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Hirdetéseket a legjut&nyosabb érban közlünk.

Testvérviszály.
Sátoralja-Ujhely, márc. 30.

Nem a magunk érdeme és mun
kája, hanem a magyarok istenének 
csudálatos kegyelme folytán a 
függetlenségi eszme közel van ah
hoz, hogy testté váljék, hogy leg
alább részben megvalósuljon. Es 
épen az eszme diadalának előes
téjén a függetlenségi párt a teljes 
pusztuláshoz, elzülléshez van közel.

Senki se nézheti azt keserűség 
nélkül, hogy öli meg ezt a leg- 
magyarabb pártot, amely a nemzet 
legszentebb, legnemesebb, legszebb 
vágyait és törekvéseit képviseli, 
az ősmagyar betegség, a testvér
viszály.

Nincs magyar ember, nem is 
lehet, aki ha nem vallja és nem 
követi is, ne szeretné a független
ségi eszmét. Ott van ez az eszme 
a lelke mélyén mindenkinek, s 
csak abban lehet nézet-külömbség 
köztünk, hogy kivihető-é, hasznos-é 
ez az eszme a mai viszonyok közt, 
de abban, hogy a legvégső cél, a 
legfőbb ideál, amire törekednünk 
kell, a teljesen független, szabad 
Magyarország, — mindnyájan egyet
értünk.

Ezért szeretnie kell mindenkinek 
a függetlenségi pártot. De kíván
nia is kell mindenkinek ennek a 
pártnak a fennmaradását és meg
erősödését. Mert azt érzi mindenki,

hogy feltétlen szükségünk van erre 
a pártra. Nemzeti veszedelem lenne 
az, ha nem akadna már senki eb
ben az országban, aki hirdesse és 
ápolja Magyarország függetlensé
gének eszméjét. Ez a nemzeti ön
tudat teljes elpusztulását, a nem
zeti halál kezdetét jelentené. Min
den nemzet akkor szűnik meg 
élni, mikor elveszti ideáljait, ne
künk pedig, mindaddig, mig a tel
jes függetlenséget el nem érjük, 
más ideálunk nem lehet.

Milyen keserves azt látni, hogy 
ennek a legszentebb ideálunknak 
a harcosai, mikor minden erejük 
végső megfeszítésével kellene a 
döntő harcba indúlniok, vak dűh- 
vel marakodnak egymás között.

Eötvösöknek nincs egyéb gond
juk, mint hogy Ugront és pártját 
hazaárulónak, gonosztevőnek és 
minden rosznak kikiáltsák. Ugro- 
néknak meg az a legsürgősebb 
tennivalójuk, hogy Eötvöst és kö
vetőit a lehető legfeketébbre má
zolják. Messzeföldről hordják össze 
a sarat, hogy egymás arcába do
bálhassák. Lázasan kutatnak egy
más magánéletének minden apró 
mozzanata után, s boldog öröm
mel kürtölik világgá, ha egymáson 
valami kompromittáló dolgot fel
fedezhettek.

Mi, közkatonái a függetlenségi 
eszmének, akik a közös ideálért 
való harcot szeretnénk látni és

vívni, s e helyett naprul-napra nem 
hallunk egyebet, mint hogy Ugrón 
Gábor milyen spekuláns, Eötvös 
Károly milyen gyáva, — kétségbe
esve és undorodva nézzük ezt az 
áldatlan marakodást.

Úristen, hát mindig igy lesz 
már ez nálunk, mindig újabb Mo
li ícsot és Világost fog felidézni 

I erre a szerencsétlen nemzetre a 
testvérviszály, s mindig egymást 
fogja már gyilkolni a magyar el
lenségei örömére?

Ebben a piszkos kavarodásban 
az ember nem tudja tájékozni ma
gát. Ki hát a becsületes ember 
és ki nem az ? Melyik az igazi 
függetlenségi párt? Ki a vezér: 
Kossuth, Ugrón, Eötvös? Hány párt 
van és ki melyikhez tartozik?

Nem urak, ez nem mehet igy! 
Nekünk semmi közünk az önök 
személyes gyűlölködéséhez és az 
ország nem azért választotta önö
ket, hogy egymás becsületét tép

jék , hanem, hogy a függetlenségi 
eszméért küzdjenek. Ez az eszme 
nem arra való, hogy önök szemé
lyes marakodásaik közben ron
gyokra szaggassák, — ez az eszme 
nem az önök tulajdona, ez mind
nyájunké, az egész nemzeté s min
den jövő nemzedéké. És mi nem 
fogjuk engedni, hogy avval a sár
ral, amit egymásra dobálnak, be
szennyezzék ezt az eszmét. A be
csületük az önök tulajdona, avval

tehetnek tetszésük szerint, piszkol- 
hatják, szaggathatják. De az eszme 
mindnyájunké, az közös kincs, a 
mit nem szabad eltékozolni!

Egy vigasztalásunk van ebben 
a szomorú, nyomorúságos állapot
ban. Az, hogy a párt romlása mel
lett is, a testvérviszály dacára is 
győz a függetlenségi eszme. Ha 
fáj látni, hogy ép az eszme dia
dala idején bomlik szét a függet
lenségi párt, megfordítva meg ma
gasztos az a tudat, hogy a párt 
bomlása dacára is diadalt ül az 
eszme. Mert ez mutatja a függet
lenségi eszme emberfeletti, isteni 
erejét, ez mutatja, hogy ez az eszme 
örök és legyőzhetetlen, s nem az 
emberek munkája, hanem önma
gában rejlő ereje által érvényesül.

Ez a tudat öntsön bizalmat be
lénk s erősítse meg hitünket. És 
ha jön a választás, kényszerítse a 
nemzet egyesülni s együtt küzdeni 
a függetlenség híveit s ne válasz- 
szón meg senkit olyat — legyen 
bár a legmyvobb tehetség — aki 
csak folytam - és szítaná a csúf 
testvérhívcot.

Ne legyünk se Ugrón pártiak, 
se Eötvös pártiak, hanem függet
lenségi pártiak, ne ’ vünk hívei 
egyik versengő vez „k se, ha
nem legyünk lelkes, igaz hívei a 
függetlenségi eszmének.

Búza Barna.

T  A  R  C  A .
Palágyi Lajos.

Lapunk előző számában már emlí
tettük, hogy eseménye van a magyar 
irodalomnak. Az Akadémia egy valóban 
hivatott költőnek,Palágyi Lajos sáros
pataki tanárnak, lapunk illusztris munka
társának drámai alkotását koszoruzta 
meg azzal a koszorúval, mclylyel annak 
idején irodalomtörténetünk jeleseit: Szig
ligeti Edét és Csiky Gergelyt tüntette volt 
ki. A magyar drámairáshét sovány esz
tendeje után végre-valahára újabb föllen
dülésre nyílik kilátásunk, mint ezt maga 
az akadémiai jelentés is hangsúlyozza, 
mely a jelen Karátsonyi-pályazat alkal
mából egy egészen uj drámaírói nem
zedéket lát a. jövő ködéből kibonta
kozni. Annál nagyobb örömhír ez a 
magyar irodalomra nézve, mert hiszen 
köztudomású dolog, hogy színházaink 
a drámairodalom sok évi pangása miatt 
mily rohamos sülyedésnek indultak, 
clannyira, hogy utóbb már csak a kül
földi secessiós dráma hóbortos termé
kein avagy trágár dalcsarnoki bohóza
tokon voltak kénytelenek élősködői. A 
decadentia e szomorú idején egyszerre 
csak az a testület hirdeti az újabb d á
niai pitymallatot, kitől különben az 
utóbbi évek folyamán csak lesujtoló 
bíráló jelentéseket szoktunk olvasni. 
Köszönet az Akadémiának, főleg azért, 
hogy nemcsak egy költőt tüntet ki a

drámai koszorúval, de egy uj dráma
írói nemzedék megjelenését a verseny
porondon is tudatja mindazokkal, kik 
a nemzeti színpadot és szinmüirást a 
reménytelenség posványába sülyedni 
látták.

Az akadémia bíráló bizottsága a pá
lyaművek között öt oly darabot talált, 
melyek előkelő irodalmi színvonaluk 
által tűntek ki. Ilyen szép termésről a 
tudós testület valóban régóta nem szá- 

J molt be a magyar drámairodalomnak.
I Mint legjelesebbet c művek közül Pa
lágyi Lajos drámai költeményét emeli 
ki s ennek egyhangúlag Ítéli oda a 
Karátsonyi jutalmat. Érdekes, hogy a 
bíráló testület a magyar irodalom leg
különbözőbb irányú képviselőiből volt 
összealkotva. A pár excellencc akadé
mikus szellemű Lévay József és Baycr 
Józsefen kívül részesei az ítéletnek a 
magyar hírlapirodalom feje, Rákosi 
Jenő, a fiatal nemzedék jelese Herczeg 
Ferenc és a színpadnak oly tapasztalt 
ismerője, mint Bérezik Árpád. Öregek 
és fiatalok, klasszikus irányúak és mo
dernek egyhangú Ítéletet hoztak a jelen 
pályázat alkalmából.

Áz akadémiai bírálat szerint: »Filo
zófiai mélység, költői tartalmasság, re
mek verselés állandó irodalmi életet 
biztosítanak l’alágyi Lajos alkotásának, « 
A mii nem tartozik a kaptaszerü öt- 
felvonásos tragédiák közé, hanem igen 
eredeti szerkezetű, klasszikus stílben 
épített drámai költemény. Palágyi mé
lyen tanulmányozta a görög tragiku
sokat és a karnak újszerű használata

által olyan drámai formát teremtett ma
gának, mely eltérően az antik drámától 
nagy tömegek mozgatását tette lehe
tővé. A különböző drámai karok, kü
lönböző társadalmi osztályok jelképezői 
és ami fő: e chorusok nem pusztán 
lírai szemlélői, de valósággal cselekvő 
részesei a tragédiának. Eredeti és me
rész színművészeti újítással állunk itt 
szemben, mely lehetővé tette, hogy 
antik müformákba a legmodernebb tár
sadalom-bölcsészeti tartalom intessék.

Mert Palágyi müve voltaképen társa
dalmi költemény, melynek hőse az 
egész emberiség. Ez által bizonyos ro
konságba jut az Ember tragédiájával. 
A költő az egész emberiség rabszolga 
mivoltát akarja szemléltetni és az egész 
mű nem is egyéb mint egy lázadó jaj
kiáltás az egyetemes rabszolgaság ellen̂ . 
Hogy nyomja egyik társadalmi osztály 
a másikat és hogy válik a zsarnok 
maga is rabjává a saját rabszolgájának, 
azt megragadó erővel tárja fel előttünk 
a drámai költemény. Az emberi társa
dalom szerkezetét akarja a költő böl- 
csészileg megvilágítani ; de azért nem 
helyezi müvét a jelenkorba, hanem a 
történeti múltba vetíti ki : Nero császár 
idejébe, oly módon azonban, hogy a 
cselekményből mindenütt kiérzik a mo
dern társadalomra való allegórikus vo
natkozás.

A datab meséje röviden ez: Tcda- 
nius Secundus házában egy Marcus 
nevű rabszolga él, aki hosszas rabszol
gasága folyamán annyi pénzt gyűjtött 
össze, hogy magát a rabszolgaságból

kiválthatta volna. De Pedanius a lefi
zetett összeg dacára sem bocsátja sza
badon Marcust, s ít ennek kedvesén, a 
keresztény Lívián, erőszakot tesz. Mar
cus erre megtámadja Pedaniust és ezen 
szavakkal: »Ezt Líviámért, ezt éret
tem«, legyilkolja. Ilyen esetben, római 
szokás szerint, nem csak ezt az egy 
rakszolgát végezték ki, hanem vala
mennyit. E miatt a rabszolgák mind 
föllázadnak és a drámai költemény e 
lázadás hullámgyürüit • szemlélteti az 
egész római társadalmon keresztül: a 
polgárokon és senátorokon át föl Nero 
császárig és a szellem emberéig, a böl
csész Senccáig. A mű ez által sajátos 
gúlaszerü szerkezetet nyer, mely az 
emberi társadalom rabszolga nyomorát 
ábrázolja minden rétegzeten keresztül 
az anyagi hatalom és a szellemi erő 
legmagasabban álló földi képviselőjéig. 
Egyben recsegni-ropogni halljuk a nagy 
római birodalmat, mely csak a föld 
minden népeinek legkegyetlcnebb lei
gázása által tarthatván föl magát, any- 
nyira kihívja maga ellen az emberiség 
lelkében élő örök erkölcsi hatalmakat, 
hogy szükségszerűen bekövetkezendő 
bukását a költeményben mintegy meg
pecsételve látjuk. Ezt a bukást a költő 
jelképes módszerrel fejezi ki az epiló
gusban, hol a titánok immár lázadásra 
készülnek Jupiter a szolga-zsarnok isten 
ellen, hogy az igaz istenséget, a sza
badság istenét ültessék a világ trónu
sára.

Rendkívül színes jelenetekben vonul
nak fel előttünk a legkülönbözőbb le
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hette meg a könyörtelen halál karjai lelkész tartotta. Az istentisztelet után 
Sátoralja-Ujhely, március 31. Bíró— Illésházi-affér. közüI> __ Sok reményünk dőlt e le  folytatták a tanácskozást Bernáth Elemér

Őszi választások. Úgy lesz az, hogy Sátoralja-Ujhely, márc. 31. férfiú halálával, ki már eddig is annyi elnöklete mellett mely a késő délutáni
a nyár végéig eldisputálunk majd azon, sokat tett főgymnasiumunkért, kiben órákig eltartott. A gyűlésen elintézést
vájjon lesz-e őszszel általános választás, Lapunk előző számában említettük annyj rcmt5nyünk vala, ma már hideg nyertek valamennyi dolgok, amelyek
vagy nem ? Őszre pedig megindul a nagy már, hogy III é s h á z i Endre a fegyelmi tetemei nyugszanak ott az egyszerű a múlt gyűléstől a maiig lefolyólag 
és fontos választás. Ma minden jel arra vizsgálat alatt lévő mádi jegyző, — ravatalon, megszűnt nemes lelke do- az egyházmegyében felmerültek. A gyű- 
mutat, hogy a politikusok a mostani ai<inej< hivatalos viselkedéseit és fc- bőgni, s elköltözött mielőtt még ter- jést közebéd követte, amelyen a gyűlésen 
parlamenttől nem várnak több érdem- . . .. . , veit, célját itt e földön elérte volna, jelenlévők teljes számban megjelentek,
leges munkát. A költségvetési felhatal- g>’clmi vizsga a ‘ *y‘ Az elhunyt temetése holnap lesz Kő- — Breznay Géza bucsuzása. Breznay
mazási javaslat letárgyalása után a hosz- tűk — a lapunk 23- számában »Egy szegen a szu|ői háznál hová, mint érte- Gézát még a múltból igen előnyös ol- 
szabb húsvéti szünetkövetkezik azután város elkeseredése* címen megjelent sülünk, az újhelyi főgymnasium is el- daláról ismerheti s emlékezhet reá vá- 
az ülésszak bezárása és megnyitása cikkért Ma 11 y a s ov s zk y Kálmán kir. küldi képviselőit. Az elhunyt életrajzi rosunk közönsége, ki Csóka társulatával 
valamint a delegáció választásának fór- törV(snyszéki biró és Dr. Fr i ed Lajos adatait a következőkben adjuk: 1855. már több Ízben kereste fel városunkat, 
malitásai következnek. A múlt évben ... n . r , februar d án született Kőszegen s 1880 Az agg művész Miskolczon búcsúzott
kimerített kvótakérdés most majdnem ugyvé J . . . .  c . szenteltetett pappá. Már akkor feltűnt cl a színpadtól, amelyen annyi sikert
formális és rövid vitát fog okozni, fegyveres elégtételt kert. Szerkesztőnk a jejes ^ataj cmber s csak néhány évig ért el s a miskolezi közönség s a tár- 
ezután tárgyalnak a delegációk, a pár- segédekül Dr. Thuránszky  Zoltán tanároskodott vidéken, midőn a buda- sulat tagjainak nagy ovációja kisérte a 
lament pedig hosszabb vakációra megy. és Dr. Sz ékely Albert ügyvédeket ne- pesti főgymnasiumhoz helyezték át ta- művészt a megérdemelt nyugalomba. 
Ezalatt a vármegyék és városok nyári vezte mc<r A segédek ez ügy elinté- nárnak. Innen rövid idő múlva nagy — Halálozások. Özv. Lefkovics Má-
gyülésein keresztülhajszolják a fuvardi- kitüntetés érte. A fiatal tanárt Kecs- tyásné e hó 27-én reggel rövid szenve-
jakról szóló uj tervezeteket és mert — zéi,a a követkéz jegyz v ny kemétre helyezték, hol a növendék dés után meghalt. Temetése e hó 29-én
amint a miniszterelnökhöz közel álló kö- mében kezdték meg : papok tanulmányi felügyelője volt. Kecs- csütörtökön délután 2 órakor a kö
rökben tudják— Szeli Kálmán ezzel a pár- Jegyzőkönyv. kéméiről Budapestre ment ismét tanár- rona-utcai halottas házból — nagy rész-
lamenttel nem óhajt komolyabb tárgyald-  ̂ u • nak s prefektusa volt a pesti convic- vét mellett ment végbe. Az elhunytban
sokat kezdeni, a miniszteri székek be- Felvétetett bátoraljaujhelyen, 1900. évi tusnak 1898 bán Ormándy Miklós dr. Ligeti József hélybeli és Albert ho-
töltését — amelylyel nagy zavart okoz- március hó 24-ikén az Illeshazi Endre dr helyére megválasztották az újhelyi monnai orvosok, valamint Ligeti Ignác
na pártjában — lekésőbben az őszig és Bíró Pál urak között felmerült be- főgytrmasium igazgatójává s ez állásá- birtokos és dr. Ligeti Ernő kir. járás-
huzhatná el: ekkor tehát már kénytelen csületbeh ügyben: ban érte most a halál. Az elismerés és biró édes anyjukat gyászolják. — Jób
lesz feloszlatni a parlamentet és elren- Mattyasovszky Kálmán és Dr. Fried hála kiséri a korán elhunyt igazgatót Gyula a M. Á. V. hivatalnoka ma 31 
delni az uj választásokat. Lajos, mint Illésházi Endre ur megbi- örök pihenése helyére. E. L. öves korában elhunyt.

zottjai Biró Pál úrtól elégtételt kérnek _ — Az újhelyi kereskedelmi társulat
a 'Felsőmagyarországi Hírlap* f. évi _  Szemé, hirek. Ernő orsz. holnap tartja rendes évi közgyűlését, 

Van-e pénz? Az bizony mindenfelé március 21-ikén 23. szám alatt meg- k£pVjsekj e héten városunkban idő- ameIy a tagok teljes szambán való 
lehetőleg kevés van. De azért ha pénz- jelent Rrpban̂ ^Egy^város- elkeseredései , ^ —Rrrváth FI pm ér n dehreczpni meg nem jelenése esetén is határozat- 
nek lenni kell, hát akkor mégis cim alatt közzétett cikkben foglalt sér- S S K .  30í nv" képes  lesz. .
Azt mondják egyesek, hogy Széli Kál- lsekért. , rosunkban időzött, hogy a reformátusok ^ sátor alja-újhelyi konyvnyom-

, - J. . ’ „ f . . . Dr. Székely Albert és Dr. 7/iuranszky t • közeyü|ésé n elnököljö n -  S z i- daszok segelyzD egyesülete holnap, vá
rnán őszszel nem csinálhat választásokat, Zoltán> mint Bíró Pál ur megbízottjai , S?'J 1 basSai 3  sárnap d. c. 10 órakor a Friss-féle ét
mert nincsen erre való pénze. Úgy kijelentik felük nevében, hogy sértésért pafaflcsnok ma városunkba érkezett. teremben választmányi ülést tart, me- 
kéne lenni, hogy az ő tiszta választó- elégtételt adni mindenkor hajlandó. Mi- _  KjneVezósek Sá i os p a ta k y jó- *yen a töhb elintézendő tárgy között, 
saihoz ez ne legyen akadály. Ámde utan azonban megbízójuk a sérelmezett zscf szegszárdi ki‘r. alügvészt az i raz- ebfV május hóban rendezendő zártkörű
azt beszélik beavatottak, hogy a péhz- f k !?'« mlZi ĝügyminiszter a sátoraljaújhelyi íör- előkészületei is tárgyaltatni . . . , „ , , . lapiroi kötelezettségének körében mozgott, xkh helvezíe -ít __ i rn!, v r i fognak.
hranyt csak azért h,tesztelték el, hogyha sértönck talált megjegyzései egy ku- IstvL  kassai törvényszéki címzetes fog- -  «■*/»•• *»■««* Olaszországban, 
oszszel megkezdődik majd a választás lönben is fegyelmi eljárás alatt álló koz- házőrmester a sátoraljaújhelyi ügyész- A magyar tanítok turista-egyesülete az 
elhigyjük nekik azt a szép mesét a tisztviselőnek a fegyelmi eljárás tárgyát sé hez írnokká kineveztetett idei húsvéti ünnepek alkalmából tanul-
• pénznélküll tiszta választásról.. Nem képező ténykedéseire vonatkoznak a_ 0,ébán08 Kassa város tort mányi kirándulást rendez Olaszországba.

. . , .i ,, i , közérdeket érintik, ennélfogva nézetünk MZ, j P1 . , " A tarsasag április 8-án indul el Buda-'gaz, hogy nincs pénz a választásokhoz, s2erint a sénés csakis a sajtóbi,-ósági vényha óság, bizottsága tegnap tartót- pestrű, „ friuméból hajón megy Anco-
mert igenis van és még őszig mind- ut }génybe vétele által volna megto- közgyűlésén — mint értesülünk -  nába> Innen folytatja útját Rómába, 
egyre gondoskodnak ennek a kaszának rolható annyival is inkább mert ugyan- G o c s_ájiu Jánost 53l szavazattal válasz- Nápolyba és Firenzébe, ahonnan_április 
fokozatos töméséről. Annál is inkább, ezen vádakat tartalmazó panaszt illelé- üt a *'lej» a ' ass.f’, eai P L amara. 19-én fog hazatérni. A tanítók tisztei
mért más oldalról folyton folyvást na- kes helyen 24° honpolgár már előzőleg — A kassai tuzerezred uj parancs- kedni fognak a pápánál. A kiránduló

. emelte — amiért is a fegyveres elég- noka. A kassai 6. számú hadtest tüzérez- társaságot dr. Verédy Károly kir. ta- 
gyobb mértékben rendeznek nagy gyuj- tétdt csakis azon esetben hajlandók red parancsnokává báró Schol ley ne- „acsos. tanfelügyelő vezeti, 
tést a BáníTysták, Tiszáékkal és a Li- megadni, ha egy megalakítandó, pár- veztetett ki. _  Műkedvelői előadás Varannón. Már
pótvárosi kaszinóval együtt. A feudális bajbiróság felüket erre kötelezi. — A nagycsütörtöki lábmosás. A ka- rég elhangzottak a farsangi mulatságok
irányzattal megvádolt kormány válasz- Mattyasovszky Kálmán és Dr. Fried tolikus világ mély értelmű nagyheti szer- utolsó akkordjai, mindőn az alig 5 
tási akciója ellen a Protestáns tábor Lajos a sértést fenforogni látják, az tartásai között van egy, mely különös év óta fennálló varannói izr. nőegylet 

... J \ , , . , . _ elégtétel követeléséhez ragaszkodnak, jelentőséggel bir s melyet a vallás ala- egy műkedvelői előadás rendezését ha
egyesült a m o zgo ő eve es taréra-1 azonban a oárbajbiróság megalakitásá- pitása óta az egész világon föntartott tározta cl. A terv valóra vált és e hó 
készen, alapos szervezkedéssel várja a j10z az e részben elfogadott elvek kény- az egyház, ez a nagycsütörtöki lábmo- 25-én meg is lett tartva az előadás, 
viaskodás megkezdésére a »rajta »szót. szere alatt hozzájárulnak. sás. Á püspökök és más magasrangu mely minden fázisában kitünően sike-

____ Kmf. főpapok, sőt maga Magyarország hit- rült. Színre került a »Mozgó fényképek«
„ « . . .  . . . .  .. .. , . buzgó apostoli királya évről-évre felújít- cimü bohózat. Az előadásról csak a le-

1....-.. " ---------- ------- Dr.S.ekely Albert. Matty.eov.zky Kálmán, jákBezt £ szertartás,t 3 mint egylJor hetö leKjobbat irhatjak, mit bizonyít
igázott népek: görögöd, perzsák, szki- r’ . ur ® an’ . T' . Jézus Krisztus,  a ki egykor azon körülmény, hogy a szereplők tö-
thák, germánok, brittek, zsidók stb. "mcLbiíottai. ^^megbbottai.11 ** megalázta magát tanítványai, az egy- kéletesen elérték céljukat, a mennyiben
képviselői; majd meg izgalmas képek _  szerű halászok előtt, úgy tesznek az a közönséget folytonos derültségben si-
a szenátusban váltakoznak oly megren- a párbajbiróság a párbaj megvívd- apostoli király és a késő utókor egy- került tartaniok. Első sorban is kiváló
ditő mozzanatokkal, mint a dacos Már ĝ ra _ io-enne’ döntött  ̂ házi nagyjai is, mikor évenkint e na- dicséret és elismerés illeti meg dr. Si-
kusnak öngyilkossága, a megőrült Liviá- * 1 ' pon 12 öreg ember lábát megmossák, monovi t s  Ignácnét Mariska szerepé-
nak a színen megjelenése. A költemény ^  párbaj — úgy lurhív holnap, — Felső-zempléni református leiké- ben, ki nemcsak elegáns, szép és dis-
dictiója ugyan erősen lírai jellegű és vasárnapon délután 4 órakor vivatik szék gyűlése. A felső-zempléni ref. kör krét megjelenésével, de remekül kidol-
ezért a mű #nem is mondható a szó meg Sárospatakon rendes párbajkar- lelkészei rendes tavaszi gyűlésüket e gozott és nuancirozott játékával oly ha-
köznapi érteimében szinszerünek, mind- jókkal harcképtelenségig. 28. és 29-én tartották meg váró- tást ért el, minőt műkedvelő egyáltalán
azonáltal azon bölcselmi szellemű drá-............................................................... sunkban. A gyűlés alkalmából ide se- csak elérhet. Méltó partnere volt Fö l 
mai költemények közé tartozik, melyek - —--===......... ........................  ' reglettek a felvidék református leiké- des Albert a Kapor Kálmán szerepé-
szingazdagságuknál és eszmei erejüknél TJ í  D p  I /  szei* Az első nap az egyházi dolgok ben ki is a már tőle megszokott jó iz-
fogva nagy színpadi hatást Ígérnek. I I  I l \  1Z> I \ .  elintézésével voltak elfoglalva, csupán léssel és finomsággal adta elő nehéz és
Az akadémia bírálói is kiemelik, hogy ------ a jelenlévő lelkészek tanácskoztak, mig fáradtságos szerepet. Különös dicsére-
a mű kiválóbb alkalmakkor állandó a második napon már a világiakkal egye- tét érdemel Lande s ma nn  Mórné az
repertoár darab lesz. Molnár Pál f  | temben vitattak meg egyes ügyeket. A az anyós szerepében annyival is inkább

Palágyi Lajos e műve által irodalom- 1855 -1900. gyűlés c hó 28-án reggel 9 órakor mert a szerepet az időközben megbe-
történetünk jeleseinek sorába emelke- ———— —— vette kezdetét, c tanácskozást a felki- tegededett Kraemer Sándornétól az elő
deit. Nem volt ő kedvence a napi si- ^ a d. elérkezett rövid nehány sza- áltással megválasztott Ujj István lad- adás előtt 4 nappal vette át, s ha ezt 
kereket hajhászó köröknek, még ke- vas távirat jelenti a fájdalmas hirt, móczi lelkész vezette. Mint már emli- tekintetbe vesszük, mondhatjuk egész 
vésbbé pedig az akadémia maradi ele- hogy Molnar  Pal a kcgyesrendick j tém e napon a lelkészi kar hivatalos bátran, hogy remekelt, igazán enni- 
meinek. Önmagának, eredeti tehelsé- sátoraljaújhelyi főgymnasiumának igaz- körébe tartozó dolgok nyertek elinté- való kis anyós volt. — Föl des  Al- 
gének és főleg türhetlen művészi bűz- gatója meghalt. Fájdalmasan érint c | zést. A gyakorlati kérdések megvita- bertné oly híven festette a fővárosi szo- 
galmának, Önképző szenvedélyének kö- gyászhir, mert benne társadalmunk tása s az egyházlátogatási jegyzőkönyv baleányt, hogy a közönséget szinte bá- 
szönheti, hogy oly egységes és kiasz- egy*k legkitűnőbb tagját, s oly egyént felolvasása is e gyűlésen történt. A mulatba ejtette. Kazár Vilmos, Blum 
szikai stilü alkotást tudott létrehozni, vesztettünk el, ki testtel és lélekkel számvevőszék is ma terjesztette be Hermina após Koc kcns t e i n  József 
melyet a legkülönbözőbb irányú bírálók azon voll:» hogy hivatásának megfele- számadását, amelyet a jelen voltak csak fokozták, a szép ensemblét, úgy, 
maradandó irodalmi becsűnek monda- he is töltse a lehető legjobban egyes tételek megvitatása után szintén hogy mindnyájunk megelegédését érde-
nak. A  fiatal nemzedékre rendkívül azt a helyet, melyet neki kartársai bi- elfogadtak. A gyűlés második napján melte ki. Kaján Tóbiás — Ur eczky 
serkentő hatással lesz a tudat, hogy zahna s szcrctete biztosított. Alig egy már a világiak jelenlétében folytatták Sándor volt. E kitűnő szerepben való- 
nálünk a tiszta érdem is sikerhez jut- ^ve* hogy városunkba jött, s máris köz- a tanácskozást. Világiak közül megje- sággal remekelt és a benne rejlő ko- 
tathatja emberét. Ilyenkor érezzük, hogy szeretett egyén vala úgy a társadalom- lentek: Bernáth Elemér debreceni mikumot alaposan aknázta ki, erős ha- 
az akadémia mégis csak akadémia sa ban, mint az ifjúság körében. Nehány táblai elnök, Dókus Gyula vármegyei tást keltve, melyhez igen nagymérték
költészet igazi hagyományainak őre is hónappal ezelőtt távozott el városunk- főjegyző, Dókus Ernő országgyűlési ben járult kitűnő maszkja is. Ladányi 
tud lenne. hói, hogy üdülést s ápolást nyerjen a képviselő. A mai közgyűlést istentisz- — Lampel  Nándor c kis jelcntékte-

szülői háznál, de úgy látszik még a telet előzte meg, mely alkalommal az len szerepben szintén megfelelő volt és 
gondos szülői ház ápolása sem ment-1 imát Szombat hy István kolbásai teljes igyekezetét árult el szerepének
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a kidolgozásában. Végül kit talán a 
legelsők között kellett volna említenem, 
Somogyi  Izidor kettős szerepében, 
mint rendező és mint Menszky Borisz. 
Mint rendezőt az előadás teljes gördü- 
lékenysége és összhangja jellemzi, mint 
Menszky Borisz pedig oly jól játszott, 
hogy bármely elsőrangú vidéki színház 
díszére vált volna. Általában a műked
velők derekasan megfeleltek feladatuk
nak úgy hogy többször nyílt színén is 
kitapsolták őket. Végül a történeti hű
ség kedvéért, meg kell említenem, hogy 
dr. S i m o n o v i t s n é 2 remek csok
rot is kapott.

Az előadás létrehozásában, mely mi
ként már említettem is — anyagilag és 
erkölcsileg is a legjobbak közzé soroz
ható, kiváló érdeme van Cséri  Her- 
mánné egyleti elnöknőnek, Lampc l  
Nándor titkárnak és Somogyi Izidor ren
dezőnek. Előadás után tánc és tombola 
volt mindkettő ily előzmények után csak 
jól sikerülhetett. Az előadás összes jö
vedelme 700 korona volt, miből mint
egy 350 korona jut a jótékonycélra. 
Jelen voltak:

Asszonyok: Antalóczy Antalné, Bo
dor Gáborné, Blum Márkuszné, Blum 
Zsigmondné, Cséri Hermanné, Diószeghy 
Jánosné, Füzesséry Györgyné, dr. Fried- 
rnann Vilmosné, Földes Albertne, Fried- 
mann Mórné (Homonna), Gottlieb Hen- 
rikné (Mád), Horváth Sándorné (Nagy- 
mihály), özv. Frieder Hermáimé, dr. 
Kende Miksáné (Gálszécs), Kraemer 
Sándorné, Klauser Emilné, Kornfeld 
Mórné, Letényi Árminné, Lichtenstein 
Hermánné, Mandel Kudolfné, Reif Mik
sáné, Rosenblüth Sándorné, dr. Simo- 
novits Ignátzné, Spinetti Károlyné Stei
ner Józsefné, Silbcrmann Józsefné Schiff 
Zsigmondné, Weinberger Arthurné és 
Weiszberg Márkuszné.

Leányok'. Antalóczy Margit, Blum 
Hermina, Berkovics Berta (Dobsina), 
Friedmann Rózsika, (Homonna), Gutt- 
mann Fányka, Guttmann Juliska, Grosz 
Sárika (Király-Helmecz). Kiár Sidike 
(Nyíregyháza), Kornfeld Regina, Klein 
Rózsika (Nagymihály), Letényi Gizella, 
Lichtenstein Ilona, Schiff Hermina, 
Schwarcz Ida (Zsujta) és Weinberger 
Hermina (Pazdics).

— Vadlúdak. Itt a tavasz, bárha itt- 
ott hó borítja is a hegyeket s a le
vegő inkább zimankos, mint enyhe. De 
a tavasz megérkeztét nemcsak József- 
nap eltűnte igazolja, hanem sok min
den egyéb is. így pl. a vadlúdak kez
denek már csapatonként hazaszállin- 
gózni. Pénteken e hó 3c án délután 3 
óra tájban többen láthattak egy ily vad- 
lud csapatot városunk felett is áthu/.ódni. 
A mintegy 15 darabból álló csapat, noha 
jo magasban repült, hangos gágogással 
tudatta átvonulását. Érdekes volt eze
ket a vándormadarakat látni, a mint 
sokszor nyil-egyencs vonalban mentek 
tovább-tovább arra Gálszécs felé eső 
környékre. Csak egy vált el közülök: 
a vezér ; mely meglehetős távolban foly
ton elül járt, mint valami kalauz. Néha- 
néha hátulról is félre repült egy; de 
aztán ismét a többihez repült vissza.

— A tanítónők szabadságolása. A 
közoktatási kormányzat humánus ren
deletet bocsátott ki, ugyanis azon ta
nítónők, kiket valami családi körülmény 
gátol kötelességük teljesítésében, nem 
vesztik el, mint eddig, fizetésük felét, 
de teljesen megkapják fizetéseket s a 
helyettesítések folytán előálló kiadások 
ezentúl a közoktatási tárca terhére 
esnek.

— Leányrendezöség Tokajban. Egy
csinosan kiállított meghívót kaptunk, 
amelynek nemcsak a külseje, hanem a 
belső tartalma is szecessziós. Egy »le
ányt endezőségc hiv meg minket egy 
művészi és műkedvelői jótékonycélu 
előadásra. Leányrendezőség! Reklám
nak is ügyes, a jótékonycél érdekében 
is jó. Mert ugyan ki tudna ellentállani 
az ilyen formájú meghivásnnk. Lám, 
lám a szecesszió mégis csak hasznos 
és szép újításokat tudott teremt ni. 
Sejtjük, hogy a tokaji s/.ec sszi >nak 
követői lesznek és a közeljövőben már 
szinte látni véljük a bálok és majálisok 
boldog korszakát, a parkettekről kiirtva 
minden petrezselyem, mett ugyan hol 
van az a leány vagy asszony, akinek 
hívására egy vagy több szeladon el ne 
menjen bárhová is. A »leányrendezöség«

ez alkalommal Tokajban bontatta ki 
zászlaját, ahol vigalmi biz. elnök, pénz
tárnok, jegyző és tagok mind-mind 
leány. Fehér vagy színes selyem blu- 
zos, szőke és fekete lágy női fürtökkel 
ékesített rendezők sora fogja fogadni 
az érkező vendégeket. Mégis csak szíp 
az a szecesszió.

A hangverseny progiammja ez: Trió. 
Előadják: Füredi  testvérek. — »A 
királyné apródja.« Bohózat Makai— 
Heltaitól. Előadják öten. — Székely, 
magyar ábránd ; Részlet Liszt 2. rapso- 
Jiájából; zongorán előadja: Römer  
Sándorné. — Quartctt. Időadják: F ü- 
r e d i testvérek és S p i t z Lipót. — 
»A levél«, magánjelenet Gabányitól, 
előadja: Vogel hűt Ilona. — Gor
donka és hegedű-soló, játszák : Füredi 
Samu és Sándor és Jó na Kálmán. — 
Hangverseny után tánc lesz.

— Pályázat. A kassai kir. törvény
széknél egy hivatalszolgai állás töltendő 
be. Fizetés 500 korona, lakáspénz, 140 
korona, ruhaillemény 140 korona. A 
pályázótól megkivántatik a magyar 
nyelvnek szóbeli és Írásbeli ismerete, 
és a tót nyelv ismerete. A pályázati 
kérvények április hó 5 ikéig a kassai 
kir törvényszék elnökénél nyújtandók be.

— Szobatüz. Pénteken este óriási 
lárma jelezte a Rakóczy-utcán azt a 
tüzet, amely Mat t yasovszky Kál
mán Rákóczi-utca5 házának egyik lak
osztályát pusztította el. A tűz valószí
nűleg az égve hagyott lámpától kelet
kezett, amely azután hamar átterjedt a 
szoba bútorzatára. A tüzet nagy erő
feszítéssel sikerült csak lokalizálni, de 
a bent lévő bútor s minden a lángok 
martalékává lett.

— Ocarina társaság hangversenye.
Holnap tartja az újhelyi gyártelepi oca
rina társaság első nyilvános hangver
senyét a »Magyar Király« szállodában. 
Az érdekes hangversenyre, amely iga
zán nagy feltűnést okozott a múltkor 
Debreczenben is, ez úttal is felhívjuk 
a közönségünk figyelmét.

— Talált hulla. Március 18 án dél
után a egy vécsei gazda a község kö
zelében levő mezei ut egyik sáncában 
asszonyi hullát talált. Azonnal jelentést 
tett és a hulla a csendőrök rendelkezése 
folytán a vécsei hullaházba került, ahol 
ehó 19-én törvényszékileg felbontották. 
Az orvosok konstatálták, hogy a halál 
szivszélütés következtében állott be kö
rülbelül 8 nappal a hulla feltalálása 
előtt. — A hullát már majdnem, mint 
ismeretlent temették cl, midőn egy mig- 
lészi ember éppen a nagynénjét ismerte 
fel benne. Slyz Erzsébetnek hívták és 
63 éves vén lány volt, a ki a község 
elöljáróság'! bizonyítványával — mint 
beteg — még február hó 22 én eltávo
zott MiglészrŐl, hogy a nagymihályi kór
házba menjen. Volt-c a kórházban ? 
hogy került a sáncba? nem sikerült ki
puhatolni. Valószínű azonban, hogy ha- 
zafefé igyekezett a rövidebb mezei utón 
s ott érte utói a halál. Az elhunytnak 
Miglészen némi vagyonkája is van.

— Egy sakk játszma. Lapunk Genf- 
ben tartózkodó munkatársa a követ
kező érdekes epizódot közli velünk: 
Az elmúlt héten egyik magyar pajtá
sommal a kávéházban sakkoztam, ami
dőn egy fiatal ember lépett asztalunk
hoz s cngcdelmet kért, hogy leülve 
nézhesse játékunk, ü leült s mi tovább 
folytattuk a megkezdett játékot, amely 
nemsokára véget ért. A játék végével 
igy szól hozzám az ismeretlen fiatal 
ember: Nem játszana Urasá»od velem 
egy parthiet? Készségesen, feleltem 
én . . . Az első parthiet szerencsésen 
elvesztettem. Az ifjú még egyet aján
lott fel, de oly kikötéssel, hogy 10 lé
pésre mattot ád. Magam sem vagyok 
a legrosszabb játszó s kétkedve fogtam 
hozzá a második játszmához. A tizedik 
lépésre matt voltam. A következő já
téknál már a 9-ik lépésre levoltam 
győzve, A játékot bevégezve felállunk 
a fiatal ember bemutatja magát: Ma- 
róczy Géza vagyok. Minden meg lett 
fejtve. Magyarország leghíresebb sakk
játszója győzött le.

— Halál a síneken. A magyar állam
vasutak Ujhely—kassai vonalán egy 
ismeretlen ember holttestére akadtak. 
Hogyan került a holttest a sínekre, az 
még nem derült ki. Valószínű, hogy

azok, kik megölték odavitték a sínekre, 
hogy a vonat elgazolja s igy magokról 
elhárítsák az emberölés gyanúját. Az 
ügyben a vizsgálatot megindították.

— Uj fényképész. M ag a ziner An
tal sátoraljaújhelyi lakos a »Polgári Ta
karékpénztár« épületében jövő április 
hó elején uj fényképészeti műtermet 
nyit.

— Fontos háziasszonyoknak! A lakás 
csak akkor lehet tiszta és pormentes, 
ha a padló fénymázzal van be vonva. 
Puha padlóknál ez akkor érhető el leg
jobban, ha azt az Eisenstádter-féle Li
nóleum padló zománccal kenik be. Ezen 
kitűnő és elismert legjobb fénymáz 
gyorsan szárad, tartós és gyönyörű 
fénnyel bir, nem terjeszt kellemetlen 
szagot, olcsóbb minden más fény máz
nál, mert kiadóbb és tartósabb. Érték
telen utánzatoktól óvakodjunk és kérjen 
mindenki kizárólag Eisenstádter-féle 
»Linóleum padló zománc*-ot törv. be
jegyzett »vaslovag« védjegygyei.

— Hazafiul kötelesség a magyar ipart 
támogatni és különösen olyan elsőrangú 
gyárost, mint Keresztély Sándor, zon
gora készítő, ki mintatelepén (Budapest 
Váci-körut 21. ipái udvar) raktáron tartja 
az összes külföldi zongorákat nemcsak, 
hogy azokat eladja, hanem azért, hogy 
a vevőknek azonnal be is bizonyíthassa, 
miszerint saját gyártmányú zongorái 
ép oly jók és tartósok, mint bármely 
külföldi gyártmány. Keresztély Sándor 
rendkívül figyelmesen és lelkiismeréte- 
sen szolgálja ki vevőit, zongoráit 10 
évi jótállással adja el és ócska zongo
rákat is becserél Ha minden gyáro
sunk a magyar gyártmánynak olyan 
hírnevet szerez, mint Keresztély, akkor 
a magyar ipar föllerJülése nemcsak 
hogy biztos, hanem még a külföldön is 
előkelő helyet fog kivívni.

— Hogyan lett egy házaspár 6 gyer
mekével boldog! Egy a fővároshoz kö
zeli vidéki városban élt férj és feleség 
6 gyermekével. A férj mindig szorgal
mas volt, de mégis csak ritkán sikerült 
neki valamit keresni, úgy, hogy csa
ládját alig bírta eltartani. Az asszony
nak egyszerre csak azon gondolata tá
madt, hogy férje tudtán kívül részt vesz 
az osztálysorsjátékban. Sokáig takaré
koskodott a krajcárokkal, mig egy ne- 
gyedecske sorsjegyet beszerezhetett 
volna; ekkor Török A. és Társa cég
hez, Budapesten, Váci-körut 4., fordult 
és megrendelt ott V4 sorsjegyet. Szá
mát sem az 1-ső, sem a 2-ik, de a 3-ik 
és 4-ik osztályban sem húzták ki. El- 
csügedve irt az asszony Török A. és 
Társa cégnek : »még csak két osztály, 
aztán veszve vannak a megtakarított 
krajcárok«. Ez azonban nem igy volt, 
rrmrt az 5-ik osztályban nagy nyere
ménynyel húzták ki a számot. A Tö
rök cég, mely előttt a család szánal
mas helyzete ismeretes volt, azonnal 
sürgönyözött az asszony részére meg
állapított címre, hogy sorsjegyüket egy 
nagy nyereménynycl kihúzták. Másnap 
már megjelent az asszony férjével együtt 
Török A. és társa cég budapesti iro
dájában, de férje előtt még titkolta, 
hogy mi történt. Csak amikor a hiva
talos huzási jegyzékből meggyőződött 
és miután Török A. és társa cégtől a 
pénzt felvette, adta meg urának a fel
világosítást. A szegény ember öröme 
leírhatatlan nagy volt, reszkető kezek
kel és örömkönnyekkel szemeiben, ölelte 
át feleségét ezen szavakkal: »neked kö
szönöm jó asszony, hogy mindkettőn
ket gyermekeinkkel együtt boldogá tet
tél«.

Távirat.
A mádi ellenzék győzelme.

(Mád műre. 81. d. u. 4 óra). Schnei- 
der Károly mádi főbíró állásáról való 
lemondását ma benyújtotta Pintér 
István szerencsi főszolgabíróhoz.

«
A múltkori jegyzőkönyi megro

vás első stáció volt, ez a máso
dik stáció — Ulésházi jegyző bu
kásához.

KÖZGAZDASÁG.
Borkóstoló.

A Zemplénvármegyei gazdasági egye* 
sülét szőlészeti szakosztálya elhatározta, 
hogy a múlt évben tartott borkóstolót 
ez éven ismét meg fogja tartani, avég- 
ből, hogy a belföldi valamint a kfll* 
földi kereskedők saját észleleteik alap
ján meggyőződést szerezzenek arról, 
hogy a Tokaj-Hegyaljának a filloxera 
pusztítás után újonnan telepitett szőllői 
az utolsó öt év alatt milyen minőségű 
bort termettek és hogy jelenleg is, a 
régi meghamisittatlan valójukban még 
milyen borkészlettel rendelkezik a szőlő- 
birtokos közönség.

Különösen szükségünk van ma erre 
midőn a Hegyaljának tavalyi termése 
még majdnem mind együtt van, midőn 
dacára annak, hogy e termések oly 
kitűnőek, mint a régibbek, eladni a 
termelők alig képesek.

Az óriási nagy mértékben beözönlő 
olcsó olasz borok annyira elárasztották 
már ma a piacokat, hogy minden esz
közzel oda kell hatnunk, hogy valami* 
képen útját álljuk ennek a heözönlés- 
nek, mert ez veszélyezteti bortermelé
sünket és miután közönségünk a szőlők 
felújításával az agrár kölcsönyt igénybe 
vette, melynek 15 évi rövid időre sza
bott évjáradéki részleteit fizetni kellene, 
akkor igazán nem lenne képes e köl
csönt sem fizetni, sem pedig törlesz
teni, ha az idegen származású borok 
által fokozott kínálat s az ezzel kap-* 
csolatos alacsony árak meg nem szűn
nek.

Mindez okok csak uj bizonyítékokat 
szolgáltatnak a mellett, hogy- min
dent el kell követnünk arra, hogy a 
borkereskedelmünk pangását megvál
toztassuk.

E célból rendezi a Zemplénvármef- 
gyei gazdasági egyesület borkiállítását, 
melyet április hó 26-án tart meg Sá
toraljaújhelyben a vármegyeháza nagy
termében. E borkóstolón, mint értesü
lünk, képviselve lesznek úgy a régi, mint 
az uj tőkék borai, hogy ezzel újólag 
tanúbizonyságot tegyenek szőlőbirtoko
saink arról, hogy dacára a filloxera 
pusztításának a szőlők a felújítás terén 
hozott óriási áldozatok és fáradtság 
árán bár, mégis megvannak s meglesz
nek ama borok, melyeknek hírességét 
az egész világ hangoztatja.

Gazdasági egyesületünkkel karöltve 
a magyar Földmivelésügyi minisztérium 
is intézkedett már, hogy a vincellér- 
iskolák is veprenek részt e borkóstolón 
boraikkal, s egyszersmind a consulatu- 
sok utján tudatta Európa minden álla
mában a borkóstoló napját, hogy a 
borkereske ' ' érdeklődése és a fo
gyasztó közór.tg figyelme a valódi 
Tokaj-He valja! borra felhivassék.

A borkóstolóra, mint a hivatalos ér
tesítésben olvassuk, az uj borok két fél 
literes üvegekben, az ó-borok pedig a 
megfelelő minta üvegei '>'■!! küldendők 
be a titkári hivatalba j hó 20-áig.

Ez utón is felhívjuk . legyalja bor
termelőit, hogy mentői többen vegye
nek részt a kiállításon, hogy ismételten 
bebizonyítsuk azt, hogy a Hegyalja 
nem vesztett értékéből, hanem maradt 
bora, ami volt a világszerte híres hegy
aljai bor.

* Az állategé szségügy államosítása.
Az állategészségügy államosítására vo
natkozó törvényjavaslat, mint értesü
lünk már elkészült s Dar ányi  Ignác 
földmivelésügyi miniszter a jövő héten 
befogja nyújtani a képviselőháznak.

Ip a r és kereskedelem .
x Pénztárvizsgálat. Megemlékeztünk 

már arról, hogy DrexXer miniszteri szám- 
tanácsos, a keresk. miniszter kiküldötte 
? hét elején végezte a rendetlen ipar- 
testületi betegsegélyző pénztár vizsgá
latát. Csütörtökön befejezést nyert a 
vizsgálat, de az elnökséghez görcsösen 
ragaszkodó ipartestületi vezetőség nagy 
keserűségére a miniszteri kiküldött, a 
kassai kamara kiküldöttjének egy napi 
vizsgálatból merített és a sajtójuk utján



reklamirozott » tapasztalt rend és p o n - Most is hiszek benne, mint a hogv a jó Iste 
tossag fölött való megelégedésének« is1bÍMIe(': megtanultam hinni, hogy va 

> . t bar sohase láttam De ez azért nem mindénem »adott kifejezést«, Ezen »nem« kinél van igY senkintíl sc tudjuk ,.K)rc mc| 
szócska nemcsak a nemleges lelkese* Jósoln i lesz-é szerelem a házasságában. A 
dést tükrözteti vissza, hanem tar • csak a jövő fogja megmutatni. Türelem, 
talmazza ám azt is, hogy a miniszteri . H. S. Bodrogköz. Az árvaszdk engerielye nd 
i -i -o j • t . , • • . . l kul is folyamodhatik a kiskorú gyermek nkiküldött jelentése a minisztert erélyes vének min ag y a ro sitá sáé rt az anya, csak 
intézkedésre és a bajok gyökeres or*, névmagyarosítás engedélyezése után ezt i 
voslására fogja késztetni. Ez az intéz* kell jelenteni az árvaszéknél is 
kedés -  a mely már talán holnap id e  i K- «. Szenncs. Csak egyetlen mód van r 
/ , . . . . .  . , , tegyen jelentést a felettes hatóságnál,érkezik -  az ipartestulet elnökségének Sportsman Felvidéken, i. A budapesti ésbéc  
elmaradhatatlan bukását fogja eredmé-j versenyekre, sőt a külföldiekre is nagyon gval 
nyezni. r»n fogadnak vidékről, \agy a Vadász- t

X Iparkiháflási ügy. Az ipartestület és Versenylap szerkesztősége, vagy valame'yi 
. h . , T . , i . . .  • bookmaker utian. 2 Szerkesztőnk koszolvezetőségének ipari kötelességtudasaira mindnyájuk érdeklődését, az ügyet a segéde 

különös fényt v e t az az ítélet, a m ely- intézik, valószínűleg e héten befejezést nyer. 
lyel Sátoralja-Ujhely város tan á c sa , m in t i Nem közölhető. A nászút szólóban. A 
elsőfokú iparhatóság, az ipartestület cl- elhagyatott város. - Szomorúság és siralom 
nőkét és alelnökét iparkihágásban v ét- (Költemény.) — A megvetett koszt, 
késnék mondta és 50—50 korona meg 1
fizetésében elmaiasztalta azért, mert két] Kiadó tulajdonos:
kőművessel iparszerü igazolvány nélkül LANDESMANN MIKSA, 
átalányszerü díjért kőműves munkákat
végeztettek. Hiszik az iparosok, hogy ' ~T7
az a vezetőség, amely sajat céljaira a
törvényt is kijátszsza, immár soká úgy O h a r p l e s  ijt;
sem lesz az ipartestület élén. Ilyen tör-
vénytelenségek mellett ez valamelyest fO lO lC IlS r tfY O K ^f ''fimegnyugtatja az iparosokat. T V|J[ VHwl f
•-— — .-- - - ----------—  |S 1 0 0  d rb  2  f r t . g

A szerkesztőség üzenete: Vetendő április hóban. 8
3 Kapható: !k

Kiváncsi menyasszony. Kérdésével édes kis- r f '  ,  ,  , i.7s>
asszony igazán zavarba hozott minket. Hogy c>=$ (11108% Á IÍO S N ^ IT j y<
van-e szerelem a házasságban? Erre egy okos m  n  ,
és szép asszonyka azt felelte egy alkalommal: V b . , -KOZVag) ̂  Q
»Mielőtt férjhez mentem hittem benne. Mo-st?

fiz  első leánykiházasitási egylet m. sz.
Le (Unj és fitt b iz to sító  intézet.

Alapittatott 1863 bán.

Sátoralja-Ujhelyben Zemplénvármegyére főligynükséget létesített 
Iro d a :

Alexander Vimos könyvkereskedésében.
Előnyös feltételek mellett alügynökségeket felállít, ügynöküket 

lelfogad, ebben nem jártasokat díjmentesen betanít.
Bővebbet az irodahelyiségben.

Jövedelmes mellékfoglalkozás uraknak és hölgyeknek.

%
|  ERTESITES. |

Van szerencsém a nagyérdemű közönség becses Jk 
tudomására hozni, hogy &

§j február 1-től g

|  piheni polgári ser- j
tö zd e  sö ré t fo g o m  k im é rn i. jp

Tisztelettel |jj|

| Frisss EL i
Naponta friss csapolás. g m  f*

Sienit, granit, labrador, szürke és íehérmárvány, valamint homokkő

SÍRKÖVEK ÉS PYRAM1S0K
nagy raktára dús választékban 5 — 1000 írtig.

BURGER M. sirkőraktárában S.-A.-Ujhelyben
o „ Vörös ö k ö r“ épületben

Ugyanitt siremlék-kövek vésése, aranyozása és felállítása, a legjutányosabb árban elvállaltatik 
Sirdomb kőkerítések és vasrácsoaatok fe lá llítá sa  a legszebb és legerősebb kivitelben.
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Révész Sándor női- férfi divat-áru és confectió terme
M a i s o n  <le L u x é .

*•*-£• *+ BUDAPEST, VII. Csömöri-ut 6.

yilsó (Joupon) Divatkelme, €rnyő, (nap- és esőernyő) fátyol, fehérnemű, férfi-kelengye, függöny, fűző, (mieder) Jyermek-kelengye, 
illatszer, ingek, (blouse) Kesztyű, JVÍosó, (creton, batist de laine) fíyak-öiszek, (Jabot) fíői-kelengye, Selyem- és szőnyeg-áruk

versen I/m entes beszerzési telepe . 4—15
Szigorú üzleti elvek.

Nagys dg os a sszo ny o m !
Megkiilömböztetett tisztelettel van szerencsém nagyrabecsült tudomására hozni, hogy tavaszi eredeti újdonságaim 

megérkeztek. Rendkívül nagy súlyt helyezek arra, hogy az előkelő hölgyközönség szükségletét úgymint ezideig, a jövőben 
is szigorúan olcsó szabott árak mellett a legújabb (heute noveauté) és legjobb kivitelben beszerezhesse nálam.

D aczára az idei nagy áremelkedésnek azon kellemes helyzetben vagyok, hogy az idei korán és nagymeny- 
nyiségben eszközölt bevásárlásaim  folytán az összes áru készletemet minden áremelés nélkül bocsájthatom forga
lomba. 20 koronán fe lü li  rendelményeket bérmentve szállítok; idegen szövetekből is készítek toilette-okat.

Amidőn még az alantirottakról szives tudomást venni szíveskedjék, kérem megtisztelő rendelményeit, melyeknek 
lelkiismeretes és pontos teljesítéséről czégem jóhirneve kezeskedik.

Kitűnő tisztelettel c Révész Sándor.
Teljes felelősséget vállalok a nálam vásárolt árukért, meg nem felelőt visszaveszek és kívánatra az 

érte fizetett összeget is visszatérítem.
Levélbeli megrendeléseket lelkiismeretesen teljesítek.
Választék küldeményeket az összeg előzetes beküldése mellett a kívánt ezikkből eszközlöm; meg nem 

felelő áruért az összeget postafordulattal visszaküldöm.
Rendelményeket a beérkezés napján pontosan intézek el.
Mérték után készülő rendelményeket a lehető legrövidebb idő alatt szállítok, a pontosság érdekében 

minta darabot kérek.
Mintákat kívánatra bérmentve küldök, de szükségesnek találom a czikket megnevezni, t. i. mily hasz

nálatra szükségeltetik.

A lta Ián os m égjégy zé

sek a vidéki rendelmé- 

nyckre vonatkozólag.

LANDESMANN MIKSA é s  TÁRSA
két gyorssajtóval, különféle segédgépekkel és a ledivatosabb betüfajokkal, 

a kor igényeinek megfelelően berendezett

K Ö N Y V N Y O M D Á J A
W E K E R L E -T É R  SÁTORALJ A~UJHELY DR. SC H Ö N  H Á Z

ajánlkozik mindennemű könyvnyomdái munkáiiMk, u. m .: hírlapok, folyóiratok, könyvek, rop 
iratok, diszmüvek, szinlapok, takarékpénztári évi zárszámadások, tanodái jelentések, árjegyzékek, számlák bárca- 
könyvek perforirozva (lyukkasztva) levélpapírok és levélboritékok, eljegyzési, lakodalmi és táncviga:mi meg

hívók, táncrendek, gyászjelentések, körlevelek, táblázatok falragaszok stb. stb.

isléses, hibátlan, gyors, pontos és jutányos árban
kívánatra  íöbb színben való elkészítésére.

Nagy raktár mindenféle községi, körjegyzői, ügyvédi, kereskedői, egyházi és iskolai

N Y O M T A T V Á N Y O K B Ó L
m elyek  itt o lcsób b an  kaphatók , mint bárhol.

előfizetésre és fiiró elé se R Rözlésére a legalRaímasaBB és legolcsóBB lap a

„Felsőmagyarországi H írlap"
POLITIKAI ÚJSÁG

5 vármegye független polgárainak legelterjedtebblapja. Megjelen hetenkint kétszer.
Előfizetési ára: Egy évre 5 Irt Félévre 2 frt 50 kr. Negyedévre 1 frt 25 kr. Hirdetések jutányos árban közöltetnek
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Angyaldombi szőlő ojtvány-telep kezelöségénél
Z O M B A  (Tolnamegye)

eladó m ég ca 2 5 0  ezer r itk a  szép jó l  össze- 
fó r t  szók vá n y  szerit gyökeres fá s  és zö ld - 

o jtvá n g : u. m.
Bakator. Mustos fehér, 01. Rizling, arramon. alic. bousehc, 
Kadarka. Charl blanc, charl roug Rip. portalis alanyon 100 
105 forintig, furmint portalison 11 5 frt. K up. monticol. ar-
ranion. Rupestr. Gainey eoder Kúp. niettalica alanyon 105 115
frtig: 15 ezer furmint Rup. moaticolán 120 frt rá 50 a legfino
mabb chasla. muskotály és csemege faj ojtvány. n. m. Muso. 
alexandr, M. burdelle. M. passatuti. M. ottonoí. M. bamburg
blac. M. frontiquon roug. Mandl, royal stb. száza 13 —15 frtig, 

ezre 120-125  frtig.
100 ezer gyökeres zöld ojtvány egyszerű párosítással mézes 

fehér, mustos fehér, oh rizling ezre 100 frt.
50 ezer zöld ojtvány egyszerű párosítással Bakator, mustos 
fehér, charl. roug, Járdoványi, ol. rizling, mézes fehér, portalis 

alanyon 55 frt, monticolán 65 frt.

fajtiszta amerikai sima és gyök. vesszők u. m.:
I sima gyök 100 ezer dbon

I. II. I. II. fnljjlj mpfirpiulp
Ripari seloeta (portai) . . .  i 0 ‘2 —■ Ipsnpl mpnfplpln

„ portai, gloir de Montp. 3 12 S ”
Rup. monticola .................. 0 5 IS 12 y

„ m e tta lic ....................... 10 0 20 l()|Fa>,iszta eyökcfp-s
„ Gamay Couderc . . . 10 0 IS 12 ds sima kiválöbh
„ A rram on.......................10 (í 1S| 12'Rupestris Hybridek

Gross co llm á r...................... 10 (1 1S| 12 külön-külön névvel
Solonis ............................... I 10 (í 18 12| ellátva, száz á 2 frt.
uinkéneggel fenttartandd .  i mj||jj 

vagy homokszoloknok • 2 rw.™.v»,
u. m. Nemes kadarka, 5 frt erős 2 éves 6 frtban: ol. rizling, 
ezerjó ezre 8 frt. Furmint Mézes fehér. Rajnai rizling. Zöld 
sylvani, Nagyburgundi, Oporto. Alic, bousch., stb. stb.. ezre 
10 frt. Számtalan Muscat, faj. mint musc. cropu. Alexandr. 
Lnnél. Frontignon roug. Dr. Rob. Hoggi. Férd. Lesseps. Fassa- 
tutti, Chas. fajok nagy választékban 15 — 30 frtig.

A legkiválóbb fehér, vörös, kék, csemege, Chasseias és Musko
tály és borfajokból ca 600 fajban sima vesszők.

Megkeresésekre alulírott által külön árjegyzék küldetik. A 
vesszők fajtisztaságéért jótállás, megrendelések az ár Vsával 
fenti czimre vagy a tulajdonoshoz

I V I L L I N  G E  t i  M  A  t i  T  O N  
Z o m b a  (Tolnáin.) intézendők.

A tavalyi országos mezőgazdasági kiállításon Szegeden a 
telep a legnagyobb collectióval 105 fajjal volt képviselve s 
az első dijat aranyérmet a borai után. a 11-ik dijat ezüst ér
met nyert.

| Első zemplénmegyei honi bútorcsarnok. |
1 S - A . - U j H E L Y .  ^

1 Van szerencsém tisztelettel a n. é. közönségnek b I
1 tudomására hozni, hogy egy nagy bevásárlásról haza i 
I érkezvén, ez alkalommal azon szerencsés helyzetbe juttot- I 
\ tam, hogy 1

| BUTORRAKTÁRAMAT i
| a legmodernebb szalon, ebédlő, és hálószoba berende- \ 
| zésekkel óriási választékban bővíthettem ki.
I Tekintettel pedig azon körülményre, hogy ezen nagy
) bevásárlásom alkalmával egész raktárkészleteket vettem  
 ̂ meg azon kellemes helyzetben vagyok, hogy m ától fogva  
1 áru im at sokkal olcsóbb árakon hozhatom forgalom ba  
 ̂ m in t ezelőtt. Miért is kérem e kedvező alkalmat meg- 
f ragadni és Ígérem, hogy a n. é. közönség bizalmát mint 
i eddig, úgy ezután is igyekezni fogok kiérdemelhetni.

i 63—38 Kiváló tisztelettel

| WILHELM HENRIK.

B  c* í»* íi t i  ju* y o I> 1> n y e r  e  in ó  n y
legH zerenesésebb  eHetben

1 . 0 0 0 , 0 0 0  korona
Az összes 50,000 nyeremény Nyújtsunk kezet a szerencsének! 

jegyzeke. jVlár sokan szerencsések lettek
a legnagyobb nyeremény legizertmei&iebl. e»u'.b.-n ggy bilink Vásárolt SOrSjeg/gyel!
Í  i © €  ' i i . Ö C ©  k o r o n a  Az üSl‘sz vtágban a legnagyobb
» * * * * * *  riHWn . M M ,  egé}j,ekke .V r" "la%  U.r- " * •osztalysorsjotek legközelebb uj-

hói megkezdődik.
■Š “ |j:ata S 2 2 í | 2 S  100,000 sorsjegy« 50,000
ikj Q n,, r. a pénznyeremény jut, tehát az ol-

Q „ „ 3 0 4 ) 0 0 0  dalt álló nyereményjegyzék sze-
M ^ fi rint 11 sorsjegyek felet pónznye-

~ v » flAUMFSr reménnyel huzzék ki és egy kül-
Í fl „ „ o o o o o  földi s írsjáték sem képes arány- H  

w híg üy nW  nyereményeket fel-

® u n  “ 1 f w <!f *f  mutatni, mint a mi magyar osz-
j 7 0 0 0 0  tály sorsjátékunk.

” ” A legnagyobb nyeremény sze-
2 „ „ OOOOO rencsés esetben
1 . 4 0 0 0 0  e g y  m illió  korona. B
~ Egészben tizenhárom millió 160

1 ” ” í í ^ X I k X  ezer korona lesz kihúzva és az
« 0  1  „ „ 3  » 9 0 0 0  egész vállalat állami felügyelet
y[ ~ '& O O O  alatt áll.
wi 7 » * w í / í F 'IFV  As eredeti sorsjegyek tervszerű

‘A  „ „ 1  3 0 0 0  árai az I. osztályhoz:
g f i  d & l S h j f c O  efly nyolezad frt —.75 vagyis 1.50 kor.

.51 „ egynegyed .. I.5Ö „ 3. -  „
4*7 „ „ 5 0 0 0  egy fél 3.- 6. -  „

i,gy eflé8z 6,~ ” ,2-“  »” tJF^F'SFV utanvét mellett vagy az összeg
„ 3 0 0 0  előzetes beküldése ellenében. Hi- H

|  vatalos tervtzet díjtalanul. Mcg-
- rendelést eredeti sorsjegyekre

„ „ 5 0 0  j  g, ^pr i|is y  10-ig
» 0  „ „ 3 0 0  . .  r . . . . . . . .  . 9kérünk hozzánk beküldeni.

- Í J ®  T . .  . . .  M  ~

7Z: :  55S iorokyi.« jsa
50 „ „ 1 00  =  B A N K H Á Z  ------ B

3000 —  » O" _ .. \  aczi-korut 4  a.
SOOO „ „ Sok és nagy nyereményt fizet-

HftA nyer. és jut. i f i n  a a a  tünk tisztelt vevőinknek: rövid idő 
JU jU U l/ összegben iú . iD U jU l/v  alatt több mint három millió koronát

Rendelőiével levágandó. Török A. és Társa uraknak Budapest.
Kérek részemre.......... I. oszt. m. kir. szab. osztálysorsjáték eredeti

sorsjegyet a hivatalos tervezettel egyíit küldeni.
A . c  ̂ utánvételezni kérem . . . „Az összeget frt p03tautalványnyal küldöm. A nem tctszó törlendő.

n n u H H H B H n i

Hirdetések
ju tányos árban! k ö zlésre

fe lv é te tn e k

a „felsőm agyarországi ^irlap“
k i adóihivatalában,

26. szám. (6) F E L S 6  M A G V A R O R S Z Á G I  II I  R L A P. Szombat, márczius 31.

N yom tatott Landesm ann Miksa 6s Társa gyorssajtójan Sátoralja-Ujhely
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