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Fizess magyar !
Vándorol, egyre nagyobb tö 

megekben vándorol Amerikába a 
magyar. Bizonyosan nem a nagy 
jólét, az elviselhetetlen boldogság 
elől szökik meg, hanem a nyo
m orúságtól menekül a tengeren 
túlra.

Nagy a nyom orúság! nincs mi
ből adót fizetni, nincs miből élni.

És mi mindenre volna szükség 
ebben a term észet által oly gaz
dagnak terem tett, fiainak bűne ál
tal olyan szegénynyé te tt ország
ban! Mennyi sürgős, égető szük
séglet vár kielégítésre.

A tisztviselőink csak azt kérik, 
hogy annyi fizetést adjanak ne
kik, amennyit az osztrák tisztvi
selők kapnak. Nem adja meg ne
kik az állam, mert nincs pénz.

A magyar tanítók csak azért 
könyörögnek, hogy annyi fizetést 
adjanak neki, amennyit a legutol 
só állami tisztviselő kap. Nem 
jut nekik annyi se, m ert nincs 
pénz.

A magyar nemzet létérdeke, 
fennmaradása, a nemzetiségek 
m indent elárasztó tengerében ful
dokló magyarság megmentése 
kétségbeesetten kéri, követeli is
kola, nagyon sok iskola felállítá
sát. Nem lehet, mert nincs rá 
pénz.

Négyszáz magyar iskola létesí
tését mondta ki törvénynyel a 
magyar állam ezredéves fennállá
sának emlékére. A törvény meg
van, de iskola nincs S a törvén) 
egyetlenegy tótot se fog magya
rul megtanítani. Nem hajtják vég
re a törvényt, mert nincs pénz.

És a gazdasági, az ipari, k e
reskedelm i szükség letek! Ame
lyeknek a kielégítése olyan ége
tően sürgős, és amelyeket mégse 
elégíthet ki az állam, mert nincs 
p én z !

Bizony mindezeknek és az or 
szág ezer más nagy érdekének 
nagyon soká várni kell még a 
kielégítésre. Es nagyon sok ezer 
m agyar fog még megválni ha
zája földjétől, amig célszerű gaz
dasági intézkedésekkel lehetővé 
lesz téve, hogy itt m aradhasson 
itthon megélhessen. Mert nincs 
pénz, egyáltalában nincs pénz!

Es ami pénzt az adóztatás ir
tózatos túlfeszitésével ki tudnak 
még préselni az agyonnyomor- 
gato tt népből, az fontosabb cé
lokra kell, annak sürgősebb ren 
deltetése van.

A mi kormányunk is azt m ond

ja a nemzetnek, amit Kossuth 
Lajos 1848-ban :

». . . ha van valahol a hazá
ban egy sajgó kebel, mely or
voslásra, — ha van egy kíván
ság, amely kielégítésre vár: szen
vedjen még egy kissé a sajgó 
kebel s várjon még egy kissé a 
kívánság; . . . «

Igen, most is várni kell a nem
zet legnagyobb és legsürgősebb 
érdekeinek, mert még nagyobb, 
még sürgősebb szükségleteket kell 
előbb kielégíteni.

így legelőször is a királyi csa
lád fizetését kell felemelni. Mert 
a szegény tanító megélhet 500 
forint fizetésből, de a királyi csa
lád rengeteg birtokai mellett se 
tud megélni az ő 18 millió ko
rona civillisztájából. Sürgősen meg 
kell neki szavazni még négy mil
liót, hogy annál többet költhes- 
sen a magyar nép filléreiből bé- j 
esi múzeumokra, bécsi színhá
zakra, bécsi palotákra. Mert Ma

gyarországra és Magyarországon 
!jóformán semmit se költ a király, 
sőt újabban felénk se néz.

Hát csak éhezzenek tovább a 
tanítók, gyermekei, — ők várhat
nak, de az udvar nem vár, a bé
csi színházakra sürgősebben kell 
a pénz.

Azután pedig egy bölcs oszt
rák generális lágyulni kezdő agyá
ban egy szép napon megfogant 
az a szellemes gondolat, hogy 
az osztrák hadsereg csak úgy ver
heti meg a muszkát, ha harminc-1 
ezerrel több katonát soroznak be 

is százmillióval több pénzt költe
nek el rá.

Nosza elő minden épkézláb em 
ber, csapja földhöz a kaszát, ka
pát, meg mindenféle kenyérkereső 
szerszámot, hagyja parlagon a 
földjét, üresen a műhelyét, betevő 
falat nélkül a családját, s álljon 
be a glédába, feketesárga zászló 
alatt, »néphimnusz« hangja mel
lett csinálni haszontalan parádé 
kát és komédiákat másfélmillió 
szerencsétlen társával együtt, akik 
kenyérkereső, nemzeti vagyont 

; szaporító polgári munka helyett 
szintén a magas tiszt urak sze 
szélye szerint parádéznak céltala
nul és haszontalanul. Mert hogy 
haszontalan a parádé, hogy ez az 
érzés, lélek és lelkesedés nélküli 
hadsereg nem fog megvédeni min
ket semmi ellenségtől, azt na
gyon jól tudja mindenki.

S nosza elő az adóprést, szo
rítani, ha a lelke kiszakad is 
ennek a népnek, mert ha ég-föld

összeomlik is, annak a száz millió
nak ki kell préselődni. Ezt már 
nem a nemzet érdeke követeli, 
de urunk és parancsolónk, az 
osztrák hadsereg. Avval pedig 
nem lehet packázni.

No jó magyar nép, hát jól 
esik neked még harmincezer ma
gyar fiút odaadni osztrák katoná
nak, még százmillió koronát kiiz
zadni, mikor már igy is éhínség
gel küzdesz ?

Látod, ezeket szavaztad te meg, 
mikor pénzért, pálinkáért kor
mánypárti képviselőket választot
tál. Magad akartad így, hogy nyúz
zanak, kínozzanak.

Hát csak edd meg most már 
a magad főztjét! S tanúid meg, 
hogy ez a jutalma a kormány
pártra való szavazásnak

Búza B arna .

B e lg iu m i á lla p o to k  a B o d r o g k ö z ö n .* )
(V.) Hasonlatokkal élve mondhat

juk. hogy a belgiumi társadalom a 
közelmúlt időkben füstölgőit, gő- 
zülgött, a külvilágot ámulatba ejtő 
lángnyelveket hányt, erősen forrt és 
robbanással, úgynevezett belforrada- 
lominal is fenyegetődzött.

Végre azonban egy erős fagyasz
tó zuhany : a hatalom erőszaka min
dent elnyomott és lehűtött.

A sztrájk megszűnt, a belgiumi 
munkás-forradalom lezajlott és a nép 
már halottjait is eltemette csend
ben. rendben, nehogy a koznyu- 
galmat hiába és haszontalanul há
borítsa. 11a ezen ügyet a minde
nütt és mindenkor vakságban szen
vedő hatalmasok felületességével 
szemléljük, a mozgalom befejezett
nek látszik és a szurony legjobb 
szociális gyógyszernek kínálkozik.

Ámde ha a dolog mélyére elfo
gulatlanul nézünk, okvetlenül azon 
meggyőződésre kell jutnunk, hogy 
őzen veszteség nyereség volt. hogy 
a népnek ezen veresége jövő győ
zelmének legbiztosabb záloga. Mert 
ezen mozgalomból kitűnt, hogy a 
munkástömeg összetart, hogy a mun
kásnép elég higgadtsággal, elég ko
molysággal és tiszteletet parancsoló 
politikai érettséggel bír, miáltal azo
kat is fölrázta, akik az ügygyei ed
dig nem törődtek.

Tűnődve kérdezzük tehát, mi 
adott okot a népnek ily tartós és 
impozáns felbuzdulásra Belgiumban?

Hiszen a belgiumi nép általában 
jólétnek örvend : mezőgazdasága ma
gas fokon áll. ipara világhírű, ke
reskedelme nagyon fejlett és virág
zó. sőt többé-kevésbbé általános sza
vazati joggal is bírnak. Nemde a fő
úri és nyárspolgári bölcsesség erre 
azt mondaná, hogy az egész csak 
felfújt dolog, a szociálista népizga-

*) Már régebben kaptuk ezt a nagyon 
érdekes felszólalást a Bodrogközről. Akkor 
elmaradt a közlése, de most aktuálisnak 
a Tiszuszabályozó társulat ügyébon kifej
lődött polémia alkalmából.

tók műve, kik a zavarosban mandá
tumok és hasonlók után halászni 
akarnak? De ezt a bölcselkedést a 
tények maguk hazudtolják meg. En
nek a mozgalomnak sokkal tisztább, 
sokkal eszményibb okai voltak: ott 
az emberi méltóság az aljas ármány 
ellen, az emberi öntudat az aivag 
és a pénz uralma, valamint a kaszt
szellem hatalma ellen küzdött! Mert 
Belgiumban megadták ugyan az ál
talános szavazati jogot, hogv a nép 
igazságos követeléseinek eleget te
gyenek. De az úgynevezett felsőbb 
körök, kik a hatalmat majdnem min
denütt öncélnak tekintik és minden
áron magukhoz ragadják, elég fur- 
fanggal módját ejtették annak, hogy 
az általános szavazati jog dacára 

| nem a nemzet többségének aka
rata, hanem a saját maguké : azaz a 
kisebbségé érvényesüljön. Ezen 
előnyt azon törvénynyel biztosí
tották maguknak, mely szerint min
den 25 éves polgár egy szavazati 
joggal bír, ellenben azok, kik na
gyobb vagyon fölött rendelkeznek, 
bizonyos census szerint több szava
zattal bírnak. Ebből aztán oly vi- 
szás állapot fejlődött, hogy egyes 
emberek vagyonuk révén egész vá
rosok összes szavazatait, tehát sok 
polgárnak (kiknek a vagyontalanság 
egyedüli fogyatkozásuk) az akara
tát egyes-eg) ediil ellensúlyozzák. 
Látható tehát, hogy ez a törvény 
kizárólag a túlvagyonos osztály és 
a nagy egyházi javadalmak kezelő
inek a malmára hajtja a vizet.

Ezek után már nem csodálhatjuk, 
hogyha a belgiumi nép a rendezett 
viszonyok, a magas fokú jólét és 
általános szavazati jog dacára sincs 
sorsával megelégedve. Hiszen azt, 
amiért őseik a múltban és ők a je
lenben küzdöttek, mégsem érték el. 
a régi rabszolgaság és jobbágyi ál
lapotból újabba estek, csak a forma 
változott.

Azon legigazságosabb és legembe
ribb vágyuk, hogy életük és va
gyonuk felett szabad emberekhez 
méltóan saját maguk és nem mások 
intézkedjenek, még most sem telje
sült. Egyenlőség csak az uralmon le
vők között, testvériség csak a kü
lönféle hatalmi érdekkörök között, 
és szabadság csak az eszközök vá
lasztásában jött létre : de a nemzet 
zöme, a közepes sorsnak és a 
nép még mindig a „Szabadság" 
„Egyenlőség" „Testvériség" körvo
nalain kivid állnak. Avval a külö
nös szavazati joggal oly furcsa hely
zetbe jutottak, hogy a dolgok ren
des menetével javítást nem is vár
hatnak, mert saját maguk nem se
gíthetnek a bajon, a hatalmas kis- 
sebbségtől a javítást nem is várhat
ják. mert amazok a törvénnyel fe
dik magukat, mely szerint mindenki 
egyenjogusitva van, tehát nem kér
ni. hanem tenni kell.

így játsszák ott ki az igazságot 
és ezért zúg a tömeg! Ez eléggé 
elszomorító, a haladás iránti ügyün
ket is képes megingatni, mindamel* 
let talán mégsem foglalkoznánk o 
helyütt, ha erre közelelebbi okunk 
nem volna. De sajna, nagyon is erős 
okunk van rá. A Bodrogközön is a

MAGAZINER ANTAL s . - n . - ú j h e l y i  f é n y k é p é s z  az igazolványokhoz, illetve féláru je 
gyekhez a fé n y k é p e k e t  a rendes árért platin papirosra késziti, a mely 
nem sérül meg, mint az eddig készült fényes papíron. -----=
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a belgiumihoz hasonló okok miatt 
forradalmi állapotok vannak. Nem 
ugyan mint amott, activ forradalom, 
hanem a következményeiben sokkal 
veszedelmesebb passiv forradalom: 
a kivándorlás!

Ennek pedig, ha nem is egyedüli, 
de határozottan egyik főokaa»Bod- 
rogközi Tisza szabályozó Társulat« 
Ez a társulat annak idején csak ide
iglenesen, csupán az ármentesités cél
jából alakult ós ki volt mondva, 
hogy mihelyt az erre fordított költ
ségek a tagoktól fizetendő részletek
kel fedezve lesznek, minden továb
bi fizetés megszűnik.

Itt azonban újabb ós újabb köl
csönöket vettek fel s ezt nem az 
ármentesitósre, ami már rég óta be
fejezve van. hanem a talajvíz leve
zetésére fordították. Ez azonban nem 
az összes társulati tagoknak válik 
hasznára, hanem csakis egyeseknek. 
t. i. akik talajáról épen levezetik a 
vizet. Mindamellett a terheket az 
összeség viseli a régi arányban s így 
a helyett, hogy az illetmények csök
kennének, még mindig jobban emel
kednek és emelkedni is fognál*, 
tudja az Isten meddig, mert az épít
kezések ós kezelési költségek hor
ribilis összegeket emésztettek és 
emésztenek fel nap-nap után.

Ennek következtében flz egyenes, 
a görbe s mindenfélekép galyabitott 
adókkal agyonnyomott közép és kis 
birtokosok a társulat által újabban 
és újabban szaporított adókat most 
már el nem bírják! Hogy ez aztán 
mire vezet, azt mindenki gondol 
hatja.

Segíteni azonban még sem lehet, 
mert eunél a társulatnál a szavazás
nak fent kifejtett belgiumi módja 
dívik és azok, kiknek az újabb köl
tekezések hasznukra válnak, noha a 
kissebbsóget képezik, mégis szava
zattöbbséggel bírnak. Igv aztán a 
szegény ember, aki addig, tűig a 
Tisza és a Bodrog a Bodrogközön 
vadházasságban éltek, az ebből a 
házasságból eredő halacskákat fog- 
dosta és gondtalanul élt belőlük, 
most ugyan árvizet nem iszik, sült 
halat nem eszik, de ahelyett ihátik 
izzadságot, úszhatik adó-árban.

Részletekbe mostan még nem aka
runk bocsátkozni és személyeket 
sem nevezünk meg. mert senkit sem 
akarunk arra kényszeríteni, hogy a 
jelenlegi téves állapotot védje. Mi 
szívesen elfeledjük a keserű múltat 
s tűrhetetlen jelent egy jobb és tűr- 
hetőbb jövőért.

Jelen sorainkkal csak az illetők
nek figyelmét akartuk felhívni arra, 
hogy itt is ugyanazon okok létez
nek. mint Belgiumban, s a követ
kezmények is hasonlók. A különb
ség csak abban áll. hogy mig amott 
a nép zajong, mert tovább tűrni 
nem akar; addig itt kivándorol, mert 
tovább tűrni nem tud.

Mivel pedig meg vagyunk győ
ződve, hogy az illetőknek ez a pasz- 
sziv forradalom épugy nincs hasz
nukra, mint azon activ nem lenne 
Ínyükre, azért kérjük, hogy a tár
sulatnál a szavazás jogát igazságo
sabb alapra fektessék. Ne legyen 
többé az a visszás állapot, hogy 
mig egy 3—4CK) családból álló köz
ség. melynek mindegyike vagy földje 
vagy háza után fizet, csupán 1 —10 
szavazattal bir, addig egyesek 3—1. 
szer is annyival bírnak, mert igv 
igaz orvoslás sohasem várható Bár
mennyire is tiszteljük az illetőket, 
még sem remélhetjük, hogy saját 
érdekük ellen a közérdeket szolgál
ják. mert ehhez nagy lelkierő kell. 
ami azonban ritka. Legyen a szavazás 
joga igazságosan beosztva , akkor majd 
orvoslás remélhető, ha nem is rögtön, 
de idővel mindenesetre.

A külön vámterületért. A kü
lön vámterület mellett november 
l(j-án nagy népgyűlést rendez, 
U n g i 'á r o n  az ottani ipartestűlet. 
T öbb függetlenségi párti képvi* 
se lő is lejön a gyűlésre.

Nagyon dicséretes az ungvári

ipartestűlet hazafias akciója Az 
egész nemzetet tönkre teszi a 
gazdasági közösség, de legjobban 
érzik annak az átkát az iparosok, 
akiket megöl az osztrák verseny 
Helyes tehát, hogy ők küzdjenek 
legjobban a gazdasági szabad
ságért.

Hisszük, hogy az újhelyi ipar
testület se marad az ungvári mö
gött, nem engedi, hogy az ung
vári megszégyenítse. Hiszen az 
újhelyi iparosokban is megvan 
az a hazafiság, ami az ungváriak
ban, ők is érzik azokat a súlyos 
bajokat, amiket az ungváriak. Re
méljük tehát, hogy az újhelyi ipar
testűlet is rendez legközelebb 
népgyűlést a külön vámterület 
mellett, Nagyon helyes és kívá
natos vo lna!

fi fü g g e t le n sé g i  p á r t  ü g y e .
A függetlenségi kör választmá

nya nov. 2-iki ülésében foglalkozott 
a zemlénmegyei függetlenségi párt 
ügvóvel.

A párt helyzetét nem akartuk 
eddig nyilvánosan tárgyalni, de most 
már olyan fázisba lépett a dolog, 
hogy nem kerülhetjük el a nyilvá
nosságot.

A függetlenségi párt Zemplénme- 
gyében mint tudjuk, 1900. év de
cemberében kezdett újra szervez-! 
kedni. Dr, Lengyel Endre, a nagyér- j 
demű ősz elnök lemondott, s a párt 
elnökévé dr. Kossuth Jánost, jegy
zőjévé Dr. Búza Barnát választotta.

De tovább nem haladt a szervez
kedés, se több tisztviselőt, se bizott
ságot nem választottak.

1901-ben még tartott egv pár 
közgyűlést a párt. De a választás
kor. mint tudjuk, már elvetődött a 
széthúzás magva. Dr. Kossuth János 
elnöknek az volt az álláspotja, hogy 
csak ott indítsunk mozgalmat, ahol 
kilátásunk van a sikerre, mert nem 
szabad a pártot a bukás szégyené
nek kitenni, s „a mi zászlónk nem 
arra való, hogy a kocsmákat seper
jük ki vele.“ Miután pedig szerinte 
sehol se volt kilátás diadalra, ellene 
volt a mozgalom indításának.

Emlékezünk, hogy ennek dacára 
megindult a mozgalom, s az újhelyi 
és helmeci választókerületben soha 
se remélt fényes errkölcsi diadallal 
végződött.

Kossuth János pártelnök a válasz
tási mozgalomtól egészen távol tar
totta magát. A petíció tárgyaláson 
pedig a Dókus-párt tanújaként sze
repelt, s emlékezetes az ezt követő 
hírlapi polémiája, amelyben olyan 
igazságtalan vádakkal illette a párt 
választási magatartását.

A petíció bukása után. július hó
ban közgyűlést tartott a független-, 
ségi kör, s ezen dr. Székely Albert 
szóba hozta a megyei függetlenségi 
párt teljes tétlenségét, elnökének

Pedig időközben Búza Barna párt
jegyző is elküldte kozzá, mint el
nökhöz a jegyzői tisztről való le
mondását, s kérte, hogy a lemondás 

j bejelentése és egy új jegyző válasz- 
I tása végett hívja össze a közgyű- 
I lést.

Végre november 2-án dr. Székely 
Albert azt indítványozta a kör vá
lasztmányában. hogy fordúljon a 
kör az országos függetlenségi párt
hoz a függetlenségi párt Zemplén- 
megyei helyzetének rendezése vé
gett:

A választmány egyhangú lelkese
déssel elfogadta az indítványt, s 
megbízásából Csapó Lajos, dr. Fried 
Lajos és dr. Székely Albert választ
mányi tagokból álló küldöttség tisz
telgett nov. 10-én, hétfőn délelőtt 
Budapesten Kossuth Ferencnél, az 
országos függetlenségi párt elnöké
nél.

Kossuth Ferenc az országházban, 
több ellenzéki képviselő társaságá
ban fogadta a küldötteket, s körül
belül egy óráig beszélgetett a lég
szívói vesebben. megtárgyalva a me
gyei pártunk ügyeit.

Az eredmény az lett, hogy Kos
suth Ferenc levélben kéri fel Kossuth 
János megyei pártelnököt a párt- 
gyiilésnek nov. 30-án délután való 
összehívására. A gyűlésre az orszá
gos párt nevében s megbízásából 
Újhelyije jönnek Krasznay Ferenc, 
Lengyel Zoltán, Ráth Endre ország- 
gyűlési képviselők, Pallay Sándor 

| párttitkár s esetleg még többen.
Hisszük, hogy erre a nagyon fon

tos közgyűlésre igen nagy számmal 
fognak összegyűlni elvtársaink a me
gye minden részéből, hogy itt tisz
tázódik minden félreértés, s a me
gyei párt célszerűen szervezkedve 
az eddigi tétlen tespedés helyett 
erős akciót fog indítani, s nem lesz 
készületlen a politikai mozgalmak
kal szemben, mint tavaly a válasz
táskor.

Kossuth szobor.
Biztos mederben folyik tovább a 

Kossuth szobor ügyének elaltatása. 
A szoborbizottság nem csinál sem
mit. a város és a vármegye pedig 
azt csinálja, amit a szoborbizottság. 
Nagyon derék dolog ez, s mi örö
münkben. hogy igy történik, mint 
eddig, úgy ezután is minden szer
dán köszönettel fogjuk nyugtázni a 
szoborbizottságnak az egyheti sem
mittevést. Félévenkint pedig egyszer 
vezércikkben fogjuk dicsőíteni a 
szoborügy elaltatása körül szer
zett érdemeit. Előre is bocsánatot 
kérünk olvasóinktól, ha talán unal
massá válnánk evvel a hétről hétre 
visszatérő jelentésünkkel. Elismer
jük. hogy unalmas dolog, s érdeke
sebb volna a szoborbizottság válto
zatos és buzgó tevékenységének a 
részleteivel mulattatni a közönsé
get, de ki tehet róla, ha nem lehet!

SZÍNHÁZ.
a kör törekvéseivel szemben ellen
séges magatartását, s indítványára 
öt tagú bizottságot küldött ki a kör. 
hogy Kossuth János elnököt kérjék 
fel a megyei párt közgyűlésének 
összehívására, s ezen a közgyűlé
sen tisztázzuk a felmerült differen
ciákat.

Kossuth János szívesen megígérte, 
hogy augusztus végére összehívja 
a közgyűlést. Azután a Kossuth ün
nepek utánra halasztotta az Ígére
tét. — de ezek is elmúltak, s még 
se történt meg az összehívás. Erre 
egy októberi választmányi ülésen 
dr. Székely Albert indítványozta, 
hogy most már mi hívjuk össze a 
közgyűlést, az elnök vonakodására 
hivatkozva. Dr. Búza Barna közve
títő indítványt tett. hogy még egy
szer kérje fel Pekáry elnök a kör 
nevében Kossuthot barátikig a gyű 
lés összehívására

Ez is megtörtént. Kossuth János 
ismét ígéretet tett, de még máig 
se hitta össze a gyűlést.

Akárki találta is ki : nagyon okos 
dolog ez a három előadásos eziklus. 
Lám most háromszor egymás után 
volt olyan teli, sőt túlteli ház. ami
lyenről Komjáthy direktor Kassán 
egyelőre nem is álmodik.

Valósággal túl volt telítve a szín
ház, mert szükségből egy pár széket 
is becsempésztek, hogy egyik-másik 
jegy vételről lemaradt, műpártoló 
mégis bejuthasson. (Kérjük a polgár- 
mester urat, hogy a hazai művészet 
érdekében ne vegyen tudomást erről 
a kis szabálytalanságról.)

De hát hogy is ne telt volna meg 
a színház, mikor operettet adtak mind 
a három estén, s Komlossy játszott, 
a szép. a kegyenez, a favorit. Operett 
és Komlóssy ! Ez kell a magyarnak, 
nem Kuruez Feja Dávid !

Hétfőn este régi r ódi Leeoque- 
operettet adtak. a 80-as.évek operett- 
zsáneréből: a Kertészleányt.

Kedves, dallamos, lágy muzsikáju

színdarab, a milyen száz más is van 
a világon. Van benne kicsúfolt király, 
kicsúfolt katonaság, kicsúfolt diplo
mácia, kicsúfolt etikett és diadalmas 
szerelem. Van némi pikantéria és 
szemtelenség is, a mi 20 esztendővel 
ezelőtt szörnyen megbotránkoztató 
lehetett, de most már fel sem tűnik. 
Hozzászoktattak a francziák.

Az előadás az ismert jó erőkkel 
nagyon szépen ment

Első sorban persze Komlóssy Emmá
ról kellene írni. — de hisz az olyan 
természetes, hogy ő szép volt, ked
vesen játszott s remekül énekelt, 
hogy már mondani is fölösleges. 
Különösen a hangja meglepően friss 
és erős volt. Jól játszott Bárdos 
Irma, s mint máskor, most is igen ha
tásos volt a Szigeti Lujza erős ko
mikuma.

A férfiak kö/.űl uj ember Nógrádi. 
Hatalmas, mély bariton hangja van. 
de játéka még nagyon modoros, a 
mozdulatai szegletesek. A többieknek 
már ismerjük a jó tulajdonságait. 
Békefi szépen énekelt, Makray nagy
szerű, mulatságos király volt. Nagy 
Gyula pompás maszkjával óriási tet
szést aratott, — /gen jól is mókázott. 
Székely is eredeti volt. '

Valami szörnyű nagyon nem me
legedett fel a közönség. Tudja isten 
régen volt az, mikor az ilyen ope
rettek tetszettek legjobban. Azóta 
változott az ízlés, — különösen el
csavarták a fejünket az uj angol 
operettek. Ezek annyira képtelenül 
ostobák, hogy azostobaságukkal impo
nálnak. De a Kertészleány se nem 
elég okos, se nem elég o tóba, úgy, 
hogy az ember nem tudja, komolyan 
is vegye-é, vagy csak kacagjon rajta 
kritika nélkül, mint az angol operet
teken? Azok azostabaságukkal lefegy- 
verzik a kritikát, — de ez még nem,— 
itt a képtelenséget érzi és boszan- 
kodik rajta az ember.

A keddi és szerdai előadásról 
jövőre referálunk.

HÍREK.
E  h ó  e l s e j é v e l  áss u j  é v  n e  

g y e d  k e z d e t é t  v e t t e , e l ő f i z e t ő i n 

k e t  t i s z t e l e t t e l  k é r j ü k  a z  elő -  
fizetés m ielőbb való m eg 
ú jítá sá ra , h o g y  a  l a p  m e g  

s z a k í t á s  n é l k ü l  k ü l d h e t ő  l e g y e n .

—  Á th e ly e zé s . Barthos István hon
védszázados Kolozsvárra helvezte- 
tett át,

—  Esküvő. Czakó Ignácz helybeli 
kir. államépitészeti hivatal mérnöke, 
tegnap e hó 11-én kelt össze Gold- 
blatt Mariska kisasszonnyal Sáros
patakon.

—  Kinevezés. A nagymihályi köz
kórház igazgató főorvosává dr, Chu- 
dovszky Móricz budapesti műtőorvost 
nevezte ki a főispán.

—  R itka  k itü n te tés . Gruska Lajos 
sárospataki plébános, a Windisch- 
Griitz hercegi családnak volt neve
lője s a zemplénmegyei Kazinczy 
kör zenészeti választmányának tagja 
a ki papi beiktatását a" közelmúlt 
napokban tartotta, papai kamarássá 
lett kinevezve. E kitüntetés nem 
azért ritka, mert érdemes férfiút ért, 
hanem mert a kassai egyházmegye 
papjai között ez idő szerint Gruska 
Lajos az egyetlen pápai kamarás.

—  R efo rm átu s  fe lo lv a s ó -e s t. A sá
toraljaújhelyi reformátusok második 
vallásos irányú összejövetele f. hó 
13-án, vagyis csütörtökön d. u. 5 
órakor lesz, a parókia tanácskozó 
termében. Az est gyülekezeti ének
léssel s imával kezdődik, amely után 
lesz felolvasás, quartett és szóló 
ének-előadás és lesznek szavalatok. 
Az est műsora a követkoző: 1, Gyü
lekezeti ének. 2. Ima és felolvasás. 
Tartja Harsányi István s. lelkész 3. 
Sz. Nagy Károly „Isten aj akim k 
neked" ez. énekét előadják Szalay 
B. vezetése alatt Spillenberg Sarolta,



91. szám (3) F E L S O M A G Y A R O R S Z A G I  H Í R L A P Szerda nov. 12.
Szép Ilona, dr. Piskóty Ferencz és I 
Jm ö o s  Béla. 4. Az Ur Bél Költemény 
Várady Antaltól. Szavalja Czigler 
Mariska, o. Szügyi József »A néma 
légben csengve lágyan« kezdetű 
éneket előadja harmóniám kiséret 
mellett dr. Piskóty Ferencz. 0. Hegyi 
beszéd. Szabolcska Mihálytól. Sza
valja Kunfalvy El a. 7. Gyülekezeti 
ének.

—  D r. V á ly i János püspök jubileum a.
Az eperjesi gör. kát. egyházmegye 
számos papja értekezletet tartott a 
minap, melynek az volt a célja, 
hogy közös megállapodásra jussa
nak Vályi János dr. megyéspüspök 
húszéves főpásztori jubileumának 
megünneplése tárgyában, Ez évi ok
tóber luívában múlt húsz esztendeje, 
hogy a király eperjesi püspökké ne
vezte ki és jövő év június 15-én 
lesz annak húszéves fordulója, hogy 
e méltóságába beiktatták. Az érte
kezlet elhatározta, hogy küldöttség 
útján hódoló föliratot intéz főpász
torához, egyúttal pedig a i üspök 
nevére alapítványt tesznek jótékony- 
célra. Az ünnepély további módo
zatait ezután állapítják meg.

— TŰZ. Ismét tűzi lárma verte föl 
városunk éjje.i csendjét. A Csasz- 
lovszky örökösök tulajdonát képező 
Széchényi-tóri ház, mely átjáró ud
var a közkórházig, gyulladt ki ud
var felőli részéről s a mint az ed
digi rendőri nyomozás mutatja, gyuj- 
togás folytán. Óriási volt a veszede
lem mert a keskeny udvarban a ro
hamosan pusztító elemet fékezni úgy 
az udvar keskenysége, mint a szo
kott viz hiány miatt csaknem lehe
tetlen volt, s ha a tűz átcsap az ud
var túlsó alig másfél méternyi tá
volságban levő oldalára, úgy az egész 
Papsor menthetetlenül leégett volna 
A tűzoltóság azonban most jókor 
megjelent, sFriss parancsnok vezetése 
alatt dicséretreméltóan és hathatósan 
működött. A mentő munkálatokban 
halálmegvetéssel vett részt Naszta- 
novics rendőrőrmester, a ki egy lán
goló deszkaépületből élete koczkáz- 
tatásával mentette ki a bezárt 8 drb. 
disznót s Fuchs Izsó kereskedősegéd 
a ki egy lovat mentett ki az égő 
épületből. A tüzet igy megfékezve, 
pár óra alatt lokalizálta a tűzoltóság. 
A kár biztosítva volt.

—  A sá ro sp a ta k i fő is ko la i jo g á s z 
egy le t fo’yó évi november hó 22-én 
szombaton, a városháza összes ter
meiben a saját alaptőkéje javára 
jogász estélyt rendez. Belépő dij : 
személyjeg/  2 korona, családjegy 5 
korona. Jegyek előre válthatók:. 
Eperjese J ’̂ sef és Trócsánvi Berta
lan urak könyv kereskedésében. A 
felolvasás, szavalatokból stb. álló 
műsort tánc követi.

-  P lébános b e ik ta tás . Szép ünne
pélynek volt színhelye a Oird.lt mel
lett fekvő Karácsonmező község 
nov. 4-ikéu. Ekkor tartotta ugyanis 
a község kinevezett plébánosa : Lei- 
teregh Károly volt helybeli káplán 

! hivatalos papi beiktatásának ünne- 
; pélyét. Az installációt ifj. Sikorszky 
Endre töltszéki esperes-plébános vé
gezte. Az ünnepies istentiszteletet la
koma követte a kegyúri Bossits-féle 
kastélyban.

— K am ara i ta g vá las zta so k . A kas
kassai kereskedelmi és iparkamara bél
és kültagjainak mandátuma lejárt, 
ennélfogva az uj választások még 
ez év folyamán, később kitűzendő 
időben fognak megválasztatni.

—  Egyházm egyei hir. Kovarcz Ká
roly Girincsről Mádra küldetett se
gédlelkésznek.

— H ivata los  h irde tm ény . Az 1900. 
évi XVI. és 1902. évi XIV. t.-cikk 
alapján működő gazdasági munkás 
és cselédsegélyző pénztár célja a 
munkások és cselédek megélhetését 
és jövőjét biztosítani, a segély pénz
tárba minden gazdasági cseléd és 
munkás csekély díj mellett belép
het. Hogy ezen pénztár célzata az 
érdekeltekkel részletesen megismer
tessék. a gazdasági cselédek és mun
kások kellőleg felvilágosittassanak e 
véget egy értekezletet óhajtok 1902. 
év november hó 23. napján délelőtt 
1 1 órakor a torna-csarnokban meg
tartani. Midőn erről az illető gazda
sági munkásokat és cselédeket érte
sítem, egyúttal felkérem, hogy mi
nél nagyobb számban jelenjenek 
meg. Sátoraljaújhely, 1902. nov. hó 
8-án. — Székely Elek, polgármester.

—  M issió . P. Midlinszky és P. 
Kulcsár Jézus-társasági atyák szer
dán este 0 órakor egy 8 napra ter
vezett lelki-gyakorlatot kezdenek a 
sárospataki róni. kath. templomban

—  K inevezés. Molnár Margit oki. 
tanítónőt — az eperjesi tanitónő- 
képző-intézet végzett növendékét — 
tanítónővé nevezték ki Mádra.

—  V a r ró  L a jo s  h a lá la . Lapunk leg
utóbbi számában elparentáltuk Varró 
Lajos póttartalékos honvédet, a ki a 
8 heti kiképzés alatt tüdőgyulladást 
kapott s pár nap alatt meghalt, gyá- 
molitó nélkül hagyva fiatal özve
gyét s kicsi gyermekét. Közlemé
nyünkben, melyben a haszontalan 
futó lépéssel való kínzás és az egész
ségtelen, léghuzamos és túlságosan 
szellős (állásokban) elszállásolás el
len emeltünk békés, és kevésbbé 
edzett polgártársaink érdekében 
óvást, zárjel közé ugyan, de bevet
tük tudósítónk ama jelentését is, 
hogy Varró az esküre kivonúlás 
napján beteget jelentett, azonban az 
ezredorvos őt elutasította, s kivonul
tatta. Ezzel szemben az ezredorvos 
ur arról értesít, hogy a szerencsét
lenül járt Varró a felesküvés regge
lén kihallgatáson beteget jelentett, 
őt az ezredorvos gyengélkedőnek el is 
fogadta, s mikor konstatálta a be
tegség súlyos voltát, kórházba kül
dette. Az azonban megtörténhetett 
— bár szabályellenesen, — hogy a 
gyengélkedő Varró az esküre ki íett 
vezényelve. (Meg is történt. — Szerk.) 
A mi pedig a szállásokat illeti, az 
az ezredorvos ur szerint a város 
hibája, mert csak olyat tudott és 
akart a honvédség rendelkezésére 
bocsátani. Ennyit mondott az ezred 
orvos ur. és ezt kötelességszerűen 
regisztráljuk, azonban mindezek 
ugyan kevéssé enyhítik a cikkünk
ben elmondott rettenetesen köny- 
nyelmű és kegyetlen katonai elbá
nást, különösen, amit az egyik őr
mesterről irtunk, s amit bizony meg
változtathatna a parancsnokság.

— K ét tü zes e t egy napon Szinnán
Szinnán e hó 9-én Szombatról Va
sárnapra éjjel csaknem pontosan éj
jeli 12 órakor tűz ütött ki a Hering 
Gerson féle házban s mihamar láng
ba borította a szomszéd házat is. A 
legnagyobb erőfeszítéssel lehetett 
csak a tűz tovább terjedésének gá- 

I tat vetni. Az oltási munkálatok késő 
! reggelig tartottak s alig hogy befe
jeződtek s az emberek ünneplő ru
hába öltözködtek újabb tűzi lárma 
támadt s az döbbeni helytől mint
egy 200 méternyire kigyuladt egy 
csűr s rövid idő alatt lángba borí
tott 4 lakóházat. — A tűz keletke
zésének oka mindkét esetben is
meretlen. Hol véletlennek, hol meg 
gyújtogatásnak mondják. Ez utóbbi 
feltevésre az adott okot, hogy ugyan 
ezen napon a városnak más részé
ben egy harmadik tűz is volt ke
letkezőben. de ideje korán észrevet
ték és eloltották. — A tűz tovater
jedésének meggátlásánál, mint ed
dig úgy most is főleg az intelligen
sebb osztály vett részt. A paraszt
ság közönyösségét úgy látszik a több
szörös példa nem töri meg csakis a 
kényszer. Nagyon üdvös dolog vol
na az amúgy is törvényes alapon és 
megyei szabályrendeleten alapuló 
kényszer tűzoltóságot megalkotni. 
Szinnának ezelőtt 10—12 évvel vi
rágzó tűzoltósága volt. Reméljük, 
hogy az uj főszolgabíró tevékeny
sége folytán az újra megvalósul.

—  A részegség á ld o za ta  Harmati 
Lajos tokaji járásbirósági szolga né
hány nap előtt nyomtalanul eltűnt. 
A Tisza partján talált sapkája annak 
a vélelemnek adott helyet, hogy a 
szerencsétlen alighanem vizbefúlt. 
Kiderült az is, hogy eltűnése nap
ján borközi állapotban járt a töltés 
körűi. Csakugyan negyednapra ki

húzták holtestét a folyóból. Fel is | 
boncolták tetemét. A boncolás nem j 
di ritett fd semmiféle gyanús tüne
tet a halál okául egyedül a fóliást] 
áPapitván meg. Halálának közelebbi 
körülményed! ez ideig kinyomozni 
nem sikerült, annyi azonban kétség 
te'en. hogy a szeszes italok mérték
telen élvezetének lett áldozata.

—  V ízve ze ték  és cs a to rn á zá s  a  v i
déki vá roso kban . A belügyminiszté
riumban most azon a javaslaton dol
goznak. mely kötelezőleg ki fogja 
mondani, hogy minden város, mely
nek legalább 10,000 lakosa van, tar
tozik magát vízvezetékkel és csator
názással ellátni. A kormány e ja
vaslat keretében a tervnek végre
hajtását is meg akarja oldani. A 
költségvetést már elkészítették a 
minisztériumban s e szerint a mun
kálatok .120 millió koronát igényel
nének. A végrehajtást a kormány a 
városok által egységesen felveendő 
kölcsön utján óhajtja keresztülvinni,

A MAGYAR NÉPNEK.
*

Az ország dolgáról.
Hát bizony emberek, az a legré

gibb és legszomorúbb újság ebben a 
mi hazánkban, hogy szegényedünk, 
pusztúlunk folytonosan.

Egyre nagyobb lesz az adó és 
egyre kissebb lesz a szegény föld
művelő ember jövedelme.

Mintha azt mondaná az állam : te 
szegény ember, úgy se bírsz már 
megélni abból a csekély jövedelmed
ből, hát add ide nekem az egészet. 
Neked úgyis mindegy, evvel a kis 
jövedelmeddel halsz-e éhen, vagy e 
nélkül.

A magyar ember pedig tengődik, 
tengődik, amíg lehet, azután szedi 
a sátorfáját, itt hagyja azl a szép 
földet, amelyen született, amelybe 
az édes apja van eltemetve, s el in
dúl világgá, nekimegy a tengernek, 
nagy Amerikának, ahol több a jö
vedelem és kevesebb az adó, ahol 
a maga javára keres a szegény em
ber, nem cifra parádés katonaságra.

Igen bizony, arra keresünk, afra 
dolgozunk mi mindnyájan, jó ma
gyarom, a katonaságra. Azért nincs 
latatja a munkánknak, azért nem tu
dunk megélni ezen a gazdag ma
gyar földön, mert a két kezünk 
munkájával ezt a cifra nagy katona
ságot kell tartani, ami nem hoz 
semmi hasznot, csak a kenyeret eszi 
el előlünk, csak a nagy költség 
van rá.

1848-ban háború volt, meg is ver
tük a németet, hogy csak úgy por
zott a háta, s mégse tartott az 
ország annyi katonát, mint most. 
pedig most békesség van, nem bánt 
az ellenség, nincs, akitől védelmez
zenek

Nem is azért van ez a borzasztó 
sok katona, de azért, hogy a német 
annál jobban parancsolhasson ne
künk. Mert német ez az egész nagy 
katonaság, még a magyar fiukat is, 
ha besorozzák őket, németül koin- 
mandirozzák, német zászló alatt ve
zetik.

A mi védelmünkre, hogy el ne 
foglalja soha a muszka az országun
kat, elég volna a mi honvédségünk. 
Megvédene az minket jól, csak ma
gyaréi vezessék, Kossuth apánk sza
vával lelkesítsék.

Es nem kellene ez a rettenetes 
nagy német hadsereg, ami százmil
lió forintba kerül minden esztendőn. 
Százmillió! Az százezerszer ezer fo
rint! Olyan teméntelen sok pénz, 
hogy el se tudjuk képzelni. Es ezt 
mind a szegény magyar nemzetnek 
kell kiizadni, " és erre mind nem 
volna szükség. Milyen boldog lenne 
a magyar, ha ennyi tehertől meg
szabadulna.

Hát még a katonák. Mikor leg
jobb munkaerőben van a legény, 
mikor legtöbbet használhatna, ke
reshetne, akkor elviszik és besoroz
zák, hogy 3 évig ne keressen sem
mit. no dolgozzon semmit, csak ka- 
tonásdit játsszon !

Ötvenezer magyar fiút soroznak 
be minden esztendőn az osztrák 
hadseregbe. Mennyivel jobban le
hetne a földet megművelni, ha eny- 
nvi fiatal erő itthon maradna!

No hiszen azt várhatjuk ! Tudjá- 
tok-é, mit akar megint a mi jó kor
mányunk? Csak azt, hogy ezentúl 
minden esztendőn még hatezerrel 
több magyar fiút sorozzanak bo 
oszták katonának, még 80 millió 
koronával többet adjunk a katona
ságra.

Most, amikor már az eddigi ter
heket se bírjuk fizetni, amikor már 
Amerikába kell menekülni a magyar
nak a nyomorúság elől!

Ilyen jól gondunkat viseli nekünk 
a mi jó kormányunk!

Hatezerrel több édes anyának a 
fiát fogják már ezentúl elvinni a 
kaszárnyákba! Még az özvegy anyá
kat se kímélik. Eddig azoknak ott
hon hagyták az egyetlen fiukat ápo
lónak. fenntartónak. Most már azo
kat is be fogják hívni 3 esztendőre, 
hadd vesszen otthon éhen az a sze
gény özvegy !

Es ezt a sok gonoszságot mind 
meg fogják szavazni azok a ti kor
mánypárti képviselőitek, akik min
den jót ígértek nektek a választás
kor, és most minden rosszat a nya
katokba zúdítanak!

Hát ilyen szomorú a mi dolgunk, 
emberek !

TANÜGY.
oc A ..Z em p lén várm eg ye i T a n itó -

E g y esü le t“ folyó hó 20-án, csütörtö
kön, délelőtt 9 órakor Sátoraljaúj
helyben, a vármegyeház nagytermé
ben közgyűlést tart

Tárgyak : A gyűlés megnyitása. — 
A választmány javaslata tisztelet
beli tag választása iránt. — A női 
kézimunka-oktatás. Irta és felolvassa 
Gecsey Etelka sárospataki tanítónő, 
egyesületi tag. — Az énekoktatás 
a népiskolában. Irta és felolvassa 
Hódossy Béla sárospataki állami 
tanitó-képezdei tanár, egyesületi 
tag. — A családi nevelés félszegsé- 
geiről s e nevelésnek az iskolai ne
velésre való káros hatásáról. Irta és 
felolvassa Vass József nagy-mihályi 
állami tanító, egyesületi tag. — El
nök jelentése az egyesület múlt évi 
működéséről, melynek kapcsán ha
tározat hozatal: a) a hivatalos lap 
ügyében; — b) a tagok napi- és 
fuvardija tárgyában; — c) az »Ar- 
vay-emlék« fölállításának módja és 
ideje iránt. — Számvizsgáló-bizott
ság jelentése a múlt évi számadá
sokról. — A »Zemplénmegyei Taní
tók Háza« ügyei: — a) bizottság 
jelentése ; — b) a „Tanítók Háza“ 
szabályzatának tárgyalása; c) e sza
bályzat alapján a „Tanítók Háza“ 
tisztviselőinek megválasztása ; d) pá
lyázat hirdetés a »Tanítók Háza« 
alapítványára. — Egyesületi képvi
selők választása a „Magyarországi 
Tanítók Országos Bizottságáéba. — 
Előterjesztés a hasznos madarak vé
delme s a kártékony rovarok pusz
títása tárgyában..— A nagy-mihályi 
tantestület indítványa a megürese
dett állami iskolai tanítói állások 
betöltése tárgyában. — Esetleges 
indítványok.

Gyűlés után közebéd a Várme
gyeház nagytermében; egy teríték 
ára 3 korona; kik a közebéden részt 
venni óhajtanak, szíveskedjenek leg
később november 18-ig Kulcsár Fe- 
renezhez (Sátoraljaújhely) fordulni.

A szerkesztőség üzenetei:

K. A. Király-Helmeoz. Olyan kereskedő- 
i lemügyi minisztori rendolotet nőm isme; 
rtlnk.

F. 6. Töke-Terebes. A kérvényét az igaz
gatóság intézi el,

H. Gy. Z.-Szlnna. Mai számunkból tórszííko 
miatt kimaradt.

Kiadótulajdonos:
LANDESMANN MIKSA
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Árverési hirdetmény.
A lu lir t  bírósági vó g re h u jtó  a/. 1 SS 1 övi 

L X . t .-c ik k  102 $-a á rte lm ó b en  ezen n e l
k ö zh írré  teszi, hogy a gálszóesi k ir . jh iró .  
súg 1902. év i V . .519 |*2. szitum végzése k ö v e :- 
keztébon ár. lélek Im re  Ü gyvéd é ltü l k é p 
v is e lt gitlszécsi p o lg ári t a k .-p én zt é r j  a v itra  
B anyaozky dános ellen  450 K s já r . e re 
jé ig  fo g a n a to s íto tt k ie lé g íté s i vég reh ajtás  
u tjá n  le fo g la lt és 940 K .-ra  becsült k ö v e t
kező ing óságok u. in .: lo v a k  és teh en ek  
n y ilván o s  árverésen e la d a tn ak .

M e ly  á rverésnek a gálszéesi k ir. jb iró sá  ' 
1902. évi V . 3 l9  2, szám ú végzése fo ly 
tán  fo n ti tő kekö ve te lés  e g yh arm aá  száze.- 
lék  vá ltó  d ij és edd ig  m ár in e p t lla p ito U  
v a la m in t a m ég fe lm erü len d ő  költsége ; 
e re jé ig  T őke-T erebo sen  vég rb . szenved í 
lakásán  leendő eszközlésére 1902 évi 
november hó 17 Ik napjának délutáni 2 
órája h a tárid ő ü l k itü z o tik  és ahhoz a ven n i 
szándékozók oly m egjeg yzéssel h iv a t 
nak m eg. hogv az é r in te tt  ing óságok  
az 1881. évi L X .  t.-cz. 107. és 108. §-a 
érte lm ében készp énzfize tés  m e lle tt, a 
leg tö b b et íg é rő n ek  s zü kség  esetén becs 
áron a lu l is el fo g n ak ad a tn i.

A m e n n y ib en  az e lá rverezen d ő  in g ó sá 
g okat m iisok is le és le lü lfo g la llá t tá k  s 
azokra  k ie lé g íté s i jo g o t n y e rte k  vo lna , j e 
len árverés az 1881. évi L X . t.-cz. 120. ;. 
érte lm éb en  ezek ja v á ra  is e lre n d e lte tik .

K e lt (já lszéesen. 1902. év i o k tó b e r  
hó 30. n ap ján ,

Saárossy Imre,
k ir. b ir. v ég re h a jtó .

Tdlylyán az özv. BajtayMihályné 
tulajdonát képező nagy kerttel, 
pinczével, borházzal, kottái bíró 
családi ~~

É r t e s í t é s .
Tisztelettel van szerencsém a n é. közönséget ér 

te.siteni, hogy helyben a K o s s i l t / i -U tC Z Ú b u i l  a volt 
Grunbaum Mark-féle üzlethelyiségben GRÜN ÁRMIN 
ezétr alatt

J  é s H l m  l
& B ..................... 7 ---------------- h

nyitottam — Az e szakmába vágó összes áruezikkek a 
legjobb minőségben és mindenkor teljesen friss állapot
ban raktáron tartatnak.

Minden törekvésem oda fog irányulni, hogy mélyen 
tisztelt vevőim teljes megelégedését pontos és lelkiisme
retes kiszolgálás által kiérdemeljem.

A n. é közönség nagybecsű pártfogását kérve vagyok

sátoraljaújhelyi fényképész
eltogad nagyításokat gyönyörű kivitelben bármely régi 
kép után. A legalkalmasabb

karácsonyi és ú j é v i  a j á n d é k .
/  d a r a b  2 0  k o r o n a  p a s s e p o r t o a r a l  P á r j a  

2  k o r o n a .  A nagyítások tekintettel a tömeges meg
rendelésre legkésőbb d e c z  1 0  i( f rendelhető meg.

Nyomatott Landestnann Miksa és Társa könyvnyomdájában »Sátoralja újhely.
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