szövőjm nint fő ra k tá ra .

t
Nyomatott Landcsmann Miksa és Társa könyvnyomdájában Sátoraljaújhely
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