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Gyalázat sarával szennyezve áll 
a magyar nemzet a világ előtt. Az 
egész világ tudja róla, hogy el
adta magát. Lehet-e nemzetre 
nagyobb gyalázat ennél ? S ma 
ezt világszerte, nyíltan hirdetik 
rólunk. A bécsi katonai hatalom 
lapjai büszkén és megvetéss 1 Ír
ják, hogy a magyar nemzet most 
már köteles minden követelésü
ket szó nélkül teljesíteni, mert ők 
a választáson megvásárolták ezt 
a nemzetet.

Sok szégyen tapadhat egy 
nemzetre, de nagyobb és meg- 
alázóbb nem lehet mint ha rá 
mondhatják, hogy eladta magát. 
S ennek a szégyennek a szörnyű 
bélyege ég most a magyar nem
zet homlokán.

Egész Európában ma egyedül 
a magyar nemzet szolgált rá erre 
a meggyalázó vádra. Valóban 
eiadta magát. Ezt most már min
denki tudja. Tagadni se lehet. 
Ezer meg ezer bizonyíték van rá. 
De kell-e még bizonyíték, mikor 
maguk a történelmi adatok min
den bizonyítéknál meggyőzőbben 
beszélnek ? 1905 ben a kormány
hatalom ellenére összetörte a 
nemzet a szabadelvű pártot s el
lenzéki többséget választott. 
1906-ban, a parlamenti korszak 
legtisztább választásán óriási több
ségbe jutott a függetlenségi párt. 
1910-ben kineveztek a kormányra 
a régi szabadelvüpárt bukott 
embereit, s ez a kormány a vá
lasztáson a függetlenségi párttal 
szemben többséget kapott.

Ezek az adatok megmondanak 
mindent. Aki nem is látta 19l0-ben 
a pénznek és pálinkának szemér
metlen s fékevesztett orgiáját, 
annak is ére/nie kell, hogy az a 
nagy visszaváltozás nem történ
hetett becsületes utón; annak is 
rá kell jönnie, hogy ez a nemzet 
1910-ben eladta magát. S ezt 
megérti mindenki, tudja mindenki, 
ez igy él a köztudatban s igy 
lesz feljegyezve a történelemben.

A Tiszák tették rendszerré 
Magyarországon a választási vesz
tegetést, s ennek a Tisza rend
szernek minden eddigi fogaimat

sokszorosan meghaladó müve volt 
az 1912-iki választás világraszóló 
gyalázata.

Csapás is, szégyen is özönnel 
szakadt erre a nemzetre egy 
ezredév alatt. De ilyen gyalázat 
nem szennyezte még a nevét soha. 
Vesztegeté ékről tud a magyar 
történelem, s különösen a nagy 
urak megvásárlásával tele van az 
utolsó négy század. Hanem hogy 
az egész nemzet eladta volna 
magát, ilyet még mostanig nem 
jegyzett fel a történetünk. Ennek 
a szégyennek a felidézése a mai 
nemzedékre maradt

Soha még ennyire nem sülyedt 
ez a nemzet, mint most. A hor- 
vátokat se letörni, se megvásá
rolni nem birta Khuen. A ma 
gyár nemzet első szóra eladta 
magát Európa népei közül egye
dül mi uszunk most ebben a gya
lázatban. Minden más országban 
csodás feilödés fakad a nemze
tek öntudatos munkájából, c>ak 
a magyar nemzet fetreng nyo
morultul a vesztegetés, a prosti 
tuczió undok mocsarában.

Hogy jutottunk idáig ? Hogy 
lettünk erkölcsre, haladásra utolsók 
Európa népei közt ? Igazán eny- 
nyire hitvány lett, ennyire lealja 
sodott már ez a nemzet?

Nem igaz. A magyar nemzet 
nem aljas, a magyar nemzetre 
ma sem lehet igazságosan rámon 
dani, hogy eladta magát.

Kik adták el magukat ? Meg
van a kimutatás róla. Mindössze 
370.000 szavazatot kapott a kor
mány Háromszázhetvenezer em 
bér szavazott gyengeségből vagy 
hitványságból, pénzért, vagy erő 
szak nyomása alatt a munkapártra. 
Háromszázhetvenezer ember sza
vazatából származott a munka
pártnak az a többsége, amely- 1  

nek jogán Tisza Ltván fel merte 
forgatni Magyarország törvén) es 
rendjét.

Ötmillió felnőtt férfi állampol
gára van Magyarországnak. Ab
ból mindössze háromszázhetven 
ezret vásároltak meg (harmincz 
millióért.) S háromszázhetvenezer 
ember hitványsága miatt most 
ötmillió emberre mondják rá,

hogy eladta magát, s egy húsz 
milliónyi nemzet áll a prostitúció 
gyalázatával megbélyegezve a 
világ előtt.

Mintha ötven emberből három 
hitvány akadna s ezért mind az 
ütvenet bele döntenék a gyala- 
zatba. S mintha három ember 
aljassága miatt kétszáz embert 
bélyegeznének meg.

Nagy igazságtalanság ez. Nem 
a nemzet gyengesége és hitvány 
sága okozta ezt a gyalázatot, 
hanem a gonosz választási rend 
szer, amely lehetővé teszi, hogy 
háromszázhetvenezer megvásárolt 
vagy megfélemlített ember szavát 
úgy tüntessék fel, mint egy husz- 
nulliónyi nemzet többségének 
akaratát.

Nem a nemzet adta el magát, 
nem a nemzetet fizették meg, 
hanem háromszázhetvenezer em
bert 1526-ban megvettek ötven 
föurat, 1723-ban százat, 1910-ben 
háromszázhetvenezer választót. 
Ennyi a különbség. Az a száz 
főur se volt a nemzet, ez a 
háromszázhetvenezer választó se 
a nemzet. Csak a körülmények 
ereje, az alkotmány szervezetének 
hibája teszi, hogy ennek a száz,

I vagy háromszázhetvenezer ember- 
I nek a bűnéért szenvedni kell az 
egész nemzetnek. Ez a nemzet
nek nem gyalázata, csak szeren
csétlensége. S az igazságos tör
ténetírás, ha felfogja jegyezni, 
hogy 1910-ben a magyar nem
zet eladta magát, azt is utána 
teszi, hogy ez alatt a nemzet 
alatt nem az ország húszmillió 
polgárát kell érteni, hanem csak 
mindössze háromszázhetvenezer 
választót.

Háromszázhetvene/er ember 
szavazatát kapta meg a munka 
párt. Ez még a mai választók
nak se többsége, A nemzetnek 
pedig elenyésző csekély töredéke. 
S Tisza István ezzel a háromszáz- 
hetvenezer megvásárolt szavazat
tal feljogosítva érzi magát arra, 
hogy zsarnoki önkénnyel gázolja 
le húszmillió ember jogait. S azt 
mondja, hogy ő a többség aka
ratát érvényesíti. Minth i kétszáz 
emberből kiállana három s azt 
mondaná, hogy ő a többség s 
követe’né, hogy a többi százki
lencvenhét mind engedelmesked 
jék az ő akaratának.

De talán jó, hogy igy van 
Mert a szégyenmardosásától meg

mozdul az egész nemzet, s egye
sülten támadja meg és rombolja 
le azt a gonosz rendszert, amely 
lehetővé teszi, hogy pár százezer 
ember hitványsága húszmillióra 
hozzon gyalázatot, s pár százezer 
ember megvásárolt szavazatával 
húszmilliónak a jogát és érdekét 
gázolhassák egy idegen hatalom 
elbizakodott cselédei.

A  J E G Y Z Ő K
ÉRDEKÉBEN.

ADAKOZUNK AZ 
INTERNATUSRA
A jegyzői internáfus ügye » rendes 

, mederbe terelődött. A intemátus 
székhelyének megállapítása körül 
keletkezett zavarok elsimultak, a 
többség akarata érvényesült és most 
már csak az építkezés van hátra, 

| hogy a jegyzői gyermekek minél 
előbb otthonra találjanak.

Ebben a munkában azonban már 
a vármegye köiönség^nok is részt 
kell venni. Adakozó filléreikkel kell 

I ehetővé tenni, hogy ez a sok szen
vedélyes harcra okot szolgáltatott 

: intézmény minél előbb tető alá ke
rüljön. A vármegyei jegyzői egye- 

i sülét fáradhatatlan agitációja eddig 
j is nagyon szép eredményre vezetett, 
ra**rt már közel félszázezer korona 
gyűlt egybe az építkezési alapra, do 

! legalább még egyszer ennyinek kell 
i egybegy ülnie, hogy megfelelő ott
hont tudjanak építeni a jegyzők 
gyermekeiknek.

Ujbó meg kell hát indulni az 
adakozásnak teljes erővel. Aki csak 
teheti járuljon hozzá ehhez a köz- 
sz ikségb tét képező intézményhez. 
A jegyzői egylet internátusi bizott
sága a gyűjtést mar újból megkezdte 
és a következő felhívásokat bocsá
totta ki a vármegye közönségéhez 
és a jegyzőkhöz:

A közönséghez.
Zemplénvármegye jegyzői 

egyesülete f. évi julius hó 1 -én 
tartott közgyűlésében, szemben 
1911 év. április hó 26-án ho
zott közgyűlési határozatával 
akként döntött, hogy a jegyzői 
internátust a vármegye szék
városában : Sdioraljaujhe/ybt'n
állítja fel.

Tekintettel arra, hogy az 
adományozók közül többen ki- 
lejezetten a Sárospatakon fel-

Hungária! Sáu rsliauihely, Széchényi tér 6 szám. 
(A rom. kath templom mellett)

Vegytisztító és gőzmosó
tisztításra elfogad mindennemű báli és alkalmi ruhákat, butorsöve teket.
Gallér és ;é l ő ; kristály fehérre tisztittatnak. -----  V asa lá so k  1 ó rá n  belü l*
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állítandó internátusra ajánlották 
fel támogatásukat, a jeg.zri 
internátusi végrehajtó bizottság 
ez utón azon tiszteletteljes ké
relemmel fordul az adományo
zókhoz, hogy amennyiben il> 
módon tett adómányaikat a 
Sátoraljaújhelyben fellálitandó 
internátus céljaira fentartani 
nem óhajtják, eziránti elhatá 
rozásukat a f. év augusztus hó 
1 -ig Hubay Kálmán internátusi 
pénztárossal (Tárcái) közölni 
szíveskedjenek. Amennyiben pe 
dig ezt a jelzett ideig nem ten 
nék, hallgatásukat a interná
tusi bizottság úgy lógja tekin
teni, hogy adományaikat a Sá
toraljaújhelyben létesítendő in
ternátusra is fentartják.

Sátoraljaújhely, 1912. juh'. 13 
Az internátusi végrehajtó bizottság : 
Hubay Kálmán, Mankovics János, 
Kula Pál, Harasslhy Vince 

A tagokihoz.
Zcralénvármegyei jegyzői egyesü

let düntvén az internátus székhely 
kérdésében, az internátus bizottság 
ma már elérkezetnek latja az időt 
az internátus fellálitására.

Felkéri tehát az adományozó
kat, — egyeseket úgy, mint testü
leteket, — hogy nagy lelküen fel
ajánlott adományaikat, illetve évi 
tagsági dijjaikat, az egyesület pénz
tárosához, Hubay Kálmán tareali 
jegyzőhöz megküldeni szívesked
jenek.

Sátoraljaújhely, 1912. július 13.
Az internátusi végrehajtó bizottság : 
Hubay Kálmán, Mankói ks János, 
Kula Pál, Haraszthy Vince.

Hisszük, hogy a felhívások ered
ményre fognak vezetni. Hisszük, 
hogy a vármegyének minden kultu
rális és eraberbaráti intézmény iránt 
fogékony közönsége ezúttal sem fog 
elzárkózni a segítés elől, amikor a 
közigazgatás legnehezebb munkáját 
teljesítő, de egyben legrosszabbul 
fizetett tisztviselői kérnek támoga
tást.

De különösen bizutik Ujhely va
ros közönségének adakozásában. Uj- 
hely közöusége mindeddig távoltar
totta magát az internátus segítésé
től, mert uem akart olyan int zméuyt 
támogatni amely nem a vármegye 
székvárosának gazdasági érdekeit 
segíti elő. Most azonban ez az ok 
is megszűnt. A jegyzői kar belátva, 
hogy saját érdekei is az int»*rnalus- 
nak Ujhelybén való felállítását kí
vánják, elhatározta, hogy Ujhely 
város közönségének ajánlatát fogad
ja el és az internátust itt építi 
fel.

Ne keressük tehát most már az 
ellentéteket — amelyekre egyébként 
semmi ok sincs már — hanem min
den erőnkkel, minden igyekvésüuk- 
kel törekedjünk e nemes cél támo
gatására és adakozásainkkal tegyük 
lehetővé, hogy az internátus építke
zését a legközelebbi tavasszal meg
kezdhessék.

Előfizetőinkhez.
Felkérjük lapunk tisztelt elfifize- 

tőlt. •  hogy a juniut hő végén 
lejért előfizetési dijat lehetőleg 
postafordultával küldjék be, nehogy 
■ lap további szétküldésben aka
dály legyen.

Mlklóssy István 
van előtérben

\  kormány már 
tárgyalt is vele.

A hivatalos lap múlt héten kő 
zölte, hogy a király a magyar 
katholikus egyház felett birt lő 
kegyúri jogával az apostoli szent
szék hozzájárulásával Hajdudo- 
rogon uj püspökséget alapitott 
azoknak a magyar nyelvű görög* 
katholikusoknak számára, akik az 
eperjesi, munkácsi ószláv szertár- 
tásu s a gyulatehérvár—fogaras, 
nagyváradi és szamosujvári egy
házmegyékhez tartozván, jóllehet 
ez egyházmegyék szertartási rend
jét nem is értették, kényszerítve 
voltak az ószláv s román nyel
ven végzett szertartásokon való 
részvételre. Az uj püspökséget 
kanonjogilag szervező pápai bulla 
elkészült s annak elküldéséről 
múlt héten érkezett a távirati je
lentés a magyar kormányhoz. 
Ezek után immár csak az uj 
egyházmegyékből való átkebele- 
zése (avulsiója) van hátra. Az uj 
püspök fogja egyházmegyéjét es 
perességekre beosztani. Székhelye 
az tij püspökségnek Hajdudorog 
lesz, mert itt laknak a legtöbben 
a gör. kath. hívek s innen indult 
ki a mozgalom az uj egyházme
gyét fölállítására. A király legfel
sőbb elhatározása, mellyel főkegy
úri joga alapján az uj egyházme
gyét felállítja. 1912. évi máj. 6 -án 
kelt s máj. 8  án tordult levelével 
a pápához, kinek hozzájárulását és 
áldását kérte s az uj egyházme
gye kánoni megerősítését. — A 
pápa azonnal értesítette a ki
rályt hozzájárulásáról s kiadta 
rendeletét az illetékes bibornoki 
kongregációhoz az alapitó bulla 
elkészítése végett,

Hajdudorog községben, mint 
egy debreceni lap tudósitója je
lenti — rendkívül nagy lelkese
dést s nagy-nagy örömet k hett 
a pipa hatátorata. A községben 
egész nap zúgtak a harangok a 
községet és a dorogi magyar 
görög katholikus egyházközsége
ket ért rendkívüli megtiszteltetés 
miatt. Hajdudorognak valósággal 
ünnepnapja volt a hir megérkez 
tének napja s még a mezei mun 
kával elfoglalt emberek is abba
hagyták a munkát és betódultak 
a községbe, hogy részt vegyenek 
Hajdudorog örömünnepében.

A házakat utcaszerte fellobo
gózták s a községnek külső képe 
is méltóan ünnepli ezt a törté
nelmi jelentőségű napot.

A Hajdudorogi uj görög kath. 
püspök kinevezése egy hónapon 
belül meg fog történni. Két ko
molyjelölt van a püspöki méltó
ságra. — Miklóssy István zem
pléni főesperes és Jaczkovics Mi
hály hajdudorogi püspöki kül 
helynök. Mind a két egyházi fér
fiú disze a görög katholikus egy
háznak. De különösen nagy sánsza 
van a püspöki székre Miklóssy 
Istvánnak, akivel már tárgyalt is 
a kormány a püspöki szék betöl
tésére vonatkozóan.

CSELEKVÉSRE
KÉSZTET .MIN 
DEN V Á R O S T  A
„FIZETETT ELLENSÉG1

^Fizetett »I f ' g“ — Ezzel u név 
vet fjzo vt ttv n fini többé-kev-s-bbé 
jogosan • 1 i>«n d«• 11 nagyságák a 
c -̂lédekct. Árumra álta ános ez uz 
c\‘, ■> red , ho„y m iu is szokás 
beszélni ró u, belt-nyugosznak, mint 
valami járvány b.i, vagy elemi csa
pit- a Kínos humora viccek fog
lalkoznak csak azzal a sok bosszú
sággal é*s ko t> -egei. amit a |>o>gári 
f.imidákuak a cseiéd okoz. Semmi 
kétség, m; yen fekvő szociális okok 
ra vezethető vissza, hogy eltűnt az 
a patriarchiiis korszak, amikor a 
cseléd tagja, -ői számottevő értékes 
tagja volt a családnak, aki rn gbe- 
csüite gazdin. Do az is kétségtelen, 
hogy akkoriban a gazdák is m gnr- 
Caü ték est-Kdeiket. Bi.onyos, hogy 
a helyzetük akkor sem vo t sokká* 
rozsasabb, d- ezek a iirai raoti\u- 
mok elvették az osztály kü ömb.'égek 
élét. Egészen természetes, hogy 
az á'talános felvilágosodás korszaka 
ben a háztartásbeli cseléd *k is rá- 
rájüttvk helyzetük méltánytalan, 
igazságtalan voltára. Egyenes kö-
v. kezrnénye volt ennek az öntu
datra ébredésnek az, hogy a bérek 
« melésável akarták magukat kárpó
tolni szenvedéseikért. Ez a szó 
„szenvedés" ebben az esetben iga
zán nem túlzás, hiszen már maga 
az a szó : cseléd, is valami meg
alázó, szégyen'etes tartalommal bir, 
éppen annak az i-'módnak révn. 
amit jelent.

Minden időben, da az ujabbi idő
ben küiiinüsen igen sokan rájöttek 
tiinek a hely.etnek a fonákságára 
és megkísérelték, hogy javítsanak 
rajta. De annyira összekuszált 
és mindenfelé < gy ' .eredző a kér
dés, hogv egy o datró: • r dm ve
sén megfogni szinte leheteti n. Min
denkit érdeke! tehát é« legnagy obb 
részt egf'/en •»z,*lrő , ho..\ va ami 
va lozus .tájon be a íürheieí! n 
cseiéd-v iszony okban. Mind n család 
nak örvendetes ftiszubudu.áot jelen
tene egy helyes megodás, nem fel
edkezvén meg a cselédről maguk

ról SfrtU
A társadalomnak ebben a dolog

ban csal; az a kötelessége, hogy 
emberséges gondolkozással önmaga 
szabadítsa fel a cselédet az alól a 
számtalan nvüg alól, amit önző ér
dek é* rövidlátó erkölcsködés rájuk 
rakott. Ila ez a ft ifogásbeii fonák
ság megszűnt, tág tere nyílik az 
üdvös r formoknak, amik addig 
amugyis csak bizonyta an kísérlete
zések. Mindenesetre azonban a vá
rosok törvény hatóságainak köteles
sége minden módot alkalmazni hogy 
ez a kínos anomália valamiképen 
enyhüljön.

Ha ideiglenesen is, de jó időre a 
legelőnyösebb megoldás a hatósági 
cseiédküzvetitő. Pécs szab. kir. vá
ros pl. segíteni akarván a tűrhetet
len helyzeten, éppen ott fogta rang 
a dolgot, ahol a mai viszonyok kö
zött a leghelyesebb volt. Hatósági 
cselédközvetitő intézetet állított fel. 
hogy kivigye a cselédeket a magán- 
közvetítők terméscetsz* rüleg egvéni 
érdekeket szolgáló üzérkedése alól. 
Pécs város rendszeresen szervezett

cselédotthont és foglalkozást közve
títő intézetet ny itott, hogy a cseléd- 
mizériákat megszüntesse. Ennek u 
•selédmizériáuak két főmoraenlurna, 
a cselédhiány és a cselédanyag si
lánysága, életre való módon szűnik 
meg a hatósági cselédközvetés által. 
Egyrészt a cselédek tudásuknak s 
egyéb személyi viszonyaiknak meg. 
felelő helyre kerülnek, másrészt meg. 
szűnik az az idegenkedés, anaelylyel 
egyes osztályoknál, kisiparos és kis
gazda esa'ádoknál a leányok szol
gálatba adásával szemben viseltet
nek, mert lényegeseu csökkenti a 
cselédsors bizonytalanságát az a 
cselédotthon, amely a közvetítővel 
kapcsolatban fennáll. Itt férfi-és nő- 
cselédek mindaddig kapnak tisztes
séges ellátást napi 80 fillérért, áruig 
ízlésüknek és igényüknek megfelelő 
szolgálati helyet uem tudnak kapni 
a közvetítő által.

A pécsi kezdeményezésnek már 
sok helyütt akadt visszhangja. Leg
főképp Szegeden, ahol már szintén 
komoly formában foglalt óznak a 
cselédotthon és közvetítő intézet 
faláilitásával. Ez az intézmény, 
amelyre az ország minden nagyobb 
városában múlhatatlanul szükség van, 
méltó arra, hogy mindenütt komo
lyan és sürgősen foglalkozzanak 
vele. Szegedi illetékes tényezők vé
leménye szerint a pécsi intézetnek 
az az egy hibája van, hogy dijakat 
szed az ellátásért és közvetítésért. 
Legyen a közvetítés és otthon iu- 
gyenes és kizárólagos.

Ujhely sem az utolsó azok között 
a városok között, amelyek súlyosan 
megszenvedik a cselédviszonyok kel
lemetlenségeit. Bizonyos, hogy vá
rosunk vezetősége, amely már több- 
ízben tett tanúságot szociális érzé
kéről, nem fog elzárkózni ezen üd
vös áramlat elől és ott lesz azok so
rában, akik megszabadítják a közön- 
sóget a kellemetlenségektől és a 
„fizetett ellenségéből jóravaló mun
kást formálnak.

Mit tárgyal
a város ?

A ma délutáni köz
gyűlés tárgysorozata

Hosszabb szünet után ma délután 
ismét egybe gyűlt a város képvise
lőtestülete, hogy az időközben fel
halmozódott ügyeket letárgyalja. 40 
ügy van tárgysorozatra kitűzve, köz
tük sok olyan, amely a város ház
tartását közelebbről érdekli. Előre
láthatólag két napot fog igénybe 
venni, mig a közgyűlés végez a 
reá váró munkával, mert nem egy 
tárgynál indul meg hevesebb vita.

A közgyűlés tárgysorozata egyéb
ként a következő.

1. Polgármester indítványa a 
véderő törvény megszavazása al
kalmából egy ezred katonaságnak 
Sátoraljaújhelyben leendő elhe
lyezése iránti kérelem tárgyában.

2. Polgármester jelentése a fel
sőkereskedelmi iskola építkezési 
ügyében tett intézkedésekről és 
az államsegély érdekében történt 
közbenjárás eredményéről.

3. A vallás és közoktatásügyi 
miniszter leirata a felsőkereske 
delmi iskola megfelelő e lh elyez  
és felszerelése tárgyában.
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4. Az 1912 évi államsegély fel* 
osztására vonotkozó tanácsi ha
tározat elefogadása.

6 . Polgármester előterjesztése a 
községi potadó hátralékok behaj
tásának ellenőrzésére, illetve át
vizsgálására bizottság kiküldése 
iránt.

0. Pénzügyi bizottság javaslata 
a várabérlők bérleszállitás iránti
kérelme ügyében.

7. Sátoraljaujvelyben megnyi
tandó háztartási tanfolyam részére 
tűzifa adományozása.

8. Törvényhatósági bizottsági 
határozat az 1912 évi költségve
tés jóváhagyása tárgyában

9. Polgármester indítványa a 
jegyzői internátus Sátoraljaújhely
ben leendő elhelyezésének elha
tározása következtében a kedvez
mények megadására s a hozájá- 
rulás mértékére nézve uj határo
zat hozatal iránt.

10 Polgármester kérelme köz
érdekből történt utazásai alkalmá 
ból készkiadásainak fedezése tár
gyában.

11. Schmidt Lajos rendőrkapi
tány, Dr. Szepesi Arnold főorvos, 
Gecsei Jenő adótanácsos, Helin- 
ger Gábor végrehajtó szabadság 
engedélyezése iránti kérelme.

12. Törvényhatósági bizottság 
határozata a marhalevél kezelésé
ről szoló szabályrendelet jóváha
gyása tárgyában.

13. A junius hóban tartott pénz
tár vizsgálaról szoló jegyzőkönyv 
bemutatása.

14. A '.felsőkereskedelmi iskola 
igazgató bizottságának üléséről 
felvett jegyzőkönyv bemutatása.

15. Tanácsi határozat a napi 
piaci bódék bérhátráléka ügyében.

16. Törvényhatósági biz. hatá 
rozat a Bibérczi domb bérlete 
tárgyában.

17. A vizraü junius havi álla
potáról szó'ó mérnöki jelentés.

18. A vizmü üzemképességének 
a belügyminisztérium kiküldötte 
által történt megvizsgálásáról szó
ló jegyzőkönyv bemutatása.

19. A gazdasági feüigye'ő ja
vaslata a kitermelt dongafa ela
dására vonatkozólag.

20. Kardos Ignác kérelme köz
ségi pótadó fizetése a.ó i felmen
tése iránt.

21. Tanácsi határozat a tűzoltó 
laktanya tornyának átalakítása 
tárgyában.

22. Szabó Vincze sátoraljaújhelyi 
lakos kérvénye bérleti szerződés 
átruházása tárgyában.

23. Pénzügyi bisottság javaslata 
a budapesti állami gyógy peda
gógiai intézet, a diósgyőr vasgyá
ri evangélikus fiókegyház gond
nokságának, Krasső-Szörény vár
megye tüzkárosultjainak segély 
iránti kérelme tárgyában.

24. A sátoraljaújhelyi függet
lenségi kör kérelme a színház 
használati dijának mérséklése iránt

25. Lipcsey Tivadar, Szakái 
Imre és Gárdonyi József tanítók 
kérelme rajztanitói tanfolyam vég
zéséhez segély megszavazása iránt.

26. Nagyfejed Gyula közrendőr 
kérvénye szolgálati idejének be
számítása és kórpótléknak folyó 
sitása iránt.

27. A köztisztaságról szóló sza
bályrendelet kiegészítése céljából 
alkotott a pótszabályrendelet tár
gyalása.

28. Alispán értesítés© az 1910 
évi gyámpénztári mérleg jóváha
gyásáról.

29. Sznyinszky János sátorai 
jaujhelyi lakos kérelme 5 száza
lékos iskolai pótadó visszautalása 
iránt.

30. Pénzügyi bizottság javaslata 
Schuszter János m. kir. postatiszt 
kedvezményes áru gőzfürdőjegy 
kiszolgáltatása iránti k rehne tár 
gyában..

31. Az adója vasiatok tárgya 
1 ásóra biza iui férfiak kirendelésé
nek b* jelentése.

32. Tanácsi határozat Szabó 
János sátoraljaújhelyi lakos mező
őri dijtörlési ügyében.

33. Törvényhatósági biz hatá
rozat Spitcz Izsó alszámvevő meg
választásának jóváhagyása tár
gyában.

34. A pék műhelyekről és pék
üzletekről szoló szabályrendelet 
életbeléptetése iránti intézkedés.

35. Büchszer József kávéház 
tulajdonos bérleti ajánlata.

36. A Torzsás mulatóhely bér- 
lőj nek kérelme u kép visel öles 
tűiét. 212566311912, sz. határozat 
módosítása tárgyában.

37. Kapu Gyu'a sátoraljaújhelyi 
lakos kérelme 6 százalékos isko
lai potadó t rlése iránt.

38. A zombori Rákoczv-szobor 
bizottság segély iránti kérelme

39. Tanács javaslata a vágóhí
don levő légszivattyúnak nyilvá
nos árverésen leendő eladása 
iránt.

40. Illetőségi ügyek.
Az érdek* s közgyűlésről az idő 

rövidsége miatt c-ak legközelebbi 
számunkban közlünk részletes tudó
sítást.

H Í R E K .

— Uj egyhazserületi jegyzó A ti
szti ag hitv. ev. egyházkerület 
legutóbbi, Nyíregyházin tartott köz 
gyé sén Dómján Elek sátoraljaúj
helyi ág. hitv. *v. lelkészt egyház
keni éti j-gV'övé vadították.

— Buczuzik az izr. hitköz eg A
sátora jaUjhelyi >t»tusquo izr. hit
község tagjai f. hó 21-'-n, vasárnap 
búcsúznak el távozó rabbijuktól; dr. 
Goldbergtr Izidort -I. A hitkö >*'g 
tagjai d. *'. 11 órakor » hitközségi
taiG<c>ti-n tűben gy-.hekez * • - on
nan vottu nak dr. Go dberg r aká 
sora.

— Tanügyi hírek. A kü/'Ai mi-
nisz er Ba ogh K i tu in és Diviaczkv 
Rez>ó - ro>pataki 'anitók pző int 
tanárokat Ko-o/.*'orra hevezte at, 
s h* Ivükbe Tóth Mihály sárospataki 
közs. ti itót és ü • n s Karó y c> k- 
tortivai t * * - i t * - k • pző intézeti tanárt 
iev*-zte ki.

— Jegyzőválasztások A kistárh i- yi
kör Vámos József ottani h ■ v-tt s 
jég' z >t Sulyovszkv József bélvi 
seg* dj- gv aővel szemben szótöbbség
gel ; al ubarai kör Batta Bálint ot
tani helyettes jegyzőt egyhangú g 
körjegvzővé választotta.

— Drágaság! pótlék. A belügymi 
Dísztér jovahagvtrt a varmegye tör 
vényh* tó sági bizottsignak azon ha 
táro/atat. ni • lv- i h vármegyei lissti 
s« g d- és k zelő részére 15 száza é> 
drá^usági pótlekot szavazott m g. 
Kimoudtt a.OQI a . >Og) dr i. isáffi 
pótlékban csakis azon tisztvi-c ö-
részesülnek, akik az ui statu ren- 
d* z si av -sl.it érte mébeii elő 
nem lépnek, illetv- fiz tésjavitaban
nem rés/.Haü n« *

— Foutballmerkőzóá volt vasárnap | 
dó Után a S.IC pá váján a sator.l-, 
j a u j h e  yi af » tikai k uh é- a uiis- 
ko czi at.etikai kör első csapatai ko-<

zött. A mérkőzés —■ melyet Matyi 
Béla szövetségi bíró vezetett pár
tatlanul — a miskolcziak 2:1 ará
nyú győzelmével végződött. A mos
tani tűéi kőzés is bizonyságot szol
gáltatott csapatunk összjátékának 
hiánya mellett, mert bár az egész 
mérkőzés föl várnán az újhelyiek 
voltak fölényben, nem voltak képe
sek eredményt elérni.

— Rejtélyes eset foglalkoztatja 
az újhelyi rendőrséget. Vasárnap a

I ké.ső esteli 'rákban v alaki ••lelve 
szélyesen összeszurkálta a Molnár 
Istvan-utcán Bojler Mihály 15 éves 
napszámost és maga a sérült sem 
tud feivi‘agosiiást adni támadójának 
személyéin vonat ozoan.

— Két jomadar került tua a vé
letlen folytan a rendőrs-'g kezébe. 
Jáger Anna *s Macsola Jánosné 
többszörösen büntetett vásári tolva
jok kerültek hurokra, akiknél — 
házmotozás alkalmává’ — egy egész 
koc>«ira való lopott holmit találtak. 
Mindkét tolvajnő azt állítja, hogv 
a nálu . ta ált árukat a nagyruihályi 
vásáron loptak, dt nincs kizárva az 
sem. hogy újhelyi „operációk** al
kalmával szerzett dolgok is vannak 
a talá't áruk közt. A rendőrség most 
• z irányban nyomoz.

— Eljegyzés. Ifj. Sckvarzt Sámuel 
helyi) i kereskedő eljegyezte özv. 
Giück Hermáimé leányát Margitkát 
Nagy mi hál y ró!.

— Gyermekgyilkos anya. Egy ut-
cási fiatal gazda a múlt évben itt 
hagyva még fiatal feleségét, Ame 
rikába vándorolt. A szemre való 
menyecske kikapos, lett és igy el 

' nem maradtak a természetes követ
kezni -nyék ; a gólya a házhoz szállt. 
Dacára ennek az asszony tagadta 
az eseményt és folytatta rendes 
foglalkozását. De az emberek nem 
adtak neki hitelt és feljelentették 
az esetet. A nyomozás eredményre 
vezetett, mivel a ház padlásul meg 
la á ták az elrejtett újszülött hullá
ját. A homnnnai kir. járásbíróság 
vizsgálóbirája pénteken foghtiatosi- 
tatta a boncolást és a bűnös asz- 
szonyt letartóztatta.

— Halálos elyazolás IVetnmaun  
Dávid alsókörtv.-iyesi a os két éves 
fiacskája az e'mu t héten Körvé’ye- 
sen az utcán felüli'e|et nélkül ját 
s/ad *zott. Éppen a»kor halad arra 
Babjak Miha v • gy fává1 in**grakott 
szekerei), Babjuk nem vette észre 
a porban játszadozó kis gyermeket 
és olv szerencsétlenül gázo'ta e 
hogv nvomhan no irháit. A nagy- 
rnihalvi kir. |ará>biró-ág kiszállt a 
helyszín* r *, feüioiicohatta a ki> ha
lottat és m ott ozást indított a iránt, 
hogy kit t« rhel az eset körül gon- ! 
datlanság.

— A sátoraljaújhelyi hivatalszolgák
junius hó 23-an m gurtott majáli
suk alkalmából hálás kösz n**t* t 
m*nduuk mindazon uraknak, akik 
fe ü fiz* t "ss-• I hozrájáru tak "a sik• r 
h z. A jöv* delemből 5(» koronát 
adtunk az árvaház javára. A rend--
ZŐség.

— Tűz a vidékén. Natg\torolva 
föott óriás' vihar és felhősz tkadás 
vonult el pénteken dé után, a gór. 
kath. Péter-P.tl napján. A vihar ós 
a víz óriási karol-at okozott a tér
in nyékben, a vi lanicsapás állatot 
Ölt, házat f:\ujtott. Ztatnyiczky Já
nos ist J'ój. ba becsapván a vidám, 
az ott békésen emésztő tehenet meg- 
ölte. A fa U inásiii végén Z atnyicz- 
ky Pet-r hazat gyújtotta fel, a fel
gyújtott háztól tűz t kapott a szom 
széd haza is, m**ly szint n leégett, 
A nép babonás féleletnmi 1 vette 
körül az égő házat, o*tá>hoz neiu 
látott senki, mert a nép azt tartja, 
hogv viliáinokozta tüzet csakis kis- 
gyerniektejjel lehet oltani A zuho 
g.i z por vette tehát át az oltási 
munkát, mely gátat is vetett a tűz 
to* at* rjedéaének.

Szerkesztő : Lánczi Aladár.

L A N D E S M A . nIN  M I K S A

n Egy okos fej
minden alkalommal

llr. OETkER sKtéporát
használ}, i r .  12 fil lér.  -

Teljesen tn ie n ito s , o n o s o t  álta 
aján lo tt elesztóDctlc.

Hasznú ata által minden 
tészta nagyobb, lázáb s köny- 
nyebben emészthetővé lesz.
Dr. Oetker-feie Vanilincntor á 12 f.
a legnemesebb fűszere min
den tésztának, kakaó és tea. 
csokoládé és krém, kuglupf 
torta pudding és tejszín, to
vábbá finom vagy porcuko* 
ral vegyítve mindennemű sü
temény behintésére. Pótol 
2—3 cső vaníliát. Ha félcso
mag Dr Oetknr Vanilincukrot 
1 kgr. cukorral keverünk éz 

j ebből 1 vagy 2 teáskanálnyit 
1 csésze teára öntünk, úgy 

| ‘‘g> kitűnő aróiuáju, teljes 
italt kapunk.

Dr Oetker sötöpora ót vani-
lincuk ra minden füszerkere* 
bedében stb. kapható. Ki

merítő használati utasítás 
minden csomag mellett van. 
Receytgyüjternény ingyen

V ilii. Ml,

f j

Gutori Földes Kelemen
a ra d i  gyógyszerész  által  készít ett  .

Margit- Créme
leg jobb  a rc kenöcs  mely 2-3 n a p  a la t t  

ifj it ja és szépít i  az  a rcot
M a r n i t - P r é m D  eKvedüli szer szeplős 
J u d l  ( j l l - \ » I U l l K  májfoltok,  pattanások* 
böratka (Mitesser)  ráncok, kiütések tb- 
ellen.

JKargit-Créme tanások. wimmeríik,
arc- és kézvörösödés,  napbarnitás ellen.

bámulatos hatása ab- 
j T I d r g i l - W r e m e  bán rejlik, hogy bőrre 
kenve, ez rögtön felveszi és ez okozza 
azon csodás átalakulást,  hogy egy szep- 
lővel, vagy májfoltokkal fedett arc 2 3 
nap allat  fehérré lesz.

jKtargit-Crémc
nem lesz fényes,  azért  nappal is használ 

A Földes féle Margit Créme
ára : nagy tégely 2 kor.  kis tégely 1 kor.

JKargit-puíer me színben 1 i o r .  20 I 
Margit szappan darabja 70 fillér 
Csakis akkor valódi, ha minden 

doboz gutori Földes Kelemen
gyógyszerész Arad.  felirattal és czimere l  

van elátva
Utánzóktól óvakodjunk !

Kapható ; Saujhelyben Kincsessy Péter. 
Widder Gyula Mrabéczy Kálmán drog. 
Momonnán Fábián Arnold Nagymihályon 
Tolvay Imre,  Sárospa takon Horváth Má
tyás gyógyszertárakban.

szállítok üzletek, vala
mint privát házakhoz 
bármily mennyiségben 

jutányos ár mellet.
Havi előjegyzéseket elfogad:

Klein Géza,
T.ltfo. uia 64.

. ügy fedeles hintó jutányos árou 
eladd I

I

/
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ilj. S c h w a r c z  Sámuel
ajánlja újonnan berendezett selyem-, szalag-, csipke- és disz- üzletébe most érkezett

nyári újdonságait: blusokat, ruha és sima selymeket, markisét 
és Muselinvoálokat minden színben, és mindennemű ruha 

—  díszeket, úri divat cikkeket. —
Nagy választékot tart ezeken kívül kész gyermekruh ákban ésharisnyákban is. 

Vidéki megrendeléseket pontosan eszközöl, mintákat kívánatra küld.

Szives támogatást ke'r tisztelettel: ifj. SCHWARTZ SÁMUEL.

A satropkói járás főszolgabirájától ÍV

1400/1112 sz. j|j

Pályázati hirdetmény, g
A Kelese község székhellyel és Alsóvíránvos, Barátiak, jK 

Bodzás, Detre, Felsőkrucsó, Felsfítokaj, Felsővirányos, Gerle- e1', 
Izlvz, Uiglocz, Gyapár, Ho c.ik, Kiralyhegy, Kelese, Kispetö- 3  
fiivá, Kisvalkó, Kisuyertyános, Kosárvágása, Lorana, Marikul, M  
Nag>doraásu, Sártó, Turany és Zeraplénpálhegy községek cső- 
portosit&sávsl újonnan rsndsz-resitett kelccsei kórorvosi ál 
lásri ezeouel pályázatot hird tek s felhívom mindazon orvos- A  
tudorokat, kik ezen állást elnyerni óhajtják, hogy az 1883 ÖW 
évi I. t. «. 9 §-», illetve 1908 évi XXXVill. t. c. 7 §-a érte- X  
tnébeD  felszerelt kérvényeiket 1912 évi augusztus hó 7 lg ^
hozzám nyújtsák be. JK

At állás javadalmazása 1600 K. évi kezdőfiz. t -, 500 K. 
lakpéns, és a vármegyei szabályrendeletben megállapított inéi- A  
lékjárandóságok.

Tájékotásul tudatom még, hogy a körlet terültén több iS  
nagyobb ipartelep és uradalom van. eső

A választást Kelese község körjegyzői irodájába főivé* é\i A  
augusztus ho 8-lk napjának delelátti 9 órájára liiaörn ki.

Satropkóu. 1912 évi julius hó 11-én. 9

Malonyay Tamás,
fos/o gahiró.

KOUARIT-
BCRiLR!

rroFUFMF?

..Kollarit'-bórlemez
kauc»uk kompozícióval be 
vont fedéllemez.

„Kollarit“-bőrlemez
mezőgazdasági és gyári épü
letekre a legalkalmasabb

„Ko llaritl,-bórlemez
vízhatlan, a legnagyobb vi 
harnak ellentál.

„Kollarit”-bórlemezt
nem kell mázolni és igy fen- 
tartási költséget nem igényel. 

K A PHA TÓ :

BEHYNA TESTVÉREK
vaskereskedőnél

SÁTORALJAÚJHELYBEN.

Pályázati hirdetmény.
A sátoraljaújhelyi kerületi munkásbiztositó pénztár igaz

gatóságának 1912 évi julius hó 14-én hozott határozatából ki
folyólag pályázat hirdettetik egy II. oszt kezelőtiszti állásra 
évi 1.100 (egyezerszáz) korona törzsfizetéssel és 480 (négy 
száznyolcvan) korona lakpénzzel.

Pályázati határidő 1912 évi augusztus hó 8-ig.
Fenti állásra pályázhatnak o|v nagykorú, de 40 évesnél 

neru idősebb magyarul tudó magyar állampolgárok, kik nem 
állanak Csőd gondnokság, vagy nyerésvágyból elkövetett 
bűncselekmény miatt hozott bírói Ítélet hatálya alatt.

Előnyben részesülnek azok a pályázók, kik régebben 
állanak már valamely munkásbiztositó pénztár szolgálatában.

A választás egy évi próbaidőre szól, mely idő alatt a 
szolgálati viszony mind- n kártalanítás nélkül 3 havi felmondás
sal megszüntethető.

A pályázók a pályázat benyújtásával megválasztásuk 
esetén a pénztár mindenkori szolgálati és fegyelmi szabályza
tát magukra nézve kötél zőnek ismerik el. A megválasztott 
állását köt* les azonnal elfoglalni.

Sátoraljaújhely, 1 9 1 2  ju ius hó 12-én.

Fekete Károly
elnök.

442|1Ö12. tk sz.
Árverési hirdetményi kivonat.

Iáit külingatlanokból B. 9— 1 0  iorsz. 
a. Világi József (Fereuoz fia) és 

a , • >1 , 1 . . .  . . . . . . .  Viláji István (Ferencz fia) nevén
• , k rf  yheimeoz. kjr járásbíróság. álló 30/240 ed részt kitevő jutalékoc- 

mint telekkönyvi hatása* közhírré r» 390 koronában 2 . leleszi 2 1 0  sz. h~ 
v"isy- yj ÍBí ^ an,°S T/ 8 r«haj-j tétben A. I. 1—8 sor. 324. 325, 327, 

r ÓZatf5HS ls'va" e‘lem, 328, 329. 330, 331,332. hrsz. a. fogl. 
Irtlril s i 81 s r v̂ lreh*Jla" belingatlanokból B. 4. B. I sorsz. a
ínnek tón z°r' • u  « T ' 1  Vilá i József (Ferencz lia) és Világi 
5»7kkamJ.U l  ' in  ' István (Ferencz fia) nevénálló 6,96-
UlLünT. i168' k,°r, ' 0 '"!- ,U ,r ""‘e‘ ,,d részt kitevő jutalékokra 307 kor. áUpt.ott VHl.mmt 8 8  _knr jeJenlejri megállapított kikiál.

l  n i  o 'i "d?r- 7  !SÍIíPk ,isi elrendeltetett és hogv aez k n fe.ul csupán Világi Jószef fentebb jelzett ingatlanok a* 1912.elírni 27 kor. 75 fill. költség kiVI- gi. 
tése vég-it az 1881 LX te. 144 f  a 
és az 1908 XLI tr. 21 következő 
§ a értelmében a saujheiyi kir. tör
vényszék és a királyhelmeczi kir. 
járásbíróság Ő rületén" fék vő 1 leleszi
409 sz. betétb. n A 1 1—78 <or.
995. 990 |1 . 996/ 2. 997. 998 999 
10 0 0  1 0 0 1 . 10 0 2 . 1552. 1553' 1554 
1655. 1550, 1562 1503 1564. \56b 

I 1506. 1956. 1957. 1958. 1969 J96oj

évi augusztus hó 9 ik napjának d. e 
9 órájakor Leien ktfsiéf 
házánál megtartandó nyilvános ár
verésen *1 fognak adatni.

Árverezni szándékozók tartoznak 
az ingatlan kikiáltási árának 10  szá
zalékát vagyis 39 Komát és ille* 
letű.eg 30 korona 70 fillért kész
pénzben vagy óvadék képes érték
papírokban a kiküldött kezéhez le 
tenni, vagy annak a bíróságnál tör-

1 $  i r
362o' 362u' 3822, 8628 36 0 4  S  ! 9̂08̂ ' -  4T ? k ‘ oí °'f uk"'f 
3628, 3827, 3828, 3829. f f i  T

Nyomaton Landesmann Miksa és

3588 3980, 3900 4131 21324133' 4134 
4484. 4465 4480, 4487 4468. ' 4469 
4470,4471.4472,4912 4013 4014’
4921* 6208 52öö"'fí í̂o h* 491?’ 4? 2 o - l l 0 1 2  évi május hó 18.4921 5208. 5201452 ( Horkay Jáno. sk.. kir. járá.hiró

Társa könyvnyomdájában Sátoraljaújhelyt----------------- --------------------------- ----------

m kflte ezek.
Király he inec»en, a kir. járáshiró 

ág mint telekkönyvi hatóságnál

/
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