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A/f rrV»* rr\ érzelmeivel, követeléseivel bom-1 giájával küzdelmét, akkor az el- j jenek más képviselőket, mert a
m e g n i V O .  lokegyenest ellenkeznek, a nem-1 lenzék alkotmány sértő ?! Oh nem !  ̂mostani többség nem a nemzetet

Az o. liszkai képviselőválasztó zet a^arata gyanánt declarálja-! A magyar állam minden egyes képviseli, akarata nem a nemzet
kerület fW etlensétri és 48-as nak’ ckkor a Parlament többsé- j polgára a nemzetnek egy tagja, a akarata.

, , ^  ' , . 1 , gének akarata már nem a nem hazának egy fia, s mindenik oly Ha ez az óhaj utópia is, ha
p rte ve et va po g raitezenne zet akarata, ekkor ez a többség j mértékben járul hozzá a nemzet nem is vagyunk oly ideálisták, 
meghívjuk a Sárospatakon a Nagy- már a nemzeti akaratnak csupán j akaratának létesítéséhez, a mennyi hogy egy ily választásról álmodni 
vendéglő helyiségeiben 190J . már- álarcában tündöklik, a mely álar- állameszme, a mennyi nemzeti ön- merészeljünk, szolgáljon vigaszul, 
czius 2 9 -én délután 2  órakor pont cot le kell rántani. tudat, a mennyi honszerelem tölti hogy nemzeti öntudatunk végkép
bán megnyitandó pártszérvező S mi történik napjainkban? A el kebelét. A nemzeti gondolat- el nem halványult, hogy még pis-
nag\ ülésre. katonai javaslatok ellen síkra száll nak, a nemzeti akaratnak az ál- lóg bennünk az élet szikrája, s

f az ellenzék és heteken, hónapo- lampolgárok lelkében nem csupán rakjuk az ellenzék elé, mely ben-
Hazánk borult egére újabb vési- kon dt folyó harcban a szívre, az a választás pillanatában kell kifej- niink a nemzeti öntudat pislogó 

terhes felhők tornyosulnak! A észre ható, magas szárnyalásu be- lődnie, de minden időben az ál- szikráját éleszti, a hódolat s nem
nemzet ébred és küzdelméből ne- szédekben, a történelem, a köz- lampolgárok akarata a nemzet zeti hála koszorúját 
künk is ki kell venni részünket1 jog, a logika, a psychológia fegy- akarata, s a parlamenti többség Ezé az obstruáló, alkotmánysér-
Sorakoznunk kell, ho£ y a közel vereivel kimutati a- k°g y  « kat°- csuP?n addií> az időP ° " rig  kéP‘ tő ellenzéké az é,rden’> h°gV a 
... „ „  . . ., nai javaslatok a magyar alkot viselője ennek, míg tényleg a a katonai javaslatok magyarellenes
jovo alkotmányos harczában szer- m£ny^ a magyar államot támad- nemzet akaratát fejezi ki. tendenciójával szemben nemzed
vezett erővel vonuljunk fel. Ne j^k. Az ellenzék egy fenséges, Ha elfogadjuk, hogy a parla- öntudatunk még végkép el nem 
maradjon el senki, aki elveink di- magasztos viadalban felrázza a menti többség akarata előtt min-; halványult, ennek az imparlamen- 
adalra jutását szivén hordja. nemzetet tespedéséből; a magyar dennek m egkell hajolnia, ezzel a taris ellenzéknek köszönhetjük, 

Sárospatakon 1908 márc. 94 állameszn.ét, a nemzet érdekétől- theoriával meggyilkoljuk az állam- hogy még e nemzet nemzet, mi-
talmazva a kormány javaslatával eszmét, meggyilkoljuk a nemzetet, vei ha már nemzeti öntudatunk is 

ír .  JtlZa Járná, £áczay £ászlÓy szemben a nemzethez apellál, és Mert a mely nemzet akarata sa - ! lehanyatlik, nem vagyunk állam, 
jegyző. pártelnök. jutalmul a szemébe vágják, hogy ját területén, saját polgáraira néz- nem vagyunk nemzet többé !

-- ------ • •• --r=r-=r obstruál, hogy a parlamentaris- ve nem a legjobb akarat, nem a ; ■ 1 1111 1,111
j t y  allrAhninvcártH must, az alkotmányt veszélyezteti, legm agasabb hatalom, mely fölött Az iparpártoló szövetkezetekről.
7 «  aiKUlBWnyS O eiienZCK. De a vádak visszahuuanak a e földön semmi sem áll, az már Most hogy a helyi ipar érdekében 

Irta: Or. Revesz Bódog. vádaskodókra. — Az ellenzék ve- nem állam, nem nemzet többé, az tervezett árucsarnok létesítése kezd
Sátoraljaújhely. 1903. ináros. 24. szélyezteti-e az alkotmányt, vagy halott. aktuálissá válni, alkalomszerűnek ta-

A katonai javaslatok hullám- azok, kik a katonai javaslatokból Az ellenzéknek sikerült a köz- láltuk a *Bereg«. ez. laptársunk utol- 
vetései megtermik az ellenzékn-k törvényt csinálnának? Döntsön a véleményt megnyilatkozásra birni. I l i ib ő l
a rózsákat, de meg a töviseket nemzet! Az ellenzék bátran elé- Az állampolgárok akaratának azo- kerültjoles közleményt, hogy a hely
is. A leghangzatosabb vádak ab- be áll a nemzet Ítéletének, az el- kát az impozáns megnyilvánulásait,, beli kereskedők és iparosok vezető 
bán concludálnak, hogy az ellen- lenzék a nemzethez apellál. melyek napról napra fokozódva körei megfontolhassák, nem volna-e
zék nem engedi a parlamenti Nem hinnők hogy valaki ko- érvényesülnek, talán csak nem le j helyes az áruesarnok építését közös
többség akaratát érvényesülni, s molyán gondolná s állítaná, hogy hét semmibe venni ? Az a tény, j *^7® ’ zos r ® 6 s S8e esi 
ezzel a magyar parlamentarismust, az állampolgárok összessége, va- hogy oly városok, mint pl. Ujhely, #
a magyar alkotmányt veszélyez- gyis a nemzet csak a választá- melyek kormánypárti képviselőt ^ „Budapesti Hírlap" közgazdasági 
teli. sok pillanatában él és leadva a küldöttek, most felírnak a katonai rovatában a magyar ipar válságának

Sose kongassák a magyar pár- mag i voksát, szertehullik, jognél- javaslatok ellen, hogy a katonai némely okáról múlt óv végén meg- 
lamentarismus és — alkotmány küli dologgá sülyed és a megvá- javaslatok miatt és mellett egyet- jelent ezikkeimben iparpártoló szü- 
vészharangját, s hagyjanak fel a lasztatásból minden jog, minden len törvényhatóság, város, vagy veA ̂  ^usztrVávl? mVkütöttük a 
vádaskodók farizeusi szemforga- hatalom a képviselőnél, illetve a község sem szavazott bizalmat a kjegyez$stt melynek közgazdasági 
tásaikkal, mert vádjaikra megadja képviselők többségénél, az ural- kormánynak, a mely bizalomnyil- viszonyainkra leendő kihatását még 
feleletét a legfelsőbb fórum, a kodó pártnál van. E felfogás sze- vánitások máskor oly tüntelőg is- nem tudhatjuk; de az osztrákok ma- 
legm agasabb biró: a nemzet. rint a többség enunciációja foly- métlődnek, ha a kormány veszély- gyártásából következtetve, több mint 

Már igen rég merült fel kér- tán a nemzet önállóságát, fenső- ben van: talán elég élénk bizony- hogy "m? a g®ar-
dés, mely a közvéleményt oly ségét, nemzeti öntudatát megölő ságai annak, hogy a kormány aka- matszerü függő viszonyból kivergőd- 
mozgásba, oly izgalomba hozta intézkedések nemzeti akarattá rata nem az egységes, egyetemes hessünk.
volna, mint a most napirenden válhatnának. S ha az ellenzék fel- nemzeti akarat. Helyzetünk egy neme a fegyver-
levő katonai javaslatok. szólal s ha a haza létét féltő honfi Ily körülmények között az el- szünetnek kellene, hogy legyen. Mé-

A nemzet felébredt lethargiá- szív ékesszólóvá, bölcscsé. ha- lenzéknek hazánkért rajongó sze- osztrákok^mint fejíetriparáHaní hó
jából, első phasisában vagyunk talmassá teszi, erőt ad neki, hogy retettel vívott, a magyar állam- nosak ia gy előnyben vannak velünk 
annak a fenséges, csodákat szülő egy egész nemzetet felrázzon ál- eszmét óvó, ez ország souvereni- szemben, naponta fújják a harci ri- 
folyamatnak, a midőn egy n;m- mából, igy kiáltva: »A többség tásáért aggódó, a parlamenti il adót, talán azért, hogy eltereljék fi
zet megmozdul, és kimondja ez akarata nem lehet a nemzet aka- lem s rhetorika magaslatán álló gyolműnket, miként hóditnak ipar- 
eget-földet megrázó sz ó t: akarom, rata, mert a nemzet nem lehet küzdelmét alkotmánysértésnek mi- ®̂ ra®1 c a 1111 ^  r 111 n* a,n ro' *  
Mert tisztázzuk ezt a téveszmét, önmagának gyilkosa, ez obstruc- nősíteni: keserű honorárium. Közgazdasági függetlenségünk ki-
hogy a nemzeti akarat, a souve- tió, ez a parlamentarismusnak, az Ha Magyarország az a boldog vivhatása tehát erélyes küzdelem 
renitds a parlament többségénél alkotmányosságnak alkonyai És ország lenne, a melynek polgárai nélkül el sem képzelhető. Ki kell, 
van. Kolosszális közjogi botlás azt a nemzet az ellenzék vészkiáltá- nemzed missiójuk rendkívüli fon- hogy használjuk e kiegyezés időtar- 
állitani, hogy a parlamenti több- sait összetett kezekkel nézze, a tosságának teljes tudatában lép. annál' valószinUbb^menfeUl na-
ség akarata feltétlenül, megmásít- nemzetnek nincs joga, nincs aka- nek a szavazó urna elé, ha a vá- gy0bb tért hódíthatunk belfogyasz- 
hatlanul a nemzet akarata. Igenis rata, mert a választáskor azt a lasztási terembe minden önérde- tásunkban saját ipari termékeink- 
a nemzeté e többség akarata ad- kormánypártra ruházta és most a két, emberi gyarlóságot, földi sa- nek.
dig, ndg a nemzet azt ilyenül el kormány akarata a nemzet aka- lakot levetve tennék lábukat, úgy Minden egres ipari és gyári cik- 
fogadja, de mihelyt a nemzet rata, a kormány a nemzet és ha bátran kívánhatná a katonai javas- ^rendeltségünk rabláncának \gv-  
megmozdul és felszólal az ellen, az ellenzék ez ellen megindítja latok minden ellenzője, hogy ősz- egy szemót törjük szét. 
hogy oly intézkedéseket, melyek kétségbeesés szülte csodás ener- lássák fel az országgyűlést, küld- Hazánk iránt tartozó kötelessé-
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Künk. h o«; v időveszteség nélkül azon j csoport alak és minőség tekinteté-1 követelte*. Hiszen akkor se volt kü-| Mccsner 0 ) ula jelentette ki. hogy ő 
hatalmi tényezőnket állítsuk sorom ben. Itfinb ember Molnár, János, mintmost, I e kérdés tárgyalásában részt venni
póba, inelv felett feltétlenül rendel- A helvi I. P. Sz.-nek tehát az ősz* Azt látjuk mi ebből, hogy Zeni- nem kivan, de ha az indítvány clfo- 
kezünk. Ez a mi intelligeneiánk I szehusoiílitó kiállítás rendezése, a plénmegyében csak akkor szolgáltat- gadják, fellebqzni fog, s elhagyta a 
összessége s minden polgára külföldi <W hazai minta áru kollekicó nak valaki ellenóbon igazságot, ha termet. ^Érdekes, hogy amikor AV-

Mert ez idő szerint ők a fővevői gondozása, továbbítása a kijelölt társ-í az illetőre megharagszik valamiért a j methy Bertalan egyik előbbi küzgyii- 
az osztrákok ipari és gyári ezikkei- szövetkezethez, képezné feladatát és j hatalom. Addig nem bántják. lésen hasonló kijelentést tett, éppen
nek. és kereskedőink, mint e gyárt- főleg, hogy erkölcsi súlyánál fogva! Molnár János uram pedig megta- j id. Mccsner ur volt oly szives meg- 
ináuvok eladói. ! kieszközölje azt, hogy tagjai a vé r- j tudhatja, hogy oz a sorsa annak, aki j jegyezni, hogy ez nem tartozik a

Hálózzuk he hazánkat iparpártoló senyképos hazai nruczíkknek kelen a kortes hatalom vak eszközévé sze- j gyűlésre. S most ő maga esett abba 
szövetkezetekkel,‘hogy végeredmény dőségét biztosítsák, s a helybeli ke-jgődik. Ariiig tényleg vak eszköz,' a »hibába", sőt kívánta, hogy l'eleb- 
ként. honi iparunk fellendítésére irá ! reskedők valamelyikénél raktáron ! addig hiába panaszkodnak ellene, bezését nyomban jegyzőkönyvbe ve- 
nyuló kiizde'münkbe nemzetünknek tartását megkövetelje. Inéin történik baja. — de mihelyt j gyek )
összességét belevonhassuk és kine- Továbbá, hogy őrködjék a felett, j valamiben a hatalom ellen mer ten- X  Uj hivatalos Órák a városházánál
vélhessük az iparpártolás magasz-! hogy a már saját iparosaink, gyáro ; ni. rögtön észreveszik a régi és uj Jeleztük már röviden, hogy Székely
tos eszméjének felkarolására. saink ezégére alatt bevezetett czikk bűneit, s ősi zempléni szokás szerint Elek polgármester előterjesztésére a

Mert hogy célt érhessünk, alkat- helyett n<» csempésztessék ugyan1 kit; kérik anyakát. . képviselőtestület hozzájárult ahhoz,
inat kell adnunk intelligenciánknak, j ezen ezégér alatt külföldi gyártmány Örülünk a vizsgálatnak, mert hisz- hogy a városnál a hivatalos órák 
hogy közvetlen szemlélődés utján í a raktárába. | szűk, hogy végre kideríti az igaz- próbaképen reggeli 8 órától délután
fokozatosan megismerje azon ipar Az országos iparpártoló egyesé- ; ságot, s ha vannak bűnök, azokat 2 óráig tartassanak. A polgármester
cikkeinket, melyek versenyképesek. | letek kö ponti szerve (O. I. P. Sz.) megbüntetik, — s örülünk, mert a a.hivatalos órák megváltoztatására 

Hogy a magyar iparos és gyáros í az Országos iparegyesület, a Magyar j kormánypárt minden vak eszköze j vonatkozó rendeletét most adta ki a 
ne legyen kénytelen külföldi cégér j gyárosok országos szövetsége, a Ma megtanulhatja belőle, hogy milyen j hivatafszemélyzetnek. A rendelet sze- 
alá rejteni készítményeit, hogy ke-'gyár kereskedelmi múzeummal, a j hálátlan ez a foglalkozás, s hogy ; rint 1903. évi április hó 1-étől, reg- 
lendőséget biztosítson portékájának, j kereskedelmi és iparkamarákkal szí)- ! csak addig nem büntetik a bűneit, geli 8 órától délután 2 óráig tarta*, 
Hogy bevonhassunk küzdelmünkbe I ros viszonyba lépve, a helyi iparpár--I inig szükségük van rá, — de mikor | nal< hivatalos órát és ünnep-és va-
minden városban, avagy nagyobb | toló szövetkezetek révén kétségtele inár kihasználják, s többé nem ve- sárnap a hivatalok általában zárva
községben mentül több hazafias ke-inül óriási eredményt lenne kúpos i hetik hasznát, akkor eldobják, mint j lesznek. A jogkereső közön-ég érde- 
reskedőt, is. I elérni. azt a bizonyos kifacsart citromot. — kében azonban gondoskodott a pol-

Erős meggyőződésein, hogy ipa-! Kétségét sem szenvedhet, hogy | vagy a mórt, aki megtette a köteles- gármester arról, hogy gyors elinte
niük felkarolására egyedül egyes J kormányunk a fentebb vázolt, avagy j ségót. zést igénylő esetekben fennakadás
iparcikkekre kiterjedő oíynemii ki- hasonló általános iparpártolást tőle! Hát tessék esak csak lelkesen szol- ne legven, E végből április 1-étől 
állítások rendezése felelhet meg, j tulhetoleg' pártolná. ! gálni s engedelmeskedni a minden- heti biztosok lesznek, akik a hiva-
melyekben az illető városban, köz-! Főczél, hogy kereskedőink rakta j ható klikknek! tatban reggel 8 órától déli 12 óráig.
ségben időközönként közkelendőségü j r.űból a külföldi áruk fokozatosan ........ ----- - - ---------- —  és délután 2 órától 5 óráig fognak
külföldi iparcikkek mellett saját ver-1 saját készítményeink által kiszori- a ix/irpr'' VT? IT S  A V Á R O S  tartózkodni. A biztosok hivatali ál-
senyképes áruink lennének kiállítva, j tassanjvk, hogy millióinkat saját ipa- ^  ̂ 1 ** *  / i l v U o i  lésük sorrendjében teljesítik heti-biz-
Hogy bárki azok árát és minőségét, j fosainknak, gyárosainknak juttassuk, - — tosi teendőiket.
közvetlen szemlélődés alapján ősz-1 hogy pénzünket saját munkásaink X  A város jogügyi bizottsága pón- . . . . .  . ...................
szehasonlithassa. 1 ozroinek megélhet'sere fordítsuk, teken d. u. Kossuth János elnöklete r

Tiz-huz szozonszerü kalap, nap-,hogy iparunk ott is fellendüljön, a alatt ülést tartott. lQnúny Jenőt a hir- S Z Í N H Á Z ,
ernyő, nyakkendő, stb. altalaban a hol a földműves ma néhány havi detési vállalatra vonatkozó szerződés
legnélkülözhetetlenebb ruházati és keresményéből kénytelen egész évűn alól felmenteni javasolja. A  hirdetési Nagyszerű ember e . a Komjáthy, 
közhasználati cikk egy-egy vidéki] út tengődni,. a .helyett, hogy mikor bódékat elviheti, a táblák a városéi .Egyszer fogja magát és harmadfél 
városka, helység közönségének ige-ja mezőgazdaság nem nyújt koresu- maradnak. hónapig felénk se néz. Azután neki
nveit kielégítheti és bármely hely-; tét. a gyárakban kereshetné meg A z árvapénztári kölcsönöknél kimond- ^ÜZd. * két héten egymásután jön 
ségben is feltalálható teremben, né- j kenyerét. ták, hogy a kötvényekre nem java- játszani.
hány asztalon, szekrényben elfér, j ' solják a közjegyzői formát, hanem , Most úgy latszik, jó kedvében volt
közszemlére kitehető. csak az aláírás közjegyzői hi telesi- és *£y jutottunk hozzá, hogy a múlt

Es azért tulajdonítok ilynemű ki- Fegyelmi eljárás és vizsgálat tését. * héten három drámai, ezen a héten
sebb részleges, ha kell hétről-hétre ’ Molnar Tános spataki biró ellen. Nagyobb vita volt a villamossági pedig két operett előadást kaptunk, 
más-más czikkekre kiterjedő össze-í társulaf kérvénye felett. A társaság: Meg pedig mind a kettőt mpglope-
hasowlitó helyikiállitások rendezésé-! Mint Sárospatakról Írják. Dokus nak van 180,oOOkorona adóssága. A teáséi: a múlt hétfőn tudtuk inog. 
nek honi iparunkra főfontosságot, ( Gyula alispán, Molnár főbíró ellen várostól pedig kap éyenkint a vilá- hogy szerdán este jönnek. Azután 
mert a nagyszabású kiállításokon j a fegyelmi eljárást elrendelte. E hó gitásért 10,000 koronát. Azért azf pénteken elmentek, s vasárnap este 
annyit-látunk, hogy végeredményé-] 18 a óta Barthos József főszolga biró kéri, hogy a város vállaljon már j l,j r& niegjelenik a kikeletet hirdető 
ben azoknak a nagy közönségre gva- j és dr. Kiss Géza pénzügyi segéd most ennek a 10,000 koronának a fecske, Dobó Sándor, jelentve, hogy 
korolt összbenyomása nem egyébb j titkár a váíosi pénzkezelést es ház fizetésére 50évre feltétlen kötelezett- hétfőn újra jönnek két hajlott kom 
szeipet lelket gyönyörködtető látva tartást a legnagyobb r-szletességgel séget, hogy ennek alapján Ők köl- operettel.
nyosságnál. E s mert nem ismerjük j vizsgálják, ami hihetőleg hetekig e!-1 csont vehessenek fel, amely evvel a Igv jutunk hozzá, hogy egy cso-
iparunkat s a nagyobb szabású kiál- fog tartani. Sokan örülnek ennek, 10 000 koronával volna törlesztendő, móban négy előadásról is referáltul
litásokon összehasonlítást nem tehet-j mert Molnár főbíró nem épen kifo-js evvel a kölcsönnel rendezhessék tünk. 
vén a külföldi czikkekkel. hűségesen | gástalan uralmának végét látják j az adósságukat. ‘Fedezetül lekötik . , . *
megvásároljuk a legelső kereskedés-1 benne. Csak az a különös, hogy ezt j egész berendezésiikee. Szerdán, márcz. 18-án: Monna Vanm.
bún található osztrák gyártmányok már régebben meg nem tette a ma ! Dr. Roscnthai vSándor ilyen teher Nem tehetek róla, de kimondom, 
közül azokat is. melyek hazánkban í ga iniciativ áj áb 1 a főszolgabíró. — elvállalása ellenében nem lát semmi ha még úgy lesajnálnak is, hogy ne- 
niáris megfelelő árban és talán jobb Nemcsak Molnár János, de ak-pvi biztosítékot s azért elutasítani java- kém nem tetszik valami nagyon 
minőségben is gyártatnak vagy gyár*! selőtestület dolgai is vizsgálat tár- solja a kérelmet. Monna Vanna. Igen közepes értékű
latnának. ha nem az idegent, hanem i gyát képezik. Dr. Búza Barna szerint mégis meg darabnak tartom, amely nem komolv
sajátunkat ismernék és vennők meg | A magunk részéről csak helye- kellene előbb szakértőileg becsültetni drámai értékével, hanem szokatlaii- 

Bárki beláthatja, hogy az iparpár-í selni tudjuk, ha a legszigorúbb vizs j a társaság vagyonát, hogy minden ságával, szertelennégeivel, hihetetlen 
tolás országos szervezése révén éven-j gálatot folytatják ebben a dologban, eshetőség mellett is fedezi-é az tel- túlzásaival tud nem is igazi tetszést,
ként néhány százalékot ama külföld- \ Derüljön ki minden hun, s bűnhüd- jesen a város által elvállalf kötele- csak feltűnést és izgalmat kelteni,
ről beözönlő árukból kiszorítva, csu- j jók mindenki, aki hibás. zettséget, s akkor határozni. Nem annyira extravagáns, mint
pán idő kérdésévé válik, mikor ér- De nem hallgathatunk el egy na-; Dr. Erényi Manó, Pckáry Gyula s Maeterlinck előbbi dolgai, amelyek, 
hetnők el azt. hogy amit hazánkban | gyón is közelfukvő megjegyzést mások hozzászólása után a többség csekély értéküket az idegek borzon- 
gyártani lehet, azt elő i- állítsuk, j Tudvalevő, hogy 4 —5 évvel ezelőtt Búza indítványát fogadta el. gatásável igyekeznek pótolni,' (pl.

Hazai kereskedőink feladatát ké- j Sárospataknak úgyszólván egész in- X  A városi regálékezelés ellenői- egy darabjában tiz vak ember ját- 
pezné egy-egv árucsoportból azon | te lligenciája, és képviselőtestülete, zésével Görgey Gyula tállyai lakost, szik, akiket kint hagynak a vezetőik 
külföldi divatos árumintát kijelölni s ! élén Ballagi Gézával a legelkesére- Egey Szilárd tarczali vinczelérképez- egy erdőben) de szeliditett kia- 
készletükbol az összehasonlító ki-j dettehb küzdelmet folytatta Molnar d< i igazgatót és Nemthy József gaz- dásban ugyanaz a zsanér, 
állítás tartamára közszemlére kitétel j főbíró ellen, zv súlyos vádak egész ! dasági egvl. alelnököt bízta meg a Monna Vanna önfeláldozása hataf 
végett átengedni, — melyeknek ha- i özönével léptek fel ellőne, járlak de- földmivelesügyi miniszter. más gondolat, — a. sátorbeli jelenet
zai forgalmunkból kiküszöbölése már \ putációba főispánhoz, miniszterhez. x  Az ..Eperjesi Lapokénak a vá- nagyszerű lélektani probléma, de a 
is elérhetőnek látszik. — s minden eredmény nélkül A ros minapi közgyűlésén is tárgyalt darab befejezése Bisson-fóle! bohó-

Az iparpártoló szövetkezetek or latalom pártolta Molnárt, a kitűnő ama Ilire, hogy az ottani vizrnizériák tatba való.
szagos központjának pedig felada- j kortest és nőm engedte bántani. j miatt a bábak’épző tanfolyamot itt Vanna alakja jól van kidolgozva,, 
tát képezné, kijelölni azon hazai ipa Most változott a világ sorja: a | Ujhelyben akarják felállítani és hogy de Guidó, aki olasz férfi létére, mi- 
rosokat és gyárosokat, kiknek gyárt- a patakiak gyönyörűen öss/.ebékül- ; közös hadseregbeli két zászlóalj ka- kor a feleségét egy idegen férfihoz 
nuinyai az illető külföldiekkel ver- j tek Molnár Jánossal. Ballagi — aki j tonaságot Eperjesről elhelyezni szán- viszik éjszakázni, s mikor avval az 
.•■ árnyképesek, összeállítani a megfő-í nemrég a legsúlyosabb becsületsór jdékoznak, — amint erről a pmester idegennel együtt jön vissza, . ahe- 
lelő hazai áru mintacsoportot, s il-! lésekkel illette — púszipajtása lett i illetékes forrásból értesült, — min- lyett. hogy szúrna, vágna, harapna, 
letve megküldeni azt az illető helyi j (érdekes adalék korunk erkölcstané-| den alapot nélkülöz. csak szaval és szaval oldalakon ke-
iparpártoló szövetkezetnek. hoz.) — ellenben a megyei hatalom j X  Sátoraljaújhely város kéviselötes- resztül: egyenesen nevetséges. És

Az ilyen áruminta csoport bizo- haragszik rá. mert egy kél kérdésé- tülete tegnap, márczius 24-én d. u. különösen Prinzivalle is, aki rettentő 
nyos körutat tehetne az őrá ágban ben makacskodik s nem akar enge- \ rendkívüli gyűlést tartott, melyről nagy hős, s a végén csúfosan le
sző veik ezettöl szövetkezetig s végre delmeskedni. Tehát most a megyei j legközelebb részletesen referálunk. szökik a flórenciek elől (az igaz:
ugyancsak az O. I. D. Sz. révén jut- kormányzat indítja a fegyelmi eljá- í Most csak annyit kívánunk jelezni, miért hívják ebben a darabban f i  
hatna a gyároshoz, iparoshoz vissza.! rásokat ellene, s a város intelligen- hogy & közgyűlés egyhangúlag elfő- renzét német nyelven?) az asszonv 

Az áru mintacsoport úti programul eiája védelmezi elkeseredetten. gadta dr. Busa Barnának a küzigazg. segítségével az ostromolt Pisába. * 
jának megállapítását azért kellene az Hát ez a furcsa.. Nem azt hibáz- szakbizottság által pártolt inditvá- Még lególethivebb, legelhihetőbb 
O. I. P Sz-nek kijelölni, mert a he- tatjuk, hogy most megindították a nyát a pataki szolgabiróság létesítő- alak a Guidó apja. meg Frivulzió, 
Ivi I. P. S/. -ek jelentései alapján csak fegyelmit. — ez nagyon helyes. De ! sével szemben és a Hegvalja több akinek a jellemzése egy hatalmas 
is a központ ítélhetné meg, mely vi az a Inba, hogy mért nem indították községének az újhelyi járáshoz vajó történeti értekezés egyúttal az olasz 
dék igényeinek felel meg az illető meg évekei ezelőtt, mikora város csatolása érdekében. Egvedül id!>. városok nagyságáról. Fsak így omel-
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kedhettek olyan káprázatosán azok 
a városok, ha a polgáraikban inog 
volt ez a fanatikus hazaszeretet, 
amely előtt semmi sem létezik, csak 
a város nagysága, ezért képes ölni, 
képes csalni, cselt szőni, és képes 
meghalni jajszó nélkül.

Ideálisan tökéletes előadásnak kell 
lenni annak, amely Monna Vannát 
elfogadhatóvá tudja tenni. Az újhelyi 
előadás nem volt ilyen Nagyon szép 
tehetséggel, jól játszottak a fősze
replők, de ki tehet róla, ha ezekhez 
a szerepekhez még a legfényesebb 
tehetség is kevés.

Például a sátorbeli nagy jelene
tet, amely a darab fénypontja, csak 
úgy lehet elfogadni, ha abban tisz
tán érzi az ember a változást, amely 
a férfi és nő lelkén átmegy. Prinzi 
valle vad érzéki vágyódása, Vanna 
szelid. nemes lényének hatása alatt 
átmegy ideális imádásba, — Vanna 
gyűlölete és megvetése, Prinzivalle 
lángoló szerelmétől szerelemmé vál
tozik.

Ezt nem éreztük. Egyforma han
gon. egyforma szépen szavalt Kom- 
játhyné is, Odry is elejétől végig. — 
Igen, még Odry is szavalt, aki nem 
szokott máskor! Pedig sehogy se hi
szem el neki, hogy ne lett volna 
már szép asszonnyal légyottja. Ott 
is szavalni szokott? Ha az életben 
nem szaval, hanem suttog ilyenkor, 
mért szaval a színpadon ? Külömben 
gyönyörű Prinzivalle volt. — Erze- 
íemváltozást, átmenetet nem érez
tünk. — Jobb volt Komjáthyné a if
ik felvonásban, a szenvedély heves 
kitörésében.

Komjáthy túl elegáns volt, s nem 
eléggé szenvedélyes. Orjöngeni kell 
ebben a szerepben, nem szónokolni. 
Egyes szenvedélyesebb kitörései na
gyon jók voltak, s igen jól nézett 
ki. Vágó a komoly, derűs filozófust, 
a Guidó apját híven, őszintén, min
den hamis páthosz nélkül adta. Az 
ő alakítása volt a legigazabb. Bart/ia 
is igen jól csinálta az Odryval való 
jelenetéit. Ez a jelenet volt legsike- 
kérüllebb egész este.

*
Csütörtök: Péntek e*te s Don 

Pietró Caruso.
Szomori Dezső hangulatos életképe 

s Róberté Braeco megrázóan komor 
és reális színekkel festett hatalmas 
drámája igen jó előadásban, szép 
közönség előtt került színre.

Remekelt mind a kettőben, de kü
lönösen Piotro Caruso címszerepében 
Vágó, — nagyon jól, élethűen ját
szott Takács Mariska, Székely né, Odry. 
Czoh r, Szőke mind kivették a részü
ket a sikerből.

Péntek: Doktor úr.
Nagyon jó darab ez a Molnár Fe

renc bohózata. Van benne temérdek 
túlzás, hihetetlenség, de van sok 
megfontolásra méltó komoly figyel
meztetés is, s van temérdek komikus 
Helyzet, kacagtató ötlet. Nevettünk 
rengeteg sokat. — s ha egy bohóza
ton sokat lehet nevetni, az jó bohó
zat, — mert ezeknél a nevetés a 
siker mértéke. S a legértékesebb 
benne, hogy bár Bisson-stilíí darab, 
mégis sokban különbözik ettől a 
zsánertől, s ügyesen persziflálja a 
pesti specialitásokat.

Egészen jó előadás volt. Legjob
ban játszott Nagy Gyula. Pompásan 
adta az elzüllütt betörőt, — diszkrét, 
túlzás nélküli jellemzéssel, kacagtató 
humorral. Igen kedvesen, remekül 
játszott Takács Mariska is. Nagysze
rűen fejlődik a tehetsége, egyre job
ban felhágy minden modorossággal, 
s egészen természetes, eredeti lesz. 
Szép is volt nagyon. Édesen pajkos 
bakfis volt Brr lányi Vanda. Hogy az 
ő játéka mindig a legigazibb, a leg
természetesebb, az affektáltságnak s 
iskolás sablonosságnak minden disz- 
szonanciája nélkül, azt már rég meg 
szoktuk. Mulatságos volt Székelyné.

Vígó s/.inte természetes akart lenni, 
mint'mindig, de most mintha hely té
telén alaptónust választott volna. 
Odry, Bartha, meg a többiek is jól 
játszottak,

Hétfő Angot a Kofák leánya.
Nagyapáink kedves operettjét ke- 

| gyeletes érzessél néztük végig. Meg
tanultuk belőle, hogy a zenéjük igen 
.szép. de egyebekben már csak visz- 
szakivánkozunk Lottihoz és Bob 

í herceghez. Rettenetes naivságok ezek 
az egy kaptafára menő régi operct- 

itek, a miken a múlt nemzedék inu- 
! látott. Bejön két ember s beszél tiz 
i szót prózában, aztán meggondolják 
s beszélnek tovább énekelve, aztán 
bejön a kar s az is énekel, hol egyik 
énekel, hol a másik, aztán sétálnak. 

I fejlődnek, mint a katonai gyakorla- 
! tokon. — és ez mind szörnyű komi- 
I kus látvány annak, a ki már máshoz 
i van szokva.
} Legtöbbet ért az egészben Komlóssy 
Emma bámulatosan szép hangja. Szép 

) is volt azonfelül, s a mennyire a 
jszerep banálitása engedte, jól isját- 
| szott. pl. a 3-ik felvonásban igen 
; kedves volt. Vontai Leona elegánsan 
nézett ki s jól játszott. Nagy Gyula 

| Makray, Székely sok jóizii nevetést 
| fakasztottak, Béke f i  szépen énekelt, 
j de általában nem igen melegedett 
fel a közönség.

*Kedden Gosparone-1 adták, Aradi 
Arankával. Jövő számunkban szó
lunk róla.

HÍREK.
Barátság a XX. században.

— Ez nem mese. —
Egy előkelő, vidéki város elöljá

rója, gondolatokba mélyedten járkál 
hivatalos helyiségében. A 'hivatallal 
járó gondok sok kellemetlen órát 
szereznek, nem csoda tehát, ha oly 
hangulatban van. amely rózsásnak 
semmiképen sem mondható.

A természet rendje az, hogy a bo
rúra derű következzék. A változa
tosság jótékony hatással van a hi
vatalnoki száraz kedélyre és öröm
mel kap oly gondolatokon, amelyek 
előzik a borús jelent és derűs jövőt 
ígérnek. — Az elöljáró úr arczárói 
eltűnik a boru. Odalép a villanyos 
csengőhöz és megnyomja. Belép J á 
nos a hivatalszolga. Az elöljáró úr 
nem hivatalos hangon szól:

„János, legyen olyan jó, menjen 
a sarok üzletbe. — Hozzon nehány 
üveg Törleyt. Ne felejtse el a szám
lát is elhozni. — Holnap egy régi 
jó barátomhoz, a szomszédban lakó 
kath. paphoz megyek. Beiktatása lesz. 
— Nagy ebédet ad. — Azt hiszem, 
nem fog megharagudni, ha megle
pem.

*:f: *
K% ebéd leírásával, az elmondott 

szívből eredő felköszöntőkkel nem 
foglalkozom. — Annyit azonban tu
dok, hogy a pezsgő felbontásakor 
öröm dagasztotta a boldog házigaz
da kebelét, mert ime az ő kedves jó 
barátja, mily figyelmes volt irányá
ban. Valóban szeretetreméltó ember 
aki megérdemli szivének legőszintébb 
rokonszenvét. — A pezsgő jó vojt, 
elfogyott . . .

**  ti:

Az ebédnek vége volt. — Kitűnő 
hangulat. — Remek érzetek. — Ven
dégek és házigazda úsznak a bol
dogságban . . . (Nagy baj azonban, 
hogy semmi sem tarthat örökké.) 
A kocsik előállanak. Az lőljáró úr, 
tekintettel a holnap sürgős elfoglalt
ságára. haza indul . . . Búcsúzik a 
páratlan szívessógü házigazdától. — 
Mielőtt azonban kocsira ülne, zse
bébe nyúl, kivesz onnan egy papír
darabot, átadja a főtisztelendő úr
nak és így szól:

Kedves atyuskám, nesze a pezsgő 
számla. Fizesd ki . . .*S a kocsi elro
bogott . . . Veridlous.

—Kitüntetés. A király DauscherVixV- 
lós kir. kulturfőmérnök részére, 
vízügyi műszaki szolgálat terén szer
zett érdemei elismeréséül a koronás 
arany érdemkeresztet adományozta.

— Halálozás. Constantin Ottó nyug. 
királyi udvari tiszttartó, törvényha
tósági bizotts. tag. 07 éves korában

elhalt Tolcsván márezius 23-án. Ha
lála mindenütt, ahol ismerték, igaz 
részvétet kelt. Jobblétre költözése 
egy derék hazafias családra borított 
gyászt. melynek egyik tagja, Con- 
statin Géza. pártunknak jeles és buz
gó Ilivé, ki iránt nagy veszteségé 
ben általános részvét nyilvánul. A 
család a köv. gyászjelentést adta k i: 
Ózv Cbnstantin Ottóné szül. Ad
riányi Irina, gyermekei : Géza. neje 
szül. Constantin Mathilde, gyermekei 
Felicitas, Iris, Gabriella. Cornólia és 
férje Bodenlosz Victor cs. és kir. fő
hadnagy. Kamilla és férje Roller Fe- 
rencz cs. és kir. főhadnagy megtört 
szívvel jelentik a felejthetetlen leg
jobb férjnek, apának, nagyapának és 
apósnak fogarassi Constantin Otto ny. 
cs, és kir. udvari tisztartónak, Zem- 
plénvármegve törv. biz. tagjának 
élete 07., boldog házasságának 38. 
évében 1903. évi nnlrcz. hó 23-án 
reggel 8 órakor a haldoklók szent
ségének ájtatos felvétele után történt 
halálát. A megboldogult hült tetemei 
1903. évi márcz. hó 25-én d. e. 10 
órakor fognak a gör. keth. egyház 
szertatása szerint az örök feltáma
dás reményében nyugalomra helyez
tetni. Tolesva, 1903. márczis 23-án. 
Áldás és béke drága porai felett.

—  A r. kath. egyházmegyéből, .‘v Sá- 
rospataky Károly halálával megürese
dett jankóczi plébániai javadalmat 
Matuscsák János, varannói segéd lel
kész nyerte el, mig az ő helyére

nőik Józsf küldetett.
—  Szerkesztő-változás. A Sárospa

takon megjelenő Zemplénmegye (eze 
lőtt „Sárospatak") cimü heti-íap szer
kesztését Kun Dániel vette át.

—• Korai halál. Rotsinszky Miklós, 
homonnai kir. aljárásbiró, ki tehet
ségével és szorgalmával övéit, biró 
társait s feljebbvalóit a legszebb re
ményekre jogosította, f. évi márcz. 
hó 1'7-én reggeli ü órakor, élete 27 
ik évében rövid 3 napi szenvedés 
után meghalt Homonmín.

— Nópgyülés lesz a katonai ja 
vasiatok ellen Szerencsen, Mádon és 
Tokajban április hó 5-én, vasárnap, 
még pedig délelőtt az istenitisztelet 
után. A gyorsvonaton Szerencsre 
érkező független és negyvennyolcas 
képviselők elé kimegy a nép a két 
dalárda vezetése alatt; bevárja az 
érkező küldöttséget. Azután a „Ma
gyar Király" vendéglő erkélyéről a 
képviselők beszélnek. Üdvözli őket 
az asztaltársaság elnöke. Határozattá 
emelik a nép kivánatát. Azután rö
vid társasebédet fogyasztanak el a 
Magyar Királyban. Háromnegyed 3- 
kor a Bodrog-Keresztur-feló menő 
vonaton Tokajba mennek az orszá
gos képviselők. Ott is népgyűlést 
tartanak. Végeztével rövid tarsasva- 
csora. Azután az országos képviselők 
a fővárosba visszatérnek. — Azért 
felhívjuk a választókerület önálló 
választó polgárait és a szomszédos 
választókerületek választóit, jelenje
nek meg, szivük és eszük sugallata 
szerint ezen ünnepélyes népgyűlé
sen. Merítsenek belőle bátorságot az 
élet nehéz küzdelmeinek legyőzésére 
bátorságot az igazi hazahui érzel 
mek megőrzésére ; bátorságot a nem
zet és haza tántotithatatlan stferete 
téré. Mert a magyar nép megérdemli 
hogy ügyét az egész ország szivén 
viselje. Nem a rendzavarás, nem az 
igazságtalanság terjesztése miatt gyű 
lünk mi össze, hanem azon terhek 
elviselhetetlen volta miatt feljajdulva 
hangot akarunk adni polgári jogaink 
és megélhetésünk biztosítása érde
kében. Nem politika hoz össze min
ket, hanem azon természeti jng, me
lyet az állat is megkövetel, midőn 
a tavasz előhozza élelmét, mügéibe 
tósét, a levegőt, füvet, » izet, szabad 
eget és a föld áldását és örömét. 
Hisz a vándor madarak nem kérdik, 
szabad-e nekik szülőföldükön boldo
gul élniük, — eljönnek, élnek. Mi, 
kik e földön hazát és nemzetet bí
runk, kalitkába zárt madarakként 
lézengeni, senyvedni volnánk kény
telenek? Ezt nem kívánja tőlünk az 
Isten. Az ő nevében gyűlünk össze 
április 5 ikén. Jelenjék meg minden 
értelmes polgár.

— A helybeli főgymnáiium ifjúsága
a rósz időjárás miatt márcz. 15-éről 
elhalasztott ünnepélyt ma délelőtt 
tartotta meg Borsiban, Rákóczi Fe- 
rencz szülőháza előtt.

— A „sátoraljaújhelyi keresk. tár
sulat" évi közgyűlését folyó hó 29. 
(vasárnap) d. u. 3 órakor a város
háza nagytermében fogja megtartani 
mely gyűlésre a társulat összes tag
jai meghivatnak. Tárgysorozat: 1. 
Elnöki jelentés a 1902. évről. 2. A 
tisztikar és választmány lemondása.
3. Elnök, alelnök és 12 választmányi 
tag választása. 4. Az 1902. évi szá
madások megvizsgálása. 5. 1903. évi 
költségvetés tárgyalása. 0. Előre be
jelentett indítványok tárgyalása. 7.
A jegyzőkönyv hitelesítésre 2 tag. 
választása.

— Elégett bútorszállitó kocsi Hé
rics Márton szolgabirónak bútorát, 
mivel a főispán őt innen Sztropkóra 
helyezte át, Stark Mihály butorszál- 
litó fuvarozta el Sztropkóra. Útköz
ben Stark és emberei megháltak a 
Kincses-pusztán, de nem tértek be 
valamely alkalmas állásba, hanem 
— talán takarékosságból — a sza
badban maradtak a butorkocsival és 
égő fáklya mellett őrizték, jobban 
mondva — aludtak. De a fáklyák 
lángjától a kocsi meggyűlt ó* mert 
az ébredés késő volt — elégett min
den benne lévő bútorral egyetem
ben. Stark Mihály üzletvezetője a Sole 
Adolf-féle bútorszállitó ezógnek és 
igy Hérics Mártont veszteség nem 
érheti.

— Helynevek a levélboritékon. A
belügyminiszter körrendeletben hívta 
fel a törvényhatósági hivatalokat, 
hogy az egymással való levelezé
seknél a levélboritékon a városok 
és községek nevét minden ragozás 
nélkül Írják ki. így például nem 
Budapesten-t, csak egyszerűen Bu
dapestet kel írni s nem azt kell Írni 
Kolozsvárit, hanem egyszerűen Ko
lozsvár. Jó  lesz figyelembe venni 
ezt a nagy közönségnek is miután 
ha ismert nagyobb városoknál a ra
gozott helységnév nem is ad félre 
értésre okot, de kévésbbé ismert köz
ségeknél már könnyen megtéveszt
heti a postát.

— Ügyvédi irodában jelenleg is mű
ködő ügyvéd-segéd, kinek szép Írása 
van és irodai teendőkben jártas, VT 
gymnasiumot végzett, jövő hó ló
tól hasonló állást keres. Dr. Székely 
Albert ügyvéd út felvilágosítást ad
hat.

— Mindenki tudja, hogy a Maut- 
ner-féle impregnál takarmányrépa
mag a legnagyobb termést adja, 
hogy konyhakerti magvaiból a leg
jobb főzelék és zöldség terem, és 
hogy virágmagvaiból fakad a leg
szebb virág. Szóval a Mauthner-féle 
magvak a legjobbak, készletei a leg
nagyobbak és árai igen olcsók,

— A magyar társadalmat mindig a 
nehéz idők szokták összetömöriteni. 
Ha máskor ezerféle van is szétfor
gácsolva, mikor szükség van a nem
zeti védekezésre lehullanak a válasz
falak a pártok és felekezetik közt. 
és siet minden hazafias magyar lé
lek a nemzeti ügy védelmére. Most 
s az anyagi pusztulás és nemzeti jo
gaink ellen intézett kíméletlen táma
dások tömörítik össze a nemzet so
rait.. Egy érzés hajtja át ma már új
ra a magyar társadalmat. Az a tudat 
hogy a tespedésnek, közönynek vé
get kell vetni, hogy védekeznünk 
Kell, és minden alkotmányos eszközt 
meg kell ragadnunk arra a célra, 
hogy a nemzeti pusztulásból kisza- 
Juljunk. Az egész országra kiható 
ezen nagy nemzeti harcban a sajtó
orgánumok közt ma az első zászló
vivő a „Magyarország". Ez az újság 
ébreszti és rázza fel napról-napra 
közönyéből a nemzetet és munkájá
nak hatása már is meglátszik : re
ménység, öntudat száll a lelkekbe 
és az a bizalom, hogy egy 19 tnil-

I liónyi nemzet igazságos ügyének el
végre győzni kell! De szükséges,

I hogy a magyar társadalom tömörül«



jön a nagv ezól körül, hogy alulról j deatetutt. — Lohr Máriának Huda- < forraló 1.50-től 2 írtig. A dr. Févre-1 _14K)3. tkvi szám.
is kifejezzük együtt, érzéseinket és ; pest, Baross-uteza 85. sz. óriási háza I féle szabadalmazott franczia szódavíz # .
csatlakozásunkat a mozgalomhoz, j  kizárólag üzleti czélokra szolgál sigépek magyarországi főraktára, Szó- Á rverési hirdetm ényi kivonat. 
Szükséges, hogy támogassuk azt a úgy a szőrme megóvásra, mint sző-jdaviz készítő gép 0 -1 5  írtig, mely- A saujhelyi kjr, törvényszék, mint 
hazafias nagy akeziót, a melyet a nyegporalásra igen alkalmas helyi- Nyel bárki könnyen egészséges, kel- tj.yj iiatóság közhírré teszi, hogy a 
»Magyarország« vezet, a nemzet jo- ségekkel bir és a legjobban van be- Nemes, üdítő, legtisztább szódavizet j-jr Államkincstár végrehajtatónak 
gaiért folytatott ezen országos küz-1 rendezve, tehát a legajánlatosahh ez készíthet 0.0, 12, 18, 2 4, 3 liter 0. pap’p Istvánnó szül. Czinyvu Amália 
delemben. A „Magyarország* ólén! a regi hírnevű czóg most már nem 8. 10, 12, 14, frt Folyadék kézi ara-! késedelmes árverési vevő vógrehnj- 
Holló Lajos. orsz. képviselő mint | csak vegyi tisztítás és miiselyemfes- nyozó, 1 üveg ecsettel 80 kr. Autó-J gzenve(|« eneni 4109 kor. 40 fi!, 
főszerkesztő áll; kívüle Bariba Mik- j tés eszközültetésére, de szőrmeáruk ! matikus egér- és patkány-fogó 50 kr- j hátralékos vóteléri tőkeköve/elés és 
lós^az ország első publicistája mint | megóvása, szönyegporoltatás és hi- tói 2 frtig. Utazási czikkok. bőrön-,- iránti végrehajtási ügyében a 
főmunkatárs. Lovászy Márton orsz.; bás szőnyegek javítására is. Vidéki j dök, fésűk és hajkefék, borotvák, | saujhoJVi kir "törvényszék, a sauj- 
képviselő, mint felelős szerkesztő. | megbízások egye Hősen a ezég főte- j amerikai borotváló és hajnyiró-gépek, | jlej • j.‘jr járásbíróság területén levő 
Lázár Hál műegyetemi tanár, mint lepére :  Budapest. V ili, Baros-utca borszesz-lámpa, hajsütő-vas és külön- j Sárospatak község határában fekvő 
közgazdasági szerkeszti állanak a ; 85. sí küldendők, féle egé.zségáüolási ciikkek Kerté-1 a Siírospatakj 2784|b sz. tikvben A
lap ólén és mellettük a kiváló ós — A kis emberek szószólója Ezt a szeti czikkek. kerti ollok 80 kitol 3 j (5350, 0351. és 5974 hrsz. alatt fog- 
ilrusztris munkatársaknak egész sora 1 nevet egy fővárosi lap sem érdemli j frtig, kerti kés 80 krtól 2 frtig. Lo-. j^Jt és ez* idő szerint még Bálint 
munkálkodik napról-napra azon,hogv j meg olyan mértékben, mint a Ma- vagló eszközök, angol nyergek, ló- j án0St kiskorú Pipcsák János és kis- 
a „Magyarország4* ne csak politikai- j gyár Világ, amely deczemberben in-! szőrnyiró olló, ostorok, kutyakorbács í'^oru pj t̂  p erencz nevén álló, 
lag, hanem más téren is megnyerje dilit meg Benedek Elek szerkesztő- j stb. Vidéki megrendelések gondosan az0nban ez0j- e|)en jpQj ^vi jubíus 
és kiérdemelje a magyar társadalom sében és amely fönnállásának rövid j és gyorsan teljesittetnek. Nagy ké-lj1(j jg.^n megtartott árverésen Papp 
támogatását. Most a negyedév kü- j ideje alatt szinte páratlan sikert ért | pes tavaszi árjegyzéket ingyen ós István„ á Szül Ozinyvu Amália sauj- 
szöbén különösen felhívjuk olvasóink | el. Nem csoda! A Magyar Világ-ot| bérmentve küld. h-olvi lakos mint legtöbbet Ígérő ár-
Ügyeimét a magyar hírlapirodalom | bátor szákimondás, lelkes hazafiui ------................... .... .. v, / é>i Vevő által 4300 korona vót.l-
ezen nagy ja  elok.lo orgánumára, ajérző* WrhoÜen szabadelvu.ég jel-. áron megvett belh.lv 107 0 :  i szá-
melyn.k előfizetési ara : negyedévre | emzik. A Magyar \ ifiig minden po-, T A N l K l Y .  i mu ház és szántóföldre az árverést
I korona, egy bora |  korona 40 hl.; litikm párttol fnggetlei.i l bírni a nem _  j 2805 koronában ezennel megállapi-
Az elohsotüsek utaf/nynyal csak zet jogaiért .igazaiért «s különös I, Országos' ‘ ott kikiálltási árban utó ajánlat
erre a cz.mre küldenek : -M gyár- gyelen,n,el fogla koz., a nemzet zo- ■ "« «k Belese * *  O^zagns fo, u „ .  uj abb4rv9rést „irondelU és
ország« politika, napilap Budapest, inét és igaz, erejet kepezo kis cm- ? " I , J „  " &  n,u, és Kislm ■' hogy r fennobb megjelölt ingatlanMa* ezimzós fölösleges. jberek: az iparosok, kisgazdák, tani-, Bibai-. Borsod-, Uomoi es lustiot, K- hbóJ - . J

— A leflolcsóbb újság ma kétség-1 lók, tisztviselők érdekeivel. A Ma-! Heves- Sáros-, I ng- es Zemplén- lz i n órakor Sárospatak község-
telenűl a Pesti Hi,-lap -.olcsóbb mm- j gyár Világ, .„elvnek minden rovata. " ‘W *16 ^»‘ Tartotta afakuló evűídJlt házánál megtartandó nyilvános á rden kraicáros lápnál, mert tízszer minden kozlemenyo magas szmvona- 0 ho lo an tartotta alakuló g) uloset , ®
nagyobb terjedelemben jelenik meg.! Ion áll. mozt-ozl a l u p l a  niagya^ljskojczon. ........  ....... | p ^ “  o t n ^ l T o n T ^ '
a legváltozatosabb tartalommal és hirlapirásnak kiváló munkásai Írják] Schlesmger Ármin miskolezi igaz* , . . . •  , , . •
egy hónapra mégis csak 2 korona | (köztük Balogh Pál, Enrődi Sándor. I gató hatásos beszéddel nyitotta meg 1 ‘ & 15
40 fillér az ára. A Pesti Hírlap malJancsó Benedek, Szabolcska Mihály!11 gyűlést, felhíván a tagokat a kör S 'n,ui m , u.
már naponkint 28, vasárnapokon 40 Gaái Mózes, Földes Géza. Vértes^ megalakítására. Elnökké Schlesinger k 1

44 A a .  terjedelniu (Ep-egy  vii, Gyub, Lőrinczy Györgv, dnknb ö d J ,  ^  t'^gviTfiO

ítlu f ‘l4̂ ;  ' ^ 1 ^ ;  só^nJl | l ^ o ^ k  felolvasása 1881.
cikkírói elsőrendű publicisták; tár- gyi Endre, Szalay Károly, Nagy N’ült ezután .sorra. Vitt József sáros- ' ,  1 / ;r ’S  < „J 1fin. ‘ . •
cairói elsőrendű szépirodalmi erők. László, Száva János, stb.) a szó szó- j pataki igazgató a zsidó iskolák fon- Y J „ *
Országgyűlési rovata a legkimeri- ros értelmében a családok lapja. A j tosságáról irt magvas értekezését ol- • . , . ' ; , ' ö P
több — mindennap szellemesen mellett, hogy értesülései gyorsak, vasta fel, melynek következtetései- 8' |  bt
meirt csevegéssel. Színházi rovata a megbízhatóak és a közleményei ér- és javaslatait a gyűlés magáévá tét- 0® 0 'T-o mV-rf m i,al)^ 110 .
legterjedelmesebb. Hírrovata a lég- dekesek, gondosan ügyel rá, még a te. Scltónbiunn Márk miskolezi tanító an a 1 i^ o í t v   ̂ gz 1
váltoiatosabb. Szerkesztői üzenetei hirdetések szövegében is, hogy min- a jellemképzósről olvasott fel sike- Ma* j L' cz. J
révén napról-napra a legélénkebb den családapa nyugodtan adhassa i Hilt munkát. Grossmanu Mór sátorai- e ®l ‘ un a { ti zncv.i
érintkezés tartja fenn olvasóközön- serdülő gyermekei kezében ezt a la-1 jaujhelyi tanító „Az ifjúsági olvas- r i- ife IG m o rv é n T t
Régével. A most következő sport- pot. Tárcái, regényei igazi irodalmi I nmnyok“ címen olvasott fel tanügyi tett szabály széni elismervényt atszol-
saisonban a legbővebb és leghitele- becsű munkák. EnnyiJeTőhye melleit | dolgozatot. Javaslata értelmében a a í11- , , , . M
sebb órtesitésekkol fog szolgálni. A a Magyar Világ, mely a fővárosban j gyűlés a tagok figyelmébe aján- 4 tb-^i^hatő.áo-nnl i<in‘-t a,,
Pesti Hírlap regénycsarnoka kitűnő- már esti 5 órakor megjelenik, ugv | lótta a gyermekkönyvtarak létesítő- ., 1,1 ‘
en megválasztott regények tárháza, hogy másnap reggelre már az or- sét, mint a melyek az iskolai neve- “ l * J ‘ Winllanri
Szóval csupa superlativusokban kell szag legtávolabbi vidékein is ott van lésnek egyik kiváló segédeszközét kir tvsz(5ki bin5
beszélnünk, ha a Pesti Hírlap elő friss híreivel, mégis a legolcsóbb na- képezik. ______________________ ‘_____.____
nyös oldalait* akarjuk ismertetni t. pilap, mert úgyszólván csak féluny- Gyűlés után bankot volt. melyen 
olvasóközönségünkkel, melynek nem nviba kerül, mint a többi fővárosi rendkivüli hatást keltett a dr. Spira
ajánlhatjuk eléggé ezt a kitünően újság. A Magyar Világ előfizetési Salamon hitszónok remek beszéde, w w W W W V i U W W w :w w
szerkesztett napilapot. Aki a Pesti ára ugyanis egész évre csak & frt. ------■---•-■--.■■ =̂=̂==35——— Pškšk  21 1a
Hirlapta előfizet, az kedvezményes félévre 4 frt., negyedévre 2 frt., egv a U'n'ynníi^cr k-nrphéSl J  600 Ű2r2D
azaz épen féláron kapja a Divat hónapra 70 kr. A Magyar Világ kí-| A  K O Z O n seg  K O reD O l. ^  VVW VHIHV
Salon cimü pompás és igen prakti- adóhivatala [Budapest, VI., Váczi-I ~~ ... . ...... ...
kus divatlapot, f llj negyedéves előfi- körút 23.] kószs«íggol küld mutat- f i  győri püspök a fogyasztási gyökeres vagy sima különféle 
zetők még a Pesti Hírlap naptárát is ványszamot minden érdeklődőnek. csemege-szőlő oltványt keresek
megkapják ingyen.) A Pesti Hírlap Különösen figyelmeztetjük az ipa- í ’ sürgősen __ f íu a a
előfizetése ára negyedévre 7 korona, rosokat, hogy a Magyar Világ, mely 'A győri egyházmegye püs[)öke, gr. J w
egy hóra 2 kor. 40 fillér. A Divat- az országos iparpártoló szövetség hí- j Széchényi Miklós most megjelent pász- a s e ft té  — Tolcsva.
Salonnal együt negyedévre 9 kor. vutalos lapja, állandóan közli az ipari | torlevelében azt Írja többek közt a -------------------------------------------
Előfizetési pénzek a kiadóhivatalba munkákra való szállítási pályázató- i fogyasztási szövetkezetekről, hogy p™4— ——— —— — — ——
(Budapest, V., Váci-körut 78.) cim- kát. „ily szövetkezet elég működik már 1 # 1 t
zendők, ahonnan rmitatványszámo- — | körülöttünk 44 Arra inti tehát hi veit, 1 1 1  I I  A M1 1 9 |  Q T
kát is lehet k é rn j^ £  . hogy intézkedjenek az iránt, hogy V M H v V  U w l v l

A fővárosba uta^Rdéki közönség- B u d ap esti level. j a kisebb kereskedelmet no sújtsák és •  _  „*
nek, mint a legkeln^iiesebb otthout A tavasz beköszöntése alkalmával a kis iparnak ne legyenek jelentékeny JD UCiapCStrO J.
ajánljuk Gmuiel János „István főher- a vidéki közönség érdeklődése ismét \ kárára. A nomeslelkü püspök csak- , , . .. ..
czeg“-he/. czimzett szállodáját, a Fe- a fővárosra irányul különféle szűk- a kis kereskedelemről és a kis-ipar , an szerencsém a n. e. kozon-
rencz József-tér és akadémia utcz- ségleteinek beszerzésére. E czólból ról szól, mert ott is csak a kisebb , Bulomasara hozni, hogy a
sarkán. Ez a legszebb fekvésű, min- ajánjuk- figyelmébe Kertész Tódor helységekben, a falvakban alakultak Kakoczy-utezau levo Gyarmatnv-
den kényelemmel berendezett száli müiparúru raktárát (Budapest, Kris-! itt olt fogyasztási szövetkezetek- A y5 6 j^ b a n  egy—-a nuu kor inin-
loda, Gundel Jáno* személyes félti- tóf-tér sarkán) hol a tavaszi idényre j győri püspöknek tehát nincs Ínyére den kívánalmainak megfelelő
gyelete alatt, példás tisztaságával ós a legnagyobb választékban talállia- j u” fogy. szövetkezetek szaporodása. • I  # f  > v  i  •
leggondosabb kiszolgálásával, jutá- tók a tavaszi sport játék, disz- S Gál Lajos albiró ur buzgóbb a U | |  T B lT l 0 lV 2 I * * r U l l3
nyos szobaárával, minden igényt tel- mii és háztartási csikkek, me- győri püspöknél a szövetkezetek tér- •  f ,  M
jesen kielégít. A szálloda éttermei-Nyék közül különösen kiemeljük a jesztésében. Azokra a czikkekre, me- C 7 ílh n « *lÍ7 l0 T 0 1
ben a legizletesebb ételek és tiszta Lawn-tennis kellékeit 50—120 fitos lyek a F. H.-ban és a Z.-ben bébi- dfclIWW
jó italok szolgáltatnak ki s rég ismert összeállításban ; u Lawn-tennis játék zonyitották, hogy oly városban, mint nyitottam, hol is mindennemű
jó hírnevét ezúttal is csak emléke- újonnan megjelent könyvével. Wrigt Sátoraljaújhely, semmi létjoga nincs angol és modern szabású férfi ru-
zetbe kívánjuk juttatni. | an Ditson világhírű amerikai racket- a fogyasztási szövetkezetnek,— nem hákat a raktáron lévő legfinomabb

Budapestről t. olvasóink figyelmébe jeinek főraktára Tornaeszközök úgy válaszol semmit, hanem kihívó háti- angol, franezia és honi kelmékből 
ajánljuk Lohr Mária (ezelőt Kronfusz) j a szobában, mint a szabadban. A gon kijelenti, hogy vitatnak és tehet- a legújabb divat szerint gyorsan
csipke, vegyészeti, tisztító és mtise-1 horog-halászat összes kellékei. Ame- nek amit akarnak‘'de a szövetkezet mé- és izlésteljesen készitek.
lyemfestő intézete, mely a legelső j rikai gyermek-puskák, pisztolyok (>() gis meg less! Csak tessék megalaki- A fővárosban számos éven át 
és egyedüli specialista e téren, most j krtól 5 frtig. Kerti szerszámok, ásó, tani azt a szövetkezetei. A követ- gyakorlatilag szerzett tapasztala-
istnét újabb és tetemes nagyobbodást j kapa, gereblye, egy készlet 1 írttól kezménvek majd megmutatják, liogv taimnál fogva azon kellemes hely
nyert, a nagyszabású vegvitisztitó 4 50-ig. Háztartási cikkek Amerikai kinek volt igaza. Gál albiró úrnak-e zetben vagyok, hogy a legkénye-
es müfestő-telep, hol a használatban busvágó-góp 3.50 kr. Cukor-, mán- vagy az említett cikkek Íróinak? sebb ízlésnek is megfelelhetek,
elpiszkosodott ruhák és csipketárgyak dula-, zsemlye-reszelőgép 1.20-tól 4 j ‘ y v  miért is számos látogatást es párt
egészen ujhoa hasonló széppé vál- 60-ig. Újdonság! Amerikai burgonya .f* ; ;  fogást kérve maradtam
toztatnak. most a háztartás egyik gyalu, melylyel bárki könnyen búr- | __  ‘ zert> •
igen fontos gondjának elválalásra, gonyát (pommpes frites). czéklát, ré-j Ki idótula dono. teljes tisztelettel
szőnyegporolásra, szőnyeg-festésre és pát, befőtthez való gyümölcsöt stl>. | ll uajtonos. ^ . Me\>i*
hibás szőnyegek javítására is bérén*. Ízléses alakura gyalulhat, 50 kr. Gyors-! L A N D E SM A N M  M IK SA . f tU ilT  M O l

Nyomatott Latidusmann Miksa és Társa könyvnyomdájában Sátoralja-ujhely.

24. szám (4) F E L S O M A G Y A R O R S Z A G I H I R L A P Szerda, márcz. 25.
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