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A  Í Í T / t c t t  legycn belőlük a Gotter- mádnak a sajtóban nyilvánosan, megelőzőleg óhajtanak vele meg
n  " ‘  ®  '  halté dallamára rángatható had- liolott éppen a sajtónak az az ösmerkedni.
A legtelsóbb hadúr saját „kü- sereg, mely nem ismer sem ha- cs*mény' kötelessége, hogy tár- De hogy megy nálunk az is- 
it l ^ „ , •• •• *. * , , , ,  . gyilagosan, minden rokon- vagy kedés? hlviszik azt a tiszta lelkűIon hadserege, a közös hadse- zat, sem po gartarsat, s a mely- ,, . • t „ ,u , . ,. ,, , ,b . f & ’ _ /  ellenszenvtől menten, a vélt, vagy embert, a ki talán bort csak va-

reg ismét egy fényes hadi tettet nél minden nemes eszmét pótol a meglévő hibás állapotokon ja- sár- és ünnepnapokon látott maga 
irhát történelme lapjaira. a vak és buta engedelmesség. vitson. Magasabb színvonalú vitát előtt, napról-napra — de ez még

Tegnap Kassán két közös És ennek a hadseregnek a óhajtottam volna e téren paeda- liagyján — hanem éjjelről-éjjelre 
hadseregbeli tiszt egy lapszer- vezetősége mer újoncot és újabb 8ógiai és társadalom-erkölcsi pincézni, korcsmázni, névnapokra, 
késztet, (ki 25 éves hírlapiról milliókat kérni! szempontból, még pedig emberi születésnapokra, keresztelőkre és

. ... • . i r, a- i ' ul i • , ,  , lehetőség szerint általános elve- tudja Isten hányféle torra, az
működésé alatt mindenkor a Pedig olcsóbbal is megeleged- ket bon“0|gatva, nehogy a sec- újonc nem tud válogatni a társa- 
nemzeti ügy lelkes harcosa, az hetnének: kötelet nekik!! mélyes vonatkozások bárkire ságban, nem ösmeri az embereket
igaz Ügy Őszinte Írója volt S ki * nézve is sértők legyenek. és viszonyokat; kényszerűségből
mint költő egyike az elsőknek) . . Első sorban nem szabad koc- és álszeméremből a rá oktrojált
mert az egyikükről Írni merészelt ^  kassai katonai kegyetlenke- káztatni egy ilyen intézetnek, mint barátságos meghívást el nem uta- 

, v . , j . - x . dés az országban óriási fölhábo- a mi lőgymnásiumunk a jó hir- sitja, a következendőket pedig, 
a , UPja ’ if o- "t F,V| • rodást kelt és százával érkeznek nevét, mert tagadhatlan, hogy nehogy sértésnek látszassák, visz- 
rel megtamaataK, ot, valamint sürgönyök a súlyosan megse- S7̂ zan ezeren, a kik onnan sza nem utasíthatja és a sok is- 
egy segítségére siető férfiút irgal- pesQĵ  szerkesztőhöz kikerültünk mély hálával és tisz- merkedés ideje alatt alig jut
inatlanul összekaszabolták. , 57Prkp„7á/ÍQííöp * telettel emlékezünk meg a tiszte- hozzá, hogy helyzetéről megkez-

liz az egy eset a maga bruta- . P kfivptkp7fí siir0ft„v mpnj letremél.ó piarista-rend azon tag. dett életmódjának, úgy egészsé-
K .n ben a következő sürgöny ment jairól kik bölcs tanításaikkal a ha- gére, mint a gyermeknevelési

, tvassara. zaszeretet ego lángját folyton ügyre való ártalmas voltáról el-
önallo es magyarul vezerlendo  ̂ élesztették és fokozták bennünk mélkedjék és egyszerre csak azon ~~r”
hadsereg mielőbbi létesítése m el-< agysagos úgy, hogy ez a láng lobogása veszi észre magát, hogy közeledikImre <s7prkp<ytn urunk b ; ’ °  ^
lett, mint egy egész könyvtárnyi ' Kas^a csa  ̂ szivünk dobbanásával fog az év vége és ő még mindig is-
beszéd. .................. .. ° megszűnni. Másodsorban az elé- merkedik és tűnődhet azon, hogy

Mnrf míhríl prpHt -i Lríiccni há- Hazafias eljárásáért forró üdvöz- mjletlenséget sem a tiszteletre a rövid két havi szünidő alatt,
, , êt> az osztrák katonai szellem gaz méltó rendben, sem az egyes hogy fog evés és ivások közepette

Oiusag orvtámadásáért és az ártatlanul személyekben nem szabad keres- elbúcsúzni mindazoktól, kikkel tje
A tiszt megbünteti azt a ma- szenvedett sérelmekért fogadja nünk> |ia eszményi célunkat a hónap alatt folyton ismerkedett,

gyár szakaszvezetőt, ki magyarul kartársi részvétünket. A kardbojtos helyzet javításával akarjuk elérni. Igazán nagy szívvel és lélek kel 
elkiáltotta magát. í£zt a tényállást orgyilkosok hasonló tetteiből fog ^  legnagyobb hiba mi bennünk, kell bírni.i annak, a ki ezen rósz
m., C7íírM7nn meőirta a lanszer- feltámadni a magyar szabadság. a társadalomban rejlik. Az ön társadalmi szokásnak és csábítás-
ly szárazon megírta a apszer udyöz|cl a kassai összes hírlap- érzet, a közerkölcs annyira sü- nak ellene tud állani.
keszto, aki a merénylet áldozata íróknak) kikkel együtt érzünk. iyedt, hogy az egyesek nem igen És hála Istennek, hogy még
lett. Más országban elő sem tor- Isten áldd meg a magyart! törődnek a közérdekkel, hanem vannak ilyen erős lelkű egyéni-
dúlhat, hogy a katonaságnál ily A „Felsőmagyarországi Hírlap44 saját -önző céljaik elérésére olyan ségek, akik díszére váltak és vál- 
nyelvi kérdés legyen. De az sem szerkesztősége nevében: eszközöket vesznek igénybe, a I nak a kegyesrendnek és a mi
fordul elő, hogy tacskók — kik Dr. Székely Albert melyek egy lelkiismeretes ember- főgymná.iumunknak is. Vannak,
a kadet iskolában beléjük dressi- 1,ez méltatlanok. akik nem csak hazánknak, de az

, . . . . , . .... . . . , . ,... *. Sajnos, úgy van az országszerte, egész tudományos világnakdiesősé-
rozott elemi ismereteken kívül jfozcpiskolai erkölcsök. hogyha egy fiatal aj tanárt ne- gére válnak, mert munkáik által 
egyéb tanultsággal nem blinak, Irta: Dr. Székely Albert. veznek ki a városba, aki a lég- nemcsak édes hazánk nyelvén ide*
arrogálnák maguknak azt a jo- nagyobb idealizmussal eltelve bent fejlesztik elménket, hanem mű*
got, hogy a sajtó egyes cikkeit ' hagyta ott a főiskola padjait és veiket idegen nyelvre lefordítva, .
megbírálhassák s a nekik nem A sátoraljaújhelyi róni. kath. a kinek keblét magasztos hivatá külföldön is tanulmányozzák és 
. ~ m:au  n rori főgymnasiumnál történt tanári át- sának szent eszméi töltik be és nagyra b:csülik.
tetsző közlemények miatt a ren- eltW, kifol 61 társa.  alig várja már azokat az első Es vannak nagy elméjű, bölcs
des bíróság megkerülesevel utón- <ja|mj éleiünket mélyen érintő vita órákat, hogy maga előtt lássa a férfiak, a kik külföldi tudósok 
álló módra — (ketten egy ellen, derült felszínre, mely mindenkinek mi serdülő ifjúságunkat, hogy világraszóló müveit lefordítják a 
a ki idősebb ember) vegyenek elméjét, a kinek fogékonysága van azokba átültesse, beoltsa mindazon mi édes anyanyelvűnkre és igy 
elégtételt. a tanügy iránt, heteken át élén- tanításokat, melyeket hosszú évek hozzáférhetővé teszik a magyar

Ez csak nálunk történhetik ken foglalkoztatja szorgalmas tanulásával elsajátított, tanuló if,uságot és a tudományok-
fvimt hnl n aHnfilfprpinkhnl Heteken át szülővárosomtól mit is tapasztal először, ha kine- kai foglalkozókat a külföldi nagy 

, , távol Pöstyénben betegen feküd- veztetése helyére megérkezik? A elmék eszméinek megértéséhez,
uralkodhat egy zsoldos hadsereg. tem g nem Volt alkalmam sze- városi, megyei, társadalmi,jpolitikai Az il; cn erőslelkii egyéniségek, 
mely még megőrizte középkori rény véleményemet kifejteni. klikkek, valamint az előrelátó és bizonyára paedagogiai és morális 
Összes hibáit és nem tanult hozzá Hibának tartom, hogy egy drága gyermekeikről gondoskodni szempontokból elitélik a fennt- 
semmi jót. olyan fontos ügygyei kapcsolat- ?.karó apák az Önző egyéni ér- említett kivételeket, mert tudják,

Nem ez a két kassai tiszt a bán a vita tárgya mindinkább a dekekkel eltelt leendő jó barátok, hogy ez-nem csak az illető Hatat 
hibás, hanem a rendszer, mely személyes térre terelődik át, ne- megrohanják a még nem sokat ember eg^zs'égét ássa alá örökre, 
kiöli a tisztekből a kulturembert, veket említenek, személyeket tá- tapasztalt fértiut és mindenki mást de megtámadja jellem ét, tisztes- 
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séeét, aláássa tekintélyét, nem rint történik. Ha ugyanis 2-nél hogy a kisebbségek elnyomatnak, kent a tábor. Girardin rendszere
csak a polgártársak, de főleg a több tag választandó, (3 vagy csökkentetnének, ellensulyoztatná- a pénzzel, kitüntetéssel stb.-vel
minden újabb impresszióra leske- ennél több) akkor nem lehet a nak, mert meg van adva a mód dolgozó hatalom ügynökeinek a
lődő és fogékony lelkű tanuló szavazónak az összes tagokra sza- és lehetőség, hogy a kisebbségi munkáját könnyítené meg, mert 
ifjúság előtt. Mert hisz az lehe- vaznia, hanem egygyel keve- vélemény képviselői is bejuthas- könnyebb megvesztegetni egy 
tétlenség, hogy a tanulók ne ta- sebbre és ez által lehetséges, sanak a töivényhozásba. embert, mint tizet, húszat, har-
lálkozzanak néha az utcán és hogy a kisebbségnek legalább Arányos képvlseitetesi rendszer, »linčat.
még kevésbé lehetetlen, hogy a egy tagja benn fog ülni a bízott- A kerületi beosztással járó Baily »Voté uninomal« rend
szülők, vagy rokonok ne találkoz- mányban. mindennemű káros hátrányokat szere szerint az egész ország
zanak a kávéházakban, korcsmák- Ehhez hasonló volt Olaszor- — melyek a kisebbségi képvise- egy kerületet alkot és minden 
bán, schambre-separékban a túl- szágban az az intézkedés, hogy let által csak csökkenthetők választó csak egy jelöltre sza- 
kedélyes hangulatban levő pro- ha egy kerületben egynel több kiirthatjuk az arányos képviselte- vazna, de minden jelölt ke teles 
fessor úrral és sajnos, hogy az képviselő volt választandó, akkor tési rendszer meghonosításával, volna nyilvánosságra hozni, hogy 
ilyen esetek rögtön közbeszéd a választónak joga vol.t a helyett, Ez azonban csak oly országokban kiknek javára kívánja számíttatni 
tárgyát képezik, sőt még a szü- hogy kettőre szavazzon, egy je- valósítható meg, melyek a kul- a választási quotiensen túl reá 
lök és kosztot adók sem bírnak löltre két szavazatot adni. Ezt tura igen magas fokán állanak eső szavazatokat. Szerinte min- 
annyi tapintattal, hogy az ilyen példával is illusztrálhatjuk. Ve- és ahol a politikai érettség nem- den választás előtt országos párt
dolgokat otthon az ebéd, vagy gyük például Miskolc városát, csak a palotákban és kőházak- gyűlést tartanának a pártok, me- 
vacsora alkalmávál ne pertraktál- ahol két képviselő választandó, bán, hanem a szalmával fedett lyen megállapodnának, hogy pl. 
ják és szellemes megjegyzésekkel Ha a választás nem két kerület- kunyhókban és viskókban is ott- hazánkban minden párt melyik 
ne fűszerezzék. ben, hanem egyben történik, honos. 413 polgárt kívánja a törvényit o-
, - ______  minden miskolci választónak két Mig az arányos képviseltetési zásba küldeni. Első helyekre ter-
y  • * szavazata van és ráírhatja a sza- elvnek helyes rendszere kialakult, mészetesen azoknak a nevét
ralallll aZ dluUdnOS vazólapra A. és 13. nevét. De a sok oly tervvel állottak elő az tennék, akik az országnak, a párt-választójogról. fenti intézkedés megengedi, hogy elméleti és gyakorlati politikusok, nak kitűnőségei, akiket feltétlenül 

v r ő ne két nevet, hanem csak melyek a tulajdonképeni célhoz a parlamentben szeretnének látni,
egyet Írjon fel kétszer; C. és C. közelebb vittek ugyan, de azt mig a többiek tehetségeikhez 

Kisebbségi képviselet. pja az e|ső mód szerint leszavaz nem élték el. mérten foglalnak el az őket meg-
A kisebbségi képviselet a pár- 8000 választó és az A. B. párt így például Girardin azt java- illető helyet. A  szavazatok ösz-

lamentarizmus azon elvéből kö- listájára 5500 szavazat esett) solta, hogy minden képviselő szeszámlálásánál első sorban az 
vetkezik, hogy a törvényhozásnak akkor a C. párt 3500 szavazó- annyi szavazattal bírjon, a hány első helyen levő szavazatokat
híven kell a nemzeti akaratot jának nincsen képviselője. De ha szór elnyerte az egy képviselőre adnák össze. Ha itt pl. A. elnyeri 
visszatükröznie, ott minden véle- a másik mód szerint választanak, eső választók számát. Ha például a választási quotienst, akkor 
ménynek meghallgatásra kell ta- akkor a C pártra esik 7000 sza- választandó 400 képviselő és megválasztatott képviselő és a 
lálnia, hogy a jóból tanulni, vázát és akkor az elsőnek jut be, a választók száma 4 millió, többi reá eső szavazatok már 
a rosszat kiirtani lehessen, és mig az A B. pártból az lesz a akkor 1 képviselőre 10,003 vá nem A. javára, hanem az ugyan- 
hogy a mindenkori többségnek második, aki a kettőjük közül lasztó esik, ezt a számot válasz- azon listán levő B. javára számit- 
legyen menedékhelye, ha kisebb- a legtöbb szavazatot kapta, sza- tási quotiens-nek nevezi a poli ik ű tatnak, mert a választó másod- 
séggé válik. A kisebbségi képvi- vázát egyenlőség esetén sorshu- tudomány. Ha már most egy kép- sorban ezt kívánja képviselőül 
selet elvének leglelkesebb szószó- zás dönt. viselőre 40000 szavazat esett megválasztani. Ezen mód szerint
lója Gladstone volt, aki egyik A kisebbségi képviselet egy volna, akkor ennek 4 szavazata történik a szavazatok további 
parlamenti beszédében kijelentette, harmadik módja a következő: lenne Girardin szerint. Girardin összeszámlálása.
hogy ő jobban szereti, ha az ál- Az ország 50-nél kevesebb persze nem számolt azzal, hogy Iiare  szerint az ország összes
tala meg nem értett, vagy hely- kerületre van beosztva, mint a ez ad absurdum vihető és előáll- választói egy kerületben szavaz 
telenitett eszmék képviselői a mennyi a képviselők száma. Ha hat az az eset, hogy az ország nának ugyan, de minden választó 
parlamentben foglalnak helyet, tehát 413 képviselő volna vá- 10 legnagyobb férfia annyi sza- annyi nevet irhát fel a listára, 
mert igy alkalom adatik e kér- lasztandó, mint nálunk, akkor az vazatot nyerne, hogy együttvéve ahány képviselő választandó. Első 
dések alapos megvitatására, eset- ország csak 363 kerületre volna 400 közül 201 szavazatot képvi- helyen természetesen annak a 
lég helytelenségének kimutatására, beosztva és csak ennyi képviselő selnének és akkor az ország sorsa nevét írná föl, akit legjobban 
mig ellenkező esetben azok ti- választatnék, mig 50 képviselő a ennek a 10 embernek a kezébe szeretne megválasztatni, azután 
tokban terjesztve a legnagyobb parlament igazoló választmánya volna letéve. De nekünk számol- a többiekét. Ha az első elérte a 
veszélyt ejőidézhetik. (bizottsága) által azoknak a so- nunk kell azzal, hogy még a lég- választási quotienst, akkor a neki

A kisebbségi képviselet egy rából jelöltetnék ki és a parla- nagyobb férfiak is megtántorod- jutott többi ssavazat az utána 
fajtája Angliában 1870. óta lé- ment által igazoltatnék, akik a hatnak és, ha egy ilyen több sza- következő javára íog számíttatni, 
tezik a tágköiü autonómiával és kisebbségben maradt jelöltek kö vazattal biró képviselő pártol el A további számitás ugyanúgy
intézkedési joggal felruházott is- zül a legtöbb szavazatot nyer- a közügy önzetlen vitelétől, akkor történik, mint Girardin rendszere
kolaszéki bizottmányi tagok vá ték, nem egy ember dűlt ki a jo- szerint, amelytől különben is csak
lasztásánál. Az itt eszközölt vá- Ezen intézkedések által a ke. gokért küzdők sorából, hanem abban különbözik, hogy míg Gi* 
lasztás a kumulatív rendszer sze- rüled beosztás ama hátrányai- 10 vagy több szavazattal csők- rardin a pártgyűlésekre bízná a

Xentechey lenö. I alatt. Ót „minden érdekli, mindenre veszteségére, élete delén nem rég Zaklatott élete, gyönge egészsége,
'  * ( érkezik, O költő, szénok, nyelvész, elhunyt kiváló irót ; a Királyhelme- szétszórt munkássága nem engedték

Megyénk, mely országszerte arról [ kritikus, műfordító, journaliszta, tör- cen született Kemechey Jenőt. Ez meg, hogy egy pár nagy munkára 
hires, hogyJiazank legnagyobb és ténetiró, epistolograph, hittudós, az európai műveltségű, széles tudásu összpontosítsa erejét, de azért, hir- 
sorsára döntő befolyással biro állam- pliilosof, régiség búvár, szerkesztő, és kristálytiszta szellemű iró min- lapirói munkásságán kivül még is 
férfiakkal ajándékozta meg a nem- kiadó, pártfogó  ̂ és mindenekfölött denféle tekintetben rászolgált nem irt nagyobb elbeszéléseket; „A sze*
tetet, méltán biiszkélkedtotnék föld- iró szenvedélyből rajongásig, a szép zetének hálájára és elismerésére, mináriumban", melyet egri újságíró
jén született Íróival is. cultusából a legnemesebb dicsvágyig, Mint első rangu újságíró, utolsó korában és „Magyar gentry-törtó-
. Még Kazinczy Ferenc is, a m igyar szükségből a föláldozásig, hazafiság- éveiben a Budapesti Hírlapnak volt tietek'1, melyet Szegeden adott ki, 
irodalom tulajdonképeni megalapi- ból a martyromságig — egymaga főmuukatársa. Itt nagy és kiváló Ezenkívül irt színmüveket: A föld" 
tója és örök büszkesége, ki egy volt egy egész irodalom, egész ak- munkásságot fejtett ki. és „Az emigránsok" Mind’ a két
magában, oly átalakuláson vezette kori irodalmunk. Irt vezércikket, tárcát, színi kriti- darab nagy sikert aratott hazánk első
keresztül a magyar nyelvet, mely Vagy a. Kotányon született ama-  kát, társadalmi és tudományi birála- színpadján: a Nemzeti színházban, 
páratlan a nyelvek történetében, ha gyár refoim korszak irodalmi és tár- tokat, de különösen az e lapnál A sajtó és kritika igen kedvezően, 
nem is megyénkben ringott bölcsője sadalmi mozgalmainak egyik legki oly híressé vált, vasárnapi számban sőt elragadtatással irt, róla. S habár 
de áldásos es sok oldalú munkássá- magaslóbb és legmunkásabb tagja megjelenő „Politikai hullámok" című igen kevés mű éli túl Íróját s inég 
gát a haza javara, itt fejtette ki. A Fáy András Korunkban sajnos már rovatot ő honosította meg. Az első kevesebb száll nemzedékről nemze- 
varosunkto egy puska-lövésnyiro csak kevesen tudják, hogy ő volt a két hullám mindig az ő ragyogó dókre, hogy a késő századoknak is 
fekvő széphalmi regényes udvarház legnagyobb magyar mese iró; több tollából keiült ki. A magyar politi- öröme, vigásztalója. vezércsiUaga 
a magyar irodalom Weimarává mint ezer mesét, parabolát és afo- kai élet főbb eszméinek és egyénei- legyen de Kemechey Írását mindig 
emelkedik és az egyszerű birtokos rizmát irt, melyeknek tárgyait a nek senki sem volt élesebb elmei s/ivesen fogják olvasni, ha nem 
egy egész nemzeten kezd uralkodni, növény és alhat világból vette. Sok és tárgyilagosabb bírálója 3 néha másutt, hát az ő szükebb hazájában 
E nagy mester és pártfogó magához emberi gyarlóságot és közéleti fúr- egész biztossággal megjelölte az szülŐmegyéjében. Itt élnek az ő 
vonz mindenkit egyiknek könyvét csaságot tett vidám humorral nevet- irányt, mely a dolgok kényszerüsé- alakjai, melyeket bevitt az iroda* 
nyomtatja saját költségén a másik* ség tárgyává éh tanulság forrásává, généi fogva később csakugyan mind lomba. A nép gyermekei, kiken a 
nak kéziratát javítja, a harmadik- Ezen kívül kitűnő vígjátékira és követelőben lépett előtérbe. Kép- megboldogult rajongásig csüngött, 
nak előszót ír müvébe«, « »egyedi- novellista volt. role ered az első zuluié erős és gazdagabb volt, szel- nem engedik nevét teljesen elfelej* 
két buzdítja, az Ötödiket akaratla- magyar társadalmi regény. (Bélteki leme emelkedett, szive és emléke teni és máris egynéhány lelkes ifjú

m*ní en ház). „ teje a,z ^  a történelem tapasz mozgalmat indított meg, hory szülő-
irodalmi kérdés össze van szőve, Ezekhez az örök dicső nevekhez, talataival, házát emléktáblával ielöliék moff.
nincsen egyetlen vállalat, mely keze kik megyénkben születtek vagy lég- Hazafiul becsvágyába kevés hiúság jL er Mór,8
Vagy szelleme nyomát ne hordja alább is itt működtek, méltó módon vegyült; kerülte â  feltűnést nem *
magan s alig vau egyetlen iró egész sorozhatjuk, a mindnyájunk fajdal- vadászta a tapsot és oly kevéssé ^
\  Üröimartyig, aki nincs befolyása mára és az újabb irodalom nagy ámult, mint ámított,
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névsor összeállítását, addig Ilare  keltette. A pártnak itteni vezetSséga túl elfogadott határozati javaslatot, az eljárás, mivel a sértett csalás 
ezt a szavazóra bízná. ugyanis felkérte Bu/a Barna függet- mire a jelenvoltak a Marseilleset miatt feljelentést tett Guttmann

A két utóbbi rendszer közül bár- ?lKSÓg! kéHv,se,üt’ a népgyü- énekelve, a legnagyobb rendben ellen,
melyikét fogadjuk is el helyesebb !?xS.e” J^‘®nJen niog és az általános szétoszlottak. ' — István király napja. Sárospata*
nek, mindegyikből — Vitális szerint í alasztyJ°gra vonatkozó néző- — Berendelés. A m. kir. igazság- kon a hagyományos kegyelettel Un- 
— a következő előnyük szármázná* , *uf ft. . a szoc,all8tak ügy miniszter Irányi Géza gálszécsi nepeltók meg István király napját,
nak : 1. a választási küzdelem nem nliii V*' 11 ett <s ° • k'.r* járásbirósági albirót a kassai Délelőtt 10 órakor a róm. kath. ple-
fajulna el személyi tülekedéssé, ha- * , l f! *t ruosDen — a szociai de- kir. Ítélőtáblához tanácsjegyzőül ren- bánia templomban isteni tisztelet 
nem állandóan az elvek harca volna; v niogedegedesero -  nydat- delte be. volt, melyen Malicski segédlelkész
2. minden vélemény híveinek ará- 3 , ke , va asz' — Névmagyarosítás. Ploíh Fordi- tartott igazán hazafias szellemű pre-
nyában nyerne képviselőt és igy .s.áü , V- ^^yhangulag meg- nand (Saujhely) Patakira, Kohn Zol- dikációt. Mise kezdete előtt melyet
nem lenne politikailag némává tett ya Mresstessy .Sámuel sza- tán (Tokaj) Káldorra magyarosította Gruska plébános pontifikáit, az épen
kisebbség; 3. az általános választói , • ? »S PnrdwannMor nyom- meg családi nevét. Sárospatakon időző 65. gyalogezred-
jog igy válik teljessé, mert az or- n1?íL/'Jeg^ZÜV- 0,n * ro.Vd — Ui csendörörsparancsnokságok. A beli katonazenekar a „Himnuszt"
szág külömböző vidékein lakék is , - , , szavai után a népgyules kassai Vl-ik csendőrkerületbon töb- játszotta, mise végével pedig-„Ha
választhatnának nézeteiknek képvise- !HV? tao f. sz°noka Aní/tj  r ere ne bek között Szlropkón és Gálszécsen zádnak rendületlenül" dallamai har- 
lőt, ha a választási quotienst elérik, 11 apes. asztal^» egy intelligens, új csendőrőrsparancs’mkságokat ál- sánták meg, áhítatba ringatva a 
a mi kerületi beosztás mellett tel- ® , er lépe 1 °-g£ ,Mek~  6,s ^anak fel. templomi közönséget, amelynek so-
jesen ki van zárva; 4. mindenkinek ?í!g,y “ gy01601 s gyakori helyeslések _  iskolai beiratások. A helybeli raiban ott voltak a városi s járási 
megadatik a lehetőség, hogy kép- •? meStartotta szónoklatát. — róm. kath, elemi fiúiskola osztályaiba hatóság vezetői. Az elismerés Gruska 
viselő lehessen; 5. a szavazás t i t- Általában \ óve a szociáldemokrata- a f. évi szeptember hó 1-én veszi plébánost illeti, akinek hazafias lei
k o s  jellege a leghívebben mec- H0It f y.eiv, tog átkozott, azokat, kezdetét és folytatólagosan szeptem- külete nem engedte, hogy a ma
őriztetik és a küzségenkénti szava- Ps,Tíertet!f, w ‘gy^^zett bebizonyi- bér 7-ig fog eszközöltetni a Papsor- gyárnak annyira „idegen" Gotterhalte 
zás eo ipso életbe lép; 6. nem lesz [ani az altalan[)s titkos választói jog utcai elemi iskola helyiségében. — dallamai disszonanciát keverjenek az 
szükség a költséges és időrabló pót • 1r t , !*.en, elfo£,a,t álláspontjuk Fölkéretnek a t. szülők és gyámok, ünnepi hangulatba, 
és időközi választásokra és rnegszü- !SazsaSat es hasznát. A választói miszerint tanköteles fiúgyermekeiket — Késelés. Folyó hó 19-éről 20 ára 
nik a pártok között a természet- ]ogüt ^ozsógenkén11 szavazásai ki- illetve gyámoltjaikat a fent jelzett menő éjjel Mo l n á r  Imre helybeli 
ellenes és olykor erkölcstelen com- í  rj,fSZ, ! 1 kl'rar|Ja ,.I)Hnder? ev®8 idő alatt beíratni igyekezzenek, hogy téglagyári munkást és egy másik 
promissum; 7. első sorban a közélet * ?rt .ÍJ0*? tött djlampolgurra te- a tanítás a kellő időben megkezd- társát a Korona-utcán, egy éjjeli 
kitűnőségei, a pártok jelesei jutnak .km.tet n®,kul arra, tud-e magyarul hető logym. — A tokaji állami pol- mulatóhelyről kijövet, megtámadta 
be a parlamentbe* 8. szabálytalan ,nV L'S 0 vasni.*, „ ,nt 'uagyar ha- gári iskolánál az 1905—6. tanévre a kót ösmeretlen férfi, akik közül az 
ság esetén nem etrv nagy választó- za*1 a ^követeléseket elejteni harmadik osztály is megnyílik. Szép- egyik Molnárt oldalba szúrta. A tá-
keriilet, hanem csak az a község aem akl' rJa- de mindenek előtt az tember i-én tartjuk a javító vizsgá- madók erre elmenekültek, mig a 
szavazna újból ahol  a szabálytalan- a'ta,an°9 választói jogot kívánja tor- latokat d. o. 8 órától kezdve. A ma- megszűrt munkás gyanútlanul tovább 
ság történt; a politikai élet föllen. ^ y e ro re  em.ejn1. Kívánja továbbá gánvizsgálatok szeptember 4-én ás haladt. Csak később vette észre, 
dűlne, mert minden pártnak érdé- ° es P])C,aldemokrata párt az 5-ón tartatnak. A beiratás szeptem- hogy az elmenekültek egyike meg*
kében éli, hogy a néppel állandóan egye8Ül081 es gyülekezési. jogot tör- bér 2-ától 6-áig, naponként d. e. szúrta. A sebesültet a kórházban 
érintkezésben álljon és annak fölvi- vó.nyL'e lk1[at?.I1; .a f?rend,liazl 8—12-ig az igazgatói irodában^ovo- ápolják, a szurkáló ösmeretleneket
lágositásán közreműködjék ; 9. a ke- m.0l° .fcf ®ltoru.,ni» ingyenes á lami da) történik. pedig a rendőrség nyomozza,
rületek aránytalánságaJ és ezzel az nePoktatast» mgyenos jogvédelmet. _  Szent-lstván napja. Vasárnap, -  Legény-virtus. Véres jelenetnek 
is megszűnik, hogy egy képviselő- a ,adot ’ a ..fo,8ya?zta91 folyó hó 20-án kegyelettel és haza- voltak szemtanúi folyó hó 20-án 
jelölt 200 szavazattel képviselővé adü e, , tíS, , a fenyuzési cikkek fias érzéssel ünnepelte meg Sátor- a szegi legények. A mint egy korcs
választható mi ét az ki eev más ,lltíSadoz âta?a^ . az állami baleset- aljaujhely város közönsége Magyar- mából teljesen ittas állapotban ki
kerületben esetlee* (̂)0(X) szavazitot rokkantbizt°sitást, a vármegyei ország apostoli királyának, Szent jöttek, Va s s  Ferenc csupa virtus
kapott kisebbségben marad • 10* önkormányzat megszüntetését, lég- Istvánnak emlékét. Ragyogó nyári ból. a nélkül, hogy oka lett volna
nem szükséges a°választások előtt a e^e )̂!) dv* katona| szolgálatot, nap kedvezett az ünnepnek. Hely- reá, egyik társát, K v o n c  Jánost
kerületeket _ az aránvtalansá^ a, pap*, vagy°n szekularizációját stb. beli és vidéki közönség tömegekben megszurta, ugy annyira, hogy
csökkentése vésett u;ból beosztani £  szou.ok .azUf /n fölkérte Busa járt az utcákon; különösen a Főutca barátainak kellett lakására szállítani, 
mivel az etrész orszáír eirv válasz- ? ar,.ia kt*pviselot, nyilatkozna az és a róm. kath. plebánia-templom a honnan az újhelyi „Erzsébet" 
tó kerületet alkot a hol ha pl. al,tídanos !ltk.os választói jog kérdé környéke volt népes, ahol a vásári közkórházi a hozták Sérülése súlyos. 
400 kénviselő választandó kénvisplő s^ eI)- Králikot szónoklata után, sátrak között valósággal hullámzott — A kosztpénz. A budapesti tür- 
nz ki az összes leadott szavazatok ,T)ely^en el®f3 mérsékelt hangon a nép. Az ünnep központja a plé- vényszók felebbezósi tanácsa egy 
1 ini> részét elnverte * 11 a kéDviselő ta,Madta a korn^nyt, koalíciót és a bánia-templo u volt, ahol az ünnepi konkrét eset alkalmából kimondta, 
igazán az országot kéDviselné a vaSyonoá osztályt, hívei lelkesen nagymisót Hissem Kálmán apát, ke- hogy a tanuló-növendékek teljes
köziiirvnak volna a haronsa mirt ,llö^l'ljeneztúk. Általános figyelem rületi esperes, terebesi plébános vé- ellátására vonatkozó szerződés csak
csak ilv érdemek juttatják őt bo -i l0*4020,^ érdeklődés közben szó- gezte fényes segédlettel, mig az Un- szerződéssel szüntethető meg. Ebből
t), r ámentbe nem neditr *iz eeve« lott. azután dr. Busa Barna képviselő „epi szónoklatot Dr. Árvay Nagy következik, hogy a tanulónövendék-
választóknak tntt vfi«!<íéf>-pk a k1 a szociáldemokraták sűrű he Bálint segédlelkész tartotta. A tem nek az iskolai év folyamán szünidőre
etrves kerületeknek cvakran nem a béléseitől félbeszakítva kijelentette, plombán, melyet a hívek egészen való eltávozása •— mint az egyik
leeio-azsáffosabb és leeméltánvosabb ,n,,,d*K l^ve volt és hive lesz megtöltöttek, jelen voltak a polgári szerződő fél részéről való egyoldalú

i0gnall Thuránszky László helyet- tény -  a s z e r e s t  meg n S  saUn-
fáradozások Ez Iphptptlpnné válik et) c telhetoleg küzdeni fog annak tes alispán és a honvédtisztikar es teli, Ezeknek a jogszabályoknak 
nz aránvos kénviseleti rendszer által' törváuyerőro emelése érdekében. Ezt tartalékos tisztek Kirch Árpád őrnagv megfelelően kimondta a felsőbíróság, 
mert a íónviaSlŐ nem̂  is tudhatta a jogot azonban a magyar faj ural- vezetése alatt. Mise közben a Becs- hogy az alperes a havi össsze- 
azt hotrv az orszáír mplv részóben n!anak ps a nemzet nagyságának kén a szokásos mozsárlövések dur- gekben megállap'tott 69 koronát
laknak azok kik rpá illetve nártiára ^^^sitása céljából csak azoknak a rogtak. Az ünnep alkalmából a köz- teljes összegében követelheti i n*
szavaztak ’ ’ P( P 1 magyar honpolgároknak kívánja meg- épületeken és számos magánházon nak dacára, hogy a felperes

/ ’ . adni, a kik magyarul Írni és olvasni nemzeti lobogók voltak kitűzve. fi« « hó*iak egy részét távol töl-
bs ha egy választási rendszer- tudnak. Erre az egyenes, őszinte és — A hűtlen vőlegény. Csúnyán be- tölte s követelése kiégjenlitéséig 

nek ennyi becses előnye van, hazafias kijelentésére zúgó éljenzés csapta Friedmann Friedl sztrbpkói a felperes ingóit zálogul megtart- 
nkkor az ily módon kikerült tör- és helyeslés volt a felelet, nehAnj leányt a vőlegénye. Égre-földre es- hatja^
Vénvhnzáqrni pl Ip Itpí mondani tírdsen szocialista izű, elégedetlen küdözütt szerelmet a leánynak, aki- — Állásközvetítés katonák számára. 
i * , szó mégis belevegyült a tüntetés- ről tudta, hogy 1500 korona hozo- A kereskedelmi alkalmazottak orszá-
nogy az a nép eraeKeineiv jgazi szán,bi menő tetszésnyilvánítások mányt hoz a házhoz. A furfangos gos egyesülete felterjesztést intézett 
képviselője, érzelmeinek hü tol- közé, a melyekkel azonban az elége- vőlegény csak erre a hozományra a honvédelmi és közös hadügymi- 
mácsa lesz. detlenkedők korántsem zavarták meg áhítozott és legjobban szerette volna niszterh >z hogy a hadtestparancs-

Fehér Márton. a 5endet* A választói jog törvány azt házasság és feleség nélkül meg- nokságok ulján adjon engedélyt a
erőre emelését — amint Búza Barna kaparintani. Allatomos módon hozza szolgálatuk befejezése előtt álló

* * * * * * * X"J-U—1— — további beszéde folyamán kifejtette is férkőzött a pénzhez és azzal rög katonáknak, hogy az egyesület or-HÍREK. I — semmi esetre sem akarja a koa- tön elvitorlázott az uj világ felé, de szagos díjmentes állásközvetítői in-
licié prograiumjának a nemzeti kö- útközben elfogták és most vissza tézménvét igénybe vehessék. A kö
veteléseknek háttérbe szorításával fogja adni a hozományt és megkapja reskedői pályáról a katonasághoz 

~  A2 általános választási Jog. A megvalásitaní. Előbb a nemzeti kö- helyébe a büntetőtörvénykönyv-ki kerülteknek sokszor hónapokig kell 
szociáldemokrata párt nagyszabású vetélések biztositandók, azután kö- szabta büntetést. — Guttmann József várniok arra, mig állást nyernek; 
mozgalmának, melyet az általános vetkezhet az általános választói jog, zborói lakos eljegyezte Friedmann ha azonban szolgálatuk befejezése 
titkos választói jog érdekében ország- a melynek törvényerőre emelését a Friedlt Zboróról es a menyasszonj7 előtt idejekorán érdeklődnek az ál« 
szerte megindított, egyik jelentős függetlenségi párt hazafias köteles apjával abban állapodott meg, hogv lásközvetitŐ intézmény utján alkal- 
nktusa folyt le folyó hó 20-án, Szent ségének fogja Ösmerni. Védelmébe az 1500 korona hozomány egy ro- maztatás iránt, esetleg már közvet- 
látvan napján Sátoraljaújhelyben. A vette még Búza a szocialisták foly- Konnál deponálandó, akitől a vőle- len befejezése után megfelelő állás
párt helyi vezetősége népgyülésre tonos támadásaival szemben az el- gény jövendő apósa utalványozására hoz ju hatnak. Nevezett egyesület 
hívta egybe elvtársait, melyet dél- lenzéket, különösen a függetlenségi majd felveheti a pénzt. De a szó- egyébként az állásnélküli alkalma- 
után 4 órától 0 óráig tartottak meg pártot, a mely mindig védte a nép relmes vőlegény nem tudta bevárni zottak számára foglalkoztató intóz- 
a „Magyar Király" szálloda nyári érdekeit és jogait megcsorbitani so- az esküvő napját — jobban mondva ményt is létesít, hol irásmuukák tel- 
udvari helyiségében. A gyűlés né- haséin engedte. Kijelentette még a hozományt és 6 nappal az eljegy- jesitésével legalább amindennapi ké
pesebb volt az eddigieknél, mert a Búza, hogy ő is lelkes hive a gyű- zés után hamis utalványnyal fölvette nyeret kereshetik meg beosületea 
mig eddig a szocialisták gyűlésein lekezési és egyesülési jognak, az a pénzt a gyanútlan letéteményestől, munkával addig is, mig álláshoz jut- 
csak a párt hívei vetlek részt, a va- ingyenes állami népoktatásnak, a A dolog azonban csakhamar kitu- nak.
sárnapi népgvUlésen a többi politikai a progresszív adónak a fogyasztási dódott. Ekkor azonban a szélhámos __ L á b u n k  m a i saám a tech*
pártok hívei, különösen pedig a adó eltörlésének stb. A képviselőt vőlegény már útban volt Amerika —in** ™ . »»
függetlenségiek közül számosán jo mindvégig tetszéssel fogadott be- felé. A kijátszott Friedmann kérel- .. f  *
lentek meg. Ezt a szokatlan érdek- széde utón zajosan megéljenezték, mére erre a hatóság táviratilag meg- . * n a p p a l későbben
lődóst dr. Busa Barna képviselőnek Még Králik Ferenc felelt röviden a kereste a hamburgi rendőrséget, je le n ik  meg.
a gyűlésen való személyes megjele- képviselő beszédére, azután felolvas- mely Guttmannt abban a percben ' . ,  ....../  mmium
néso és az általános titkos választói ták és elfogadták az országos nép tartóztatta le, amikor hajóra szállni Kiadótulaidonos:
jog kérdésében tett nyilatkozata gyűlésen a szociáldemokratapárt ál- készült. A kiadatás iránt megindult LA N D ESM A N N  MIKSA«
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H í_ _ _ _ _ _ _ Kizárólag tiszta gyapjúkéinak és hozzávalók_ _ _ _ _ _
GB Fő ütsiet; B u d a p e s t , Mutsenmkörút /.
Mg Fiókok: Arad. Belgrád, Debrecen. Fimie. Kassa Kolozsvár. 
OT Miskolc, Nagyvárad, Pozsony, Pécs, Szófia, Temesvár. Zágráb.

I  Auc r  NEUMANN M. A,t r u
A  Telefon 22í>. es. és kir. udvari szállító To'efon 22(>_ 
jH férfi-, fiú és leányka ruha telepe

I  Miskolc Széchcnyi-utca 44. Miskolc
f f l  fé rfi és fiuöttSnyikJ Min m' r.c* szcrinti f in  és leányka gyer-
§  felültük. fővárosi kiállítás mek ruhák «  fel'
[ g  gallérok. Személyes felügyeié «W *h«n folytonos
fin Xippenyek. lem alatt újdonságok érkezése.

t fi szabott árak minién darabon számokban van feltűntetve.

CIső sátoraljaújhelyi kerékpár raktár jjérbeaŐÓ, esetleg eladó

Zemlényi Sándor e g y  k é t s zo b á b ó l, k o n g
órásnál Rákóczi-utra. b ó l és m e llé k  h e ly is é g e k  

Elad és vesz uj és régi kerékpárokat á lló  la k ó h á z , m e ly b e  aa 
Raktáron tart alkatrészeket. Elfogad n a l be le h e t k ö ltö zk ö a  

bármilyen javítást. Közvetítők dijaztatnak.

Keresek 3 esetleg 4 szobás Értekezhetni dr. E r é n y i  M e  
lakást a hozzátartozó mellékkel)! üg>véd irodájában S á to ra i  
ségekkel együtt. Közelebbi érte- u j  h e ly b e n .

»itést szívesen elfogad Közel a gymnasiumhoz egy :

Qoldberger három szobás lakás mellékhi
Seői/ősy Tivmianni/ ségekkel kiadó. -  Jövebbi

\ l d n n l r A ^  kiadóhivatalban.

1 V 0 1  ( 1 0 ( 1  K O I  ezimbaiem tanitás kezdőknek
teljes ellátásra elvállal egy Intel- jUÜIiyOSan dválk lti
hgens család. — Közelebbi czim 4 4 4
a kiadóhivatalban. | Czim a kiadóhivatalban.

ö iia iisa iis iiffiiiiii
B  l e p  á l l a t a *  kink r t m í n y l á r a s i i f  f
3 3  Sátoraljaújhely j|
jjjjjjjjjjjj _ _ _ _ _  (a járásbírósággal sze .iben) _ _ _ _ _  ®

18 200.000 korona i
tejesen nlnptŐUével. ^

P ®  ---------------  ©
m

4g|§jt Elfogad betétet kamatozás végett. ©
P 0  -------- ©

©
Leszámítol váltó és jelzálogkölcsönöket, ©

9  é
ÜH3 Folyó számla hitelt és OVadékot nyújt ked- ©
S P  vező feltétellel. ©
g j  ____  g

BMjj Eszközöl 10 tői 70 évig terjedő törlesztései? |3
kölcsönt és elvállal minden a bankszakbn vágó tf-

JBKj megbízást, g

Ü b z igazgatóság. gj
g »  m

Nyomatott Luudestmum Wik.su ea Társa könyvnyomdájában bátoialjtuijhely,

| Eladó ház. |
A Kazinczy-utcza 5 0 6 . s z á m it  h á z  a telken

épült összes épületekkel eladó, esetleg a c-alogány-utcai jj:
jv házak külön-külör. fes

w  Értekezni lehe t: á j

I Olehváry L a j o s  |
v  tulajdonossal *5
© 11,-Szerdnhelyen. g

í  1
I  Parádi viz |
$4 égvényes, kénes tartalommal, javasolva tüdő-, gyomor- jgy 

^  é-s bél-bajoknál, emésztési zavaroknál, a ranyér, máj- és |fy
íS lépdaganatnál és páratlan borviz. í y

Í& Kapható i jöjfc

|  Bilüiiovíts P. és Társa unitinál, p
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------------"í
Szőlősgazdák figyelmébe.

Tisztelettel értesítem a n. é. közönséget, hogy az 
igen előnyösen ismert JVÍalárcsik pál-féle

j}or-$ajtók szabadalmát
megvettem és azokat gépjavító műhelyemben készíttetem.
Ezen gyártmányt, melyet kiváló szakszerűen készíttetek, 
a legmelegebben ajánlom a t. szőlősgazdák figyelmébe.
A borsajtókat nagy választékban tartom raktáron.

Kiváló tisztelettel
Heismaim Károly

gépjavító műhelye 
a dohánygyár háta mögött.

' _____________________________________________________ o
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