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Khuen miniszterelnök, hogy a 
választási reform halogatására 
ürügyet találjon, vagy ezer ma 
gyár testülethez kérdést intézett 
s véleményüket kérte a választó
jog dolgában. Persze ez csak 
arra volt jó, hogy elmondhassa: 
várom a válaszokat, addig nem 
csinálhatom meg a reformot.

A kérdést megkapta a pataki 
jogakadémia is. A feleletet most 
adta meg rá s — úgy olvasom 
— a titkos szavazás ellen foglalt 
állást.

Bevallom, engem nagyon meg
lepett ez az állásfoglalás Hogy 
akkor, mikor a világ minden mű 
veit államában titkos már a sza 
vazás és nyilvános szavazást lég 
feljebb a Balkán országokban ta
lálunk, épen a pataki kollégium, 
a szabadelvű felfogás ősi fészke 
álljon ki ennek az elavult, barbár 
szokásnak a védelmére, azt na
gyon csudálatosnak találom.

Úgy tudtam mindig, hogy a 
két nagy kálvinista kollégium közt 
Debrecen a konzervatív, Patak a 
liberális. S most Debrecen a mo
dern titkos szavazást pártolja, 
Patak pedig kardot ránt a hat
vanhetes korszaknak leggonoszabb 
hagyománya, a nyilvános szavazás 
mellett Az egri érseki jogakadé
mia a titkos szavazás hive, a pa
taki kálvinista kollégium pedig 
ragaszkodik a hivatalos presszió 
gyalázatos eszközéhez, a nyilvános 
szavazáshoz.

Érthetetlen ez!
Nem olvastam a pataki jog

akadémia felterjesztését, de na
gyon szeretném olvasni. Mert 
igazán kiváncsi vagyok, hogy ér
telmes és becsületes emberek 
mit hozhatnak fel argumentumul 
a nyilvános szavazás mellett s a 
titkos szavazás ellen.

Sokat olvastam már erről a 
kérdésről, de még eddig soha 
senkitől egyetlenegy argumentu
mot nem olvastam arról, hogy 
miért veszedelmes a titkos sza
vazás. Sehol senki nem mondta 
még meg, hogy mi baj lehet 
abból, ha a választópolgárok sza
vazatukat titkosan, tehát szabadon, 
a lelkiismeretűk szerint adhat-

Az én leifogásom szerint be
csületes szándékú ember nem 
lehet a titkos szavazás ellensége. 
Mert becsületes célja a válasz
tással senkinek se lehet más, 
mint hogy valóban megnyilatkoz
zék az igazi nemzeti akarat, va 
gyis, hogy minden választópolgár 
kényszerités nélkül, félelem nél
kül, szabadon, őszintén adhassa 
le a szavazatát. Ennek pedig 
egyetlen módja az, ha titkosan 
szavazhat, úgy, hogy se felettes 
hatósága, se más hatalmi közeg 
ne lássa, ne tudja, hogy kire 
szavazott s ne üldözhesse érte.

A nyilvános szavazást csak az 
kívánhatja, a titkos szavazásnak 
csak az lehet az ellensége, akinek 
becstelen céljai vannak, aki hiva
tali kényszerrel, hatalmi nyomás
sal erőszakolni akarja a választót, 
hogy vele szavazzon, vagy aki 
vesztegetett s ellenőrizni akarja, 
hogy a megvesztegetett választó 
teljesiti-é, amire a judáspénzért 
vállalkozott.

Ilyen becstelen embereknek kell 
a titkos szavazás, mert ók máskép 
nem folytathatják gyalázatos üzel- 
meiket. De becsületes embernek, 
aki a nemzeti akarat szabad meg
nyilvánulását kívánja, mi szüksége 
van rá? Miért akarják a titkos 
szavazást a pataki tanárok ?

Kár, hogy nem látták harmad 
éve az újhelyi választást. Mikor 
a kormánypárt oda ültette bizalmi 
férfinak a forgalmi főnököt, s az 
előtt kellett megé lni s leadni a 
szavazatát háromszáz vasutasnak, 
akik mind tudták, hogy ez az ő 
felettes hatóságuk, hogy ez mostj 
őket ellenőrzi, s ha az ellenzékre '• 
mernek szavazni, holnapután átj 
lesznek helyezve Ursovára.

Ez szavazás ? Ez becsületes vá- I 
lasztás ? Hisz ez gonoszabb, mint! 
a legbarbárabb emberkinzás! Ezt 
a gyönyörű képet, ezt a minden 
becsületes emberi érzést fehábo- 
ritó barbarizmust, ezt akarja örö
kössé tenni a pataki jogakadémia? |

S nem restelnének aztán egy-' 
egy ilyen „választást* művelt 
európai embernek megmutatni ? 
S nem igaza van-é Európának, ha 
kultúrátlan barbár löldnek nézi ezt 
a mi országunkat, ahol ilyen fél
vad módon, ilyen emherietlenül 
folynak a választások ?

Vagy a pataki tanárokat is el
ragadta az a rosszhiszemű hazug 
frázis, hogy a titkos szavazás ve

szélyeztetné a magyar állam 
egységét ? — Ők is azt hiszik,
hogy elpusztulna ez az ország, ha 
itt a nép akarata szabadon nyi
latkozhatna a választáson?

Az a legveszedelmesebb ellen- 
s -ge a magyar nemzetnek, aki 
ilyeneket hirdet. Mert evvel egy
szerűen lerontja a magyar állam 
létjogosultságát.

Olyan államnak, amely szétsza
kadna, összeomlana, ha polgárai
nak akarata szabadon érvénye
sülhetne, nincs joga létezni. Pe
dig a titkos szavazás hivei szerint 
ilyen a magyar állam. Szerintük 
ezt az államot már csak a válasz
tási erőszak tartja fel, mert azt 
mondják, hogy ha annak lehető
sége a titkos szavazás folytán 
megszűnik, szétszakad az állam. 
Nem őrületes beszéd ez ?

Szépen akarják ezek az urak 
megalapozni a magyar állam jö
vőjét. Á választási erőszakot, a 
főispánok korbácsát nem akarják 
az állam új alapjává tenni. így 
aztán biztos lesz az ország fenn
maradása 1

Nincs igazuk, lehetetlen, hogy 
igazuk legyen. így kell elpusztúlni 
Magyarországnak, evvel a becste
len választási rendszerrel, a vesz 
tegetésekkel, az erőszakkal, a nyílt 
szavazással.

A titkos szavazásból pedig ki
derül majd a nemzet valódi aka 
rata, s annak nyomán megizmo 
sodik, megerősödik, új ezredév 
számára újjászületik Magyaror
szág. S legfeljebb azok a becste
len emberek pusztulnak el, akik 
most a nép megvesztegetéséből, 
a választási erőszakoskodásokból, 
élősködnek.

Bámulatos, hogy ezt nem tud
ják belátni a szabadság iskolájá
nak, a pataki kollégiumnak okos 
és becsületes tanárai 1

— jan. 13.
— A magyar bor hitele a külföldön

Nagyon sajnos jelenség, de a ma
gyar bornak külföld-in nincs nagy 
hitele, a mi számos hamisításnak tu
dandó be. Egy egervidéki borkeres
kedő, — mint a Politikai Híradónak 
— írják, 6C3 hektóliter bort ajánlott 
egy nagy német cégnek megvételre, 
a mire azt a választ kapta, hogy 
sajnálatára a magyar borban nem 
bízik. Erre az egervidéki kereskedő 
az Országos Charaiai Intézet vizsgá
latát és bizonyítványát ajáolotta, de 
ezt sem fogadták el. Tehát kitűnik,

hogy a külföld még állami intézmé
nyeink iránt sem viseltetik valami 
nagv bizalommá1. Azért igen fontos 
ez, hogy a magar bortörvényt ne 
csak a külföldi kormányokkal és 
konzulátusokkal, hanem a kereskedő 
és vendéglős ipari szakkörökkel is 
megismertessék.

1 jpi  iÉníÉ
a jegyzői egyesület csütör
tök délelőtt hozott legújabb 

határozata értelmében

Djltljkti iilliljiií lel.
Áruit legutóbbi számunkban előre 

megírtunk a jegyzői egyesület csü
törtöki ülésével kapcsolatban, az mi 
mind bekövetkezett. Ssoták István 
az egyesület elnöke félreállt az útból 
és a közgyűlés többsége az interuá- 
tusnak Ujhelyben való felállítását 
határozta el.

Lelkes örömmel adtunk hirt 1 * 
zemplénvárrnegyei jegyzők eme ha
tározatáról mindazoknak, akik szivü
kön viselik a jegyzői érdekeket és 
Ujhely város fejlődését. A jegyzői 
kar ugyanis belátta, hogy mindazok 
az érvek, melyeket oly hosszú időn 
át sorakoztattunk fel e lapok ha
sábjain az internátusnak Ujhelyben 
való felállítása érdekében, sióról- 
szóra igazak ; belátta, hogy a jegy
zők érdeke szorosan összefügg a 
várm gye székhelyének érdekeivel 
és hogy mindazok a hatalmas elő
nyök, melyeket Ujhely város kép- 
visulötestütete ajilott fel az inter- 
nátus céljaira, nagy részben bizto
sítják már annak létesülhetését.

A hónapok óta tartó áldatlan harc
— melyet a volt egyesületi el
nök helytelen, a vármegye érdekeit 
s-rlő állásfoglalása idézett elő — 
egy csapásra véget ért és kezdetét 
veheti a rendszeres, szorgos munkál
kodás, amelynek eredménye nem 
lehet más, mint a jegyzői érdekek 
minden vonalon való győzelme.

Csupán a vármegye törvényható
ságának beleegyezése szükséges még 
ahhoz, hogy az eredt .ény teljes le
gyen. Bs bár a törvény hatóság eddigi 
állásfoglalása Patakot tólta előtérbe, 
nem kételkedünk abban, hogy most
— amikor látják majd a jegyzők több- 
s génekJujabb elhatározását, | amely 
Ujhelyben kívánta az internátust fel
állítani — meg fognak hajolni a

Vámos Jenő czukrászata
__________________  Sátoraljaújhely, (a volt Szakátsy-féle czukrászda).________________________

Naponta friss sütemények.
Reggeli és uzsonna kávé.

L a p u n k  i n a i

O Mindet alkalomra a legmüvészibb kivitelben torták, tea
O  és mindennemű sütemények készítését vállalja. —

•  Pontos és figyelmes kiszolgálás
« z A l i m  B  ó i d u l .



4 M Ám  (.2) Szombat január 13.F E L S O M  A G YAR O R S Z Á G I  H Í R L A P

jegyifik kívánsága ©lőtt, és bele- 
egyemek abba, hogy az internátust 
Ujhelyben állítsák fel.

Elvégre a vármegye törvényható
ságának egyformán jóakarattal kell 
viseltetnie a vármegye minden váro
sával szemben, egyforma szeretettel 
kell elősegítenie azok fejlődését és 
ha raegkülürnbüitetett jóakaratot nem 
ic tanúsítanak a székvárossal szem
ben — amely pedig ugyancsak in
dokolt volna — semmiesetre sem 
szabad annak fejlődését megakasz
taniuk akkor, amikor mások — akik
nek érdekei elsősorban jöhetnek szá
mításba a kérdés elbírálásánál — azt 
elősegíteni kívánják.

Zemplén vármegye közszeretetben 
álló a ispánja már többször adta ta
nújelét Ujhely iránti szüreteiének 
hisszük, hogy ezt a szeretetét en
nek a kéidésnek az eldöntésénél 
sem fogja tőlünk megvonni. Es ük rt 
nem tételezünk fel rosszakaratot 
Ujhely iránt a főispán részéről sem, 
hisszük, hogy rövid időu belül a 
vármegye hozzájárulásával állni fog 
Ujhelyben a jegyzői internátus es 
szolgálni fogja a vármegye jegyzői 
karának és e város közönségének 
közös érdekeit.

*

A nagy fontosságú gyűlésről az 
alábbiakban számolunk be reszlele- 
sen :

Részvet.
A közgyűlés elején napirend előtt 

bejelentette Szoták István elnök, hogy 
az eimuit évben az egyesület barom 
érdemes tagja — Pecky Géza, i'atczy 
Fereucz és Kollonay Tamas körjegy
zők — költözött el az élők sorából. 
Mindhármuk temetésen az egyesület 
képviseletében vagy ő, vagy helyet 
tese jelent meg es helyezett koszo 
rut a ravatalra. Indítványozta, hogy 
az elhuuytak érdemeit jegyzőkön) v- 
ben örökítsék meg, a gyászoló 
ladokhoz részvéliratot intézzenek, 
végül az egyesület küiső gyásza je
léül a közgyűlést 5 percre felfüg
gesztette.

Elnöki jelente*
A g)űlés újból való megnyitása 

után elnöki jelentését olvasta fel 
•Szoták István. A jelentés bő ré&zletes- 
séggel foglalkozik az internátus ügyé
vel, ösmertette azt a harcot, amely 
az iuteruatus felállítása korul kelet- 
keiett s kitért — kissé egy oidaiú el
fogultsággal — azokra a személyi 
harcokra is, amely ez ügy kapcsai) 
hosszú időn at dúlt az egyesületben. 
Majd az internátus elnyerese érdeké
ben Ujhely és barospatak részéről 
tett ajauialokat ösiuertette és — bar 
élőimért© Ujhely ajánlatának előnyö
sebb voltat — Patak melleit foglalt 
állast azzal az érveléssel, ogy a var
megye is Sárospatak mellett foglaltál 
lást és a jegyzői kar nem eröszakos- 
kodhalik feisőbb hatóságával — Az 
ioternalus pénzügyi ailasárói is je
lentést tett az elnök.

és beterjesztett közgyűlési meghívó 
másolatát ás előadta védekezését. A 
midőn az október hó 23-ára kitűzni 
szándékolt közgyűlést tudatni akarta 
a tagokkal, megfogalmazta tenta ce
ruzával a meghívót s azt sokszoro- 
sitásrukiadta az iroda személyzetének 
Az eredeti meghívó 3 pontból ál
lott. Ezt az eredeti meghívót magá
val vitte a közgyűlésre és abban 
világosan benne volt az lllésházi 
Endre kilépésének a bejelentése is. 
Gyűlés után az eredeti meghívót, 
ii iután egy etlen sokszorosított pél
dány sem maradt, elhelyezte a gyű
lési jegyzőkönyvben s azt onnan 
csak akkor emelte ki, amikor az al
ispán bekivánta a másolatokat. Ekkor 
sajátkezüleg irta le az eredeti meg
hívóról a másolatot s a kért iratok
kal beterjesztette az alispáhhoz. Nagy 
e foglaltsága miatt az iratokat rög 
tön nem tette vissza hely ökre s mert 
közben gyermekei is haza jöttek i 
karácsonyi ünnepekre, akiket ugy an 
csak befogott az internátusi mun
kába — úgy, hogy volt nap, amikor 
az irodában tizen is dolgoztak —, 
megtörtént az a szerencs'étlensé 
: ogy a kérdéses eredeti meghívó 
elhányódott s minden valószínűség 
szerint a haszontalan papírokkal 
kályhába került, mert fjlhányva 
egesz irodát, nem tudták azt meg
találni. Minthogy az eredeti példány- 
elveszett, sokszorosított példány egy
sem maradt, igy még azt sem tudja 
megállapítani, hogy a sokszorosítás
nál történt e hiba vagy’ nem ? Ez 
ram nézve nagy csapas — úgymond 
— mert Kolozsy vádjaival szemben 
mivel sem tudja magát igazolni, 
csak tiszta lelkiismeretével.

Búcsúzik az elnök.

Pénztári állomány.
Az internátus pénztára mai napig 

— az elnök jelentése szerint — kö 
vetk ező leg  áll:
ö s s z e 1- bevétel mai napig 24118 K 07 f. 
ö s s z e s  kiadás a „ „ 2555 K 92 f.
Pénztári tuaradvany 21505 K 15 f. 

és pedig :
1. Készpénzben 09 K 51 f
2. Nagyiuihályi Gazdasági
Bánknál 1818?*. betét 11072 K — f.
3. 5000 knév. ért. M. kor.
járadék Országos jegyzői 
Bánknál letétben 5000 K — f.
4. Országos jegy zői Bank
nál letétköny vhen 3873 K 45 f.
6. Országos jegy zői Bank
nál folyószámlán 020 K —f.

Összesen : 21505 k 15 f. 
A hamiiitas vádja.

Majd rátért arra vadra, amivel 
Kolozsy Ferenc megvádolta, hogy 
meghamisította aza'iapánhos bekiv áut

Jelentése végén lemondott az el
nök eddig viselt tisztségéről és kérte 
a további működés aló.i felmentését.
— A jegyzői egyesületben azonban 
rendes tagként továbbra is meg 
óhajt maradni, ha nem kívánják őt a 
egyesületből kirektszteni. Mint az 
egyesület rendes tagja anyagilag i- 
segítségére kíván lenni az ezutáui 
időkben az internátusi eszmének, 
Csupán tényleges részt nem vesz 
majd a munkában addig, mig a mai 
áldatlan személyi torzsalkodások meg 
nem szűnnek.

A közgyűlés az elnök jelentését 
tudomásul vette, a lemondást elfő 
gadta és Szoták István eddigi mű
ködése iránti e!ösmeréssel érdemeit 
jegyzőkönyvben örökíti meg. Az el
nöki állás betöltése felett azonban 
nem határoztak, hanem az elnöki 
ügyeknek a legközelebbi tisztujitásig 
való vitélével Mankovics János alel- 
nüküt bízták meg.

Hol legyen az internátus?
A tárgysorozat következő pontja 

az internátus helyének megállapítás 
volt. Mankovics alelnök fe.olvastatta 
Sárospatak és Ujhely ajánlatait és
— bár ő is elösm rte Ujhely aján
latának előny ösebb voltát — azt in
dítványozta, hogy a közgyűlés ra
gaszkodjon ez ügyben hozott a'ap- 
batározatához, melyben Sárospatakot 
jelölte meg az internátus helyéül.
— Hubay Kálmán hosszabb beszéd
ben szintén Sárospatak mellett argu
mentált, mig Ntgy Albert, Haraszthy 
Vince és Knopfier Adolf Ujhely t 
támogatták. Nagy Albert konkrét 
indítványt is tett Ujhely érdekében 
a következőkben :

Mondja ki a közgyűlés, miszerint 
tekintettel arra, hogy a vármegye 
székhelye Sátoraljaújhely és Sá 
toraljaujheiyben is megvannak 
mindazon feltételek, amelyeket az 
internátus felállítása megkíván, de 
kiil nos figyelemmel arra, hogy 
Sátoraljaújhely város a legkedve
zőbb ajánlatot tette az internátus 
létesítéséhez, a Zemplénvármegy ei 
knr- és községi jegyzők internátu 
sát Sátoraljaújhelyben állítja fel. 
— erről az adakozókat egyenkint j 
értesíti. — Továbbá kérvényt in
téz az egyesület Zemplén?

tát tudomásul venni és ai inter- 
nátusra felajánlott adományt at 
esetben is megadni méltóztassék, 
ha az Sátoraljaújhelyben áll itta- 
tik fel.

Eredmény.
A hosszúra nyúlt vita után Man

kovics alelnök Nagy Albert indítvá
nyára névszerinti szavizást rendelt 
el. Sárospatak mellett : Kácz János 
Marikovszky Béla, Szabó Gyula 
Szilij Zcltán, Hubay Kálmán, Eles 
István, Benyovszky Ernő; Sátoral
jaújhely mellett-. Knopfier Adolf, Ha- 
rastthy Vince, Eperjessy Dezső, 
Farkas József, Vojnár Béla. liigán 
Mihály, llvozdovics Péter, Nagy Al
bert, Métely János és Jászay Pál 
szavaztak. — A jegyzői egyesület 
közgyűlése tehát 3 szótöbbséggel 
úgy határozott, hogy a jegyzői inter- 
natust Ujhelyben kivonja felállítani és 
a vármegye törvény hatóságát is fel
kérik Ujhely támogatására.

Még egynéhány apróbb jelentő
ségű ügyet intéztek el s déli 12 
órakor az elnök berekeszthette a 
közgyűlést.

hogyan kell célirányos 
városi politikát csinálni

Vegyünk példát,
hogya 
város

laraonitöl és
Nap nap mellett hallunk hírt arról 

hogy egyes váiosok újabb létesítmé
nyekkel igyekeznek lendületet adni 
gyorsabb fejlődésüknek. Sőt már i 
kisebb vidéki városok is lépést óhaj 
tanak tartani a kor haladásával és 
— amennyire erejük engedi — szi
ves készséggel hoznak meg minden 
á dozatot, hogy elérjek a fejlődésnek 
azt a fokát, amely en alúl nincs élet, 
nincs haladás.

A vármegyénkben kisebb városok 
különösen igyekeznek fejlődni. Egy
mást licitálják túi lépten nyomni) és 
minden felhasználható garast város- 
fejlesztési célokra fordítanak. Sáros
patak. Tokaj. Szerencs,Nagyraihály, 
Varannó nemes versenyre kelnek 
egymással, hogy melyikük éri el ha
marább a fejlődésnek azt a fokát, 
amelyen túl kezdődik az igazi városi 
élet, erősebbb pezsgésnek indúlt a 
kereskedelem, hatalmasabb lendületet 
nyer az ipar.

Es mert tudják nagyon jól, hogy 
mindezen előnyöknek kú forrása a 
gazdasági fellendülés, ily irányban 
igyekeznek elsősorban haladni, gyár
ipar, kereskedelmi vállalatok léteai 
tésével, kedvező vasúti összekötteté
sekké1, célirányos úipolitikával stb. 
Sárospatakon most létesül egy na
gyobb gyárvállalat, Tokaj cetitrai- 
zalla a hegyaljai borkereskedelmet, 
Szerencs már réges-régen szert tett 
egy cukorgyárra, Nagymihály sör 
gy árát alapított, Varannó vasúti üsz* 
szeküttetést szerzett Zt mpiéu alsó 
vidékeivel és most terjeszti azt to
vább a felvidékre.

Most újabban arról kapunk hírt, 
hogy Varannó villany világítást ren
dez be és aszfalttal látja el utcáit, 
Nagymihály pedig sétateret létesít 
és új városházat épit.

Egyszóval haladnak rohamosan a 
körülöttünk fekvő vidéki városok, 
csuk mi, a vármegye székvárosa ál
lunk még mindig azon a ponton, 
ahol évekkel ezelőtt hagytuk ab' 
a munkát. Nincsenek kereskedelmi 
vállalataink, nincs gyáriparunk, út
jaink a leghanyagoltabb állapotban

nézzük, hogy a vármegye jóságos 
kegyelme miként szakit ki belőlünk 
győri egymásutánban egy-egy da
rab életet.

De magával, a város belső fej
lesztésével sem törődünk semmit. 
Járdáink a legelhanyagoltabb álla
potban vannak, közvilágításunk a 
legbotrányosabb valamennyi vidéki 
város között, városházánk szűk, hasz
navehetetlen, nincsen az idegen for
galom lebonyolítására szükséges ele
gendő és kellő kényelemmel beren
dezett szállodánk és csigalassúsággal 
csináljuk meg azokat a létesítmé
nyeket is — pldul a csatornázást 
— amelyre feltétlen szüksége van 
a városnak már közegészségügyi 
szempontból is.

Es mindennek oka azokban kero* 
sendő, akiket a közbizalom a vároc 
sorsának az intézésével bízott meg. 
A képviselőtestület lelkét terheli 
minden bűu azért, amiért nem va
gyunk képesek lépést tartani a ha- 
adásban nemcsak a velünk egyen
rangú városokkal, hanem a várme
gye kisebb helyiségeivel sem. A sze
mélyi, felekezeti és egyéb érdekért 
való folytonos küzdelmek kiszorítot
tak a városházáról minden eredmé
nyes, a köz érdekében való munkál
kodást és odavitték a várost arra a 
lejtőre, amelyen át csak a visszafej
lődéshez juthatunk.

Pedig itt volna már az ideje, hogy 
nekilássunk a munkának és helyes, 
có tudatos igyekvés e fej ődésntk in
dítsuk ezt a szerencsétlen, minden 
oldalról elhagyatott várost. Es ha 
már nem akarjuk követni a veiüuk 
egyenrangú városokat a fejlődés ut
ján, vegyünk példát legalább Várán- 
nótól és Nagymihály tói, hogyan kell 
megalapozni az útját a rendszeres, 
fokozatos haladásnak.

h
s í

A képviselőtestület csütörtökön 
tartott közgyűlésen letárgyalta 
a kereskedelmi iskola szerve* 
zési szabályrendeletét és meg
szüntette a városi háztartás
ban 1921. január elsejével be- 

állott exlexet. ——

K>« törvényhatóságához az iránt, vannak, vasúti összeköttetéseiukkel 
hogy az egyesület ebeit határoza-í nem törődünk, sőt ülhetett kezekkel

A város képviselőtestülete csü
törtökön délután ismét közgyűlést 
tartott, amikor a kereskedelmi 
iskola szervezési szabályrendelete 
került tárgyalás alá Es mindjárt 
elöljáróban megállapíthatjuk, hogy 
a szabályrendeletet a képviselő
testület nem kezelte ezúttal azzal 

hevességgel, amellyel az ez 
Ugybeni első tárgy alások alkalmá
val találkoztunk. Voltak ugyan 
most is szenvedélyes viták, ami
kor a képviselőtestület tagjai az 
indulatokat vonultatták fel érv
ként, de csak pillanatokig csa 
pongtak ezek a szenvedélyek, 
hogy aztán ismét helyet adjanak 
a békés, nyugodt mederben való 
tárgyalásnak.

A vita először akkor vált szen
vedélyessé, amikor az igazgató- 
bizottság szervezetéről tárgyaltak. 
Egyesek ugyanis — köztük el
sősorban dr. Kellner Soma és 
1 lalász József — liberális szem
pontból veszélyesnek és a retro- 
gád irány leliil'-erekedésének tar
tották, ha a bizottság tagjai közé 
felveszik az összes lelekezetek



4 szám (.3)
Szombat január 13.f e l  S O  M a  G YAR O R S Z Á G !  H Í R L A P

lelkészeit, mig mások épen a li* 
beralizmus térfoglalását látták ab
ban, hogy a lelkészek felekezeti 
különbség nélkül valamennyien 
belekerülnek a bizottságba.

Egyszóval ismét előkerültek a 
képviselőtestületben azok a szem 
pontok, amelyek útját akasztották 
eddig is minden eredményes 
munkának. Előkerültek a rég ös- 
mert hangzatos frázisok, hogy 
annak posványába fulasszanak az 
tán minden komoly szándékot. 
Mert a magunk részéről teljesen 
fölöslegesnek, hiábavalónak tar 
tottuk az egész vitát, amennyiben 
nem látunk semmi veszélyt — 
speciálisán ebben az esetben — 
abban, ha a hiifelekezetek lelké
szei tagjai lesznek az igazgató 
bizottságnak, de viszont — és 
ezt is ki kell jelentenünk — a 
liberalizmus diadalának sem va 
gyünk hajlandók elösmerni, hogy 
lelekezeti külömbség nélkül ke
rültek azok oda be.

Ösmerünk ugyanis olyan lelké
szeket — és az újhelyi lelkészek 
nagy része ilyen — akik a libe
ralizmusnak nagyon sok szolgá
latot tettek már és ők maguk 
küzdenek legvehemensebben min
den retrogád irány íelülkereke 
dése ellen. Nem láthatjuk hát 
semmi veszélyét a liberalizmusnak 
akkor, amikor nagy részben libe
rális gondolkozásé emberek ke
rülnek a bizottságba. A libera
lizmus győzelmét pedig azért nem 
akakarjuk e választás során elös
merni, mert el sem képzelhető, 
hogy egy különléle vallásfeleke
zetek által lakott városban ne 
részesüljön egyenlő elbánásban 
minden felekezet lelkésze.

Ebben a kivételes esetben pe 
dig helyesnek tartjuk, hogy a lel
készeket beválasztották az igaz 
gató bizottságba. A lelkészek mind- 
cgyike ugjanis foglalkozott, vagy 
loglalkozik tanítással s mint ilyenek 
bizonyos pedagógia szakismere
tekre tettek sz rt. Hasznára vál- 
hatik tehát csak az intézetnek, 
ha a pedagógiai szakismeretekkel 
biró emberekre van bízva az irá 
nyitás, a vezetés.

Nem helyeselhetjük azonban a 
képviselőtestületnek egy mási.v 
határozatát, — amely szintén he
ves összekoccanásra adott alkal
mat — hogy a polgári iskolák 
igazgatóit nem vették fel az igaz
gató bizottságba. A polgári isko
lák előkészítői a kereskedelmi 
iskolai tanulmányoknak, a polgári 
iskolai igezgazgatók tehát, mint 
kereskedelmi ssakismeretekre elő 
készítő intézetek vezetői méltán 
és joggal tarthattak igényt arra, 
hagy beleszólást biztosítsanak ne 
kik a kereskedelmi iskola vezeté
sébe. De igényt tarthattak rá 
azért is, mert mint pedagógusok 
csak hasznára válhattak volna az 
iskola fejlődésének.

Végeredményben azonban na
gyobb veszély nem származik majd 
a felső kereskedelmi iskolára egyik 
határozatból sem. A szervez si 
szabályrendelet — amelyet cse
kély stiláris módosításokkal elfo
gadtak — a maga egészében 
megfelel a célnak és alkalmas 
arra, hogy az iskola irányítását, 
vezetését úgy pedagógia, mint 
pé.izügyi szempontból helyes me
derben tartsa. Es ezért megnyug

vással fogadhatja mindenki azt a 
munkát, amit a képviselőtestület 
csütörtöki ülésén végzett.

*

A közgyűlésen még egy fon
tos határozatot hozott a képvise 
lótestület. A város — a tisztvi
selői karban évek óta tartó zava
rok folytán — január elsejével 
exlexbe került. A községi törvény 
értelmében ugyanis pótadókat 

költségvetés hiányában — az 
előző évi alapon lehet szedni. 
Miután azonban rz 1911. évi 
költségvetés — melyet csak e 
hónapban intéztek el — tör- 
vényhatóságilag jóváhagyva nin
csen, nem volt hát előző évi alap, 
amely szerint az 1912. évben 
pótadót lehetett volna szedni. — 
Hogy az exlexet elkerüljék: a 
képviselőtestület felhatalmazta a 
tanácsot az 1911 es, még tör- 
vényhatóságilag jóvá nem hagyott 
költségvetés szerinti pótadónak 
1912. évben való szedésére.

Végül Halász József terjesztett 
elő interpellációt a husdrágaság 
ügyében, melyre azonban csak 
legközelebb — ha majd az ide
vonatkozó aktákat áttanulmányozta 
— ad végleges választ a polgár 
mester.

Ál-tanitónők garázdálkodása 
— Szélhámos könyvügynö
kök. — Sátoraljaújhely váro
sát is szerencséltették

Néhány hónap előtt hangos bot 
rány verte föl a fővárosi sajtót. A 
jótékonyság nevében elkövetett visz 
szaéléseket lepleztek le a lapok. E* 
p* dig abbó az alkalomból, hogy 
egy sereg asszony-ügy nők ellepte o 
kerületeket s az országos tanító- 
egyesü'et és a tanit íkháza javára 
jótékony adományokat gyűjtöttek. 
Mind -nütt tanítónőknek adták ki 
magukat s hogy küldetésüknek n) o 
matekot adjanak, igazolványt is 
kaptak az egyesülettől. Természetes 
igen c-ekélv összegrő , 2 — 3 körött 
ról volt szó, melyet senki sem ta
gadhatott meg az önfeláldozó „*a- 
nitónők“-lő . Gyűlt is szépen az alá 
irábiiv, de a jótékony adakozóknak 
alighanem örökre elvette a kedvét 
a közjótékonyság oltárán való áldo
zástól. Mert a jó tanítónők nem 
igen vették átn fül az a áirl össze
geket. Nem ára!

— Mi mm koldulni jöttünk! — 
mondtak éppen azért bizony o« 
ellenszolgáltatást adunk a jótékony 
adakozóknak. Bizonyostárgyat. Amig 
ezt meg nem kapja, nem is vesszük 
el az összeget.

Természetesen ez az ö. érintésűn 
előadott igazolás még nagyobb bi- 
za'mat keltett a hölgyek iránt, akik 
főleg az asszonyokat keresték fel az 
alairá>i ivekkel.

— Tetszik tudni, zsenánt dolog 
nekünk — tanítónőknek — férfiakat 
felkeresni.

Persze, persze, — mondta a lép. 
reraeiit háziasszony — akik most már 
a legteljesebb bizalommal adakoztak 
két három koronát.

Pár nap múlva aztán megkapta 
az „ellenszolgáltatást** egy — könyv
kiadó C'gtől. Értesítette az illetőket 
u cég, hogy a megrendelést egy

díszes, nagyszabású műre megkapta 
• azt 96 korona árban, havi kót-há- 
roru koronás részletek mellett már 
legközelebb szállítja.

Arról értesülünk, hogy ezeket u 
könyveket egy meg nem nevezett 
kiadóhivatal állítólag a Migyarorsz. 
Tanítóegyesületek Orsz. Szövetsége 
segélyalapja javára adja ki, de azért 
az előfizetők ily módo í va'ó szerzése 
mégis csak visszaélés. Ezért a fő
városi rendőrkapitányság a legsú
lyosabb kézzel nyúlt bele az ügybe 
s a megrendelések .nagy részét tö
rülték is. A hölgyek pt dig vidékre 
szorultak.

E napokban Kassát és városunkat 
tisztelték meg az ál tanítónők és itt 
is egész sereg uriasszony ment lépre 
nekik. Halomszámra érkeznek a szo
kásos levelek s igen sokan m-g fér 
jeiknek sem mernek szó'ni az eset
ről. Azért tesszük szóvá a dolgot, 
hogy azok, akik ily megrendelési 
aláírásokat tettek, bizalommal fór 
du janak a rendőrkapitánysághoz 
amelynek kötelessége védelmet nyuj 
tani az i'yen visszaélések ellen. Ha 
pedig a hölgyek váró-unkát még 
szerencséltetnék, menjen el a ked
vük a további eredményes — jóté
konykodástól.

r r

ÚJBÓL

A HÚSUZSORA.
A husdrágaság, ez a rettene 

tes veszedelem újból ijesztő 
me'rvben fenyeget. A mészáros 
urak — látva a nemtörődömsé
get, amellyel ezt a kérdést a 
városházán kezelik - újból 
felemelték a húsárakat arra az 
árra, amelyen akkor volt, mikor 
a helybeli sajtó először kezdett 
egyértelmű harcot a hűsdrágaság 
ellen. Újból 1 kor. 76 fillér egy 
kiló marhahús, mint régen, sőt
— ha az eddigi mérvben foly 
tátják az emelést — el lehetünk 
készülve arra is, hogy rövidesen 
2 koronát fogunk fizetni olyan 
marhahús kilójáért, melynek a 
fele csont és cafat.

I£s mindez azért történik, mert 
a városházán nincs meg az a 
kellő lelkiismeret, amely egy vá
ros adminisztrációjához szüksé
ges, mert a hivatalos körökben 
nincs elég fogékonyság a közép 
osztály és különösen a szegé
nyebb néposztály ezer bajai 
iránt. A városházán ma nem 
olyan tisztviselők ülnek, akik 
meg tudnák érteni, hogy mi 
mindenre van szüksége e város 
polgárságának, ha megélhetését 
csak némileg könnyűvé akarja 
tenni, — hanem egyszerű bü
rokraták, akik gépmódjára dol
goznak és a rendes sablonoktól
— még ha törvényes lehetőség 
van is rá — nem térnek el.

A bürokráciának ezek a sem 
mivel sem törődő sablonjai tet
ték lehetővé, hogy a husdrága
ság kérdése újból ijesztő mérv
ben kerüljön előtérbe, hogy a 
mészárosok urozsásokhoz méltó 
kegyetlenséggel ragadják ismét 
torkon a közönséget és szorít

sanak ki belőlük minden utolsó
garast.

November 28-án tartott kép
viselőtestületi ülésen — a lapok 
egyértelmű állásfoglalásának ha
tása alatt — végre indítványt tett 
a polgármester a husdrágaság 
megszüntetése iránt és ekkor egy
hangúlag a következőket hatá
rozták :

A vágóhídi szabályrende
let 3 és 6 §-ait módosítják 
A 3-ik §. szerint eddig csak 
heti és országos vásárokon 
lehetett vidéki húst hozni a 
városba, most mindennap 
lehet majd; a 6 §. szerint 
eddig 10 fillér volt a vidéki 
hús orvosrendőri vizsgála
tának a dija, ezentúl 4 f i l 
lér lesz. Utasították a pol
gármestert, hogy a városnak 
a hatósági mészárszék fe l
állítását elrendelő határoza
tát hajtsák végre s utasítot
ták a tanácsot, hogy a vi
déki hús kimérésére alkal
mas helyiségről 15 nap alatt 
gondoskodjék, a szabályren
delet változtatására vonat
kozólag pedig 30 nap alatt 
tegven a közgyűlésnek ja 
vaslatot.

Alig hogy nyilvánosságra ke
rült ez a határozat, nyomban le
szállították a mészárosok a hús 
árát 8, majd néhány nap múlva 
újból 8 fillérrel. S ha a határo
zatot a maga egészében végre
hajtottak volna, ma már talán 
1 kor. 40 fillér volna egy kiló 
marhahús.

De mert nálunk mindenben 
csak H  munkát végeznek, hát 
ezzel az üggyel sem bánhattak 
másképen. Nem mondták ki a 
határozat birtokon kívüli végre
hajthatóságát és Így még mindig 
nem tehet a tanács és a polgár- 
mseter ez ügyben semmit, mig a 
határozat jogerőre nem emelkedik, 
így történhetett meg aztán, hogy 
ma, másfél hónappal a határo
zat után sincsenek végrehajtva 
azok a határozatok, melyekre 
15 — 30 napos terminust tűzött a 
képviselőtestület.

Csak természetes, hogy a mé
szárosok, mihelyt látták, hogy a 
közeljövőbe., semmiféle veszély 
nem fenyegetheti őket, újból fel
emelték a húsárakat a régi ma
gasságra és nem lehetetlen az 
sem, hogy a közeljövőben még 
magasabbra szökik a húsár a 
mészáros urak jóvoltából.

ls ezen az állapoton csak az 
segíthet, ha a képviselőtestület 
újból erélyes, intézkedéseket tesz 
ez ügyben. Össze kell nyomban 
hívni a közgyűlést és ki kell 
mondani, hogy a novemberben 
hozott határozat egész terjedel
mében félebbezésre való tekintet 
nélkül végrehajtandó. — Ha ezt 
megteszi a képviselőtestület, ak
kor rövidesen teljesen sikerül 
megtörni a mészárosok húsuzso
ráját. de ha továbbra is az ed
digi halasztó politikát követik, 
úgy csak újabb tápot adunk az 
uzsorának.
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Sikertelen

színházi esték.
Égés* héten át — a gr. Csákyné 

jutaloroestéjének kivételével— üres, 
vagy félig telt pjdsorok előtt ját 
szőtt a társulat. A közönség, amely 
utóbb oly lelkes szeretettel pártolta 
a Meeey Kálmán vállalkozását, egy
szerre elhidegült a társulattól és 
feltűnően kevés számban látogatja 
a színházat. Azok a szép, meleg szín
házi esték, melyek utóbbi időben 
oly gyakorta fakadtak a közönség 
és a társulat kölcsönös megértéséből, 
egyszerre véget értek és tanyát 
ütött a nézőt* ren az unalom, amely 
megö ője mind-n eredményes mun
kálkodásnak.

Feltűnő jelenség ez a hirtelen vál
tozás, de nem érthetetlen. A mily 
nehezen melegszik bele a publikum 
a szinházbajáránba, ép oly könnyen 
szokik el attól. Nem keli több, mint 
2—3 egymásután következő gyenge 
előadás ós az a közönség, 
előbb szeretetteljes melegséggel adott 
impulzust a szereplőknek fokozottabb 
igyekvétre, hirtelen fagyos közöny- 
nyó változtatja előbbi magatarta^at 
és ezzel kiöl a színpadról egy csa
pásra minden ambíciót.

Erre a változásra ptdig ép ele
gendő okot szolgáltatott a direkció. 
Most gyors egymásutánban oly da
rabokat hozott színre, amelyek a a 
posan elvehetik a kedvét minden
kinek a sziuházbajárástól. A Siro- 
goff Mihály utazása, a Cirkusz kin
cse, a Tót legény Amerikában, 
Makviragok, mind olyan termékei 
színpadnak, amelyek a maguk gyen
gesége, bevehetetleusége mellett 
még a legeredményesebb színészi 
munkát is értéktelenné, semiuivt 
teszik. Természetes hát, hogy a pub 
likum, amely a belépő dijat lefizeti 
nem hajlandó tűrni, hogy állandóan 
a színpadi termékek salakjával trak- 
talják.

Ezen a ponton keresendő hál az 
oka a színházban történt hirtelen 
változásnak. Es mi — akik eddig 
valóságos erőszakkal ösztökéltük 
közönséget a szinházbajarásra — iga
zat adunk a távolmaradóknak. Nem 
érdemli meg a pártolást az olyan 
direkció, amely egyedüli célját ab 
bán latja, hogy probara Aegye azok 
türelmét, akik eddig lelkes szeretet
tel segítettek elő a színigazgató üz 
leti vállalkozását. Es épen ezért 
azou sem Csodálkoznánk, ha ezenlú. 
még akkora pártolásban sem volna 
része az igazgatónak, amint a teg
napi előadáson. Ahol neiu fognak a 
jóakaratu figyelmeztetések, ott ra 
dikális eszközökkel kell érvényt sze
rezni azoknak az igényeknek, ame
lyeket joggal lámaszthut a közönség a 
belépődíjak ellenében 

Es ez a közönség tud 
lenni a végletekig. Jó 1
jegyezni * direlci luk.

-  Gr Csákyné jutalomjátéka. Csü
törtökön este a „Nebántsvirág*4 elő
adásának keretében volt gr. Csákyné 
Barna Manci jutalomjátékal I)e bár
mennyire szeretnek is, nem tudunk 
ez estéről sok jót írni, Gr. Csákyné 
ezúttal is a szokott jó volt. Játéka, 
éneke, tánca küiön-külön is nagy si 
k« rrel jártak, ámde mégis meglátszott 
rajta a betegség okozta indiszpozició, 
ame'y zavarólag hatott az egész 
előadás során. A közönség azonban 
a szokott melegséggel, szeretettel 
fogadta kedvencét és a tapsokon kí
vül sokat juttatott az ünnepoltnek 
a virágokból is. A többi szereplők 
közül Aldory, Reviczky és Deák 
nyújtottak elfogadhatót.

H Í R E K .

könyörtelen 
esz ezt in g«

Felkérjük lapunk tisztelt előfize 
tőit, hogy a dec. hó .végén 
lejárt előfizetési dijat lehetőleg 
postafordultával küldjék be.

Kinevezés. Az igazságügyminis- 
ter Ecscdi Jozsef homonnai jarásbiró 
sági joggyakornokot a tahi jarasbi 
rósághoz jegyzővé, Györki Dénes vág- 
ujheiji jarasb.rósagi di,no*ot a gai- 
sz*CjI jarasbirosaghoz írnokká ne
vezte ki.

A függetlenségi körből.
A luggetlcnsegi kör választmánya 
holnap, vasárnap d. u. 6 órakor 
ülést tart, melyre a ^választmány 
tagjait ezúton is  meghívja az el 
nökség.

— Szakosztályi ülés. A Zemplén- 
megyei Gazdasági Egyesület szőlé
szen és borászati szakosztálya f. ho 
15 ikén d. u. 2 órakor ü.ést tart.

— Kardparbaj. Ma délben fél 1 
órakor kardpárhaj volt a „Magyar Ki
rály** szálloda nagy ti rímben, melyen I 
Koboz Hugó lapszerkesztő es dr. t'üzes- ^

vasárnap legnagyobbrészt elolvadt s 
másnap ismét kemény hideg lett. A 
sár és víz megfagyott. A gy alogjá
rók egyszerre Csúszósakká lettek s 
vigyázattal kell járnunk, hogy el ne 
csusszunk.JA csuszainlós gya ogjárók 
sok végzetes balesetet okoztak már. 
Éppen azért kel! óvatosnak lenni. 
A háztu’ajdonosokat a városi sza
bályrendelet köte'ozi arra, hogy há
zaik előtt a járdáról a havat elta
karítsák s a gyalogjárót fürészporral 
vagy homokkal hintsék be. Csak a 
rendőrség is teljesítse kötelességet 
és a legnagyobb szigorral járjon el 
azok ellen a házigazdák ellen, akik 
a szabályrendelet kötelező intézke
déseinek nem tesznek eleget.

— Csodarabbi Sátoraljaújhelyben
A Hungária szálloda külön szobájá
ban igen érdekes vendég lakik. A 
neve S Eizik. Foglakozására nézve 
rabbi, kaba'ista. Egyik vidéki lap 
így ir a csodarabbiró : „Riporterünk 
meglátogatta a csodarabbit. Egy 
könyvekkel megrakott tisztánál ült 
és a bibliát olvasta. Bemutatkozás 
után leszállt a székéről, fül és a'á 
sétált a szobában, hogy termeiét 
megmutassa. Igazan bámulat raraól tó 
egy alak. Olyan kicsiny, mint egy 
10 éves gyerek. De a kicsiny , széles 
törzsön nagy fej van éles, szúrós 
sét szemmel. Fejét a szokásos rabbi 
sapka födi. amely alól egy kissé 
feigöndüritve lógnak le a huncutkák. 
Miután elfoglalta helyét a széken, 
megkezdette a taliuudolvasást, meg
mondotta a riporterünk életkorát, 
keresztnevét, múltjának főbb mo
mentumait és szó olt a jelenről, meg 
a jövőről. A csodarabbi 50 éves, nős 
és hat gyermeke vr.n, akik mind 
oly kicsinyek, mint ő. Már nagyon 
aokau keresték fel a Csodarabbit.“

Szemgyógyintézet van JKisklctm.
— A „Vasárnapi Újság1* január 14-iki 

száma nagy tömeget közli az érdé-
. „v- és se* p képekuek a budapesti 

sery Zoltán ügy véd adottak szemben j népszálloról, Uj-Guineából egy ina- 
egy mással. A párbajnál segédként R<>- gyar utazó felvételei nyomán, a bu-

^r. pesti gróf Batthyány Palota műkin- 
„r,o .ír a Nyjtrán felfedezett nagy

be tű  rézlapba metszett M .doiin

hoz részéről Widder Géza 
Göncty Dezső, Füzesséry részéről dr 
Busa B*la és Diószeghy József sze 
repeltek, orvosok dr. Weiss Bertalan 
és dr. Fricd Samu voltak. A felek 
rend .ívüi hevesen cssaptak össze és 
mindketten több hely• n sérüitek meg. 
A sérülések könnyű természetűek.

— Adózók figyelmébe. A
ház- és földbirtokot terhelő tar
tozások kamat tehervallomási ivei 
1 hó 31-ig a városi adóügyosz
tályba feltétlenül benyújtandók.

— Veszedelmes szélvihar. Na;y 
szélvihar dühöngött f. hó 8áu hwj- 
nalbau mindenteló és ez a vasún 
forgalmiban is zavarokat okozott. 
Sz*rvncsen még vasúti balesetet is 
okozott a vihar, amely azonban — 
véletlen szerencse — nagyobb vésze
dé. inét nem okozott. A cukorgyári 
kiluuó vágányon á.ló egynéhány 
üres koc-it ugyanis a szélvihar elin
dította Taktaharkány irányába, még 
ptd.g oly erővel, ho y a csonka vé
gén álló vasbika sem birla feltartóz
tatni. A vasbikát kitörve, a kocsik a 
vágányból ki^iklőttük. A miskolci 
hajnali személy vonat mozdony a aki- 
sik olt kocsik egy ikének, mely a fő
vágányhoz közel ju olt, a végét sú
rolt*, ügy, hogy a teh r öcsik ősz* 
törtek, a gép is megrongálódott. Em
beréletben kar neiu esett,

— Csúszósak a járdák Mo*t már 
tagadhatatlanul tél van Éjjel nappal 
kemény a hid g s d d r. gve, \ ó- 
rü-r fázott orral sietnek az embe
rek nz utóin. Az első állandó hú

képről, a polikiinikai revükről, átéli 
tátrai sportok ró1, a tíéga szabályo
zás..ril, stb. Ehhez a változatos kép
anyaghoz járulnak a szépiroda'mi 
olvasmányok: Szemere György re 
génye, Zsoldos László e besiélése, 
Lovászy Károly verse, egy régi an
gol nyelvű magyarországi útleírás 
ismertetése Könyves Tóth Kálmán
tól, Alex tudor Bernit színházi cikke 
stb. Egyéb közlemények : tío^d infy 
Ödön cikke a B *ga szabályozasáró , 
Farkas Zo.tán és dr. Sidő Zoltán 
cikkei a hétrőlsarendeshetirovatom 
Irodalom és művészet, sakkjáték. A 
Vasárnapi Újság előfizetési ára ne 
gyedévre üt korona, a „Világkróni
káival egy ütt hat kororona. Meg
rendelhető a „Vasárnapi Újság** ki- 
adóhivatalában (Budapest, IV. kér.. 
Egyetem-utca 4 szám.) Ugyanitt 
megrendelhető a „Képe Néplap* a 
l»*go csóbb újság a magyar nép szá
mára, félévre 2 korona 43 fillér. j

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

Szerkesztő: Lánc/.i Aladár.

K ia d ó tu la id o n o i: 

LANDESMANN MIKSA

Tk. 3612—911. szára.
Árverési hirdetményi kivonat.

A gálszécsi kir. járásbíróság mint 
tkvi hatóság közhírré teszi, hogy 
Tamás Mihály végrehajtatnak Mi- 
nyovszki József ós neje végrehajtást 
szenvedő elleni 500 kor. tőkeköve
telés és jár. iránti végrehajtási ügyé
ben a sátoraljaújhelyi kir. törvény
szék (a gálszécsi kir. járásbíróság) 
területén lévő Gá'szécs községben 
fekvő a gálszécsi 952 A. I. 1 sor. 
543/6 hr«z. a. felvett B 1. B 2. a. 
Minyovszki József és neje Ba'iczki 
Zsuzsanna nevén álló ingatlanra 603 
korona ezennel megállapított kikiál 
tási árban 500 kor. tőke ennek 1910 
évi január 10-tŐI járó 5 százalékos 
kamata, 147 korona 84 fillér költség 
erejéig Dr. Szirmay Béla árverési 
vevő ellen, ennek költségére és ve
szélyére elrendeltetik — a letett bá
natpénz ptdig elvesztettnek kiraon- 
datik és hogy a fentebb megjelölt 
ingatlanok az 1912 évi januar hó 
31 napjá nak d e . 1 1  orakor a gál- 
sz- c i kir. jbiróság mint tkvi ható
ság hivatalos helyiségében megtar
tandó nyilvános árverésen a meg 
állapított kikiáltási ár kétharmadá
nál alacsonyabb áronéi nem adható.

Árverezni szándékozók tartoznak 
az ingatlanok kikiáltási árinak 10 
% vagyis 60 kor. 30 f. készpénzben 
vagy az 1881 évi 60 t. ez. 42. 
§-aban j dzett árfoly mmal számí
tott és az 1881 évi november hó 1- 
én 3333. szára alatti kelt. ra. kir. 
igazságügyministeri rendelet 8§ ában 
kijelölt óvadékképes érlék papírban a 
kiküldött kezéhez letenni, avagy az 
1881 évi LX t. ez. 170 § a értel
mében a bánatpéznek a bíróságnál 
előleges e hejezéséről kiá ütött sz - 
bilyszerü elismervényt átszolgáliatni.

Kelt Gálszécien a kir. járásbíróság 
mint tkvi hatóságnál 1911. évi d c* 
hó 27. napján.

Valkovszky s. k. kir. jbiró. 
Tk. 52)911 szám.

Hivatalos je'entés Tara is Mihály
nak — Minyovszky József és neje 
elleni ügyben.

V É G Z É S .
A kir. járásbíróság mint tkvi. ha

tóság a 3612)911 tk. szárap árversi 
hirdetményt akként igazítja ki, hogy' 
a bírói árverést nem 500 korona és 
járulékai, hanem, 2341 korona tőke, 
ennek 1911 évi okt* bér hó 3 tói járó 
5 százalékos kamata és a 3012|911 
tkv. sz kérvényért megállapított 22 
korona költség erejéig fog megtar 
tatni, egyébként a 3612|911 tkv. sz. 
árverési hirdetményt érintetlenül 
hagyja.

Kelt Gálszécsen a kir. járásbíróság 
mint tkvi. hatóságnál 1912 évi ja
nuár hó 11 napján,

Valkovszky s. k.
kir. jb.

Árverési hirdetmény.
A saujhelyi kir. jbiróság 911. V. 

«78)6. sz. végzése folytán, Nagy 
tHttvérek. kas ai cég 213 kor. 80 fii. 
követelésének és járulékainak hehaj 
tása végett 1912 évi január 23-én 
d. e, fel 12 orakor seujhelyben, 
(külső határ) vhjtást szenvedőnek a 
K iv shegy m el'et i házában, el rve- 
rezein azon 030 koronára b e ü t  in
gó! ut, mely* kel a saujhtlyi kir. jbi- 
ró.ség 910 Sp. I. 538) 1 sz. vhtást
vsetiwdő v* gz sí a lpján, a 911 
778)2 sz. vhjtást jkben 1—2 t. al. 
lefoglaltam u rn, zongorát stb-

S j u j  hely 1912, jan 8 un
Rosrer Imre. bir. vhajtó

Gyogvitliató-c a tildöbaj?
Ki a rendkívül fon• • < k. i m.i, I. ‘ n .

dióiét

Ki a  rondkivtll fon 
állandó rekedtség gj ül r n <
orroiátdl •  k iveik*iő tárg\r 
órvvaok eit a teát mint kitt 
Liebcr f< lc n< vényekből k. rn 
betegnek minden rizikó m.kb. 
ktildjiik a (i)óg\ithatő  c a tLdítaj ? 
Bariin, 957. MüggeUtrasse 25

k. i i. - in mienkit f.-glniknztnt. n kit asztma, tüdő
i g  min talált orvoslási. Minden ilyenfélo b eiig  kap 

Ü ,ő C)iiha l6a  lűddbaj ? Azunkutil p ríb .« o m « Kol kitűnő diet
** Sc«cl* lutorkuldiis- tüdöcsucshurt, tddSvdu, makacs költözés elnyilktaoddt vacv

n,k Ut,esen müven kopekkel tiuttmann cir. „rvnst.1l a F in«.n.gy ,1gy i„u .,t t i

......... t  “ f - : s
rn c n  is  Wimemcsen. Tessék leTeleíől.pnt írni Puhlmann el Co. címre
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elsajátítja  azon vívmányokat, 
melyekkel a tápszerkémia a 
a h áziasszon yt megajándékozta.

Dr, Oetker sütőpora á. 12 f
élesztő pótlásául szolgál, 
mellyel kuglófokat, linzi és 
más egyéb tortákat, valamint 
mindennemű süteményeket s 
tésztákat lazábakká, nagyob- 
baká, jobb izüvé és könnyeb
ben emészthetővé tesz.

Dr. Oetker pudingpora á. 12  
f. tejjel főzve, gyermekeknek 
és felnőtteknek csontot képző 
nagyszerű és olcsó utóeledel 
nyújt.

Dr. Oeíker vanilincukra á
12 f. csokoládé, tea, puding, 
tej, mártás és crérne vanilliú- 
zására szo'gál és teljesen pó
tolja a drága vanillia-csövet. 
Egy csomag tarta'ma 2—3 jó 
vanillia csőnek felel meg. 
Kimerítő használati utasítás min
den csomagon. — Kapató minden 
élelm iszer üzletben.valamint dro

gériában. Vények ingyen.
Dr. Oetker, Baden-Wien.

Kapható Saujhelyben : 
Behyna Testvérek. Bilanovics P. 
és Társa, Gyarmathy Béla Nagy I 
Ferenc utóda, Klein Albert, Wil- 

kovszky és Tóth uraknál

Lakás kiadó.
Egy három szobából álló mel

lékhelyiségekkel ellátott modern 
lakás villanyvilégitással és víz
vezetékkel ellátva f. é. május 
hó 1-től bérbeadó. — Bővebbet 
a kiadóhivatalban.
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Eladó szalma.
Báró Sennyey Miklós ur uradalma harcsai 'gazda

ságában circa 100 waggon őszi és tavaszi szalma eladó.
Venni szándékozók kéretnek az Uradalmi Tiszttar

tósághoz Zemplén megye Nagycigánd Erzsébettanya 
fordulni.

Az Uradalm i Tiszttartóság.

Lakás kiadó,
A Petőíi-utca 15. szám alatt 

(az Eliie fényirda házban) egy 
négy szoba, tiirdőszoba és mel
lékhelyiségekből ábó utcai lakás, 
egy három szobából és mellék
helyiségekből álló lakás május hó 
1-től kiadó.

Egy három hold nagyságú kertbe, 
mely egyszersmind gyümölcsös is, 
alóiirotthoz Nagy Toronyára

jeles kertész kerestetik.
A kérdéses ügy február 8—10-ig 

töntendő el.
Winter Kamilla

nyug. erdész.

A legjobb erős i tőszer  
gyornorbetegeknek

és olyanoknak, kik meghűlés folytán vagy a gyomor lui ter
helése, hiányos, nehezen emészthető, tu’meleg vagy tulhideg 

ételek élvezete által
gyomorkatarrhusban, gyomorgörcsben, gyomor

fájdalmakban, felfúvódásban Stb. szenvednek,

Dr. ENGEL BALDRIANUMA.
Baldrianum oly gyomorbajoknál, melyek még fejlődésben 

vannak kitűnő hatású jó gyógybor, mely a baj minden utó
hatását, mint idegességet, álmatlanságot, szódülbsi rohamokat, 
szorulást megszünteti.

Legjobb Szamosborból, Baldriancsepekböl. cseresznyenedv
böl es rhebarbarabol való összetételére való tekintettel székre
kedésnél is kedvező hatású a szer és egyúttal az ember egész 
szervezetére erősítő hatással bir.

A Dr. Engel féle Baldtianum. egyáltalában nem tartalmaz ár
talmas anyagokat és igy gyenge emberek és gyerekek hosszabb 
használatnál is könnyen emészthetik meg. L-galkalmasabh 
reggel éhgyomorra és este lefekvés előtt likörös pohárnyi 
mennyiségben bevenni. Gyerekeknél és gyengébb embereknek 
megfelelő mennyiségű vízzel hígítják és cukorral fde.-ink a 
Baldrianumot. 1

Dr. Engel féle Baldrianum AL gy aror.-iág öhszrs g> < gy^ztr- 
tátaiban, drogériában és a szakmuba vágó jobb ii/tUiben 
üvegekben á K 3 es a K. 4.— Kapható; Sáirraj l*)hely, 
Királyhelm.c, i \  cin, Saru patak. Totóvá, Ulaszlis/ka, lokaj, 
Szerenc-*, Mád, Tállya, Tarczal, Megyas>zó. Ua'sztCP, lokete- 
rebes, Bodzásujlak, Nagy miliály, Varaimé, Homoniia, hztropko, 
Szintié, Mezőiaborc, stb. gyógy azt rl úrban úgy mint -Magyar- 
ország üsszis nagyobb és kisibb helyeinek gyógyszertáraiban.

A gyógyszertárak Saujhelyen a>onU\ü 3 ti vég un felfelé 
eredeti álakban szál,ifjak a Dr. Engel fele Baldrianumot Magyar- 
ország összes helyeire.

Óvakodjunk az utánzatoktól.
Kifejvaetien Dr. Eugcl-féle Baldriauum  két emlő.

Meghívó.
fi sátoraljaújhelyi polgári takarékpénztár és hitelegylet

t. c. részvényesei tisztelettel meghivatnak

az 1912 évi február hó 4 én délután 3 órakor
az intézet saját helyiségében tartandó

XXXIX. évi rendes

KÖZGYŰLÉSRE
TÁRGYALÁSI SO RREND:

1. A jegyzőkönyv hitelesítésére 2 tag választása.
2 Az igazgatóság évi jelentése.
3. A felügyelő bizottság évi jelentése.
4. Az igazgatóság és felügyelő bizottság részére a 

felmentvény megadása feletti határozat
5. A< 1911. évi mérleg és osztalék feletti határozat. 
G. A sorrend szerint kilépő 4 igazgatósági tag vá

lasztása G évre és a lemondás lolytán megüresedett igaz
gatósági tag választása 3 évre.

Az igazgatósági és felügyelő bizottsági jelentés, valamint 
az évi zárszámadás nyolc nappal a közgyűlés előtt az intézet 
helyiségében megtekintés végett kifüggesztetik.

A részvényesek figyelmeztetnek az alapszabályok következő 
szakaszára:

43 ik szakasz. A közgyűlésen részt venni óhajtó részvé
nyesek tartoznak részvényeiket a szegényekkel együtt leg
később a közgyűlés megkezdése előtt az intézet igazgatósá
gánál letéti ményezni.

Kelt Sátoraljaujkely, 11)12. janii ír hó 4 én tartott igaz
gatósági ülésből.

Í 2 / 3 N

Az igazgatóság, a
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Megyei  Ál talános  Bank |
részvénytársaság J /

S Á T O R A L J A Ú J H E L Y .  —1 SZEGŐ SÁNDORI
S  divatáruházának
I| megnyitása,
|  rövid időre

|  e l h a l a s z t a t o t t .
|  Az áruház részére a női 
|  felöltők és kosztiimujdon- 
1 ságok

| m á r  m e g é r  ke z t e k .

^ Elfogad betétet kam atozás végett 
Bevált külföldi pénzeket (do llárokat)

Leszámítol váltó- és Jelzálog-kölcsöiiökat.
Föl)ti miiiiIíi liilell és óvadékot nvujl ktdvezö líllitellel.

Bszközöl 10-től 50 év ig  terjedő

U S  t ö r l e s z t é s e s  k ö l c s ö n t
Vásárol megbízásra értékpapíré kát és sorsjsgyeket és 
előlegezi az értéket havi törlesztésre. — Elvállal min

iéi dt n a bankzzakba vágó megbízást.
If A Megyei Általános Bank Részvénytár- 
IV saság Igazgatósága

SALGÓTARJAN1
Kőszénhánya R észvénytársulat y

széntermékei (szobafütésre és ipari czélokra)

KLAR és NEUMAN cégnél
Sátoraljaújhely

rendelhetők meg. Ugyanott legjobb minc-égü apró és 
durva szemű kétszer mosott kovács szén és koksz 

valamint porosz brikct kapható.
Superfosfát-mú'trágya Káli-só

Bővebbet a legközelebbi hirdetés.
< ■<

I B f i B S B e o S I D l S B B n a M S B f f l S e K r i

I

Milliók

rcktdlség, fúr ut,
k.i« dás, göroi és f J1' “

-  köhögés * lirn a Kaiser fele .

í  mell - karamellát V
a három  ft i i ) ő  vótlj* g g y  el.

jS 6050 1 " i'- , '2-\ \  Ü l t  blZMIN itvany
orvosok és privát e g y e -  
n ek tö l tan úsítja  a biztos  

ért ó m en ) t.

SALVATOR
GUMMI SARKAK

VILÁG CZIKK
UTÓLÉRHETETIEN 
TARTÓSSÁGU |

Csdmagja 20 es 40 fillér. 
Szelence 60 fillér.

Kaphatók : Widder Gyula
gyegysiertár és Hrabeczy 
Kálmán drogériájában Sa- 

t or a Ijaujlif V.

Kő- és szétkü ldés! raktér 
Megfojt ez az átkozott „ IV A cIo i "  

köhögés gyc gymmr
Bpesi, M. t b i  U n i r, n t i i j t g ) i t o t t

Kapható Sátoralj&Ujheiybi n : Kidar Gyula, HraLéezy 
Kálmán drog., Kircissy J’itír ,  \\ idd, r Gyű a. Ih mon
dán: Széki rák Aliid; r I r* k., f i t  ión Altod. Nsgyn.iháyt 
Kronotila Miksa, ltáta Jl . iri t ,  Tolva) In re. Suo, pauk ; 
Alexander li. a. Kellnr Knoly Sitii | lő : I'ula Tiavdnnái 

Tarczal: T c jtic ir A. gyógyszertárakban.

kgger mellpasztila1 Q  
csakhamar _

B B  B B  B B B B B B B B L

Kopaszáig, 
hajhullás*, 

’Jinmlás ellet.i 
■IIT ,.Evoe“ erősíti és frissüli a fej. 
Iidrt, erősíti és elősegíti a haj i in t
ését Egy nagy üveg 8ra> igen ki 
adés, ő korona, három üvt,gé 12 ko 
róna. ,.Evoe“ csoda crém ránc, 'im- 
mer'i r, dó, höralka ellen. Nagy tegely
4 kor. ..Evje" kelet szépítő szappan 

1 korona Utánvéttel 
Az „Evoe“ társaság fó'raktára: 

J. BALOGH Wien
jl 644. l’raterstrasso Nr. 57,

DREZDAI M id iü l . I R  RÉSZE. TÁRS.
Németország legrégibb, legnagyobb 

motorgyára.

VEZÉKKÉPVISELŐ:

Mimii I l i im  ÉS TAKSA
BUDAPEST V K0HARY UTC2A 4

(AIkotmáu)•utca sarok.)
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A sorso!ás't m egtörtén t!
A 31 főnyeremény következő személyeknek jutott: 1 nyeremény á K. 1000.—: 1. Birzinger Mária, Graz-Ruckerlber, Nernst-utca 8. sz. 

10 nyeremény á K. 200.—: 2. Neuhliuser Kamilla, kereskedő neje, Grottau, Csehország 3 Fischer Mária, Pitschkowitz 17, Fost Ploschkowitz. 
4. Hoffmann Auna Podersam. 5. lilmann Anna, Warnsdorf^ VI. 788 sz. 6. Stark András, szálloda-tulajdonos, Sonnenberg (Crchegység). 7. Sshwab 
Berta, Wien II, Castellez-utca 29, 8. Weiss Etnrui, Fián, Petervorstadt 8|II. 9, Lischka Auna, Linz, Schlosser-utca 4. 10. Schneider Fánni, Neu- 
gesmesgrün, Post Warta a. Eger. krebs Anna, Tetschen E, in. 20 nyeremény á K. 100.—: 12. Krasa Just., Prachatita. 13. Trebitzky Msria, 
Sopron, Erzsébet-utca 7. 14, Wiesinger Fanny, St. Pankratz, Post Dirubach a. d. Pyrnbahn. 15. Anderka Maria, Troppau, Wall-utca 6. 16. Till 
A-. erdész-neje, Naimest, Oslava mellett, Brünnél. 17. Jaioscnek Hilda, Freiwaldau-Freiheit 84. 18. Kegner Mária, Kuttliti, Post Triebscb, Leit- 
meritz mellett. 19. Langbaus Anna, Gürkau. 20. Köllersberger Juha, szülésznő, Eferdig Vorstadt 29. 21. Richter Margit, Iiuppersdorf 256. sz., 
Reichenberg mellett. 22. Ullrich Katalin, Schöndorf, Post Vöcklabruck. 23. Freund Ernő, gazdasági segédtiszt, Gutsmuts, Post Proschwitz, 
Arnau mellett. 24. Galleituer Mária, Aschach a Duna mellett. 25 Eckstuin Petronella, Léva, Kalszai 24 26. Melas Mr. E. V„ Wien XVI1I| 1, 
Rieglergasse 4. 27. Princz Fülöpné, Nyíregyháza 28. Baranyai Mária, Temesvár, Grünacker-utca 29. 29. Peter Auna. Sebastlansber Nr. 30. 
30. Ringraayer Johanna, Tauhowitz 3 sz, Post Opotschna. 31. Breito Anna, épitésfelvigyázó-ueje, St. Johann, Tirol.

A teljes sorsolási jegyzék, amely az Összes 1031 nyertest tartalmazza, kívánatra beküldetik. Tekintettel a jó dijfejtvények nagy szá
mára, kénytelenek vagyunk a dijak kiosstasát mintegy négy hétre kitólni, hogy a dijbiráló-bizoltsagnak módjában legyen kellő lelkiismeretes
séggé hivatásának megfelelni. Egyben van szerencsénk az összes pályázetot beküldő hölgyeknek és uraknak tanúsított érdeklődésükért kö- 
szünetünket nyilvánítani.

Tessék a jövőben is a Ceres-kockákról való szallagokat szorgalmasan gyűjteni, i mit megbánni nem lesz oka 1!!

Kiváló tisztelettel: SCHICHT GYÖRGY R T CERES-MÜVEI ASSIG.

Kassai Jelzálogbank r. t.
N a g y m i h á l y .

áruosztálya

Gazdák ! Ipartelepek I Kereskedők I
Kényelmes lefizetésre, olcsó árak és teljes szavatosság mellett szállítunk elsőrangú

gazdasági- és ipari gépeket, cséplőkészleteket, benzin-,nyersolaj- és szivógázmotorokat és lokomobilokat
Eredeti amerikai Mc. Cormick-féle „MILVAUKEE" je^yü kévekötő- és marokrakó aratógépek, fükaszálógépek, gyflj- 
tSgépck és tárcsás boronák, továbbá kanalas- es tolókerék rendszerű vetőgépek, ekék, boronák, szecskavágó- és répa
vágógépek, járgányok, közlőmüvek, kézi- és járgány-hajtású CStPLuGcPEK, valamint BENZ1NLOKOMOBILÖK
s állandóan raktáron vannak és — ez utóbbiak üzentben is — bármikor megtekinthetők.

Igen előnyös árak mellett ajánlunk csakis elsőrendű minőségben

porosz sziléziai kőszenet, kovácsszenet és kokszot, 
első osztályú tűzifát, nyersolajat m otorhajtásra,

gép-, motor- és hengeroiajat és kenőanyagokat,
gépszijat, zsákot és ponyvát és mindenféle 

gazdasági és műszaki c ikket
Foglalkozunk továbbá államilag ólomzárolt igen szén LÓHERE és LUCERNA-MAG és egyéb VETŐMAG

VAK, továbbá SZALONNA eladásával is és a Műtrágyát Értékesítő Szövetkezet képviseletét bírjuk mindenféle

műtrágya eladására Zemplén, Ung és Szabolcs vármegyék területére.
Zemplénmegyei kizárólagos képviselői, illetve elárusítói vagyunk a Miskolczi és Társa piszkei gyárában a leg

újabb szabadalmazott eljárás szerint ké- T F R R F N O L  ®zakad3lmazott asbest-cement palának, és kivá- 
síültés kitünően bevált tetőfedőanyagnak a 1 w  natra készséggel szolgálunk felvilágosítással és aján
lattal e palával való fedésre vonatkozólag, akár közvetlenül, akár pedig járási képviselőink utján.
ö„z«s cikkeinkről s z ó i ó  f e l v i l á g o s í t á s o k k a l  é s  KASSAf JELZÁLOGBANK R.T. ÁRUOSZTÁLYA S
•  goltsóbb árajánlatokkal készséggel szolgál a
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Helia Fa1, őrit 
és Dandi 

gyermekek 
részére.

FÖLDES FERENCZ
czipőkölőnlegességek áruházában :

FŐTÉREN, a kossuth-szoborral 
szemben.

F. L. P. Hoftasios és 
the Standard 
urak részére.

|  Aliért jó |

a Qrünbaum-féle kávé? i
■

mert mindig friss pörköle'sü, friss darálást! 
és több mint 50-féle faj van raktáron. — 2

iA kávét kívánatra a vevő előtt megpörköli “

G R Ü N B A U M  GÉ Z A
fűszer- és csemege Uzlvte Sátoraljaújhely, Szécheny i-tér 17.

B ttP E M aB í33i3B £8£I§K gB I3B 3B SD i3B >gB S  

líLŰ ^ ín®en ára 14 napi próbára adatik
tfUDl

lóbb 
mim i

2uuü or eszk özöltetik
TÓI  Al-|

szállítás csak utánvétel mellett 
14 nap múlva a p »nz 

kívánatra víssakUldetik.

Követelje  azonban, hogy szállítója önnek 
•eak ULLA-t adjuu és ne engedjen ma
gának esőkéi) ei-;, értékű hitvány utánzatot 
mint t ép oly jót“ teldicaórni. Az eiaru?itu 
h e t y e a  K im ut at ás á t ,  árjegyzőket ingyen 
küM az ,Olla* hjgien gummigyár Wien, 
UiUll i'rateretreafce ó7. Lreüeu iinntHgyuj 

lemeiiyek 12 drb. 5 korona. 
Kapható Satoraijaujhel)Len Widder 
•• Relchard g) égj szertárában 

Hrabeczy Kálmán drogtunajabun.

Ü L L A
fésűk és fog
kefék kapha
tók droguvri- 
akbau » mim 
den jobb pl 
pereken ske- 
desben, vala
mint szakilz 

letekben.

Eladó házie
A város központján egy eme-

már többé szűk 
magának valódi

fsak
9 kor.il üli.
Senkinek sincsen 
■lége arra, hogy
aranyórát 200 koronáért vásáro jón 
amióta az Elektro aranyórák kitűnő 
szerkezettel (Glasshűtte: rendszer, 
készíttetnek. Ezen óra fedele 3 szo
ros, meg nem változó, aranyhoz ha
sonló fémvegyülékből s ezen felül 

g egy villamos utón előállított, 
vastag valódi aranyréteggel bevont 
burkolatból áll, minélfogva annak 
tartósságáért kezességet vállalunk, 
Az Elektro aranyórát senkistm kü- 
önbüztetheti meg egy igazi arany
óratói. Az óra pontosságáért ö évi 

írásbeli jótállást adunk.

yíra csak 9 kor. 75 /Hl.
Ehhez illő aranydublé, lánc a tar-1 

, . . . lonfánért 6 évi jótállással, csak 3
tetős ház sürgősen eladó, 8 /• kor. 75 fillér. Egyedüli elárusitás 
kamatot tisztán hcz. — Bőv. utánvétel mellett
a kiadóhivatalban.

„Elité" fényirda

családi

varrógépek
n  l e ü t ö k  ö  ! (  t c H o b b e k !

Csakis cégünk üzleteiben vagy azok 
— ügynökei utján vásároljunk —

Singer Co. varrógép részvény társaság
Sátoraljaújhely Szécsenyi tér 4.

Egy a fehérnemiitöméshez való utasítást 
tartalmazó füzet bárkinek ingyen kiadatik.

Meghívó.

ÜÜHLER

A Megyei Általános Bank Részv. Társ.
1912. évi január hó 28-án délélőtt 11 órakor

rendes évi közgyűlést
tart, melyre a t. részvényeseket ezennel meghívjuk.

A közgyűlés tárgyai :

1. Közgyűlési elnök választása és jegyzőkönyvi 
hitelesítők kijelölése.

2. Az igazgatóság és felügyelő bizottság jelentésé
nek előterjesztése.

3. A zárszámadások bemutatása és a tiszta haszon 
felosztása iránti intézkedés.

4. A felmentvény iránti határozathozatal.
5. A felügyelő bizottsági tagok választása.

Sátoraljaújhely, 1012. január hó 10-én.

A Megyei Általános Bank
részvénytársaság igazgatósaga.

Nyomatott Landesmann Miksa es Társa könyvnyomdájában Sátoraljaújhely.
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