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Hirdetéseket a legjutányosabb árban közlünk

tfrüljük el a halálbüntetést.
Az igazságügyminiszter törvény- 

javaslatot (novellát) készít elös- 
merésre méltó szándékkal, hogy 
az igazságszolgáltatást gyorsabbá 
és olcsóbbá tegye. Nem azért 
veszem elő toliamat, hogy terve
zetét birálgassam —  szándékom 
egészen más —  mellesleg azon
ban még is megjegyzem, hogy az 
ügyvédjelöltekkel, akik a gyakor
lati idő meghosszabbittatása ellen 
mozgalmat indítottak, rokonszen
vezek Az ügyvédi rendtartásról 
szóló most fennálló törvény feletti 
vitában, mint akkor képviselő, te
vékeny részt vevék; s hogy az 
ügyvédektől a jogtudorság —  
doctoratus —  megkivántassék, 
azt pártolám —  pedig magam 
sem vagyok jogtudor —  mert az 
elméleti képzettség mentül na
gyobb fokát kívánatosnak véltem ; 
de a gyakorlati évek meghosz- 
szabbittatását eller.zém, mert szük
ségesnek nem találtam és mert 
minden pályán az önállóságra való 
juthatást mentül inkább könyiteni, 
előmozdittatni óhajtám. Igen e l - ' 
hibázott politikának tartom meg
nehezíteni a jogi, vagy valamely 
más polgári pályát, azért, hogy 
több ifjú válassza a katonai pá 
lyát, a helyett hogy inkább emezt 
igyekeznének a magyar ifjaknak 
vonzóbbá, kívánatosabbá tenni.

De most —  mint már fentebb 
is mondám —  nem ezért vevén 
kezemhe toliamat tisztelt igazság
ügyi miniszter u r ! „pauio majora 
canam usl.

Ha a t. miniszter ur nem csak 
azért csatlakozott a munkapárthoz 
hogy miniszter legyen, de azért, 
hogy valóban nemzeti munkát 
végezzen: kerestesse elő a kép
viselőház, illetőleg saját miniszteri 
irattárából vármegyénk, Zemplén 
vármegye három vagy négy év 
előtt felterjesztett indítványát a 
halálbüntetés cltörültctése iránt. Ne 
hagyjon ott eltemetve maradnia.

Olvassa el indokolását; nem 
hiszem, hogy azt ne mondaná r á : 
igazsága van Zemplén vármegyé
nek.

Ismételve nyilatkoztam e kér
désről szóval és írásban, nemcsak 
e lapok hasábjain, de már mint- 
egy negyven év előtt képviselő 
koromban néhai Csernátoni Lajos 
.E llen őr" cimü lapjának hasáb
jain egy cikksorozatban és kép

viselőházi beszédemben, s azért 
nem tartom szükségesnek ez al
kalommal a kérdés tüzetes és 
kimerítő tagiak sát. Csak a leg
főbbeket említem fel, lehető rö
viden.

Nem követem azokat, kik ta 
gadják, hogy jo ga  van az állam
nak egy tagját kivégeztetni. Hát 
már ugyan hogy ne volna ?  Ha 
egy szer az emberiség társada
lommá, a társadalom állammá tö
mörült, alakult, hogy egymás éle
tét, személyes biztonságát, va 
gyonát m egvédje; természetes1 
hogy nem lehet megtagadni ab
beli jogát, hogy a ki az állam 
célját veszélyezteti, azt meg is 
semmisittesse, hogy tőle az álla
mot, az egyeseket mcgótalmazza. 
Es amely állam nem képes ma
gát, céljait, tagjait a gonosztevők
től másképen megvédeni: nagyon 
természetes, hogy annak az áll in
nak az ilyen gonosztevőket meg 
kell semmisittetnie.

Ámde korunkban a küzbiztos- 
sági állapotok annyira javultak, a 
rendőrség, az igazságszolgáltatás, 
a börtön rendszer annyira tökéle
tesedett, hogy alig, vagy nem is 
képzelhető olyan eset, hogy az 
állam ne lenne képes egy gonosz
tevőt megfékezni, teljesen ártal 
inatlanná tenni másképen, mintha 
kivégezted.

Ha ezt meggondoljuk, lehetet
len nem ingadoznunk és kételke
dünk abban, hogy az állam jo
gát a halálbüntetéshez feltétlen  
jog  gyanánt állapítsuk meg és ne 
kössük az állam jogát ahhoz a 
leltételhez ha a  gonosztevőt m ás
képen ártalm atlan n á tenni nem ké

p es. De ugyan mely állam állí
tana ki magáról ilyen szegénységi 
bizonyítványt ?

Kellenek-e példák arra, hogy 
az állam a halálbüntetés nélkül is 
igen jó l lennállliat ? A Toscánai 
nagyhercegség mig önálló volt és 
be nem olvadt az egyesült Olasz
országba nagyon jó l meg volt a 
nélkül. A Svájc nagyon jó l meg 
van a nélkül. De már csak alig 
találhatunk nagyobb példát Komá 
niánál —  amely az európai nagy 
államokat és minket is valóban 
megszégyenít, mert mióta önálló 
állam lett, nincs büntető törvény
könyvében a halál és még soha 
senkinek eszébe nem jutott annak 
behozatalát kívánni.

Még egy érvet akarok röviden

érinteni, a mi némileg a jogkörét 
is érinti. Biráink még a iegkivá- 
lébbak is emberek —  csalhatat
lan pápák. — Számtalan példa 
volt már a világon, hogy oly bün- 
tettést —  a melyre a törvény ha
lált szab —  ártatlan embert Ítél
tek el és ha kivégeztetése után 
kiderül ártatlansága . . . ?

Legújabban olvashattuk a fran
cia Brierre esetét. Halálra ítélték 
mint saját gyermekei gyilkosát, 
de Loubet a köztársaság akkori 
elnöke kegyelmet adott neki, — 
természetesen életfogytiglani bör
tönre változtatván büntetését. Most 
az igazi gyilkos előkerült, a Brierre 
ártatlansága kiderült, de ő már 
ekkora a börtönben meghalt. T a
lán egy ilyen példa is elég ?

Nem a jog kérdése ez, de a 
műveltsége —  a civilizatió-é. — 
A halálbüntetés épen olyan ma
radványa a műveletlen, a barbár 
korszaknak, mint volt a bot büntetés 
és mint most is megvan —  mig 
job bat nem tudunk helyette ki 
gondolni —  a párbaj. A botbün 
tetést eltöröltük és nem teljesült 
az ósdink jóslata, hogy hálószo
bánkban sem leszünk biztosak. 
Még sokkal kevesebb okuk van 
aggodalomra, ha eltörüljük a ha
lálbüntetést. —  A ki gyilkolni, 
labolni akar, azt nem rettenti at
tól vissza a halálbüntetés, az nem 
mérlegeli a büntetés nagyságát, 
szigorát; nem azért határozza e’ 
magát a bűntényre, mert a tör
vény nem elég szigorú büntetést 
szab rá, de azért mert azt re
ményű, hogy minden büntetést 
kikerül, hogy tette rá nem bizo
nyul.

A műveltség, a civilicalió kér
dése ez —  ismétlem —  és fok
mérője.

1 la sikerülne büntető törvény- 
könyvünkből a halálbüntetést tö 
röltetni, —  liazánk egyszerre fe
lül emelkednék a műveltségűkben 
büszkélkedő nyugoli nagy államo
kon j az igazságügyi miniszter pe
dig—  ha eziránti törvény-javaslattal 
lépne a Ház elébe, hervadhatat
lan  koszorúval övezné homlokát.

Nem is volna ez hazánkban 
valami hallatlan uj eszme. Tud
valevő dolog, hogy őseink az 
1T90, l iki  országgyűlésből némely 
törvényjavaslatok átdolgozására, a 
változott, tisztult korszellem kí
vánalmaihoz képest teendő javas
latok előkészítésére bizottságokat

rendeltek ki, hogy munkálataikat 
a következő országgyűlésre mu
tassák be. Tudjuk azt is, hogy 
ezek eljártak feladatukban és pe
dig a korszellemnek megfelelő 
bülcseséggel, szabadelvüséggel. 
De tudjuk azt is, hogy munká
lataiknak a következett ország- 
gyűléseken tárgyalás alá vételü
ket Bécsből mindenkor megaka
dályozták, dacára annak, hogy 
azt követi utasításaikban a vár
megyék sürgették magok az or- 
szággyülések is szorgalmazták. 
Sót, ha az országgyűlés már m eg
szavazta a mit Bécsben kívántak 
és az említett küldöttségi mun
kálatok felvételét sürgette, felosz
latták az országgyűlést.

Ez imént említett küldöttségek 
egyike az akkori büntetőjog, úgy 
név. Praxis criminalis tárgyában 
volt kiküldve, hogy a helyett egy 
rendes büntető törvénykönyvet 
alkosson a büntető, jogot codili- 
cálja. Feladatának ez a küldött
ség is megtelelt, még pedig úgy, 
hogy az általa összeállított bün
tető törvénykönyvet a müveit 
világ összes jogászai dicsérték, 
magasztalták. Országgyűlési tár
gyalás alá ez sem kerülhetett. 
E z  a  m unkálat a  rendes büntetés- 
nemek közül k izárta a  halálbün
tetést.

Hát ha akkori őseink tudtak 
ily lelvilágosodottak lenni; tudtak 
a korszellemmel haladni, sőt azt 
majdnem megelőzve, a haladás
ban vezetni is mertek; hát mi, 
az ő unokáik és dédunokáik még 
nyomaikba se merjünk lépni, ne 
merjünk a sötét középkor eszme
világából egy tisztultabb magas
latra emelkedni f ez szégyen és 
gyalázat lenne reánk, azért törül

jü k  e l a  halálbüntetést bátran előre t  
Matolai Etele.

— augusztus 20.
A király 80. születésnapján városunk

középületeit füllobogózták Az ünnep* 
ségek kora reggel kezdődtek. Búza 
József honvéd százados vezetésével 
egy diszszázad vonult a kegyesren* 
diek temploma elé ,ahol a plébánia tera- 
plom javítási munkálatai miatt a 
szentmisét tartották a melyen szép 
számú közönség jelent meg. Az öst- 
szes állami megyei és városi hiva* 
tainokok hivatali főnökeik vezető* 
sével jelentek meg. Hálaadó isten
tiszteletei tartottak még az ev. re-

Sátoraljaújhely látványossága!
Megnyílt az „ELITE" fényképészeti és festészeti műterem.
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formátus, a gör. katholikus, a status* 
quvoante alapon álló izr. hitközség 
és a szefárd-hitközség templomában. 
Az izr. anyahitközség ez alkalommal 
díszközgyűlést is tartott, amelyen 
leleplezték a királynak remek kivi. 
telü olaj festményü arcképét és a 
hitközségi elöljáróság és képviselő* 
testület tagjai aláírták a művészies 
kivetelU hódoló feliratot. Délben a 
vármegye tartott díszközgyűlést, a 
melyet Meczner Gyula főispán déli 
12 órakor nyitott meg. Mikor a fő
ispán a terembe lépett, egyetlenegy 
éljen hangzott el. Aztán Meczner Gyula 
papirosról olvasott fel egy rövid al
kalmi megnyitó beszédet, utána 
Bernáth Aladár tb. főjegyző olvasta 
fel a királyhoz intéző hódoló felira
tot, amely nagyon szépen, emelt 
hangon van szerkesztve. A feliratot 
a gyűlés közönsége lelkes éljenzés
sel fogadta el. Ezzel a rövid és dísz
telen közgyűlés véget ért.

Nyilatkozat A Felsűraagyarországi 
Hírlap szerkesztőségéből még 1903. 
évi november hó l ével léptem ki 
és azóta, közel hét esztendeje, nem 
forgatok újságírói tollat és sem ehez, 
sem más újsághoz legkisebb közöm 
aincs.

Ennek dacára minduntalan tapasz
talom, hogy a F. H. közleményeiben 
való részességet tulajdonítanak ne
kem.

Most is, hogy e lapban Meczner 
Gyula főispán ur és Székely Elek 
volt polgármester ellen erős harc 
folyik, némelyek előttem nyilvánvaló 
célsutból, magukkal és másokkal el
hitetni igyekeznek, hogy a F. II.- 
ban tárgyalt dolgokat és adatokat én 
kutatom és szolgáltatom ki a nyilvá
nosságnak.

Kijelentem, hogy ez a vélemény 
és állítás alaptalan.

Távol van tőlem e kijelentésemmel 
a F. H. cikkeiről pro vagy contra 
bírálatot tenni; csak annyit kívánok 
vele megállapítani, hogy a F. 11. 
szerkesztőségének egyetlen tagja 
vagy munkatársa sem szokta velem 
megbeszélni, hogy miről ég miként 
fog írni ? és e lapnak minden közle
ményéről, mint bármely más olvasója, 
csupán megjelenésük után értesülök.

A lap készítői és munkatársaik 
egyenként és egy üttvéve elég em
berek ahoz, hogy írásaikért és cse
lekedeteikért a felelősséget viseljék. 
Vizelik s anélkül, hogy abba mások 
ok nélküli belekeverésére szükségük 
volna.

Sátoraljaújhely, 1910. augusztus 18.
Xémethy Bertalan.

fi Székely-jY íiklósy ügy
—  Jfincscnck itt az iratok —

{etekint a miniszter.
—  Xirgyalás angssztus ZA-én. —

Megírtuk már múlt számunkban, 
hogy a Székely Elek által Miklő»sy 
István ellen rágalmazás miatt indítót 
bünperben a járásbíróság elrendelte 
a valódiság bizony ítását orra az álli 
tásra, hogy Székely Elek okiratha- 
misitist követett el. E végből az 
aug. 24-ki tárgyaláson tanukul fog
ják kihallgatni Némethy Bertalant, 
Kovaliczky Eleket, Patak) Miklóst 
Kiss Udünt, Schweiger Ignácot és 
Schweigei Márkuszt.

Egyúttal megkereste a járásbíró
ság Zeraplénvármegye alispánját, 
hogy a Székely Elek fegyelmi ügyére 
vonatkozó iratokat küldje meg.

Gyanús volt már a tárgyaláson, 
hogy Holló Andor ügy véd felszólalt 
s kérte, hogy a fegyelmi iratok be
szerzését ne rendelje el a bíróság, 
mert azok nehezen lesznek megkap* 
hatók. S mikor kérdezte tőle Kope- 
czek biró, hogy hol vannak a fegyel
mi iratok azt felelte, hogy azt ő 
nem tudja.

Azt hittük, hogy félnek egy kicsit 
Székelyék azoktól a fegyelmi iratok
tól, azért ellenzik a beszerzésüket.

Most aztán kisült, hogy csakugyan 
nincsenek itt az iratok, Elvitte a jó 
kukuriea pajtás, Meczner Gyula.

A vármegye irattárában csak egy 
cédula van az iratok helyén s arra 
ráírva, hogy az összes iratokat Koncz 
titkár ur magához vette.

Ki az a Koncz titkár ? Hogy mer 
ő vármegye irattárban kotorászni ? 
Mi jogon mer ő onnan iratokat ma
gához venni ? Miféle törvény vagy 
szabály ad neki arra felhatalmazást ? 
Vagy neki is joga van közelrül be
tekinteni mindenbe, mint a főispán
nak ?

Az alispán, most mint a járásbíró
ságnál értesülünk, a megkeresésre 
értesítette a járásbíróságot, hogy 
Székely lilék fegyelm i iratait Meczner 
főisgan május J  án felküldte Kimen 
belügyminiszterhez.

Aliá! Tehát működik a kukuriea- 
szüvetség/ Tehát csakugyan együtt 
dolgoznak újra a kukurica-legények ! 
Felvitte az iratokat ő méltósága a 
belügyminiszterhez, hogy helyezze 
vissza azt a drága, okirathamisitó 
embert. Hadd panamázzon tovább 
Schweiger Ignácoal ! Hadd kukuri- 
cázhassanak újra a város bőrére! 
Hiszen azóta nem is tud ő méltósága 
leszállított áru kukoricát kapni, mióta 
nem Székely Elek a po'gármester. 
Hát hogy éljen meg szegény ebben 
a nagy drágaságban 1

Ezért könyörög a főispán ur a 
belügyminiszterhez, hogy helyezze 
vissza ezt az ő kukoricával tápláló 
dajkáját, lóheremagban osztályos 
cimboráját. Hadd kérjenek újra po 
Lya kukoricát Hadd csináljanak ki 
engedély t erdővágatásra, amiről aztán 
elszámol a nagy harang. Hadd Ügyen 
újra Csáky szalmája ennek a város
nak minden vagyona. Ezt szereti 
Kukuricza Gyula!

Május 3-a óta tehát a belügymi
niszter betekint Székely dolgaiba. 
Nyilván attól lett rosszul a múltkor 
is. Meddig fog még betekinteni, a jó 
isten tudja. Es addig nem kapja meg 
a járásbíróság az iratokat. Es nem 
döntheti el, hogy okirathamisitó-e 
Székely Elek ?

De talán mégis eldöntheti. Aug. 
24-én, szerdán, kihallgatják a tanu
kat. Azokat nem pakkolhatja össze 
Meczner Gyula s nem küldheti fel 
betekintésre a miniszterhez. S a ta
nuk majd meg mondják az igazat 
Meczner Gyula cimborájáról.

lézert lesz rendkívül érdekes az aug. 
24.-tki tárgyalás.

A föispáni ünnep fiaskója
Bizony nagyon gyenge ünnep 

volt Ujhelyben. A középületeket 
kivéve alig egy pár házon volt 
zászló. Kivilágítást is próbáltak, 
de csak két ablak volt kivilágítva. 
A templomokba Kukuricza Gyula 
főispán vezetése alatt csak egy 
pár ember vonult. A hires disz- 
gyülésen pedig, a megyei s állami 
tisztviselőkön kívül 6 0 0  megye
bizottsági tagból mindössze 27 , 
mondd huszonhét jelent meg. Pedig 
minden kigondolható módon igye
kezett a bizottsági tagokat, üssze- 
dobolni a méltóságos kukuriea 
vitéz. Leveleket íratott, körlevelet 
hordatott szét. Mégse ment senki 
a gyűlésébe.

Ám ne gondolják, hogy azért 
lett a hires diszgyülésből ilyen 
nagy felsülés, mintha itt az em
berek vonakodnának a királynak 
az illő tiszteletet megadni. Ó nem ! 
A király személye iránt — a múl
tak minden szenvedése és kese
rűsége után is —  tisztelettel van 
itt mindenki, mert a király iránt 
való tiszteletet el tudja választani 
a politika fordulataitól. De senki
nek sincs kedve s nem engedi a 
jó ízlése, hogy részt vegyen egy 
diszgyülésen, amelyen az az em
ber dikciózik királyhüségrül s ön 
zetlen hazaszeretetről, aki silány 
80 koronás haszonért képes ma
gához kaparitam a szűkölködött 
segélyezésére küldött terményeket

Ha ismernék ezt a piszkos dol
gát a megjelent mágnások, bizto
san ők is nagyon húzódoztak 
volna a megjelenéstől.

A részvétlenség, az ünnepről 
való elmaradás nem a  k irály  sze
mélyének szélt, hanem a  kukuriea 
főispán személyének.

ipariskolánk huszonöt éve.
Ax iparos osztály az az elem, a- 

mely mintegy gerincét és zömét ké
pezi a városi társadalmaknak. Ez 
osztály képzettségének a foka ezért 
mintegy középmutatója az illető vá 
ros társadalmi fejlettségének, szél- 
huni magaslatának. Ebből folyólag 
az ifjú iparos nemzedék képzése 
egyik legfontosabb feladata közok
tatásügyünknek. Ezt a feladatot 
ujabhan egyre komolyabban is ve
szik az illetékes tényezők. A meg
előző kormány legalább nagyon ki 
terjesztette rá a figyelmét és több 
üdvös intézkedést tett az iparos ifjak 
nevelése tárgyában.

Az 11. n.jparostanonc iskolák azok, 
ahol a jövő iparos nemzedék, hogy 
úgy mondjam — szakirányú művelt
ségének alapját megvetik.’ Rendkívül 
fontos szerepet játszanak tehát ez 
iskolák a közoktatásügy keretében. 
Zajtalan munkásságuk mélyre ható 
nyomokat hagy maguk után és hu
zamos ideig tartó hatásuk egy egész 
generációnak adja meg azt az alap
műveltséget, amelyre azután saját 
igyekezetéből mind többet és többet 
építhet.

Ilyen zajtalan, de mélyre ható és 
érdemes munkásságot fejt ki az u - 
helyi iparostanonc iskola is, mely az 
idén töltötte he fennállásának huszon
öté,hl évfordulóját. Egyetlen képzett 
helybeli iparos sincs, aki 0 városban 
készült elő szép hivatására, hogy ne 1

érezőé magán ez iskola jótékony
hatását. S nincs, aki szívesen el ne 
ismerné, hogy szellemi tekintetben 
ez iskolának sokat, sok esetben na
gyon is sokat köszönhet. A helybeli 
iparosságszellemi színvonalának mint
egy állandó emeltyűje ez az iskola. 
Rendjén van tehát, hogy fennállá
sának 25 éves fordulója alkalmából 
róla néhány jó szóval megemlékez
zünk.

De amikor valamely iskoláról van 
szó, lehetetlen, hogy ugyanakkor 
annak tanító személyzetéről teljesen 
megfeledkezhessünk. Mert hiszen az 
iskola magától nem hat, a tanerők 
fejtik ki azt az áldásos és jótékony 
hatást, amelyet valamely iskola arra 
a néprétegro gyakorol, amely belőle 
kikerül.

Az újhelyi iparostanonc iskolának 
vezérszelleme Vágó Gyula, állami 
elemi iskolai igazgató. O ott állott
— tübek közt Fábry Káról), most 
már nyugalmazott iskolaigazgatóval
— ez iskola bölcsőjénél, mint annak 
egyik tanítója, ütt volt a kezdemé
nyezők közt, akik puszta ügyszere
tetből és lelkesedésből eleinte egész 
díjtalanul látták el a nagyon terhes 
és fárasztó esti tanítást; mig később 
megerősödvén a gyönge csemete, az 
azt utóbb gondjaiba vevő városi ha
tóság némileg honorálhatta a ianitÓK 
fáradozását Rövid néhány év után 
ott látjuk Vágó Gyulát az iskola 
ólén, mint annak igazgatóját, vezető 
szellemét. Azóta folyton azon fára
dozik, hogyan emelhetné az iskola 
szinvonalát, hogyan tehetné azt mind 
megfelelőbbé és mind méltóbbá an
nak a szép feladatnak a megoldására, 
amelyre hivatva van. Es ebbeli fá
radozása — ezt készséggel elismer
hetjük — nem volt sikertelen. Aki 
akár külső, akár belső fejlettség te
kintetéből összehasonlítja ez iskola 
első éveit az utolsókkal, lehetetlen, 
hogy meg ne lepje az az előnyös 
nagy különbség, melyet tapasztal. 
Es ennek — kivált pedig a belső 
fejlettségnek — előidézésében Vágó 
Gyula igazgatónak igen nagy és je 
lentékeny része van.

Ha elgondoljuk, hogy eleinte ez 
iskolának majd minden osztálya más
más iskolában húzódott meg s volt 
a különféle iskoláknak csak nagy 
nehezen tűrt vendége, nagy meg
nyugvást kell, hogy keltsen szivünk
ben az a mostani állapot, hogy íme 
most már csaknem egy évtizede 
állandó és végleges jó helye van az 
állami iskola erre teljesen megfelelő 
épületének egészséges, tágas termei
ben. Szellemileg is magasan felette 
áll a mai ipariskola a réginek, ami
kor még minden tekintetben küz
denie kellett a kezdet nehézségeivel. 
Tanuló anyaga faragottabh, használ
hatóbb a régi nyersebb természetű 
anyagnál, melyet nagy rátermett
séggel kellett c-iszolni. A tanulási 
eredmény egyre fokozottabb. A ne
velés is szép eredményeket mutathat 
fel főleg a felsőbb osztályok intelli
gensebb tanulóanyaga körében. At 
évzáró vizsgálatok is egyre szebb 
és szebb eredményt tudnak felmu
tatni, úgy hogy kétségtelen és szintű 
szembe szökő a folytonos előre ha
ladás. A múltban sok galibát oko
zott túlzsúfoltságnak is eleje van 
már véve az egyes osztályokban 
újabb osztályok nyitása és ujabb 
tanító erők alkalmazása folytán. A* 
ipariskolai tanulmányok egyik leg
fontosabb ágának, a rajzoktatásnak, 
színvonala és inteuxivitása is folyton 
emelkedőben van. Amíg régebben 
csak egy tanerő látta el a nagy számú 
tanulók rajzoktatását ( uzamosabb 
ideig a jó öreg Vandruska bácsi), 
addig később két, majd utóbb mar 
4 tanerő látja el a rajzoktatást az 
ipariskolában. Kétségtelen, hogy

„Ji)opi“ leuélpapir, 50  leuélpapir és 5 0  boríték
1 KORONA

Landesmann Miksa és Társa könyv- és papirkereskedésében.
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négyszeres erő sokkal nagyobb ered
ménnyel és mindenkire kiterjedően 
láthatja el az oktatásnak ezt az ipa
rosokra nézve különösen fontos ágát.

A tanulók létszáma kezdetben szú 
zon is alul volt, most meg évek so
rán át a 400 körül ingadozik. Az 
osztályok száma ma már 7 re szapo
rodott, a tanítóké pedig 8-ra.

Aziskola legrégibb tanerői az igaz
gató mellettScitovszky Ágoston és Mol
nár Gyula ; újabbak Gátdonyi József 
Gárdos Mór, Petrovay Béla, IApcsey 
Tivadar és Ladomérszky Béla. Ezek a 
hitoktató karral együtt (Dómján Elek, 
Gasparik János, Petráskó Endre, Stalay  
Béla, Wiener József) mindannyian 
hü és törekvő segítő társai az igaz
gatónak abban a törekvésében, hogy 
mennél magasabb színvonalú legyen 
az iskolában a szellemi és erkölcsi 
oktatás.

Araikor a helybeli ipariskola 25 
éves múltjáról szólunk, lehetetlen 
különösebben is ki nem emelnünk 
Vágó Gyula igazgatónak, egyébként 
is jeles és tartalmas, a népiskolai 
oktatás terén is igen kiváló tanfér- 
fiúnak, akinek neve ez iskola múlt
jával úgyszólván elválaszthatatlanul 
össze van forrva, az iparoktatás te
rén szerzett hervadhatatlan érdemeit. 
Valamennyi iparos méltán kalapot 
emelhet az érdemes tanférfiu előtt, 
aki annyi idő óta fáradhatatlanul 
és eredményesen működik az iparos 
osztály sMllemi értékének emelésén.

Nem maradhat azonban felemlítet- 
leuül az iskola felügyeletét nagy 
gonddal és szeretettül végző Bereg- 
szaszy István kir. tanfelügyelőnek, 
továbbá Kövér János iparoktatási 
szakfelügyelőnek és az ipartanodái 
bizottság érdemes elnökének, Jelinek 
Adáiunak, ez iskola érdekében kifej
tett muukássága sem. De elismerésre 
méltó a városnak, mint iskolafentartó 
hatóságnak az ÍNkola fejlesztését célzó 
áldozatkészsége is.

Reméljük, hogy ez iskola a jövő
ben is virulni fog és igy mindinkább 
méltó lesz betölteni azt az igazán 
szép hivatást, mely osztályrészéül 
jutott.

Apró feljegyzések.
intha felfordult volna már a 

természet rendje is ebben az 
országban, mintha a normális viszo
nyok mar szinte lehetetlenné váltak 
volna, olyan érzés fog el, amikor 
végiggondolunk azokon az esemé
nyeken, amelyek utolsó időkben le
játszódtak nálunk s amelyek oly sok 
izgalmakat okoztak. Az időjárás meg
változott, a politikában eddig soha 
nem látott fordulatok kergetik egy
mást és most még a mi legnagy óbb 
sajátosságunk : az uborkaszezon is 
odaveszett. A mar megszokottá vált 
nyári nyugalomnak, csendnek vége. 
Nagyobbná!-nagy óbb szenzációk ke
rülnek felszínre országszerte és tart
juk ideges lázban a iietekig is a közön
séget. Es amikor szenzációkkal van 
tele a levegő, amikor a máskor oly 
nagyon csendes vidékek is szolgál
nak szenzációkkal az országnak, csak 
természetes, hogy a mi városunk sem 
fog hátul maradni ebben a nem épen 
dicső versenyben. De áruig másutt 
csak rendkívüli állapotok okozzák a 
szenzációkat, addig nálunk a „nor
mális" viszonyok okozzák azt. Nálunk 
csak a megszokott állapotok folyta
tódnak, amelyek a maguk undorító

valóságukban eddig is közraegbotrán- 
kozást okoztak.

*

Az ipartestületi választásoknál 
kezdődtek a szenzációk. Itt ke

rültek először napfényre azok a renge
teg mulasztások, azok a nagyfokú 
szabálytalanságok, amelyek egyes 
emberek ünüs érdekéért évek hosszú 
során át folytak a rui vármegyénk
ben és különösen a mi városunkban. 
Itt láttuk először, hogy mire képes 
a hatalmi tultengés, u főispáni erő
szak, mikor a kellemetlenkedő órabé
rek kiirtásáról van szó és hogy mit 
ér a törvény, a mikor a főispáni aka
ratot vakon teljesítő gazember meg
mentését óhajtják. Itt láttuk először 
hogy milyen fegyverekkel küzd ná
lunk a kormány exponense, ha ha
talmát kívánja biztosítani, ha elve
szett népszerűségét szeretné vissza
állítani és itt bizonyult be legjobban 
hogy ruire képesek elbizakodott család
tagok a família hatalmának a meg
óvása érdekében. Ennél az ügynél 
láttunk először tisztán, hogy mire 
képesek egyesek a hatalom érdekében 
és hogy mit érnek a mi Írott törvé
nyeink egy kiterjedt családu, a hata
lomból élősködő emberrel szemben.

apzsiság is játszik azonban sze
repel a szenzációkban.A hatalom 

mellett a zseb a második, amit biz
tosítva szeretnek látni egyesek. Es 
hát mire való a hatalom, ha.ntm 
arra, hogy a zsebünket is bebizto
sítsuk vele. llát biztosították is egy e
sek. Biztosították pedig oly undorító 
gyalázatossággal, oly szemérmetlenül, 
amire példa eddig nem is igen akad
hatott a magyar közigazgatás törté
netében. Voltak már rá példák — 
nem is egy de száz — hogy bizo
nyos közválialatoknal províziót biz
tosítottak maguknak a hatalmon le
vők. Voltak olyanok is, akik a pro
víziót természetben vették ki olyan 
formán, hogy a színház kifestésének 
árába beszámították a saját házuk 
festésének a költségeit is. Voltak 
olyanok, akik a város költségein 
csináltattak maguknak takaréktüz- 
heiyet. Voltak, akik mint választást- 
vezetők az elfogyasztott egy hordo 
bor helyett kettőről kértek nyugtat. 
De arra még neiu volt példa széles 
ez országban, hogy a kormánytól 
kért a varos szegény lakosai részére, 
ínséges kölcsönnel biztosítsanak ma- 
guknak anyagi előnyt a hatalmon 
levők. Most erre is akadt példa. Mi 
voltunk azok a szerencsések, akik a 
kapzsi hatalmasok efajta po.danyai- 
val szolgálhattunk az országnak.

*

Betekints Gyula főispán ur hü 
cimborájával, Székely Elekkel 

kukuricázott egy kissé. A részleteket 
(ismeri mindenki. Utóbbi számaink
ban számot adtunk erről a piszkos 
ügyről részletesen. Most csak azért 
említettük meg, hogy hirt adjunk 
arról a kínos szenzációkról, mely 
ennek a leleplezésnek a nyomán 
most már nemcsak megye, de or
szágszerte keletkezett. \ aloságos un
dorral beszélnek mindenütt erről a

botrányos szenzációról, mely ma a 
zempléni főispán viselt dolgait fö
lébe helyezi még a marostordai szen
zációknak is, bármennyire is fogja 
ezt cáfolni a jó öreg hivatalos : a 
„Zemplén".

fi  Jtegyalja segélyezése.
A  j ó t é k o n y  K a z y  

A  m i n i s z t e r  ú ja b b  l e i r a t a ,  
jtesze semmi, fogd meg jó l!

A tavalyi peronospora, az idén 
jégverés üital megrontott Hegy
alja segélyezése tárgyában most 
jött le a földművelésügyi minisz
ter válasza a vármegye múltkori 
határozatára.

A miniszter túlságosan jószivü. 
Nagyon sajnál minket. Minden
áron segíteni akar rajtunk. Fáj 
neki a megye .r id eg , határozata, 
hogy a jótállást nem vállalta. 
l)e  ő mégis meg akarja adni a 
holdankinti 150 kor. államsegélyt. 
Tehát azt kívánja, hogy ha a 
vármegye nem vállalt, vállalja
nak az egyes községek készfizetői 
kezességet az  illető  községre ki 
adott összegért.

Sürgősen kell ebben a közsé
geknek határozniok. Bizonyosra 
vesszük, hogy egy község se tog 
belemenni, nem is mehet bele a 
jótállás nagy kockázatába. És igy 
megint csak nem kapunk segélyt, 
megelégedhetünk az államtitkár 
ur külön kiadásokban kihirdetett 
résztvevő táviratával.

H Í R E  k .

Te vagy . . .
Te vagy a Napom,
A tündöklő fényes,
Te vagy a Holdom,
A sápadt, regényes,
Te vagy Csillagom 
Setét éjszakákon;
Te vagy Reményem 
Uérző Golgothámon 
Te vagy Mindenem,
Te vagy a Világom 
S  mégis — Istenem —
Másé vagy Virágom.

KROÓ JÓZSEF.

— Kitüntetések. Hát bizony elraa- 
murudtak a nagyon várt kitünteté
sek, Lipótrendek, királyi tanácsossá
gok és egyebek. Mindössze egy ki
tüntetés érkezett uz ünnepre, még 
pedig — szívesen elismerjük — jól 
megérdemelt, helyes kitüntetés: l.o- 
cheter Lőrinc vármegyei tiszti főor
vos kapta a Perencz József-rend lovag- 
keresztjei. A ki ismeri a főorvos és 
főispán közt fennálló nagy szeretetet 
az tudhatja, hogy ezt a kitüntetést 
nem Meczner Gyula terjesztette fel 
s nem ő eszközölte ki. — A másik 
kitüntetés már a főispán ur család
ját érte. Sógornője Székely Károly né

tolaji úrnő kapta az arany érdewke-
resztet. — Több kitüntetés Zemplénre 
nem jutott.

— Jegyzők gyűlése. Tegnap reggel 
8 órakor a községi és körjegyzők 
a városháza tanácstermében gyűlést 
tartottak, amelyen megállapították a 
Dókus Gyula alispán 40 éves szol
gálati jubileuma alkalmából rende
zendő ünnepély programraját.

— Tanári kinevezés. A vall. és köz- 
oktatásügyi m. kir. miniszter Páll 
Gyula tanár helyére di. Valentinyi 
Gáspár oki. középiskolai tanárt a 
komonnai áll. felső kereskedelmi is
kolához kinevezte a magyar nyelv 
és történelem tanszékére,

— A kir. tanfelügyelöseg hivatalos 
Órái ápr. 1-től szept. végéig d. e. 7 
órától d. u. 1 óráig ; okt. 1 tol már
cius végéig d. e. 8 órától d. u. 2 
óráig tartatnak meg köznapokon. 
Délután hivatalos óra nincsen. Va
sárnap és a nemzeti ünnepeken műn- 
kaszünet van, hivatalos órák nem 
tartatnak. Érdeklő felek kizárólag 
csak köznapokon, d. e. 9— 12 óráig 
fogadtatnak.

— Az uj üzletvezető. Görgey László 
üzletvezető képviselővé választása 
folytán állásáról lemond, minek foly
tán ez állás betöltése már a legkö- 
lebbi jövőben meg fog történni. Hír 
szerint már meg is történt és az uj 
üzletvezető Marsó Károly, vasúti és 
hajózási főfelügyelőségi felügyelő 
lesz.

— Nyilvános köszönet A helybeli 
„Malbisch Arumin* gyermekfelruházó 
egyesület részére legközelebb üzv. 
Kellner Dávidnó úrnő ö koronát, Sant 
Mór ur egy fiuültönyt és Fried  Mór 
ur egy pár csizmát voltak szívesek 
adományozni. Fogadják érte a sze- 
gény gyermekek nevében hálás kö
szönet link et. Sátoraljaújhely, 1910. 
aug. 16. Schweiger lgnáczné elnök, 
Blumen/fld Jenóné pénztáros.

— Iparosok figyelmébe. A kassai 
kereskedelmi és iparkamara egy 600 
koronás iparos utazási ösztöndíjat hir
det. Pályázók kellően felszerelt s a 
kereskedelemügyi miniszterhez inté
zett kérvényeiket a kamara titkári 
hivatalában tartoznak benyújtani, a 
hol a pályázat feltételei is megtud
hatók.

— Amerikában elgázolt zempléni
gyermek. Egy amerikai magyar lap
ban olvassuk, hogy Briugeporton az 
utcán játszadozott Latzkó Béla nyolc 
éves magyar fiúcska. Hirtelen arra 
száguldott H. S. Vau Dúson millio
mos gépkocsija és halaira gázolta a 
szerencsétlen kis fiút. A milliomos 
soffőrjét azonnal letartóztatták, de 
gazdaja óOOü dollár kezesség ellené
ben szabadlábra helyeztette. A tra
gikus végett ért magyar gyermeket 
Neurihrer Udön apát plébános temet
te el fényes egyházi segédlettel. A 
magyar kolóniában általános a rész
vét a gyermek szülei iránt. Apja: 
Latzkó János, zcmplénmegyei Tusa- 
Újfaluról származik.

— Vidéki színészet rendezése. Fes- 
tetich Andor szülészeti főfelügyelő, 
a vidéki színészet erkölcsi nióvja ér
dekében, területi igazgatói áiiásokat 
zzervezett. Bereg-, Szabolcs-, Ung-, 
Zemplén-, Abauj-, Sáros-, Szatmár-, 
Máramaros-, Szolnok-Doboka- Besz
terce Naszód-, Hajdú- és Szilágyvár- 
megyék együtt képeznek egy terü
let s ennek igazgatója Krasznai Ernő 
lesz. A terület igazgatói állás tulaj
donképen amolyan felügyelői állás, 
amely azonban az eddigi kerületi 
rendszer fennállását s az engedélyes 
igazgatók működését nem alterálja.

— Vizbefult tanuló. Kreisler József a 
Zeroplén-nyomda tanulója f. hó 18 áu 
a délutáni órákban a tuáv. nagy ál* 
loinása mellett a „Kongyva** patak
ba fűlt. Holttestét kifogták.

A Nagyszebeni Földhitelintézet törlesztéses kölcsönt nyújt 
házakra és földbirtokokra. Bővebb felvilágosítás Dr. BURGER 

JAKAB sátoraljaújhelyi ügyvéd urnái kapható.
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— Mestertanfolyam asztalosok ré
szére. A kereskedelemügyi miniszter 
f. évi október hó lO-én kezdődő 8 
hétig tartó mestertanfolyamot ren
dez az újpesti állami faipari szakis
kolában asztalosmesterek és segédek 
részére. E tanfolyamra jelentkezők 
lelkiismeretes képzésben részesülnek 
a műhely- és szakrajzhan. valamint 
a könyvvitelben, üzleti levelezőiben 
és költségvetésben. Müizlésük fej
lesztése mellett elsajátítják az aszta
los-ipar legmodernebb vívmányait. 
A jelentkezők ; mesterek érdem sze
rint heti 15, 18 és 24. segédek ér 
dera szerint heti 12, 15 és 18 koro
náig terjedő ösztöndíjban részesül
nek. Jelentkezések iparigazolvány- 
nyal, segédek munkákünyvvel vagy 
azt helyettesítő működési és szüle
tési bizonyítvány esetleg ipariskolai 
bizonyítványaikkal felszerelt bélyeg- 
télén kérvények szept. 18, legkésőbb 
24-ig az állami faipari szakiskola 
igazgatóságához Újpest, Árpát ut 131 
szám intézendők.

A természetes Ferencz József  ke-
serüviz már kis adagokban használva 
is biztosan és fájdalom nélkül hat. 
Szemben a legtöbb vásári módon fel
dicsért s küUőleg bármily tetszető.- 
hashajtó-készítményekkel sem a be
leket nem (izgatja, sem általános 
rosszuliétet nem okoz !

A valódi Ferencz József-gyógy viz- 
ideális „természetes4* tisztió hálásánál 
fogva még elgyengült emeszto szer
veknél is alkaimaztó, a mi más has- 
hajtószereknél tilos. Angolország ieg 
jelentékenyebb orvostudományi szak
lapja, a „Láncét4* ezért a követke
zőkben mondja el ítéletét:

„A Ferencz József-keserüviz
nagy értékű természetes ásvány
víz, mely nagy figyelmet és ki
terjedt alkalmazást érdemel.
— Meghalt a vonatban. Asztalos Fe

renc nyirbaktai gazdaember súlyos 
betegségével a sátoraljaújhely i kór
házba akart menni e hó 13-án. Út
közben — Mezőzombor és Szerencs 
között — oly rosszul lett, hogy meg
halt. Beszállították a szerencsi bonc
házba m megérkezett hozzátartozói 
itt eltemették.

—  Vándor komédiás tragédiája. To
kaj nagyközségben történt, hogy 
egy váudorkomédiás engedélyt kert 
és kapott arra, hogy Tokaj főutcá
ján ; (a Nagy vendéglő és Kicsinké 
épületein) két emeletes ház tetején 
drótot húzhasson keresztül, a melyen 
ő aztán produktióit mutogathassa 
Igen ám, de sem a kérvényező, — 
sem az engedélyező nem gondolt 
arra, hogy a kereszt huzat alatt 
mindkét oldalon 12000 voltot tartal
mazó erős villany vezeték van, amely 
egy szakadás esetén biztos halállal 
fenyegeti a művészt, vagy művésze
ket. Megkezdődött tehát a mutat
vány ; ámbátor szakadás nem tör
tént a kereszt feszülőknek, mégis 
oly közel jutott a nagy áram vonal
hoz. hogy a szegény komédiás egy
szerre csak lángba borulva zuhant 
az utca kövezetére, a ki ha életben 
marad is, de bizonyosan holtig nyo
morék lesz.

— Buziásfűrdo a >Magyar Nau- 
heim« elnevezést teljes joggal meg
érdemli, mert dacára annak, hogy 
hazánk ezen legkiesebb fekvésiigyógy- 
fürdőjében a szívbetegek kezelése és 
gyógyítása még csak 12 év óta fo
lyik, már is sok száz gyógy ult áldja 
Buziásfürdő páratlan hatású gyógy
forrásait. Buziásfürdő, mint elsőrangú 
szívbaj elleni gyógyfürdő, immár az 
egész világon el van ismerve és 
ezért látogatottsága évről-évre nőt- 
tön-nő, annál is inkább, mivel Bu
ziásfürdő tulajdonosa, Muschung I. 
páratlan áldozatkészséggel és farad
hatatlan szorgalommal működik azon, 
hogy Buziásfürdőt, mely a betegek
nek a legnagy obb kényelmet és szó
rakozást nyújtja, mérsékelt árak mel
lett, a continens legelső gyógyfür
dők soraba emelje és világfürdővé 
tegye.

— Visszaküldött kivándorlók. Július 
elsejétől huszonötödikéig az Elis-Is-

landon működő amerikai bevándor
lási hatósár:, a következő Zemplen- 
megyei kivándorlóknak nem enge
délyezte a partraszállást: Pitur Mi
hály (Sklano), Neumann Lajos (Opál
hegy) Fcdaszko Konstantin (Hát
szeg).

— 2—3 jó házból való fiú. vagy 
leány teljes ellátást nyerhet üzv. 
llesse/y Móniénál. II. Adrássy-utea 4.

TANÜGY.

Iskolai értesítők.
Az iskolai őr befejeztével előt

tünk vannak az egyes iskolák „Er- 
tesitői“i, melyek beszámolnak az illető 
intézet egy-egy esztendejéről. A tan- 
ferfiut, de a komolyabban gondolkozó 
laikust is érdekelheti 1—l’ ilyen füzet, 
'•ziute a képét, a fotográfiáját nyújtja 
annak az intézetnek, amely kiadta. 
Megtudjuk belőle milyen fokozatú, 
milyen jellegű a szóban forgó inté
zet, ki vezeti, kik a tanerői és liá
nján vannak? Mit tanítanak az il
lető intézetben ? Kik tanulnak benne 
és hogyan ? Milyen a tanulási ered
mény ? Es még számos hasonló kér
désre kapunk töltik feleletet hol 
nyíltan, hol csak a sorok közt. Ab
ban egytől egyig megegyeznek, bogv 
egy-vgy év történetét nyújtja vala
mennyi. Egyébként ahány, annvi- 
féle. Külonbüinek kiiisö alak, nyo
más, beosztás tekintetében. Az egy
öntetűség teljesen hiányzik belőlük. 
Azt nem is kívánhatjuk egyébként, 
hogy egy kaptára készüljön vala
hány. Jó, ha mindegyiknek megvan 
hogy úgy mondjuk a maga külön 
egyénisége. Ámde az nem ártana, 
sót igen hasznos volna, ha egyfiju 
iskoláknál az oktatás és neveléstör
ténet érdekei szempontjából bizonyos 
adatok feldolgozásánál teljes terv- 
szerűség és egyöntetűség uralkodnék, 
ha valamely illetékes tanügyi fórum 
erre nézve követendő szempontokat 
állítana fel. Ezeken felül aztán mind- 
egyik Értesítő szerkesztőjének sza
bad keze volna arra, hogy a saját, 
illetve iskolája egyéniségének bélve
gét egyéb közleményekben az É r
tesítőre ráüsse.

Euéliáiiy bevezető szó után lássunk 
néhány szerkesztőségünkhöz bekül
dött Értesítő ismertetéséhez.

I. A kegyes tanilérendiek vezetése 
alatt álló satoraljaujliclyi rom. hall; 
főgimnázium  „Értesítő”, jét AJi/assy  
Karoly igazgató teszi közzé, neveze
tűül 47 oldalon a „a kegyesrendiek 
sátoraljaújhelyi liazikönjvtárát" is
merteti dr. Visegrádi János, az in
tézet tudós ifjú tanára. Az Ő000 kő- 
tétből adó könyvtárt az értékes dol
gozat szerzője egyrészt azért ismer- 
lett, hogy az ifjúságban fölkeltse az 
érdeklődést a régi könyvek, múltúnk 
ez erdekes emlékei iránt s hogy sé
mát ujujson nekik, amely szerint el 
kell jármok a régi könyvek tanú'- 
mányozasánál.

ozep es neiyes cél. A könyvtári 
bük az erdekes é:. raiivelődéstörtén 
szempontból is értékes mii. Ezel 
torba ismerteti. Az 5U00 kötet k 
van 440 olyan, amely még a sár 
pataki jezsuiták birtokában volt, 
Kötet a Ka.-sai jezsuitáktól ered 
pedig az újhelyi pálosoktól. A köri' 
iáiban 5 ősnyomtatvány van, hi 
garica tíáraos, unicum'azonban e 
sincs, de van 10 esetleges unici 
vág) is olyan hungarica, mely Sza 
Karoly „Régi Magyar Könyvtár; 
bán nincs felemlítve. Megvan 
könyvtárban az a „Szent lijbli 
mely Lorántfy Ztuzsánna fejedele 
asszonyé volt s mely 1008-ban é 
meg második kiadását. E biblia t 
talmazza a fejedelemasszonynak e 
balsoros eredeti bejegyzését és n. 
aláírását. A dolgozat közli is az e 
deli bejegyzés mását.

A főgimnázium uj épületét ismer
teti a következő közlemény és ké
pekben is bemutatja. Az uj építke
zés és bebútorozás költsége felülba-

I ladja a 200000 koronát. A belső be
rendezkedés még nincs befejezve. 
Az udvar bővítése is kívánatos. 11a 
mindez keresztülvitetik, akkor gim
náziumunknak, amelyben az iskolai 
helyiségek száma a 30-at eléri, iga
zán kényelmes és minden tekintet
ben megfelelő elhelyezé-e lesz. Ez
után nem ártana azonban a lakóhe
lyiségek modern irányú átépítéséhez 
is hozzá fogni.

A lefolyt iskolai év történetéről 
közölt adatokból kitűnik, hogy a 
tantestület összesen 10 tagból állott. 
Sok tekintetben nagyon hátrányos 
az iskola belső életére, hogy gyakran 
nagy változások esnek a tanári kar
ban, pl. a múlt évben is. Jól esik följe
gyeznünk, hogy az idén alig törté
nik személyváltozás. Csupán Kacséra 
Rezső távozik, akit méltán sajnál a 
helyi társrdalom és az ifjúság. Mint 
sajnálatos köriilyrnényt kell felemlí
teni, hogy b>poikovszky Károly rajz
tanár egészsége helyreállítása végett 
hosszabb időt volt kénytelen szabad
ságon tölteni.

A tanulók létszáma a polg. fiúis
kola miatt az első osztály bán a múlt 
évih ezképest megcsappant, de így is 
03-an voltak a tanulok ez osztály
ban, ami bizony oly szép szám, hogy 
ennél többet felvonni egy osztályba 
a túlzsúfoltság elkerüléssé végett 
nem is volna célszerű. Az egészségi 
állapot általában kedvező volt. Két 
ifjút, Csegődy Józsefet és Kerekes 
Emilt, kívánta ez idén áldozatul a 
kegyetlen halál. Utóbbi a stbes fo- 
lyásu Bodrogban lelte mindnyájunk 
részvétére korai halálát.

Az intézet ifjúsága kisebb nagyobb 
csoportokban több tanulmányi Kirán
dulást tett, ami rendkívül előnyösen 
hat az ifjúság kiképzésére. Kirándul 
tak a Tátrába, Tokajba, az Azratóhoz 
Helyben meglátogatták a máv. gép
javító műhelyét, a kórhazat, ahol 
Chudovszky Mór igazgató főorvos 
bemutatta a Röntgen sugarakkal való 
fotografálást, meglátogatták továbbá 
a vil.anygyárat.

Rendkívüli tárgyak gyanánt gyors
írást (tanította Aíedvcczky János), ze
nét (ianitotta Kacséra Rezső), fran
cia nyelvel (tanította dr. jám bor 
György) és szabadkézi rajzot (tani- 
tóttá Spotíccvszky Károly) tanult az 
ifjúság, ami szintén nagy előnyére 
vall szellemi tekintetheti.

Dr. Alázy Eugolbert főigazgató 
márciusban végezte hivatalos látoga
tását. Az intézet állapota felett meg
elégedését fejezte ki.

A hazafiasság és vallásos érzés ne
vetésére több ünnepélyt rendezettrz 
ifjúság.

A tanári kar az intézet kebelén 
kívül is fejtett ki dicséretes kulturá
lis ténykedést. így a helybeli Szabad 
Lyceumban előadást tartottak : dr 
/ tseqradi János („A magyar nemzet 
története a kereszténység felvétele 
előtt*4, „A Magas Tátra**) és dr. j t a m . 
bor György („Az átöröklés**, *Az 
alvás és aloin«, „A hipnotizmus**.) 
Ezenkívül dr. Visegrádi János kiadta 
Wesselényi Ferencz nádornak a vár
megye levéltárában levő leveleit. 
Dr. Jámbor György két dolgozatot 
Kozoit a „Magyar Középiskoládban. 
Majtkényt Géza a „Zemplén** főmun- 
kaiarsa.

*u,ul az eruemsorozatból kivesszü 
tiszta jeles osztályzata volt az l.-b; 
Führer Lászlónak, a II.-bán Ah 
kovszky Lajosnak, a III.-ban Dán 
Belátták, Fazekas Istvánnak, Alatír 
Bélának,Steinbac/i Miklósnak, a IV-b<
J .ro n y i Üóiáuak, Földes Andorna 
hrzteilich Tamásnak, a VUl-bati Blic 
mám, Deinönek, Keafesih Jánosna 
Ueistberg Miksának, Vizsgálatod tu 
Jött tanuló. Egy, két vagy több ta 
tárgyból megbukott 83.

Érettségire jelentkezett 33 tanul 
sikerrel letettu az érettségit 32 an 
nagyon szép eredmény.

A 110 oldalra terjedő „Értesíti 
szakavatott, gondos munka erei 
ménye.

Péntek, augusztus 9.

NYILT-TÉR.
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Bakteri um- mentes
természetes ásványvíz.

Vese és hólyagbajoknál, a veserae- 
dence idült hurutjainál, hugykő- és 
fényképződésnél, a lékgutak és a 
kiválasztó szervek hurutos bántál- 
máinál kitűnő szernek bizonyult. — 
Ovosilag ajánlva. — F ő l e r a k a t :  
Behyna Testvérek cégnél Saujhely

A szerkesztésért felelős:
A S Z E R K E S Z T Ő S É G .

Kiadótulajdonos :
LAN DESM AN N  MIKSA

2032/1010. vh. szám.

Árverés hirdetmény.

A sátoraljaújhelyi kir. járásbíróság 
1910. V. 1383/7. sz. kiküldő végzése 
folytán Gyarmathy Béla 223 kor. 
1)0 f. követelésének járulékainak kie- 
légitése végett 1910. évi augusztus 
ho 24-en délelőtt 11 '/■  orakor Sauj- 
helyben a vh. szenvedő lakásait 
(Erzsébetkirályué utca, Kossuth-féle 
Gaz/ elárverezem azon 1105 koronára 
becsült ingókat, melyeket a sátor
aljaújhelyi kir. járásbíróság 908. Sp. 
I. 168/3 sz. végrehajtást rendelő vég
zése folytán a !HJ0 V. 901/2. sz. 
vhajtásijkv hím le és fulUlfoglaitam s 
melyek a ezen jkvben 3 —4, tétel 
alatt és a 008. V. 110/2. sz. a.apfog- 
lakisi jkvben 1—0 tétel alatt vannak 
összeírva, u. m. bútorokat, zongo
rát stb.

Sátoraljaújhely, 1910. aug. 8-án.
Rusner Imre, bir. végrehajtó.
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£ladó ház.
Az Andrássy-utca 66. számú 

3 utcára nyíló sarokház, mely 4 
lakosztályból és mellékhelyiségek
ből áll, eladó.

Bővebbet ugyanott.
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Apácák gondozása alatt

Internátus
elemi és polgári iskolai leánynöven
dékek részére Sátoraljaújhelyben

Tanítanak elemi és polgári tan- 
képességi bizonyítvánnyal ellátott 
pauli szt. Vincéről nevezett szatmári 
Kongregatióhoz tartozó irgalmas 
nővérek.

A további szükséges felvilágosítás
sal szívesen szolgál

az intézet fönöknöje.

Kristály
á s v á n yv i z f o rr ás.

Étvágyat javit. — Gyomorrontást 
megakadályoz. — Több mint ezer 
orvos ajánlja. — Kapható minden 
fűszer és csemege üzletben, jobb 
vendéglőben és kávéházban. 

Főraktár:
lip sch itz  yiío lj cégnél Sátoraljaújhely.
Szt. Lukácsfürdő Kutvállalat R. T. 

Budapest, (Buda.)

használjonfíagysáő FÖLDFS-féle

Margií-Crémet,
hogy arca tiszta, üde és bájos legyen !

A Földes fele Margit Créme a főrangú 
hölgyeknek is kedvenc szépítő szere, az 
egész világon el van terjedve.

Páratlan hatása szerencsés összeállítá
sában rejlik, a bőr azonnal felveszi és 
kiváló hatása már pár óra alatt észlelhető.

Mivel a Földes fele Margit-Crémet utá
nozzák és hamisítják, tessék eredeti véd- 
j 08Vgyel lezárt dobozt elfogadni, mert 
csak ilyen készítményért vállal a készítő 
mindennemű felelősséget.

A Földes féle Margit-Créme ártalmatlan, 
zsirtalan, vegytiszta készítmény.

A bőr mindennemű tisztátalanságát, 
szeplőt, pattanást, mítoszért, májfoltot, 
ráncokat stb. gyorsan és biztosan eltá
volít. Nemcsak az arcbőr, hanem a nyak, 
váll és kéz fehérítésére és szépítésére is 
legalkalmasabb. Nagy tégely 2 korona, 
kicsi 1 korona minden gyógytárban és 
drogériában.

Készíti és postán küldi:
FÖLDES KELEMEN gyógyszerész ARADON.

Kapható : Sátoraljaújhelyben : Kinosessy 
Péter, llrabéczy Kálmán, drog.. Widder 
Gyula. Homonnan : Fábián Arnold. Nagy- 
mihályon: Tolvay Imre. Sárospatakon:
Horváth Mátyás gyógyszertárakban.

Müveit és okos ember nagy súlyt 
helyez a fogápolásra, mert annak 
elhanyagolása nemcsak szépség hiba, 
hanem egyben undorító szagot ad a 

leheletnek. Szak
orvosok együn- 

^  tetű véleménye 
\  szerint a beteg 

7 ,  1 fog további rom
I lását megakaszt 

J  Í j a  a száj üre- 
^  /  J  gét szagtalanítja 

s a fogakat gyö
nyörűen fehéríti 

a Sztraka féle Mentből fogszaban. 
Kapható gyógyszertárakban l koro
náért. 3 darabot bér mentve küld 3 ko
ronáért Sztraka gyógyszerész Mohot. 
Kappható: Hrabeczy Kálmán drogé

riájában Sátoraljaújhelyben.

Dr. Halász-féle

JANITÓL"
Száj és fegípoló szerek.

JNinlcn eddig létezőnél tökéletesebb 
é s  megbízhatóbb szerek,

melyek a legújabban megállapított 
tudományos és klinikai vizsgálatok 
alapján egyedül sikeres és helyesnek 
tulált alapelvek szerint készülnek. 
Használati utasítás szerint eljárva, a 
fogakat megvédik a romlástól, Vég
telen kellemes szájíz. Ideálisan tiszta 

száj és fogak.

Megfizethetetlen előnyük,
hogy rendszeres használat mellett 
megvéd a heveny fertőző betegsé
gektől (vürheny, kanyaró, torokgyík 
stb.) és azért gyermekek részére már 
ez okból is különösen áldásos a 
használatuk. Ideális szép és jó fog
kefék. Kaphatók használati utasí

tással :

H R A B É C Z Y  K Á L M Á N
gyógyáru és illatszer üzletében 

Sátoraljaújhelyen.

Nagy üveg szájviz 2 korona, kis 
üveg 1 korona 20 fillér, l'ogpor 1 
korona. Fogkefe 1 korona 40 fillér.

Zemplénvárm egye alispánjától.

111444—910.

T á rg y : A vármegye tű 
zifa szükségletének 
biztosítása.

Arlcjtósi hirdetmény.
Zemplén vármegye részére 2 évre, vagyis az 

1910 1911. és 1911 1912 évi téli időszakra szugséges 
700—800 köbméter I. oszt. bükk tűzifának szállítását 
biztosítani óhajtván, felhívom az érdeklődőket, hogy ez- 
iránti zárt ajánlataikat az ajánlati összeg 10 "/„-nak
megfelelő készpénznek, vagy erre alkalmas értékpapírnak, 
mint bánatpénznek a sátoraljaújhelyi m. kir. adóhivatalba 
történt befizetéséről szóló betéti nyugta csatolása mel
lett, f. évi szeptem ber hö 10 ik napjának déli 12 
órá jáig  a közig, iktatóba annál inkább adják be, mert 
a később érkező ajánlatok figyelembe vétemi nem lógnak,

A szállítási feltételek, a vmegye közig, irattárában, 
megtekinthetők és kívánatra megküidettnek.

A rendelések a számla beérkezte után, a vmegye 
alispánjának utalványára, a saujhclyi m. k. adóhivatal 
által fizettetnek ki.

A beérkező ajánlatak egy később meghatározandó na
pon bizottságilag történt felbontása és elbírálása titán, 
a törvényhatósági bizottság 1910. évi szept. hóban tar
tandó közgyűlésen fognak cliogadtattni.

A törvényhatósági bizottság lenntartja magának jo 
gát, hogy a beérkezett ajánlatok felett, az árakra való 
tekintet nélkül szabadon dönthessen.

Jelen árlejtési hirdetményt a vármegye hivatalos 
lapjában és a Sátoraljaujben megjelenő „Zemplén11 és 
„Felsőmagyarországi Hírlap" cimii lapokban, a kereske
delemügyi minisztérium által kiadott »Közszállitási Érte
sítő* cimü hivatalos továbbá a >Vállalkozók Lapja- c. 
szaklapban közzéteszem, annak 1— 1 példányát a járások 
főszolgabiráinak, a járásaik területén lakó erdő birtokosok 
között, leendő meghirdetés céljából kiadom és egy példá
nyát a Kereskedelmi Múzeum igazgatóságának megküldöm. 

Sátoraljaújhely, 1910. aug. 10.

Alispán szabadságon

Bernáth
t. főjegyző.

Vidéki' iskolás gyer
mekeknek jó és olcsó 
ellátást ad egy keresz
tény család.

Cim a kiadóhivatalban

Közeli kiránduló hely az

Erzsébet
kerthelyisége

közvetlen a nagy állomás 
mellett. — Kitűnő meleg és 
hideg ételek, saját termésű 
borok, kőbányi sör. — Pon
tos kiszolgálás, szolid árak.

Hetenként kétszer zene.
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I  Jntézeti fehérnemüek és kelengyék
leányok és fiuk részére 1

az intézetek előírásához híven, elismert legjobb minőségben és legelőnyösebb árban szerezhetők b e :

j Scliöai Sándor és B a rn a  D ..
3 kelengye- és fehérnemüáruházában. S
H  Vászon-, sifon-, teríték-, törülköző-, törlőkendő-mintagyüjteménynyel készséggel szolgálunk.

Deák-utca 9

Tartós
csinos és

Ízléses

BUTO BO K
a Miskolczi Asztalosok Árucsarnokában

(Kt'*gi posta épület) kaphatók.

Szavatosság az áru minőségéért!
$iráló bizottság áltat felülbírálva.

Szabott ár! Szabott á r !

35.000 bor- és gyümölcs-sajtó
20.000 gyümölcs- és szöllőzúzó 

300 hydraulikus sajtó
bor. gyümölcs és 
ipari czélokrastb.
került ki a Mayfarth- 

féle gyárakból.
Az 1909. évben készült

2500 sajtó 
1200 zúzó.

Van szerencsém a nagy
érdemű közönség szives tu
domására adni, hogy

lakatos 
(J műhelyemet

Vekerle-tér, Vörös ökör udvarába helyíztém át.
Elvállalok épület lakatos munkákat, tömeges cikkek 

gyártását, szivattjus kutak javítását és újonnan szeré
lését. Villany világítás és telefon szerelést &  ezéknéfc 
javítását pontosan eszközlöm.

Műhelyemet berer.dezkm Autogén hegesztésre
Törött géprészeket, hibás öntéseket, kazán és gflzhen- 

ger repedést, motor alkatrészeket, vasgerendákat, öntött 
vasat, kovácsolt vasat, acélt és minden fémet műhelyemben 
és vidéken gyorsan hegesztek.

Magam a n. é. közönség b. pártfogásába ajánlva, maradtam

t

sa

Csattanós bizonyítéka 
ezen gyártmányok feltűnő 

jóságának.
Tessék bizalommal fordulni

Mayfarth PH. és T
mezőgazdasági és ipari gépgyáraihoz

BÉCS II., Taborstrasse 71.
Több mint (550 arany-, ezüst-éremmel stb. 

kitüntetve.

Kimerilő képes árjegyzékek ingjen.
Képviselők és viszontelár isitúk kívántainak. 

Tessék mindig a Mayfarth czég nevére ügyelni.

Az „Acetylén" világí
tás sátoraljaújhelyi 

egydüli képiselete.

kiváló tisztelettel

Vályi Bertalan,
lakatos mester.

5 Z T O ü k £
T l a O S S Ó S  5 A V A N / v V I Z '

rekedtség, köhögés és nátha ellen. 
Cukorbetegségnél speciális gyógyszer.

Főraktár Sálora’jaujhelven :
WILKOVSZKY és TÓTH cégnél. I

X SALGÓTARJANl
kőszénhánya Részvénytársulat

széntermékei (szobafütésre és ipari czélokra)

KLÁR és NEUMAN cégnél
Sátoraljaújhely

rendelhetők meg. Ugyanott legjobb minőségű apró és 
durva szemű kétszer mosott kovács szén és koksz 

valamint porosz briket kapható.

Superfosfát-mfítrágya. Káli-só.

Hyvraatott L.udi.m.m, Uik.a ez Társa könyvnyomdájában Sátoraijujhely.
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