


tészetet szeretheti a/ ember, de amel- sok-sok áldásos jótékonyságban lelke töténik. Utódjáról még nem határoztak, j tett. — Említésre méltó, liogy Zemp- 
lett ne feledkezzünk meg — polgartár- enyhülést taialt és a végigjárt özvegyi A szabadelvű párti képviselők körében lenvármegye orvosai -  holott pedig
s íink kényelme szempontjából - a tisz- kálvária után felejthetetlen emlékű fér- úgy hallani, hogy tahin gióf Csaky mindnyáján meg voltak híva -  az egy
taságról sem jének jóságos szelleme és minden égi Lászlót, Ugocsavármegye mostani lőisAWxdder Mark. dr. nagyrmhalyi járás-

sugallat megnyitja előtte a földi bol- pánját fogják sárosi főispánnak kine- orvos kivételével nemcsak távolmara
dódig  kapuit, akkor egy magyar fiú vezni. dásukkal tűntek ki, de még életjclt sem

H Í R E K .  iránt gyullad szerelemre, egy magyar — A Bodrogközi Tl8za-8Zabályoz6 adtak magukról.
í mágnásé lesz, a fiatal Lónyay Elemér Társulat e hó 18-án választmányi és Bz ünnepség és táncmulatság alkal-

„  T - . góllal esküszik őrük hűséget. a4.én közgyűlést tartott. Gróf “ f*"1 '1 adományok és le-Stefánia. Örök hűséget vele és őrök szerető- Ky cmlékbes?é(ict mondoM 'nlfizetések folytak be: Széchényi lm-
tet velünk az ő magyarjaival. — hz a -,OZSCI  ̂ cmiCKDeszeciei monaott rcné grofné dnagymeltósága (Őrmező),

Sátoraija-lijhely, október 27. frigy nemcsak házassági frigy, hanem káró Vécsey Sándor, volt választmányi Rónay Albert (A.-Hrabócz) 10 —10 frtot, 
Ezelőtt két esztendővel is milyen sze- egy egész országnak boldog frigykő- tag felett; Meczncr Gyula indítványára — Matolay Károly dr., Neumann Ignác 

rető becézgetéssel, szinte ujjongva irtuk tése az ő imádott nagyasszonyával, aki a remek beszéd egész terjedelmében forintot, Kovaliczky Elek dr.,
le ezt a nevet. A mi drága főherceg- mert -  a végzet kormányzása szerint jcgyzö|íönyvbe fog vétetni s hirlapilag Lu,co^ lts (?eza 4“ 4 for‘ntot’ ~  í>er: 
asszonyunk, a felejthetetlen magyar ki- — nem lehetett magyar királynő, lett \ .. ... „ . . . .  senszky Lajos, Hossza Gyula, Polányia JII/ III, uijvi.dk.kk. kozoltetni. Bejelentette továbbá elnök, n e7SA Szántó Mihálv Dezső Sándorrályfi szeretett ifjú özvegye egy nagy magyai giofno. /  wc/so, uzanco niina y, uezso oaiuiot
betegség után túl volt a vesz ilyen: a Mi pedig zempléniek abban a nagy hogy Kun Frigyes választmányi tagot 3—3 frtot, --- Moskovics Ervin dr., 
magyarok Istene meghallgatta egy or-1 földi boldogságban részesültünk, hogy és Révy Géza Viktor társulati igaz I'oronszky Klek dr., fzralovics Náthán, 
szág forró imáját és úgyszólván a ha- ezt a »királyi fenségeit zempléni gróf gató-főmérnököt a király, magyar ne- Lő"y Mayei, Haraszlhy Miklós, Horn- 
lal torkából visszaadta őt nekünk, hogy hozza ide nekünk hogy az alatt a rö- messé{? adományozásával tüntette ki. A,gT i ’
örvendjünk viruló ifjúságának, nemes vid ulo alatt, amelyet itt tolt közeliink- Beikovics Ileiman, Stein Mór, Lilék
szivjóságának és irántunk való meleg ben Olasziban, körülvehessük őt szere- Megállapította a közgyűlés véglege- Károly, Doby Antal id., Halasi Bál 
szeretetének. Talán még a végzetet is tétünk teljes melegével . . . sen az alap és szolgálati szabályokat, (Mcző-Laborcz) 2 — 2 frtot, Rigán Mi
meghatotta az a rajongó szeretet, a Ebben a történeti nevezetességű vár- az 1900-ik évi költségvetést és pedig hály, Oláh István dr., Bellon Sándor, 
melylyel rajta csüggünk.l nem merte megyében ismét nevezetessé vált egy a szükségletet 555,28G frt 64 krban, a Kováts József, Papp Károly, Vojnár 
őt a szivünkről leszakítani . . . kis község. .. , nPflio oo0 frt krban Béla, Widder Márk dr., Friedmann Mi-

Ugy van megírva a végzet könyvé- — B.-Olaszi egy perc. így szólt cd- 1 g ’ r . . hály, Grünwald Ignác dr., Ldes Gyula,
ben, hogy Stefánia, a magyar királyfi dig a személyvonat kalauza és minden állapította me8 s a  hiány fedezéséről is Friedmann Samu, Kubik Nándor, Sze- 
fiatal özvegye, magyar asszony legyen különösebb érdeklődés nélkül utaztunk gondoskodott; bevehetetlen hátralékok lccrák János dr.. Friedmann Izidor, Kr- 
mindhalálig . . .  át a kis olaszii állomáson, leimén ismét majdnem 7000 frtot hozott dei Mór, Speiser Márk, Speiser Izidor,

Első házassága is szerelmi házasság Milyen áhítattal cs szcietettel teli törlésbe. Tudomásul szolgált továbbá, Mittelman David, I tiedmann Márkus, 
vala, a mostanit is a szerelem legszen- rajongással fogjuk ezentúl várni az óla- . ‘ rfvekhen tett befek- SP'ra Lázár> Pia,ltek János, Kecs-
tebb kötelékei fűzik össze. Mindnyá- szii kis állomáskát, hogy elnézhessünk ^  f  ...............  kovszky Antalné, Ligeti Albert dr.,
junk dédelgetett kedvence, Rudolf ki- a vasúti töltésről a Stefánia szobáinak ; ütések pótliquidácioja iránti élőmunka- Griin Izráel, Herskovics Gerzson, Vitt- 
ralyfi, megszerette a belga király szép- fényes üvegablakaira . . .  ; Htok nagyrészt be vannak fejezve. A nyédy József, Spira Simon és N. N.

---- séges ifjú Jeányétr s minden politikai * j kiraly-helmeczi és agárdi mellékcsator- 1 — 1 frtot, — Kovaliczky Irén 70 krt,
érdek kizárásával szerelemből vette tár- Már nem lesz soká menyasszony j najc tervezetei egy bizottságnak' adattak — Mendly Károly 50 krajcárt adoma- 
sül, hogy majdan osztozzék vele Szent Stefánia főhercegnő, november 23-án;.. . ,w „  nyoztak.
István trónján. vezeti öt oltárhoz Lónyay Elemér óla- k' a ^ rd e k u sé g  konstatálasa végett. _  Begzüntetett |$ko|a. A málcai izr.

De a sors kegyetlen kezével közibe szi grófja. A házasság Londonban fog ^  Bodiog és Latorcza folyók javítása elemi iskola, melynek Málca vidékén 
vágott ennek a boldogságnak. Az or- megtörténni, ahol Deym gróf osztrák- céljából már a jövő tavaszon 3 átmet- a magyarosodás terén oly nagy érdé- 
szágon, mint a villám, mint egy nyilai- magyar nagykövet fogja polgári házas- j szés lesz kiásva s ezen felül a Bodrog mei voltak, be lett szüntetve. A hitköz-
lás futott és cikázott végig egy rétté- ság szerint őket összeadni. Folyó vízlevezető képességének javita- séS nem bírta ugyanis az iskolát fen-
netcs gyászhir: meghalt a királyfi, Ma- Stefánia leánya Erzsébet főhercegnő a b f , issa| |esz azon ré i ma|om. ‘^tani, s ^  megélhetése
gyarorszag feltett büszkesége. — Es az udvarnál marad. . . .  f, .. sem volt biztosítva, az ónként megvált
gyászba borult minden a mosolygó, Az özvegy trónörökösné, házassága eltávolítása is, melyet Ardónál meg- állásától.
boldog szőke asszonyka körül. A viruló előtt ünnepélyesen nyilatkozatot tesz,, kezdettek. — Martini Karola a hírneves zon-
ifjuságának tavaszán bús özvegységre amelyben lemond rangjáról és a Rudolf! — Agarászverseny. Gálszécs vidékén, gora-müvésznő, ki S e h o l  tz Herman
jutott irigyelt királyleány, futva mene- trónörökös utján őt megillető vagyoni az évenként megtartani szokott agarász- szász királyi kamara művész gyermekeit 
kiilt a fény és pompa elől. Otthagyta igényeiről. — De Lónyey grófné azért verseny c hó 26 án kezdődött. A ver- oktatta és a drezdai kir. konzervátó- 
Bécset, ott Schönbrunnt mézesheteinek megtartja a »királyi fenség« címét, a seny iránt nagy az érdeklődés, mintegy riumban nyerte kiképzését, f. évi no- 
tündér-birodalmát, Prágát, fiatal asz- mely egyébként őt mint a belga király 40 résztvevő jelentkezett, a kik agara- veinber hó 4-én kezdi meg a Szatmári 
szonykorának boldog emlékű tanúját, leányát, személyesen is megilleti. ikkal Parnón és T.-Terebcsen vannak zeneiskolájában oktatását,
s mint Magyarország gyászbaborult Érdekes, hogy Stefánia csak királyi már. A verseny rendezője a nagymi- — A tanító egyesület gyűlése. A
nagyasszonya, egy ideig ő is az uta- apósától kért engedélyt a házasságra, hályi kerület országgyűlési képviselője zcmplénvármegyei tanító egyesület Sá- 
zásban keresett enyhülést. atyjához a belga királyhoz nem fordult Andrdssy Géza gróf, ki egyszersmint toralja-Ujhelyben a vármegyeháza nagy-

Majd a minden gyásznak egyetlen ilyen kéréssel. Apa és leánya között elnöke az agarász egyesületnek. termében e hó 26-án tartotta meg évi
vigasztalójában: a munkában és jóté- Kóburg Lujza esete óta nagyon meg-1 — A hírlapirodalom köréből. A »Fő- közgyűlését. A közgyülésrőLszóló rész-
konyságban keresett gyógyulást és ta- hidegült a viszony. ! városi Lapok« szerkesztését e héten, letes tudósítást helyszűke miattiapunk
Iáit is, A legjobb polgárasszonynak is Stefánia udvartartását a legközelebbi mint értesülünk, Thury Zoltán, a kitűnő következő számában közöljük, 
becsületére válnék az a munkásság, a napokban feloszlatják. Az udvartartás iró és hírneves drámairó vette át. A — Nagy tűzvész. Mint sztopkói tű
nőt Stefánia folytat. Apró, fejedelmi költségeire Stefánia évente 420,000 frtot lap főmunkatársa Molnár Ferenc, a »Bu- dósitónk írja, — óriási tűzvész dühön- 
kacsói alól százszámra kerülnek ki a | kapott, de házassága után ez az ősz- dápesti Napló« belső dolgozótársa, se- gött ottan e hó 26-án csütörtökön. 60 
drágábbnál drágább kézimunkák, me- szeg 100,000 frtra száll alá. Ennyit kap gédszerkesztője pedig Erényi Nándor, ház és hozzátartozó leégett. A kár több 
lyek legkeresettebb árucikkei a jótékony- az uralkodóház pénztárából. Kap ezen- a fiatalabb irói gárda jeles erői, mind- mint lOO.OOO forint. A lakosság legna- 
bazároknak és a szegény emberek szá-; felül évente 40.000 frtot, ez a kamatja hárman lapunk munkatársai. gyobb Ínségnek néz elébe. A sztrop-
zának nyomorát enyhiték. Még a diva- az egy millió forintnyi hozománynak, — A homonnai közkórház újonnan kóiak részére kéne jótékonycélu mulat
tot is felhasználta a jótékonyság gya- melyet Rudolf trónörökössel való há- épült sebészeti pavilonjának felszente- ságot rendezni, ez volna az igazi jóté-
korlásához. Jól tudja ugyanis hogy az zassághoz kapott. Lónyay gróf birtokai lése és megnyitó ünnepsége a múlt va- konyság.
egész monarchiában vezetőnek ismerik 40.000 frtot jövedelmeznek évente. Az sárnap, e hó 22-én ment végbe a kö- — Reformációi emlékünnepély. Ok
el az ő finom és előkelő islését, uj ru- uj házaspárnak tehát 180.000 frt évi | zönség élénk részvétele mellett. Dél- tóber 31-én éppen 380 éve lesz annak
háinal tehát mindig a leghanyagoltabb övedeline lesz. • előtt 11 órakor a fellobogózott kórház a világraszóló eseménynek, hogy Luther
iparágakat foglalkoztatta. Mikor aztán j — egyik, erre az alkalomra berendezett Márton ágostonrendi barát a vitten-
rajta láttak valamit, egyszerre olyan j — Személyi hír. gróf Lónyay Elemér, kórtermében ült össze a kórházi választ- bergi vártemplom ajtajára 95 tételt ftig- 
kapóssá lett az előbb még lenézett di* í Stefánia főhercegnő jegyese tegnapelőtt mány, mintegy 200-ra tehető közönség gesztett ki, melyekben a többek között 
vatcikk is, hogy a boldog kereskedők, városunkban időzött. A fiatal gróf most jelenlétében, diszgyülésre. — Lukovits azt is kimondja, hogy a bűnt egyedül 
iparosok alig győztek eleget tenni a meg- az olaszii kastély berendezése körül van Géza választmányi alelnök alkalmi be- Isten és nem a pápa bocsáthatja meg. 
rendeléseknek. Csoda e hát, ha minden elfoglalva. | széddel nyitotta meg a gyűlést, mely- E tételek kifüggesztésének napja az egy-
körben istenítették a népszerű trónörü- — Mailáth József gróf a királynál.! ben kiemelte úgy a választmány el- házjavitás kiindulási pontja s e napot
kösnét? Mailáth Józsefet, a perbenyiki grófot e nöke, Andrdssy Aladár gróf érdemeit, minden évben kegyelettel ünnepli meg

Am kiváló érzéke van a disztingvált hó 26 án csütörtökön a budai királyi i mint a homonnai közönség nemes ál- a protestáns anyaszentegyház egyeteme 
lelkű királyi asszonynak a művészetek palotában ő felsége kihallgatáson fo- dozatkészségét, mely lehetővé tette az — Hosszú ŐSZ lesz. Ezt dilitják azok 
iránt is. Nemcsak előkelő Ízlésű amateur, gadta. irgalmasság ez uj hajlékának létesülését. a biznyos öreg emberek régi tapasz-
dó maga is talentumos müvészlélek, — Eljegyzés. Garda Dezső debre- j — Utána Matolay Károly dr., a köz- talataik nyomán, de ezt következtetik
szebbnél-szcbb rajzokban, festemények ezeni mérnök eljegyezte Tomcsányi Már- j kórház igazgató-főorvosa ismertette a a sokkal fiatalabbak is megfigyeléseik
ben örökíti meg fogékony lelkének be- tón kir. törvényszéki irodafőnök kedves ! betegápolás és kórházügy keletkezését alapján. Egyebek közt e mellett bizo-
nyomásait, inig hangulatait a zene szár-! leányát: Gizellát. \ általában s különösen pontos és rész- nyit a gesztenyefa másodszori virág-
nyaira bi/.za. Sőt élénken érdeklődik az — Kinevezés. A hivatalos lap jelenti, I letes adatok alapján elmondotta a ho- zása is. Ritkaságszamba megy, a nii-
irodalom iránt is, a minek legszebb ta-1 hogy a belügyminiszter dr. Földi Mik-1 monnai, előbb járási magán- s most kor a kétszeri nyilasra kizárólagossza-
mijeiét akkor adta, mikor a trónörökös lóst segédorvos helyettessé nevezte ki közkórház történetét 1856-tól kezdve badalommal bíró akácfán kivid más fa 
halála után maga vállalta el az »Oszt- a kassai 20-ik számú helyőrségi kór- napjainkig, mely felolvasását a választ- is virágzik kétszer, különösen pedig a 
rák Magyar Monarchia Írásban és kép- házhoz. mány, ILaraszthy Miklós vál. tag indít- vadgesztenyefa, és ez a körülmény 
ben« cimü nagy vállalat elnökségét s — Házasság. Schönfeld 1 lent ik tolcs- j vátiyára, mihelyt a kórház pénzviszonyai mint mondják — Falbnál is hitelesebb 
szorgalmasan eljárt a szerkesztő-bizott- vai borkereskedő, jövő hó 5-én eskü-1 azt megfogják engedni, kinyomatni s jövendölője a tartós, napsugaras ősz- 
ság üléseire is. Azok az irók, akiknek szik örök hűséget Friedmann Sándor; úgy a kórház céljára adakozók, mint nek.
ilyen alkalmakkor szerencséjük volt a nyíregyházi kereskedő leányának: Etel* általában az érdeklődő nagy közönség — Műkedvelői előadás Szerencsen, 
fenséges asszonynyal érintkezhetni, min- kanak. [körében elterjeszteni határozta. — Ez- Jövő november hó 12-én Szerencsen a
dig nagy elismeréssel beszéltek Stefánia — Föispánváltozás Sárosmegyében. \ után Szkurkay Ágost apát-plébános lel- »Nagyszállódat dísztermében tánccal 
költői lelkűidéről és a magyar géniusz A Pester Lloyd Írja: Szinnyei-Merse | szentelte az uj épület helyiségeit és Is- egybekötött műkedvelő szini-előadást 
iránt való tiszteletéről. István, : árosmegyc főispánja tudvale ! len áldását kérte a kórház további mü- rendeznek, a mely alkalommal Tóth

De hogy mily tiszta, ideális és fen- vően már régebben átadta lemondó-1 ködésérc. — Este a nagyvendéglő tér- Ede remek népszínművét, a » F a l u  
séges vonzalom hatja át nemes lényét | kérvényét a belügyminisztérium vezeté- méhen fényesen sikerült táncmulatság r o s s z  á«-t adja elő egy jeles müked- 
a magyar iránt, legfényesebben az uj j sével megbízott miniszterelnöknek. Mint j volt, a szünóra kezdetén pedig tréfás velő társaság. — Előadás után tánc 
házassága hirdeti. Mikor már abban a ' értesülünk, felmentése legközelebb meg- J sorsjáték, mely élénk derültséget kel-1 lesz.
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86. szám. (3) Szombat, október 28.
— A kassai nemzeti szövetség ven

dégei. A kassai nemzeti szövetségnek 
az iparosok és munkások számára tér- 
vezett felolvasásai élénk érdeklődést 
keltettek a központban. Kresz János, 
mint a kassai nemzeti szövetség ügy
vivő igazgatója Budapesten referálva er
ről a központnak, sikerült neki egy 
felolvasásra Bartos Andor dr. kereske
delmi miniszteri titkárt, az Országos 
Nemzeti Szövetség egyik nlelnükét is 
megnyerni. Bartos felolvasását decem
ber hó első felében fogja megtartani. 
A Kassai Nemzeti Szövetségnek remé
nye van ahhoz is, hogy Eötvös Károly 
országgyűlési képviselő is, ki az Orszá
gos Nemzeti Szövetségnek egyik buzgó 
elnöke, szintén eljön Kassára egy fel
olvasást tartani.

— Egy humánus katonai rendelet.
Schwitzer altábornagy, a temesvári he
tedik hadtest parancsnoka, rendeletet 
küldött az összes csapattesteknek, szi
gorúan meghagyva, hogy :

1. az újoncok betanításánál csakis oly 
intelligens altiszteket alkalmazzanak, a 
kiknek kellő emberismeretük van;

2. az újoncokkal mindenkor humá
nusa,’ kell bánni, s ez okból szigorúan 
megtiltja a pofozást és egyéb sértege
tést ;

3. a katonák nyelvismereteire külö
nös tekintettel-kell lenni.

Tisztelet a temesvári hadtestparancs
noknak, hogy ezt a rendeletét kiadta. 
A kötelességek, melyekről benne szól, 
régiek, de a szigor, melylyel kihirdeti 
őket, minden jó ember szivét és elmé
jét meghódító, nemes.

— Letartóztatott kereskedő. A kas
sai rendőrség e héten letartóztatta Asz
tergut Henrik nevű kereskedőt, ki az
zal van vádolva, hogy hitelezőit be
csapta. Asztergut ugyanis ez év elején 
Gálszécun telepedett le és ott üzletet 
nyitott. Rövid idő alatt körülbelül 3000 
frnyi adósságot csinált; ezután pedig 
hirtelen feloszlatta az üzletét — a nél
kül, hogy errőh hitelezőit értesítette 
volna — és Kassára tette át lakását. 
Spitzer Gedeon és társa budapesti cég 
csalas miatt emelt panaszt Asztergut 
ellen és ezért a rendőrség is letartóz
tatta. — Ma kisérték át az ügyész
séghez.

— A római zarándoklat elhalasztása.
A magyar liturgiái nyelv behozatala iránt 
megindult országos mozgalom, melyet 
a gür. szert. kát. magyarok országos 
bizottsága vett kezébe, folyó hó végére 
tervezte a zarándok utat Hómába. A 
zarándokolok vezetésére a gör. sz. kát. 
püspökét nyerték meg, a kiknek élén 
Firczák Gyula püspök állott volna, mint 
azt már jeleztük. Az indulás napja is el 
volt határozva, de az apostoli szent
szék információja alapján a püspökök a 
zarándoklat vezetéséről lemondtak s igy 
a zarándoklat el is lett halasztva jövő | 
évi február haváig. Addig ki fognak je
löltetni a zarándoklók közül azon fér
fiak, a kik az emlékiratot átadni és a 
zarándoklatot a pápa elé vezetni fogják. 
A zarándoklat elhalasztásával, a zarán
doklat maga impozánsabbá fog válni, 
a mennyiben, mint budapesti tudósítónk 
Írja, addig is számban szaporodni fog a 
résztvevők serege, mert a jelentkezések 
január végéig meghosszabbittattak.

— Tűz Sztrajnyánban. E hó 25-én 
délután két órakor Sztrajnyánban tűz 
támadt, Hoszpodár János csűrje gyulladt 
ki és miután nagy szél volt, a tűz ro
hamosan kezdett terjedni s oly mérve
ket öltött, hogy hasztalannak bizonyul
tak a mentési kísérletek. A lakosság 
minden erejét megfeszítette, hogy a tűz 
terjedését megakadályozzák, de hasz
talan, egyszerre lángban állott 15 ház, 
egész délután égett s csak a szélcsend 
beálltával lehetett a tüzet lokalizálni. 
A kár óriási, 30 lakóház, gazdasági 
épületek és tartozékai mind a tűz mar
talékául estek, a Sztrajnyánban székelő 
Pharao had pedig egészen hontalanná 
lett, pavillonjaik, szám szerint kilenc, 
végkép eltűnt a föld színéről. A tűz 
oka, mint rendesen, ismeretlen, bár a 
tüzrendőri vizsgálat még foganatosítva 
nem lett. — A kár nagy részben biz
tosítás által megtérül.

— Bilanovic8 István fűszer-kereske
désében egy jó házból való fiú tanulóul 
felvétetik.

F E L S O M A G Y A R O R S Z A G 1  H I R L A P.

SZÍNHÁZ.

** Magyar színmüvek Bartók Lajos
nak a Nemzeti Színházról tartott fel
olvasása, Bartha Miklósnak a Nemzeti 
Színházról irt vezércikke olyan húrokat 
penget, amelyekről PaUgyiék Lapjában 
a * Jelenkor*-bán hallottunk már zen
geni. Azokat az idegen fércelménycket 
csépelik széjjel, a melyek a Nemzeti 
Színház levegőjét dohossá, füledtté te
szik. Nem a becses munkáktól való fel
tétlen elzárkózást — a melyet az alta
lános műveltség szempontjából támo
gatnunk és felkarolnunk kell, — hanem 
az idegen metropolisok külvárosi ha- 
szontalanságainak, értéktelen, trágár és 
ízléstelen darabjainak protegálása ellen 
emelt szót az iróvilág tekintélyes gár
dája, Örvendetes jelenség, hogy a mit 
Palágyiéktól még idegenül fogadtak, 
azt ma már dobszóval is hangoztatják: 
napilapok vezércikkeiben és irodalmi 
társaság felolvasásain. Végrc-valahára 
rájöttek arra, hogy a nemzeti irodal
mat pártolni, irodalmi életszükség és 
védgátat emelni az idegen ügynökök 
üzérkedéseinek befolyása ellen : nemzeti 
kötelesség.

A mit tapasztalunk a Nemzeti Szín
háznál, azt tapasztaljuk a vidéki szín
padokon is. A leghaszontalanabb ide
gen fércmunkákkal van elárasztva a vi
dék, mint az egyptomi sáskák, úgy fe- 
kélyesitik él a színpadon a magyar 
nemzeti és a magyar irodalmi aspirá
ciókat.

ürömmel kell megemlítenünk, hogy 
a sátoralja-ujhelyi színpadon egy héten 
négy magyar darab került színre: »Ha
dak útja«, »Viola«, »A peleskei nótá
rius« és »//. Ráköczy Ferenc fogsága«. 
Dicséretes buzgóság és a kasszá-ra való 
tekintettel merészség. Mert hiába — 
sajnosán kell elösmernünk, hogy a ma
gyar közönség elveszitette minden ér
zékét a magyar nemzet tradíciói iránt. 
Négyszer egy héten magyar levegőt 
szívni a színpadról, magyar ruhában, ma
gyar érzésben, magyar szokásban gyö
nyörködni, köztük két darabban még a 
magyar hazafíság tömjénfüstjét felszívni, 
ez sok egy-egy magyarnak. Sajnos, de 
igy vagyunk vele. És mi eddig cl sem 
képzeltük azt, hogy magyar vidéki szín
padon egy héten négy magyar darab 
kerüljön színre. — Sőt dacára annak, 
hogy lelkűnkön viseljük a magyar szí
nészet ügyét és tiszta szívből, minden 
igazságunkkal és szigorunkkal a magyar 
színművészet föllendülését óhajtjuk, még 
sem mérnök ajánlani a társulatoknak, 
hogy a Szigligeti vígjátékokból, Csiky 
színmüvekből, Czakó, Hugó Károly, Ma
dách drámákból hetenként négy-négy 
darabot vegyen műsorára: mert nem 
vennők nyugodtan lelkünkre a színházi 
pénztár ügyeit.

Ám hogy ezt most nálunk szóvá tették, 
ezt csak örömmel üdvözölhetjük. — A 
sajtó és irodalmi világ felbuzdulása csak 
örvendetes tünet. Ha ugyanezt a föl- 
pezsdülést a színpadi vezetésnél is ta
pasztalni fogjuk, akkor mielőbb gyö
nyörködhetünk a magyar drámairoda
lom újabb rcformkorszakának hajnalha
sadásában. Nemzeti törekvések, nem
zeti szokások, a magyar társadalom 
belső életének újabb ösmertetése, ku
tatása és megkedveltctése nevelhet majd 
a nemzeti színmű részére újabb iro
dalmi gárdát.

A mi városunkban a nemzeti iroda
lom pártolása szép, ha nem is hálás. 
Pillanatnyi értéke nincs ugyan a zsebre, 
de nemzeti szempontokból becses do
log.

Az első két előadásról már irtunk: 
a »II a d a V út j a* rossz előadásban, 
»Viola« jó előadásban került színre. 
A » P e l e s k e i  n o t á r i u sc-ról sem 
írhatunk jót, nem nagy dicsérettel 
emlékezhetünk meg »II. R á k ó c z y 
F e r e n c «  előadásáról sem. A legna
gyobb hiba ezen előadásokban — ami 
nagyon kitűnik — a hiányos és gyofs 
készültség. Az egyes szereplők jobb 
erők ugyan, de az összjátékban sok a 
hiba. Az utolsó estén különösen Frdösi 
(II. Rákóczy Ferenc), Rápolthy (Zrínyi 
Ilona) és Kálmán Margit (Amalia) já

tékát említjük. — Erdősi teljesen el-

j ejtette (Pater Knitelius) Juhászszal a 
| III. felvonásban játszott párjelenetét.
| Rápolthy játékából hiányzott a szív, a 
melegség. — Nem volt jól megfestve, 
nem tudtuk neki elhinni, hogy ez a 
szép fiatal asszony Rákóczy anyja. A 
toilettejében nem volt magyar stil.

■ Kalmán (Amália) limonádé szerepét ne- 
1 mesen és meleg érzéssel játszotta meg. 
A ÍV. felvonás búcsujelenctébcn nyílt 

i színen viharos tapsot kapott. Korhű 
; ioccoco és fehér gyöngyös magyar ru
hája fényes volt. — Dombay (Bercsé
nyi) predeti jó alakot mutatott be.

*■ Bárdy jutalomjátóka. A csütörtöki 
előadáson meglátszott, hogy a társulat 
kitűnő rendezője tartja jutalomjátékát: 
az előadás folyása, az összejátszás jó
val felül állott az eddigieknél. Mégis 
csak godot kell fordítani az előadásra 
és akkor rendén megy a darab. Szilire 
került D’Emeri és Corinon francia szer
zőknek »Egy katona, története« c. nagy
hatású színmüve. Érdekes volt az elő
adás azért is, mert a kis Adrién sze- 

1 repét Török Margitka, Török Antal 
építész leánykája játszotta édesen és 
ügyesen. Rápolthy Katinka, mint Mad- 
len és mint Adrién igen jól játszott. A 
régi francia romantikusok modorában, 
nagyobb és erőteljesebb színpadi ha
tással megirt szerepében igazán ele
mében volt, minden szavát, minden moz
dulatát visszafojtott lélegzettel lestük, 
az izgalmasabb jelenetek folyton nö- 

| velcvő hatása alatt. Nagyban clőscgi- 
! tette sikerét a Bárdy átérzett, átértett 
és drámai erővel, a szenvedélyek kör
tek kifejtésével megjátszott Rcno Já
nosa. — Juhász jó Sámborán volt.Szelé- 
nyi Emília finom eleganciával adta a 
méltóságteljes és jó apátnőt. A jutal
mazott és kedvelt rendező sok tapsot 
kapott, egy borítékban pénzajándékot is

** Színházi műsor. Vasárnap; A Le
számolás. — Hétfőn: Az ingyenélők. 
— Kedden: Keresd a szived. (Jókai 
drámája.) — Szerdán: Aranykakas.

KÖZGAZDASÁG.
* A vetések állása. Október hó első 

felében hűvös, részben esős időjárás 
volt, helyenkint már havazott is a fel
vidéki és erdélyi részekben. A gazda
sági munkálatokat az esőzés több he
lyütt hátráltatta, minek következtében 
a szántás és vetés még nincs befejezve, 
hasonlóképcn a gumós növények része
sedése és itt ott a kukoricatörés és szü
retelés sem. A korai gabonavetés na- 
gyobbára jól kelt, s üde zöld szinü; 
a repce is meglehetősen jól áll. Néhol 
ez utóbbit féreg eszi. A későn szedett 
gumós, és gyöknövények termése is na
gyon különbözően sikerült. A burgonya 
romlásáról most is panaszkodnak, bár 
több helyen meglehetős jó volt a ter
més, úgy minőségileg, mint mennyisé
gileg. A takarmányrépa termés ered
ménye többnyire megfelelt a várako
zásnak, a cukorrépáé kevésbbé. Ez ap
róbb maradt a rendesnél, kvalitása azon
ban kielégítő. Egyes vidékeken azonban 
a cukorrépa is jól fizetett. A dohány 
jó minőségű, csakhogy a termés alig 
közepes. Káposzta nagy átlagban ki
elégítő. úgy mennyiségre, mint külö
nösen minőségre. A szőlőtermést az 
utóbbi hideg időjárás is csökkentette. 
A. szürettel, egyes hegyi vidékeket ki
véve, nagyobbára teljesen elkészültek. 
Az eredmény országos átlagban alig 
több a gyenge közepesnél. A minősége 
többé-kevésbbé kielégítő, itt-ott igen jó. 
Szórványosan, a hol a peronospora oko
zott kárt, a must cukor- és szesztar
talma gyönge. A gyümölcstermés gyen
gén sikerült. Takarmányncmüben nin
csen hiány.

* A »Borászati Lapok Zsebnaptára« 
1900. évre, szerkeszti: dr, Drucker 
Jenő, a »Borászati Lapok« felelős szer
kesztője, I. Évfolyam.

A magyar szőlőtermelő közönség 
mindezideig nélkülözött egy magyar bo
rászati zsebnaptárt. Külföldi (német vagy 
francia) zsebnaptárt volt kénytelen be
szerezni, ha a szőlőmivelés és pinceke
zdés minden munkájánál tanácsadóval 
akart birni. Csakhogy a külföldi zseb
naptárak a hazai viszonyokat nem ré
szesítik figyelemben, az abban nyújtott

útmutatások nálunk — igen gyakran 
haszonnal nem értékesíthetők. Azért a 
»Borászati Lapok« szerkesztősége, mi
dőn egy magyar borászati zsebnaptár 
kiadásara vállalkozott, a magyar sző
lősgazdák egy régi kívánságának akart 
eleget tenni. A modern szőlőmivelés 
és borkészítés hazai viszonyainak szi
gorú figyelembevételével, a zsebnaptár 
magában f«)glalja mindazon törvények 
és rcndeletek ismertetését, melyek a 
szőlészetre vonatkoznak, úgyszintén azon 
intézményekét és szervezetekét is, me
lyek a szőlészet és borászat terén fel- 
állíttattak. A szőlö-évad és pincekeze
lés minden munkájánál hasznos taná
csokkal szolg.il a zsebnaptár, mely a 
mellett jegyzéknaplóval ellátva, egyút
tal azon gazdasági események feljegy
zésére is kellő rovatokkal bir, melyek 
egy év folyamán a szőlőben és pincé
ben előadják magokat. A zsebnaptár 
ára — elegáns vászonkötésben, táská
val és irónnal felszerelve — 1 fit 50 
kr., díjmentes küldéssel 1 forint 60 kr. 
Kapható a » B o r á s z a t i  L a p o k «  
kiadóhivatalában (Budapest, Üllői-ut 25. 
szám.)

Ipar és kereskedelem.
x Csalás székely szőnyeggel. Nálunk

is gyakran láthatók azok a fekete arcú 
erdélyi emberek, a kik rikító szőnyegei
ket azzal kínálják: »Vegyenek egy ke
véske portékát a székely testvértől.« 
Természetesen mindenki ama jó hitben 
vásárol a fürtös székely testvértől, hogy 
a mit kínál az valódi, igazi székely 
gyártmány is. Arra pedig senki sem 
gondol, hogy székely ember osztrák, 
cseh stb. országokban gyártott s imitált 
rossz portékát kinálgat. Mindenre rá
jött a budapesti kereskedelmi és ipar
kamara, a mely a nagyban űzött csa
lás ellen óvást emelt, átírván a főváros 
tanácsához, hogy nehezítse meg a rósz 
külföldi portékákkal való kereskedést s 
utasítsa az elöljáróságokat, hogy az el* 
árusításra vonatkozó engedélyt csakis 
igazi székely szőnyegekkel kereskedő 
székely atyafiaknak adják ki. Erre a 
rendszabályra nálunk is nagy szükség 
van és ajánljuk úgy az iparhatóság, mint 
a rendőrség figyelmébe.

— Külön szabadalmi pénztár. A ke
reskedelmi miniszter a találmányi sza
badalmakról szóló 1895. évi XXXVII. 
t.-cz. végrehajtása tárgyában 1896. évi 
január 28-án 573. elu. sz. a kiadott ren
delet 2/. ij-a 3 pontjának 4-ik beszédét 
hatályon kivül helyezi és helyébe, te
kintettel arra, hogy a kir. szabadalmi 
hivatalnál m. kir. szabadalmi állampénz
tárt állította fel, a következő intézke
dés felvételét rendelte el:

»Mindezen dijak jövőben a m. kir. 
szabadalmi állampénztárnál közvetlenül 
befizetendők vagy posta utján oda uta- 
landók», — mihezképest a szóbanlevő 
rendelet 28. §-ának utolsó mondatában 
előforduló ezen szó: »Állampénztárak« 
helyett természetesen ezen szó értendő 
»állampénztár«, mely jelzés alatt a fen
tiek szerint a in. kir. szabadalmi állam- 
pénztár értendő. Kassa, 1899 évi ok
tóber hó 25. — Dick alelnök, Deil tit
kár.

Kiadja :
A S Z E R K E S Z  T Ő S É G .

Á rverési hirdetm ény.
Alulírott »első s.-a.-ujhelyi zálog

kölcsön-üzlet« tudatja az érdekeltekkel, 
hogy mindazon zálogtárgyak, a melyek 
a lejárattól számítva egy hó leforgása 
alatt rendezve nem lettek, az 1881 évi 
XIV. t. ez. 15 és 10 §-ának megfele- 
lüleg folyó évi november hó 15-én 
délelőtt 9 órakor a zálogkölcsön üzlet 
helyiségébe hivatalos közeg jelenlétében 
megtartandó nyilvános árverésen elfog
nak adatni.

S.-a.-Ujhcly, 1899. október 23.
Első s.-a. újhelyi 
zálogkölcsön-üzlet
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Zsedényi Ottó olasz-tiszkai szőlőszemben
nagyobb mennyiségű riparia portalis alanyon készült sima és gyökeres

furmint söld és fásoltványok
valamint gyökeres és sima riparia portalis

3 sző lő  vessző le e ladók .
Vevők forduljanak a lenti szőlőkezelőséghez O lasz-L isakátt.

J íu zá s már f .  é. novem ber hó 1 6 —17-én
A  r  a  k :

egy egész 1. o. eredeti sorsjegy 0  irt — kr.
« fél « « * « t i  frt — kr.
« negyed * « « 1  frt ŐO  kr.
« nyoiczad « « — frt 7 ,7 kr.

Elárusító:

£ ö w  j l f l i h á l y  S .-a.-U jhelyben,
hol már 60,000 és számos melléknyeremény találtatott.

Kaphatók azonkívül 2  f o r i n t o s  államsorsjegyek, 
húzása deczember 30-án, továbbá «*>O k r a j c z d r o s  jó- 

—tékonvczélu sorsjegyek első húzása január 4-én.

P o sta i m egbízások pon tosan  eszközöltetnek.

Két Lefkovits-féle billiárd.'

Uj kávéház megnyitás!
Ezennel van szerencsém úgy a helyi, valamint a vidéki n. é. 

közönség becses tudomására hozni, hogy itt helyben a Széchenyi- 
téren (Haas Etilöp-féle házban) egy a mai kor igényinek  teljesen 
megfelelő és minden comforttal ellátott fényes 1. rangu kávéházat 
rendeztem be, melyet

„Klub kávéház“
e z im en  folyó év november hó 2-án Danöás és lukács zenekara közremű

ködésével ünnepélyesen megnyitom.
Nem kiméivé sem költséget, sem fáradtságot, hanem odaha

tottam, hogy üzletem a n. é. közönségnek kifogástalan, kényelmes 
szórakoztató helyül szolgáljon, melyre garantiát nyújtanak az e 
téren úgy a bel- mint a külföldön szerzett tapasztalataim.

Es a midőn minden törekvésem odairányuland, hogy a leg
jobb meleg és hideg italokkal, valamint az összes bel- és külföldi 
lapokkal igen t. vendégeimet pontos és szolid kiszolgáltatásban 
részesítsem, ajánlom magamat és üzletemet a n. d. közönség becses 
pártfogásába. Kiváló tisztelettel

Roth Géza,
_________________________________  kávés.

Hideg buffett.

3Ca szép  kenyeret akar ön, kérjen
40—50 deka búzaliszthez 5 krajezárért 2 dekagramm

Stella." sütőport
mely jobb minden bécsi gyártmánynál.

Kapható Sátoralja-Ujhelyben: Hilanovits István, Szentgyürgyi Vilmos 
Malartsik György, Klein Albert, Klein Géza, Beliyna Testv., Hazai 
Adolf, Klein Henrik, Fischer Hani, Glüeh Samu, Ürünbaum Miírk- 
kusz Lichteinstein Adolf és Szikszay Kóza kereskedésében. 71
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