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démiát, összesen 12 évet. Akkor ismerjük ám az osztrák magyar kációkat, a katonatiszteké legfel
jebb másodrangúnak mondható.
— 18 éves korában — kinevezték monarchiát!
Tolcsva, október 30. tiszthelyettes úrnak. Egy év múlva
Mert iám tényleg ez a logika Mert elsőrangú feltétlenül az egye
— 19 éves korában — lett belőle minálunk. Tényleg felemelik a tiszt temi képzettség. Egy katonatiszt
(bbj Tisztelt uraim, tekintetes
nek épen annyi a kvalifikációja,
hadnagy ur, — immár számottevő,
kjr. aíjárásbiró urak! Önök elvé tekintélyes egyén. Önök, mint első urak fizetését, és meghagyják az mint egy népiskolai tanítónak, egy
önökét
úgy,
a
hogy
van.
Nincs
geztek négy. elemi, nyolc közép
éves jogászok, ép ebben a korban mit csodálkozni rajta: nálunk ez hajszállal se több. És mégis a ta
iskolai osztályt, négy évi egyetemi kezdték tanuló pályájuk nehezeb
nító lenézett pária, és a katona
már igy megyen. Csak egy lánc
tanfolyamot, az összesen 16 évi
bik részét. Három év múlva, 2 2 1szem ez a jelenség a hazugságok tiszt rangban, fényben, fizetésben
tanulás. Akkor levizsgáztak, s a éves korában, már főhadnagy ur \
magasan felette áll mindenféle,
magyar állam alkalmazta önöket, lett, s most már az évi fizetése — nak abban a végtelen hosszú lán akárhány egyetemet végzett pol
colatában,
amit
összevéve
magyar
mint díjas joggyakornokokat, 500
gári tisztviselőnek. És épen a ka
lakbérrel, fentartási járulékkal meg
frt évi fizetéssel. Az 500 írtból egyéb pótlékokkal együtt — 1200 közéletnek nevezünk.
tonatisztnek emelik a fizetését. A
Egy aíjárásbiró, aki pl. a som ta n ítón ak elég a 400 frtos minimum
szolgálati dij címén levont a ma
frt. Önök ebben a korban végez -1
más pereket viszi, — a munkájá (az is csak papíron), az hozzászok
gyar állam 100 irtot, s maradt
ték az egyetemet, s lettek 500
val, az azért lerótt bélyegjegyek hatott már a krumplihoz, hát csak
önöknek; tiszta fizetésük havonkint
frtos joggyakornokok. — Stibli ur
alakjában — megkeres a magyar egye továbbra is, — de egy fő
35, mondd harmincöt o. é. forint. I
'28 éves korában, mikor önök alállamnak évenkint 8— 10,000 frt hadnagy úttól — aki ép annyit
— Ezért a fényes fizetésért —
biróvá lesznek, már kapitány ur
hasznot. Méltó és igazságos tehát, tanúit, mint egy tanító — csak
aminél már csak egy fiakkerkocsis
lesz, 2000 frt körüli fizetéssel.
hogy ebből ő ne kapjon többet nem lehet kívánni, hogy mindig
kaphat többet — dolgoztak önök
Stibli ur tehát tanúit 12 évig,! 1500 írtnál, — a többi kell a ka csak komisz Törleyt igyék, mikor
szorgalmasan 1— 2 — 3 esztendeig.
önök
16.
évig.
Stibli
ur
praktizált
tonaságra. Mert a magyar állam sokkal jobb a Clignot meg a PomAkkor kinevezték önöket aljegy
zőknek, s akkor már megkaptak egy évig, önök 3 évig. És tibli az igazságot nem az igazságért mery!
600 frt. fizetést és Budapesten 300 urnák 1200 frt fizetése van abban szolgáltatja. Neki ez csak jó seft,
Hát hiszen emeljék a tiszti fize
frt. lakbért. Ez már úri dolog volt, a korban, amelyben önök 500 irtot jövedelmező üzlet, akár a vasút, tést, ha van miből: de emeljék
kapnak.
—
Ugyebár,
ez
igy
nem
vagy a zálogház. Bevesz belőle 30 először a polgári tisztviselőkétl Ha
mert ennél már egy kezdő keres
milliót, kiad rá 15 milliót, marad nem ezt nem teszik.
kedősegéd se kap sokkal többet. igazságos ?
Azután 26— 2 7 —28 éves koruk
Mi következik tehát ebből? Mit ; 15 millió tiszta haszon.
Önök pedig, 100 írttal fizetett
ban — mert 26 év a korminimum kíván a jog, törvény és igazság ?
Ellenben a katonaság, a tiszt albiró, 600 frtos aljegyző és 500
— kinevezték önöket aljárásbirók- Nagyon természetesen azt, hogy urak, azok nem hoznak be egy frtos joggyakornok urak, — önök,
nak, s most már a fizetésők 1100 Stibli urnák a fizetését fel kell , krajcárt se, sőt folyton megújuló 800 frtos szolgabiró urak, akik,
frt és Budapesten 400 frt lakbér, emelni 300 írttal, az önökét pedig és megjavúló ágyúikkal és puská- hogy pályájukhoz jussanak, csak
összesen 1500 frt. — Tizenhat évi hagyni úgy, ahogy van.
ikkal koldusbotra juttatják az or- nem még egyszer annyit tanultak,
tanulás és 3 évi joggyakorlat, öszIgaz, hogy ha ezt a logikai kö .szágot. Azonfelül pedig vasra ve- mint a katonatiszt ek, — és önök
szesen 19 évi megfeszített munka vetkeztetést elmondjuk egy józan ' rétik, aki egy magyar szót kiejt a 400 frtos tanító urak, csak dolgoz
jutalmául! Egy tanulással töltött észszel biró idegennek, azt fogja rá Iszáján, odaviszik a magyar fiukat nak tovább békén, csendesen, vég
negyedszázad, egy fél emberélet mondani: Hiszen maguk a józan egy esküszegő, becstelen ellensé zik azt a nagy, nehéz, verejték es
után!
logikának és igazságosságnak a günk emlékoszlopához tanúlni, — és messze jövőre hasznot hajtó
Herr Oberlieutenant Stibli pedig legelemibb szabályait se ismerik! világos tehát, hogy ezek megér hangya munkát, amit a magyar
nemzeti állam kiépítésének szoktanúit 4 elemi és 4 Középiskolai Amire pedig mi nyugodtan felel demlik a fizetésemelést.
Ha lehet osztályozni a kvalifi itak nevezni, és gyűjtik és takarítosztályt, végzett 4 évi katonai aka hetjük az egyszeri gyerekkel: De

T iszt u rak fizetése,

Hirtelen érezte, hogy valami erősen
összcszoritja a torkát; egyidejűleg halk
sikoltást hallott, mely mélyen a szivébe
nyilalott. Hátra fordult s egy fiatal lányt
Irta: Aurélien Scholl.
E g y távozó leányhoz.
Május 25-én reggeli 9 órakor Ge- pillantott meg, a ki a zsinórra hágott
Kedves leány! ki lélcknagyságoddal
orges a cscngctyű zsinórjára felakasz s ennek következtében hányát vágódott.
— Oh, istenem! kiáltotta Georges,
Sok boldog órát szereztél nekünk,
totta magát. — Intő példájául mind
Hallom itt hagysz? hí rendeltetésed... azoknak, a kik hajlandók a női hűség megütötte magát, kisasszony?
— Nem, uram, felelte a lányka elpi
Igen fáj, hogy el kell veszítenünk ! . . . ben bizni. Mikor Gcorgcs kétségbe nem
rulva, önnek azonban mindenesetre furcsa
»Marad még itten sok szép derék leány«, vonható módon megtudta, hogy Nerine nyakkendője van . . .
— Mondja ajkad, — de te is erezed, ő mellette a hónap elsején Andochot,
Georges sietett a lánykát fölsegiteni
Hogy e vesztés ma nem pótolható, . .. harmadikén Paternet, a következő na
Mert nem magad mégy, kísér szellemed.. pokon pedig Serget és Frumencet ré s egész elámulva egy modern tündért
szesítette kegyeiben, akkora kétségbe látott maga előtt szűzies fénylő fekete
Művész lelked, mely megnyilatkozott; esés vett rajta erőt, hogy elhatározta hajjal és olyan sötétkék szemekkel, mi
véget vetni életének. Egy a falba vert nőket a szabad kereskedés eltörlése óta
Baráti körben és nyilvánosan,
kainpós szög vonta magára figyelmét, nem fabrikálnak többé, egyszerű, sze
Ha jótékonyság volt a jutalom
egy komoly, sőt úgyszólván ünnepélyes rény toiletteben, mely azonban úgy ál
Ott álltái te többször magánosán.
külsejű kainpós szög. Erre a szögre lott a lánykán, mint a galambon a
Kgész lényed a pályabérért küzdött,
erősítette Georges a cscngetyüzsinórt, szárnyak.
Hajlékonyság és lelki alkotás
— Ez a nyakkendő, jelentette ki
melyet nagy erővel letépett rendeltetési
Szállt versenyre fellépéseidben,
helyéről. Es felakasztotta magát. A szék, Georges, az én utolsó nyakkendőm akart
És az eredmény? »tapsvihar, hatás « melyet lábaival ellökött, nagy zajjal lenni. Most azonban, hogy magácskát
dőlt el és Gcorgcs hosszan kinyúlt s láttam, hajlandó vagyok azt hinni, hogy
Ha elvegyülsz a nagyvilág’ zajában,
még egy csomót fogok utána viselni.
Lessz-e köröd, hol így szeressenek ? elvesztette eszméleted
Kioldta a gömböt s egy kapu alá
Vége van, ha a zsinór éppen ebben
Igaz, te neked tapsoló közönség
l öbbé nem kell, férjed lesz mindened. a pillanatban cl. nem szakad. Mikor Ge Idobta a zsinórt. (Egy házmester, a ki
orges magához tért, mindkét lábával a !felvette, egy hét múlva megnyerte a
Ez helyén van, de hagyj’ egy kis he- j padlón állva találta magát s egy hatal I Panama főnyereményét.)
— És miért ? kérdezte a lányka.
[lyecskét; mas lélegzetvétellel friss levegőt szívott
Jé) szívedben a múlt emlékinck . . .
| be, mely visszaadta neki az életet. A I — Mert a szerelem kergetett a ha
benyomás azonban olyan borzasztó volt, lálba és most egy uj szerelem a tovább
A rózsás múlt, jó barátid képe
hogy nem birt rögtön helyzetének tu élésre csalogat.
Helyet kérnek ott, el ne tűnjenek!
— De, uram, ön nem ismer engemet!
datára visszatérni. A kábultságtól még
Mi el nem felejtünk kedves szép leány! mindig elfátyolozott értelme azt kép- I — Az nem tesz semmit, mint meg
Csak egyet esdünk: csinálj még ha | zelte, hogy valaki fenyegetni akarta életét fogja látni. Hogy hívják magácskát?
jtást, 1s rémülettől elragadva felrántotta az
— Angélának.
Mátkád neve első fele részén
j ajtót, lerohant a lépcsőn, ki az utcára, 1 — Én is ezt a nevet adtam volna
— Ha neje leszesz —húzzál egy vonást. a csengetyüzsinórt maga illán húzva, j magának.
Találjon tovább,
__________ h i fíajusfs y ö ttsef. mint az eb, mely elszakította kötelét.

T A R C A.

A végzet.
— Franciából. —

L a p u n k -4- ó i d u l .

— Öltönypróbáló kisasszony vala
melyik női szabónál.
— Ön éppen nem udvarias.
— Pedig azt hittem, hogy az vagyok.
— És ön maga, kicsoda maga ?
— En mindenek előtt fiatal ember
vagyok, ki Viktor Hugó alapelveit kö
vetni törekszem . . .
— Hogyan ?
— Csak az imént bizonyítottam be
— — En nem sértem meg a nőt, a ki
bukik . . .
— De hiszen engemet ön maga buk
tatott el !
— Mert maga éppen meg akart foj
tani . . Én csak az önfentartás jogával
éltem.
Angela kénytelen volt nevetni.
— Tehát nem fogja ön magat újra
felakasztani ?
— Legfeljebb a magácska nyakára.
— Szilárdul el volt ön szánva a ha
lálra?
— A puszta véletlen mentett meg.
— És most el van tökélve rá, hogy
életben maradt.
— Az csak magától függ.
— A. mi találkozásunk valóban a
csodával natáros, mondta Angela ne
vetve.
Georges komoly arezot öltött.
— Miért ne hinnének a nők csodák
ban ? Ok maguk is csodákat hajtanak
végre.
— De ön, a ki örök hűséget követel
a nőtől, kész-e jó példával előre járni ?
— Tegyen kísérletet velem.
— A legtöbb férfi szigorú a köve
teléseiben a nélkül, hogy joga volna
hozzá. A szegény asszonyokkal fizette-
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ják a hasznot és jövedelm et a nia-j annyi időre engedélyezteti, ha ezek az városi publicistika egyik kiváló tagja elhunyta emlékére az egész országban
gyár államnak, hogy legyen mibőlI utazók a felek részéről direkt fel van- Mezei Ki nő volt orsz. képviselő az
'K t? ' tü ‘ 1 ,!.‘u^ re^tezlctte •
Ságnak, amely elnyom és megfojt engedhe^meg, a mig a mértéket az akit c kis körben ,aPunk felclos szcr'
minden kultúrát, s amely az ő el- egyenes megrendelőknél felveszi. Az kesztője meleg szavakkal üdvözölt. Id.
lenséges, idegen szellemével átka ipartörvénynek erre vonatkozó tág ren- Bajusz József remek és szellemes verés megölője a mi nemzeti törek-1 delkezései között a kereskedők és ipa- sévei kiadónkat köszöntötte fel, Bíró
veséinknek.
I rosok érdekeit akként akarja megvédeni, Merlcesztö id. Baiuss Józsefet mint a
m ¥ u-'K
. ,. , •
hogy a város a saját hatáskörében tilt- "
\
.. „ ’ ,
Mert hiába, — ezt kívánja a m. I J y
mi|lden
kir. jog, törvény és igazság!
eljárást. A tanács ehhez az előterjész-, sát éltette. — Azután Mezei hrnő
---- téshez hozzájárult.
emelt poharat Biró Pálra, miközben
A M EG Y E ÉS A V Á RO S.

hamar elfelejteni nem fog. Az eperjesi
Széchenyi-kör buzgó tagjai SzinnyeyMerse István elnök és dr. Horváth
° don tltkjfr vezetése mellett mar hetek
ota azon áradoztak hogy 1etófi ttnnepe mentül fényesebben sikerüljön. Ks
házalásnak m
elaP leg.ddsebb és lmund mu
ősíth
in
ronázta, mert oly fényes ünnepélyt rendeztek, a mi az egész országban is rit-

me! j és poé,ikusa!’ s. T / ! avakkal n X < 5 y ^ * ^ ^
a u " « v. b.
emlékezett meg ártól a hűségről amely U j t k o s tanácsos, az eperjesi Széchenyiőt mint újhelyit, ehhez a városhoz kör védnöke, dr. Beöthy Zsolt, Bartók
x Városi közgyűlés volt tegnap dél—
köti és arról az érdeklődésről, amely* Lajos, Herczeg Ferenc, Endrődy Sánután, amelyről következetesen ismét
H a lo tta k n a p já n .
lycl annak szellemi és külső fejlődését dór és Alexander Bernát. Az indóházsemmit sem referálunk. Amig a varos
..
...
p . . , , s - ..
nál Dessewffy Pál, dr. Horváth Ödön
képviselete türelmesen elnézi azt, hogy
Cseng a falu kis harangja,
<'SCI1.‘
* . Hr° ^elvesző szó o ^ dr# Szlávik Mátyás küldöttség által
tanács és elöljáróság tendenciózusan Halottak szent napja van ma.
Mezei Ernőhöz, megköszönve neki a jgen mejegr fogadtatásban részesültek,
bujkáljon az egyetlen független sajtó Messze kint a falu végbe
nemes és becses érdeklődést, örül hogy
_ Föispáni látogatás. Molnár István
orgánum elől, amely kritikát gyakorol- A hívőknek ifja, vénje
abban az új városban fejthet ki hírlap- Zemplén-vármegye főispánja, Székely
hat fölötte és a választóközönség érdé- Lassan kúszó sötét árnyként
hói tevékenységet, melyben régen egy Elek polgármester, Kun Frigyes Kaszkében nem igyekszik ezen az állaspon- Ballag ki a temetőbe.
..
, • , - ' , ,. .
, ,. . • • •/» tenbaum tömeggondnok, Staut József
tón javítani, addig mi nem érzünk kö-|
j
klvill“ publ.c.sta kezdte el újságíró,
^
«
Géza mJegyei
telezettséget a közönséggel szemben. S amint sírva, jajgatozva
fényes pályáját. A szép ts lélekemelő kis föszámvevő kíséretében okt. hó 31-én
Tanácsos volna, hogy ez ügyben a kö- Rádűlnek a sírhalmokra,
ünnep kedélyes és vig hangulatban, az délelőtt meglátogatta a helybeli izr.
zönség kipréseljen valami interpellációt Az irigység száz kegyetlen
igazi jókedv medrében folyt tovább a anyahitközségi elemi népiskolát. Dr.
egyik mandatáriusától. Mert egyenes Kínja ébred bús szívemben:
késő éjjeli órákig.
Rosenberg iskolaszéki elnök kalauzolása
utón haladó elöljáróság nem hogy bújMért nincs nékem is egy sírom,
»,
, .
, . f„. mellett bejárták az összes osztályokat,
kálna a sajtó és a nyilvánosság elől,
Hol fájdalmim ellebegjem.
. . »»rga Lajos, a sárospataki iois- a főispán számos gyermeket szólított
»öt egyenesen kívánja azt. Ez is csak
k" ,
‘S ,
í aP T ’a" m e g sörömmel konstatálta tiszta maa mi »rendezett« képviseletünknél esPedig nékem is van gyászom,
Hl.
.» .
,e\es remei y gyarsdgukaP Távozásával legnagyobb
hetik meg.
Kisirattam e világon
van. Tantárgyait ideiglenesen di. I iiclcSs megelégecléSét nyilvánította a tapaszx Állami anyakönyvvezetök fuvarAmivel az ég megáldott:
. ‘f f
T u T * GyÖr<ty ,heo1- 'H taltak lelett az iskolaszék! elnök előtt,
dija. Az ideiglenes helyettesítésre kireoRokont, testvért, hű barátot
naiok veltel< at’
—
—
— A Sárospataki önkéntes Tűzoltó
delt anyakönyvvezetök fuvardíjat rend- 1 S a hol búmat kisírhatnám
Kinevezés. A vallás- és közokta- Egylet ez év január liavában tartott közszerint akkor számítanak fel, ha úgy a Olyan sírt mégsem találok.
tásügyi m. kir. minister
István gyűlésében herceg IVitai!seh-Clfiiis I helyettesitő, mint a helyettesített anya- ;
, okleveles tanítót a szolnocskai állami jóst örökös diszelnöknek,
Zsigkönyvvezetó a jegyzői teendők ellátá-: () nincs fájóbb, mint az ilyen
elemi népiskolához rendes tanítóvá ki- rnondot pedig tiszteletbeli főparancssára is ki vannak rendelve. Tekintve ! Gyász, amelynek sírja nincsen.
nevezte.
ltoknak választotta meg. A díszokleve
ledig, hogy ha a jegyzői teendők el-; Az a gyász a legsötétebb,
— Gör. kath. egyházmegyei hírek, lek átadására ez évi október hó 29-ik
látására is ki vannak rendelve a fuvar-. Amikor a holtak élnek
Kinevezések: 1‘etricskó Illés pille,-pék- napja volt kitűzve. Az egylet parancsdíjnak helye nem lehet, mert ily alka - § kedvesinktől nem a sápadt
lén! lelkész kurdi, Podhajeszky Ágost noksága és tisztikara
Kánwkkor az illetők az érdekelt községek; Halal foszt meg, de az
élet.oszturnai lelkész kijói id
részéről fuvarral úgy is ellátatnak, an_
István oroszkázméri lelkész gcrálti, Deák Phillifp Károly elnök vezetése alatt, e
nál fogva a belügyminiszter felhívja az
.
Klek sajópetrii segéd, Zapotoczky Gyula hó 29-én déli 12 órakor tisztelgett a
anyakonyvvezetoket, hogy az áltáluk
- Személy, hír.
MezeiErnő publi- piner.p^ éni, Hedermarszk
beadott u . számlában tüntessék ki, hogy eista, az »Egyetértés, vezércikkírója
jucska; ie|készszéi _ Rerlik fános íz- ség szónoka rövid meleg hangú beszéd
ugyan akkor a jegyző, teendők ellát,.- ; k, pár napot töltött városunkban - bugya Bélára rendes kántortanitóvá, Sze- kíséretében a hercegnek átadta, ki meg
Sáv*‘ A ü l t i r J
» 1 Á T Vaf y T i - T “ T T T ^ddapestre.
„pincsik András Iiruzslyovára i. h. ta- hatotta« mondott köszönetét a szép
X A házalás ellen. A sá oralja ujliely,; - Eljegyzés.
syM,l,ály a m - nitóvi kineveatetteC. Gófecsák V
w
zn
S
ker«kedehn. társulat a pó garmesterhez sziget, törvényszék b,rája eljegyezte 0rosz.IjUCSÓra és Takács Milliós Ősz- tűiét iránt mindenkor érdeklődést fog
azzal apanaszszal fordult hogy a vá-1 dr Laczay László sárospataki „agybir„ára I. 1,. kántor,anitókul kiküldettek, tanúsítani. Este 7 órakor lampion zene
rost elözönlő utazok a kereskedőket tokosnak, lapunk kitűnő munkatársának
Pályázatok. A garami esp. kerület- kiséret volt, melyben részt vettek a
anyagilag érzékenyen sújtják; nemcsak kedves és szeretetreméltó leányát
b en t .hez t a i >t
a*nrtéik S I m"'tak W't'utatásaval megA Felsőmagyarországi Hírlapünnepe, november 20dkáig és az oszturnai pa- ségek tüsoltói is. Körülbelől 100 lámmert6 ^akrarf1 t^MÍrul^a^'bocsátanak ^ sen(lben minden nagyobb zajés min- rochiára s a sumjáczi II. k.-tanitóii ál- pion helyettesítve a fáklyát, mit im
aionnal a megrendelő1 Tendeíkezésérc
den előkészülés nélkül, szűk körben lopásra november végéig pályázat van pozánssá tett a lakosság kivonulása s a
A város polgármestere ez ügyben a gyűlt egybe szerkesztőségünk és kiadó- kiirva’
meg-meg ujuló »éljen.-zések kitörése
tanács elébe olyan előterjesztést terve- hivatalunk, hogy a lap egy éves fenn— Petöfi-ünnep Eperjesen. Eperjes 1 °R>ay Zs|gm°ond a megtiszteltetést
le«, hogy az ilyen kereskcdcln,i uta- 1 T
ftliL
Ez az Unnen énné, város Széchenyi köre október 29-én c nem fogadta, miért is a díszoklevél
zóknak íz itt tartózkodást csak úgy és á"aSát rtlJe mef;
“ ta " ,n z
fényesen sikerült Petőfi.Ünnepet rende- ámyttjtasa programmon kivid maradt
---- — 7 — , a i l x i ,
,,
i, összeesett kiadónk üzletének 10 éves zeUi me| i á|, mé|t(. bef -‘„ ése azo„
- Házasság. Arawa lgnác e ho 5-én
*) Nem a honvédekről beszélek. A z o k , ,fcnnállásával, amely csakis emelte fon- nagyszabású Petőfi-ünnepélveknek mc- 15--Szerdahelyen esküszik orok hűséget
logalább névleg, a mi katonáink. A magunk
ciu u u n iic p e i) ckiick , mc
„ . .
u . s7PrH ahplvi kereskedő le ikatonáitól nem sajnáljuk a fizetést.
j tosságát. A barátságos vacsorán a fó- lyelc a hallhatatlan nepköltő félszázados j-jy-hiak Herminának ^
“ ..........................-... ........ -1 • ,
t;
, ,
. ,
„ , , ,
— Viharos közgyűlés. Az »Iparosok
tik meg az üvegeket, melyeket ok ma- dókkal, hogy Lamartmet es Musset Al- tololvasasokat tartott a Boudinierebcn (jnképző Egyletét-nek az elmúlt Vasárguk törnek össze.
frédet elhomályosítom, Parisba jöttem, és nagyon sokat beszéltek róla. Több napon zaj0cs közgyűlése volt. Alelnököt
Georges gavallérosan karját nyújtotta és átnyergeltem, hogy Paul Verbaines levelet kapott, melyek e szókkal kéz- |<ej|ett választani, amelyre a nao-y többuj barátnőnjének és igy szólt:
tüzes hasomása, legyek. Munkáim meg- dődtek: »I^rága mester! . . .« Angéla S(i
pájt lapunk felelős szerkesz— Nem mehetünk igy egymás mel- jelentek havonkint a »Ruche«, a haris- lassankint belátta azt is, hogy le kell tőjét jelöjte‘ ]^róF felléptetését az elnök
lett a nélkül, hogy észre ne vétessük nyakötök közlönyében és más irodalmi mondania a reményről, hogy a nejévé sé
része titokban ellenezte magunkat. Támaszkodjék rám.
gyűjteményekben Két vígjáték, melyek lehessen. De mi lesz aztán? Más karok naiv infloUu| Bírónak, mint szerkesztőnek
- Szívesen; de hová megyünk?
a »Nomade« színház deszkáin és egy közé menni at? Ks aztan újra - es po|itikai egyéniségét hozták fel. Azel- Tizenegy óra van ; maga még nem némajáték, mely a kautsuk-kézmüveszet mindig újra - egész a gyokeré.g, egész nöksé minden követ megmozgatott,
reggelizett?
tanú ok egyleteben adatott elő képez, a megvetésig
hogy Bíró megválasztását megakadá— Még nem.
nnndez ideig egész irodalmi cokmokoVégre egy darabot nyújtott be Gc- , * a e/ azongan nem si|-erüft mert
- Nos tehát, én ismerek két lépésré mát. A rhetorika tanára, éjjeleim szer- orges az Odeon-szmiházná és ezt a da- / közgyűlés Bírót nagy többséggel váinnen, a Donau-utcában egy vendéglőt, ^ojc elegendő tüpénzzel .at el. Hogy rabot elfogadtak Nemcsak elfogadtak, Iasztofta m aIeinök% . Mire az elnöka hol fejedelmi lakomát találunk. Ott boldog legyek, nem hiányzik nalam de - a mi sokkal ritkább — elő is rés°e otthag ta
közsvülés
kölcsönösen megismertethetjük egymást semmi, csak a szerelem. Az ember ger- adták.
termét egv bizotlság oedig az uion.rin
a viszonyainkkal s nyílt beszéd és né- linket és barázdabillegetőket keres és
Angela már teljes átalakulást vett megvaÍasztott alelnököt m e g h iv tak ö r
zeteinknek lelkiismeretes kicserélése után cs3k kaesákat incg szarkákat tahil! .
és/re kedvesének a niagaviseletében. gyiUésre Midőll Hiró a terembe lépett
egyezségre léphetünk.
- ks a nd> szakította ot felbe An- Lltuso.t megjegyzésekből, melyeket a
élienzéssel fogadtáP ő nedi«Egy pillanattal később asztalnál ül-sasokat és sólymokat keres
és főpróbán ellesett, gyöngéd célzásokból, mcetuciVaJ a történteket -1 bármi Ív be*tek. Apoharakban szikrázott a ehabtisi csalc pávákkal meg papagályokkal ta- melyeket a vendéglőkben elejtettek, ki- cses js e|^t(;c a többséé bizalma
nektár.
lálkozik.
találta, hogy szerencsétlensége ki van
’ j,..
a,. . .. .
- És mos., kérdezte Georges. kivel
- A tied örökre! - és Georges ki- mondva. Georges beleszeretett a főszevan szerencsém beszélni?
ürítette a poharat.
rcp sx.omélyesitőjébe ós a művésznő Uanlln clhatárö^a Uo^v "z ül S o k — Dray T * Ange,HVa1, egy tcn
él~ A tlC< °rÖkre_ ,sme,eUe A|V nem ,wffy|a ,íl sokilS epekedm.
,lek mindenáron elégtételt szerez. Erre
gerésztiszt leányával, ki lonkingban Kóla.
t
Képtelen lévén a lemondásra, nagyon nézv-e november hó 6 érc újabb közesett el s egy tiszteletre méltó nőével,
,
,
gyönge a sors ellen való küzdelemre, írviilést kértek
kinek Bioi,bán szivarűrus boltja van. A
^
visszatért a közös lakásra, hová a zon_ Agarász bál Szabolcsban. A szammt engemet itten lat, én mint zon- be, mely a yuartici Kaimtólegész a goraJat Is átvitte. Az anyján ik hagyó- bolcsvái megvei agarász-társulat novemgoratanitónő egy diploma és egy ma- Montmartcr.g bámulatot kellett;
egy mányozta, a kinek még egy pár búcsú- bér 5-én, az^garász-verseny alkalmából,
sodik konservátóriumi díj birtokában “J*kb k,a^ a volt “ a I-olsa 1 ugets sort is irt. Aztán egy székre hágott, le- Nyíregyházán a .Korona, szállodában
vagyok Három tanítvány, tisztes polroniánc^anak
oldotta a csengeiyü zsinórját és a szögre, zártkörű táncvigalmat rendez. A rendeh ' “ h“ , m
á lé n ««m,imct
"’c|y
is tartotta, felakasztotta zőség élén állanak: Gencsy Aliiért, tártatást negyven franlt havi honorárium
Wlo5 bruneiie..
'»agat.
sulati elnök, Nozdroviczky György tármellett. Számítson még hozzá ötven
A kontemplativ szerelem, a szerelemKgy pillanat múlva belépett Gcor- sulati alclnök, dr. Bodnár István, Csia,1/ á]Ut0 és mcgll“Ija m,‘ | mel telített tekintetek örömei után ter-1 gcs és latta, a mint kedvese halálos ag- szár Kálmán, főhadnagy, dr. Kauzsay
boi elek. fcs on.
mészetszerii ercscendóban a romanti- j godalommal rá meresztette szemeit. Hir- Ödön, társ. jegyző, Orosz Miklós, társ.
— Frange Georges, a Gascogne egyik kus őrjöngéshez értek, mely kéjittasan | telén oflaugrott, elvágta a zsinórt, de pénztárunk, Kállay Emil, Mezőssy László,
legrégibb családjának saga. Az apám, a ficamitja l<i a karokat és két hangi, üvöl- már csak jéghideg, élettelen holttestei Orosz György százados, Okolicsányi
^
l
rhetorika tanára a bergeraci líceumban, tésben harapja és csipkedi önmagát.
tartott karjai közt.
Lajos, Péchy Sándor főhadnagy, S tei-gB S jB i
^ ^ J ^ ^ ^ ^ | j | ^ j j j ^ j y ^ | ^ | | | ^ ^ | | ^ ^ | i ^ ^ M^^ ^^ el^^ ^^izenöt^hónap^G eorges
Ilyen a végzet.
(V S.) ger Gyula hadnagy rendező biz. tagok,

__

HÍ REK.

87. szám. (3)
— Fővárosi est városunkban. Hol
nap Csütörtökön nagyszabású est lesz
a Breiner » Kö z p o n t i ká vé há z á «ban. Valóságos fővárosi életet varázsolt
ide az élelmes kávés. A színházi elő
adás után theaestére invitálja vendé
geit, a mely alkalommal hideg felvá
gottat fognak felszolgálni. Ez alatt
Lányi József kitűnő ungvári zenekara
hangversenyt rendez. Lányi 18 tagú
bandájával szebbnél-szebb magyar nó
tákat és operett részleteket ad elő.
A kávéház valóságos uj képet nyert
erre az alkalomra, a teljes külső és
belső berendezés fővárosi nívóra emelte.
A nagyteremből egy uj női-terem nyílt
meg, a melyben a barokk bútorzat és
plüs kanapék elegáns és fényes szint
kölcsönöznek a barátságos kis oldalsza
lonnak. Szóval haladunk : az esti élet és
a külső csiny a kávéházakban mindin
kább nagyvárosivá teszi a folyton ha
ladó Ujhelyt.

F E L S O M A G Y A R O R S Z A G I HÍ RLAP.
özvegye 20 frt, Comtesse Wolkenstein
5 frt, Dókus Gyula 10 frt, dr. Kun
Zoltánná 20 frt, Kiss Gyula 50 kr., Katinszky Geyza 4 Irt, Czibur László 3
frt, Szánky Nándorné 4 frt, Ferenczy
Elek 4 frt, Mersik József 4 frt, Phillipp
Károly 3 Irt, Meczner Béla 5 frt. dr.
1lornyay Béla 5 frt, Brzorád Rezső 2
frt, Goldblatt Ferenc 1 fi t, Kolbay Ger
gely 4 fit, 1‘etrassovics János 2 frt,
Steinfeld Jenő 1 frt, Szcpessy István 1
frt, Knopfler Jónás 1 frt, Bálint Dezső
1 frt, Teleki Lászlóné 1 frt, Szekerák
Kálmán 7 frt, Schwarzer Andor 2 frt,
Nicszner Ferenc 2 frt. Feljegyzetteken
kiviil még 150 frt felülfizetés van, me
lyet a név be nem diktálása miatt ne
venként nem nyugtázhatunk. — Szécsi
Géza pénztárnok, Trstydnszky Károly
titkár.

Szerda, november 1.

morral. Juhász (Vun-Hi) nem volt kép. Danko Pista irta, a jeles dalköltő,
olyan jó mint megszoktuk, pedig az kinek számos szép nótája forog közszá
ilyen szerepekhez annyi temperamentum jon. l^zen müvében is, mely a főváros
és elevenség van benne, mint kevés ban sikert aratott, szép uj népdalok
magyar színészben. A többi szereplők vannak, ügy tudjuk, mostanában a Nem
ről jót mondhatunk, egyáltalán tetszett zeti Színház és »Népszínház* elsőrendű
az előadás.
tagjai együttesen tanulják, hogy a m.
Leszámolás Géczy reál-ideál hatással kir. operában eljátszszák, a beteg dal
megirt népszínművét adták. Az előadás költő javára. Suldmith-ra is erősen ké
kissé vontatott volt, Thnry (lasztiké) szül a társulat.
énekéről ismét dicsérettel emlékezhetünk
meg, játékát a szövegben való bizony
talansága zavarta. Viola (Andris) szépen
énekelt és jól játszott. Kálmán (Mariska)
szenvedélytől áthatott alakját, népszínmű
keret dacára — mely kiváló szalon
oo Tanító gyülÓ8. A Zempélénmegyei
egyéniségéhez annyira nem illik — szé Tanító Egyesület e hó 26-án tartotta
pen játszotta. A nyílt színen szokott rendes évi közgyűlését a vármegyeháza
tapsát ismét megkapta. Fábián a bősz nagytermében. Közgyűlés előtt választ
szuálló (Ember Mihály) szerepében kissé mányi ülés volt. A népes közgyűlést a
lágy volt. Bárdy a gyűlölködő apa »Szózat« cléneklése után — Hódossy
szerepében jó volt. Juhász ismét rokon Béla elnök szép beszéddel nyitotta meg.
szenves volt naturbursch szerepében. Azután lírzsébet királyné gyászos ha
Szelényi (Rébus) és Dombay (Józan) való- lála fölött jegyzőkönyvileg részvétet fe
— Stefánia vőlegénye vármegyénk
sággal remekeltek.
ben. Bodrog-Olaszi község népét nagy
jeznek ki. ÍViassics kultuszminiszternek
Az ingyenélők Vidor népszínműve a múlt ülésről a hozzáintézett üdvözlő
meglepetés érte. Az ottani Lónyay-kasSátoralja-Ujhely.
október
31.
Hétfőn került színre félhelyárakkal üres táviratra küldött köszönő levelét olvas
tély fiatal gazdája, Stefánia özvegy trón- j
őrökösné jövendőbeli férje, gróf Lónyay
Irtunk már többször a magyar vidéki ház előtt. Talán a színház rideg képe ták fel. Nemes Lajos tanfelügyelőt 20
Elemér október hó 28-án este, egész színészetről és a kritikáról. Most ismét okozta, hogy a szereplők nem tudtak éves tanfelügyelői jubileuma alkalmából
váratlanul hazaérkezett s egy ideig itt újabb világításba helyezhetjük. Egy mu- eléggé felmelegedni és kevés súlyt fek köszöntötte fel az elnök, a közgyűlés
is marad. A gróf érkezését a család a csai hivatalos közlöny adott alkalmat tettek az előadásra. Ismét történtek kí ez alkalomból jegyzőkönyvileg fejezte
legutolsó pillanatig a legmélyebb titok erre. Ez a mucsai hivatalos közlöny, ter nos késések, amelyek roppant zavarják ki örömét. Miután következett elnök
ban tartotta. Még a legbelsőbb udvari' mészetesen hivatásánál fogva is, mind a jobb erőket is és az összjáték rová elentése az egyesület működéséről és
személyzet sem tudott róla előzetesen.: egyre zengi a dicshymnuszokat. A szer sára mennek. Fábián (Boros János) sze anyagi állapotáról. — A pályamunkák
Szombaton délután Siinger Árpád tiszt kesztőség fiókjában, meg ott ahol fész repében jó alakot mutatott be, sike eredményét hirdették ki, mely szerint
tartó a kastélyból kapott rendeletre be kelni kéne az agynak készenlétben van rültebb alakítása volt a tegnapinál. Kál a 20 koronát nyert pályamunka szer
fogatott s kocsit küldött a Liszka-Tolcsva a tömjénhez minden. Akármiről van mán Gangos Eszterjéről ismét csak azt zője Fábián István abarai. a 10 koro
állomásra, amely Bodrog-Olaszi meg szó, akármit cselekszik a »hatalom«, mondhatjuk, amit a tegnapi szerepéről. nás pályamű szerzője pedig Uubay Mik
állóhely szemszédállomása. A kocsi azért azonnal megnyitja a megtöltött szele-; Az olyan szerepek, amelyekben nem lós sárospataki tanító, egyesületi jegyző.
ment ide, mert a gyorsvonat Bodrog-; peket, csak úgy áradozik belőle a töm belső, intellcktuálisabb lelki szenvedé Jelentés tétetett a körök megalakulásá
lyek működnek, hanem külső kiabáló ról Tudomására adta a közgyűlésnek,
Olaszinál nem áll meg és a gróf gyors jénfüst.
vonaton jött. Valahányszor a gróf láto
A tömjénfüst levegőjében a »hatalom« effektusokkal kell dolgozni, egyáltalán hogy Schneider Jakab a tanügyi rovat
gatóba baza jön, mindig igy szokott agyonmagasztalt alakjait apró legyecs- nem neki, hanem inkább hősnőnek való vezetéséről szóló lemondását beadta, a
ez lenni. A liszka-tolcsvai állomáson, kék veszik körül és dongják fülükbe alakok. Különben megküzdött ezzel a melyet a közgyűlés határozata szerint
a mikor a vonat berobogott, IValdboit a dicshymnuszok egész áradatát. Ez a hátránynyal is, mert igen jól játszott. csak 1900. január 1-ig fog vezetni. A
Frigyes tolcsvai báró épen perronon dongás olyan megszokott valami, meg Sáska Ilonán (Fürge Dánielné) ősz pa működéséért köszönetét szavaztak neki.
állt vendégeivel, a kiket a vonathoz ki se ütközik már rajt a közönség. Most azt róka volt, az arcát pedig azon fiatalon
A tagsági dijak mikénti befizetése, a
sért, az egyik első osztályú szakaszból is látjuk, hogy ebben az apathikusan, min hagyta. Bárdy maszkja nagyon groteszk felekezeti tanitók és napi fuvardijat mi
nagy meglepetésére Lónyay Elemér gró den rendszer nélkül űzött hymnus ára volt, vörös szakálu és feliér hajú em kénti behajtása tárgyában hozott hatá
fot, régi barátját, látta kilépni nyomá datban még a gyenge, igénytelen ala- bért még a színpad komikuma sem tűr rozatok után egyik legérdekesebb és
ban elmaradhatatlan angol komornyik kocskák is részesednek, akik hasraesés- el. Különben jól alakított. Thury szépen legfontosabb pontja volt a gyűlésnek a
jával. Első pillanatban a báró nem akart sel és széles mosolylyal hízelkedve énekelt, a játékában is észreveszünk »Lemplén-vármegyei Tanitók háza« tár
hinni szemeinek, de a mikor a grófot izzadják ki a dics-porciót. Ha néha-néha némi haladást. Kárpáthy gyönge volt gyában bizottsági jelentés folytán ho
közelebbről szemügyre vette, meggyő megszólal egy heves hangocska is ab Juhász jól emelte ki epizod szerepét.. zandó határozat. E tárgyban igen sok
ződött, hogy a tévedés ki van zárva. ban a mucsai hivatalos közlönyben : ne
•* Keresd a szived.(Korrajz. Irta: Jókai tagtárs hozzászólása után, — Nemes
Közeledett hozzá, köszöntötte s karon ütközzenek meg rajt’. Tulajdonítsák egy Mór.) Iízt a gyenge színdarabot adták Lajos kir. tanácsos, tanfelügyelőnek azon
fogva mentek ki együtt a pályaház előtt szerűen annak, hogy elvi vitában min tegnap először az újhelyi deszkákon. indítványát tette magáévá a közgyűlés,
álló kocsihoz. Nagyon élénken és gyor-, den tisztességes harcra képtelennek érez Nem csoda hogy a szereplők valami hogy választassák gyűjtő-bizottság, s
san beszélgettek, aztán elváltak s Ló- j vén magukat heves dongással most már értékesebb hatást elérni nem tudtak, kezdődjék meg a gyűjtés minél előbb.
nyay Idemér gróf a kocsijába szállt és | személyek fülét akarnák sérteni. Ám mert Jókai alakjai amily kitűnőek, za Gyűjtő-bizottságba kettő választatott.
elrobogott. A következő órában Lisz- mégse értsék félre ezeket a legyecské- matosak és tökéletesek regényben, épp Egyika »Tanitók-házára« a másik pedig
kán és Tolcsván mindenki tudta már, ket, nem akarnak ők ártani. Csak bele oly — színtelenek, túlságosan poétiku- az »Árvay-alapra« rendezi a gyűjtést. A
hogy itthon van. A kastélyban meleg esve az értelmesebb kritikai harc vizébe, sok és képtelen alakok a színpadon. A tagok megválasztása s az alapszabályok
családi kör várta. Édesanyján, özvegy kapálóznak ottan. Megsajnálva őket két külső hatással összetákolt drámák meg tárgyában hozott határozatok után BeLónyay Ödönnén, született Pázmándy ujjunk közé szedjük, kíméletesen kisza csinálják — különösen vidéken — a regszászy István kir. segédtanfelügyelő
Vilmán kívül ott volt a testvére, Sa badítjuk abból a vízből, isten látja lel színpadi hatást, de minden mélyebb, a névmagyarositási bizottság eddigi
rolta grófné, gróf Alberti elvált neje, künket nem akarjuk megbántani — sza igazibb és maradandóbb érte'.: nélkül. munkálkodását kérte számon. E bizott
egyik leányával, Ella kontesszcl, a ki badon bocsátjuk, hadd dongjanak tovább Ezzel a nehézséggel küzdöttek a tegnapi ság elnökének, Dezső Lajos tanitókénemsokára hosszú ruhát kap. (Másik a nagyközönség mulat tatására.
darab szereplői. A hálás és hevűlő diák pezdei igazgatónak betegség következ
leánya, Alice kontesz, Budapesten van
Egyébként tudósításunk a következő: ság tapsolt, a tetszés eme naiv meg tében történt hosszabb ideig tartó tá
mint zárdái növendék.) Ott volt továbbá
nyilatkozását-, amely a koszorús iró volléte miatt — működését még nem
Elemér gróf másik nővérének, gróf HarA Gésák ment szombaton elég jó darabját érte-, jól esett hallanunk. Ezt kezdhette meg. Végül a jövő közgyűlés
tenberg Aladárné szül. Lónyay Vilmá előadásban. A külső kiállítás csinos a tetszést előmozdították Kunhcgyiné helyének Szerencsre történt kitűzése
nak, a ki most négy éve halt meg, hét volt. Mimózát Thnry Mariska énekelte (Edith) a ki ma jobb volt mint máskor, után Schneider Jakab indítványára Hó
éves kis lánya, Vilma s négy éves kis meglepő szépen. Hangját biztosan ke Rápolthy (Alice), mintha indispozicióval dossy Bélának, egyesület elnökének kö
fia, Károly. (A harmadik testvér, a tiz zelte minden megerőltetés nélkül, köny- küzdött volna, kevéssé színezett, Sze rültekintő, ügyes vezetéséért a közgyű
éves Ilona, most Tarcalon van a nagy nyen énekelt. Erős és kellemes hang lényi (Plankenhorst Alfonsine) jól elta lés általános bizalmat szavazott. Ezt
anyjánál, gróf Szirmay Vilmosnál.) Ló jával még szép jövő vár reá, ha több lálta a hangot. Erdősít (Palvicz) akinek megköszönte az elnök azután a »Hym
nyay Elemér gróf a kastély balszár- gyakorlottságot nyer a színpadon és a ez az előadás jutalomjátéka volt, hosszú nus« eléneklése után a gyűlés egy és
nyán levő régi szobáit foglalta el, ame játéka is biztosabb lesz. Üdvös, hogy tapssal fogadták. Neuwirth műkedvelő fél órakor befejeztetett. Ülés után a
lyek állandóan az ő számára vannak a direktor kezdi megosztani vele a Mausman szerepében ügyeskedett. Dom »Bock«-féle vendéglőben mintegy 100
berendezve. Minthogy a gróf két hetet Szalai Vilma szerepeit, mert a hangja bay (Gróf Baranghy Richárd) nem tudta teritékü közös ebéd volt, sok szép felszándékozik itt tölteni, nyilvánvalóan becsesebb mint a Szálaié, a színpadi a szerepét. Alakításában kevés volt a köszöntő hangzott eh Lakoma után a
téves volt a lapok ama hire, mintha nevelést pedig megérdemli ez a hang. s z ív , a melegség. A »dolova' nábob kir. tanfelügyelő, Nemes Lajos kir. ta
az özvegy trónörökösnével való eskü Mollyt itten Csongori Mariskától láttuk, leánya« stílusában fogta fel ezt a mély nácsos kieszközlése folytán vendégeink
vője már november első napjaiban ezért nem élvezhettük eléggé a Szalay séges nemes szerepet. A jelenések még vele együtt a helybeli m. kir. dohány
menne végbe.
gyárat is — a dohánygyári igazgató
ügyes Mollyját. Kíváncsisággal néztünk mindig nehezen gördülnek.
— Gáva község országos vásár tar a szombati est elé azért is, mert a
** Arar ykakas. A rég hirdetett s mára szives kalauzolása mellett — megtekin
tásáért folyamodik a kereskedelmi mi drámai hősnőt Rápolthyt operett szerep várt újdonság csak a jövő héten kerül tették. ICzzel a tanitók nagyjelentőségű
nisztériumhoz. A szabolcsinegyci község ben láttuk. Ez pikánssá tette a Gésák színre a színházban Az igazgató a szép napja véget ért.
törekvéséhez csak annyiban van sza előadását, a műérzék rovására ugyan, mozgalmas darab betanulására rövid
vunk, hogy az esetleges vásár tartás de ha az nem bánt egy ambiciózus időt szabott s igy cl kellett halasztani
A szerkesztőség üzenete:
nem fog é össze esni a megyénkbeli drámai színésznőt, hogy a francia leány a premiért. Reméljük, ha hosszan ké
vásárok vásár-napjaival. Mit szól éhez slafiagcszerü táncoló operettalakjával szül, akkor jobb előadás lesz. A fővárosi Szlnpártoló. Legyen nyugodt, amint látja
Sárospatak, Tokaj, B.-Keresztur községe? bemutassa sokoldalúságát, akkor a nagy- újságok hasábokat Írtak a darab sike P dlfordulás emlőkére ugyancsak azzal az él
— Pénztári jelentés a Sárospatakon közönség mindenesetre szívesen vette, réről. Igazgatónk helyes szereposztással lel vágunk vissza mi is.
1809. október 19-én herceg Wmdisch- mert hisz Rápolthy szép jelenség volt s jó öszjátékkal igyekszik majd színpa Nem közölhetők. A harc. - A müvéstn«.
Gractz Lajosné úrnő védnöksége alatt fehér lepelszerü és ez egyszer alkalomhű dunkon is a sikert kivívni. Mint a szín
és általa rendezett hangversenyből ki toilettjében. Ez az est egyszersmint al ház köréből értesülünk, a hátralévő rö
folyólag. Összes bevétel 752 frt 55 kr. kalmat adott nekünk, hogy a Z. H, vid idényben sok kiváló és érdekes mü
Kiadás 78 frt 70 kr. ama megjegyzésére reflektálhassunk, fog színre kerülni. Halottak napján a
Tiszta jövedelem 67:1 frt 85 kr. hogy a társulat szendéjét ritkán látjuk szokásos mélabus Molnár és gyermeke
Felülfizettek : 1lerceg Windisch-Graetz szerepeiben: mert ime világos, hogy kerül szinte. Szombton Felhő Klári,
család 85 frt, Ambrózy Nándorné 10 Kálmán kisasszony a társulat szendéje mely alkalommal Frisch Hcimann játsza
Irt, Dókus László 50 frt, báró Scnnyey helyett Rápolthy, a »Juliette« szerepekre Ferkét. Nem ritka élvezet a kitűnő mű
Miklós 5 frt, gróf Mailáth József 5 frt, alkalmas, hivatalosan bejelentett drámai kedvelőt látni s szép énekhangját hal
ifj. herceg Windisch-Graetz Lajos 15 hősnő játsza a jó szende és a jó tár lani. Vasárnap különlegességet kapunk. jutányos árban felvétetnék e
.írt, Molnár István főispán 10 frt, báró salgási szerepeket is. Immár! inarquist Cigányszerelem kerül színre egy ere
lap kiadóhivatalában.
BValdbott Frigyes 20 frt, Lónyay Ödön Kunnegyi ábrázolta megfelelő száraz hu deti cigányjelenetekben bővelkedő genre
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