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Kimen főispánjai.
irta Búza Barna.

Az egyik azelőtt vármegyei fő 
jegyző volt. Andrássy elcsapta. 
Nem tartotta méltónak, hogy egy 
vármegye főjegyzője legyen. Kimen 
kinevezte ugyanabba a megyebe 
főispánnak. Annak jó.

Megtámadta, megsértette a ki
nevezése miatt keletkezett erkölcsi 
felháborodás. Elégtételt keresett, 
tisztába akarta hozni a becsüle
tét. Megegyeztek egy választott 
becsületbiróságban. Aláírta, hogy 
annak a döntését magára köte
lezőnek fogja elismerni.

Hogy a párbajról, hogy gon
dolkozik valaki, az itt mindegy. 
Mondhatjuk, hogy a középkorból 
maradt, elavult, igazságtalan, meg
vetésre méltó intézmény. Ez mind 
lehet igaz. Itt nem arról van szó. 
Itt a lényeg az, hogy egy ur alá
vetette magát egy bíróság dön
tésének arra nézve, hogy tisztes
séges ember-e ő, vagy nem. Hogy 
ez a döntés úgynevezett lovagias 
ügyben kellett, az teljesen mellé
kes. Az a fő, hogy ő felkért üt 
urat: ítéljenek az ő becsülete fe
lől. S  előre aláírta, hogy az üt 
ur döntését magára kötelezőnek 
tartja.

A  választott biróság Ítélete nem 
kedvezett a főispán ur becsüle
tének. S  akkor egyszerűen fel
rúgta az egészet, nem fogadta 
el, nem vette tudomásul, nem 
tekintette magára nézve kötele
zőnek. S Kimen sietett hii szol 
gáját tüntető védelmébe venni. S 
megindult az országos hajsza a 
kicsorbult darabontbecsület kikö- 
szürülésére. Az egész magyar 
sajtó egyszerre belépett a pár
bajellenes ligába. S a párbajjal 
együtt átkozza, gúnyolja, legya
lázza, annak mellékintézményét, a 
becsületbiróságot. Hogy az semmi, 
az elavult, kaszinói dolog, amely
hez a dolgozó társadalomnak 
semmi köze. Csak az nem jut 
eszükbe megkérdezni, hogy a dol
gozó társadalom főispáni tagja, 
miért fogadta cl akkor önmagára 
kötelezőnek ezt az elavult intéz
ményt. Már bocsánat, ha én előre

kijelentem, hogy elfogadom egy 
biróság döntését, akkor utólag 
hiába rugaszkodom ellene. Vagy 
nem nem ismerem el az intéz
ményt s akkor nem is hatalma 
zom fel Írásban, hogy a becsü
letem felett ítéljen, vagy elisme
rem s felhatalmazom akkor pedig, 
nincs jogom az Ítélet után kia
bálni. Hogy egy idegen ember 
ítéletet mond az én becsületem
ről, bátran felelhetem, hogy nem 
illetékes az Ítélkezésre, nem adok 
rá semmit. Ue ha én kérem fel, 
hogy ítéletet mondjon s előre 
kötelezőnek ismerem el az ítéle
tét, akkor bizony érvényes Ítélet 
lesz az, hiába tiltakozom utólag 
ellene. Ez nem kaszinói szabály, 
ez magától értetődő szabálya a 
polgári józan észnek s polgári 
becsületnek is.

De hát a sajtónak nem tet
szett ez a szabály. Menteni kel
lett a darabontbecsületet. Es lát
tunk mentési cselekményeket, 
amiktől megborzadt még a ma
gyar sajtó viszonyaival ismerős 
ember is. Olvasom, hogy Fejér- 
váry Géza báró keményen s el- 
itélőleg nyilatkozott a becsület 
biróság Ítéletéről. Csodálkozom. 
Hogy szólhat olyan tárgyalásról 
s ítéletről, amelynek részleteit, 
adatait nem ismeri ? Ez csak a 
sajtó privilégiuma nálunk. S tény
leg másnap már kijelenti, hogy 
nem igaz, egy szót se szólt, va
laki álmodta az egészet. Azután 
még furcsább dolog jön. Meg
szólal a lapokban az egyik be- 
csiiletbiró. Leszólja az egész el 
járást, megvádolja s megsérti az 
elnököt, becstelen visszaélésnek 
tünteti fel az Ítéletet. Érthetetlen 
Soha, semmiféle polgári bíróság
nál se szokás, hogy valamelyik 
biró a tárgyalás részleteit nyil
vánosságra hozza. I)e itt szinte 
indokoltnak látszik ez a polgári 
felfogás szerint is illetlen indis- 
kréció, mert ha csakugyan úgy 
folyt az a tárgyalás, akkor az el
nök valóságos gonosztevő. Más 
nap aztán nyilatkozik az illető 
becsületbiró, hogy nem igaz, ő

semmit se mondott, valaki leve
gőből találta ki az egészet.

Es a főispán, akinek becsülete 
felett a saját maga által biróul 
felkért üt tisztességes ember mon
dott kedvezőtlen Ítélet, nagy pa
rádéval, a kormány teljes bizal
mától ragyogva tér vissza főispáni 
székébe.

Ez az egyik Khuen főispán. A 
másik, a Betegh (lelki Betegh?) 
Miklós ur leveleket irkái a mi
nisztereknek, hogy a ellenzéki ta
nítókat büntetésből helyezzék át. 
Nem is kultuszminiszternek Írja, 
akihez tartozik az áthelyezés, ha
nem Jeszenszky urnák, a kortes
ügyi államtitkárnak. Úgy látszik, 
kortesjutalmak és büntetések az 
ő resszortjába tartoznak. Ö ren 
delkezik aztán ezek felől a többi 
minisztériumokkal.

Az iroda eltéveszti. A bizalm ts 
levelet elküldi a tanítónak. Kisül 
a do'og s akkor az az egyetlen 
észrevételük, hogy a levelet alig
hanem ellopták. Különben nem is 
szégyellik ezt a gyalázatos, go
nosz terrorizmust. Amint nem 
szegyeitek elismerni a vesztegeté
seket, etetés itatásokat. S mind
ezek után cinikus szemérmetlen- 
séggel merik hirdetni, hogy a 
nemzet szabad akarata hozta vis
sza őket a kormányra 1

Ez a másik A harmadik, az is 
hírhedt alak. A szép Zemplénvár- 
megyének, Rákóczi és Kossuth 
vármegyéjének, az Andrássyak 
vármegyéjének főispánja. Törvényt 
megszegni annyi neki, mint más 
embernek a bajuszát megpödörni. 
Szabály, jog, igazság: ezek a fo
galtnak az ő szótárábél vastagon 
ki vannak törülve. Norórius sik 
kasztót törvénysértések árán, meg 
hozott határozatok visszaszívásá
nak árán erőszakkal ott tart hi
vatalában, hogy nyugodtan lop
hasson tovább. Okirathamisitás 
miatt elcsapott egyént képes kor 
tesérdekekből visszaültetni egy 
város polgármesteri székébe, meg
rontva vele a várost, megcsuíolva 
a küztisztességet. Kisülnek róla 
piszkos apró kapzsiságok : a sze
gények számára küldött Ínséges 
segélyt megdézsmálta, főispáni ha
talmát a maga egyéni céljaira 
felhasználta, adóját nem fizeti s 
ne n merik behajtani rajta.

S ez az ember már népgyülé- 
seket se mer tartatni maga mellett 
mim Erősdy. Tiz ember se akadna

a vármegyében, aki védelmére 
álljon. Mindenki húzódik tőle. A 
király születésnapján tartott disz- 
gyülésen mindössze 27 bizottsági 
tag jelenik meg. Mert ő vezeti a 
gyűlést.

S  mindezekre Khuen siet félhi
vatalosan bejenteni, hogy ez a 
főispán a kormány teljes bizal
mának birtokában továbbra is 
megtartja állását.

Igen, ezek kellenek neki. Az 
Erősdyek, a Beteghek, a Meczner 
Gyulák. Ezek méltók ő hozzá, az 
ő Horvátországból hozott kor
mányzati rendszeréhez. Madarat 
tolláról. A főispánjairól ismerhet
jük meg, hogy milyen politikát 
akar folytatni Khuen.

Csak csinálja. Csak gyűjtsön 
maga körül minél szemenszedet- 
tebb társaságot. Csak linstallálja 
velük ebben a szerencsétlen or
szágban a horvát rémuralmat és 
korrupciót

Annál hamarább fog a nemzet 
öntudatára ébredni annak az un- 
dóri erkölcsi mocsárnak hamarább 
fogja az életösztön kétségbeesett 
erejével lezárni magáról ezt az 
válogatott jeles társaságot.

Lehetetlen, hogy soká tattson 
egy hatalom, amely az erkölcsi 
lazaságnak ilyen silány alapjára 
van építve !

A Dókus jubileumhoz.
A Zemplén szerdai számában be

jelenti, hogy a főispán nem fog el
menni a Dókus Gyula tiszteletére 
rendezendő jubileumi ünnepre, mert 
többek közt engem is szónokául de
legált az ünnepet rendező jegyzői 
egyesület.

Tehát a főispán ur nem akkar el
menni az ünnepre, mert ott én is, 
beszélni fogok. Megnyugtathatom a 
főispán urat. Csak menjen el az 
ünnepre bátran. Én nem fogok fel
szólalni. Nem fogja sérteni ő méltó
sága füleit az én szerény hangom, 
amelyet pedig elég szívesen hallott 
hajdanában, mikor — elég ostobául 
— őt köszön tgettem fel.

Hogy a jegyzői egylet engem de
legált volna ünnepi szónokául, arról 
mai napig hivatalos tudomásom 
nincs. Kérni ezt a megtiszteltetést, 
utána járni eszembe se jutott. 11a 
tényleg delegáltak, természetesen a 
legjólesöbb kitüntetésnek veszem 
derék jegyzői karunknak ezt a szi
ves megemlékezését, de ép az ü g y

ajánljuk kitűnő szabású tiszta gyapjú kelméből készült

fiú- és gyermekruháinkat
oooo legolcsóbb szabott árak mellett, oooo

1  „ A p u n k  6  ó i d u l ,
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érdekében nagyon körein a jegyző 
urakat, hogy álljanak el az én sze
mélyemtől s bízzanak mog másat. 
En immár semmi esetre se vallathatom 
a megtisztelő megbízást. Nem mintha 
nem a legnagyobb öröm s legkelle
mesebb feladat volna nekem, ha 
Dókus Gyulát ünnepelhetem. De 
nem akarok semmiféle disszonanciát 
vegyíteni ebbe a szép Ünnepbe í 
nem akarom megfosztani a főispán 
urat attól a boldogságtól, hogy sze
retedet tiszttársának ünneplésén részt 
vehessen.

Nem is tartom magamat méltónak 
arra, hogy Dókus Gyulát felköszünt- 
sem. Már csak azért sem, mert — 
mint említettem — eléggé el nem 
Ítélhető könnyelműséggel az elmúlt 
években több Ízben köszöntöttem 
fel a főispán urat. Igazán nem lenne 
helyes hogy ezek után ugyanazok
kal az ajkakkal most Dókus Gyula 
nemes, fenkölt, puritán egyéniségét 
köszöntsem.

De mért borzad vissza a főispán 
ur attól, hogy velem együtt ünne
peljen ? Nem loptam én ezüst ka

nalat ! Sőt sikkasztókat se pártfo
goltam, okirathamisitokat se akartam 
közhivatalba visszahelyezni, a szegé
nyek számára küldött segélyt se 
szállították az én birtokomra.

Azt hiszem, egy tisztességes em
bernek sincs oka húzódni attól, hogy 
velem együtt ünnepeljen. Nekem 
viszont sok okom van nem kérni 
abból a szerencséből, hogy a főispán 
úrral egy asztalnál üljek. Tehát le
gyen nyugodt ő méltósága: én nem 
leszek ott, ahol ő lesz !

Azt azonban semmiféle főispán 
nem tilthatja meg nekem, — hogy 
Dókus Gyulát, a tiszta lelkű és tiszta 
kezű tisztviselőt, a közérdek lelkes 
és önzetlen munkását a legmélyebb 
tisztelettel s legőszintébb szeretettel 
ne ünnepeljem.

A Zemplén engem politikai agent 
provokatőrnek nevez (fogalma sincs 
róla, hogy mit jelent ez) akinek fék
telen becsvágya már a jegyzői 
egyesületet kerülgeti. Esért az ostoba 
pimaszságért a Zemplén ellen a saj
tópert indítok.

Búza Barna.

A lóispán úr adóssága.
Apró kis történet arról, hogy 
hogyan érvényesítik a törvé
nyes szabályokat a főispán úr
ral szemben No meg. hogy 
hogyan tesz eleget vállalt kö

telezettségeinek a főispán.

Bizony csak megint muszáj a 
főispán ur m agánadósságait emle
getni. Am ítélje meg bárki, hogy 
nem kötelességünk-e felszólalni 
abban is, amit most előadunk? 
Nincs-e itt nagyon is súlyosan 
érintve a közérdek és a köz 
erkölcs ?

Már a múltkor megirtuk, hogy 
Meczner Gyula főispánnak Sáros 
patakon 1500 korona küzs-'-gi tar
tozási hátraléka van. Közte 1 Siói
ból származó tartozások. Rajta 
nem hajtják be, mig más polgá 
ron 12 koronás tartozást tiizzcl- 
vassal exekváltat Bcsscnyey fő
szolgabíró ur.

Máshol is ilyen pontos ő mél
tósága.

Zemplénvármegyc árvaszéke — 
kölcsönöket ád ingatlannokra olcsó 
kamat mellett. A külcsönökről 
szóló szabályrendelet 2. t;-a igy 
szól :

2 §•
A gyámpénztári tőkéből ma

gánosok csak jelzáiogi biztosí
tás mellett és csak Zemplén 
vármegye területén fekvő ingat
lanokra adható kölcsön, mely
nek kamatlába 5 (öt) száztó,i- 
ban s a tőketörlesztésnek ideje 
J 2 (harmincketlő)\év alatt egyenlő 
64  (hatvannégy) félévi részletben 
dllapittatik meg. A kamatok ké
sedelmi kamatai ugyancsak 5

(öt) száztóliban állapíttatnak 
mog. ügy a kamatok, mént a 
tőketörlesztési részletek minden 
év január és ju/ius hó első nap
jain és pedig a kamatok féléven 
ként utólagosan fizetendők he a 
sátoraljaújhelyi m. kir. adóhiva 
talba.
A kölcsönről kiállítandó köt

vény 2. pontja igy szól :
Kötelezem magamat, hogy 0 

kölcsöntőke után félévenként 
előlegosen minden év január 
és július hónapok első napjain 
a hitelező gyámpénztárba ö",, 
(ötszáztóli) kamatot pontosan 
befizetem, minek elmulasztása 
esetén a lejárt kamatok után 
5 0„ (ötszáztóli) késedelmi ka
matot tartozom lizetni, magát 
a tőkét tartozom jz  év alatt 64 
egyenlő félévi és pedig minden év 
január és ju/ius hónapok e/só 
napjain esedékessé váló utólagos 
részletekben ugyancsak a gyám- 
pénztárba befizetni.
S a kötvényben még ez is ki 

van kötve.
Ha fenti kötelezettségeknek 

bármi tekintetben eleget nem 
tennék a kölcsön azonnal lejárt
nak tekintendő s az árvaszék jo
gosult azt az ezennel kikötött 
sommás eljárás s a sátoraljaúj
helyi kir. járásbíróság, (illetve a 
közjegyzői okirat alapján klcsz-

közlendő közvetlen végrehaj
tás) utján rajtam összes járu
lékaival behajtani.
Ez hát elég szigorú dolog. Ile 

is tartják legtöbbnyirc pontosan.
l’ersze, hogy ezeket a szabá

lyokat betartsák, ami a pénzke
zelésnél nagyon fontos, arra első 
sorban a főispánnak volna köte
lessége felügyelni.

Csak az a baj, bogy épen ma
ga a főispán úr nem tartja he a 
szabályokat.

A főispán úrnak ugyanis van 
az árvaszéktől 1Ö463 korona köl
csöne. A kötvény és a szabályok 
szerint tartoznék ebből féléven- 
kint minden január és július 1-én 
körülbelül 300 koronát törleszteni.

Amelyik adós nem törleszt attól 
az egész kölcsönt azonnal be
hajtják.

Csakhogy a főispán ur /poó. 
óta mostanig egy fillért se törlesz
tett még.

lis még se tekintik lejártnak a 
kölcsönt és még se hajtják be 
rajta. Es a főispán úr nem uta
sítja a számvevőséget, hogy szi
gorúbb és pontosabb legyen a 
kölcsönök kezelésében.

Hogy lehessen kívánni a többi 
adósoktól, hogy rendesen törlesz- 
szenek, mikor a kezelés legtöbb 
ellenőrzője négy éven át egy fil
lért se törleszt s igy maga mutat 
p éldát a hanyagságra I 

Még a kamatfizetésben is na
gyon hanyag a főispán úr. Az 
idén, Január /-én fizetett k i zSSl 
korona kamathátralékot.

Mi úgy hisszük, hogy az összes 
adósok közül mindenki megte 
hetné, bogy itt ott kamattal vagy 
tőketörlesztéssel hátralékban ma
radjon, csak egynek nem szabad 
ezt egyetlenegyszer se megtenni: 
annak a főispánnak, ak: az egész 
kezelésnek ellenőrzője.

Nem is teszi ezt meg Magyar- 
országon egyetlenegy főispán se. 
Még tán Erőody se. Csak Mecz
ner Gyula!

No ugye, hát ez is csak ma
gánügy és magánadósság, ami
hez semmi közünk ?

BOCSÁNATOT
Nem 27-en,

de 26-an voltak

a diszgyülésen

A főispán barátjává fordul! 7*om- 
plcni Újság ijr.n megszid minket, 
amiért az*, irtuk, hogy csak 27 bi
zottsági tag volt jelen az augusztusi 
megyei diazkösgyUlósun. Azt Írja, 
hogy az elfogulatlan közvélemény 
nagyon elitéi minket, amiért a disz* 
gyűlést is pártszeinpontbdl bíráltuk el.

Nem tudjuk, hol lakik a Z. I*. 
elfogulatlan közvéleménye, azért 
ezen utón izenjük meg neki, bogy 
no Ítéljen el minket, mert mi szóról 

igaaat irtunk. Igazat írni még 
a Meczner Gyula diszgyüléséről is 
szabad.

Nem hiszi a Z. U., bogy igazat 
irtunk? Hát egyet kérdünk tőle,

hisz a vármegye hivatalos jegyző
könyvének ? Elhiszi*é, hogy az neru 
hazudik ? Elhi.szi-ó, hogy ami abban 
van. az mind igaz?

No hát mi a megy egy ülés hiteles 
jegyzőkönyvével igazoljuk, hogy 
igazat irtunk.

Mert mit irtunk ? Ismételjük szó 
szerint:

A hires dis-gyülésen pedig, a 
megyei s állami tisztviselőkön 
kívül t)Ü0 megyebizottsági tagból 
mindössze 27, mond huszonhét 
jelent meg.
Elismerjük, hogy kissé tévedtünk. 

Mert a hivatalos jegyzőkönyv sze
rint nem 2J, hanem csak 26 bizottsági 
tag volt jelen a tisztviselőkön kiviil. 
Íme a jegyzőkönyvből (amely nyil
vános okirat, mindenki megtekint
heti) kijegyzett névsor:

Hg. Windischgrütz Lajos, gr. 
Széchenyi Ernő, br. Sennyey 
Béla, br. Waldbott Ödön, Mecz
ner Béla. Ambrózy Nándor. Bes- 
senyey István, Dessewlfy Tamás, 
Hericz Sándor, Kácz János, Mé
tely János, dr. Adriányi Béla, 
Páger Artbur, Téglás Balázs, dr. 
Marikovszky Pál, Miklósv Ist
ván, Ebiérth Gyula, dr. Füzes- 
séry Zoltán, Zajka István, Iióth 
József, dr. Szőllősy Artbur, 
Schweiger Markusz,Zinner Adolf, 
Lőwy Adolf, Keichard Lajos bi
zottsági tagok és számos érdek
lődő vendég.
Tetszik látni. Még az is utána 

van Írva : és más érdeklődő vendegek. 
Tehát vendegek még voltak többen, 
de bizottsági ta g — ismételjük, hogy 
a tisztviselőket leszámítva — neiu 
volt ezeken kívül. A jegyzőkönyv 
bizonyítja. De áru nevezzen meg 
csak még egynéhányt a főispánvédő 
Z. U.. aki ezeken kívül a bizottsági 
tagok közül ott volt. Bizony nem 
volt más senki. Tudjuk, hogy miért.

Tehát igazat irtunk. Ez pedig 
szabad.

Vagy mondja meg a főispán ba
rátjává vedlett Z. U. nem igaz-é, hogy 
a főispán baloldalán Thuránszky 
helyettes alispán ült. jobboldalán 
pedig mind a négy szomszédos sark az 
egesz ünnep alatt üresen állott / A je
lenvolt főurak közül egy se ült le a 
főispán ur mellét 

Ez se igaz ?

— augusztus 27.

Végre mi is. Szinte jóleső 
1 érzés lóg el, amikor jelezhetjük,
| !'°gy egyszer már mi sem va- 
| ünk az utolsók. A fenyegető 
1 fekete veszedelem, a kolera meg
mozgatta a mi hatóságainkat is 
és az eddigieknél sokalta gyor
sabb munkálkodásra ösztönözte 
őket. Mint értesülünk, hatóságaink 
—  átérezve a kétfelöl is fenye
gető veszedelem súlyát — hat
hatósan látott neki, hogy a ko
lera-fészkeket : a szemétdombo
kat — amelyek pedig oly szép 
tömegben vannak — eltakarit- 
tassák. Schmiedt Lajos rendőrkapi
tány és f  riss I (eiman köztisztasági 
felügyelő napok óta járják a vá
rost és ahol a legkisebb tisztáta- 
lanságnak jönnek nyomára, szigo
rú büntetéseket mérnek ki. A vá
ros tanácsa azonban —  [élén a 
fegyelmitől rettegő polgármester- 
reI — még most is alszik, A már 
régen jóváhagyott szemétkihordá
si szabályrendelet még ma sincs 
élctbcléptctve. Miért ?

Fried Vilmos újonnan berendezett divatárn- 
háza szept. 1-én nyílik meg



Szombat, augusztus 2 ~ .

ŐRJÖNG
a  m i n d e n h a t ó
K ISK IR Á LY  !

„Ellenesetben a képviselőtestületi 
határozatot összetör etem.u

Tetszik tudni, ki mondta ezt ? Azt 
tetszik hinni, hogy Dzsingiszkán, 
Szolimán szultán, Rettenetes Iván, 
Nero császár, Caligula, vagy maga 
nagy Napóleon ?

Nem. Ezek a hatalmas zsarnokok 
aligha mertek volna valaha ilyen 
merész kijelentést tenni. Sokkal na
gyobb ur, sokkal hatalmasabb férfiú 
az, aki korlátlan hatalmának büszke 
tudatában papírra merte vetni eze
ket a mindenhatóság érzetétől duz
zadó szavakat. Legalább is nagyobb 
urnák képzeli magát. Ez a minden
ható ur Gortvay Aladár, a szerencsi 
járás rettegett főszolgabirája.

O irta ezt a császárok szájába illő 
mondatot a vármegye alispánjához 
intésett hivatalos jelentésében.

Hogy ő előre kijelentette egy kép
viselőtestületi határozatra vonatko
zólag, hogy azt üsszetüreti.

A törvény szerint a felebbezett 
képviselőtestületi határozatok a tör
vényhatósági bizottság, vagyis a 
megyegyülés elé kerülnek. Az hatá
roz felettük teljesen szabadon, a sa
ját belátása és meggyőződése szerint

Legalább a törvény igy rendeli í 
eJdig igy is gondoltuk. Most látjuk, 
hogy mennyire tévedtünk. Igaz, a 
megyegyülés határozna saját akarata 
szerint. Ez törvényes joga a megye- 
gyűlésnek. Do hát a törvény is más, 
a valóság is más. A valóságban var 
egy hatalmas ur, aki a megy egy ölé.- 
felett áll, aki avval korlátlanul ren
delkezik s a megyegyűlés semmi 
egyéb, mint a hatalmas ur párán 
csainak engedelmes végrehajtója. Ez 
a hatalmas ur Gortvay Aladár. O 
megrendeli, hogy a megy egy ülé- 
hagyja jóvá a határozatokat s az 
rögtön jóváhagyja, ü megrendeli, 
hogy törje össze a határozatot s a 
megyegyülés engedelmesen összetöri.

Ezért mondhatja Gortvay ur olyan 
zsarnoki elbizakodottsággal; jóvá
hagyatom, összetöreteni.

lgon L’etat, é’est ruoi. A várme
gye én vagyok. En, Gortvay Aladár 
En idéztetem el a felebbezéseket 
k«dvuu szerint. 11a nekem nem tet
szenek. összetüretem.

Milyen szép és dicsérett ( méltó 
szerénység ettől a Gortvaytól, hogy 
roppant hatalma dacára is csak egyes 
számban beszél, mint akármilyen más 
egyszerű halandó. Mikor pedig a 
szuverén hatalmasságokat többes 
szám illeti. Plurális majestaticus. — 
Például /. Ferencz József ő felsége 
is többes számban beszél, p» dig ő 
sokkal kisebb ur, mint Gortvay, mert 
őt köti a törvény és az alkotmány 
s neki nincs módjában képvi
selőtestületi hatái ozatokat megye- 
gyűléssel összetöretni.

Azt hisszük, ezekből már Gortvay
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is be fogja látni, hogy őt [joggal j 
megilleti a többes szám s jövőre már 
i«ty fogja *mi: összetöretjük. M i./.
Aladár, apósunk kegy elméből a  i ár- 
megye korlátlan ura. összetöretjük.

így sokkal szemben hangzik s bi
zonyára az alispánnak is jobban fog 
imponálni.

Mert mi az az alispán? Annak 
egyszerűen annyi a joga, hogy a 
felebbezett határozatokat bemutatja 

közgyűlésnek s javaslatot tesz, 
hogy helybenhagyják-e, vagy meg
változtassák. A gyűlés pedig határoz 
tetszése szerint.

Mennyivel nagyobb a Gortvay 
hatalma! O nem azt mondja, mint 
az alispán : „javasolom, hogy mél- 
tóztassék a határozatot megváltoz
tatni", — hanem egész egyszerűen : 
„a határozatot összetöröm."

S igy ir az alispánhoz, aki neki 
forma szerint mégis feljebbvalója. 
Hogy beszélhet akkor Gortvay ő 
felsége a szerencsi kisbirővai?

IN nem csak egy esetben mondta 
ki, hogy neki hatalmában van össze
töretni a községi határozatot. Állan
dóan, minden egyes esetben közli 
a vármegyével az ő legfelsőbb pa
rancsát, hogy mit csináljon a vár
megye az üggyel. Ezt is megmondja 
I. Aladár az alispánnak :

„Megjegyzem, hogy más esetek
ben, amidőn valamit a törvényható
sághoz felterjesztek, mindig kifejezést 
adok annak, hogy jóváhagyást avagy 
megsemmisítést nyerjen a határozat/•

Tetszik érteni alispán úr ? Nem 
„javaslatot teszek" — nem „véle
ményt nyilvánok", — nem „felvilá
gosító jelentést mellékelek". — ha
noin „kifejezést adok annak, hogy 
jóváhagyást, vagy megsemmisítést nyer
jen a határozat.“ Vagyis elrendelem, 
meghagyom, parancsolom.

Még szerencse, hogy utána teszi, 
hogy „mindig indokolom úgy a ha
tározat megsemmisítését, mint jóvá
hagyását." Ebben különbözik Néró 
császártól. () nem indokolta a ren
deletéit.

Mindezeket pedig Írja Gortvay ő 
felsége a vármegye alispánjához in
tézett beadványában (mért nem le
iratában, vágv rendeleteben !), amely
ben a Nagy Sándor képviselő által 
valami sajé.hidvégi legelő vételi 
ügyre vonatkozólag tett kijelentések 
miatt vizsgálatot kér maga ellen.

No tessék félreérteni. Gortvay Ala
dár egyéni tisztességét minden két
ségen felül állónak tartjuk s előre 
is meg vagyunk győződve, hogy 
anyagi haszonért a legparányibb in- 
korrektséget el nem követett. De 
kérdezzük minden gondolkozó em
bertől : beszámítható ember az, aki 
az alispánjához intézett hivatalos 
jelentésében a megyegyülés hatás
körébe tartozó dolgokról ilyen kor 
látlan kényúr szájába illő kifejezése
ket használ ?

Valóban, a beadvány elolvasása 
után mindenki megállapíthatja, hogy 
itt sürgős szükség van vizsgálatra. 
De nem az alispánnak kell vizsgá
latot tartani Gortvaynál, hanem az 
orvosoknak.

Az bizonyos, hogy ha más várme

gyében irkálna ilyet egy főszolgabíró, 
rögtön megfigyelés alá vennék. Mert
ez egyenes hatalmi őrjöngés. „Össze- 
töretem/" Szinte várja az ember a 
folytatását : „Mit háborgattok, taka
rodjatok innen, ostort fonok, láng
ostort napsugarakból s megkorbá
csolom a világot!“

S a jó öreg, szubvención felhizlalt 
Zemplén nagy lelktsedéssal, büszkén 
közli le ezt a gyönyörű beadványt, 
mintha szét akarná kürtőim az egész 
világba : „lássátok, milyen hatalmas 
nagyszerű főszolgobiránk van nekünk.

Bizony okosabb lett volna jól ol- 
dugni ezt a pszychopathologia kö
rébe illő iratot, vagy legalább meg
mutatni előbb a méltóságos após 
urnák. Mert bizony nagy’ szégyen 
lesz ebből. Hogy ki fogják nevetni 
és lefogják sajnálni a zempléni rao-j 
gyógy ülés tagjait más vármegyébe-' 
liek, ha véletlenül elolvassák, hog\

aljaujhely, 1910. évi aug. hó 
24-én. Dr. Reichard Salamon 
polgármester.
Tehát újból lesz kukuricavásár. 

Csakhogy “ezúttal rendes formá
ban adják ezt tudtára a közön
ségnek és igy valószínűleg több 
jelentkező is fog akadni. (Lám, 
igy kellett volna tenni a múltkor 
is!) Nincs azonban kizárva az 
sem, hogy megint szükség lesz a 
főispán úr kegyes jószívűségére, 
nehogy kárt szenvedjen a város.

Es a főispán ur újból fel lógja 
áldozni magát! I liszen mire nem 
képes Öméltósága Sátoraljaújhely 
érdekében ?

ti í r  i: k.
— Anyakönyvvezetö-helyettee kine

VCZtíSO. Zornplfnvuriuegyv főispánja 
itt Gortvay ur szokott a szegény a iu«-gyasszói állami anyakönyvi ke- 
engcdtílmcs megyebizottsággal ké- jrületbe Kassay ,lenő oki. segéd jegy- 
nye lu-dvn h-orint jóváhagyatni vagy ! hatáskörrel anyakony vva-
összetöretni határozatokat !

ruegyihizott-Mit szólnak ehh 
sági tagok?

Érdekes az is, hogy Gortvay egy
szerűen kimondja, hogy kéri a sajó- 
hidvégieket az ő jelenléteben kihall
gatni. Az eljárási szabályokkal **z 
ellenkezik, de hát ha Gortvay igy 
kívánja, igy kell lenoie. Akkor mer
jen aztán valamelyik ssjóhidvégi 
ember olyan vallomást tenni, ami a 
főszolgabíró urnák nem tetszik !

zető helyettessé k inevezte.
— Anyakünyvvezetó helyettesek fe l

mentése Zemplén varmegye főispánja 
Hanako Adorján megyasszói és Keleti 
(Klein) József sztárai anyakönyvve- 

1 zető helyetteseket ezen tisztségük 
| alól felmentette.

— Közigazgatási gyakornoki kineve
zés. Zemplónváriiiegye főispánja dr. 
Pauliczky István királyhelmeci lakost 
díjtalan közigazgatási gyakornokká 
kinevezte.

— Közigazgatási gyakornoki végle
gesítés. Zeiuplénvármegyo főispánja

Figyelem
főispán ur

lm, ilyen a világ Z.'inplénvárme-! dr' Diósughy József ideiglenes köt- 
. .. igazgatási gyakornokot ezen alla-ia-

gyeken Gortvay Aladur es M.otner ,7,,,, véglegesítette.
Uyua uralkodása alatt! — Utbiztosi előléptetés. Zemplén-

vármegye alispánja Prihoda Kálmán 
sárospataki utbiztost UOO koronával 
javadalmazott negyedik fizetési fo
kozatba, Takacs .János gálszecsi ut- 
biztost az 1100 koronával javadal- 

i mázott második fizetési fokozatba 
» f * • - - ,  - | kinevezte, illetve előléptette.
K U k l l I  lC íl  k a p h a t ó  . j  — Halálozások- Ifj. Im rig János

! helybeli törvényszéki jegyző f. hó 
Néhány nappal ezelőtt egy fal-125-én hosszas betegség után elhunyt 

ragasz jelent meg városunk ut- -8  éves korában. Temetése ma d. e. 
cáin, mely kövér nagy hetükkel *0 órakor volt, melyen a helybeli 
a következőket adja tudtára a k.jr- ‘“'vónysték ós járásbíróság ti.z- 
. . .  , . J i tikara testületileg vett reszt M idland

I Lajos táblabiró, illetőleg Schiller Kál- 
»Sátoraljaújhely r. t. város vezető-járásbiró vezetése alatt, 

polgármesteritől. 1 1186— 191«> “ A  v“,r".s tÍ!? ,ikorát is, R*4"  értu; 
sz ii . í iu ’i!i a város közön- |10s9tas betegség után elhunyt. Te- 
segéhez. A íóispán ur ő mél- raetése holnap délután lesz. 
tóságának 917— 1910. számú — Templpmszentelés. Az
rendeleté alapján (elhívom a 
város közönségét, hogy mind
azok, kik a jégverés következ
tén mezőgazdasági terményeik
ben károsodást szenvedtek, és 
ennek folytán földjeik beveté
sére őszi és tavaszi vetőmaggal 
nem rendelkeznek s igy föld. 
jóikét állami támogatás nélkül 
bevetni sem képesek, az őszi

újonnan
pitett róni. kath. templomot — 

mint már jeleztük — szeptember 8-án 
kisasszony napján szenteli fel dr. 
Fischer-Colbrie Ágost kassai püspök. 
A püspök tiszteletére, aki már előző 
nap délután érkezik városunkba, f. 
hó 7-én este fáklyás-zenét rendeznek 
i. kath. olvasókör tagjai.

— Dókus Ernő fögondnok beiktatása 
Miskolcon. A tiszaniimeni ref. egy
házkerület október hó 16., 17. és
1H áii tartja őszi közgyűlését Miskol- 

cs tavaszi vetéshez szükséges con, a ref. felsőbb leányiskola disz- 
ugyanazon vetőmagból legfel- t» miében. Október 10-án, vasárnap 
jebb 5 métermázsa mennyisé- ,4*sz Ernő egyházkerüleii fő-
get egyenként és tételenként; íf" d"ok. iL"n,'p4!ye9.^'ikta_t/ísa. Mi"' 
Or. Kelner Győző h. gazd. ta-í uímfíTn. 
nácsosnál 5 nap alatt jelentsék között.

Kossiith-utcai ref. temp- 
fényes egyház i ünnepség 

Dókus Ernő cs. és kir. ká
bé, hogy a íöldmivelésügyi ni. | marást a múlt hónapban választotta 
kir. miniszter ur 41749—910, meK főgondnokká az egyházkerület
számú leirata alapján kilátásba 
helyezett állami segélyben ré
szesíthetők legyenek. Sátor-

nagy lelkesedéssel a nemrégiben el
hunyt Vay Béla báró örökébe. Az 
ünnepélyes beiktatás közelebbi rész
leteit annak idején közölni fogjuk.

Sátoraljaújhely látványossága! “• i
Megnyílt az „ELlTE-‘ fényképészeti és festészeti műterem.

Olcsó árak 1 Sátoraljaújhely Petóíi-utca 14. (saját ház) Művészi kivitel
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— Közszemlére tett adókivetési j a 
vaslatok. Farkas Andor h. polgármes
ter értesíti az érdekelt adózó közön
séget, hogy az újonnan keletkezeit 
haszonhajtó foglalkozásokra vonat
kozó 111. oszt. kereseti adó kiszámí
tási javaslatok a város adóügyosztá
lyában f. évi augusztus hó 20-tól 
szeptember 3 ig bezárólag közszem
lére vannak kitéve, azokat a hiva
talos órák alatt bárki megtekintheti 
s azok ellen észrevételeit Írásba fog
lalva a tárgyalás napjáig a kir. 
pénziigyigazgatósagnál, a tárgyalás 
napján pedig az adókivetö bizottság
nál előterjesztheti.

—  Beiratások a sátor aljaujalulyi 
állam i polgári leányiskolában 1910-1 1. 
tanév szeptember hó elsején veszi 
kezdetét. A beírások az I-ső osztás
ba »zept. 2-án, all. osztba 5-én a Hl. 
osztba 0*án délelőtt 8—11 ig, a 1\ 
osztályba 6 án délután 2 —ói g esz
közöltetnek. A magántanulók javít ó- 
vizsgálatai szept. 1-én délelőtt 10 
órakor, a rendes tanulóké szept. 1-eu 
délután 2 órakor tartatnak. A felvé
teli vizsgálatok szept. 2-án folytató
lag szept. 5-én délután 2 órakor lesz
nek megtartva. Az iskolai év meg
nyitása szept. 7-én, a rendes tanitas 
kezdete 0-én történik. Az iskolai-, 
születési- és himlőoltási bizonyítvá
nyokat a tanulók hozzák magukkal. 
Tan és be Írási dij egész évre vl3 
kor. 20 fillér. Ssegénysorsu és kiváló 
előmenetelő növendékek, 10 kor, tan
díj elengedéséért is folyamodhatna^. 
—- A keresk. tanonciskolában a beira
tások szept. 1-től 10-ig tartatnak d. 
u. 4—5-ig az isk. igaztói irodájában. 
Tisztelettel felkérem a t. kereskedő 
urakat, hogy tanulóikat e határidőn 
belül írassák be, mert a be nem irt 
tanulók mint mulasztók lesznek be
jelentve. — A helybeli gór. kath. elemi 
iskolában az 1910—11-ik évi beirata- 
sok szept. hó 1—9 ig tartatnak, d. 
e. 9 órától 12-ig, d. u. 2—4 ig. — A 
helybeli rom. kath. elemi fiúiskolában 
az 1910-11. évi beiratások szept. .hó 
1—9-ig tartatnak, d. e. 9 órától 12-ig 
d. u. 2—4-ig. — A sátoraljaújhelyi 
allamt elemi iskolában az 1910 11-iki 
tanévre a belratasok a következő 
sorreddben fognak megtartatni: A/.
I. oszt. szept. 1 és 2-án 8— 12 óráig 
a 11. oszt. szept. 3—5-ón, a 111. oszt. 
szept. 0 és 7-én, a IV. oszt. 9 én és 
az V—VI. osztályokban 10-én d. e 
8 tói 12 óráig, Az 1. osztályba irat
kozó gyermekek szülői figye meztet- 
nek, hogy a születési igazolványt a 
beiratás előtt szerezzék be. mert szü
letési igazolvány nélkül senkit seiu 
veszünk fel. A többi osztályokba 
előző évi bizonyítványaik alapján vé
tetnek fel a növendékek. A belá
táskor beiratuM címén 50 fill. 
fizetendő. Tandíj nincs. — A Polgárt 
fiúiskolába a beiratasok f, ho 3Ő-tol 
szeptember 3-ig naponta d. e. 8—12 
óráig eszközöltetnek. A javító és fel
vételi vizsgálatok ugyanezen napok 
délutánjain tartatnak. — A fógym - 
Hasiamban a javító-, pótló- és felvé
teli vizsgálatok augusztus hó 30 és 
31-én d. e. 8— 12-ig, a beiratások 
pedig szeptember 1-én, 2 án és 3-án 
d. e. 9— 12-ig lesznek.

— Vigyázat antág áldozata A for- 
gópisztoilyal való könnyelmű játék 
ismét megbosszulta magát. Kosztura 
Miklós helybeli háziszolga és Pálya 
János erdőhorvátit napszámos estek 
Áldozatául vigyázatlanságuknak. — 
Kegy vertisz‘.itás közben elsült a fegy
verük és súlyos sérüléseket szenved- 
lek. A helybeli közkórházban ápol
ják őket.

— Egy úri házból való leány, ki a
polgári iskolákat végzi, teljes ellá
tást nyerhet özv. Wessely Móniénál
II. Andrássy-utca 4 sz. (A leánypol
gári közvetlen közelében.)
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Budapest székesfőváros vegyvizs
gáló-intézete hivatalos jelentéseiben 
a következőket állapítja meg:

„A természetes Ferencz József- 
ke.serüviz rendkívül nagy ken- 
savas nátron és kénsavas niag- 
nesia tártain a, mely által ez 
minden más ily nemű víztől kü- 
lömbözik, kétségtelenné teszi, 
hogy ezen viz gyógy hatását fő
leg ezen két alkotórészének kell 
tulajdonítanunk."
A valódi Ferenc József keserű viz 

biztos hatása, kellemes és olcsó hasz
nálhatósága által tűnik ki s ezért 
a* orvosok és betegek többre be
csülik, mint a gyengébb hasonneiuü 
ásványvizeket.

— Leesett az álványról Súlyos bal
eset érte a napokban Bartiszky Miksa 
sztropkói kéményseprőmestert. Háza 
építésénél leesett az egyik álványról 
és ballábát törte. A helybeli küzkór- 
liázha {szállították.

— Werner Sarika ok. cimbalom
tanárnő, ki a közelmúlt tanévben a 
roármarosszigeti Zeneiskola tanári ál
lását sikeresen töltötte be, mint ér
tesülünk, oimbaloraiskoláját itt szü
lővárosában újból megnyitotta s a 
beiratkozásra jelentkezőket Deák
utca 3 szám alatti iskolájáb..u fo
gadja.

— Az őszi idényre a legújabb 
kosztümök, blouzok, aljak, reform
ruhák és leányruhák már megér
keztek SZEGÓ SÁNDOR divatha 
zában Sátoraljaújhely. — N ői és 
g y e r m e k  f e l ö l t ő k  legnagyobb 
választékban. M e g l e p ő  o l c s ó  
á r a k .

—  Erte-ites. Ezúton hozom a t. 
hölgy K ö z ö n s é g  tudomására, h o g y  az 
angol és francia szabászati tanfo
lyamot szeptember l én megkezdem. 
Akik a tanfolyamra járni kívánnak,
0 hó 31-ig 11. Audrassy-utca 4 sz. 
alatt. (Aliann i>kolávai s z e m b e n  ok
vetlen jelentkezni szíveskedjenek. Ti.-z- 
telettel Ketsmann liella Budapestről.

Dr Búza Barna kitűnő tokaji 
palackborai kaphatók özvegy 
Thuránszky Zoltánná dohány
tőzsdéjében (a vármegyeház

zal szemben )

TANÜtiY.

Iskolai értesítők.
ív .

A sátoraljaújhelyi statusquo izr. elemi 
iskola értesítőjében, melyet .Szabó 
Jakab igazgató szerkesztett, első he 
lyen Knopfler Sándor emlékezik meg 
a barati szeretet melegétől áthatott 
szép emléksorokban Weisz Kálmán 
ról, a hitközségnek imént elhunyt 
tudós főrabbijáról. Szívre hatóan ékes 
szavakban vázolja a jeles iró azt a 
nagy veszteséget, mely a hitközsé
get a jeles pap halálával érte.

%Az iskola ró történetét c. közle 
mény mindenekelőtt arra az uj kor-

1 szakra mutat rá, amely a népokta- 
I tás ingyenességevei a jövő tanévben
kezdődik. Kifejezést ad az igazgató 
abbeli reményének, hogy a zsidó 
iskolák a változott helyzet dacára 
még fokozottabb mértékben meg 
fognak íeieloi nemes hivatásuknak. 

I Elismeréssel szól hitközségének elöl
járóságáról, mely nem riad vissza 

, semmi áldozattól, mikor az iskola fen- 
tartusáról és fejlesztéséről van szó. Ez 

I valóban dicst-relro méltó dolog.

Fontos és csak helyeselhető uji j 
tás, hogy az iskolaszék az iskola' 
vezetésével és állandó igazgatásával 
tanítót bizott meg Szabó Jakab sze
mélyében. aki 25 évi itt működésé
nek jutalmazását és a tanítói  ̂ állás 
mebecsülését látja ez előlépi elésben. 
A 25 éves sikeres és eredmónydus 
működés által méltán kiérdemelt ez 
előléptetéshez mi is gratulálunk. Dr. 
Goldberger Izidor rabbit, aki az 
igazgatói tisztséget 5 éven át köz- 
megelégedésre viselte, az erről való 
lemondása alkalmával az iskolaszék 
iskolafe'iigyelővé választotta meg, a 
tantestület pedig háláját fejezi ki a 
tanítók anyagi és erkölcsi érdekeit 
előmozdítani igyekvő működéséért.

A tantestületnek gyásza is volt. 
Schor Mária, aki 20 éven át fejtett 
ki a testület keblében kiváló műkö
dést, jun. 1-én Kassán hirtelen el
hunyt. A tantestületet a temetésen 
Szabó Jakab igazgató és Kozma Ár
min képviselték.

Az intézettel kapcsolatban két jó 
tékony egyesület fejtette ki az idén 
is Áldásos tevékenységét: a „Sze
gény izr. gyermekeket segítő egye
sület* és az „Izr. Népkonyhaegye 
sülét". Előbbi több szegény gyer
meket látott el téli ruhával, utóbbi 
4400 ebédet szolgáltatott ki díjtala
nul. Ezek a tények dicséretre nem 
szorulnak.

Be van vezetve az iskolában fő
leg a gimn. tanulók részére az if
júsági istentisztelet.

A tanítás munkáját végzik az is
kolában: Bettelheim Paula. Kozma 
Ármin, Uácz Sándor. Szabó Jakab, 
Wiener József, Schőn Hóién. Az 
iskolaszék tagjai: dr. Koboz Bernát 
elnök. dr. Keichard Salamon alel- 
nők, Zinner Henrik hitk. elnök, Szabó 
Jakab igazgató, dr. Erényi Manó, 
dr. Fried kamu, dr. Go dberger Izi
dor rabbi, isk. felügyelő, Knopfler 
Sándor, kozmái Kun Frigyes, Né- 
methy Bertalan iskolaszéki jegyző. 
Neufeld József, Keichard Annin, dr. 
Székely Albert. Halász József, dr. 
Klein Károly, dr. Ligeti József.

A végzett tanítási anyagot, a ta
nítási könyvek jegyzékét, a tanulók 
névjegyzékét és érdemsorozatát, va
lamint a más helybeli iskolákban 
eszközölt izr. hittanitásról szóló ki 
mutatást tártahuazza még a viruló 
iskolai életről számot adó Értesítő. 

V.
A sátoraljaújhelyi aut, orth. izr. 

hitk. nemi fiúiskola értesítőjét Gárdos 
Mór tanító szerkesztette. Két önálló 
dolgozatot tartalmaz. Az egyiknek 
cirae : „Az iskolai éghajlat". A má
siké : „Az iskolai élet belső világá
ból*. Előbbi pedagógiai értekezés, 
uUbbi egy tauuiő költött naplóját 
Uitairaazza és célja a tanulók szó
rakoztatása.

A tanév krónikája szerint a tanu
lóik egészségi állapota az egész tan 
éven át altalaban kitűnő volt. A 
gyászesetek közt megemlékszikFrisch 
Adolf 111. oszt. tanuló tragikus ha
láláról,továbbá Weisz Kálmánjfőrabbi 
és Keilner Dávid tekintélyes hitköz
ségi tag elhunytáról.

Az iskolaszék, melynek tagjai : 
Alexander Vilmos elnök ifj. Deutsch 
Símen alelnök, Hazai Sámuel jegyző 

lid. Deutsch Sámuel, Guttmanu Sula- 
inon, Lichtenstein Adolf, Lipschitz 

(Adolf, Lüw Mihály és Sclnvarz íg
érne, gyakran megfordultak az isko 
j Iában. Meglátogatta az iskolát Be 
'regszászy István kir. tanfelügyelő is. 
! A szokásos hazafias ünnepeket 
mind megtartotta az iskola, nénié- 

I Iviket nyilvánosan szép számú közön
ség jelenlétében. — Hogy iskola u 

, tanítványok szivében nagyjainknak
o.tárt emeljen, minden kínálkozó al- 

i kaimat megragadott, hogy róluk a

tanulók felfogásához mérten meg
emlékezzék. Ily célzattal emlékeztek 
meg alkalmilag tanítás előtt vagy 
tanítás keretében Kossuth Lajosról, 
Tompa Mihályról, a tizenhárom ara
di vértanúról, Kazinczy .Ferenciről, 
Deák Ferenciről, II. Kákóczy Fe- 
renczről. Vürösmarthy Mihályról, 
Petőfi Sámloiról, Eötvös Józsefről, 
Jókai Mórról, gr. Széchenyi István
ról, Mikszáth Kálmánról stb. — Jó- 
tékonycélu és hazafias célú gyűjté
seket rendeztek a tanulók több Ízben, 
így II. Kákóczi Ferencz újhelyi lovas
szobrára, az aradi vértanuk vesztő
helyének megváltására, az üköritói 
tüzkárosultak, a Krassósiörény me
gyei árvízkárosultak, a felruházó 
egyesület részére.

Jótékonyságot gyakorolt a tanu
lókkal a Schweiger Ignácuó elnök
lete alatt működő „Maibisch Aruruin 
Egyesület" mely mintegy 500 koro
na értékű ruhaneműt osztott ki kö
zöttük.

Közli az „Értesítő" a tanulók név
sorát is ; osztályzatokat nem közöl. 
Ez különben felesleges is volna, 
mert a tanulók előhaladásáról sta
tisztikai kimutatás számol be, az 
egyes tanulók osztályzata pedig a 
nyilánosság elé nem tartozó magán
ügye az illető gyermeknek. Hogy a 
jó előmenetelő tanulók mégis erkölcsi 
elimerésben részeljenek, azok nevei 
fel vannak tüntetve a jutalmazottak 
közt.

NYILT-TBR.
Nyilatkozat.

Aloliratt Braun Ignác sátoraljaúj
helyi lakos kijelentem, hogy mindaz, 
mit Schwarcz Hermán ur, cipész 
sátoraljaújhelyi lakosról állítottam, 
valótlan, mert a kórházi orvosok 
véleménye szerint állításaimnak sem
mi alapja nincs s hallott pletykák
ból sz.rmaznak. Mindez bcigazolást 
nyert a sátoraljaújhelyi járásbíróság 
több ítéletével, mert mindazok, akik 
Sohwartz Ileriuau urat megrágal
mazták, súlyosan meg lesznek bün
tetve.

Kelt Saujhely, 1910. aug. 29-án
Braun Ignácz.

5333333 ! lASFÜRUO

IBUZIASI PH0NIX4SvH
Bakteri um- mentes

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

„O LLA-
• « tu'tományREorint b‘ «*' I

, ,ny tv* * • "  11 IcljOl’D .o  o M M I

» ° •**“ ***'/  
kapltal'

nrAbrtíV R
Uin«W

A szerkesztésért felelős:

A S Z E R K E S Z T Ő S É G .

Kiadótulajdonos:
LA N D ESM A N N  M IK S A

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

JAKAB sátoraljaújhelyi ügyvéd urnái kapható.
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mm
az összes sátoraljaújhelyi tanintézetek részére csakis

i a  legújabb kiadásban.

író- és rajzeszközök
a legnagyobb választékban jutányos árakon kaphatók

L A N D E S M A N N  M I K S A  É s  T Á R S A
könyv-, papír-, író- és rajzszerkereskedésében

SÁTORALJAÚJHELY, RÁKÚCZI-UTCZA 1. SZÁM. 
üskolai nyomtatványok nagy raktára.

ü b —  :  ..........................— « i —

Legjobb kalap 

Legdivatosabb
kalap

Legszebb kalap

Legolcsóbb
kalap

Szenes £ipót
uridivt üzletében

S .-A .-U jh ely .

Értesítés.
Van szerencsém a nagy 

érdemű közönség szives tu
domására adui, hogy

lakatos 
műhelyemet

V ek erle-tér, V örös ö kör udvar&ba helyeztem át.

Elvállalok épület lakatos munkákat, tömeges cikkek 
gyártását, szivattjus kutak javitását és újonnan szere
lését. Villany világítás és telefon szerelést és ezécnek 
javitását pontosan eszközlöm.

Műhelyemet berendeztem Autogén hegesztésre
Törött géprészeket, hibás öntéseket, kazán és gőzhen

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

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

Az „Acctylén" világí
tás sátoraljaújhelyi 

egydüli képiselete.

kiváló tisztelettel

Vályi Bertalan,
lakatos mester.

jutányos áron felvé
tetnek a kiadóban

Vetőmag
Szolnok vidékéről be

szerzett búza és aranka
mentes löheremag kapható 

Bogyay Zsigmondira!
S á r os p a t a k o n.

€laöó ház.
Az Andrássy-utca 66. számú 

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

Bővebbet ugyanott.

Kiadó.
Igen szép tiszta faj si- 
mentfiali fejős tehenek, 
özv, Kiss Kárelynénál 

Bélyben.
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Jntézeti /ehérnemuek és kelengyék
leányok és fiuk részére

az intézetek előírásához hiven, elismert legjobb minőségben és legelőnyösebb árban szerezhetők be :

S c l i ö a i  S á n d o r  é s  B a r n a  D .
kelengye- és fehérnemüáruházában.

Vászon-, sifon-, teríték-, törülköző-, törlőkendő-mintagyüjteménynyel készséggel szolgálunk.

I

SALGÓTARJANl 
Kószénbánya Részvénytársulat

széntermékei (szobafütésre és ipari cze'lokra)

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-mfftrágya. Káli-só.

Közeli kiránduló hely az

Erzsébet
kerthelyisége

közvetlen  a n ag y  állom ás 
m elle tt. —  K itűnő m eleg  és 
h id eg  é te le k , s a já t  term ésű  
b o ro k , k őbányi sör. —  P o n 
to s  k iszo lg á lás, szolid  árak.

Hetenként kétszer zene.

Apácák gondozása alatt

Internátus
elemi és polgári iskolai leánynöven
dékek részére Sátoraljaújhelyben.

Tanítanak elemi és polgári tan- 
képességi bizonyítvánnyal ellátott 
pan 1 i szt. V in erről nevezett .szalmán 
Kongregatióhoz tartozó irga’iuas 
nővérek.

A további szükséges felvilágosítás
sal SZ Í vesen szolgál

az intézet fönöknöje.
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Egy kifutó fiú
azonnal felvétetik 

a Kazinczy-utezai 
virágüzletben.

kerestetik egy II ik és esetleg 
egy III ik gimnazista úri fin ré
szére. Ugyancsak egy corepetitor 
is kerestetik. Ajánlat a kiadóhi 
vatalba.

Dr. Halász-féle

„SANITOL"
Száj és /cgápoló szerek.

>iinöen eddig létezőnél tökéletesebb 
é s  megbízhatóbb szerek,

mclyyk a lepujaldian megállapított 
tudományos és klinikai vas-gálátok 
alapján egyedül sikeres és helyesnek 
talált alapelvek szerint készülnek. 
Használati utasítás szerint eljárva, a 
fogukat megvédik a romlástól. Vég
telen kellemes szájíz. Ideálisán tiszta 

száj és fogak.

jKcgjizetheteilen előnyük,
hogy rendszeres használat mellett 
megvéd a heveny fertőző betegsé
gektől (vörheny, kanyaré, torokgyik 
stb.) és azért gyermekek részére mar 
ez okból is különösen áldásos a 
használatuk. Ideális szép és jó fog- 
kefék. Kaphatók használati utasí

tással :

HRABÉCZY KÁLMÁN
gyógyáru és illatszer üzletében

Sátoraljaújhelyen.
Nagy üveg szájvíz 2 korona, kis 

Üveg 1 korona 20 fiilér. Fogpor 1 
korona. Fogkefe 1 korona 40 fillér

Nyomatott i.anUe«matio hhk.a éTTerte'

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

leheletnek. Szak
orvosok egyön
tetű véleménye 
szerint a beteg 
fog további rom 
lását megakaszt 
ja  a száj üre
gét szagtalanítja 
s a fogakat gyö
nyörűen fehéríti 

a S/traka féle Mentből fogszaban. 
Kapható gyógyszertárakban 1 koro
náért. 3 darabot bérmentve küld 3 ko
ronáért Sztráda gyógyszerész Mohot. 
Kap pható: Hrabéczy Kálmán drogé- 

fiájában Sátoraljaújhelyben.

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

Cim a kiadóhivatalban

35.000 bor- és gyümölcs-sajtó
20.000 gyümölcs- és szőliőzúzó 

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

féle gyárakból.
Az 1909. évben készült

2500 sajtó 
1200 zúzó.

Csattanós bizonyítéka 
ezen gyártmányok feltűnő 

jóságának.
T essék  b izalom m al fordu lni

Mayfarth Ph. és Tsa
m ez ő g a z d a sá g i é s  ip ari g ép g y ára ih o z

BECS II., T aborstrasse  71.
Több mint «t>0 arany., ezüst-éremmel stb. 

kitüntetve.

Kimerítő képes árjegyzékek ingyen.
K épviselők és viscontelárusitók kivántatnak.

I es s é k  m indig a M ay farth  czt*g n e v é re  ügy eln i.

könyvnyomdájában SátoraJjujhely,
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