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A jegyzők
A „F. H.“ mindenkor meleg 

érdeklődéssel kísérte a Zemplén- 
vármegyei községi és körjegyzők 
egyesületének működését és min
denkor kiállt a harcvonalba, ha 
a jegyzők jogos érdekeiről esett 
szó. A jegyzői internátus nagy- 
íontosságu ügyében is készséggel 
nyitottunk meg lapunk hasábjait 
a jegyzői egyesület elnöke közle 
ményeinek mindaddig, amig sajno
sán nem kellett tapasztalnunk, 
hogy a jegyzői egyesület elnöke 
letért arról az útról, mely a vár
megye és a jegyzői kar igaz érde
keihez vezet

Kitértünk az elől durva kitö
rések elől, mely a jegyzői egye
sület elnökétől kezdeményezve, 
oly bénitólag hatott a jegyzői ér
dekek munkálására és ma egyene
sen felbontással lenyegeti ezt a 
jobb sorsra érdemes egyesületet.

Szolák István jegyzői egyesü
leti elnök nevéhez a jegyzői egye 
sülét legszebb eseményei fűződ
nek. Az ő nevéhez fűződik L)ókus 
Gyula alispán negyvenéves szol
gálati idejének megünneplése, mely 
országos hirűvé vallott főleg azál
tal, hogy a jegyzői kar szemben 
a hatalmi terorral ünnepet ült 
annak az alispánnak tiszteletére, 
kinek nevét a nemzeti ellenállás
sal kapcsolatban aranybetükkel 
véste Klió a magyar történelem 
lapjaira. A jegyzői internátus lé 
tesitése, ha a terv valóban tetté 
is válik, oly mű, mely egy csapás
sal az ország jegyzőinek élére 
helyezi a zempléni jegyzői kart.

Kinek az eszménye volt a Dó 
kus ünnepély felvetése s az inter- 
nátus létesítésének hatalmas ötlete, 
mi nem tudjuk s nem keressük, 
de tény, hogy az egyesület ab
ban az időben ülte az ünnepet s 
lépett fel az internátus hatalmas 
eszméjével, mikor a zempléni jegy
zők élén Szoták István viselte a 
marsall-botot.

Annál sajnosabban kellett lát
nunk ennek az embernek az utolsó 
időkben tanúsított botlásait, smeg- 
ösmermink azt, hogy ez az ember 
az egyesület vezetésére teljesen 
képtelen s igazat kell adnunk an
nak a (elfogásnak, mely mind és

mind hangosabban hallatszik a 
jegyzők köréből, hogy a jegyzői 
egyesület elnöke ügyes recitátor 
volt csak, ki hűségesen játszta el a 
szerző darabjait: a színpadi hős 
felrúgta a súgót, saját szerzemé
nyeit kezdte szavalni és egyszerre 
kiürült a nézőtér, sűrűn hallat
szott a fütty és fellordult az egész 
festett világ. A jegyzői internátus 
oly szépen indult ügye a csőd 
szélére került s maga a jegyzői 
egyesület feloszióban van.

Es mindezért nem elégtétel az, 
hogy a jegyzői egyesület leron
gyolt zászlóval, szaggatott palást
jában, dicstelen futással, ellenfe
lének gúnyos kacaja között hagyja 
el a csatatért, nekünk — a jegy 
zői kar önzetlen barátjainak —  
nem az elnök lerongyolt zászlója 
kell, mi nem örülünk annak a 
szégyenteljes bukásnak, mely Szo
ták Istvánt az ő butkai csendjébe 
kiséri, nekünk a jegyző karnak 
boldogulása kell: ennek útja pe- 
dig egyedül a jegyzői egyesület 
újjászervezése.

A zempléni jegyzői kar az 
utolsó három hó történetéből 
megtanulhatja, miként nem sza
bad a jövőben cselekedni.

Nem szabad úgy cselekednie, 
hogy 160 ember nem dolgozik s 
még nem is gondolkozik, de tűri 
és elvárja, hogy egy ember dol
gozzék, egy ember gondolkozzék 
helyette, lm kitűnt, hogy ez az 
ember, kinek gondjaira hallatlan 
jóhiszeműséggel bizta érdekeit, 
egy törékeny agyagból épült bál
vány. a legelső vihar ledöntötte, 
darabokra törte azt s vele a 
jegyzői kar legvitálisabb érdekeit. 
Megtanulhatja a jegyzői egyesület 
minden tagja ez esetből, hogy 
az önkormányzati jogot nem sza 
bad kezéből kiadnia s a hatalmat 
apró tyrannúsokra biznia nem 
szabad, mert épp az apró tyra- 
nnúsok a legveszedelmesebbek s 
okoznak gyakran helyrehozhatat
lan károkat. Az a köznek nem 
elégtétel, ha a tyraunus jól ki, o- 
rolva távozik is trónjáról.

A jegyzői kar minden tagjának 
jövőben többet kell dolgoznia a 
közért s élnie kell önkormányzati

jogával : a legjelesebbet kell ál- 
litaniok az egyesület élére, de 
tulbizaloinmal viseltetniük senki
vel szemben nem szabad.

Az adott esetben, a jegyzői 
internátus ügyében pedig véget 
kell vetni minden habozásnak,

A jegyzői kar óriási többsége 
ma azon az állásponton van, hogy 
az internátusnak legmegfelelőbb 
helye Sátoraljaújhely Ennek az 
álláspontnak kell érvényt szerezni 
a jegyzői egyesület holnap meg
tartandó közgyűlésén.

Sátoraljaújhely a vármegye szék 
helye, a jegyzői kar érdeke, hogy 
a jegyzői internátus a vármegye 
székhelyén állittassék fel. Sátor
aljaújhely oly kedvezményeket 
ajánlott fel a jegyzői érdekek is- 
tápolására, mel) ek legalább 30000 
korona értéket képviselnek s tette 
ezt oly nemes buzgósággal, me
lyet a jegyzői karnak feltétlenül 
honorálni kell.

A jegyzői kar nem főiskolára, 
de a középiskolára helyezi a súlyt. 
Sátoraljaulhelynek főgymnaziuma, 
felsőkereskedelmi és polgári is
kolája van. S ha a jegyzői kar 
az internátust női osztálylyal égé 
sziti ki, megtalálja itt a polgári 
leányiskolát, de a felsőkereske
delmi iskola tanárai adhatnak az 
intézetben a felsőkereskedelmi is 
kóla tantárgyaiból magánórákat is.

A város egészséges, vize első
rendű, a város csatornázása kü
szöbön van; Ujhely semmi kívánni 
valót fel nem hagy.

A vármegye intéző körei pedig 
nem ellenségei Sátoraljaújhelynek. 
Ha látják a jegyzői kar komoly 
és egyértelmű áliásfoglását, szí
vesen hozzájárulnak ahhoz, hogy 
az internátus Ujhelyben állittas
sék fel.

A jegyzői kar komoly elhatá 
rozásán múlik tehát egyedül, hogy 
az ügye kellő mederbe tereitessék.

A holnapi közgyűlésen a jegyzői 
karnak a személyi kérdésekkel 
kurtán és röviden kell végeznie; 
hagyja útjára azt az embert, ki 
legalább is oly kicsi, mint ami
lyen nagynak látszott. Állítson a 
jegyzői egylet élére oly embert, 
ki eredményeiben többet adjon, 
mint Ígér. S aztán munkára fel. 
Soha nem termelt a jegyzői egy
let még annyit, mint az utolsó 
két évben s ha most kitűnt, hogy 
a vezér munkára képtelen, az ne 
csüggesszc, mert az csak annak

a jele, hogy az elért siker magá
nak a karnak s nem egy ember
nek a munkája. Soha nem állott 
még a jegyzői kar Zemplénben 
oly magasan, mint az utolsó két 
év alatt. S ha ma dicstelenül tá
vozik a vezér, az csak azt bizo
nyltja, hogy hadvezér ennek az 
egyesületnek minden katonája.

Félre tehát a kislelküséggel. 
Álljon a jegyzői egyesület minden 
tagja a harcvonalba. Az ered
mény az nem fog elmaradni!

Aliápáni jelentés. — Gálszécsi rab- 
bivalasztés. — A hegyalja segítése.
— A pénzügy köréből. — Egyébb 

jelentések. ■■■■■■■

Rendkívül érdekes lofolyású ülés 
volt hétfőn a vármegye küsigazga- 
tási bizotttságár.ak. Bár maga a g) il
lés tárgysorozata semmi érdekeset 
sem nyújtott, azok a dolgok, amelyek 
úgy hirtelenében, minden előzetes 
bejelentés nélkül kerültek szőnyegre, 
szenzáció erejével hatottak. Ilyen 
volt a homonnai tanfelügyelői ki* 
rendeltség vezetőjének az ügye —* 
melyről lapunk más helyén külön 
cikk ki rétében számolunk be — s 
ilyen volt a gálszécsi rabbiválasztás 
további fejleménye.

A bizottság ugyanis csak most 
állapította meg azt — amit mi már 
a választás legelején megirtunk —, 
hogy a gáltfzécsvidéki hitközségi ta
goknak semmi joguk nem volt rab- 
biváiasztá.'ra s hogy mindaz, ami 
ma a gálszécsi orth. hitközség ke
belében folyik, csúnya kijátszása a 
törvénynek. Csak most, hónapokkal 
az első választás után jutott odáig 
a bizottság, ahol kezdenie kellett 
volna a dolgát, ha elejét kiváuta 
venni a nagyobb zavaroknak, mert 
ma már nem igen fog sikerülni a 
végletekig kiélezett ellentéteket bé
késen elintézni.

Ma már csak a legerélyesebb rendsza
bályok segíthetnek a bajon, ma már 
csak a törvény teljes szigorának ax 
alkalmazásával lehet némi rendet 
teremteni a gálszécsi hitközség fej
tetőre állított zavaraiban. A teljes 
béke, a végleges nyugalom helyre
állítása azonban már nem fog sike
rülni, mert a közigazgatási bizottság 
e'mu’asztotta az erre kedvező alkal
mat és — mint minden esetben — 
most is egy hosszal elkésett acéltól.

Vámos Jenő ezukrászata
Sátoraljaújhely, (a volt Szakátsy-féle ezukrászda).________________________

Naponta friss sütemények. 
Reggeli és uzsonna kávé.

L o p u n k  m a i

ol Minder alkalomra a legmüve'szibb kivitelben torták, tea 
— es mindennemű sűteme'nyek ke'szite'se't vállalja. —

Pontos és figyelmes kiszolgálás.
K Z Ú u ia  A  o ld a l .



3 szám (2.) F E L S O M A G  YAR O R S Z Á G I  H Í R L A P Szerda január 10.

A* érdekes illésről a köretkesék
ben számolunk be:

Az alispán jelentése
A bizottság ülését a rendes idő* 

ben nyitotta meg Mecaner Uyu'a 
főispán és felhasználva az uj év első 
ülését, jó kívánságait fejezte ki a 
a bizottság tagjainak. Esután az u'- 
ispáni jelentés tárgyalására került 
tor, amely — a jelentés jelentékte
len, semmitmondó adatai miatt — a 
szokottnál is szürkébb, unalmasabb 
volt. Egyszerű, száraz hivata os je 
leütések kerültek a bizottság elé, 
melynek legnagyobb ré.-ze egyálta
lán nem érdekli a nyilvánosságot. 
A jelentés érdekesebb részét egyéb
ként a következőkben adjuk :

Személyi ügyek.
Bogyay Béla saujhely rt. város 

közigazgatási tanácsosa elleti a fe
gyelmi eljárás elrendeltetett s neve 
aett állásától felfüggesztetett. Fe
gyelmi eljárás van folyamatban to 
vábbá Farkas Andor polgármester, 
Fataki Miklós városi főjegyző, dr. 
Kellner Győző árvaszéki ülnök, Spitz 
Izsó alszámvevő ellen. A homonnai 
szolgabirói hivatalhoz beosztott és 
sikkasztás gyanúja miatt fölfüggesz
tetett Kürosy Sándor járási számvevő 
teendőinek ellátására hetenként 2 
napi kiszállással megbizatott Salgó 
Alfréd szinnai járási számvevő.

Toldi István tállyai bírót és Bá int 
János madi jegyzőt 5—5 korona, Ki- 
dély Dezső madi adóügyi jeg)zőt 
10 korona rendbírsággal sújtotta a 
szerencsi járás főszolgabirája. Ujpa- 
tak kis község Sárospatakkal egye- 
sittetvén az ujpataki körjegyzőség 
1911 óvi december hó 31-óvel meg
szűnt. Bodroghalász és Végardó köz
ségek a 8aro>partvidéki (hercegku'i) 
körjegyzőséghez osztattak be. A hi
vatalos iratok Sárpatak község 
község elöljáróságának illetve a her- 
cgkuti körjegyzőnek átadattak, az 
ujpataki anyakönyveket pedig a sá 
rospataki anyaköny vvezetö vette át. 
Balta Bá.int ujpataki h. körjegyző 
működése határideje lejárván, e ti*zt 
ségo alól felmentetett. Csiszár Barna, 
Vinkler Emil, llladonik János és 
V'ojnár Béla körjegyzők, és Vámos 
József bodrogszentesi s. jegyző fe 
gyelmi eljárás alatt alíanak. Kolozs 
vary Sámuel keleni, Dancs János 
czirókaófa ui, Gerzanics Tivadar ugari 
körjegyzők, valamint Cninoráuyi La
jos keleni s jegyző fegyelmi utón 
megbirságo.látták.

Kivándorlás.
Amerikába kivándorolt Sátoralja

újhely rf. városból 4, a Merenc ; 
járásból 17, a tokaji járásból 13, a 
sárospataki járásból 3, a saujlu-lyi 
járásból 18, a nagy mihál) i járásból 
53, a varannó járásból 32. a homon
nai járásból 25, a szinnai járásból 
57 és a ni. zőlaborci jáara.sból 28 
összesen 250 egyén. Amerikából visz 
szatért Satoraljaujhely rt. város te
rületére l, a szi réned járás terüle- 
Ittére 11, a tokaji járás területére 12, 
a sárospataki járás terültére 3, a 
saujhelyi jiras területére 16, a nagv- 
mihályi járás területére 16, a homon
nai járás terült-tere 13, a varannói 
járás területére 9. a szinnai járás te
rületére 20. a mezőlaborczi járás te
rületére 14. Összesen 115 egyén.

Közlekedés
Az állami, törvényhatósági és köz

ségi közleke dési utak általánosságban 
jó állapotban vannak. Köziek, dési 
akadály nem fordult elő. Az utakon 
levő műtárgyak kifogástalanok, c»akis 
a takcsány ugari th. közúton levő s 
Takcsány községben elhelyezett Czi- 
rókahid állapota nem felel meg a 
követelményeknek ugyaniéira, hogy 
ezen hídnak sürgős átépítése forgalmi 
akadályok elkerülése végett fölöttébb 
k vánatos. A szinnai főszolgabíró je
lentés* szerint ezen hídnak rozoga 
volta csaknem közveszélyes, s nehogy 
valami szerencsétlenség történjék 
utasítani kéri az állam pitészeti hi
vatalt arra, hogy az ezen hidra vo
natkozó terveket meg e tél folyamán 
készítse el, hogy tavasszal ahidlei 
építhető legyen.

Mezőgazdaság.
A vetések a kedvező időjárás 

folytán jól állanak. A külső mezei 
munka t«ziinetel. A vármegye felső- 
járásai kr.n a takarmány viszonya szer
felett kedvezőtlenek. Egy-egy mé
termázsa széna ára jelenleg 8—10 
korona. A gazdaközönség állatállo
mányát tartani nem képes, s igy a 
hasznos háziállatok számának lénye
ges csökkenése várható, mert a tu- 
ajdonosok kénytelenek lesznek ál
latjaikat bármi áron piacra hajtani, i

Közegészségügy.
A vürheny járvány O.aszliszka 

községben egy ro terjed. December 
hó folyamán 15 gyermek betegedett 
rueg, elhalt 5. Megbetegedett eddig 
Összesen 127, elhalt 21 gyermek. 
Egyébként a közegészsngüg) i á la 
pót a lefolytjióban elég kedvező 
volt. A köztLztaságra. az élelmi é? 
élvezeti cikkekre, a piacokra kerüli 
áruk, termények egészséges voltára 
fokozott fegyelem fordittatik, a clio 
lera elleni védekezés érdekében el
rendelt ó\intézkedések foganatosí
tásának ellenőrzése kellő erólylyel 
eszközöltetik. A szinnai járás köz
ségei részére egy könnyen .-záilit- 
lutó gőzfertőtlenitő gép szereztetett 
be a járási főszolgabíró.

Választások.
Az alispáni jelentés után a külön

böző albizottságok tagjainak a vá 
lasztása következett. A titkos sza
vazás eredménye a következő :

Fegyelmi , alasztmany: A törvény
hatósági közgyűlés á tál választolt 
tagok közül: rendes tagok: gróf 
Maiiáth József, dr. Molnár Béla. 
póttag: gróf Széchényi Ernő. Az 
á arai közegek közül : rendes tago& : 
Eisemann Oszkár, Beregszászy Ist
ván, póttag : Marta Miklós.

Fr dóügyi albizottság: elnök: báró 
Sennyey Miklós, a elnök : Matolai 
Etele, tag : dr. Molnár Béla.

I armegyei pót es útadó ügyekben 
/elszólandó küldöttség : Mato ai Etele, 
cr. Széchényi Ernő, br. Sennyey 
Miklós, Fejes István.

Gyámügyi feleblrviteli küldöttség: 
Megválaszt ittak :rend*s tagok : Fe- 
j°s István, Nciuthy József, póttag: 
Matolai Etele. Elneveztettek rend. s 
lago .u: : gr. Széchényi Eruő, br 
Sennyey Miklós, potlagu : Nagy 
Barna.

Foghásfelügyelő bizottság : rendes 
tagon : D»..us Uy u a, M tio.ai Etele, 
póttagok : Fejes István, gróf Szé
chényi Ernő.

Tanügyi es tanítói njugdij alapra 
ügyelő választmány: SaecUenyi Ernő 
gróf, Matolai Etele.

Kórhazakat vizsgáló küldöttség; a) 
Sáti ruijaujheiy i kórház vi/.sgaialara: 
Na^y Bírna, Fejes István, b) nagy- 
mihayi és hoinouoai közkórháza 
vizsgalatira: Lelioczky E'idre, ilj 
dr. Molnár Viktor, ej saro.-patuki 
főiskolai és községi kórházak v zs- 
gúlatára: Nagy Barna, dr. Molnár 
Béla, d) király heliutci „M.ii ath“ ma
gánkórház vizsgálatára: br. Sennyey 
Miklós, gróf Széchényi Ernő.

A kozegszsegugri bizottság kiégiszi- 
teseül: (az 1870. évi XIV. te. 163.
§ a a'apján) Márta Miklós kir. tő 
mérnök, Szokola Emi. iuiniezt. oszt 
tanácsos, Kincscssy Péter, Widder 
Gyula gVügysz.r szék.

Törvényhatósági központi ipartanács: 
rendes tagok: Eliícrt Gyua, Be- 
hyna Miklós, póttagok : Uyanuathy 
Béla, Zombori János.

A gálszecsi rabbiválasztás.
Annak idején megírtuk, hogy a 

gálszécsi orth. izr. hitközség vidéki 
tagjai mily ravasz furlanggai akar
tak — holmi kanapépörök midit — 
elszakadni az anyahitkozségtől és 
választani maguknak uj rabbit. Ez 
az ügy a közigazgatási bizottságot 
i* foglalkoztatta annak idején, de a 
bizottság csupán a választás meg
semmisítéséig haladt és a választás 
egyéb részleteit figyelmen kívül 
hagyta. A bizottságnak ezt a ha*á- 
rozatát a különválni akarók ugylát- 
szik biztatásnak vették és legutóbb

— az előbbinél még ravaszabb fúr- 
fanggal — újból rabbit választottak. 
A bizottság azonban most már meg
elégelhette a játékot, mert megsem 
mi-itve az újabb választást is, vizs
gálatot rendeltek ez ügyben, a vizs
gálat lefolytatásával pedig a gálszécsi 
járá* főszolgubiráját bízták meg.

A Hegyalja segítése.
Thuranssky László főjegyző beje

lentette, hogy a földmivtílési minisz
ter a pénzügyminiszterrel egyetértő- 
lég törvényjavaslatot terjeszt a kép
viselőhöz elé, hogy az agrarsüicso- 
nők hátralévő részletei 25 évi egyenlő 
részletben fizettessenek. A bizottság 
a miniszternek ez elhatározásáért 
köszönetét mond és egyben kérni 
fogja, hogy az idevonatkozó tör
vénytervezet — mielőtt a képviselő 
ház elé kerül — hozzászólás végett 
küldessek meg a varruegy e törvény
hatóságának es a gaidasági egye
sületnek.

Köszönettel vették tudomásul a 
pénzügyminiszter..ék a pénzügyigaz- 
gató alta! bejejelentett azou mtéz- 
ked t is, hogy az agrárküicsünük 
behajtását f. ho 6 ától kezdődóeu — 
az eddigi szerzett zálogjogok épség 
ben tartusa mellett felfüggesztette.

Pénzügyi dolgok.
A pénzügy igazgató bejelentette, 

hogy az adóbehajtások a varmegye 
legtöbb járásúiban erélyesen folynak. 
Csupán a varannói és sztropkói já
rásokban vannak nagyobb adóhatrá- 
lékoki dacára hogy már többször vUr 
gette meg aziránt a föszoigubiruUat. 
Indítványozta, hogy a varannói és 
sztropkói főszolgubirák ellen az adó
hátralékok miatt az auyagi felelős- 
ség inondassek ki. — A bizottság 
azonban — mielőtt az anyagi feie 
lősségut kimondaná, újhó. meg ki 
vánju kísérelni a behajtás szorgal- 
mazását s ezért újból felhívja a 
lőszolgabirakat ily irány ú intézke
désre.

Egyebb referádák.
Ezután a tanfelügyelő, a homonnai 

kirendeltség vezetője, a törvény ha- 
lúsdgi állatorvos, a kir. ügyész és 
az áliamépitésztli hivatal vezetője 
tették meg jelentéseiket, m nyékből 
azonban c.-upáu a homonnai kiren
deltség vezet öjeut k a személy i ügye 
— amelyről inas helyen számumuk 
be — keltett nagyobb érdeklődést.

Az ülés déli 12 órakor ért veget

vesszőfutása.
n i n i i i n — —

l i i i m ö s  a sajlii H i f i .
Az október havi közigazgatási 

bizottsági ülésen történt, hogy 
Beregszászy István kir. tanácsos, 
tanfelügyelő a homonnai tanfelü
gyelői kirendeltség vezetőjének: 
Győry)ózsti segédtanfelügyelőnek 
a jelentése nyomán azt adta a 
bizottság tudomására, hogy a ho 
tnonnai kirendeltség területén 03 
községben nincs iskola. Ezt a szo
morú tényt annakidején közre ad
ták — minden kommentár nélkül 
— a helyi lapok, de hirt adott 
róla a lő városi sajtó is, amely 
azonban már a vármegyét érintő 
éles megjegyzésekkel kisérte a 
tanfelügyelői jelentést.

Azóta kiderült, hogy Győry Jó- 
záef segédtanfelügyelő jelentése 
nem fedi a való tényeket és a 
felvidék kulturális állapotai ko
rántsem oly sőt tek, amilyennek 
azt annak idején hivatalosan fes
tettek. Ezt az újabb tényt — Be
regszász)- tanfelügyelő vizsgálata 
nyomán — a főispán állapította

meg a hétfői bizottsági ülésen.
Másutt ilyen főispáni megálla

pítások nyomán rögtön megindul 
a fegyelmi eljárás az ellen a tiszt
viselő ellen, aki ilyen valótlan ál
lításokkal vezeti félre az egész 
ország közvéleményét, nálunk azon
ban ehelyett — régi szokás sze
rint — neki mennek a sajtónak 
és azt pocskondiázzák le a fekete 
földig, amiért a segédtaníelügyelő 
úr valótlant állított. így történt 
most is és a mi fejünk lelett su 
hogtatták meg az ostort azokért 
a hibákért amit Győry úr köve
tett el. Sőt maga Győry is ne
künk rugaszkodott egy kissé.

Hát mi nem törődünk a táma
dásokkal. Szidjon, korholjon min
ket a bizottság tetszése szerint, 
A tény még is csak az marad, 
hogy nem mi, de Győry segéd- 
canfelügyelő állított a tanfelügye
lői vizsgálat eredménye szerint 
valótlant.

*
A nagy fontosságú ügy tárgyalá

sának részleteiről az alábbiakban szá- 
tno'unk bu részletesen :

A főispán vádol.
A tanfelügyelő általános jelentése 

után a főispán indítványozza — és 
indítványát egyhangúlag cl is fo
gadták — hogy a központi tanfel
ügyelőség tisztikarát az elért ered
mények- rt jegyzőkönyvi dicséretben 
rész- »its‘* a bizottság. Ezután rátért 
az októberi bizottsági ülésen tett 
azon hivatalos bejelentésre, hogy a 
homonnai kirendeltség területén 63 
községnek nincs isko'ája. Sötét szí
nekkel festette meg — úgymond 
— Győry segédtaníelügyelő a fel
vidék isko'aállapotait, amikor 63 is
kola felállítását kérte a bizottságtól. 
Később megvádolta a tanfelügyelőt 
azzal, hogy jelentéséből egyes rész
leteket kihuzgált. Konstatálja, hogy 
a stg.'dlanfelü yelő egyik állítása 
sem felel meg a valóságnak. A bi
zottság utasította a tanfelügyelőt, 
hogy állapítsa meg az iskolaépítések 
sorrendjét szükség szerint és igy 
nem öiikényülog módosította a tan- 
felügyelő a javaslatot. Győry igaz- 
talanul hurcolta meg a vármegyét 
és adott alkalmat a sajtó támadá
saira. A közoktatásügyi miniszteri 
rendelet a tanfelügyelői kirendeltség 
minden évben való megvizsgálására 
utasítja a központi tanfelügyelőt. E 
rendeletnek érvényt szerzendő, fel
hívta Beregszászy tanfelügyelőt, 
hogy tartsa meg a vizsgálatot. A 
vizsgálat derítette aztán ki, hogy 
Győry októberben előterjesztett ada
tai nem felelnek meg a va'ó:ágnak. A 
63 község közül 10 helyen vagy 
másfajta iskola van, vagy tanerő 
hiány a miatt szünetel az előadás, 23 
község más község iskolájához tar
tozik csatlakozni a távolság és a 
tankötelesek számának kicsiny vol
tánál fogva és igy mindössze 30 
község van iskola nélkül. Ebből is 
15 helyen az építés stádiumában 
van uz iskola és a fennmaradó 15 
Község közül is többen csupán 15—25 
iskolaköteles van, akik részére nem 
lehet minden meggondolás nélkül 
isko'át építeni.

Az tény ként állapítható meg, hogy 
Győry és a tanfelügyelő közt fe
szült a viszony, mert Győry ki 
akarja magát vonni a tanfelügyelő 
hatásköréből és önálló hatáskört 
akar. Előterjesztést tett a miniszter
nek az iránt, hogy a bizottságban 
is biztosítsanak neki nagyobb ha
táskört. Meg kell állapítani, hogy 
ártalmára van a tanügyuek az a 
kanapékérdés, amely már odáig fa
jult, hogy Győry raegbotránkozott 
azon a főispáni intézkedésen, amely 
a tanfelügyelőt a miniszteri rende
letben előirt vizsgálat megtartására 
hívta fel és úgyszólván kikért ma
gának minden főispáni beavatkozást. 
Jelzi, hogy a miniszternek jelentést 
tett az esetről.



3 szám. (3) F E L S Ő M A G Y A R O R S Z A G I  H Í R L A P Szerda január lö .
Beregszász} István kijelenti, hogy 

részéről nincs semmiféle kanapéptr. 
Szives :n lemond a felügyeleti jo
gáról, de inig a miniszter ez alól fel 
nem menti, tartozik kötelességét tel 
jesiteni.

A sajtó ellen
Eiserth István tisztelője — úgy

mond — a sajtónak, a főváiosinak 
ép úgy. mint a helyinek, mert a sza
bad sajtó — ha hűtn teljesíti köte
lességét — nagy hasznára van a 
köznek. Sajnálja azonban, hogy ép 
« sajtó az, amely saját címerét: u 
vármegyét bepiszkolja. Az ilyen ál
lapotokat — amilyen a Győryjelen- 
tésóből világlott ki — takargatni kel
lett volna, nem pedig világgá kür 
tölni. Perhorreskalja a gajtó eljárá
sát és elvárja, hogy lesi bennük 
annyi tisztesség, hogy rentifikálják 
az írottakat és belátják hibájukat.
— Arai pedig a tanfelügyelő és ki 
kirendeltség vezetője között kiélező
dött ellentéteket illeti, felfogása az, 
hogy a segédtanfelügyelő mm ap- 
rehendálhat azért, ha a tanfelügyelő
— aki az egész vármegye ta\ügyé
nek élén áll — megvizsgálja a ki 
rendeltség ügymenetét, sőt az ellen 
sem szólhat, ha — mint felettes ha 
lósága — referádáit megváltoztatja.

Egységes vezetést.
Molnár B a szükségesnek tartja, 

hogy a közoktatásügy i miniszter ren
deletének érvény szereztessék s kéri 
hogy a bizottság Írjon fel a rainisz 
terhez a vármegye tauügyi vezetésé
nek egy kézben va'ó meghagyása 
érdekében.

Szirmay István dr. mindenben osztja 
a Molnár Béla észrevételeit, de nem 
járulhat hozzá az Eisert érveléséhez. 
A tanfelügyelőnek neiu szabad meg
változtatni a kirendeltség vezetője 
által tett előterjesztéseket, mert az 
eszmék cenzúrája még hivatalos 
utón sem helyeselhető. A bizottság 
csak úgy mondhat pártatlan véle 
ményt, ha mindkét felet teljes ob 
jektivitással hallgatja végig.

Győry a sajtó ellen.
Győry József segtdtanfelügy e ő ki

jelenti, hogy nem tőle származik az 
adat, amely szerint 180 községben 
niucs iskola. Ez az állítás a sajtó 
bűne. Nem azt állította, hogy 63 
községben kell azonnal iskolai állí
tani, hanem azt, hogy a homorúm- 
závodi körjegyzőségben 5 községben 
feltétlenül keli iskola. Es ezt a ré 
szét a jelentésének húzlak ki a tan- 
felügyelőségnél. Fenntartja múltkori 
jelentésének miuden részletét.

Főispán : Ne tessék semmit fenn
tartani, mert ahhoz nincs joga. Un 
itt csak referens és semmi egyéb. 
Tessék csak a földön járni és le
szállói a képzelt magasságból. Nem 
jó ha az ember folyton az égben 
képzeli magat.

Győry: 0  teljesen független a 
tanfelügyelőtől. A miniszter függet
lenítette még 1910-ben. Ma sem je
lenthet egyebet, minthogy 93 kozség- 
benauincs tanítás s ebbői 10 száza ék 
sem olyan, ahol a tanítás tautrők 
hiánya miatt szünetel. 11921 isko'a- 
köteles közül 4771 iskolazutlan a 
homonnai kirendeltség területén.

Vége.
Beregszász} István fenntartja vizs

gálata eredményeképen beterjesztett 
jelentését. A 4771 iskolaköteles túl
nyomó részét csak be kell iskolázni, 
mert iskola vau. llu a hatóság ily 
irányban szigorúan fog intézkedni 
az egész kirendeltség területén — 
az ismétlő iskolára kötelezetteket is 
beleértve — 1700 iskolázatlan tan
köteles marad.

Főispán a Győry védekezésében is 
vádat lát. Nem tartja helyes és úri 
dolognak, hogy valaki a múltat It- 
pocsdiázva elődjét sötét színben 
igyekszik feltüntetni. Nem áll az, 
amit a segédtanfelügyelő állít, mert 
itt nincs Ázsia, csak szegénység és 
ez nyomban kiderülne, i.a Győry 
nem torzítana és ferdítene, hanem a 
maga teljes igazában igyekezne a 
valót feltárul. Egyébként a raiuiss. 
tér elé viszi az ügyet, az majd igaz. 
Bágot szolgáltat.

H Í R E K .

Dr. Rosenthal Sándor.

Ujholy közéletét ismét súlyos 
veszteség érle. Vasárnap délután ki
dőlt az élők sorából dr. Rosenthal 
Sándor, a helybeli ügy védi kar egyik 
kiváló tagja. Néhány nappal ezelőtt 
még épen, egészségesen ut járt kö
zöttünk és ma már kihűlt testtel ott 
porlad a temetőben.

Egy becsületes, munkás élettel 
van isin t kevesebb, mert Rosenthal 
Sándor dr. azok a kevesek közé tar
tozott, akik egész életüket a mun
kának szentelték, akik cselekedetük
ben, minden gondolatukban a tisz
tességet, a becsületet tartották első
sorban szem előtt. Es munkája 
er» dménnyel járt nemcsak a maga. 
de a köz javara is. Lelkes, szorgos 
munkása volt a köznek. Mint a köz
ponti takarékpénztár igazgatósági 
elnöke tevékeny részt vett a vár 
megye közgazdasági életében és a 
vezetése alatt állott intézetet felvi
rágoztatta ; mint ügyvéd egyike 
volt azoknak, akik a kar becsületét 
védték és igyekeztek távoltartani 
kollegáikat kenyérért vaó küzdelem 
során a tisztességtelen verseuytő; 
Nagy tevékenységet fejtett ki az 
ügyvédi kamara választmányában és 
elismerést szerzett az egész ügyvédi 
karnak a kúria fegyelmi tanácsában 
folytatott működésével.

E ónk részt vett a vármegye és a 
város közéletében is. A varmegye 
törvényhatóságában és a város kép 
viseletében szava döntő súllyal birt 
és soha nem exponálta magat sem 
miféle érdekért a köz érdekeivel 
szemben. A hitközség életében is 
maradandó emléket állított nevének, 
de nem maradt el soha sehonnan, 
amikor jótékonyságot kellett gya
korolni.

Egyszóval egész embert volt Ro 
senthal Sándor a maga igaz valójá
ban és ezért jelent érzékeny vesz
teségét mindül vonalon — ahol «» 
köz érdekében folyik nehéz küzde
lem— az ő halála. .Mi, akik politikai 
ellenfelei voltunk hosszú éveken át, 
szintén érezzük azt a nagy veszte
séget, azt a hata'mas űrt, amit maga 
után hagyott, mert mint politikus is 
— bár keveset foglalkozott a poli
tikával — azok közé tartozott, akik 
soha tisztességtelen dolgot el nem 
követtek s a legélesebb harcok köz
ben is meg tudták őrizni higgadtsá
gukat, nyugodtságukat és az elvek 
liaicin tűi ueiu léptek.

*
Csütörtökön délután kezdett bete

geskedni dr. Rosenthal Sándor, ekkoi 
panaszkodott először heves gyomor 
báutalraakról, de senkisera hitte még, 
hogy komolyabb baja esett. Vásár 
nap dó előtt, amikor á ílapota ro s 
szabbra fordult, elhivatták hozza dr. 
Chudovszky Móricz korházi igazgatót, 
aki raegállaj itotta, a bélcsavarodast 
és rögtön a kórházba szállíttatta a 
beteget, hogy műtétet végezhessen 
rajta. Még dé.i 12 órakor hozza 
kezdtek a műtéthez, amelyet maga 
dr. Chudoiszky végzett dr. Kasztriner 
Árpád és dr. Gönczy Dezső orvosok 
segédkezne mellett. Jelen voltak 
meg az operációnál dr. Ligeti Jó
zsef háziorvos és dr. Földi Miklós a 
beteg sógora. Az operáció fényesen 
sikerült, d  ̂ a beteg szive nem bírta 
ki a narkózis és a műtét romboló 
hatását és misfél órával a műtét 
után meghalt.

Temetése tegnap délután volt óri
ási részvét mellett. Olt voltak azok 
között, akik utolsó útjara kisérték 
Rosenthal Sándor drt: Meczner i}y\i\n 
főispán, Dókus Gyula alispán Ferenezy 
ny. tábornok, Lengyel Manó ny. ez
redes, Fornszek Béla kúriai bíró, Far
kas Andor polgármester, a hivatalok 
főnökei, az ügyvédi kar, a pénzinté
zetek és jótékony egyletek küldött
ségei stb. A temetési szertartást 
Ftbensutz Izsák kántor imája vezette 
be, majd dr. Goldbereyet Izidor rabbi 
mondott megható ^yászbeszédet,

amelyben méltatva az elhunyt érde
meit, el búcsúztatta őt utoljára mind 
azoktól, akiket életében oly nagyon 
szeretett. — Es aztán megindult a 
gyászmenet, hogy örök nyugvó he
lyére helyezze azt, aki egész életét 
a mások javáért való munkásságban 
töltötte el.

— Áthelyezések. Az igazságügy- 
miniszter Halasz Gyu'a magyaróvári 
betétszerkesztő bírót és Búzás Árpád 
nagybányai betétszerkesztő Írnokot 
a szerencsi járásbírósághoz, Kánya 
István tokaji betétszerkesztő telek- 
könyvvezetőt a békéscsabai járásbí
rósághoz helyezte át.

— Gr. Csákyné jutalomjátóka. Me
lég, kedves színházi előadásban lesz 
részünk holnap, csütörtökön este. Gr. 
Csákyne Barna Manci, ez a tempera
mentumos, bájos művésznője a tár 
aulainak tartja ekkor a jutalomjátó 
kát. A „Nebaotsvirág" eiraü operett 
vezetőszerepéh n lép fel CsáVyué és 
fogja Hatalmába keríteni azt a pub- 
ikuraot, amelynek szivébe már régen 

belopta magát azzal a kedvességgel, 
amely alakításai során oly bősége
sen árad széjel a deszkákon. Az elő
adás iránt — mint értesülünk — oly 
nagy az érdeklődés, hogy a jegyek 
nagy része már elővételben elfogyott.

— Házasság. Pap Zoltán sárospa
taki ref. főgimnáziumi tanár f. hó 
Ö-áu házasságot kötött Révész Imre 
festőművész leányával : Elzával,

— Halálozás. Kollonay Tamás bá
nóéi ny. körjegyző Budapesten f. 
hó ö-én elhunyt. Temetése f. hó
8-án volt Bánócon.

— Tudomásul. Lapunk múlt szá
mában megróttam a reklámnak azt 
a módját, amellyel Metey Kálmán 
igazgató az ő fellépését s Lenkeffy 
Ilona vendégszereplését hirdette. A 
sok félreértés folytán, amely e miatt 
a cikk miatt támadt, ki kell jelen
tenem, hogy m n Mtzoy igazgató 
ur, sem Lenkeffy kisasszony szemé
lyét bántani nem vö t szándékom, 
egyéniségüket nagyra becsülöm, 
színpadi értékükről és képességeik
ről ebben a lapban már több ízben 
elismeréssel nyilatkoztam, s aineny- 
nyiben utólag belátó.n, hogy annak 
a cikknek a hangja — bár szándé 
ko i on kívül — tényleg tuleros volt 
és ha sértő hangú volt, ezért mind
kettőjüktől bocsánatot kérek. — Lán- 
czi Álad ír.

— Mulatság A Sárospataki Önkén
tes Tűzoltó Egylet 1012 január 13- 
án, Sárospatakon, a főiskolai tápin 
tézet nagytermében, a felállítandó 
tűzoltó őrtorony javára, főméltóságu 
H» rceg Wi idischgraetz Lajos ur véd
nöksége alatt jótékonycélu, zárkörü 
kabarét és táocestélyt rendez. A ka 
báré kezdete este 8 órakor.

— Uj telefonelöfizetök. Kiadott te
lefonjegyzékünk kiegészitésekóp kö
zöljük, hogy dr. Grünvald József or
vos 51. és Kalinrvszky Adó f fŰszer- 
kereskedő 52 számmal a nagyraihá- 
lyi helyközi távbeszélő hálózatba 
bekapcsoltattak.

— Uj pénzintézet Homonnán. Uj
pénzintézet alakul részvénytársasági 
alapon Homonnán. E Gu tmann Li 
pót és fia bankházát, egy e célból 
megalakult kon/ocium veszi át. Ala
pitói Grün Bernát, Guttinann Lipót 
és fia Manó, Harmattá And r, Dr. 
Toronszky Elek és Weiszberger Márk. 
Az igazgatóság ugyancsak az alapí
tókból kerül melynek vezérignzgatója 
Guttmann .Manó, a bankház eddigi 
vezetője, ügyésze pedig Dr, To 
ronszky Endre lesz.

— A mikoí petróleum. A mozöla- 
borci járáshoz tartozó Mikón Sztá 
ray Sáudor gróf több társsal két 
ötven méter mély aknából hosszabb 
ideje termel nyers olajat és ezek az 
eredmények csak újból azt bizonyít
ják. hogy a felvidéknek okvetlen 
kilátásai vannak a petroleumbáuyá-

szathoz. Nyolc óv előtt egy angol 
konzorcium a Mikótól nem messze 
fekvő Szukón tett furrási kísérlete
ket és habár ott bőven kibugyant a 
nyers olaj, ismeretlen okból abban- 
hagyta a furrásokat. A mostani ku
tatásnak azonban nagyobb jelentő
séget tulajdonítunk, mivel a vállalat 
ke lő tőkével és szakértelemmel mű
ködik.

— Jégpályamegnyitás. A saujhelyi
gyártelepi dal-, zene- és önképzőkör 
a gyártelepi régi állomási épülettel 
szemben jégpályát létesít melegedő 
helyiséggel és osténkint Jvillanyvilá
gítással. A megnyitás napját falra
gaszokon közölni fogja Idényjegyek 
5 korona árban Gojdics nővérek do- 
hánytőzsdéjébeu már most válthatók.

NYILTTÉR.
A nagyraihályi járás jegyzői kara 

őszinte részvéttel jelenti, hogy köz-
becsült kartársa

Kolonay Tamás
biínőci nyugalmazott körjegyző 

áldásos tevékenységben eltöltött éle
tének 57-ik évében hosszas beteg
ség után Budapesten 1012. évi ja
nuár hó 5 én jobb létre scenderült. 

Béke poraira!

A szerkesztésért felelős:
A S Z E R K E S Z T Ő S É  Q.
Szerkesztő : Lánczi Aladár.

Kiadótulajdonos:
LA N D ESM A N N  MIKSA

10415—1911, tk. szára.

Árverési hirdetményi kivonat.
A sátoraljaújhelyi kir. törvényszék 

tknyvi hatósága közhírré teszi, hogy 
Andrai Gézavhjtónak Silberberg Jó
zsef végrehajtást szenvedők el
leni 33 kor. tőkekövetelés és j<r. 
iránti vhajtasi ügyében az újhelyi 
kir. törvényszék területén levő Sátor- 
aljaujhely rt. váró? határában fekvő 
a sátoraljaújhelyi 2077. se. betétben
A. f  I. sor 515 hrsa. alatt felvett s
B. 1—2. a’att Silberberg József ne
vén álló jószágtestre 2240 koronában 
ezennel megállapított kikiáltási ár- 
ben elrendelte és hogy a fentebb 
megjelölt ingatlan az 1912- évi ja 
nuár hó 18 napjának d. e. 10 órakor 
a kir, törvényszék árverési helyisé
gében megtartandó nyilvános árve
résen a megálapitott kikiáltási áron 
alul is eladatui fog.

Árverezni szándékozok tartoznak 
az ingatan becsárának 10 százalékát 
vagyis 224 koronát, készpénzben 
vagy az 1881 évi 60 L cs. 42. 
§-ában jelzett árfolymraal számí
tott és az 1881 évi november hó 1- 
én 3333. szára alatti keit. ra. kir. 
igazságügymioisteri rendelet 8§ ában 
kijelölt óvadékképes érlékpapirban a 
kiküldött kezéhez letenni, avagy az 
1881 évi LX t. ez. 170 §-a értel
mében a bánatpéznek a bíróságnál 
előleges elhejezéséről kiállított sza
bályszerű elismervényt átszolgáltatni.

A kir. tszék. telekkönyvi hatósága 
megállapítja, miszerint:

1. a fenti ingatlatlan a kikiáltási 
ár felénél alacsonyabb vételárban 
le nem üthető.

2. hogy azon árverelŐ aki a kiki
áltási árat meghaladó ígéretet tesz 
köteles nyomban a leütés után bá
natpénzét az általa ígért vételár 10 
százalékáig kiegészíteni, mit ha el
mulaszt Ígérete figyelmen kívül ma
rad s a haladéktalanul folytatandó 
árverésben mint árverelő többé résst 
nem vehet.

Saujhelyben a kir. tvsz. tk. ha
tóságnál 1011 nov. 7-én.

Wieland s. k.
kir. tszéki biró
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Helia Fa i őrit 
és Dandi 

gyermekek 
részére.

FÖLDES FERENCZ
czipőkölöiilegességek áruházában:

FŐTÉREN, a Xossuth-szoborral 
szemben.

F. L, P. HotfosÍDS és 
the Standard  
urak részére.

Miért jó 8 0

a $rünbaum-/éle kávé?
mert mindig friss pörköle'sü, friss darálásu 
e's több mint 50-fc'le faj van rakta'ron. —

A kávét kívánatra a vevő előtt megpörköli

Q R Ü N B A U M  G É Z A
fűszer- és csemege üzlete Sátoraljaújhely, Széchenyi-tér 17.

OLLA
(■ m a ii

v*a*k
á l u l
«•»*

^  JVÍinöen óra 14 napi próbára adatik
g u m i n  - . . . . .  .

lúbii j A szá llítá s
■

aow or- e szk ö zö lte tik ,
csak utánvétel 

14 nap múlva 
kívánatra viszakU'detik

fsak

TlM 
f á iv á  

éi !•«-
J« b b - 

m k  m i- 
■ S l l i v i  
▼MUU K*i *?i 
tá l lá

Követelje azonban, hogy szállítója önnek 
•sak ULLA-t adjon é* no engedjen ma- *11**1 Ill ái|«*1 
gának csekélyebb értékű hitvány utánzatéi | | |  | |  || |  U1 U 
mint .ép  oly jút“ leldicaórni. Az elárusító, * 
helyek kimutatását, árjegyzéket ingyen 
küld az .Olla* hygien gummigyár Wien,
11 tíll l'raterHtrasse ió . ikreden mintugy uj- 

támények VI drb. 5 korona. I
Kai haló SaloraljaujheljLen Widder J Rőt. 14 (Ül,
•• Rlichard gyógyszertárában és 

Hrabeczy Kálmán drogturiájaban. Senkinek sincsen már többé szűk
---------------------------------------------sége arra, hogy magának valódi

aranyórát 200 koronáért vásáro jón, 
amióta az Elektro aranyórák kitűnő 
szerkezettel (Olasshűtte: rendszer, 

fésűk és fog- készíttetnek. Ezen óra fedele 3 szo- 
kefék kupim- ros, meg nem változó, aranyhoz ha
tok drogueri-sonló féiuvegyülékből s ezen felül 
okban & min- még egy villamos utón előállított, 
den jobb pi- vastag valódi aranyréteggel bevont 
perekeriskc-burkolatból all, minélfogva annak 

• désben, vala- tartósságáért kezességet vállalunk, 
mint szaki’*- Az Elektro aranyórát senkisrro kü- 

letekbeti. önbóztetheti meg egy igazi arany-
--------------jórától. Az óra pontosságiért 5 évi

írásbeli jótállást adunk.

OLLA

A Kossnth Ferencz-utczai 16. 
számú és a Kossuth Lajos-utcai 
10. számú házak bármely naptól

bérbeadók, esetleg eladók.
Bővebb értesítést ad Schweiger
nron Kossuth Lajos-utca 24. sz. _ _  . .. ..

m ’ . . . . .  BÜHLER A-nál WIEN II 9)2Ozv Rooz Adolfné.

^ra csak 9 kor. 75 jlll.
Ehhez illő arany dublé, lánc a tar
tósságért 5 évi jótállássá1, csak 3 
kor. 75 fillér. Egyrdii i elárusitá* 

utánvétel mellett

Afrikanergasse. ______  ___ ______
Nyomatott Landesmann Miksa és Társa könyvnyomdájában Sátoraljaújhely.
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