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fi bodrogközi vasút. I ezen tervbe vett vasút egy ala-1 A Bodrogközt, ezt a most már I átszelő államvasuthozBodrog-Szer- 
.. __ kulandó részvény társaság által igazán Kánaánná változott termő dahely és Csap vasúti állomáso-

K övcs-liegy, 1905. m ájus 29. szándékozik építtetni. Királyhel- talajt, a szabályozó társulat véd- kon.
A „Felsőmagyarországi hirlap“ mecről kiindulva a Monyha ta- töltései gyűrű alakban veszik Ezen kívül forgalmi körébe

folyó évi 35 és 38-ik számaiban nyáig és ott kétfelé ágazva annak körül. Falvainak és népességeinek jönnének még a bodrogközi va- 
dr. Búza Barna országgyűlési kép- egyik ága Csapig, a másik pedig zömét ezen gyűrű alakú védtöl- sutnak Szabolcsmegyének túl a 
viselőnk, két igen érdekes cikket Láca, Ricse, Karád községek tés vagy közvetlenül, vagy pedig Tiszai részéből Bolsa, O- és U j- 
irt „A bodrogközi vasút és Ujhely érintésével Sárospatakig mint azok határaiban közvetve érintik. Vencsellő, Gáva, [Bércéi, Paszab 
fejlődése” címen. Mindkét cikk- csatlakozási pontig; vagy ha az Nem volna-e helyes ezen védgáta- és lbrány, továbbá Dombrád, 
ben tiszta arany igazságok foglal- építendő sárospataki közbirtokoc- kát egyúttal mint vasúti pályates- Öntelek, Kanyár, Veres-M art és 
ta tnak; és azokat minden el- sági hid mely egyúttal vasúti te két a vasúti forgalom céljaira Puszta-Rozsény, a melyek a sza- 
fogulatlan zemplénmegyei ember átjáró is lenne rövid időn élném is felhasználni? és azon jóban bolcsmegyei Tiszaparton feküsz- 
ellenvetés nélkül elfogadhatja. En készülhetne, akkor ezen vorml mit a vidékek lakossága egy nek és a szabolcsi rétköz déli 
részemről azok tartalm át teljesen meghosszabitásával egész Bodrog- hozzájok közel eső vasutban él- oldalán vonuló állam vasúttól 
magamévá teszem és feltétlenül szerdahelyig mint csatlakozási vez, a Bodrogköznek 7 vagy 8 meglehetős távol esnek, amely 
aláírom. Csak a bodrogközi va- pontig. A terv ez utóbbi pontja községe helyett 39 községét ré- községek a berceli, cigándi és 
sutát illetőleg kívánom egyéni szerint a dr. Búza Barna nézete szesiteni ? Az én nézetem az, hogy leányvári réveken keresztül szál
nézetem et az érdekelteknek és teljesen érvényesülne a mint kell bizony nagyon jó volna! Ezen jó litmányaikat sokkal kevesebb fá- 
érdeklődőknek tudom ására hozni, is, hogy érvényesüljön, mivel tétem ényben részesülnének Ung- radsággal és költséggel hozhatják 
Lehet, hogy nézetem célra vezető, Sárospatakon egy vasúti célra is megyéből Salamon, Záhony, Győ a bodrogközi vasút megfelelő 
tehát jó, lehet hogy célszerűtlen alkalmas közúti hídnak a fel- röcske községek, mely két utóbbi állomásaira, mint a tőlük 15— 30 
—  az se lesz valami nagy baj, építése majdnem legyőzhetetlen község határának legnagyobb része kmt. távolságra eső államvasuthoz, 
mindössze egy kevés tintába kerül, technikai és egyéni akadályokba a Tiszán innen esik. Továbbá vagy a nyíregyházai piacra. Kü- 
az érdekeltek majd fogják tudni ütközik. Az én egyéni nézetem az. Kis-Tárkány, Nagy Tárkány,A gárd lönben Belse, a két Vencsellő, 
melyik lesz a helyesebb irány, a hogy leghelyesebb lenne, ha ezt Leányvár, Ricse, Kis-Czigánd, Gáva, Bércéi, Paszab, Dombrád 
mit választaniok kell. a megindult gazdasági vasút épi- Nagy-Czigánd, K arád zempléni, és Öntelek községek, most a mi-

Mai nap délelőttjén vármegyei tési ügyet nem egyesek, vagy va- továbbá Zalkod, Kenyézlő és Viss k o r a  szállítás még csak tengelyen 
gazdasági egyesületünk közgyűlést lamely részvénytársaság, hanem szabolcsmegyei községek. Ezután állati erővel történik is, szállit- 
tartott. Ezen közgyűlésen báró egyenesen a bodrogközi tisza- újra Zsadány, Olaszi, Sárospatak, mányaikkal sokkal öröm estebb 
Sennyey Miklós indítványozta, szabályozó társulat venné kezébe Vajdácska, Alsó-Berecki, Felső- keresik föl az újhelyi piacot, mint 
hogy a gazdasági egyesület a és mint ilyen szerezné meg reá Berecki, Bodrogszög, Bodrog-Szer- a tonik 25 vagy 30 kmt.-nyíre 
bodrogközi vasút építési ügyében az építési engedélyt- Hogy a dahely. Szomotor, Bodrog-Vécs, eső Nyíregyházát, 
junius hó másodikán Perbenyiken társulat vasút építéssel is foglal- Kisujlak, Szent-Mária, Pálfölde, Ennyi sok elősorolt község
Össze jövendő értekezletre küldjön kozzék ez ugyan nem foglaltatik Rád, Szinyér, Zétény, Véke, Boly, érintése és azok forgalmának fel
ki kebeléből nehány érdekelt benne jelenlegi alapszabályaiban, Szolnocska, Lelesz-Polyán, Lelesz, karolásával ezen bodrogközi vasút 
tago t és ezen m ozgdm at a gazda- de tudjuk azt, hogy az alap- Kaponya, Bocska, Bottyán, Ag- egyike lenne talán a világ leg- 
sági egyesület erkölcsileg is szabályok éppen úgy mint az Csernő, zemplénmegyei községek, jövedelmezőbb és építését tekintve 
támogassa. országos törvények mindég pótol- Csatlakozása volna ezen ily a legolcsóbb vasutjának. L eg-

Br. Sennyey Miklós inditvá- hatók és módosíthatók, ha azt a módon építendő gazdasági vasút- olcsóbbnak mondom azért: mert 
nyából azt is megtudtuk, mikép többség úgy akarja. nak, a Bodrogközt véghosszába itten a mi fő az alépítmény

SZCrcUnt és házasság. lesték ajkáról a szót, jól tudván, Pozícióra, állásra akart szert tenni, De szerelmét bevallani gyáva volt
hogy az éles nyelvű elbeszélő, szokása hogy szegény szülői sorsán valamit Hetekig, hónapokig járt a leány szil - 

I r t a : Szende Miklós. szerint egyet a társaságból fog vi- javíthasson és azután, hogy a nép leihez, kik szívesen látták a szellemesl rágós nyelven „kipéczézni“. érdekében a közéletben küzdhessen. és nagymüvelt9égü Terzitószt házuk-
Tagadhatlan : két szép vonása ez bán. A leánnyal is gyakran beszélt; 

Uzsonna után a házigazda, — Be- 2. annak az ifjúi lelkületnek, kiben — mindenről csak — szerelemről nem,
regi Máté miniszteri tanácsos —— . .. .. , rut külseje után Ítélve, a külszín de annál többet beszéltek szemei,
vendégeivel együtt levonult a szépen Kérem szeretettel, ne tigyeljene - ut£n induló néző közönség — ily melyeket kéjsóváran legeltetett a 
gondozott angol kert közepén lévő ü,y feszülten szavaimra, vagyon nemes célért dobogó szivet nem leányon. Végre elérkezett a vallomás 
halastó mellett elhelyezett padokra, egyszerű szimpla históriát fognak sejthetett> ideje is. Hősünk úgy értesült, hogy

Megindult a terefere. A férfiak a most hallani, olyant, amilyen szaza- j)e m^g ogyetemi polgár korában a leánynak kérője akadt. Mint 
napi politikáról, aktuális kérdésekről val történik az életben. hősünket kellemetlenség érte. párját féltő him-párduc horkant föl
vitatkoztak, a hölgyek pedig az , Lgy ifjúról van benne szó és egy Egyik tanítványának szülői házi és rohant szivu bálványához. Be-
aranyos gyermekeiméről meséltek ártatlan leányról. Az ifjú rut mint ,niljatságot rendeztek, melyre híva- vallotta szerelmét, hódolatát lerakta 

csodákat, a „megbízhatatlan cselé- 1 erzitész, a leány szép és kívánatos, ta |os vojt a rokonság és ismerősök lábához és esküdözött menyre, földre, 
dek“-ről pedig rómhistóriákat. Mikor nunt (xretchen. egész gárdája. Természetesen a „házi tulvilági üdvösségre, hogy főbe lövi
e két kedvencz témájukat alaposan Az elbeszélés könnyebb megért- tanító urat" is berendelték, nehogy magát, ha Gretchen nem lesz a 
letárgyalták, áttértek még kedven- hetése végett, mert igazi nevüket egyik-másik vendég (kisasszony vagy felesége. A bolond rajongó persze 
czebb tárgyukra: a divatra. nem akarom elárulni, nevezzük is asszony) a tánc alatt „petrezselymet" oly becsületes volt, hogy házasság

Hosszú ideig külön-külön csevegett őket Terzitész-nek és Gretchen-nek. legyen kénytelen árulni. nélkül nem tudta a szerelmet elkép-
és fecsegett a két társaság. De a Terzitész, ki szegény szülők gyér- En mindig mondottam és most is zelni!
nők csakhamar hiányát érezték va- meke volt. a gimnázium elvégzése azt m0ndom, hogy & tánc a lég- De, hátnem volt szükség öngyílkos- 
laminek: annak t. i. hogy nem után fölkerült Budapestre tanulnia- nagyobb kísértő — szerelmi gorje- nak lennie. A leány meghallgatta 
bámultathatják meg szépségüket, nyai folytatása végett. delinek fölidézésére. őt. nyakába borult és elcsattant az
nincsen, aki nekik bókoljon és nin- Telve szép reményekkel indult Terzitész is úgy járt, mint sok eiső szűzies csók. 
csen senki, kin kacérságukat kipró- meg küzdelmes pályájának. Nappal más ifjú; elbódult a szép (kivágott
bálhassák. szorgalmasan járt az egyetemi ruhás) hölgyek látásától; elmámoro- fc»bo a ,®áz" -a* j » s*ókatl?L’l érfes

Szívesen vették tehát, mikor az előadásokra, az esti érákban cimsza- sodott, mikor tánokbzben magához S
ifiu nrémontrei Dap Farkas Meny- lagokat irt egy statisztikai iroda ölelte — Gretchent. Ifjú volt, kJ
hért a ház úrnőié biztatására, ajánl- részére, hogy a mindennapi kényé- tapasztalatlan volt s a nőket csak A vendégek meglepetten néztek, 
kozott rövid elbeszélés elmon- rét megkereshesse. Éjjelét, pedig tiszteletteljes távolból ismerte; nem hol a házigazdára, kinek arca ege- 
dá á megrabolta, csakhogy vizsgáit ideje- csoda, hogy beleszeretett az első szén fakószinüvé változott, hol az

Urak és hölgyek körben ülték a korán letehesse, hogy minél előbb szép ruháju, divatosan öltözködött elbeszélő papra, ki a közbeszólásra
pap “zékét és feszült figyelemmel elérhesse kitűzött célját.  kívánatos testi! leányba._______  csak annyit jegyzett meg:______
P----------------------------------------------------- Lapunk -4- oldal.



teljesen készen van a vasúti töl- szavazatot nyerték, nyomban újabb kát. Úgy okoskodnak, hogy ha az müvét a Kiiruofuríangot" adták
teljesen neszen tan  választást rendelt el melynek ered- üveg tartalma rossz, legalább az vasarnap délután zsúfolt ház előtt,
téstest személyében ! Ez a szab i- 'U v a ž a t  lé t.'az  egyik. ü v e | legyen tetszetős. így okoskod- Az előadás kitűnő volt. Különösen
lyozó társulat orok tulajdona, uKya nannyi a másik jelölt, javára, hatott az a két magyar iró is (Merei kallay Lujza (Bözsi) tiint ki a többi
annak építésével és a kisajátító- jjjJre a főszolgabíró sorsot húzott, s Adolf és Ruttkay György), a kik szereplők közül. Gyönyörű hangja
sokkal nem kell bajlódni, am ellett, ennek eredményeként Korchmáros lefordították és magyar szilire alkal- csak úgy csengett a szép kuruc
houv az árviz védelmi szolgálatot dánost megválasztott körjegyzőnek mázták Landesberg és Stein operet- nóták, éneklésénél, dók voltak meg 
. .. , r/A kijelentette őt az állásba nehány téliek nevezett irodalmi termeket, Diosi Anna (Ilona), aki szinten sok
is teljesítik ezen földművek 50 Ĵ̂ X̂a be is L lyezte  melyhez a zenét Mader Raul szer- tapsot kapott, Gerő Ida, Radványi,
évet meghaladó fennállásuk óta e,len a választás ellen Halász zette. A cime: H u s z á r v á r  rend- Csöbör, Pápay. Szeg hő és Nagy Gyula,
a viz-próbát annyira kiállották, p^j a vármegye törvényhatóságához kívül jól hangzik, lépre csalja és Kondráth Ilona (Katica) meglehetősen
hogy vasúti szolgálattételre is fulebbezéssel élt, mert a választás szombaton meg vasárnap lépre is játszott, de játékát teljesen élvez-
bátran beválhatnak; tökéletesen alkalmával Balogh István helyettes csalta a közönséget, mely csak akkor kötetlenné tette folytonos neve-

. lr , , - ietrvző és községi virilis képviselő érzi becsapatasat, mikor a darabot tesevel, mely még vasarnap délutánra
nivelhrozva vannak és az is fo- ^  ci|n ör” e aiatt egy másik látja. Először is meglepetéssel kons- is — amikor egyet mást megengod-
elonyuk, hogy rajtok keresztül Je,ö,tre kétszer szavazott; de kétszer tatálja. hogy az operett« nem ope- nek maguknak a szereplők — sok
költséges hidakat nem kell épi- szavazott ugyancsak más jelöltre rétté, hanem bohózat, ez is a lég. volt.
teni, legfeljebb a hol a vízlevezető Mock Imre uradalmi számtartó azon komiszabb fajtából. A darabnak János vitéz."
zsilipek vannak azoknál egy-egy az alapon, hogy megbízója. — a cselekménye alig van̂  és hogy barom Hétfőn este „János vitéz“-t adták
át-ereszt. A haszon vagy jövede- RüIsógóbeiY bír virilis lop ják^  szerzők (vagy fordítók?) £  hat°<!8*>r- d " ttbr* 1 és annal[ , sze-
lem pedig, a mit ezen vasút kép e t e s t ü l  éti jogosultsággal. orfeumok múzsáját és mindenféle " a i r j o E k  hogy
hozna, esne a szabályozó társulat A törvényhatósági bizottság be- orfeumi kuplekkal kek-vokkal s ez az’ eiöadás sem maradt az előbbiek
közös javára, a szabályozási kolt- hntó vitatkozás után az alispam egyéb ostobaságokkal boszantjak a ^
ségekkel amúgy is nagyon meg- javaslat ellenére, — mely az egész közönségét. A szinipzgato vagy j ^ I10š vitézt Cseóregh adta kitünően,

t i  / j  * i. * * .* i * / víSlflS7t.íK mppqemmisitesát és ni rcndozo lovoltdbot n ddi db lviállit&ScX * .... . • • • * >
terhelt érdekeltek konynyebbsé- ™ X e n d e S l  célozta -  ép oly rosra, kritikán aluli volt, mint A többi szerepek szituén a reg,trérc \ aiaszias enuiuc »stu F J , ’ . A .... , . . . . . .  szereposztásban mentek, dók voltak
«> * . helyt adott a felebbezesnek es Ha- maga a darab. A szereplők legtöbbje \ nna Natrv Aranka

Ami a dr. Búza Barna által ,ász Pált jelentette ki megválasztott csak „muszáj“-ból játszott, az igaz, ^ ü v u l a
érin tettt laborcvölgyi vasutat illeti, jegyzőnek, miután Balogh István hogy legjobb igyekezetük mellett * ■> *■> '
arra nézve, —  ha javaslatom helyettes jegyző a törvény szerint sem tudhattak volna valami jó és . , .
npfalán érvénvpciilni r-ilálna   elöljárói állásánál fogva virilis kép- tökéletes alakítást bemutatni, a oz in h az i m űsor.
csatlakozási oontul a bodrogközi vislői jogát nem gyakorolhatta, csak minek nem a színészek, hanem a Szer(ján . „János vitéz", operette.
csatlakozási pontul a bodrog o érvényes szavazatot adhatott szeizok az okai. Csütörtökön: d. ti. „Eleven ördög",
vasúiból kiindulva Zetenyt vagy je. s Így már az első választás al- Radvanyi (-Baranyai őrnagy, később rette. este Rátartós királv-
Leleszt ajánlanám ; és azt is olyan kalmával nyerte meg felebbező a tábornok) oly élethü tábornokot tu- kisasszony*', operette.
értelemben, hegy ezen épitendő legális többséget. dott alakítani, hogy ilyen hencegő, pénteken: „dános vitéz**, operette.
vasút a Laboré folyó áradásai A vármegyének ezen határozata ostoba dölyfos tábornok 'llása tifn Szombaton: „Fecskefészek**, ope-

„ p. ellen Korchmáros dános behelyezett csak Ghlopiban el. Faragó (Korlath)
ellen védgátul is szolgáljon. De körjegyző közigazgatási panaszt nyuj- ügyesen elmondott kupiéival (melyek Vasárnap d u Gyimesi vadvirág**
minthogy a laborcvolgyt vasút lott bei melylyel a közigazgatási híré- orfeumi hrettlire és nem színpadra népszillmUP. este' Foóskefésaek", ope-
építése már nem esik a bodrog- ság f. é. május 24-én foglalkozott. A valók) aratott a karzat közönségétől rette
közi társulat érdek és hatáskörébe, bíróság a panaszt és az abban fog- töméntelen tapsokat. Nagy Aranka
róla gondolkozzanak és folytassa- '»'*■ Kérelmet hogy uj választás (Kacér Olga) a szerebnetes özvegy .----------■---------- '----------------------------

, & /. • I .í • i rendeltessék el, — elutasította, llalasz szerepet játszotta. laboii 1 rida
nak eszmecserét a nagymihályiak pál megválasztását megerősítette és (Stella) az első estén bágyadtan HÍREK,
és Nagy-Mihály vidékiek. e|vi jelentőségű döntést hozott, — játszotta szerepét, de a vasárnapi __

Becske Bálint. oly értelemben, hogy a körjegyző- előadáson már tűrhetően mutatta be ^  gyökér,
választás alkalmával tartott képvi- azt a kevés művészetet, inelylyel

A  M E G Y E  E S  V A R O S  selőtestületi közgyűlésen senki, tehát szerepe egyáltalán fölruházható. A színházi szezon kezdetével a 
_ a virilis képviselők sem szavazhatnak Csöbör (Flaks) es Dióst Nusi (Kitty) társadalom egy uj fajjal szokott

fi M r t f U fa M i  jegyzőválasztáshoz, " lr^  l ^ k í i T  8 $  ™ l ? t ^ ,  m .g« .porodni. Ha a színészek el-
A közigazgatási gyakorlatban pár- se]ö- joggal. Eldöntőt te a bíróság és kék-vók táncukkal, melyet Tabori- mennek, akkor ez a tajta is \isszza 

ját ritkító módon ejtetett meg ez azt iS) hogy az érvénytelen szava val együtt járták kiváltottak a kö- siilylyed vagy fölemelkedik régi 
évi március hó 16-án Bodrogkisfalud zatok számításba nem jöhetnek, s a zönségből oly zugó tapsot, mely állapotába vagy állapotára. Közön- 
községben a körjegyzői állás be- törvényhatósági bizottság i’.v esetek- jobb darab kifogástalan előadásának ségesen »gyökér« ennek az uj fajta
töltése. ben a választáson tévesen kijelentett honorálására is elegendő lett volna. . .. . Mondi ík vurezninak

A szóban forgó körjegyzői állásra eredményt jogosan helyesbbitheti. A többi szereplők közül még csak . * J . *
tizen pályáztak, kik közül a név-   ------- — . .. ------ ----- - ;  Nagy Gyulát említhetjük föl, a ki baleknek, gimplmek is, műszava
szerinti szavazás alkalmával Halász Placsek őrmester szerepét kitűnő Linné szerint: radix theatralis.
Pál jelöltre 16, más 3 jelöltre összesen humorral játszotta. Megismerhető arról, hogy rendki-
szintén 16 szavazat esett. A törvény . . A zene a szöveghez alkalmazkodik vp,i feltűnő nagy nyakkendőt visel,
abszolút szótöbbségét követel s ezert „Huszarver.- s rosszaságban nem marad mögötte. n„puHtjrp tolia -i maira«? p-i I-
a választástvezető főszolgabíró Ha- Élelmes korcsinárosok szokták föl- nyakat peckesre tolja a r íag g
lász Pál és Korchmáros János jelöl- szolgálni aszú bort jelző yignettás „Kurucfurfang44. lér, hangosan beszól, mindent le s
tek között, mint akik a legtöbb üvegekben — rossz minőségű borai- Bokor Józsefnek gyönyörű szin- megkritizál, a mihez a jogot meg-

Nem hiszem, hogy Méltóságod Elköltözött tehát Budapestről azzal szólés fájó emlékeket ébresztett föl Nemcsak vérszerinti testvéreimen
ismerte volna elbeszélésem hősét. az Ígérettel, hogy 10—18 hónap benne. akartam segíteni, hanem célom volt

A fiatalok megvallották szerelmii- múlva visszatér — esküvőre. „Igaza van a Főtisztelendő urnák, mindazokért küzdeni, mindazoknak
két a leány szüleinek, kik semmi Azonban minél inkább közeledett kezdő a beszédet. „Azt Ígérte, hogy a helyzetén javítani, kik most a
ellenvetést sem kockáztattak meg. igérefének beváltására az idő. annál egV elbeszélést mond az életből és politikai jogból kizárvák, s kik előtt
Az esküvőt, a leány még csak 16 jobban fázott hősünk attól a gondo-1 ennek, megfelelt derekasan. Mert a megélhetés utjai el vannak tor
éves volt, megtartják 3—4 év múlva, lattól, hogy Ígéretét egyszer be amit itt elmondott, az tényleg meg laszolva. En tudom, mit tesz az, 
mikor Terzitésznek már meg lesz a kelljen váltania. Megismerte az éle- js történt és mivel nincsen most nőm dolgozni egész nap s azután korgó 
diplomája. Hozományra ne számítsa- tét. Tapasztalta, hogy a rideg élet- j e|tíM nyíltan kimondhatom, hogy nyomorral lefeküdni, hogy másnap
nak, mert egyedüli vagyon, mit az ben sokkal több a reális valóság, Terzitész _ én voltam. ’ ° újból a taposó malom fogyassza
uj házaspár majdan kaphat: bútor- mint a szerelmi poézis és tudatára ... . , * a megmaradt erőt. Tudom, mert
ZIU, gyönyörű kelengye és egy — ébredt annak, hogy a házassághoz -d ‘ lnd g' U|(lok |„m)i magamon próbáltam ezt ki; 3 mert
zongora. nem elég a szerelem, hanem szűk- ^  könyörtelen. Es ’épp tudom mindezeket azért tűztem ki

De gondoltak is a ftatalok a jo- séges althoz pénz is. azért jelentkezem, mint vádlott. Igen! magamnak célul küzdeni a modern
vovel I Azt hitték’ hogy oly gond- Levele, egyre gyérebben mentek M- , Jo| vád|ott ki meghall|at- ™b**olg«3ag ellen, 
talanul élhetnek, mint a jelenben, mennyasszonyahoz, végre egészen UU st jC ki véde, nét „fa ak| rja De tehettem volna-e ezt, ha örökké 
mikor az egész elet csókból, olelke- elhallgatott, mert feleségül vette . • J , i i ..
zésből, álmodozásból és légvárak egy gazdag kereskedőnek években ad!H- , , szegény maradok ? Mert az maradtam
építéséből állott. és kincsekben gazdag leányát. . Nem követtem el en becstelenséget, vo,na> ‘ja szavamat betartva, Gret-

Egy évig tartott ez az idillikus Es mig a férfi vagyonára támasz- igeretem be nem tartasaval. A hiba chentfelesegü veszem. Lettem volna 
állapot, mikor hősünkön változás kodva, fokról-fokra emelkedett és van’ liogy en ifjú ésszel, fiatalos egy tenult proletár, ki maról-holnapra 
állott elő. Menyasszonya csókjai már emelkedik a hivatalos létrán és ma hévvel nem tudtam számolni a vi- el, tengődik, sorvad, s kit idő előtt 
nem voltak elegendők, kalandokat már ünnepelt férfia az országnak és szón y ok kai, nem tudtam előre látni sírba \ isz érvényesülni nem u o 
hujhászott. És sajátságos dolog, hogy erős oszlopa az uralkodó osztálynak. a pályám ele tornyosuló akadályokat, ambíciója.
sziporkázó szellemességeésszivjósága addig a leány, a szegény, elbolondi- A főtisztelendő ur nagyon helyesen Szavamra mondom, ha nekem lett 
feledtetni tudták arcának rútságát, tott, cserbenhagyott leány félig mondotta, hogy mi volt az én ki- volna egy kis vagyonom, oltár elé 

Ezt a cserkészést Terzitész nem megvakultán, teljesen árván, saját tűzött célom. En igenis segíteni vezettem volna szerelmesemet. Azon- 
tartotta mennyasszonya ellen elkö- kezemunkájával szerzett csekély ke- akartam szegénységben élő szüleim bán vagyoni biztosíték nélkül meg
vetett bűnnek. Mindennap látogatást resményéből tengeti életét . . . sorsán, kik szájoktól vonták meg a tennem, hiba lett volna. Mert a 
tett nála, hetenként egyszer-kétszer falatot, csakhogy engem taníttat- házassághoz nem elég a szerelem s
színházba is mentek s sokat, nagyon 3. hassanak. Ezt a két jószivü embert a megelégedés. Mint hóvihar az utat,
sokat beszéltek jövendő házasságuk- \ társaság tagjai az elbeszélés toval,b G nyomorogni hagyni, na- úgy elsöpri e kettőt a házba hó
ról, jövendő boldogságukról. befejezése után. nem értek rá tét- £y°bb lelketlenség lett volna, mint költözött szükség.

Végre elérkezett a várva várt pil- szésüknek, vagy nem tetszésüknek 'Meggondolatlanul tett ígéretet, Ezt akartam én kikerülni s nem 
aü^t: J L‘.r -,tésZ me8 9zerezte diplo-j kifejezést adni, mert m egszólalta »ogadast be nem tartam. ! tagadom, ezért tettem szerencsétlenné

maját és kinevezést nyert egy vidéki házigazda. Hangján érzett a belső De engem magasabb óhajok, egy ártatlan leányt. De inkább egy 
városba.. | meghatottság. Úgy látszik az ölbe- vágyak s tervek is foglalkoztattak. | szenvedjen, mint több.
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váltotta azzal, hogy borlő a szín- os iskolai intozotokot megfogja te-1 3. Nemzetközi dalok. Előadja: Tá- gyű jtögetett össze az egyesület
házban. A „gyökerek, mint szövet- kinteni. bai* I'1''.!11, *L -Monolog. E:oadja I kiválóan szorgalmas m éhésze:
kezet1* páholyt bérelnek, a jobb S zerkesztövá .ltozás. Lapunk ^^Klő'icl'a'* TVirorr'^riíía^1'«** ^erzevicy Méla egyesületi titkár,
módúak: támlásszéket, akinek orré múlt számában említést tettünk j |) ;u|oíí Előadja: Klein" Rogin és Tanulságos, mert meggyőzött 
sem telik: zártszéket. Gomblyukában arról, hogy a tiszáninneni ev. rét. Elek Tibor. 7. Couplék. Előadja: bennünket az egyesület áldásdús 
virágot visel a gyökér és előadásra egyházkerült közgyűlése fegyelmi Faragó Ödön. Hangverseny után tevékenységéről és ism eretterjesztő 
csak akkor megy, ha Ő játszik. Az eljárást indított dr. Tüdős István tónoz. mivel az egyes kiállított tárgyak
Ő, az igényekhez mérten elsőrangú és dr. Zoványi Jenő ellen a Sá- M ~ Táncmulatság. A Mag) arorszagi mjkénti készítését is bemutatják 
színésznő, de lehet tizedrangu kar- rospataki Lapokban megjelent i.^nok sátoraljaújhelyi fiókegylete az egyesület munkavezetői, 
daloznő is, a kit azonban a gyökér cikkek közzététele miatt. Ezen Székely Elek polgármester védnök- Az egyesület évenként zemplén- 
szintén művésznőnek tart, sőt csakis lapok szerkesztői Rohoska sége alatt folyó évi június hó vármegyei faluban tart a szö-
Ő-t tartja Istentől megáldott tehet- József és Domby László a lég- Tón a \\ eisz-fóle (régi ,,Nyul“) vésből és fonásból 6  heti tan- 
ségnek s hangosan zúgolódik az utóbbi számban bejelentik, hogy kl,,Uj«ty Légeben zártkörű nyári tánc- f0 iyamot amint a kiállítás
igazgatói önkény ellen, mely nem mandátumukat visszaadták a Sá. (srako,*. mutatja nagyszerű eredménynyel.
engedi Ő-t érvényesülni. rospataki Irodalmi Körnek, azzal — Éjjeli támadás. Veszedelmes A munkavezetőkkel volt alkalmam

A gyökéri tisztséggel holmi ki- a kijelentéssel, hogy egy percig kalandnak volt kitéve S eh u d i d i  beszélgetni a nebulók tanulékony- 
tüntetések is járnak. Az Ő legszebb sem hajlandók tovább dolgozni Nándor, gróf Károlyi László erdő- ságáról és ők elragadtatással
mosolya neki szól, viszont ő köteles olyan újságnál, a melynek szólás- 'n?*tere- e®ttí̂ 1  órakor Novak beszélnek, hogy mily vasszorga-. , „ ... . , . , , ,  László plébánostól hazament, a la- , , , /  , , ,  b ,
hála fejében tenyerét pirosra tapsolni, szabadsága ellen lepten-nyomon kásának udvarán kőzápor fogadta lomrnal es ügyességgel látnak
ha 0  játszik a darabban. erőszakot követnek el. öt. Az erdőmester a kővel dobáló a munkához.

Joga van azonkívül velo együtt — Érettségi kormányképviselő. A merénylőket revolver lövésekkel Az egyesület különösen a 
vacsorázni, neki virággal, bonbonnal, vallás és közoktatásügyi miniszter a riasztotta el. kik közül egyet felis- szőlőkosár fonást kultiválja és
esetleg ékszerrel kedveskedni, felsőbb sárospataki főgymnásiumban a folyó m ert; a leghu-esebb vadorzók egy .- nagyon helyesen, mert mint

® ’ évben megtartandó érettséir v zsirá- két. Miután ez tisztán a vadorzók ,,, , ,
parancsra a művésznőnek nyílt színen latokra dr. C s á n k y *Dezső „ ^  támadása volt. a oaendóraégttok ««lő*erm clő vidéknek, erre nagy 
csokrot föladatni, a vacsorát s egyéb ^  levéltárnokot, kormánykópvise- azonnal értésére adta a dolgot. A szuségunk van és a falusi népnek 
számlákat kifizetni, s Ő-t a háza Tőül kinevezte. ’ csendőrség az egyik tettest már egy uj kereseti forrássá válik,
kapujáig haza kisérni a mikor is — Érettségi szóbeli vizsgálatok. A cMs fogta, ki beismerte bűnét, tár- Azonban a vászonszövés, gyékény
nagy kegyesen kézcsókra nyújtja a htí,}’böIi rém. kath. főgimnáziumban >ait azonban még eddig nem nevezte fonás és a ciróka seprU készítés
, , , ... , , , . .  . az érettségi szóbeli vizsgalatok június nieg. • *r. •
kezet es büvmosolylval rózsás arcan |1(', 14. kezdődnek O b é r s e  ha l l  — Uszoda megnyitás. A helybeli “ ? . ^ ,n . \  , P . , , , ,  ,
belibben a tündér szobájába, lefek- púi pozsonyi jogakadémiai ny. rendes uszoda már megnyílt és a fürödni „ Kiállított tárgyak közül eienk 
szik és álmodik szépet és nagyot tanár elnöklete alatt. vágyó közönség rendelkezésére áll. feltűnést keltett Czellár Jánosné
olv világról hol minden férfi írvö- — Magánvizsgálatok a főgimnázium- — Örült a szőlőhegyen. Tegnap úrnő házi szövőszék által ké-
k /r . 8 ’ ”ty  bán. Az évvég! magánvizsgálatok délelőtt az Kszláva-szőlölmgyun agy szitett futók, asztal, ágyteritők és

Fz érteke"és befejezéseid inog L W ’ * 1.1 juntus paraszt ruhába öltözött férfi, össze- divány áthuzat. Szép térítőkét,IjZ trteKt^es otítjczcseiu meg |U) tj_,yn t»s l().én tartatnak meg. vissza jurta a szolokét, majd a bor- ,,, , „. t 1 1 1  vj*, . , ,
kell még emlékeznünk a „gyökerek — Talált holttest. Vajké András házakba tért és ott a vincellérek mpsdókendoket, ablakvédoket ké- 
gyükere“ elnevezésű alfajról, a kit 63 éves juhászt Tóth Gábor és' feleségeit ütlegelni kezdte. Az asz- szitettek a bolyi, gesztelyi, f.- 
nem a színművészet papnői, hanem Erdei Károly tanyai lakosok folyó szunyok menekültek a szőlőhegyről, szadai és végardói tanfolyam hall- tnuui „vK]rnri>\t „„rntm ik’hpnivin ,llájus Iu> 26' an rüggtíl a Pataki lia' az ismeretlen őrült azonban utáltok gatói névszerint Szabó Erzsi, 
a többi ö)oke g < - 0 tárban a Füzes parton halva találták, fűtött. Egy pásztor a garázdálkodó a, Mária RAr* Mari A5rv
költekezésbe, a melynél ő fizeti a \ nyomozat megállapította, hogy a‘ embert ártalmatlanná tette és egy í ‘ Iá 6
mulatság 130 koronáit és — más él- megboldogult tartós és erős szi*v- városi szekereit rendőrök segítségé- .,?SZ, ^a?y ^ytt an ,
vez mellette. b a j b a n  szenvedett. Ez okozta vei a városba hozta. A férfi nem Mészáros Borbála, hperjessy Er-PoHt. halálát. beszél és igy nevét sem tudják, zsébet stb. Külön kiemelendő a rá-

__ —- Eljegyzés. Z i m m e r m a n n  valószínűnek tartják azonban hogy kóci tanfolyam hallgatóinak mun-
— A kassai koadjutor püspök Uj- Lajos mád1 foldbirtokos jegyet val rudabányácskivi lakos. kái, kik a párisi kiállításon is

, . , , v \ J tott dr. H a r t m a n u  Samu eperjesi Felhívás telefon előfizetősre. A , . _  , /  .. .helyben. Dr.luscher-Colbnu Afeoston orvos leinyiva| Margi(ta| vlirosi „gylábzik miir a p s z t  vettek es arattak a magyar
a kassai róni. kath. egyházmegye — Esküvő. P a l l a y  Sándor kis- megvalósulás stádiumába lépett erre ‘iazl !parnak■ dicsőséget, továbbá 
koadjutor-püspöke holnap délután várdai magánhivatalnok június hó vall a helybeli postahivatal főnöké- szép a tokaji Nagy Lajüsné úrnő 
a kassai vonattal városunkba érkezik Lén vasárnap esküszik örök hűséget nek a közönséghez intézett felhívása, által készített asztalterítő és asztal-
és itt meglátogatja társadalmunk W i I b cO ,n H.mrik helybeli bútor melyet itt közlünk: Az.1004. év kendő. „ . r . , nagvkereskedo leányának Le n-  élőjén jelentkezett előfizetőkön kivid \ , , • . ,
egyes kitűnőséged. Imién masnap k ^ ; ek . lelkérem mindazon hivatalokat, Üzlet- A vesszófonásban is sok szép
Perbenyikre utazik gr. Majláth Jó- — A bodrogközi v a sú t építése tulajdonosokat és magánosokat, kik tárgyat halmozott össze az egye-
zsefhez, akivel együtt még ugyan tárgyában f. é. junius 2-án nagy •uég kötelező aláírást nem tettek, sülét. Mestermunka Sörés József
az nap átrándul Bólyre br. Sennvey értekezlet lesz Perbenyiken, a f? “ l 'e|ybcli kir- posta és táviró (Spatak) kerti garnitúrája, virág-
Fálnó meglátogatása végett. Bél,-bői melyre az érdeklődők ez utón is (clo?on' “ö n z ő tö k ‘'soráto ^ y a ,  és női munka kosara,
a püspök visszatér Uj helybe, ahol meghivatnak. Kívánatos volna, előreláthatólag befognak lépni, a A gyékényfonásban es ciroka-
szombaton d. e. a katholikus egyházi hogy azok közül, kik Ujhely munkálatok szakszerű előkészithetése sePr h készítésben a lelsőszadai

........ jövő fejlődését előmozdítani óhajt- céljából már most, 8 napon belül tantoljam  hallgatói mutattak nagy
Ha volt bűnöm, én azt nagyon is ják> minél tübben vegyenek részt a póstafőnökségnól jelentkezni szives- jártasságot,

levezekeltem. tirtckc/lpicn hnerv IliluJv ér kti(iJtíVe.w’ katoraljaujhely, ÍJOo, ma- Végül említésre méltók a sáros-
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pitásán munkálkodtam, hanem szii- kovszky Pál urnák ily cimü hírünkre — Előfizetési felhívás, b e r k e  ll^> a tanfolyamok tentartása, 
leim, barátaim, testvéreim javáért beküldött s közzétett levelére a Ágost, az „Esz es Erő“ cimü, aka- mint ezen kiállítás rendezése
harcoltam és az összesóg jogáért közlemény írója azt a választ adja, démiai dicséretet nyert drámai kői- körül a legnagyobb érdem gróf
küzdöttem. hogy o állításait egösz terjedelme- temeny szerzője előfizetést hirdet sindrássy Sándor és kozmái Kuh

Nem vagyok szerénytelen ember ben föntartja, de az ügy további szeptemberben megjelenő „ G i z y “ p rj a o-azdasávi eo-vesület
s igy nem vagyok illetékes megbi- vitatásába nem bocsátkozik, mivel cumi verskötetere, melynek elő 8 8 ^ á ilirá c
rálni, hogy vTu-e munkálkodáson- az jelenleg az illetékes hatóság előtt fizetés, ára 2 Ív. 40 fill helyett elnökeit illeti, míg a kiállítás 
nak tevékenvséffemnek látható van, a hol is ki fog tűnni állításai- csak 2 korona. Előrendelések b ranke ügyes elrendezéséért Berzeviczy 
tényleges eredményű. nak a valódisága. Pál könyvkereskedő címére (Buda- Béla gazdasági titkárt kell meg-

De annyit mondhatok, hogy oz — Tóketerebes pusztulása. Tőke- l,est Papnoveldo-u. 8) kéretnek, dicsérnünk, a ki rendkívüli nagy 
én öntudatom tiszta, lel ki ismeretem terebesi tudósitónk arról értesít s dicséretes buzgalommal tö-
nyugodt. Bűnt követtem el egy bennünket, hogy ott hétfőn óriási I / A v n  A 7 1 J  A C A f i  rekszik a szegényebb néposztály 
leány ellen s magam ellen is, de ez tűzvész dühöngött, melynek marta- p-azdasá^i helyzetén iavitani
alól a bűn alól fölold engem a lékáva lett 3b baz s igen sok gazda —  8 8 Y J *
fölöttünk trónoló Mindenható, ki sági fölszerelés s takarmány A kár rí . i- j • mfafaj naindlhd Bejezésul ideiktatom még, hogy
ismerte céljaim tisztaságát és szivem 400 ezer koronára tehető, mely DlIllplt 11»lllllllL l HclAUliNllgl f|)tMIIU a kiállított darabok mind elkel- 
önzetlenségét összegből a biztosítások révén alig ||ií/jÍ|)iirÍ liÍiíllÍ((ÍNil* tek, ami buzdításul szolgáljon a

fele fog megtérülni. vezetőségnek ezen üdvös és hasz-
-  A gálszócsi izr. nöegylet Gál- Szokatlan élénkség uralkodott nos in tézmény tovább fejleszté- 

Talán még tovább is beszélt volna szócsőn 1905. június 13-án A „Nem- 4  napon át a vármegyeháza kis- > p
a házigazda, de ekkorra oda érke- zeti szálloda* termőben T abori Frida ^gmiébcn ahol a gazdasági egye
zett a társasághoz a ház úrnője s k. a.. Faragó Ödön és Marthon Géza .pt. PCrv’ mindenloén érdekes nem . ..........
igy, már gyöngédségből is be kellett urak, a kassai nemzeti színház tag £>) P . . . . .  .
fejeznie elmondandóit. A vendégek jainak szives közreműködésével jó- kevésbé tanulságos és ismeret- A szerk esz tő ség  üzenete i, 
sem tettek semmi megjegyzést tekonycelu hangversenyt rendez terjesztő vásárral egybekötött ggy |par09 t*ikko kiszedve várja a jövő 
a hallottakra, csak a fiatal pap súgta Helyárak: Oldalszék és I. II. sor ö miniatűr kiállítást m utatott be a számot, -  L. K. Kísérje figyelemmel a 
szomszédja fü lébe: „a pokolhoz K. A többi sor 4 K Allóhjdy 2  K. „ közöns«lgnek. Érdekes, m ert . ^ < 1 $
vezve°“ Ut J° SZi‘nlk Va" "  KÍfelua C l h o n  Géza í  víg -h tó ip a r  tanfolyam növendékei m,g fog joUni. 

_  monolog. Előadja: Grünfeld Sándor, által készített sok szép tárgyat —
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[qtelUM I  K,<».,*»<» P h/1a DrtllUALlUU'Dcll.yc
ben ezennel közhírré teszi, hogy a w

P°lcnai (uradalmi Jelzéssel) ísoS'̂ liv̂ Sp.̂ íi. ̂ oŴ f̂ r̂ éífaóso g y ó g y f í i r c L ö  (Z e m p lé n  megyében.)
----------  SZölw ai következtében Dr. Roth Jószef ügy- [Aempwn invyyvuvi*.,

-  . .  m #|~T vára FischerP Géza ellen 100 korona fi /ürdőidény m áj. 2 8 -án  kezdődik s  ta r t  szep t. 15-éig.
£uni trZSGÜet s jár. erejéig 1905. évi március hó
--------------   3 1 -ón foganatosított kielógitósi végre- Hatása - g a zd a g  vas és tim só ta r ta lm á n á l fo g v a  kitűnő a

Elsőrangú asztali és gyógy hajtás .u tján  le- es ‘ «s női betegségekben, sápkórban, idegbántalm akban, görvélykórban,
v iz e k - ságok, u. 111.: házi bútorok nyilvá- reumatikus és köszvényes bántalm akban szenvedőknél. K ivá ló

nos árverésen eladatnak. klim atikus gyógyhely  a légzőszervi és malarikus bajokban pzen-
Kaphato minden jobb keres- Mely árverésnek a sátoraljaújhelyi védők részére. Gyógyításán á lá tr  a a z újonnan fe lé p ü lt fü rd ő -

kedésben. kir. járásbíróság 1905. évi V. 1.200/2 lakban , 20 fürdőszobában 4 porcellán-, 4 réz- és 24 fakád van
L— — --------- számú végzése folytán 100 korona e jhejyezve< Ezenkívül négy kisebb szoba a hidegvizgyógymódhoz

" tőkekövetelés, ennek ÍJOo. évi mar- rendezeU be 2 káddal, 2 ülőkáddal, teljes zuhanykészlettel, izzasztó
Kiadótulajdonos: íí^ /v á u T d ij és eMig összesen 22ti kamarával, 2 pakoló á g y g y a l  és a villamos fürdőhöz szükséges

LANDESMANN MIKSA. korona 26 fillérben biróilag már meg- készletekkel. H asználhatók iszap-, vaslap, sós és v illá m fh rd ö k  \
T ---------------------- ------ állapított költségek erejéig Sátor- m a s z s z á s iz z a s z tó -  és h idegvíz gyógym ód. Ivógyógym ódhoz

aljaujhelyben, alperes volt laka. m indenféle á svá n yv íz  van készletben. A fü rdővendégek  elhe- 
sán leendő megtartására 1 evj iyeB^sére 7 épületben a h iva ta los helyiségeken , a lakásokon  

iJó m agyar családból való J ÍSSIÍSuk te^Hdhh  ̂ k ívü l csinos berendezéssel és e llá to tt
jól n^velt’ ”em elkényezte- ^ & venJni £Zándókozók ezennel oly szoba á ll rendelkezésre. S zórakozásra  szo lgá ln ak:  csinos ét- J te tt ifjút gyakornoknak lelve- ^ megjegyzéssel hivatnak meg, hogy tánc-, olvasó- és nőiterem , könyvtár, hírlapok, billiárd, társas- és j szek» akinek kedve van a * az érintett ingóságok az 1881, évi tornajátékok, naponként kétszeri térzene. Terjedelm es árnyékos 

J  pályához, aki nem úri pasz- . LX. t-c  107 és 108. §-ai értelmében séta_utak kápolna. Vendéglős: Bock Im re  Sátoraljauj-
4 sziókkal, de szorgalommal f,zs®\^a^ ell| ‘etó.i bfcsiron helyről. „Házi gyógydár, -  posta és telephon állomás helyben
-J í^nU,ni éS becsületes mun"  ̂ a8iui is ei fognak adatni. van. — Sürgönyök E rdőbényére cimzendők, a hol táviró állomás

kával akar érvényesülni. — y Amennyiben az elárverezendő van.“ Vasúti á llom ás: a személyvonatokhoz Erdő-Bényefürdő. 
, Kedvező teltételeim  csakis ^ ingóságokat mások le és felülfoglal- Gyorsvonathoz: Liszka-Tolcsa  állomás, a honnan és hová ható- 

J  szülőkkel vagy gyámokkal * tatták és azokra kielégítési jogot ságilag m egállapított ju tányos tarifa mellett bérkocsik közlekednek, 
j  tudnom . t  tr:'ZtSu,7 Fürdőorvos: A szta los K á lm án  dr. E rdőB én y érő l. -  Bővebb
H H orváth jytatyas DÓ̂ ySZOréSZ ^ ben ezek javára is elrendeltetik. felvilágosítással szívesen szolgál
j Il-ik Rdkdezy Fereaczker címzett \ , Sátoraljaújhely 1905. évi május „ fürdB igazgatóság.
1 gyógyszertár kezelő tulajdonossá r  ho 22. napján.
1 Sárospatakon. f  Fejér Zoltán. _
Í t-t -t t -t -t -t -t -t -t -t -t -t Í  kir. bir. végrehajtó. • ® e i « ® e i Í « Í S l t « S e e ® Í a i * ® a i ® Í í € #

^  K önyv- és pap irkeresk e íésü n k e t,

könyvnyomdánkat
folyó évi május hó 1-étol

a R ákóczi-utcábanlévő Róth (R ácz)-féle  házba 

^  Jfogy fe re n c z  mellé w

h e l y e i t ü k  á t .

Candesmann jftiksa és £ársa.

Nyomatott Landesmann Miksa és Társa könyvnyomdájában Sátoraljaújhely.
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