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• \a/aÍzaHa*tAr R7 i Biró Pál. Dr. Búza Barna. âdóhivatal Landesmann Miksa és Társánál, Wekerle-tér 502b z e r k e S Z tO S eg  . W e n e r iQ -ie r  O H .  Hirdetéseket a legjutányosabb árban közlünk.

Ez a mi célunk.
Sátoraija-Ujhely, február 1.

A »Felsőmagyarországi Hírlap« 
február 3-ától kezdve mint poli
tikai lap jelenik meg.

Nagy, világtörténelmi jelentőségű 
átalakulások előtt állunk.

Ausztria felett a természet örök 
törvényeinek leküzdhetetlen ha- I 
talrna érvényesül s darabokra! 
bontja ezt a mi négyszáz éves! 
zsarnokunkat.

Egy őrült, vad káosz ott min
den, — s ennek a káosznak a 
gyilkos párázata átcsap hozzánk 
is és fojtogatja állami, gazdasági 
életünket.

Csak a magyar nemzeten áll, 
hogy ebből a káoszból Magyaror
szág szabadsága, vagy egy újabb, 
még nyomorultabb, még szégyen
letesebb szolgaság szülessék.

És az élethalál-kérdéseknek eb
ben a döntő korszakában a ma
gyar nemzet alszik. Nincs önérzete, 
nincs öntudata, — tétlenül tesped 
abban a narkotikus, gonosz álom
ban, amelybe egy húsz éves haza- 
íiatlan, erőszakos rendszer sülyesz- 
tette.

Megcsúfolják a múltját, sárba 
tiporják a becsületét, meggyaláz
zák a nyelvét, — nt n látja, nem 
érzi. Megrugdoss.. , le öpik š az
tán kirabolják. Meg se mozdul.

Alszik, mint aludt Mária Terézia) 
uralma alatt, alussza azt a vészé-j 
delmes álmot, amelyből csak egy! 
cseppbe múlt akkor is, hogy nem 1 
a másvilágon ébredt fel.

Fel kell rázni ezt a nemzetet! 
halálos álmából, gyilkos bénultsá-! 
gából! Fel kell rázni, hogy el ne 
nyelje az idők folyamának vészé i 
delmesen közeledő nagy örvénye!)

Mindenkinek, akiben még lélek j 
van, akin még nem vett erőt a 
gyilkos kábulat, kötelessége részt 
venni a nemzet-ébresztés nagy 
munkájában.

Ezt a kötelességünket akarjuk 
mi is teljesíteni. Ebben a reg alvó, 
hallgató megyében meg akarjuk 
szóllaltatni a magyar érzéseknek, 
a magyar vágyainak azt a hangját,) 
amely Kossuth Lajos ajkairól zen
gett itt valaha, — s amelyet olyan j 
rég nem hangoztat senki.

Erőnk csekély, tehetségünk gyen
ge hozzá, de a kis erőt megszáz- 1 
szorozza az igaz lelkesedés.

Meg akarjuk tudni, vannak-e 
még ebben a megyében emberek,! 
vannak-e még magyarok?

Meg akarjuk tudni alszik-é csak 
a régi lelkesedés, a régi hazaíiság, 
a régi bátorság, — vagy kihalt 
egészen? Pihennek-é csak a régi 
fényes, diadalmas fegyverek, vagy 
elpusztúltak végkép?

Meg akarjuk tudni, érti-e még 
Zemplén, amit a borsi rom, a pa

taki vár meg a monoki udvarház 
beszél ?

Meg akarjuk tudni, él e még 
ebben a vármegyében Kossuth 
Lajos lelke:

Programmunk az a programúi, j 
amely ott van a szive mélyén min
den magyar embernek, akármilyen 
párthoz tartozzék is, és amit egy 
szó, egy név fejez ki a leghatal
masabban, — programmunk az az 
egy név; Kossuth Lajos.

Ebben a névben benne van 
négyszáz esztendő minden fájdal
ma, minden vágya, minden remé
nye, — benne van minden ami 
megszabadíthatja, üdvözítheti ezt a 
nemzetet.

Hisszük és valljuk, hogy csak ez 
az egy név az, amelyben győz
hetünk, amely diadalmasan vezet
het ki bennünket az eljövendő zi
vatarokból.

A zászló ki van bontva: sora
kozzunk alája. Nem kívánjuk mi 
magunk számára a vezérséget. Ad
dig tartjuk csak az ősi lobogót, 
mig nem szervezkednek annak 
hívei, s mig nem jönnek a veze- 

i tésre hivatottak, akiknek átadhas- 
j suk.

Mindenkit, akiben magyar lélek 
lakik, hívunk: jöjjön velünk.

Sátoralja-Ujhely, február 3.

A mi politikai terepünk. Úgy kell an- 
I nak lenni, hogy lapunk legelső politi- 
i kai számában egy kis terepfölvétcit esz
közöljünk azon a porondon, a melyen 

j nemsokára a képviselőválasztási harcok 
j zaja fogja betölteni az egyes kerülete- 
i két. Már nemrégiben kezdtek mozgo- 
I lódni a vármegyénél, mikor az a kósza 
| Ilii' kapott szárnyra, hogy a választások 
I mihamar bekövetkeznek. Rendes köriil- 
I menyek között jövő évre sorra kerül 
I ez is, ha ugyan a mai viszonyok mel 
j lett tényleg nem jön közbe meglepc- 
j tés. Zemplénvármcgyenek régi fiigget- 
; lenségi hajlandósága úgy látszik újra 
felpezsdült, mert e körök még a meg- 

! lepetésekre is el vannak készülve. Me 
I gyeszerte beszélik, hogy a sátoralja- 
j újhelyi, sárospataki és megyaszöi kerü- 
) letekben minden kormánypárti kópvi- 
I selőnek lesz függetlenségi párti ellen- I  jelöltje. Sőt azt is emlegetik, hogy a 
mád — ta’eali képviselőnek eddig biz- I  tos pozícióját — az a politikai tényke- 

I dése, a melylyel a nemzeti párt csúnya 
: frondeurködésében részt vett — hatá* 
j rozottan megingatta és ebben az iga- 
■ zán ellenzéki kerületben — hang es :tt 
! egy ellenjelölt mellett.

Úgy látszik mozgalmas választása 
lesz a vármegyének, mert egyedül az 
Andrássyak kerületeiben uralkodik 

j szélcsend, csak éppen a gálszécsiben 
! észlelhetők néppárti hangulatok, a bőd- 
I rogközi kerületet a főúri körök tartják 
; ma erősen a kézben.

Akció az olasz bor ellen. A Bala- 
tonvidék kezdette meg, egy-egy tör
vényhatóság folytatja, a Hegyalja kö
zönsége nem adott életjelt magáról, 
csak hivatalos formában kezdtek hozza: 
a februái iusi megyegyülésen megmoz
dul végre itt is ; z akció. Azt olvassuk 
a fővárosi lapokban, hogy az olasz

borvámszerződésnek 1903-ban való meg
szüntetése, valamint a külföldi borok 
nak magyar bor gyanánt való forga-1 
lomba hozatala ellen, mert a mostani j 
körülmények közt az olasz borok miatt 
a bortermelést válság fenyegeti, Széli j 
Kálmán miniszterelnök egy balatonvi- 
déki bortermelőkből álló monstre kül
döttség előtt kijelentette, hogy a tisz-) 
telgők panaszát jogosnak ismeri el és 
a figyelmeztetést szívesen fogadja. Po- j 
zitiv nyilatkozatot most az olaszborok 
dolgában a kereskedelmi szerződések; 
tárgyalásának megkezdése előtt nem 
tehet, de mindent elkövet az ország 
érdekeiért, mindent kellő időben és ter-1 
mészetes sorrendben. Hz a küldöttség 
csak a balatonvidék érdekében szólt,! 
főkép azért, mert ennek a vidéknek a 

! bortermelés képezi egyedüli forrását, j
Legyen ez a balatoni akció példa a 

hegyaljaiak előtt. Mert a Hegyalját ve- j 
szélyeztető olasz import nemcsak egy 
hatalmas borvidéknek, hanem egy or- | 
szágos hírnévnek veszélyes kórját cipeli 
a most újból termékenyülő Hegyaljára, j 
Szervezkedni kell, küldöttség menjen1 
fel a kereskedelmi, földmivelésügyi mi-; 
niszterhez és figyelmeztesse őket, hogy j 
ha az olcsón beözönlő olasz borok ellen 
nem segítik a Hegyaljat, akkor 3—4 
esztendő alatt koldusbotot adhatnak a j 
markába. Pozitiv nyilatkozatot kell 
kérni.

A mi szakértő fórumaink. Sok követ ] 
dobnak rá, de nem érdemtelenül, a  
vármegyénk utján egy helybeli borke
reskedőről szóló ítélet felment a bel- 
ugymiíiifzteriu.nhoz hónapokkal ezelőtt 
és alig lehet onnan visszavárni. Pedig 
hát fölötte kiváncsiak volnánk eire az 
ítéletre, mert — amint már lapunk 
egyik előző számában megírtuk — eb
ben az ügyben két in. kir. vegykisér- 
leti állomás homlokegyenest ellenkező 
véleményt mondott az illető kereskedő 
borairól. Ebből az országos ügyből 
casus bellit vagyunk kénytelenek csi
nálni. Mert az országos m. kir. chemiai 
intézet és központi vegykisérleti állo
más határozottan hamisaknak konsta
tálta a borokat, amelyért elzárás jár a 
borkereskedőnek. Valószínű, hogy a 
miniszter inkább fog Ítélkezni az ország 
első vegykisérleti véleménye, mint a 
kisebb kolozsvári vélemény alapján. 
I)e akkor mi lesz a kolozsvári állomás 
reputációjával ? Különösen pikáns ügyecs- 
kc az egész, amelyet szemmel tartunk.

Az uj színház.
— A szinügyi és épitészeti bizottság üléséből — 

Sátoraljaújhely, február 1.

Furcsán indul befejezéséhez ez a fon
tos és sürgős kérdés. A mai nappal 
úgy hisszük elérte a végső stádiumát 

| és végre valahára találtak egy olyan 
megoldást, amely mellett meg kell már 
egyszer állapodni. Helyesen jegyezte 
meg Mectner Béla a szinügyi bizottság 
aleinöke, hogy ha még tovább ránci- 
gálják ezt az ügyet, akkor általános ne
vetség tárgyává fog válni: a szinügyi 
b zottság meg a város képviselete.

Végre is a vitatkozásból és ezerfelé 
húzódó kapkodásokból, oktalan és cél
szerűtlen tervezgctésekből a színházat 
felépíteni nem fogják.

Pénteken ismét összeült — most már 
együttesen — a szinügyi és épitészeti 
bizottság. A polgármester elnöklete 
mellett alapos és megfontolt vita tár
gyává tették ismét az uj színház kér
dését. A gyűlésen jelenvolt Voyta 
Adolf budapesti műépítész előterjesz

tette javaslatát. Minden pénzügyi és 
topográfiái körülményt latba vetve meg
állapította a jelenvolt szakértő mér
nökökkel együtt, hogy a tornacsarnok, 
rákóczi utcai Kotits-féle és sárga korcsma 
sarok ház, a főorvosi lak, főutcai Stei- 
ner-féle telek, a piactér és rendőrségi 
épület fundusai közül még az utóbbi 
volna legalkalmasabb egy uj színház 
épületéhez. De kijelentette, hogy egy itt 
építendő kis színház legalább 140 ezer 
koronába kerülne, mivel pedig uj szín
ház építéséről van szó és igy ezt a 
tervet fel kell küldeni a miniszterhez, 
aki rendesen még egyéb kívánalmakkal 
szokott fellépni — ami esetleg újabb 
20 — 30 ezer korona áldozatot igényelne, 
ő teljes megfontolással azt ajánlja, hogy 
maradjunk a legelső terv mellett, épít
senek uj színházat a mostani színház 
helyén a régi négy fal és tetőzet meg
hagyásával.

Mintegy két óra hosszat tartó kime
rítő és alapos vita után, amelyben részt 
vett Dókus Gyula, Meczner Béla, Fejes 
István, Barthos József, Hőnsch Dezső, 
Zinner Henrik, dr. Hornyay Béla, az 
elnöklő polgármester és többen, meg
állapodtak abban, hogy az uj színházat 
a mostani helyére építik.

A vita során kivehető volt, bogy 
minden igyekezet egy uj színház épí
tésére irányul. Minden kombinációt 
megpróbáltak arra, hogy a városnak 

j szép helyén impozáns palotát építsenek 
| a magyar kultura emelésére. Dókus 
I Gyula pedig kijelentette, hogy egy 
kultúrintézményt ha szükséges pótadó
val is támogatni kell, hogy azért az 
épületért a lehető legnagyobb áldozatot 
is meg kell hozni. Ennek a vélemény
nek lelkes szószólója volt Mecsner 
Béla is.

Es dacára ennek mégis azt határoz
ták, hogy a régi színházat uj színházzá 
alakítják. És erre a határozatra a Voyta 
javaslata vezette a bizottságot. Oly 
érvekkel támogatta azt, hogy az elől 
kitérni lehetetlen volt, ha azt akarják, 
hogy ez a halaszthatatlan ügy végre 
tető alá kerüljön.

Nehogy bizonyos idegenkedéssel te
kintsen a közönség ezen határozat felé, 
szükségesnek tartjuk megjegyezni, hogy 
a régi színház átalakítása tulajdonkép
pen nem is átalakítás, hanem a puszta 
négy fal meghagyásával egy teljes újjá
építést tartalmaz. Ez a terv nem az 
az első 44 ezer koronás terv, amely- 
lyel az átalakítás csakugyan csak ta
tarozás lett volna, hanem ez a terv egy 
80 ezer koronás építkezés, amelylyel 
— amint a tervbe beletekinthettünk és 
alaposan átvizsgálhattuk — Ujhely vá
ros egy nagyszerű, pompás uj színházat 
kap a régi helyen. Olyan színházat, 
amelyben Ő80 nézőre való hely van, 
pompásan elhelyezett ülőhelyekkel, 
minden effektusra berendezett színpad
dal, légfűtéssel és ami fölötte fontos 
a színpadi személyzet részére rendkívül 
alkalmas mellékhelyiségekkel, körülbe
lül két nagyobb és 4 —6 kisebb öltö
zővel, igazgatói helyiségekkel. Úgy, 
hogyha egy ugyanilyen színházat külön 
uj helyre akarnánk felépíteni, az mini
mális számítással 160—180 ezer koro
nába kerülne.-

Az a kérdés állott tehát a bizottság 
előtt: épitsen-e a mostani rendőrségi 
épület helyére kicsiny és szűk uj szín- 
házacskát 100 ezer koronával — ameny- 
nyit erre a célra a képviselőtestület 
megszavazott, — vagy pedig a régi 
helyre egy pompás, modern minden 
Veszély esetére kényelemmel és bizton
sággal berendezett nagy színházat ? Es 
egybevetve a rendelkezésre álló pénz-



10. szám. (2) F E L S O M A G Y A R O R S 7. Á G 1 H 1 R L A P. Szombat, február 3.
összeget azzal is, hogy szépészeti szem
pontból a rendőrség épületének a régi 
mellett kedvezőbb előnye alig van, a 
lejtős fekvése pedig, ezt a tervet sem 
tünteti fel előnyösen, a többi terv pe
dig még sokkalta több pénzt igényel, 
— megmaradt az első tervé mellett.

Azzal a katározott indokolással: hogy 
erre őket ennek a halaszthatatlan ügy
nek gyors elintézése vezette. Mert újabb 
és újabb tervek felvetése csak belátha
tatlan időkre ódázgatja ennek a fontos 
kultur bástyájának a felállítását.

A MEGYE ÉS A VÁROS.

>< Választás Szerencsen. A múlt al
kalommal megválasztott városi képvi
selőtestületi tagok választása ellen óvas 
adatott be. A választást meg is sem
misítették s az uj választás január 31-éré 
tűzetett ki. Ez alkalommal Pintér Ist
ván főszolgabíró, mint elnök a válasz
tást a törvényben előirt módon a legszi
gorúbban vezette. Nagy volt az érdek
lődés és korteskedés a felállított két 

' párt között. Béadatott összesen 299 
szavazat, a melyből a legtöbbet a kö
vetkezők kapták és pedig sorrendben : 
R e n d e s  ta g o k :  Zakár János, Kor- 
niczer Jakab, Öhning Vilmos, Rozgonyi 
András, Szoboszlai János, Dr, Kovács 
Gabor, Stefii Jónás, Tóth Ferenc/., Vári j 
Rezső, Apostol Pál. P ó t t a g o k ;  Pethő 
Ferenc, Persenszky Károly. Groszmann 
Ignác, Szegedi Sándor Heimlich Áron. 
— E szerint a múltkor megválasztottak,
3 kivételével elestek.

^  Úri Ügynökök. Telve vannak a fő
városi és vidéki lapok azon szomorú j 
hitekkel, hogy az Amerikába való 
kivándorlás mind nagyobbmérvü ará
nyokat ölt. Hogyne midőn az eddig 
meglehetős nehézségekbe ütköző útle
vél szerzés egyes »uri« emberek befő [ 
lyása révén nehány korona honorárium 
mellett a leggyorsabb módon kieszkö
zöltetik. Újabban ugyanis a honoracior 
osztálynak néhány tagja úgy a vidéken, 
mint városunkban valóságos ügy-1 
nőkké csapott fel. Szomorú nagyon 
szomorú jelenség, ha már a honoracior 
osztályból is ; nnyira kiveszett a haza- 
fias érzés. Kíméletből nem említünk 
neveket, ajánljuk azonban ezen körül
ményt az illetékes körök figyelmébe.

x  Jegyzőválasztás. A Hnbay Miklós 
halaiéval •megüresedett mező-zombot i 
jegyzői állás pályázat utján január hó 
30 án töltetett be. Többen pályáztak, 
de a zombori képviselőtestület tagjai 
egyhangúlag Sáray  Béla ondi körjegy
zőt választották meg.

Felhívás előfizetésre.
Csendben minden lárma nélkül in

dulunk el a politikai mezőn, hogy ot
tan hazafias érzésű erős meggyőző
déssel harcoljunk Magyarórs; ág füg- 
getlenségeért. Zemplénvármcgye terü
letén olyan mezőre léptünk,, amelyen 
Valaha az igaz magyar gondolkodás, a 
legszebb nemzeti eszmény és a függet
len magyar haza ideáljának virágai fa
kadtak ki II. Rdkócay Ferenc és Kos 
suth Lajos születése földjéből. Ez a 

r.’ i  tudat büszkeséggel tölt el bennünket, 
* • bátorítással és kitartással kecsegtet ab

ban a kellemes és boldog hitben, hogy 
" 'Zemplénvármcgye közönsége minden 

tekintetben támogatásunkra fog iietni.
Olyan lapot akarunk nyújtani a kö- 

'sfŐnségtiek, 'hmelyben minden igaz ér
dekét megvédve l.issa, minden nemes 

. gondolkodását megpendítve hallja, min
den becsületes törekvésébe n segítsé
günket érezze. Olyan lapot akarunk 
nyújtani a Felsömagyarorsadgi H ír
lap  -pal, amely * minden egyes házban 
kedves olvasmány legyen.

Szerkesztőségünkben egy díszes gárda 
minden tehetségét, minden igyekezetét 
latba veti, hogy a mi nagyrabccsült 
olvasóinkkal úgy a politika i, mint 
köagaadasdgi. társadalm i kérdéseket

és eseményeket hűen, pontosan,'kime
rítően és érdekesen tudassa és ha kell 
megvitassa.

Szépirodalm i dolgozatainkat a fő
városi irók egy tekintélyes csoportja 
írja. Híreinkről az ország és a megye 
minden részében tudósítóink egész lé
giója gondoskodik. Szerdán és Szom
baton este eredeti táviratok fogják 
meghozni nekünk a legfrissebb politikai 
újságot, nagyobb érdekű eseményekről 
külön kiadásban értesítjük olvasóinkat.

Minden tekintetben azon leszünk, 
hogy t. olvasóink igényét kielégítsük 
és fokozatos támogatás után mindjob
ban megerősítsük lapunkat.

A politikai lappá való átalakulás után 
is maradt a Felsőmagyarországi Hírlap 
előfizetési ára, oly csekély mint ezelőtt 
volt :

Egész évre . . .1 0  kor. fii. 
Félévre . . . . .  5 » — »
Negyedévre . . .  2 » 50 »
Egy hóra . . . .  1 » — »
Egyes szám ára » 1 0  fillér
Sátoralja-Ujhely, 1900. február 2.

Tisztelettel :
A »Felsömagyarországi Hírlap*

szerkesztősége és kiadóhivatala.

H Í R E  K .

A hétről.
Jó Andersennek a meséi közül 
Eszembe jut egy csinos kis dolog,
S a hírlapok lévén a inai tliéma,
»A csúnya kis kacsa* rá gondolok.

Hisz ismeri mindenki a meséjét :
Mert nem . volt olyan, mint a társai, 
Hápogva tört reája valamennyi, 
Kezdték csúfolni, marni, bántani.

Sejti a mesehallgató gyerek, hogy 
Nem is kacsa tán a »rút kis kacsa«, 
Hogy majd gyönyörű hattyú lesz belőle 
S nem hiba az, hogy hosszú a nyaka.

De mit meséljem ! Nos, két év előtt itt 
Megindult egy lap. De soha Ilyet!
A hang, melyen szólt, addig itt szokatlan.

! Föltűnt, hogy ez m is mint a többiek!

! Ez nem közöl »Vasúti menétrendf-et 
Fölebbvalóknalc ez nem hízeleg,

I De bátran áll ki nemes eszmeharcra ,
I Közérdekű nagy kérdések felett.

Ez nemcsak száraz »Jegyzőkönyvek <-ct 
|hoz,

Csipcsup pletykával ez nincsen tele,
| De, aki előtt meglapul a többi,
I Ez nyíltan, büszkén szóba áll veié.

j Hogy mennyi támadásnak volt kitéve, 
S-Hogy hányán és mint törtek ellene, 
i Sok volna mindet elmesélni, ahoz 
Nem egy vers, egy külön könyv kellene.

De meglátszott, hamar kitűnt, már akkor 
Midőn megindítottuk e lapot,
Hogy ez nem olyan apró hírharang, hogy 
Ez magasabb dolgokra hivatott.

S idő alig múlt, im betölt reményünk, 
j Beteljesülnek szivünk vágyai;
(Az olvasónak örömmel jelentjük:
»Mai számunk már politikai /«

Krónikás.

— Kinevezések. A m. kir. pénzügy
minisztérium Szigeti Sándor uj-zsolnai 
ideiglenesen nyugalmazott kir. adóhi
vatali, jjJlenőrt, a homonnai kir. adó-

j hivatalhoz ellenőrré újból kinevezte. —
I A helybeli m. kir. pénzügyigazgatóság 
Köpesd József helybeli kir. adóhivatali 
gyakorn jkot a kir.-helmeczi kir. adó 
hivatalhoz dijjas gyakornoknak kine
vezte.

— Esküvők. Somossy Mihály kir. 
tvszéki bíró az elmúlt január hó 30-án 
Sárospatakon esküdött örök hűséget 
Láczay László dr. sárospataki ügyvéd

és földbirtokos, kitűnő munkatársunk 
leányának Irénkének. A pompás eskü
vőn részt vett a város és a vidék elő
kelőségének színe java. —■ Mint leve
lezőnk írja, fényes esküvő volt a múlt 
hó 30-án délután 3 órakor Király-Hel- 
mcezen is. Isépy Zoltán szolgabiró ve
zette oltárhoz Marossy Irénkét, Marossy 
Antal dr. léányát. A polgári szertartást 
az ev. ref. egyházban megtartott es
küvő követte, ahol az esketést végző 
Fejes István, Sátoraljaújhelynek esperese, 
költői lendületű beszédet intézett a 
fiatal párhoz. Az esketés után estebéd, 
majd pedig reggelig tartó táncmulatság 
következett. — Naszasszonyok voltak : 
Isépy Istvánná (Ujhely), Révy G. Vik- 
törné, Szkicsák Istvánné. Násznagyok : 
Bcncsik István főszolgabíró, Isépy Ist- ! 
van ügyvéd (Ujhely), Révy G. Viktor 
igazgató-főmérnök és Szkicsák István 
gyógyszerész. Nyoszolyólányok: Füzes- 
sérv Ella, Hatvani Gizi, Isépy Irénkc, 
Sári és Gizi (Izsép), Révy Tili és Szki
csák Dodo. Vőfélyek : Bajusz Andor, 
Bencsik Béla, Emődy László, Fráter 

; Zsigmond, lsepy Tihamér, Pilissy Ala
dár és Várady Géza.

— Kubelik Jan hangversenye. Ku- 
belik }an hegedűművész hangversenye 

■ iránt Sátoraljaújhely és vidéke műértő 
: közönsége körében óriási érdeklődés 
mutatkozik'. A vidéki aristokratia is 
nagyobbrészt megváltotta jegyeit. Pá-

i helyjegyek, valamint az első sorok je
gyei már mind elfogytak, a többi he
lyekre jegyek Landesmann Miksa könyv- 
kereskedésében kaphatók.

— Molnár Pál ünneplése. A főgym- 
názíuin ifjúsága e hó l én ünnepelte 
meg szeretett igazgatójának névünnepét. 
Až ifjtoág szeretetét és a ragaszkodá
sát Lakatos Dezső Vili. oszt. t. tolmá
csolta szép beszédében, melyre az igaz
gató megható szavakkal válaszolt. Az 
iskolai ünnep pontjait ének és zene da
rabok, to.vabbá Tárna István Vili Schusz- 
ter János V. és Dongó Gyula J. oszt. 
tanulóknak szavalatai képezték. A mint 
értesülünk az igazgató megrongált égés- 
ségének helyreállítása végett hosszabo 
időre szabadságra megy.

— A Kásztenbaum tömeg ülése. Né- j 
hai Kásztenbaum Márton tömegének 
számonkérő széke Matolai I ádé alispán 
elnöklete alatt Dókus Gyula, Fejes 
István, Kim Frigyes tömeggondnok, 
Barthos József főszolgabíró, Mizsák 
István tiszti főügyész, Juhász Jenő-mint 
a tömeg ügyésze és Thuránszky László 
tb. főjegyző, mint a számonkérőszék 
jegyzőjének résztvétele mellett januári 
hó 29-étől kezdve tartotta üléseit. A 
számadások a legnagyobb rendben ta 
láltattak s a tömeg a lelkiismeretes ke
zeléssel az alapítványt humánus intézke
déseivel pontosan és mindenben teljesíti 
és azt örvendetesen gyarapítja. A tömeg 
költségén nevelt tiz iskolás fiú a leg
utolsó ülésen bemutattván, a szátnon- 
kérőszók befejezte üléseinek sorozatát.

— A sárospataki főiskola köréből. 
Az akadémia mindkét szakában január] 
3l-én végződtek be a szokásos félévi 
kollokviunok, általában véve nagyon 
kielégítő eredménynyel. Az uj félévre 
való beiratkozások febr. 8—9. napjain 
mennek végbe, az előadások pedig 
febr. 12-én veszik kezdetöket. Az idej 
vonatkozó tanrend a napokban jelent 
meg; c szerint a 11-ik félév folyamán 
a vallás- és egyháztudományi szakon 4 j 
rendes-, 1 segéd- és 1 rendkívüli tanár, 
a bölcsészeti szakon 2 rendes és 2 rend- j 
kívüli tanár, a jog- és államtudományi j 
karon pedig 8 rendes- és 4 rendkívüli j 
tanár, fog előadásokat tartani. — A jog-! 
akadémián a most lezárt I. félév végén i 
öt végzett joghallgató nyerte el az ab- j 
solutoriumot, u. m Császár László, ifj.j 
Mocsáry Lajos, Smál Gyula, Spitko 
Ferenc és ifj. Zsoldos Benő; ez ifjak 
közül keltő a közigazgatási, három pe
dig a bírósági pályára lép. — A főis- j 
kola igazgató tanácsa febr. 5-én kezdi 
meg a •számvizsgáló közgyűlését.

—“-»Arviz. Harangzúgás verte fel szer
dán- éjjel Sátoraljaújhely lakosságát, j 
Ez egyszer nem tűzvész, hanem árvíz 
riasztotta fel a város népét. A Rony- 
vának máskor csekély vizű medre ön- j 
lőtt ki hirtelen és elárasztotta a Palotás ! 
utca alsó részét és kornyékét, behatolt! 
a nyugodtan alvóit házaiba, kik ijedten ;

menekültek a gyakori esőzések folytán 
megáradt folyó piszkos habjai elől. A 
tűzoltóság csakhamar kivonult, össze
tákolt csónakjaival, teknőivel mentette 
ki az asszonynépséget és gyermekeket. 
Reggel felé apadni kezdett a viz, és 
szerencsére az apadás folyvást tart.

— Felolvasó est. Az e hó ll-én, 
Vasárnapon este a Városi Színházban 
tartandó felolvasó estén, ahol Matolai 
Etele, Halágyi Lajos és dr. Kossuth 
János érdekesnél-érdekesebb dolgokat 
fognak felolvasni nagy szánni közönség 
lesz jelen. Meghívók nem küldetnek szét. 
A felolvasó est után tánc lesz. — 
Helyárak: Középpáholy G korona, ol
dalpáholy 4 korona. Földszinti ülőhely 
60 fillér. Allóhe1)’ 40 fillér. Erkélyszék 
30 fillér. Karzat 20 fillér. — Páholy-jegy 
a táncterembe nem érvényes. Más jegy 
mellett a táncra belépő jegy ára : 1 ko
rona. Családjegy a tánchoz 3 korona. 
Páholyjegy előjegyezhető: Landesmann 
Miksa és Társa könyvkereskedésében. 
A többi jegyekre Zemlényi Sándor órás 
üzletében lehet előjegyezni.

—A »ZemplénmegyeiTanító-egyesület* 
választmánya, valamint a »Tanítók 
Háza* és az »Arvay-emlék* gyűjtő- 
bizottsága f. é. febr. ll-én, Ujhelyben, 
az áll. iskolában tartja gyűlését. A folyó 
ügyeken kívül fontosabb tárgyak: 1. 
Az iskola és a tanitók védelme tárgyá
ban készített szabályrendelet*tervezet. 
2. Vélemény arról az időszerű kérdés
ről, kell-e az osztatlan iskoláknak külön 
tan terv ?

- •  Dalárda közgyűlés. A sátoralja
újhelyi dalárda folyó hó 28-án tartotta 
Spillcnberg Barna elnöklet^ alatt évi 
közgyűlését a vármegyeháza nagyter
mében. Az évi jelentést tudomásul vet
ték, a pénztárnoknak pedig a felment
vényt megadták. A titkos szavazás ut
ján megejtett tisztújító választás ered
ménye a következő: Elnök: Sp-illen- 
berg  Barna, alelnök: S té p á n  Géza, 
jegyző: L eh o czk y  Ödön, pénztarnok: 
S ch w e ig c r  Áron, karnagy: V á g ó  
Gyula, helyettesei: S za lay  Béla és 
H a rsá n y t Géza, mindannyian egy
hangúlag. A választmányba a működő 
tagok közül bejutottak : Chotvách H. 
József, Gárdonyi József, Lábas Béla, 
Milcsevics János, Petsár Gyula, dr. Szé
kely Albert,. Tertinszky Gyula, Violet 
Gyula. A pártoló tagok közül pedig : 
id. Bánóczy Kálmán, lzsépy István, 
Moldoványl Géza, Székely Elek, dr. 
Szirmay István, dr. Schön Vilmos, 
Staut József, Vass József. Elhatározta 
továbbá a közgyűlés, hogy az alapsza
bályokat kellően módosítja.

— Uj pap. A sátoraljaújhelyi ortho* 
dox izr. hitközség legutóbb tartott elöl
járóság'! ülése elhatározta, hogy papi 
állást rendszeresít, melyre kellő mű
veltségű papot hív meg. Az izr. hitköz
ségeknek Zemplénben nincsen még 
magyarul szónokló papjuk, az orthodox 
izr. hitközség ezen tényével tehát rész
ben véget vetne ezen szégyenteljes ál
lapotnak.

— Ö.igyilkossági kísérlet. Január hó 
31-én egy K un Barna nevű, sáros
pataki származású asztalossegéd öngyil
kossági kísérletet követett el Satoralja- 
Ujhelyben. Az öngyilkosságot G é c y 
kstván munkaadója házánál kísérletté 
meg, állítólag a feletti elkeseredésében, 
hogy a sors vele mostohán bánt. A 
gyomrába szúrt; súlyos sebével a kór
házba szállították s az esetről Sáros
patakon lakó szüleit értesítették.

— Véres lakadalom. A n d r e j c s á k  
György gyapalóci lakos és községi bitó 
a leányát férjhez adván, nagy lakadal- 
mat csapott, melyre a közönség legna
gyobb része hivatalos volt. A mulatság 
javában folyt, midőn a lakadalmas há
zánál hívatlanul megjelent Gaffa József 
és János s a cigány elé állva nótájukat 
elhúzni követelték s midőn e miatt 
Andrejcsák György vőfély őket rendre 
utasította és eltávozásra hívta fel, And- 
rccjcsák Györgyöt megragadták arcul 
verték s az udvarra kivonszolták s ott, 
miközben Szu k e 1 y György a lakadal- 
mas ház ajtaját bezárva tartotta, Caffa 
József egy darab tűzifával, Caffa János 
pedig öklével úgy elverték, hogy esz
méletét elvesztette s azóta öntudatlan 
állapotban fekszik. A két Gaffát a csen* 
dőrség letartóztatta, a sztropkói járás-
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bírósághoz bekísérte s mivel Amerikába! 
készülnek, a járásbíróság vizsgalati fog
ságba helyezte.

— Kedélyes színházi este. Debrecen- j 
ben kedélyesen folynak a színházi elő
adások. Kommentár nélkül adjuk egy 
ottani újság alabb, színházi cikkecské
jét, mely ezt a kedélyeskedést ismer
teti :

Vasárnap este adták Than Gyulának lát
ványos darabját, az. egész, estéről csak az. 
a megjegyezni valónk, hogy a virágosat a 
jelenetét a közönség narancscsatává változ
tatta át. lmjigálván a szereplőket kilós na
rancsokkal. A színpadról visszakerült a na
rancs a közönség közé. onnan ismét a szín
padra. de már összeroncsolt spongyaszerü 
alakban, nem csekély foltot hagyva özv
egy megrémült kardalosnő ruháján. Tisz
telt közönség, mellőzzük a narancsosai való 
csatázást, mert ha igv haladunk nemsokára 
székeket, kisebb kaliberű Íróasztalokat, el
használt kofasátrakat és több hasonló ked
ves dolgokat fog a közönség a szereplő 
fejéhez vagdosni."

— Magyar Szó. Kz alatt a cím alatt 
új napilap indult meg a fővárosban feb
ruár elsejével. Pártoktól teljesen füg
getlenül, a legtisztább sz.abadelvüséget 
fogja szolgálni, jelszavul az igazság szent 
elvét irta zászlajára, mely körül a ma
gyar újságírók szine-java csoportosult. 
Naponként este 6 órakor jelenik meg 
s igy a vidéki olvasók az ország leg
távolabb eső részén is mar korán reg
gel kezükhöz kapják az újságot. Az új 
lap szakítani fog a napilapok megrög
zött sablonjával s formában úgy, mint 
tartalmában uj és eredeti lesz. Pontos, 
megbízható értesülések, aktuális közle
mények, az igazságnak pártatlan kimon
dása bizonyára hamarosan népszerűvé 
teszik az uj lapot, amelynek előfizetési 
ára egész évre 28 korona, félévre 14 
korona, negyedévre 7 korona, egy hóra 
2 korona 40 fillér. Egyes szám ára 10 
fillér. Mutatványszamokat ingyen küld 
a kiadóhivatal, Budapest, Sarkantyus- 
utca 3.

— Leforrázott gyermek. Z so fc sá k  
Mihály berettői lakos 3 éves kis leány
kája, kit szülői egyedül hagytak a la
kásában, egy fazék forró vizzel leön 
tötte magát s oly sebeket szenvedett, 
hogy meghalt. A bíróság a gondatlan 
szülők ellen a bűnvádi ellárást megin
dította.

— Gyilkos támadás. Vármegyénk 
Szent-Má.ia községében Csákó Ferenc 
régi boszszuból Marincsák Mihály ot
tani lakost meglesve, egy fejszével főbe 
vágta. Marincsák oly súlyosan sérült 
meg, hogy életbenmaradása költséges. 
Csákó ellen a vizsgálatot megindítottak.

Rövid hírek. U tca i b le se t. E hó 
1-én a főutca legfc raln. abb részén 
egy vágtató egylova^ arg, ncás elütötte 
Vojtko István szálloda szolgát, a ló és 
a kerekek a szolga jobb kezén ment 
át, a targoncás tova hajtott, a csődület 
rendőrért kiáltott : s a rendőr nem jött. 
— M é rg e z é s , Kandás Júlia sáros
pataki cseléd 3 hónapos gyermekét 
megmérgezte.A csendőrség letartóztatta.

— Legjobb orvosság. Mindazok, kik 
gyomorbaj, étvágyhiány, rossz emész
tés, majfájdalmak, kólika, vérszegény
ség, ideges fejfájásban szenvednek, hasz
nálják a világhírű Pserhofer vértisztitó 
labdacsokat, melyek teljesen ártalmal- 
lcinolt, gyorsan és biztosan hatnak és a 
legelsőrendű orvosok által ajánltatnak. 
Hasznos szolgálatot vélünk tenni t. ol
vasóinknak, ha e kitűnő gyógyszert b. 
figyelmükbe ajánljuk. 1. tekercs, mely 
6 doboz á 15 labdacs 1,05 frt. A pénz 
előzetes beküldése után egy tekercset 
1.25 frtért, 2 tekercset 2.30 frtért, 3 
tekercset 3 35 frtért küld bérmentve 
Pserhofer J. gyógyszertára, Bécs, I. Sin
ger Strassze 15.

— Több lakás kiadó egy jó karban 
levő házban, a város élénk forgalmú 
helyén. Cim a kiadóhivatalban.

KÖZGAZDASÁG.

Közgazdasági politikánk.
Sátoralja-Ujhely. február 1.

Most, hogy minden téren szabadon 
fejthetjük ki eszméinket egy különösen 
nagy horderejű és fölötte fontos poli
tikával, a közgazdasági politikánkkal 
szélesebb mederben foglalkozhatunk.

Eddig nem mondhattuk ki nyíltan, 
hogy Magyarország boldogulását mi a 
vámsorompó felállítása után várjuk. 
Amig Magyarország Ausztria közgaz
dasági és ipari diktatúrájának van alá
vetve, addig nem remélhetjük az or-; 
szág gazdasági viszonyainak jobbrafor* j 
dulásat. Addig hiába hívja fel a keres- j  
kedelemügyi miniszter a magyar közön , 
séget a magyar ipar pártolására. M a; 
már tisztán látja minden okos közgaz
dász, hogy csörgősipkáS bolond érvek
kel a »nagyhatalmú érdekek* bombaszt-! 
jaival akarják elriasztani a közönséget 
a vámsorompótól. Es hogy a közjogi 
szofizinák lovagjai mindinkább nevet
ségessé válnak a közvélemény előtt: 
táplálja bennünk a reményt, hogy a 
magyar közvéleményben elő lehet ké
szíteni az önálló vámterület eszméjét 
úgy, hogy egy pár esztendő alatt —• 
keserű tapasztalatok után bár — de 
követelőleg fogja kérni az Ausztriától 
való gazdasági különvállást.

Eelsőmagyarország egy nagy réte
gében akarunk harcolni a függetlenségi 
eszmék egyik alapfontosságu törekvé
se mellett. Minduntalan, aktuális és 
általános kérdéseknél azt a szilárd meg
győződésünket fogjuk bizonyítani, hogy 
Ausztriával való gazdasági közösségünk 
megbénítja, megnyomorítja az országot, 
megköti a magyar ipar fejlődésének 
kerekét. Kiszipolyozza a húst és vért 
a nemzet testéből, valóságos ausztriai 
gyarmatot teremt az alkotmányos Ma
gyarországból.

Ez a főmotivum, amely gazdasági 
politikánkon végighúzódik majd. E mel
lett támogatásara akarunk sietni az agrár 
eszméknek, de mérsékelten higgadtan 
és megfontoltan. Nem túlhajtott agra- 
rizmus vezet bennünket a merkantilis
ták túlkapásainak és telhetetlenségének 
ostorozásában. Elösmerjük a közvetítő 
üzletek kereskedelmi fontosságát, de 
nem fogjuk szó nélkül hagyni aíokat 
az anomáliákat, amelyek a részvény- 
társasági alapon valósággal felbdrjánzó 
nagy és kis pénzintézeteket, vállalato
kat, üzleteket a mai szomorú helyzetbe 
sodorták. Egészséges és erkölcsi alapra 
épített gazdasági és kereskedelmi élet 
megteremtése mellett kivártunk szót 
szólani. Ezért nem szabad szem elől 
tévesztenünksohasem a nép érdekeit, tá
mogatnunk kell a kisgazdák, kisiparosok, 
szatócsok törekvéseit. Minden erőnkkel 
gyomlálni akarunk a tisztességtelen 
versenyek csúnya kertjében, a hol a 
kereskedelmet ma valóságosan népsze
rűtlenné tették a közönség előtt és 
bizalmatlanságot keltettek irányában.

Szőlészeti kérdésekkel majdnem min 
den számunkban behatóan akarunk fog
lalkozni, mert ennek a vármegyének 
boldogulása majdnem teljes részben a 
Hegyalja felvirágoztatásától függ. Ha 
minden igyekezetünkkel az olasz borok 
beözönlését megakadályozhatjuk és el
érjük végre, hogy az uj telepítések 
meghozzák a gyümölcsöket, akkor még 
boldog, gazdag világ lesz itten. Mert 
a mi hegyeinkben drága kincsek i éj
iének, csak ügyes! okos és erős mun
kával kell kifejteni azokat a hegyalja 
kincses szőlőhegyeiből, 

j Nagyjában vázöltuk közgazdasági po
litikánkat. Ebből nem akarunk elvenni 
semmit, csak hózzátenni mindent, amit 
jeles közgazdászaink megpendíteni fog
nak ezeken a hasábokon. Munkára hí
vunk fel mindenkit, aki az ország köz- 
gazdasági boldogságának kivívásáért fog 
tollat és közébünk áll, hogy a magyar 
föld szeretedének eszméit hintse el a 
magyar közönségben. bp.

* A sátoraljaújhelyi Nép
bank a te g n a p i közgyűlésén a 
Nagy Ármin elhalálozásával üre
sedésbe jött vezérigazgatói ál
lására id. Meczner Gyulát válasz
totta meg.

* Gyár Legenye Mihályiban. Egy ga-
licziai ezég Legenye-Mihalyiban petro- 
leum-finomitó gyárat állított fel. A ezég 
azt hiszi, hogy ezen vállalata ki feg fi- 
zetódni, mivel ezen a vidéken a fa ol
csó és munkáskéz is elegendő áll ren
delkezésre. Mi is helyesnek találjuk a 
vidéki gyárak kultiválását, a mi az 
Amerikába kivándorlók számát mégis 
csak apasztani fogja.

FARSANG.

)( A Városi Kaszinó báljáról leghí
vebben referál az alabb közölt névsor. 
Nem volt népes bál, nem volt olyan 
fényes bál, mint az idei farsang meg
előző báljai, de kedély volt bőven. A 
páholyközönség a souper-nál jelen volt, 
a mely majdnem két óra hosszat el
tartott. Az idei bálon a gyászoló Dökus 
Gyula elnök neje helyeit a lady pat- 
ronesse tisztségét Mattyasovszky Kál
mán alelnök neje viselte, a ki az ő 
ösmert szcretetreméltóságával nagyban 
közreműködött, hogy a nem népes, de 
hangulatos bál cstéjej kellemessé le
gyen.

Tudósítónk a jelenvolt hölgyközön
ség névsorát a következőkben állította 
össze:

Asszonyok: Adametz Emilné, Balog 
Pálné, (M.-Izsép), Danek Leone, Dongó 
Gy. Gézáné, Izsépi Gézáné (M.-Izsép), 
Izsépy Istvánná, Kőszcghy Józsefné, 
Kutscra Antalné, Királyfalvy Tivadarné, 
Krasznapulszky Ferencné, Kincsessy Pé- 
terné, Mattyasovszky Kálmánné, Mé- 
sáros Istvánná, Nagy Béláné, Nyevicz- 
key Pálné, Polónyi Ignáczné, dr. Sze- 
pessy Arnoldné.
t Leányok '. Adametz Gizi, Balog Margit, 
Dongó Juliska, Füzesséry Ella (Füzes- 
sér), Izsépy Irén, (M.-Izsép), Izsépy Sári 
(M.-Izsép), Kucsera Margit, Kucsera Me
lánia, Kiiály Ilonka (Szalók). Mattya
sovszky Sárika, Nagy Ica, Nyeviczkey 
Miczi, Polónyi Ilonka, Szepessy Paula, 
Teli Tériké (Szomotor).

)( A sárospataki ev. ref. egyházi 
énekkar folyó évi január 20-án, a vá
rosháza termeiben tartotta meg szoká
sos évi bálját, mely minden tekintet
ben szépen sikerült. A bált évről-évre 
nagyobb közönség pártolja. Felülfizet
tek : Molnár János, főbíró 10 kor. dr. 
Lengyel Endre, Búza János 4—4 koro
n á t: Hódossy Bé(a, Szécsi Géza 3—3 
kor. Bálint Dezső, Sonnenfeld Henrik, 
özv. Doktor Gáborné, Radácsy György, 
Abonyi Kátoly, Jósvay Dénes, Csicsery 
József, Koch Lajos, Tárcái János, Har- 
sányi Mihály, Csétsi Nagy Pál, Nagy 
Gábor. 2 — 2 kor. Rügler József, Hé- 
derváry István, Matisz András, Alacs 
Dánielné, dr. lllyefalvy V. Géza, Domby 
László, Trencsényi Pál, Kővágó Mihály, 
Kapéry Ferenc, Dobozy István Schwartz 
Sámuel, Kiss Lajos, Kaucsák Dániel, 
Trócsányi Bertalan, özv. Szathmáry 
Miklósné, Tok.Tivadar, Erős Károly, 
Szőke Mariska, Szabó Gyula. 1 — 1 kor. 
Bálint János 40 fül. Alacs Dániel, Han- 
kisz Samuelné. 20—20 fül. Fogadják a 
nmes szivü adakozók, az énekkar há
lás köszönetét. Kántor Ferenc, pénztá
ros, Csiztnár János, Kardos János, Varga 
András ellenőrök.

)( Bohóc estély. A sátoraljaújhelyi 
gyártelepi dal-, zene- és önképzőkör, 
mely a gyártelepi munkások és tiszt
viselők kulturális kiképzését és szóra
koztatását tűzte ki célul, f. évi február 
hó 17-én nagyszabású bohóc estelyt ren
dez. A műsor érdekes és változatos 
számai bizonyára a legkedélyesebbé 
fogják tenni a megjelenők estéjét. A 
zenét a gyártelepi jóhirnevü zenekara 
és Dandás Aladár zenekara fogja szol
gáltatni. Jegyek már most válthatók 
Landesmann Miksa könyvkereskedé
sében.

)( A bodrogközi nöegylet z.-agárdi 
tagjai, a nőegylet javára, e hó 4-én a 
gör. kath. iskola összes helyiségeiben 
tánccal egybekötött műkedvelői szini 
előadást rendez. Kezdete este pontban 
8 órakor. Jegyek előre válthatók a 
»Szent-Lászlóhoz« címzett gyógyszer
tárban Z.*Agárdon. — Műsor: 1. »Az 
első szerelmes levél.« (Monolog). Elő
adja: Hidegkövy Margitka. — 2. »Va
lami hibája van.« Vígjáték egy felvo
násban. Személyek: De Lussan Andre 
orvos — Kovách Laci. Cecil neje — 
Korchma Micike. Balancourt magánzó 
— Farthay Albert János. Nanette szo
baleány — Korchma Bözsike. — 3. 
»Mézeshetek után.« Vígjáték egy fel
vonásban. Személyek: Férj — Belanecz 
Feri. Feleség — Korchma Emmike. — 
4 »Hypnotizmus.« (párjelenet.) Szemé

lyek: Dr. Gáthy orvos — Kovách Laci. 
Margit — Biringer Emcike.

)( A sátoralja újhelyi Izr. nőegylst
1900. január 20-án tartott táncestélyé
nek pénztár számadása:

B e v é te l : .....................  1002. kor.
K i a d á s : .....................  939. »
Maradvány: . . . . 663. kor.

Felülfizettek a következők '. 20—20 
koronát: Gróf Wallis Gyuláné, Teich
Zsigmondné. — 16—16 koronát: Forn- 
szek Béla, Wctterschneider Miksa (Mád), 
— 14—14 koronát: Meczner Gyula,
Kun Frigyes. — 10—10 koronát: Kell- 
ner Ede, Guttmann Mór (Luka), Kin- 
csessy Péter, Widder Gyula, Blum Ar
thur, Weinberger Dávid (Imreg), Ká* 
vássy Soma (Béla-tanya), — 6 —6 ko
ronát : Kornstein Jenő, id. Reichard 
Mór, Haas Lipótné, Guttman Izrael 
(BSzerdahely), Schönfeld Ede (Tolcsva), 
Schőn Sándor, Zinner Henrik, dr. Fried 
Lajos, dr. Engel (Tokaj), Kiár An
dor, dr. Erényi Jenő (Karlsbad), dr. 
Erényi Erwin (Bpest), d. Schőn Vil
mos, Kátay Mór, Schwartz Bernáth, 
Grünbaum Simon. — 5 koronát: Pe* 
káry Gyula. — 4—4 koronát: Falk 
Károlyné, Rosenberg Sámuel, Roth Vil- 
mosné, dr. Rosenthal Sándor, dr. Sze
pessy Arnold, Székely Imre, dr. Wald- 
mann Adolf, Schőn Mórné, Róth Ber
náth, Adametz Emil, dr. Kondor Miksa 
(Sárospatak), Haas Fülöp, Juhász Jenő, 
Dongó Gy. Géza, Kornstein Ignátzné, 
Breiner Hermann, Haas Adolf, Friedrich 
Mór, Fuchs Sándor (K.-Helmecz), Fuchs 
Jenő (N.-Rozvágy), Kellner József, dr. 
Fried Samu, dr. Ligeti József, Fuchs 
Mór (Keresztur), Fleiszner Frigyes Bar- 
ris Árpád, Mattyasovszky Kálmán, Éh- 
lert Gyula, Szánky Nándorné, dr. Haas 
Bernáth, özv. Kornstein Mórné, dr. Mos- 
kovits, Szőllőssy Arthur, Teich Zsig- 
mond, Fuchs Jenő, Mezey Ernő B.-pest 
Szóllősy Ottilia, Barnay Andor Nagy- 
Mihály), Gutmann Ármin, Szűcs Jenő, 
Weisz Kálmán, Székely Elek, Perlstein 
József. — 3—3 koronát: N. N. Dr. 
Adonyi (Tolcsva). — 2—2 koronát: 
Pénztár-kezelők, Czakó Ignacz, dr. Ró- 
senberg Bernáth, Zinner Adolf, Lan
desmann Miksa, di. Grosz Derső, Wer- 
ner Miksa, dr. Róth József, Reichard 
Lajos, Gortvay Aladar, dr. Erényi Mánó, 
Csapó Lajos, Hlavathy József, Halász 
Herman, Haas Mór, Kellner Ernő, dr. 
Rosner Arnold (Munkács), Barthos Ist
ván, Goldblatt J. (S.-Patak), Juhász Já
nos, Klein Albert, Berecki Lavota Já
nos, ifj. Bánóczy Kálmán, dr. Kellner 
Soma, Reich Ödön, dr. Reich Jenő (Bu
dapest), Ákos Arnold (Kassa), Fráter 
Zsigmnnd (K.-Helmecz), Schőn Mór, 
Haas Fülöpné által N. N. Neúmann 
Samu (Miskolcz), Rübner Herman, Grün- 
span Hermann, Gottlieb Ignátz, Schőn 
Mór. — 1 — 1 koronát: Wessely Mórné, 
Wilhelm Henrikné.

Fogadják a kegyes adakozók az egye
sület hálás köszönetét. Dr. Waldmann 
Adolf né, egyl. pénztárnok. Teich Zsig
mondné, egyl. elnök. Kornstein Jenő, 
egyl. titkár.

)( Farsangi naptár. Az 1900. év
farsangján a »Városi Színház«-bán meg- 
tertandó táncvigalmak sorrendje a kő
vetkező :
február 3-án(maeste) Az Ipartestület bálja

> 4 » Az általános hivatalszolga-
személyzet bálja

» 11 * Az iparosok önk. egye
sületének nagyszabású fel

olvasással egybekötött tánc- 
mulatsága.

» 17 » A gyártelepi dal-, zene és
önképző kör nagy bohóc- 
estélye.

* 21 » Az ifjúság koncerttel egy
bekötött bálja.

A szerkesztőség üzenete:
E. N. Bpest. Megkésett 
Hírlapíró. Köszönjük. A politikai lap már a 

mai számmal megindult.
Nem közölhető: A pesti kosét.

Kiadó tulajdonos:

LANDESMANN MIKSA.
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Értesítés.
Van szerencsém a helybeli és vidéki n. é. közönség 

becses tudomására hozni, hogy a »Vörös ökör« emeletén 
levő 5  t e r e m b e n  a legkényesebb ízlésnek is telje
sen megfelelőleg jól berendezett

BIJTOIi RAKTA RÁMÁT
a n. é. közönség kényelmére ezzel kapcsolatosan ugyanott 
a földszinten egy n a g y s z a b A s t i  I> t i to r * - í i4 t -  
t á r r a  1 megnagyobbítottam.

Kik eddig nálam bevásárolni szívesek voltak, meg
győződhettek azon állításom igazságáról, hogy raktáram
ban csakis jó és szolid minőségű és bárminő kívánalom
nak megfelelő izlésteljes áruim vannak, miért is kérem 
e kedvező alkalmat megragadni és Ígérem, hogy a n. é. 
közönség bizalmát mint eddig, úgy ezután is igyekezni 
fogok kiérdemelhetni.
63—31 Kiváló tisztelettel

_______ _  WILHELM HENRIK.

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

SÍRKÖVEK ÉS PYRAM1SOK
nagy raktára dús választékban 5 1000 frtig.

BURGER M. sirkőraktárában S.-A.-Ujhelyben
a  „ V örös ö k ö r “ é p ü le tb en

Ugyanitt siremlék-kövek vésése, aranyozása és felállítása, a legjutányosabb árban elvállaltatik 
Sirdomb kőkerítések és vasrácsooatok fe lá llítá sa  a legssebb és legerősebb kiv ite lben .
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10. szám (8) F E L S O M A G Y A K O R S Z A G I  H Í R L A P .  Szombat, február 3.
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