
Tizenötödik évfolyam 48. szám. Sátoraljaújhely, 1912. Szerda junius 19.

P O L IT IK A I  Ú JS Á G .

Regjelen minden szerdán es szombaton este
K é z ira to k a t  viRRza nem  a d u n k . 

S z e rk e s z tő s é g  : K az in cz y -u tc z a  2 
K ia d ó h iv a ta l:  L a n d e sm a n n  M iksa és T á rsá n á l.

LAPVEZÉR:
MATOLAI ETELE.

FELELŐS SZERKESZTŐ : POLITIKAI FŐMUNKATÁRS :
Dr BÚZA BÉLA Dr. BÚZA BARNA.

E lő fize tés i á r :
Egész é v re  10 k o ro n a , félévre  5 k o ro n a . Negyed 
évre 2 k o ro n a  50 fiilé r  E gyes szám  á ra  10 fillér 
h i rd e té s e k e t  a le g ju tá n y o s a b b  á rb a n  k ö z lü n k

Polgártársak
Tudjátok, micsoda rettenetessé- 
gek történtek a magyar képvise- 
lőhizban. Tisza István — minek 
jelző ehhez a névhez ? — össze
törte a magyar alkotmányt, a 
törvények nyílt megsértésével meg
szavaztatta a nemzetet irtózato
san megterhelő létszámememelést, 
törvénybe iktatta a hadsereg né
met szolgálati nyelvét, eltaposta 
a magyarság minden nemzeti kö
vetelését s a bűntettei ellen til 
takozó magyar képviselőket rend
őrökkel vezettette ki a képvise
lőházból.

Zemplénvármegye közgyűlése 
foglalkozott ezekkel, de szégyen
letesen bujkált s nem mert az 
elkövetett alkotmánysértés felett 
nyílt Ítéletet mondani.

Meg kell hát szólalnunk ne
künk, Zenip/énvármegye népének.

Követeljük az alkotmány hely
reállítását, s követeljük az álta
lános és titkos választójogot, 
hogy tiszta választások jöjjenek 
s szűnjenek meg azok a becs
telenségek, amikből ez az alkot
mányt bécsi parancsra lábbal ta
posó, pénzen vásárolt képviselő- 
házi .többség, született.

Ezért ju n iu s  30-án , va sá rn a p  
d é lu tá n  fé l ö t  ó r a k o r  s á to ra l-  
a lja u jh e ly b e n  a K o s s u th  L a 
jo s  s z o b ra  e lő t t

népgyűlést
tartunk, amelyre az országgyű'ési 
szövetkezett ellenzéki pártokat, 
a választójogi ligát, a központi 
szociáldemokrata pártot, az itteni 
szociáldemokrata és keresztény 
szocialista pártsservezeteket s a 
vármegye és a város minden pol
gárát szeretettel meghívjuk.

Legyen ott mindenki 1 Jöjjetek 
el mindannyian, mint eljöttetek 
mindig, mikor küzdeni kellett a 
hazáért, a szabadságért s a nép
jogokért.

Harcoljunk, hogy diadalra jus
son az egységes, egész magyar 
nemzet szabad akarata.

Hazafias üdvözlettel :
Sátoraljaújhely, 1912 junius 18.

Küldje vissza mindeki
a Budapesti Hírlapot.

a függetlenség i M r.

I r ta : B úza  B a rn a

Mint ahogy az áradás n viz választás undorító gyalázatossá- 
minden szennyét a felszínre hozza, I gail, az tisztában lehet vele, hogy 
úgy kavarog most a magyar köz- titkos szavazás nélkül becsületes, 
élet felszínén egész özöne a pi- \ tiszta választás nem lesz itt, s 
szoknak s a hitványságoknak. hogy nem a titlros szavazás öli 

Lcgcsunyább s legszomoritóbb meg a magyarságot, de akkor lul- 
az, ahogy a magyar politikai sajtó lad belé ez a nemzet az erkölcsi 
egy része viselkedik. Látunk la- züllés mocsarába, ha megmarad 
pokat, amelyek egy nap alatt a nyilvános szavazás, 
megfordultak, ellenzékiből kor- 1 De ha eddig ámíthatta is ez a 
niánypá tivá lettek. Látunk lupo- lap a jóhiszemű s megtéveszthető 
kát, amelyek november 18-ika közönségét a választójog ellen 
után tüzet okádtak Tisza és Per- j szórt átkozédásával, most már 
czel ellen, s most, a november ' ezt az ürügyét is elvesztette. Mert 
18-ánál ezerszer gonosszabb és most már nincs Justh-iélc válasz- 
gyalázatosabb junius 4 iki gaztett j tójog, hanem van egy közös vá
rnán magasztalják s lelkesedve lasztojogi tervezet, amelyet rlfo- 
követik Tiszát. S ha az ember! gadott Justh, Kossuth, Apponyi, 
egy kicsit kérdezősködik, könnyen ! Károlyi Mihály s miben megnyu- 
megtudja, hogy mi okozta ezt aigodtak a szocialisták is. 
hirtelen változást. ! No hát olyan veszett bolond

Két lapot említek csak. Az egyik | embert csak nem talál a Buda- 
a Friss újság. Nagyon elterjedt pesti Hírlap, aki elhigyje neki, 
krajcáros lap. Három évvel ezelőtt ] hogy Kossuth, Apponyi, Károlyi 
a leghangosabb hive volt az ön- 1 elfogadnak olyat, ami megöli a 
álló banknak. Kiadó tulajdonosa'magyarságot, s lugy egyedül az 
városról, városra járt előadásokat örmény Lukács László meg a ki
tartani s agitá'ni az ónálló bank bari adminisztrátor őrült unokája 
mellett Amint a Khuen-kormányt védi már itt a magyarságot a 
kinevezték, egy nap alatt meg- Ko-suthok, Apponyiak, Károlyiak 
fordult. Egyik száma még szélső ellen,
ellenzéki volt, erős önálló bank I Nem a választójog miatt támo- 
párti, a következő száma feltétlen gatja a Budapesti Hírlap oly lel-
kormánypártiva lett, vadul tá
madta az önálló bank híveit.

A másik a Budapesti Hírlap. 
Tekintélyes, régi, nagy lap. Fa
rizeusi hangon hirdeti mind'g, 
hogy ő milyen fanatikus híve a 
magyarságnak, a magyar nemzeti 
irányú haladásnak. November 18. 
után ő volt a legszenvedélyesebb 
üldözője az alkotmánysértésnek. 
Atkozta Perczelt és Tiszát. Most 
helyesli az erőszakot, az alkot
mány széttépését. — Eveken át 
vezérekül vallotta Andrássyt és 
/Lpponyit. Most ezeket is támadja 
s Tisza és Lukács az eszmény
képe.

A törvénysértések helyeslését, 
egész múltjával ellenkező mostani 
magatartását egy ürüggyel pró
bálja szépíteni; a Justh léle válasz 
tójoggal. O ennek esküdt ellen
sége, ettől félti a nemzet jövő
jét, meg van győződve, hogy ez 
elpusztítja, megöli a magyarságot.

Silány, üres kifogás. Jól tudja 
mindenki, hogy Justh választójogi 
programmjának lényege a titkos 
szavazás. No hát aki látta a múlt

késén Tiszát és Lukácsot, nem 
azért támogat ez pár év óta 
tűzön, vizen, törvénysértéseken 
át minden kormányt. A Buda 
pesti Hírlapon én nem csodál- 
dálkozom. De csodálkozom ennek 
a lapnak az olvasóin. Akik jóér 
zésű magyar emberek. Akik ol 
vasói voltak ennek a lapnak ak
kor is, mikor keményen ostorozta 
az alkotmány megsértését. Hogy 
maradhatnak olvasói most, mikor 
a százszor gonoszabb és gyalá
zatosabb alkotmánysértést szemér 
metleniil helyesli és magasztalja ?

Azért mernek nálunk a lapok 
olyan könnyen elvet változtatni, 
azért fordulnak olyan sokszor 
egyik irányból a másikba, mert 
a közönség nagyon elnéző, indo- 
lens, türelmes. Lusta hozzá, hogy 
a megszokott lapját visszaküldje 
s mást hozasson, még ha nem 
is tetszik neki a lap megváltozott 
iránya.

Más országban nem mernek a 
lapok igy packázni a közönségüc- 
kel. Nem merik ilyen szemérmet 
enni változtatni az irányukat.

Mert bizonyos, hogy az előfize
tőinek négy ötödrészét slvesztené 
egyszerre az a lap, amely ilyenre 
vetemedne.

Mozduljunk meg mi is. Ne 
tűrje egy lapnak az olvasóközön
sége se, hogy a lap az orránál 
fogva vezesse, s ma egekig ma
gasztala azt, amit a multko 
hazaáruló gaztettnek bélyegzett 1

A Budapesti Hirlap már eddig 
is érzi a közönség felháborodását. 
Annyian panaszkodnak hazafiatlan 
iránya miatt, annyian küldték 
vissza a lapot, hogy már szüksé
gét látta külön cikkben védekezni 
és szépíteni a magatartását.

De még ez nem elég. Úgy kell 
az ilyen lapra az előfizetők elpár
tolásának rázúdulni, mint való
ságosnemzeti büntetésnek.

Kérve kérek minden jó magyar 
embert, akinek most még a Buda
pesti Hirlap jár, ne tűrje tovább 
ennek a lapnak az olvasó kői (.ínsé
gével űzött packázásál. K üldje  
vissaa a lapot, ne rendelje  
tovább, hanem űzessen elő más, 
jő magyar irányú lapra.

Csak igy lehet egy lapnak a 
a nemzet ellen elkövetett bűneit 
megbüntetni, csak igy lehet e l
érni, hogy a lapok önzetlenül s 
következetesen szolgálják a ma- 
gyarság ügyét.

Kérek mindenkit: küldje vissza  
a B udapesti H írlapo t. S aki
megteszi, az közölje azt a Felső- 
magyarországi 1 lirlap szerkesztő- 
•égével. 1 1 a kívánja, teljes titok
tartással elhallgatjuk, ha kívánja 
közzé tesszük derék hazafias tet
tét.

Polgártársak.
A kormány buti.tolta kút ellen

zéki lapnak, a Magyarországnak és a 
Pesti Naplónak a vasúti álloruásókou 
való át usitását, azért, mert ezek a 
iapok nyi lait elítélték a képviselő- 
házban a magyar alkotmány ellen 
e követett merényleteket.

Úgy tesznek, mintha nem is a 
nemzet vagyona, de Lukács László 
és Tisza István magántu ajdona lenne 
az államvasut.

Erre a jogtalan erőszakra és 
c&uf politikai üldözésre avval kell 
a független magyar közönségnek 
felelnie, hogy csak azért is annál 
erősebben támogatja ezeket az igaz- 
modásukért és magyar érzelmükért 
üldözött lapokat.

Kérünk mindenkit, álljon oda a 
magyarságuk miatt üldözött lapok 
mellé. Aki csak teheti Jizessen elő a 
Magyarországra vagy a Pesti Naplóra.

Félévi előfizetés mindössze 14 
korona. Ennyit akárki áldozhat. A 
megrendelést elég a lap címére Uu- 
dapestre küldeni.

L a p u n k  m a i  M z á i n a  o l d a l
l l

/ I
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Mutassuk meg, hogy ysak átért ts 
azokat a lapokat pártoljuk, amelyeket 
a kormány hazafiasságuk miatt üldöz, 
s hogy * független magyar külön- 
aég tudja ezeket a jó magyar la
pokat a kormány üldözése által oko 
zott károkért kárpótolni.

Erre kér benneteket hazafias üd 
vöilettel

a függetlenségi párt

kar többségének akaratit impo
záns módon érvényre juttatni.

Hisszük, hogy a zempléni ügy
védek — akik az előkészítő mun
kálatokból olyan szépen vették 
ki részükéi — most is helyt lógnak 
állani, mikor a kamara tagjainak 
törvényes álláspontját kell majd 
határozat alakjába önteni

A kassai

ügyvédi kamara
tiltakozása.

A kormány az ő gaz törvény- 
tiprásainak védelmére azzal állt 
elő, hogy bár kissé megsértette 
a formákat, de „az ország érdé 
kében való1* tettük jogosságát bi 
zonyitja, hogy az ország értelmi
sége vele van.

Hogy mennyire hazug ez az 
állítása is a türvénytiprásban 
részt vett társáságnak, mi sem 
bizonyítja jobban, mint az ország 
legértelmeseb > elemeit magában 
egyesítő ügyvédi kamarák állás- 
foglalásai. Napról-napra hallhatunk 
hirt arról, hogy hol itt, hol ott
indult meg mozgalom a parlamenti 
erőszak elleni tiltakozás érdeké 
ben az ügyvédi kamarákban.

Es ebben a mozgalomban ve
zet úgyszólván a kassai ügyvédi 
kamara. Nemrégen adta még csak 
be 47 zemplénmegyei ügyvéd az 
indítványt a tiltakozásra vonatko
zóan és már pénteken egybegyült 
a kamara választmánya, hogy ha 
tározzon a közgyűlés egybehivása 
felett. Akadtak ugyan pénteken 
még ügyvédek Blanár Béla kép
viselő, Nyulászy János és Horváth 
Lajos személyében, akik nem kí
vántak állást foglalni az alkot
mánysértések ellen, de a kamara 
választmányának túlnyomó több
sége már ekkor sem fogadta el 
ezeknek az uraknak az álláspont 
ját, és csak azért nem tűzte ek
kor még ki a közgyűlést, mert a 
zemplénmegyei választmányi ta
gokat nem hívták meg erre az 
ülésre.

Vasárnap délután volt a máso
dik választmányi gyűlés, amelyen 
a zempléni választmányi tagok 
közül dr. Búza Barna és dr. Kiss 
Sándor jelentek meg, mig az in
dítványt ellenzők elmaradtak az 
ülésről. Ezen választmány ülésen 
egyhangúlag elhatároztak, hogy /. 
hó 26 án d. u. fel 5  órára a kas
zai városi tanácsterembe közgyűlést 
hívnak össze, melyen tárgyalni 
lógják a tiltakozó indítványt.

A mozgalom vezetői ezúton is 
felkérik a vármegye valamennyi 
ügyvédjét, hogy a 2G-iki kamarai 
közgyűlésen feltétlenül jelenjenek 
meg. Kassán ugyanis akadni fog 
egynéhány olyan ügyvéd, aki el
lenezni fogja az állásfoglalást és 
ezekkel szemben kell az ügyvédi

Egy elemi iskola
nagysikerű

évzáró ünnepélye.
A városi színház az ehuult szer 

dán délután * rte iu**g fennállása óta 
egyik legszebb napját. Mindazok a 
sikerek, melyeknek az ócska 
falak néma tanúi voltak, eltörpülnek 
a szerdai tndmény mellett. Nem hi
vatásos művészek jelentek meg ez
úttal a vi'ágot jel'ntő deszkákon, 
de még csak nem is felnőtt műked
velők ; hanem apró kis gyermekek
— akik aűg hogy eltanulták az ábécét
— igyekeztek sikereket elérni a jó
tékonyság nevében.

Es mintha megelevenedtek volna 
a falak is, mintha megfiatalodott 
volna minden Thalia most elhagy ott 
templomában, mikor ezek az apró 

1 cseppségek — a statusquo izr. iskola 
I növendékei — megjelentek a kár
pit e'ött, hogy magukra öltsék a 
nagyok szerepét és egy élvezetes 
előadásban gyönyörködtessék a pub
likumot. Minden más volt abban a 
teremben, még a közönség is, mely 
nagy számban gyűlt egybe e ritka 
alkalomra. *

De kezdjük a történtek ö-merte
tésén. Bont 4 óra délután volt. Az 
utcákon még melegen tűzött a nap, 
és a mindennapi élet küzdel
mei foglaltak le az emberek gondo
latait, ruikor a színház vilannyal ki
világított deszkáin megjelent egy 
gyei mer sereg és mély áhítattal éne
kelte a Ilyninuszt, minden magyar 
lélek áhiiatos fohászát. Majd Szabó 
Jakab iskolai igazgató lépett a kö
zönségeié és szép, hataluiíiS, szoiiOhi 
szempontból is elsőrangú beszédben 
nyitotta meg az ünnepélyt.

Újra gyermekek következtek. Koz
ma Ármin tanító ügyesen megirt, 
szép alkalmi prológját szavalta el 
Frieder Etelka bájosan, nagyokat is 
megszégyenítően. Utána Werncr Gabi 
jelent meg a pódiumon és cimbalom- 
játékával keltett bámulatot. Va ós.i- 
gos apró csodagyermek módjára ke. 
zeli a zent szerszámot. Kapott is 
érte tapsot bőién.

Ezután következett a mindenek 
fénypontja : a szinielőadás. Negyven 
apró gyermek sürgült-forgott a szia 
pádon három felvonáson keresztül 
és produkáltak olyat, ami yet — és 
ezt igaz lelkünkre mondjak — rit 
kán láttunk az iil működött színtár
sulattól. Prociz, ken kd- d, minden te
kintetben nívós t lőudás keretében hoz
ták színre „Mcs** a királykisasszony
ról*4 c. gyermek szindarabat. A ve
zető címszerepben Keleti Lili, egy 
bájos kis apróság ért el nagy sike
reket, mig a főszerepekben Klein 
Annuska, Földes Piroska, Frieder 
Etelka Spiegel Ilonka, Bői mami 
Lujza, Vámos Erzsébet, Schul Gi
zella, lío-enberg Berta. Zó.dhegyi 
Miklós, Hév ész Géza, KI in Miklós, 
Fuchs István, Hern Andor, Büchstr 
Bélu és WirlíChafter Bt rtaian kaptak 
hata'nus, jól megérdemelt tapsokat.
De bi 1 p sikereket értek ti B innen*

fold Erzébet, FriedMargit Friedraann 
Margit, Klein Berta, Feuerstein Mar

cit ,  Feldbrai d Jozefin, WaldHonor,
| liosenwasser Szidónia, Klein Regina.
1 Friedmann Hegina, Deutsch Kosai. 
Tratlner Etel, Steru ED, Fenyő 

! Imre, Klein István, Steril Ödön, Neu* 
mán József, Klein Dezső, Klein Jó
zsef, Hübner József, Sternlicht Jenő. 
Hadó István, König István és Schwara 
Sándor is.

A nagysikerű szinelőadás után 
egy pompás élőkép következett, 
majd Lappért Lipót mondott meg
ható buosubeszédet — az elemit elha
gyó növendékek nevében — a tantes
tületnek és iskolaszéknek és az ének
kar fejezte be az e őadist a Kossuth 
indiló hangjai mellett.

De — amikor e fényes ünnepség 
ről írunk — nem mulaszthatjuk el
elismerésünket kifejezni azoknak, kik 
ezt a kiválóan élvezetes délutánt 
nehéz munkával előkészítették. A 
fóérdem Sokon Belén és Se hon Sze
réna tanítónőket illeti, akik fárad
hatatlan munkával végezték nehéz 
feladatukat. De dicséret illeti Rácz 
Sándor tanítót és Frtsch lleiman tűz
oltó parancsnokot, akik a rendezés 
nehéz munkáját végezték. Kívülük 
kivitte részét a munkából Klein Ká
roly dr. iskolaszéki elnök iŝ  és va- 
lamonny iüknek együttes érdeme, 
hogy egy felejthetetlen, kedves em
lékkel gazdagabban hagyhatták ott 
a színházat, azok, akik az előadáson 
jelen vo:tak.

dulóknak ez az ünnepély emlékező’ 
tűssé s feledhetetlenné váljék. Az 
ünnepély délután 2 órakor kezdődik 
s 7 órakor végződik, úgy hogy es
tére mindenki, avonattal utazók is 
otthon lehetnek. A mulattató műsor • 
bán lövöldo nyereményekkel, cirkusz, 
vásár sátor sorsolással egybekötve, 
tréfás csoport számos szebbnél szebb 
meglepő látványosságokkal s egyéb 
szórakoztató raüsorpontok lesznek.

A zenét katona és cigányzeneka 
rok fogják szolgáltatni. A kastély 
udvarán sátrak lesznek elhelyezve, 
a hol a közönség étlap és szabott 
árak mellett étkezhetik és szerezheti 
majd be szükségleteit. Az ünnepély 
rendezősége a mulatságba belévonja 
a népet is, melyet 30-án délután 
hasonló programmal, laci konyhával 

zenével fog szórakoztatni.
A belépő dij az első nap szemé- 

lyenkint 2 korona, a második nap 1 
korona, a 14 óven aluli gyermekek 
a felét fizetik.

A műsorból kitetszik, hogy min
denről gondoskodva van, mi a ki
ránduló közönséget kifogja olépit- 
hetni s máris is mutatják az elője
lek, hogy Perbenyiken folyó hó 29. 
és 30-án nagyszabású s teljes anyagi 
és erkölcsi sikerrel záródó ünnepély 
fog lefolyni.

Nagy jótékony

a Bodrogközön.
A nemes missziót teljesítő Bodrog

közi jótékony nőegyesület, élén el
nöki |: gróf Mailath Józstfnéval, jó- 
ékony célra egy nagy szabású, f ‘- 

ny es ünnepséget rend z Perbenyi 
ken. Ez iránt szinte országszerte 
élénk érdeklődés nyilvánul már azért 
is, mert azon Zotnplén és a szom
szédos megyék társadalma találkozót 
fog egymásnak adni, a nagy közön
séggel együtt beállva a jótékony
cél szolgálatába. Mind* ni illek éléi k 
emlékezetében él a 3 év elett ren
dezett országos hirű nagy jótékony- 
sági ünnepély, amelyet gróf Mailath 
Józsefné oly páratlan agilitással, 
annyi ötletességgel s fáradságot n< m 
ismerő buzgalommal vitt a legfénye
sebb sikerre.

Ez a visszaemlékezés megerősíti 
bennünk azt a hitet, hogy a most 
tervezett ünnepély az előbbihez ha
sonlóan nagystílű lesz.

Ennek a fényes Uennepségnek, 
melynek rendezését a nemes ági i 
tssáról ismert gróf Mai’áth Józsefné 
vette tervbe a vezetése clatt álló 
jótékony nőegyesülettel, már meg
jelent a műsora is, mely igazolja, 
hogy egy minden tekintetben válto
zatos, fényes és nagy arányú ünne
pély fog lefolyni folyó hó 29. és 
30-án a perbenyiki kies parkban.

Muiattatónak, látványosnak és szó
rakoztatónak ígérkezik ez impozáns 
ünnepség m a rendezőség mindent 
e!küv< 1 , Ilin.') a P< rl-. n\ i k r * * kirán-

Az olasz g y e rm e k e k

opera előadása
U jhelyben.

Tegnap este kiváló műélvezet
ben volt részük a központi ká
véház vendégeinek. Az olasz 
gyermekek operat.íi uhuénak egy
néhány tagja vendégszerepeit a 
kávéházban és olyat produkál
tak, amit még vidéki színpadon 
alig láthattunk.

Csupa 16— 18 éves gyermek
ből áll a társulat, de ezek a csöp- 
ségek valemennyien kiforrott mű
vészek, akik a legkomolyabb ze- 
néjii operákból adtak elő részle
teket oly csodás énektechnikával, 
mely csak az olaszoknál található 
fel. A társulat egyik legkiválóbb 
művésze Giovannino Cortivó, egy 
11 éves kis fiú, tiki a Carmen 
Torreádor dalát oly csudálatos 
művészettel énekelte, hogy dicsé
retére válna bármelyik neves ope
raénekesünknek is.

A közönség lelkes szeretettel 
fogadta pötömnyi emberkéket és 
szűnni nem akaró zajos tapssal 
honorálta művészetüket.

A városi mozgó színház igaz
gatósága a gyermektársulatot — 
mely 35 tagból áll és a legidő
sebb köztük 16 éves — előadásra 
szerződtette le és vasárnap 23-án 
szinrehozzák a városi színházban 
a Traviatta c operát.

A társulat jelenleg Ungváron 
| játszik és állandóan zsúfolt házak 
nézik végig a színvonalas, min
den tekintetben művészi előadá- 

| sokat. De hogy milyen hatással 
van játékuk a közönségre, legjob-

Hungar i á !
Sátoraljaújhely, Széchényi tér 6 szám. 

(A róm. kath templom mellett). / B / K n
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bán bizonyítja, hogy amint hire 
ment a társulat itteni vdndégsze- 
replésnek, azonnal lefoglalták már 
a páholyok nagyobb részét.

A gyermek operatársulat ven 
dégszereplésére a mozgószinház 
igazgatósága rendes színházi hely
árakat állapított meg és igy sem
mivel sem kerül majd többe ez 
a ritka művészi élvezet a rendes 
szinelőadásoknál.

Hisszük, hogy a közönség ez 
estén zsúfolásig megtölti a szín
házat, mert belátható időn belül 
alig adódik majd alkalom hasonló 
művészi előadás megtekintheté- 
sére.

H Í R E K .

Ordonahangverseny III,

Szükségesnek látjuk romai szá
mokkal számozni uz orgonahang verse
nyeket, mivel — a ezt örömmel kell 
koiistatatálnunk — immár rém 'ny ük 
lehet arra, hogy sorozattá fo ,uak 
kialakulni. Bátran állíthatjuk, hogy 
el van találva az a „műfaj,“ mely 
az újhelyi közönség igényeinek min 
(lenféle ttkinlbeu leginkább megfe
lel.

Művészi szempontból meglepő az 
az óriási fokozatos emelkedés, mely 
az egymásután következő alkalmak
kor sztiuüukbe tűnt. Azt hisszük, 
hogy a legutóbb megtartott hangver
senynek végső stádiumnak kell len 
oie ezen emelkedésben, s ezen felül 
már nincs tovább. Elsőrendű művé
szi erők ragyogtatták pazar fénnyel 
tudásukat. Misztikus erővel hatott a 
a hallgatóra Sebeők Sári tüneményes 
éneke, Kcroács Dezső hatalmas, majd 
e ringató orgoi ujátékának foly tatása
ként, moly harmóniaivá olvadt Fe 
dák István énekével, s O.chvary 
Ernő lágy gordnoku és dr. Vegh 
János állal violán kísért hegtdűjáté- 
kával.

A hangverseny részletes im'Lora 
következő volt:

1. Guilmant a.) Grand ehoeur en 
ró majeur. b) Friére orgonán elő
adta Kovács Dezső, zenetanár. 2 
Gounod Ave Maria énekelte Sclnók 
Sári a budapesti m. kir. Opera mű
vésznője, kis- rt k gondnokát) Olchváry 
Ernő és orgonán Szappanos Imre. 3. 
liégi Mária dal énekelte /r</JX',István.
4. G. Braga Légende előadták hege
dűn Olchváry Ernő, violán dr. Vcgh 
János. 5. K. Wagner Erzsébet imája 
énekelte Sebeők Sári a budapesti ni. 
kir. Opera művésznője. 6. Goldrnark 
Sakuutala orgonán előadja Kcrvács 
Dezső zenetanár.

A művészi hangverseny rendezé
séért Ambrózy Margit urhölgyet il
leti elismerés, ki az egész fáradságos 
dolgot egymaga intézte. Szeretnék, 
hu ezután is többször részesítené kö
zönségünket ilyen nagyfokú műélve
zetben. s‘

— Halálozás. Csabacsüdi Dókus 
Ernönó sz. kiscsoltói Ragályi Ilona, 
Dókus Ernő főrendiházi tag, a ti- 
száninneni egyházkerület főgondno 
kának neje f. hó 10-án Tátraszépla- 
kon basszus szenvedés után elhunyt. 
Temetése ma délután két órakor 
volt Ragályon óriási részvét mellett.

— Szakvizsgák. Török Miksa sátor
aljaújhelyi ügyészségi irodati zt és 
llazay József türv. dijnok a kassai 
kir. ítélőtáblán tartott kezelőtiszti 
tanfolyamon a szakvizsgát sikerrel 
letették.
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— Telefon Királyhelmeczen. Lassan1 
végre talán eljutunk odáig, hogy a 
megye minden nagyobb községében 
lesz telefon. Mint értesülünk most 
Királyhelmecz kapott telefont és a 
há ózatot e napokban már át is ad
ták a forgalomnak.

— Zongoravizsga. Múlt héten volt 
Ssrdyn Leontin soogorataoároő ta- 
nitváuyainak zongoravizsgája, a vár
megyeház nagytermében. A kiváló 
képzettségű tanárnő tanítványai ez-, 
ultal is jelét adták előrehaladásuk
nak és bizonyságot tettek amellett, 
hogy szakavatott kéz vezeti be őket 
a zenetudományokba.

— Jegyzői gyűlés. A jegyzői egy
let elnöke az internátus helyének 
végleges megállapítása végett a f. 
év június hó 28-ik napjának d. u. 5 
órrájára Sztoraljaiijhely ben a várme
gye tuuacstermébe uj közgyűlésre 
azzal hívta meg az egyesület tagjait, 
hogy a gyűlésen, tekintet nélkül a 
megjelentek számára, a jelenlevők 
fognak végérvényes határozatot 
hozni.

— Felvetői á sátoraljaújhelyi városi 
felső kereskedelmi iskolában. A sá
toraljaújhelyi városi felső kereske
delmi iskolában oly közép,- illető
leg polgári iskolai tanulók vétetnek 
fel, akÍK az illető iskola négy osz
tályát sikerrel végezték. A beiratást 
csak akkor folytatjuk, ha a ju’iusi 
beiralás után hely marad. Mivel is
kolánk első sorban a ztmpléni stü 
lök gyermekének sz iskolája s elő
relátás szirint a jövő iskolai évben 
megnyitandó két alsó osztály már 
julius első napjaiban megtelik, fel
hívom a vármegyeben lakó érdekelt 
szülőket, hogy fiaikat juius első 
három napján okvetlen beírassák, 
nehogy helyhiánya miatt az iskolá
ból kimaradjanak. Vidéki szülök 
gyermekei csal is oiy helyeken 
nyerhetnek ellátást, amely az igaz
gatóságnál e'őre bo vannak jelentve 
s akiktől várhatni, hogy az iskola 
nevelő működését minden tekintet 
ben támogatni fogják. Ilyen helye
ken is a tanulók nem csak házi, Ha 
nuu tanári felügyeletben is része
sülni fognak. Uj iskolánk a modern 
higiénia minden követelményével 
már ebben uz évben telő alatt lesz 
úgy, hogy az 1913 — 1014. isk. év
ben uj otthonunkban fogunk beköl
tözni. Beiratási dij 20 kor, tandíj 
egy évre 200 korona A beiratási 
dijat azonnal, a tandíjat szeptember 
és febiuir elsejei) két egyenlő 
részletben keli lefizetni. Kérelme
zés esetén négy egyen ő részletben 
is fizethető. Szegénysorán, de pél
dás nngaviseletü és jó előmeneteld 
tanul k fél, illetőleg egész tandíj 
mentességért folyamodhatnak. Deh-' 
receny igazgató.

— A képviselőházi ellnezek klveze 
tését a parlamentből mutatja be hol
nap este a városi mozgó színház. 
Mindaz, ami az ennu t napokban a 
Tisza István őrülete folytán lázba 
hozta az egész országot, most meg
elevenedik a mozi vásznán és alkal
munk lesz látni a maga eredetisé
gében azt a hallatlan gaztettet, amit 
Tisza Istvánon kivül egyetlen pár 
lamenti elnök sem mert a világon 
elkövetni. Bemutatásra kerül ezen
kívül a Notre-Damei Ilid titka c. 
érdek feszitő 3 felvonáson dráma, 
amely most a fővárosi mozik legna
gyobb szenzációja. Ezenkívül vá 
szonra kerül még több apró humo
ros kép is, valamennyi kiváltán si
került felvételben. Helyálak a ren
desek.

— Tánoztanfolyam. Alfőldy László 
okleveles táneztanár, aki az elmúlt 
évben nagy sikerrel végezte váro
sunkban a táneztanitást, ju'iiH hó 
elsőjén tánctanfolyamot nyit a pol 
gári leány iskola tornatermében. Je
lentkezéseket e'fogad lapunk kiadó- 
hivatala.
_Évzáró vizsgálatok sorrendje >i sá-

tor a/ja újhelyi polgári fiúiskolában. Jú
nius 20 án d. e. 8—12 1. osztályú
vizsgálata, d. u. 2-G II. osztályú 
vizsgálata Junius 21 d. e. 8 —12 111. 
oszt. vizsgálata, d. u. 2—0 IV. oszt.
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vissgá'ata. Junius 25-én záróünnepély 
és a bizonyítványok kiosztása. — 
A polgári leányiskolában magántanu
lók részére junius 19-én d e. 8—12
IV. oszt. írásbeli, d. u. 2—6 IV. oszt. 
szóbeli, junius 20-án d. e. 8—12 ve 
gyes oszt. csoport írásbeli, d u. 2—6 
vegyes o'-zt csoport szóbeli, junius 
21-én d. e. 8—)2 III. oszt. a) csop’ 
írásbeli, d. u. 2—0 III. oszt. a) csop. 
i• óbeli, junius 22 én d. «•. 8 -12 Ű. 
oszt. a) csop. irrá.-.beli, d. u. 2—6 11. 
oszt. a) csop. szóbeli, junius 24 ón 
d, e. 8 -12 III. o-zt. b)ctop.írásbeli, 
d. u. 2—G III. oszt. b) ezop szóbeli, 
junius 27-én d. e. 8—12 II. oszt. !») 
csop. Írásbeli, d. u. 2—G II. oszt. b) 
csop. szóbeli, junius 20 án d. e. 8 —12 
I. oszt. Írásbeli, d. u. 2—G I. oszt. 
azóbeli vizsgálatok. Junius 27-én d 
•*. háladó istentisztelet,évzáró ütme 
póly a bizonyítványok és jutalmak 
kiosztásával. A növendékek női ké
zimunkái ős rajzai a rendes vizsga- 
átok idején a III. és IV. o zt. tan
termében tekinthetők meg. A vizs
gálatokra a t. szülőket és tamigyba 
rátokot tisztelettel meghívja az igaz 
gatóság.

— Nyilvános nyugtázások. A sá
toraljaújhelyi általános ipartestillet 
elöljárósága által 1912 évi május hó 
27 napjait rendezett jótékonycélu 
táncmulatságon fülű fizetni kegyesek 
voltak : Schmiedt Lajos iparhat. biz 
tus, Dr. Búza Bírna 8—8 kor,, Dr. 
Csizy Béla, Molnár Gyula ijarosti- 
noociskola igazgató, Farkas Andor 
polgármester, Dr. Kelner Győző, 
Hermán Géza, Kimar József 5—5 
kor., Schwarczbart Lipót 4 kor., lle- 
ricz Sái.dór, Zü'dy Nándor, Ilamara 
János, Jane<ó* B rtalan 3—3 kor., 
Lomniczer József, Schwarcz N. Jó
zsef, Szabó Sándor, Fuehini Quirino, 
Salkó Mihály, Fekete Karoly, Góts 
Iguácz. Csomós F rencz, Windt Ja 
kab, Windt Jukabné, líattenhuu er 
Mátyás, Kamczel Gyu'a, Grünfeld 
Mór, Büchzaer József, Bobik Pál, 
Figura József, Rimár Józsefné, Tóth 
István festő, Peti András (Tőketere- 
bes), Pető Gyű a, Zambou Va entino, 
ifj. Schwarcz Sámuel, Sinka György, 
Vályi Bertalan, Friss Hermán, Barna 
Géza, Dr. id. Bettelheim Jakab, Dr. 
Gáspár Sándor, Fuchs Gusztáv és 
Moskovics Hermán 2 — 2 kor., Wa- 
'zij József, Kuzsinszky István, Ser- 
tózö Janosii'-, Dráviczky Pál, Bilog 
Lajos, Balog József, Vimányi Sán
dor, G r oszmán Gábor, Czető Sándor, 
Friss 11- imáim, Zsiliovics Bertalan. 
lLu;uan Simon, Simkó András, Ja
kab József, Vass Mihály, Nagy 
György, Rotter Márkusz, ifj. Rimár 
József, Majsztura János, Szoiubathy 
Gj u a, Kubasevics Lajos, Vi kovszky 
Kálmán, Csernovicz Gyű a és L I 
kovics Miksa. — Jegyeiket megvál
tani kegy esek voltak : Gróf Walds 
Gyuiánó úrnő, Kincsessy Péter, Bea- 
seuyey István 10-10 kor., Király- 
helmec/i ipartestület, Kt'részy Gyula, 
Gutraan Ármin, Go’dsl in Sámuel 
5 — 6 kor , Domokos Imre, Főző Jó
zsef, Landismann Miksa, Riyák Já
nos 4 — 4 kor , Dr. Szepesi Arno!d, 
Munkás Otthon, Fri d Mór, O ipka 
József, H rcz Kálmán fia cég, 3 — 3 
kor., Kazy József 2 kor 9G fill , Ro- 
seoberg Chaim, Schwarcz Hermán 
v állalkozó, Biichk r F rencz, és Taube 
N. József 2—2 koronáv.0. A midőn 
ny ilvánosságr.* bőszük, hogy mulat
ságunk összbevétele 48G kor. 96 fill. 
a kiadás pedig 2G9 kor. 3G fillért 
tett és igy a tiszta jövedelem 217 
korona 60 fidér mely ü.-szcg az el
szegényedett iparosok felsegélyezé. 
sére s az iparfejlesztés előmozdító 
sára szolgáló eleddig 610 koronát 
tevő alapítványunkhoz csatoJutván, 
ennek összege ma 827 kor, 60 fillért 
tesz ki, {nem munsztbathatjuk el, 
hogy o helyütt is ne nyilvánítsuk 
leghálásabb küszönetünkot mindazok
nak, kik adományaikkal az ipartes
tületi mulatság anyagi és erkölcsi 
sikeréhez hozzájáru’ni és az iparos
ság ezen célú alapítványát gyara
pítani szívesek vo t&k. Az ipartestü
let elöljáróságának megbízásából : 
Zöldy Nándor titkár. Iiericz Sándor 
elnök, — A statuszquo izr, elemi is
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kola tantestülete által folyó hó 12-ón 
rendezett jótókonycélu gyermekelő- 
adás altimával a jótékonycélra ado
mányoztak : Zinner Henrik hitk- el
nök, kozmái Kun Frigyes, Dr. Klein 
Károly, Dr. Rudali Izráol 10—10 
koronát, Guttmann Mórné, Dr. Eré
nyi Manó, KnopflerSándor 5—6 ko
ronát, Schmidt Lajos, Zinner Adolf 
4—4 koronát, Klein Andorné 2.60 
kor. Némethy Bertalan. Frisch Hei- 
raan 1 50—1.50 kor., Deutsch Vil- 
mosné 1 koronát. Fogadják a nemes 
adakozók, Sátoraljaújhely r. t. vá
ros nemes tanácsa a színház ingye
nes átengedésért, a villany gyár ve
zetősége mérsékelt világitá.-i számlá
jáért a jótékonycél iránti tekintetből 
hálás küszönetünkot. Szabó Jakab 
isk. igazgató.

— A fürdés áldozata. Seorabathy
Ernő sztropkói pénzügyőri fővigyásó, 
Szorabathy Antal kolbásai ref lel
kész fia, julius 8-án több társával 
egyetemben fürödni ment az Onda- 
vAba. A ig volt pár percig a vízben, 
már is alámerült s csak két órai ke
resés után húzták ki a holttestét as 
Oudovából. Temetésén, mely e hó 
10-éu ment végbe, jelen volt egéss 
Sztropkó.

— Rablók ez éjben. E hó 10-éu haj
nali 1 órakor Szuchy Mihály tele- 
póczi tanító Méhesfalváról Hoiuon- 
nára ment, hogy kórházban fekvő 
beteg feleségét hazavigye. Amint a 
,,llradiszkó“ erdőség alá ért, két 
rabló állta útját s ezek egyike rá
szólt tótos magyarsággal „Tőgyen 
útra á pinz !“ A tanító péuz helyett 
revolverét rántotta elő s ráparan- 
csolt a rablókra, hogy távozzanak. 
Az utonállók egyike azonban fegy
verét a tanítóra sütötte, a golyó a 
tanító feje mellé süvített el. A ta
nító vissza lőtt és a nagy ködben 
futva elmenekült. Menekülése köz
ben ugyanazon lejtőn látott egy ha
talmas alakot, a ki forgópisztollyal 
kezében állott az úttest mellett. A 
tanító ezt is szerencsésen kikerülte 
s hajnali 4 órakor Sziunára jutott, 
onnan vonalon llomonuára ment óz 
a csendőrségen jelentette az esetet. 
A. csendőrség azonnal kiszállt a hely
színére, az ulonállókat azonban ed
dig kézrekeriteni nem sikerült.

— Ügyvédi iroda áthelyezés. Dr.
Gombos Gáspár ügyvédi irodáját 
Blumenfeld Adoif házaba (Kazinczy 
u ca 4 sz.) helyezte át.

— Ügyvédi iroda áthelyezés. Dr,
Garai Ármin irodáját Kazinczy-utca 
5 szám alatti házba (a Dubay cuk- 
rázda mellett) helyezte át. Bejárat a 
iSennyey (kórház) utcán.

— Embertelen bosszuállás. Egy
táncmulatságon Cirókaófalu szépe, 
egy 17 éves leány, Macán Mihály fi 
atal legényt tüntette ki figyelmé
vel és a többieket közönyösen uta
sította el magától. Ez rossz vért 
szült és a fiatalság bosszút forralt 
a kilüntettet fiatal legéuy ellen. 
R jvidősen rá Macán Mihály a lege
lőre vitte lovait, ő maga pedig egy 
fa alá feküdt pihenni hol el is aludt. 
Drauosák Vaszily, egyik vetólytársa 
észrevette az alvót, lábait összekö
tötte, egy bottal kíméletlenül elver
te, aztán a földön végig húzta inig 
a Cirókafolyó partjához értek és ott 
a vízbe dobta. Szerencséjére meg
hallották segélykiáltásait és kihúz
ták a vízből mielőtt elsodorta volna,

— Elfogott kivándorlási ügynök.
Badnak Filaret galíciai krosuai la
kos hat sztárai embert kisért Ame
rikában, melyért 300 korona dij 
lett kialkudva. Mielőtt azonban a 
határt elérte volna, Nagygereblyé- 
sen elfogta az ugari csendőrőrs és 
az újhelyi kir. ügyészséghez kisérte.

Szerkesztő: Lánczi Aladár.

Kiadótulajdonos:

LANDESMANN MIKSA
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ili. S ch w a rcz  S ám uelFő-ut 18. a volt ..Nagv 
Tőzsde" helyiségében

ajánlja újonnan berendezett selyem-, szalag-, csipke- és disz- üzletébe mo«t éikezett

nyári újdonságait: blusokat, ruha és sima selymeket markisét 
és Muselinvoálokat minden színben, és mindennemű ruha 
—  — díszeket, úri divat cikkeket ------ —

Nagy választékot tart ezeken kívül kész gyermekruh ákban ésharisnyákban is. 
Vidéki megrendeléseket pontosan eszközöl, mintákat kívánatra küld.

Szives tám ogatást kér tisz te le tte l: ifj. SCHWARTZ SÁMUEL

„ F O R H I N “ - n a l  permetez,

/fW-SIOY

-szór
Kevesebb 

a gond,

í v e s e b b  
a nfunhá, 

-s z a r  
K eveseb b , 
amunkabér!

mert a „FORHIN ‘ a 
N o k s z o r t n  iiie*£>Jxxvított

BORDÓI KEVERÉK
kész állapotban !

Nagyon erősen tapad a nedves levélre is !
Bármily harmatnál permetezhet vele! 

Semuii üledéke nincs! Számtalan elismerd 
nyilatkozat! Gyártjuk az eddig dr. Aschen- 
hrandt szabadalmát képezett Rézkénport s 
bordói port is. Kérjen ingyen és bérmentvo 

leírást a
E f l D H I N  p á r t ó l  Budapest, 
r w t v l  I l i i  'VI., Váczi-út 93.

J e g e t
szállítok üzletek, vala 
mint privát házakhoz 
bármily mennyiségben 

jutányos ár mellet.
H a v i előjegyzéseket e lfo g a d :

Klein Géza,
Telefon szán  64.

Egy fedeles h in tó  ju tányos  árou 
e la d ó !

edrlemez s é f
SZAGTALAN FEDÉUENl

..Kollarit'-bórlemez
kunosuk kompozicióvul be
vont fedóllemez.

„K o lIarit“-börlemez
mezőgazdasági és gyári épü
letekre a legalka masabb

„K o ila ril‘‘-bőrlemez
vizliat an, a legnagyobb vi 
húrnak ellentál.

„Kollarit”-bőrlemezt
nt tu kell mázolni és igy feli- 
tartási költséget nem igényei. 

K A PH A TÓ :

BEHYNA TESTVÉREK
vaskereskedőnél 

SÁTORALJAÚJHELYBEN.

: j
5 ü

A kath kör házában (a tö rvé n y 
házzal szemben) levő 

BORBÉLY ÜZLET KIADÓ.
Azonnal átvehető. Bővebb felvilágitás 

a kör helyiségében nyerhető.

Hirdetések felvétetnek 
lapunk kiadóhivatalában

Eladó,
esetleg bérbeadó a gyártelep köze
lében egy 6 holduyi területű szántó 
föld. mely házhelyekre is alkalmas.

Bővebbot Sátoraljaújhely Fürdő- 
utca 9. 8z. házban.

Hivatalszolgai vagy más 
hasonló állást keres egy 
nős fiatal ember, aki 
biztosítékot is nyújthat.

Cím a kiadóhivatalban.

Van szerencsém tisztelettel értesíteni a n. é. küzünsé- 
get, hogy külföldi tanulmány utániról megérkeztem,
több gyárakban dolgozva szakképzettségem által a ke
zeim közt levő bizonyítványok tdnusága szerint a leg
újabb találmányi! bármily kiilönlegességu órák elkészi 
tésére képesítést nyertem.

Javításra elfogadok a legkomplikáltabb óráktól 
kezdve a lcgegyszeiübbig, régi antik órák, arany, ezüst, 
forrasztását fonográf, gramafon, számoló, számozó 
és Írógépek javítását esetleg évi kezelésre is elfo
gadom.

lorony órák javítását fclszelszerelését, tcmplomkely- 
hek javítását és aranyozását elvállalom.

Vidéki meghívásra bármikor megyek.
A n. é. közönség b. pártfogását kérve maradtam

tisztelettel Zemlényi Sándor
órás

S á to ra lja ú jh e ly , J ú k a i-u . 26. rz.

LANDESMANN SÁMUEL
szíjgyártó és nyerges átoraljaujhely, Rákóczy-utca 6. szám
j^ é s z h ^ é s ^ á ila M n in d e n fé l^  e szakm ába vágó m unká t, jav itáso- 

kat elfogad. —  K ülön legességek; o s to ro k , izasztó stb. raktár.

I.ttn Mtj most um Jcjytittd 
t”*J ntjg.Jnak, Ingy ct«i

Jacobi antiaicotin
•markj-hüitlyt mvok I

Hirdetésekre
nagyon alkalmas a

Városi
mozgó *zinhz .
ahol előadás közben a 

vászonra vetítik  a 
hirdetést.im S| i  I l i i  U V l k o l l

yomaiott Landesmann Miksa ét Társa könyvnyomdájában Sátoraljaújhely.

M atolai Etele-utcn (a 
Dianna kert kapuival 
szem ben) Moskovszky 
János kertjében 4 ház
hely eladó.

Esetleg részlet fize
tésre is.
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