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Zrottli-m iniszterium  koalícióba helyezett bizalmát nem izenjük B écsbe: „Te nem akartál Választási helyiségül a község-
. . akarják megingatni, akkor abba a nemzeti akaratnak, tételes házán kívül még a 2 állami iskola

190o. jumus 14.-én , . , ,A , ... • , , , , , , • helyisego volt kijelölve. Pontbankell hagyni a bölcs beszéddel; a törvényeinknek engedelmeskedni, J b J „
E laggott királyunk ismert bölcse- király sem »beszél bölcsen*, ennélfogva önmagad kiközösítetted e ln ö k í  közsóglíázael'őtt

sége végre lelt minisztériumot hanem cselekszik, a mint az o m agadat a nemzetből. „Éljen a __ a i10j az e|S('; 8ZaVaza5zedő kül- 
házi politikája számára. Levitézlett érdeke kívánja. Cselekedjék a független M agyarország!“ döttség működött — a választás
alakok ez uj miniszterek, kik fél parlam ent meg úgy. a mint a Hogy ez nem fog békésen megkezdését.
lábbal a nyugdíj szélén állnak s nemzeti érdek, nemzeti becsület m egtörténhetni, az több, mint Miután a kitűzött, fél éra alatt
a kik ennél fogva kapva kaptak kívánja. bizonyos. csah gj'éf Dessewffy Emil jelöltetett,
a  miniszteri tárca után, hogy B izalm atlansáp szavazattal kell De, hiszen a nemzet szabadsága 'h a s í t ó '  k” rü h T  ország-
nyugdíjba beszámítható fizetésük fogadni az uj minisztériumot; az megéri az érte hullajtott vérhar- gyűlési képviselőjének jelentetett ki. 
nagyobb legyem Vezerök, a esetleges ház elnapolást vagy m ato t!! Ezután Bessenyey István vezetése
miniszterelnök Fehérváry lesz, ház feloszlatást elrendelő királyi mellett küldöttség 'ment a megvá-
Bécs leghívebb szolgája, ő felsége leirat ellenére együtt kell ma- A sátoraljaújhelyi képviselőválasztás lasztott képviselőért, kinek Esőké 
kedves embere, a magyar nemzet radnia a parlamentnek és meg ellen a Molnár-párt újabb petíciót választási elnök szép beszéd kisére* 
ellensége, a nemzeti eszme gyűlő- kell tiltani a civillistának az #dolt be. melynek tárgyalását a véíThőgy “a “tó T e te r o ^  Veriíifet 
L je . osztrák császár és a hadügyi ourja augusztus 30-ára tűzte ki. választó polgárait ezen egyhangú

A minisztérium hasonlatos ahhoz költségnek a közös hadsereg . —— megnyilatkozásban első sorban a
a politikához, a mit képviselnie, részére való utalványozását; a Képviselőválasztás Zőkctcrcbcscn. A n d r t s v " ^
keresztül vinnie kellene. De ez a községeknek, törvényhatóságok- r Anürassy nvaciar iránti Kegyeiül
nnlitika • a családi érdekből Ion naU- meo- l-rdl tih im' a / önkényt Folyó hó 13.-ára volt kitűzve a vezette, ki nemcsak mint alkotmá- po litika. a családi érdekből Ion- nak meg kell tiltani az onken>t * \ ndrássv elhalálozása folv- nyunk Ilii védelmezője a csatában
ta rto tt abszolutizmus idejec múlta felajánlott adó elfogadását s a ^  megüresedett képviselőválasztás esett el, hanem aki minden szép és 
már, elvénljedett, azt még a kormány részére való átszolgál- 'Pőketerebesen. jőért lelkesedett és a ki a kerület
politika dáliái sem tudnák életre ta tásá t: a törvényhatóságoknak Az előjelekből Ítélve — mivel érdekeit mindig szem előtt tartotta 
kelteni, nem a király trottli- m eg kell tiltani az ujoncozásban ellenjelölt a választás napjáig sem és arra kérte a megválasztott kép- 
minisztériuma. Való közreműködést s a katonai v«H _  a választási mozgalom v,öntet, hogy előde nyomdokmt ko-

Mit fog tenni ez a minisztérium? hatóságok megkereséseinek az nagy mozgás Gráf Dessewffy Emil átvéve a
Bizonyára adót s újoncot fog elintézését. mutatkozott Tőketerebes hosszú mandátumot, megható szavakban
kérni. Szóval: átengedjük a trottli- utcáján; annyira mozgalmas volt mondott köszönetét a bizalomnak

Es mit fog tenni a parlam ent? minisztériumnak, de nem lesz e választás, hogy egy küzdelmes egyhangú megnyilatkozásáért. Bo
h rra  már itrazán kiváncsiak ember a ki emredel/neskediék választásnak is be vált volna. szedeben kiemelte, hogy mint égé-már igazán kiváncsiak ember, a ki engedelmeskedjek kerülethez tartozó összes koz- szén uj ember jö tte  kerületbe csakis
vagyunk! Lehet, hogy meg lóg neki. ségek választói teljes számban azért, mert nagynevű előde család;
elégedni egy ünnepélyes óvás- Ez legyen az első stádium. A jöttek be. jához tartozik és mint előde, úgy ó
tételle l és azután engedi magát második stádiumot az első meg Noha az egyhangú választást is részt akar venni a politikai küz- 
haza kergette tn i; de lehet az is, fogja hozni: vagy eszére tér Bécs egész biztosra vették — mégis a delemben.
hogy a király „adjon [sten“-jére és teljesiti a magyarok követe- rend fenntartására a kassai 34. Húrom héttel ezelőtt elmondott

S J , í r -  J i • / j- \> • i , i i /n i ezred 1. szazada llildebrand százados programmbeszedere hivatkozva ki-
norvégul fogja megadni a Jogadj léseit, akkor helyre áll egy ideig yüzé ,otü alatt volt kirendelve, jelenti, hogy gr. Andrássy Gyula
Istent*. a béke nemzet és királya k jzott, azonkivül az itteni csendőrörs jelen- által kifejtett politikának feltétlen

Es, ha a nemzetnek a parla- vagy tovább feszitik a lmrt egész tékeny számmal megerősittetett híve. kiemeli, hogy a jelenlegi vál-
mentárizmusba vetett hitét és a az — elpattanásig s akkor meg- Ungváriéi. ságos időben minden magyar ein-

E lv  és tak tik a . a megjelenése. Schmoller egyetemi rendszer, mely egyrészt előmozdítja beszédét a terrorizálására kivezé-
tanár, a híres nemzetgazdász irta a vagyonok óriási fölszaporodását nyelt komíves-elvtársak ökle miatt 

(Adalékok a magyarországi szocializmus az oigyikot, melynek cime: „A szó- néhány embernél, addig gazdasági- nem mondhatta el. De a pártveze- 
történetéhez.) ciális kérdés és a porosz álfám.“ A lag kizsákmányolja, testileg tönkre- tőség terrorizáló taktikájáról olvas-
. . .  ..  . tiidós iró ebben azt vitatja, hogy teszi, szellemileg megnyomorítja a haltunk a Népszavában is, ahol Tar-

Van egy japan közmondás, mely &z u , k a fejadata a ,raZdasá- a munkásság túlnyomó részét. Ezé- cali irt erről érdekes dolgokat, a 
akként hangzik, hogy „neha a ino- .. íbb munkásságot lám«- ken a beteges, kóros és elítélendő hallhattunk o miatt panaszokat a
csárból is kino a lótuszvirág. Ez a b ^ k‘ szervezeteit erősíteni és állapotokon tehát, már csak ember- legutóbbi kongresszuson is, ahol 
közmondás jut eszünkbe, mikor vissz- » . , , tfít elkövetni ho-'y szel- baráti szempontból is segíteni kell. nem kisebb ember, mint Csizmadia
Magondolunk a szocialisták által 1biuí és anyilgi téren azok is boldo- Abban azonban meg Treitsohke Sándor hangoztatta, hogy a párt-
vasárnapra .hirdetett nepgvulesre. Ihassan/ ki Tdknek eddig „a ..emse pártjának van igaza, hogy ott, hol vezetőség elriasztja a pirító  a te-
melynek napirendjére „1. A klerika b asz(ahina| nem terítettek." L  mint például nálunk, a szoeiál- hetsogesebb tagokat, mert félti ve-
hzraus és a szocializmus, 2 A mai [entidézett könyvére demokratapárt még csak gyermek- *én botját,
kitűzve' * ’ S8J V poros. íllrtóneürd „Aszó- korát éli. ‘hol tehát a munkásság
K,uizve' cializmus és ennek hívei" cimmol jobb sorsáért küzdő önzetlen cinbe- adottságért, de azért a munkások

Ezt a népgyülést ugyan nem tart nacv tudással megirt kötetben rek együtt küzdenek a nagyhangú, kezébe oly könyveket, lapokat adnak,
hatták meg, mert a budapesti párt- válaszolt melyben megdönt hetet- és kistehetségü stréberekkel, hol az melyek az ellen véleményt elhallgat-
vezetőség által előre jelzett szónok je‘naök Játszó érvekkel azt vitatja, igaz gyöngy és kavics egymás mel- ják vagy becsmérelik oly hangon,
nem érkezett meg, de a Budapesten kü a inodern szocializmus ellen- lett fekusznek : ott nem ugyan az mely az amúgy is szelíd erkölcsöket
és más városokban hasonló napirend- ke°jk millden Alaini és társadalmi elv, de a párt egy nagy — hazug- még jobban megrontja,
dél megtartott népgyülések lefolyú- ründdc|t miért is ennek híveit kimé- súg, melynek meztelenségét a párt- Küzdenek a sajtószabadságért, do
sából sejthetjük, hogy mit beszélt |etiuníil üldözni kell. programúi tetszetős lepedőjével i|>ar- azért látatlanban is gazembernek
volna az a kiküldött s varva-várt, , k *t euentétes világné- kodnak eltakarni. mondják azt, ki más igazságot hir-
de meg nem érkezett szőnek. tet ké‘ Í3ol. jiU]y„.kUlön egyik- küzdenek, -  mond- dót, mint Ők, és saját pártjukból is

Ezt az alkalmat megragadjuk, hogy ntík sincs igaza, mert a saját, ják ők, de azért a szociálista-párt kiuldozik azt, ki nem doronggá , 
itt nehány szót szóljunk a szocializ- álláspontja védelmezésében mind- vezérei despota-uralinat gyakorol- hanem pennával ir, s non . -
mus elvéről és a szocialisták takti- egyik elfogult, de azért a kettőt Uak a munkások fölött, melyeknek ize szerint, hanem az ígazsag-
kójáról, ük annyit foglalkoznak a egybevetve látjuk, hogy megszivle- tömegével Torkára forrasztják az el- ÍJu®!!’ Dfroara votiS g
más pártbeliekkel avatatlanul, hogy JéSre méltó igazságokat hirdetnek, lenpárt. szónokainak a szót. amint uoiaum papirosra 
illő, hogy egy kicsit mi is Írjunk Schmoller hívei joggal hivatkoz- azt a Bánffy-féle üldöztetés utáni Küzdenek a testvériségért, de azért
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bőrnek most csak egv cél lebegjen Évi jelenté*. tárgyában uj versenytárgyalás kiirá- a kádfürdőnél 1905 évi junius 15-től
szeme előtt, „a haza mindenek előtt." Most következett volna a polgár- sdt rendelte el. Segélyek. HiOr!̂  junius h ó ^ f^ éD   ̂szüneteim
Áttér a szövetkezett ellenzéknek az mester évi jelentésének fölolvasása, „  ̂ ^
alkotmányért kifejtett és még ezután de ez elmaradt, mert a képviselőtes- Vas István volt rondorormesternek A . . .. .... R , Ict
kifejtendő küzdelmére, biztosítja a tűiét akként határozott, hogy ezen 5 évi buzgó es kifogastalan szolga- trencsdnmenvéi nanszámos"
választó polgárokat, hogy a mit jelentés, valamint a mai napirendre lat után 100 kor. segély, miau vdnne, szűRebbnát-
jelenleg épen tapasztalhatunk is -  kitűzött, a vízvezeték tárgyában Gyula iktató-dijnoknak pedig a £°*dt& vér vádról A könnven
bárminő kísérletezések történjenek beadott jelentés előbb kinyomatandó, napidija es az 1. oszt. rnok fizetőse fW ™ '1 á k ? ’ terét annvfra
is alkotmányunk megcsorbítására, -  a képviselőtestület tagjai közt szét közötti különbözet segely címen a ífo jj6 valrtsáíos
ő mindig e küzdők között lesz. 0Mtandó s csak azután lesz napi- pénzügyi bizottság javaslatára meg- ' f ™ v e f f v  zsidóul
Hangsúlyozza, hogy a jelenlegi ründre kitűzendő. szavaztatott. 'IknznU A oMonos ÍL o d alo nnemzeti lelkesedés, a szövetkezett , A Széchényi tér átengedése találkozott. A tOlytOllOS aggodalomellenzéknek, a küzdelemben való Gazdasag. ügyek A Sz chenyi tér ateng dese. vegtere is megzavarta lelki eletetlek
összetartása biztos jele a győzelem- A gazdasági felügyelő jelenti, . Wcusz Miksa , kávés a Széchenyi- egyensúlyát. Ekkor aztan Otthagyta 
nek. Felhívja a választó polgárokat hogy a nagy kereslet folytán az törnek átengedését ken. A kepvi- hazáját. Járatlan utakon csatangolva, 
a jelenlegi súlyos politikai helyzet- előirányzott mennyiségnél több karó selotestulet^zollosy Kossuth. \\ ulder a napokban Taktaszada hatarába ért 
bői kifolyólag arra a veszedelemre, ellőállitása vált szükségessé, kéri es a polgármester felszólalása után A mezei munkások a folyton kiabalo 
mely alkotmányunkat fenyegeti és tehát eddigi intézkedéseinek tudó- úgy határozott, hogy átengedi a őrültet megfogták es szekeret! be- 
a jelenlegi nemzeti lelkesülés sike- másul vételét. A képviselőtestület férnek az mzurgens oszlop és tóm- hozták Szerencsre, miközben egyre 
rében bízva oly erős bástyával látja úgy ezen jelentést, valamint a vár- lom közötti részét 1 Jüo-ben 100, ezt kiabálta:
körülvéve alkotmányunkat, hogy megyei erdészeti bizottságnak az 1000-bán -00 korona béréit, de ko- - Ne hagyjanak. A zsidók el
ezen bástyát bármilyen cselfogással erdei üzem megváltoztatása tárgya- teles bérlő 400 korona biztosítékot akarják vágni a nyakamat, 
sem lehet bevenni. Bármilyen ve- bán tett leiratát tudomásul veszi. leteni. a teret a bérlét leteltevei a [)e mert Szerencsnek internáló 
Mélyben lesz is a haza, ő mindenkor Foovas2tási adókezelés mai. allal>?tba ,hozm* , ott a roJ,drü helyisége nincs, a községi elöljáróság
a küzdők sorában lesz és büszke arra, . . felügyelni 11 oran tul a forgalmat beszálitotta az újhelyi közkórházba,
ha tehetségével, minden akaratának A belügyminiszter a fogyasztási beszüntetni és nem szabad ott ze- _  Elitélték mert magyar volt! Hus- 
felhasználósával’ sikerül neki nagy- a(-iúk kezelése tárgyában rendeletet »éltetni.  ̂ véti számunkban szóvátettük azt az
nevű előde választó kerületének küldött le a város közönségének. A Ezután kihirdették a törvényható- artikulálhatatlan magyarellenes visel- 
előlegzett bizalmát ki is érdemelni, képviselőtestület ezen rendeletet sági bizottságnak az 1005. évi költ- kedést, melyet Grőger Rezső, ez a 
ezen kerület nagybecsült bizalmára megfelelő intézkedés végett a városi sógvetóA jóváhagyó határozatát, magyar kenyeren élő Bach-huszár, 
méltó lesz. Kéri a választókat, hogy tanácsnak kiadta. nehány illetőségi ügyet a tanács ki egyébként a szerencsi cukorgyár
egy részt őt ezen súlyos feladata- Toronyóra ügy. javaslata értelmében elintéztek, a tisztikarát ékesíti, unos-untalan el
bán támogassák, másrészt bárminő Az évek óta kisértő ügy újból széna tér áthelyezése tárgyában követ a magyar tételes törvén vek
ügyben bizalommal forduljanak hozzá, napirenden volt s ez alkalommal a headott kérvényt u piac íendczése es intézmények fumigálásával. Gzelja 
mert az a viszony, mely őt a vá- toronyóra felállítása tárgyában meg- tárgyában kiküldött bizottsághoz közleményünknek az észretóritós 
laszto polgáraival eddig az idő rö- tartott verseny tárgyalás eredménye áttettek, miié az ülés d. u. boiakoi volt. Csakhogy llát Groger Rezső 
vidsége miatt csak lazán kapcsolta hirdettetett ki. Ez tudomásul vétetett, vegeit ért nem azért cseh, hogy a szelidebb
ősze, most már szilárd lett. Beszé- a kivitellel Zöldi helybeli órásmester — intelemből értsen. Miután kérelmére
dét lelkes éljenzés követte. Ezután bízatott meg. X  Körjegyző választás T a k á c s tudósítónk megnevezte magát előtte,
Ihnátkó gálszécsi gör. kath. lelkész ° Dij elengedés. János elhalálozásával megüresedett amolyan cseh becsülettudásra valló
tót nyelven szép szavakban tohná- duHráávi ílt-,1 koskóczi körjegyzőségben ,ifj. A dór- inzultusokkal provokálta tudositón-
csolta a megválasztott képviselő r e d J1 lelne versen v ' a lkai m á v • j á n Endre A  eddigi helyettes jegyző kát. íme a szelidebb fajtából egy
beszédét mire a választási actus ^  f ^  di at fize et a sz nház át egyhangúlag választatott meg kör- V™- a ti alkui Hiányotok? -fel 2 órakor veget ért. a,Jal nzetett a szilinaz at- b ° Rongy!“ „A luggetlensegi kepvise-

Ezntán nagyszabású bankett volt, eugedescert. , , . ^er, , tí a J lök mind kapcahetyárok, mert kese-
a melyen mintegy 500-an vettek Penzugyi bizottság jayaslatara a kep- - ritik az öreg császár életét!" „Ti
részt. A választásból kifolyólag gr. vj^clotestulet ezt oü koronára lenier- H Í R Ü K .  magyarok, Ausztria piócái vagytok!"
Andrássy Gyulát táviratilag ünvözöi- ékelte es a többletet a körnek visz- stb. __ Ezek, a minden magyar ün-
ték. “ »adatni rendelte. . érzetet vérig sértő becsmérlő kije-

- ------ Megsemmisített határozatok. <: 1 fn .̂M-k.M-pskt'dő \oW0°ho lent^Stík kihozták tudósítónkat sod-. . . .  . . tiszaioki luszerkueskedo tolyo no kilátásba helyezte a het-
A  M E G Y E  E S  V A R O S  A S <1hat<I T  ?]JeF ez.te vellkedő Grőgernek e magyarellenes_  semmisítette a kepy.selotestule nek Margntkat Ruzsinszky János leányát viselkedésénet  megismétlődése ese-

 ̂ i\ tisztviselők minősítése és Jakubcso Sutoruluuiihelvbol. . » . , ®. * . » . \
-J  Kepviselötestületi ülés. Saujhoiy Jánosné 4.Ü négyszög ül területű _  Hangverseny Uihelyben “ 'V?eku^ akorb»cs?last;, ,9iak 

rendezett tanácsú város képviselő- ingatlanának kisajátítása tárgyában . , g , y , , J >  erro “ kijelentésre volt elles .Uroger! 
testületé e hó 13-án d. u. 3 órakor határozatait 4z előbbit ! Nehan>' naP mulva UJllel>’ zene‘ A '»agyar igazságszolgáltatás elóze-
Székely Elek polgármester elnöklete képviselőtestület tudomásul vette az kedvel°  közönsége egy élvezetes kenységének tudatában bepörelte 
alatt ülést tartott, melyen az alabbi utóbbinál akként határozott hoirv s magas nívójú koncerten vehet tudósítónkat, kit ezéit a bíróság jog- 
isgyek kerti.lek tárgyalás alá. Jakubcsónóval egyezségi tárgyalást majd részt. Mint bennünket érte- ' nal» og tazta at\ a toztat

Szerződések. kezd s a kisajátítandó területért sitenek K n e i s e l  A a világ- >atu,U0 koro. a j.enzbirsaggal sujtot .„i. • r.n i - i 11 L 1 b c 1 rv. a vnag p; sikertől aztan vérszemet kaptak
A Waller Hermanual, Fuchs Jenő- neLjszogoltnkent o0 koronát ajanl jdrü hegedű művész, ki jelenleg a többi csehek is. A hangosabbak, 

vei és a szentegylettel kötött 3 ° ‘ - Debrecenben arat jól megér- mint Lőbenstein és Špindlery a leg-
rendbeh szerződés elfogadása tár- r ej esek. ^ jt djcs5s£aet e hó második k>hívóbb magaviseletét tanúsítják a
gyaban határozat nem volt hozható, A hirdetési táblák bérlete tárgy á- ‘tb magyar állam, annak intézményei
mert a képviselőtestületi tagok nem bán megtartott veisenytárgyaláson tücben átrándul hozzánk s itt ós árai e||en. Tehetik büntetle- 
jelentek meg határozatképes számban, csak Ocskay László vett részt föl- egy hangverseny-estélyt lóg ren- llül Grőgerrel együtt, mert a corpus
Uókus Ernővel a vízvezetékre szűk- ajánlván a bérlétért 50 koronát. A dežni. juris megvédi az ő becses bőrüket és
séges terület megvétele tárgyában képviselőtestület ezt nem fogadta — Fiirdö renoválás. A saujhelyi becsületüket, a magyar cukoripar 
kötött szerződés elfogadtatott és a el, hanem úgy ezen bérlet, valamint „Dianna“ gőz- és kád fürdőben részvénytársaság pedig gondoskodik 
varos polgármestere a vételár kifi- az 1000-ik évben szükséges nyom- szükségessé vált javítások és át- arról, hogy minél boldogabb anyagi 
zetésere fölhatalmaztatott. látványok s irodaszerek szállítása alakítások miatt az üzem és jiedig helyzetben folytassák alávaló pisz-

ezt csak maguk kívánják kivívni es Kautszky, Bernstein. I’ erri, Lalargue uidni). csakhogy politikai elvtelen- ért,küzdenek, lehazaárulózzák ezeket,
magú ieszere akarjak lefoglalni. nagy érdemeit, kik tudományos mű- ségüketebbe takarhassák. Istentagadó mert nem az ő prograinmjukat akar- 

Kívánják az egyesülési es szolassza- veikkel a nemzetgazdaságtaut egy | elveikkel kérkednek, mert végtelen ják előbb megvalósítani s nem veszik 
oadsagoí, de azért ha elegendő szám- egy nagy lépéssel előbbre vitték, kicsiségükben s szűk látókörükkel észre, hogy saját magukról állítanak 
mai vannak jelen egy nyilvános De ha elismerjük a külföldiek nagy- nem tudnak az örök tagadás, Lucifer ki szegénységi bizonyítványt akkor, 
gyűlésén, fittyet hánynák az elvnek sagat, tesszük ezt azért, hogy annál szellemétől megszabadulni, s nem mikor ők “azt hirdetik, hogy szabad- 

‘Ólekkel.ff° lrí b?Utjlak a klr,Vübb le^ eV ,a magyarországi tudnak az istenfélelem és felekezeti ságáért, a munkások jóvoltáért 
g> ülést, ha nem partjukbeh hívta szocialista vezéiek kicsiségé törpe elfogultság között kiilümbséget tenni, akarnak küzdeni, és akkor hátulról,

a ,Uar ,lem 6gySZer 8e*e-. A. tHd®.many°a irodalomban Itthon pedig meg lopják a munkás gáncsot vetve, orvul támadják meg .
’ mag) ar szocialista, az egy Csizmadiát utolsó reményeit is, hogy a kétség- azokat, kik az országot Ausztria

Es valóban mi is azt valljuk kiveve, maradandó becsüt nem «1- beesésbe kergessék és azután mint politikai és gazdasági szolgasága
hogy míg a szocializmus elve a de- kötött, hanem cseledmódra fölszedi „jóakaró és önzetlen" megmentők alól akarják fölszabadítani
mokráeia és humanizmus szempont- azb a unt a külföldi tudós-elv társak szerepelhessenek. Vagyis - mig a- elv maga a" ön-
jéból esak helyeselhető, mert a túl- asztalukról lelmllajtottak; sajtójuk ónaők mindenek, felelt ős eaért az
tungo királyi hatalommal szemben a khoto legbardolatlanabb bangón önzésből az igaz tehetséget, az ün- kik végtelen UnaisUk-
az igazi nemzeturalom megvalósító- « " 8  '  csak legu óbb próbálják Züt|(.,n embert kimarják a vezetésből ben tönkreteszik a magyar munkást,
sara orekszik és a ^azdasagüag a mu • tan a ju ízlést es tisztes- js, hogy gyászos uralmuk a pártban megmételyezvén a gondolkodás 
gyonpbbe űrnek niegerositeset tűzte svges hangot meghonositani; szőne- biztosítva legyen, terrorizálják azo- »»''Íját és visszavonást szilván párt-
k iia h ’.z f, “ s“ C‘,alla-ak ,akt" rn. LrA. k T  ’ "om k«‘. kik ökot kritizálni merészelik "dót fizető és más munkás meghaja határozottan elítélendő. tudnak senkit meggyőzni, nem a tu- .. . ... r i . nnlo-í,.

Ht nem azoknak a működését llo'"»''y k gyverévml akarnak ők az „ . ‘ ' A l ' ,  ”  ^  mögül po'e a'i k““ ‘*- ,
Ítéljük el, kik „agy tudásukkal om- írzül«mri! »* értelemre hatni, ha- "°*‘k “ ' 6o1 »» «* »»mze- . Es ilyen « «  (és néha tehetséges),
bertársaik jólétének előmozdításán nt*m embertársaik raegrágalmazásá- r Partjuk »zekeiebe szeretnek ^  iái látóit felfogású (de gyakian 
»„zellenül. kitartással fáradoztak val- ,llllatus torditésokkol akarják a , T  n k  t j 'lf  ! ' S v ? , "avagy fáradoznak. Nem vagyunk “ »»vedélyeket fölkor!.ácsolni és az la'>!’anuk' Mopkadalj-oszak ennéd- politikát hirdetni; akarnak egy or- 
szocialisták, mégis meghajlunk Liob- alt»lá»os ».vomort szegödlették zsubb 3 “ a "’u,,kua f* l'° gar ?“ «ot kormányozni s ilyenek azok
kneolit puritán jelleme és szívós ki- Jukbtt' hogy halni tudjanak a -  tog>tetbarátságot jól tudván, hogy kik vásár- és ünnepnapon kiállnak
tartása előtt; csodálattal ttilt ül ben- gyomorra/ d M w V *  “T r  “ V"Ari “ H  el.e.. tudományt hirdetni, anünket Jaurps n Uv;„g,L.. ií * dicsőség es ami énnél is fontosabb, unbol nekik sincs valami sok es jo

Ö ben forüs Jlil l'üdÍB ök
táviója: elismerjük, BebLL Ma^x, Q6, Ú Z  a k a r j u k  t . o m z ^ i ' s L ^ ^ é l t ' C Ö ^  j -  ^
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kolódásaikat a magyar állam üllőn- (Népbank-épület; és jun.22-től kezdve T A M A /  V  — Morbaehur \ Oláh Ella 21
m ondL-^T ii’ ■7ál lUb0VM k í  kÖfi U tií,u; is.k(1,.lu érmében. T A N U G Y .  „Magyar népdalok’*. Cimbalmon. —mondás. „Adj szállást a tótnak . .. ! — Jumalis. Az olso sátoraljaújhelyi Zettin Flóra Zongorán kiséri: Loósz

— lanuló felvétetik la- beto^sogólyzo egyesület alap. Hittanvizsoálatnlí \ ^„ih.dvi Janka zouotanitónő. 22. Róvfy Eöt-
punk kiadóhivatalában. a° kVJj j  |J;U'|1‘US| IU).|1S, an állam i elemi Iskolában az ossz OS ii- „M egfagyott gyerm ek." M eló-
„  -  Hangverseny Nagymihalyban. s é g é b e n tá n e m u E ^ m ° r e n d lz !” ! ^  \ ^ tíí} ftanuldk »»‘ “ “ » v iz s g á l a t a i k i ^ r O
Komjáthy János színtársulat a vaku- lé,,,'; jj; személvunkiut *> kor 1,0 fognak megtartatni, Kivévén Mr\'abbüg> «.Mor
ciíira szót sz5ledt s őzt »a, alkuimat osalidiJiv 4 k o r * ‘ k “/ á g . « .  kitfolokuaethez tartózd- c»au Imllui tu“. -  Sztaokamneez
náhá,,r  fölhasználják .ura, hogy műkedvelői előadás +<“ ü I S  k. ^  t t k 1 ““
v.dekr hangversenyeket rcndezzenuk. Érdekes eset történt Tokajba,.. A '»*Byl>ól a ua.g il. yuadrilío.« -  JőzsaX rgit, sárudy
Eegelso állomásuk Nagyimhály Usz, tokaji polgári kor fiatal tagjai pdn- Évzáró vizsgálatok A satoraljaujhe- Vonglártsek tiizella. 25. Erney.! i  o,1"'"11', aZaAp'.! a M ^ a kUsl1 vasárnapján a „Cigány,“ hot- tv i allann polgár, leányiskolában az „Népdal-egyveleg." Énekli: A polg. 
este Kallay Linza, rabon l'rida, főjén a ..Tolom," ciinii népszinmitve- HWt tanévben az évzáró vizsgá- osztályok énekkara. 2«. Asolter.
1 apay, rarago es kokete Uszkár két akarták előadni jótékonycólra, latok a következő időben és sorrend- Sans Souci." Két zoiurorán.  
karnagy fognak hangversenyezni, mint műkedvelők. Szabadhegyi Alá- ben tartatnak meg: A) Rendes ta- Kmethy Gabi, Morbacher A., Molnár 
melynek befejezése után tánc lesz. dár színigazgató azonban attól való nulókó junius 17-én az összes fele- Rózsikig Vonglártsek G. 27. Záró- 
A helyarak 2 és 3 koronában van- félelmében, hogy ha ez me történik, kezetek hittanvizsgája; 19-én d. e. beszéd. — Újhelyi Margit, 
nak megállapítva. üres ház előtt fog az ünnep két 8 12-ig 1. oszt. vizsgája; d. u. 2—0. -P á ly á z a t r a  való felhívás. Az
vft̂ AUfUka| 8La0aldOZ'atai r a , ; M,1í ^  tí*íé>én ‘»legakadályozta a G 20-án d. e. 8-12. 111. ; d. u. 2-G. ungvári képzőintézeti tápintézetben
vajdácskát lak os nejével s szekere vei műkedvelők előadását. A nevezett \ «• vizsgája; 21-én .1. u. 2-5-ig  a jövő tanévre a kántonanitó-fiárvák
fívolíi ,?♦ \0idr0g tU SÓ < partjura darabok a »Színész egyesület“ tulaj francia osztály és karének vizsga. -  részére tizenhét, egyéb tanulók ré- 
gyekezett. Hogy a révpénzt, meg- donát képezik, tehát előadni csakis »> Magan tanulóké junius 23-án 1. Szére pedig négy ingyenes hely 

íon^1 Valhs. . , ^ VJllanenak üzen egyesület engedélyével szabad, oszt.; 20-án II. o. : 27-én 111. o. : szereztetik A kántor-tanitéi leány-
' ebe? <wajat .fílal)yaga erre nézve pedig a műkedvelők nem 28-án IV. o, vizsgája; junius 30-án árvák részére pedig 4—6 ösztöndíj 

étfJrífahn0 ,SZ? f f  Ó. magan* kü,nl' léptek érintkezésbe az egyesülettel, d. e. évzáró ünnepély. E vizsgáin- füg adományoztatni az erre jogosul- 
atjarojahoz hajtott, hogy azt vegye A színigazgató ezt tudva, sürgős [okra a t. szülőket és tanügybaráto- laknak. -  Ezek vagy a papárva- 
ígenybe. A komp azonban a túlsó orvoslást kért az egyesülettől, s az kát üZ utón is tisztelettel meghívja leányintézetben, vagy magán háznál 
parton volt s Iar -  neje könyör- eredménye az lett jelentésének, hogy ^igazgatóság fognak elhelyezted!. Ezeu ingyenes
k o do tt fta Túl só Sj?i rt°r 11?n\ &hn ií!? 'ö az* eSyesiilet hivatkozva a tőr- _  Vizsgálati hangverseny. .V Werner holyek is a concursusi szentszéki 
l i p‘ 4 ♦ • ’ vooyre megbízta a színigazgatót Sárika cimbalom-tanárnő magán ülésen fognak betöltetni. Felhivat-
ne évp L ?  %  R 7  !uin.t . képviselőjét, panaszával a cimbalom-iskolája növendékeinek egy nak az említett ingyenes helyek
köítnón d 6 hatüsaghoz fordulni. A színigazgató része által 1905. junius hó 18-án elnyeréséért pályázni szándékozó

“TÍ (maradt, a Bodrog a panaszt tett a tokaji járási tőszolga- (vasárnap) délelőtt 10órakor tartandó kántor-tanitófi- és leányárvák, hogy 
fnllarO u JL Sf BmedttLlUt  t  1)irosagnál. mely határozott is ez vizsgálati hangverseny műsora a keresztlevéllel, iskolai bizonyitvány-
tullaat. Harmadnap akadtak holt ügyben a törvény szerint; s miután következő: 1. Meyerbeor: Kegyelem- nyal és árvaságukat igazoló lelkészi 
!!án-te halaszük' aklk falujába a műkedvelők nem szerezték meg Ária „Ördög Róbert" c. operából, igazolványnyal felszerelt kérvényü- 
szallitottak. A szerencsótíen veget az előadás jogát, a kör intézőinek cimbalomra átírta Állaga G. Klein kel f. évi junius hé 25-ig küldjék 
ért embei halalat nején kívül 4 kis tudomására adta, hogy az előadd- Margitka és Werner Henrik. 2. a) be dr. Mikita Sándor própost-kono- 
gyermeke siratja. sokat megtartani nem engedi meg. Donisetti: Részlet „Lucrecia Borgia" nokhoz, mint az e. m. kántortanitók

— Villámcsapás. F. hé 8-án d, u. Ennélfogva abba maradt a hosszú (!> operából b) Magyar dalok. Klein központi választmányának elnökéhez.
Kismihályiban (Mihajló) óriási vihar- idő óta nagy szorgalommal tanult Johinka. 3 Erdélyi „liattyu-Koringő" A sátoraljaujheyí ‘róm. kath. elem 
dühöngött s e közben Hodovanyec darabok előadása, s csakis a pünkösd Tómba Györgyim. 4. Ilubay J. fiúiskolában, az évzáró vizsgálatok a 
Hyörgy hazába lesujtott a villám, a hétfőjén estére hirdetett táncmulat- „Ilegedü-solo“ a „Cremonai hegedűs" f- évi junius hé 15. és 18-an a kő
háznak csupán a fedele égett le, de ságot tartották meg a műkedvelők c. operából, cimbalomra átírta Erdélyi vetkező sorrendben fognak megtur- 
Hodovanyec György szörnyet halt. az „Aranysas" szálloda nagytereié D. Steril Mariska. 5. Állaga: Príma- tartatni. Junius hé ló én reggel 8 
A mellette ülő feleségének semmi ben. A táncmulatság némileg pó-  ̂iái is magyar, „Bihari Kesergője" és fél órától a 4—6 osztálybeliek, 
baja sem történt. tolta az elmaradt előadásokat, mivel Truszka írónké. 6, Állaga: Göncért- ugyanazon nap délután a 3-ik osz-

— Közbiztonsági állapotok Szeren- úgy erkölcsileg mint anyagilag Etude, pizzikato glissando, verők tálybeliekó. Junius 16-án reggel 8 
csen. Szerencsi levelezőnk Írja: Iga- szépen sikerült és a legjobb hangulat- nélkül ujjakkal pengetve, cim- és fél érától a 2-ik és délután 3 
zán untató volna, ha az ember bán a késő hajnali órákig tartott, búimon Tomka Györgyné, Werner érától az l-ső osztálybelieké. A 
minden egyes esetet tollhegyre Az egész ügy békés megegyezés Henrik és Werner Sárika tanárnő, tisztelt szülők és a tanügy iránt ór- 
fogna és pellengére állítással akarná által azért nem volt elintézhető, 7. Magyar népdalok Klein Margitka, deklődő közönség ez utón értesittet- 
szanálni azokat a kés, bot, revolver- mert a tokaji polgári kör a lég- 8. Konti J . : Yvanne-induló a „Talmi vén, fölkéretnek, szíveskedjenek az 
lövések stb. okozta, egy szükebb nagyobb ellenszenvei viseltetik a hercegnődből, Állaga átiratában ünnepélyt becses megjelenésükkel 
Ázsiára valló botrányos eseményeket, Tokajban játszó Szabadhegyi Aladár Róth Annuska. 9. Állaga: Népdal- emelni. Sátoraljaújhely, 1905. junius 
melyek duhaj természetű népünk ur színigazgatóval szemben, aki ily változatok Werner Henrik. 10. Rá- hó. Az igazgatóság.
ifjabb generációjának quasi veleszü- módon tört borsót a polgári kör kóezv-induló. 2 cimbalomra átírta — Pályázati felhívás. A siketnémák 
letett tulajdonságuk és vérmérsók- orra alá! Erdélyi I). Truszka Írónké és tanár budapesti állami intézetének első
létük folyamányanemcsaka falvakon, —* Tűz. Az elmúlt hét szombatján nője. Vendégek a hangversenyen osztályaiba a legközelebbi tanévre 
hanem még az" intelligensebb váró- Bánócy Kálmán saujlielyi pék- j,.|un lehetnek, " mintegy 45 uj növendék fog fel-
sokban is. Hogy Szerencsen valóságos mesternek a Korona utcában levő Iskolazaró üunepély. A sátoraljauj- vétetni. Ezen kívül felvételt nyer- 
istenkisértés esténte az alvégről a háza eddig ismeretlen okokból ki- helyi „Karoliueum" iskola 1905. jun. uek a megfelelő osztályokba oly 
felvégre, vagy megfordítva közle- gyulladt. A nyomban kivonult tűzoltó 23-án d. e. 9 órakor tartja évzáró siketnémák is, a kik eddig vala- 
kedni : rég tudott dolog. Az alvég ságnak két órai nehéz munka után ünnepélyét, melynek sorrendje a melyik vidéki intézetben tanultak 
legény népe örökös harcban él a sikerült a tüzet lokalizálni, de még következő: 1 Scimbert „Balletmusik". ugyan, de a kiknek szüléi időküz- 
felvégivel. Nem a személyek ellen másnap is akadt munkája a készült- Két zongorán. Előadják: lvatinszky ben a székesfővárosba költöztek, 
foly itt a harc, meg a vér, hanem ségnek, mert a padláson fölhalmozott, Mici, Mudrák Jolán. Tóth Irén, Gál Végül felvétetnek a felsőbb osztá- 
a lakásuk ellen. Ez a harci kedv mintegy 30 szekérnyi széna eloltása Elza. 2. lnczédy. „A nővér". Sza- lyokba olyan gyermekek is, a kik 
apáról fiúra száll, mint valami Ilit- nagy fáradságba került. A kár valja: Bárczy Etelka. 3. Hűmmel, népiskolai tanulmányinak közben 
bizomány. A három emberből álló jelentéktelen s ez is meg fog térülni )(Marsch". — Ghánát Annus, Nyo- siketültek meg s a kik az intézetben 
csendőrség tehetetlen e nyers dur- a biztosítási összegből, márkay Mária. 4. Haydn. „Munuetto." 11 beszédnek a szájról való leolva-
vasággal szemben, s legfeljebb a — Hogyan tisztítják és tartják jó Jézsa Mariska, Kiss Sári. Kulás *>ását tanulják meg s ez utón elemi 
sebesültek gondozás alá helyezésére karban a lábbelit? A Selle és Kary Ella. 5. Mereadaute. Eskü cimü ismereteiket kiegészítik. Elsősorban 
fordíthatja figyelmét. De lássuk az cég által gyártott „Fredin“-nel úgy operából kardal. Énekli: A polgári a Budapesten s az annak környékén 
esetet! Múlt vasárnap, esti 10 óra fekete, mint színes cipőket a lég- osztályok énnekkara. (>. Hűmmel. Kyő községekben laké siketnémák 
tájban, gyanutalanul promenádozott jobban lehet tisztítani és jó karban „Galopp."— Fekete László. Nyomár- vetetnek ugyan fel, de másodsorban 
Szerencs főutcáján Esztergályos Bér- tartani. Ezen szer minden hasonló kav M. 7. Streabbog. „Rondo." Csécsey felvételt nyernek az ország bármely 
tálán, borbélysegéd. Balsorsa össze- szert jóságban és használhatóságban Bella. Rozsos Ilona, Steczik Valéria, helyerői folyamodé olyan siketnémák 
hozta Zimmermann Dezső, cukor- lelülmul és mindamellett a legolcsóbb „Magyar népdalok," Cimbalmon. a kik az évi 200 K., eltartási 
gyári munkással, ki többed magával jron beszerezhető. A „Frédin" a __ Jmig Mária. Zongorán kiséri: költségét egészen, vagy részben 
a kath. templom mellett ütötte fel áábbelit nemcsak széppé, fényessé és Loósz Janka zenetanitónő. 9. Haydn, biztosítani képesek. A felvétel a 
táborát. Verekedhetnékje volt az csinossá teszi, hanem használata „Alegrutto." Két zongorán. — Mór- folyamodványok beérkezésének sor
ipsének. S mert alkalmasabb médium által a bőr is tartésabbá válik. Egy baelier Adél. Szeniczey Anna, Veiig- rendjében fog eszközöltetni; tűiért 
nem kínálkozott, a mit sem sejtő doboz „Frédinknél egy pár cipőt lartsek Gizella, Oláh Ella. 10. „Nacli- is indokolt, hoky a szülők mielőbb
Esztergályost orozva úgy fejen vágta bárom hónapig lehet tisztítani s a bar Helm u. seine Linde." F. E. küldjék be kérvényeiket. Részletes
vasbotjával, hogy a vasbot kettéto- cijiő kétszer annyi ideig tart, minibe Honeamp. Szavalja : Bodnár Elza. tájékoztatást es felvételi nyomtat- 
rött az ütés küvetkeztéban. Eszter- más szerrel tisztították volna. 11. Godard. „Lolita." — Kovács ványokat is az érdeklődőknek dij-
gályost eszméletlen állapotban szál- Ilona, Lederer Elza. 12. Streabbog. talanul hüjd az intézet igazgatósága,
litották lakására, hol az orvosi ’ ~ „Valse.“ — Győrffy Ilona, Jézsa (l^pst, vili. Mosonyi-u. 8. sz.)
tudománynak sikerült kiesztergá- I Margit, Sarudy Sárika. 13. Kéler.
lyozni a koponyáján esett nagyobb v í v j  IAwIO lllUIIWfc • „Magyar népdalok". Két cimbalmon. I R O D A L O M ,
folytonossági hiányt. Zimmermann 9 Hajduezky Terez, Kellő Anna. /011-
és útonálló társai vad természetének Enlbóriíil/ IsniiMb aln 8r° iai1 rp°lb Irén. 14. Várady. „Az )*( Mint minden évben, úgy az
megfékezésére azonban még semmi- JwKCljUK lápUnK llSZltll E10“ uziist fátyol legendája." Szavalja: idén is nagyértékü karácsonyi aján-
féle hivatalos beleavatkozás nem 15 .».. . - .ií..-  iíai3z Sarolta. 15. Rossini. „Somira- dókkal fogja meglepni előfizetőit a
történt. JlZClOlT, nOlJj 3 május VcJCu midé." Két zongorán. — Józsa M.. Resti Napló. Ez a kitünően szer-

— Tánciskola megnyitás. Ré v é s z  . lGihís E., Nyomárkay M. Tóth I. 16. kesztett, élénk és tartalmas lap
Imre előnyösen ismert táncmester e EIOJiaEIESI üljal lEllElUlEy Csokonai. „A reményhez." Énekli: mindenegyes alkalommal bámulatot
hó vége feló (jun. 22-én) megnyitja 1 #  % jii  i . m i n ,  A polg. osztályok énekkara. 17. és elragadtatást keltett ajándók-
a Vadászkürtben tánciskoláját, ahol pOSIfljOrUUllflVal KUIUJGK UG, Ut" j Iliimmel. »Clovn." — Dános Jolán albumaival előfizetői körében s ezek 
az összes táncfajokat fogja tanítani, r _ i_„ iA»4hhí h ‘s A,argiL 18> Hartalus. „Ábránd." évről évre sok ezer uj előfizetőt
és kívánatra magánlakásban is ad HOtjy 3 I3p I0V3DD1 KUlOCSGUGtl Kulás Ella. 19. „La Bavarde." hódítottak e lapnak, mert azok 
majd oktatást. Beiratások már most . %f .  . I Karének, Eugeno Vast. Éneklik: valóban úgy a tartalom becsére,
eszközülhotők a táncmester lakásán 3K303iy IGjyGll. | A bolnüvendékek.20. Bellini. „Norma" mint a kiállítás pompájára nézvu
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felülmúlnak minden várakozást. Az — A „Gyakorlati Közigazgatási Nyilt-tér. | 508—1905. végrh. sz.
idén a Pesti Napié „Modern Magyar Könyvtár és Döntvénytár*4 junius 1-én * . , . . . . .
Festőművészek” cimü albumot fog megjelent 11. számúban uj monogra- E rovat alutt közlöttekórt a szerkosz o Á rverési hirdetm ény,
küldeni előfizetőinek, melynek elő- fia kezdődik. Czime „A községek nem felelős.) .
készítő munkálatai már serényen teendője a közegészségügy te rén " ,___________________ ,ooi ir° i ^ óSr0haJfco az
folynak. Ez az album fényben és irta dr. Wiesinger Frigyes budapesti ™ ™ 1881 • evi §-a érteimé-
tartalomra nézve még az eddigieket m. kir. egyetemi klinikai orvos, az ^en e*en“e , *CÜ, . 1 . teszi, hogy a
is felül fogja múlni és ingyen fogja egészségtan tanára. Ezután az „Egye- legkiválóbb CS UgCltCrjCOtCOD satoraljaujhely kir. jarasbirosagnak 
megkapni a Pesti Napié minden nos adók kivetésének könyve** kéz- “ " I I " 1905. évi V. 1. 17o/1. szánni végzésé
előfizetője, aki addig legalább xja dődik, melyet a pénzügyminisztérium 3SVflliyVÍZCK 2 következtében Dr. Gombos Gáspár
évet befizetett és egy további fél illető szakosztályának kiváló szakerői ügyvéd által képviselt Bokor József
évi előfizetésre magát kötelezte. A állítottak össze, valamint a községi ? a|0N9Í /uradalmi ielzésselj javára özv. Einber Ernő Mihály né s
Pesti Napló előfizetési ára egész bíráskodásról, a fegyelmi eljárásról V * J tarsa ellen 2Jb kor. 35 f. jár. erejéig
évre 28 kor. — lU évre 14 kor. — stb. közölnek kézi könyveket; eset- $7nlW3Í 1905. évi március hó «7-ón fogana-
>/4 évre 7 kor. — Mutatványszámot lég a községi számvevők részére **V>J rai tositott kielégítési végrehajtás utján
szívesen küld a kiadókivatal, Buda- Írandó s majdan pályanyertes mii « . .  « . le* és felülfoglalt és 1630 kor. ra
pest VI, Andrássy-ut 27. közlése kezdődik, ha a bíráló bízott- £U)U tíZSÉDCt becsült következő ingóságok, u. in.:
_ Nokrol-szerelemrol Asz l á n y i  ság valamelyik munkát kiadásra el- -------------------- házi bútorok, nyilvános árverésen

Dezső, „Nőkről-szereíemről" egy fogadja. A „Gyakorlati Közigazgatási E lsőrangú asztali és gyógy- eladatnak.
igen érdekes könyvet irt és novel- Könyvtár és Döntvénytár** eddig vizek Mely arver<ísnek a sátorapaujhelyi
lisztikus formában igyekszik rá- kiadott tiz számában befejezett kézi ' kir. járásbíróság 1905. évi V. I. 176/2
mutatni társadalmunk azon félszog könyvek külön kötetekben is meg- számú végzése folytán 195 kor. 35

____ felfogására, hogy serdülő és serdült jelentek és egyenként kaphatók Kapható minden jobb keres- fül. tőkekövetelés, ennek 1904. évi
leányaink nevelésében igen sok a Toldy Lajos könyvkereskedőnél, mint kedésben. decz. hó 10. napjától járó 6% ka-
rejtehnesség, titkolódzás és burko- főbizományosnál (Budapest, II., fő- -  ■ 1 ■ matai, 7»°/o váltódij és eddig összesen
lózás a helyes fölvilá^bsitás helyett, utca 2 , a budai lánchídfőnél), vala- • ... ... ..... 34 korona 01 fillérben biróilag már
Tudjon a leány sokat, mi erényeit mint az összes fővárosi és vidéki Kiadótulajdonos: megállpitott költségek erejéig Sauj-
és fejlődésben levő érzelemvilágát könyvkereskedésekben, fűzve vagy . iM n c .CMAMM n/riircA helyben alperes dr. Ember László és
érinti s a tudás nem fogja őt soha erős vászonkötésben. A bekötési LAINDÜoIYlAiMrM MllvoA. özvegy Ember Ernő Miiiályné laká-
a rosszra csábítani, mig a tapasz- táblák külön is megrendelhetők. A —......—■ sán leendő megtartására 1 9 0 5 . évi
talatlan, öntudatlan lényeket az folyóirat előfizetői előállítási árban junius hó 17-ik napjának délelőtti
első hevesebb érzemény magával bán kapják. A „Gyakorlati Közigaz- T a 9 órája határidőül kitüzetik és ahhoz
sodorja menthetlenül, mert ijesztő gatási Könyvtár és Döntvénytár" J  E l& d Ó  HÚZ. •  a ven,ú szándékozók ezennel oly
sok példa van reá, hogy sok ily ezen legújabb füzetének „Döntvény- A „  1 A megjegyzéssel hivatnak meg, hogy
leány egyáltalán nincs is tudatában tári része" is gazdag, változatos. A |  &> P UJ z. am > •  az érintett ingóságok az 1881. évi
biinös vagy erkölcstelen cselekmé- „Gyakorlati Közigazgatási Könylár é  áll 3 kis lakásból, esetleg J LX. t.-c. 107 és 108. §-ai értelmében
nyének s esak akkor ébred meg- és Döntvénytár" előfizetési ára egész •  e nagy 6 szobás lakássá a készpénzfizetés mellett, a legtöbbet
tévedésének tudatára, mikor már a évre 12 korona, félévre 6 korona, f  „ * f  ígérőnek, szükség esetén becsáron
bűnbe belemerült és mikor már az negyedévre 3 korona, egy hóra 1 •  könnyen átalakítható tágas, # aju( js e| fognak adatni,
ítéletében szigorú, — nevelési rend- korona. Legcélszerűbb az előfizetési f  kikövezett udvarral, még 10 £ Amennyiben az elárverezendő
szerében azonban lelkiismeretlenül dijakat póstai utalványon, a szer- J  , . , ,  , , ,  J  ingóságokat mások le és felülfoglal-
lagymatag társadalom kitörülte a kesztő és kiadó, dr. Dolenecz József ^ eviS adómentes, kellemes J  tatták és azokra kielégítési jogot
nevét egyenrangú tagjai sorából, ügyvéd, Budapest, Vili., József-körut •  szép helyen elköltözés miatt A nyertek volna, ezen az árverés az
Szerző fényszóró mécset tart a 74, sz., II. em. 11. ajtó, címére kül- é  • iő ö feltételek mel- * 1881 • évi LX- ^  120» §-a értelmé- 
társadalom, kiváltkép a leányok deni. Az érdeklődőknek sziveseu •  ® y á ben ezek javára is elrendeltetik,
szemei elé snem kápráztatni akarja küldenek mutatványszámokat. A köz- f  lett azonnal kiadó, vagy el- •  nA„ , .
őket, de jé szándéka eléjük vita- sdgi elöljáróságok levélben ie ,„eK; k  adó. Ho|, megmondja a ki- j  h / M í l t a  *  '
gitani. A csinos kiállítású könyv rendelhetik afolyoiratot, az előfizetési f  b J •  110 AUf IlílPJan-
ára 2. — korona. Kapható minden dijak későbbi beküldésének kötele-II a(H° hivatal. f  Fejér Zoltán,
könyvkereskedésben. zettsége mellett. kir. bir. végrehajtó.

i i l  p j g  : ■

-nt-  Könyv- és papirkereskeíésünket, w
könyvnyomdánkat

folyó évi május hó 1-étől
a Rákóczi-utcában lévő Rölh (Rácz)Jéle házba 

Fagy ferencz mellé
h e l y e i t ü k  á i
£anöesmann Jftiksa és £ársa.

_ _______ ______________  |
Nyomatott LVndesmann MikiiTós“Társa könyvnyomdájában Sátoraljaújhely.

48. síim (4) F E L S O M A G Y A R O R S Z A G I  H Í R L A P ________________________ Szerda, junius 14


	048



