
POLITIKAI ÚJSÁG.

Megjelen minden szerdán es szombaton este
K é z i r a t o k a t  vihbzh nem  a d unk

S z e rk e s z tő s é g  : K az in czy -u tc za  2 
K i a d ó h iv a t a l :  L a n d e s m a n n  M ik sa  es Tá r sá n á l .

LAPVEZER 
MATOLAI ETELE

FELELŐS SZERKESZTŐ : POLITIKAI FŐMUNKATÁRS
Dr BÚZA BÉLA Dr BÚZA BARNA

Előfizetési  á r :
Egész évre  10 k o r o n a ,  félévre 5 k o ro n a .  Negyed 
evre 2 Korona 50 fii lér Egyes  szám á ra  10 fillér 
H i rd e t é s ek e t  a l eg j u t á n y o s a b b  á r b a n  k ö z lü n k

Mi az a t ö b b s é g
Irta: Bua Barna

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 ó'k 
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 
eladta 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 jutóit 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 islátta 1910-ben 
a pénznek és pálinkának szemér
metlen s fékevesztett orgiáját, 
annak is éreznie 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 fogalmat

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

dátokat se letöi ni, se megvásá- 
rolni nem birta Khuen. A ma 
gyár nemzet első szóra eladta 
magát Európ2 népei közül egye
dül mi uszunk must ebben a gya
lázatban. Minden más országban 
csodás fejődés fakad a nemze
tek öntudatos munkájából, csak 
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
nek jogán Tisza István fel merte 
forgatni Magyarország törvényes 
rendjét.

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

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

Mintha ötven emberből három 
hitvány akadna s ezért mind az 
ötvenet 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- 
milliónyi nemzet többségének 
akaratát.

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

| vagy háromszázhetvenezer ember ;
I nek a bűnéért szenvedni kell az | 
egész nemzetnek. Ez a nemzet- j 
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-! 
tál feljogosítva érzi magát arra, 
hogy zsarnoki önkénnyel gázolja 
le húszmillió ember jogait. S azt 
mondja, hogy ő a többség aka
ratát érvényesíti. Mintha kétszáz 
emberből kiállana három s azt 
mondaná, hogy ő a többség s 
követedé, 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 GY Z ŐK
ÉRDEKÉBEN.

ADAKOZUNK AZ 
INTERNATUSRA
A jegyzői internátus ügye a rendes 
mederbe terelődött. A internátus 
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 közönségének is részt 
kell venni. Adakozó filléreikkel kell 
ehetővé tenni, hogy ez a sok szen
vedő.yes harcra okot szolgáltatott 
intézmény minél előbb tető alá ke- 
rüljrn. A vármegyei jegyzői egye- 
sii'et fáradhatatlan agitációja eddig 
is nagyon szép eredményre vezetett, 
mert már közel félszázezer korona 
gyűlt egybe az építkezési alapra, de 
legalább még egyszer ennyinek kell 
egybegyiilnie, 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- 
>/. jkségletet 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 : Sátoraljaújhelyben 
állítja fel.

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

Hungaria! Sáluraliainhelj, Syétbtnji tér 6 s?ám. 
(A rom. kath templom mellett).

Vegytisztító és gőzmosó
tisztításra elfogad mindennemű báli és alkalmi ruhákat, butorsöve teket.
Gallér és ’t é  lő . kristály fehérre tisztittatnak. = = =  Vasasának 1 órán  belü l -
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állítandó internátusra ajánlották 
fel támogatásukat, a jég zti 
internátusi végrehajtó bizottság 
ez utón azon tiszteletteljes ké- j 
Telemmel fordul az adományo
zókhoz, hogy amennyiben ily 
módon tett adómányaikat a 
Sátoraljaújhelyben fellálitandó 
internátus céljaira fentartani 
nem óhajtják, eziránt! 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 fogja tekin
teni, hogy adományaikat a Sá
toraljaújhelyben létesítendő in
ternátusra is fentartják.

Sátoraljaújhely, 1912. juli. 13
Aa internátusi végrehajtó bizottság : 
Hubay Kálmán, Alankovics János, 
Kula PH , Harastthv Pince

A tagokihoz.
Zemlénvármegyei jegyzői egyesü

let döntvén az internátus székhely 
kérdésében, az internátus bizottság 
ma már elérkezetnek latja az időt| 
az internátus felláiitására.

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 tarcili 
jegyzőhő* raegküldeui szivesked- 
jeuek.

Sátoraljaújhely, 1912. julius 13.
Az internátusi végrehajtó bizottság : 
Hubay Kálmán, Mánk enne s János, 
Kula Pál, Harassthy Vince.

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

De különösen bízunk Ujhely vá
ros közönségének adakozásában. Uj
hely közönsége mindeddig tavoltar- 
totta magát az internátus segítésé
től, mert nem akart olyan intézméuyt 
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 internalus- 
nak Ujhelybén való felállítását Kí
vánják, elhatározta, hogy Ujhely 
varos köaönségének ajánlatát fogad
ja el és az interuátust 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 előfize

tőit, •  hogy a junlui hő végén 
lejért előfizetési dijat lehetőleg 
postafordultával küldjék be, nehogy 
a lap további izétküldéiében aka 
dály legyen.

Miklóssy István 
van előtérben

Iíím CSELEKVÉSRE
vÉ'ZTET MIN 
DEN VÁROST A

.FIZETETT ELLENSÉG14
A kormány már 
tárgyalt is vele.

A hivatalos lap múlt héten kö 
zölte, hogy a király a magyar 
katholikus egyház felett birt íő 
kegyúri jogával az apostoli szent
szék hozzájárulásával Hajdudo- 
rogon uj püspökséget alapított 
azoknak a magyar nyelvű görög- 
katolikusoknak számára, akik az 
eperjesi, munkácsi ószláv szertar- 
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 n\el
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 kormán) hoz. 
Ezek után immár csak az uj 
egyházmegyékből való átkebele- 
zése (avulsiója) van hátra. Az uj 
püspök fogja egyházmegyéjét es 
perességekre beosztani. Székhelye 
az uj 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 telállitja. 1912- évi máj. 6-án 
kelt s máj. 8 án fordult 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.

K Fizet*•tt !!>• g‘“ — Ezzel a n
vei szó tUK I1 lelni többé-Uvési
jogosul) cl késén d- Ii nagyságúi
c< deki■t. A.uivin á taiános ez
el ke '* red- hogy nem is szokás
bf szélni ró a, be.» n v UgOSZIKk. mini
vala ui járvaDl ba, vágj élt mi c»a-
pás!.a Kínos huuoru \ ivet*k fog-
iaikozuak cs »k azzal a sok hosszu-
saggal és ki ts Tge', a ni ( a polgári
fúrni iáknaK a cse>éd okoz. Semmi
kétség, m • ven fekvő szociális okok 
ra vezethető vissza, hogy eltűnt az 
a patriarchális kor-za';, araikor a 
Cseit’d tagja, sőt számottevő ért- kés 
tagja volt a családnak, aki m egbe
csülte gazd lit. De az is két^gte'-Mi, 
hogy akkoriban a gazdák is megtn - 
csii ték CM-léd'ik»*t. Bi onyos, hogy 
a helyzetük akkor sem v<> t sokkal 
rozsásabb, d - ezek a lírai motívu
mok elvették az osztály küiöiubségek 
élét. Egészen természetes, hogy 
az általános felvilágosodás korszaka 
ben a háztartást i c>- édek is rá- 
rájött-k helyzetük méltánytalan, 
igaz-Agta!an voltára. Egyenes kö
ve kei m '*n\ e \ olt ennek az öntu
datra ébredésnek az. hogy a bérek 
. melésévei akarták magukat kárpó
tolni szenvedéseikért. E. H re.; 
„>z> nvedé>“ ebben az esetben iga
zán nem túlzás, hiszen iuár maga 
az a szé) ; cselwd. is valami meg 
a'ázó, szégyenletes tartalommal bir, 

p p e n  annak az *0 * lmodnak révén, 
amit jelent.

Minden időben, d-* uz ujabbi idő
ben különösen igen >okan rájöttek 
miinek a hely vetít k a f o n á l ; -ágára 
és megkísérelték, h o g y  javítsanak 
rajta. De annyira összekuszált 
és mindenfelé eigy ikeredző a kér 

| dés, hogy egy odaíró. • r dm >*•- 
sen megfogni szinte lehetetlen. Min
denkit érdeke! tehát é> legnagyobb

Hajdudorog községben, mint 
egy debreceni lap tudósítója je
lenti — rendkívül nagy lelkese- j 
dést s nagy-nagy ötömet keltett 
a pápa hatáto. ata. A községben 
egész nap zúgtak a harangok a , 
községét és a dorogi magyart 
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.

részt egés/eu k'áelrő , ho;:y va umi j 
vá.tozus .. ion be .1 lürht-; *; n 
Cs. iéd-viszony okban. Mind 11 család ! 
Dák örvendetes feiszubudu.áot jelen
tene egy helyes raego das, nem fe- 
edkezvén meg a cselédről maguk

ról sem
A társadalomnak ebben a dolog

ban csak az a kötelessége, l.ogy 
emberséges gondolkozással önmaga 
szabadítsa fel a cselédet az alól a 
számtalan nyűg a amit önző ér
dek éi rövidlátó erkölcsköd s rájuk 
rakott. Ha ez a felfogásbeli fonák
ság megszűnt, tág tere nyílik az 
üdvös reformoknak, amik addig 
amugyis csuk bizony ta an kísérlete-! 
zések. Mindenesetre azonban a va
rotok törvényhatóságainak köteles
ség* minden módot alkalmazni hogy 
ez a kínos anomália valamiképen 
enyhüljön.

Ha id iglenesen is, de jó időre a 
legelőnyösebb megoldás a hatósági 
cseiédközvetitő. Pécs szab. kir. vá
ros pl. segíteni akarván a tűrhetet
len helyzeten, éppen ott fogta meg 
a dolgot, ahol a mai viszonyok kö
zött a leghelyesebb volt. Hatósági 
cseiédközvetitő intézetet állított fel, 
hogy kivigye a cselédeket a magán- 
körvetitők természetszerűleg egyéni | 
érdekeket szolgáló üzérkedése alól., 
Pécs város j-eudszeresen szervezett

cselédotthont és foglalkozást közve
títő intézetet nyitott hogy a cseléd
mizériákat megszüntesse. Ennek a 
oselédraizériának két főiuoraenluraa, 
a cselédhiány és a C ' M é d a n y a g  si- 
jánysága, életre való módon szűnik 
meg a hatósági csolédküzvetés által. 
Egyrészt a cselédek tudásuknak s 
egyéb személyi viszonyaiknak meg
felelő helyre kerülnek, másrészt meg
szűnik az az idegenkedés, araelylyel 
egyes osztályoknál, kisiparos és kis
gazda csa'ádoknal a leányok szol
gálatba adásával szemben viseltet
nek, mert lényegeseu csökkenti a 
cselédsors bizonytalanságát az a 
cselédotthon, amely a közvetítővel 
kapesolatban fennáll. Itt férfi-és nő- 
cselédek mindaddig kapnak tisztes
séges ellátást napi 80 fillérért, amig 
ízlésüknek és igényüknek megfelelő 
szolgálati helyet nem tuduak kapni 
a közvetítő által.

A pécsi kezdeményezésnek már 
sok helyütt akadt visszhangja. Lég 
főképp Szegeden, ahol már szintén 
komoly formában foglal! óznak a 
cselédotthon és közvetítő intézet 
falállitásával. 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 oselédviszonyok kel
lemetlenségeit. Bizonyos, hogy vá- 
rosuuk vezetősége, amely már több 
ízben tett tanúságot szociális érzé
kéről, nem fog elzárkózni ezen üd- 
yüs áramlat elől és ott lesz azok so
rában, akik megszabadítják a közön
séget 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 
r*á 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 
delrai iskola megfelelő elhelyezése 
és felszerelése tárgyában.

//



65 szára (3) Szerda július 17.___F E L S O M A C Y A R O R S  'L  A C. U I D 1 \  t*

4. Az 1912 évi államsegély fel
osztására vonotkozó tanácsi ha
tározat elefogadása.

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

(i. Pénzügyi bizottság javaslata 
a vámbérlők bérleszállitás iránti
kérelme ügyében.

7. Sátoraljaujvelyben rnegnyi 
tandó háztartási tanfolyam részére 
tűzifa adományozása.

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

9. Polgármester indítványa i 
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. Schraidt 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.

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

14. A f̂elsőkereskedelmi iskola 
igazgató bizottságának üléséről 
felvett jegyzőkönyv bemutatása.

lő. Tanácsi határozat a napi 
piaci bódék bérhatráléka ügyében.

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

17. A vizmü junius havi álla
potáról szóló mérnöki jelentés.

18. A vizmü üzemképességéuek 
a belügyminisztérium kiküldötte 
által történt megvizsgálásáról szo- 
1° jegyzőkönyv bemutatása.

19. A gazdasági felügyelő ja
vaslata a kitermelt dongafa ela
dására vonatkozólag.

20. Kardos Ignác kérelme köz
ségi pótadó fizetése alóli 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 tiizkárosuitjainak segély 
iránti kérelme tárgyában.

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

25. Lipcsey Tivadar, Szakái 
Imre és Gárdonvi 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 értesítése 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 r**lme tár 
gyában..

31. Az adójavaslatok tárgya 
lására bizalmi férfiak kirendelésé 
nek bejelentése.

32. Tanácsi határozat Szabó 
János sátoraljaújhelyi akos mező
őri dijtürósi ügyében.

33. Törvénv hatósági biz hatá
rozat Spitcz Izsó alstámvevő meg
választásának jóváhagyása tár
gyában.

34. A pék műhelyekről és p•’ k- 
üzletekről szoló szabályrendelet 
életbeléptetése iránti intézkedés.

35. Büchszer József kávéház 
tulajdonos bérleti ajánlata.

30. A Torzsás mulatóhely bér
lőj nek kérelme a képvisnlőtes 
tiilet. 2125Ö63|1912, sz. határozat 
módosítása tárgyában.

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

38. A zorahori Rákoezv-szobor 
bizottság segély iránti kérelme

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

40. Illetőségi ügyek.
A/, érdek s közgyűlésről az idő 

rövidsége miatt c-»k legközelebbi 
számunkban közlünk részletes tudó
sítást.

íl I k  b  k .

Uj eyyhaz^erületi jegyzó. A ti
szti ig hitv ev. egyházkerület 
legutóbbi, Nyíregyházán tartott köz 
gyéb sén Dómján Klek sátoraljaúj
helyi ág. hitv. ev. lelkészt egyház- 
kerii éti j gy övé v;i asztotiák.

Buczuzik az izr. hitkor eg A 
Látóra j.iujhe yi st itusquo izr. hit
község tagjai f. hi 21-en, vasárnap 
búcsúznak el távozó rabbijuktól; ilr. 
Goldberger Izidort «i A hitközség 
tagjai d. e. 11 órakor a hitközségi 
tan. cster- mben gyiilekez • o.i-
nan voiiu oak dr. Go dbvrg r l.i-á 
sara.

Tanügyi hírek. A kórok i mi-
nisz'er Ba;ogh K \ m in és Djviaczkv 
R e z s ő  - .T O - p a t a k i  > anitók-p/ő int 
tanárokat K<> o/ ■■ arra he \ e/te at. 
s h* Ivükbe Tóih Mihály sárospataki 
közs. t.eiitót és D • n -s Karó y c<. k- 
t r hűi t-» ni léképző intézeti tanárt 
nevezte ki.

Jegyzőválasztások A kistárk i vi 
kör Vámos József ottani h- v lt  s 
jég' zöt Sulvovszkv J«',zs-f helyi 

g-dj *gv zővel szemben szótöbbség
gel ; az. abarai kör Batta Bálint ot- 
tani helyettes jegyaőt egyhangú ug 
körjegyzővé választotta.

—  Drágasági pótlék. A belügymi 
szter jóváhagyta a varmegye tör 

vényh itosági bizottságnak azon hu 
tározatal. ne 1 v• •» u vármegyei tiszti 
seg d- és K-zelő résiére 15 száza é- 
drágasági pótlékot szavazott meg, 

ogy drága-ógiKimondta a onl a 
pótlóikban csakis azon tlsztvi-e o*. 

az ui st.itu ren- 
érte inéb n elő 
fiz tésjavitáhan

szegülnek, at'ik
di z si av islat 

in lépnek, illetv 
nem r'sze.-ü nek.

— Footballmérkőzés volt vasárnap 
dé után a Sac páváján a sátorul- 
jaujhe yi átütik ai k uh és a «nis- 
ko'czí atdikai kür első osapatai kö

zött. A mérkőzés — melyet Matyi 
Béla szövetségi bíró vezetett pár
tatlanul — a miakolcziak 2 : 1  ará-
nyu győzelmével végződött. A raos- 

I tani mérkőzés is bizonyságot szol- 
| gáltatott csapatunk összjátékának 
| hiánya mellett, mert bár az egész 
J  mérkőzés folyamán az újhelyiek 
voltak fölényben, nem voltak képe
sek eredményt elérni.

— Rejtélyes eset foglalkoztatja 
i az újhelyi rendőrséget. Vasárnap a
késő esteli •Irakban valaki ölelve 
szélyesen összeszurkálta a Molnár 
István-utcán Bojtor Mihály 15 éves 
napszámost és maga a sérült sem 
tud f-* v i agosit ást adni támadójának 
személyére vonat ozoan.

— Két jomadár került ma a vé
letlen folytán a rendőrség kezébe. 
Jáger Anna <-H Macsola Jánosné 
többszörösen büntetett vásári tolva 
jók kerültek hurokra, akiknél — 
házmotozás alkalmává — egy egész 
koc>ira való lopott holmit találtak. 
Mindkét tói vajnő azt állítja, hogy 
a náluk ta ált árukat a nngyruihályi 
vásáron lopták, 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. Sckvarst Sámuel 
helyi) i ktreskedő eljegyezte öz.v, 
Giiick Herraanné leányát Margitkát 
Nagy mi hál v ról.

— Gyermekgyilkos anya. Egy ut-
cási fiatal gazda a múlt évben Pt 
hagyva még fiatal feleségét, Arae 
rikába vándorolt. A szemre való 
menyecske kikapos lett és igy el 
neiu maradtak a természetes követ
kezni hiyek : 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 ese tet. A nyomozás eredményre 
vezetett, mivel a ház padlás n m -g 
ta á ták az elrejtett ujszü'ött hullá
ját. A homonnai kir. járásbíróság 
vizsgáh.birája péu:«ken foghiiutosi- 
tatta a boncolási és a bűnös asz- 
szonyt letartóztatta.

— Halálos elyazolás W einm aun  
Dávid alsókörtvéíyesi la os két éves 
fiacskája az emut héten Körvé've- 
sen az utcán foIüg*fl*»t n-ökiil ját 
s/ad'zott. Éppen akkor haiad arra 
Babjak Mih » v • gy fává1 megrakott 
szekereo, Babjak nem vette észre 
a porban játszadozó kis gyermekei 
és oly szerencsétlenül gárolta e 
hogv az nvomhan mégha t. A nagy- 
mihálvi kir. járásbíróság kiszállt a 
hióyszim r • •, feíhoncohatta a kis ha
lottat és n> ou ozást indított a iránt, 
hogy kit t» rhel az eset körű1 gon
datlanság.

— A sátoraljaújhelyi hivatalszolgák
junius hó 23-.in ni gturtoit majáli
suk alkalmából hálás kösz illetet 
nt'mduuk mindazon uraknak, akik 
fe ü fiz t >s *1 hozzájárt! tak sik« r 
h z. A jöv* deleinbie 60 koronát 
adtunk az árvaház javára. A rend* - 
tőség.

— Tűz a vidéken. Nagvtoronva 
fd Ott óriás' vihar és felhősz ikadás 
vonult el pénteken dé után. a gár. 
kath. Péter-Pal napján. A vihar ós 
a víz óriási károkat okozott a  ter- 
m nyékben, a vi Lmcsapás állatot 
Ölt, házat gyújtott. Zlatnyiczky Já
nos ist i ójába becsapván a villám, 
ti ott békésén emésztő tehenet meg- 
ó te. A falu másik végén Z atnyioz- 
ky Peter hazát gyújtotta fel, a fel
gyújtott háztól tüzet kapott a szom 
széd haza is, mely szint n leégett. 
A nép babonás félelemmel vette 
körül az égő házat, o'táshoz neru 
látott senki, mert a nép azt tartja, 
hogy villámokozta tüzet csakis kis- 
gyermek tejjel lehet oltani A zuho 
gó z por vette tehát át az oltási 
munkát, mely gátat is vetett a tűz 
Ion at* rjedésének.

f i Egy okos fej
minden alkalomma

Dr. OETKER sütőporáthasználja á r a  12 fillér. 4
Teljesen M nenitos, oirosok álta 

aján lo tt elesztöDütlc.
Haszna ata áltál minden 

tészta nagyobb, lázáb s köny- 
nyebben emészthetővé lesz.
D r.O etker-fele  V anilincutor a 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 e-ő vaníliát. Ha félcao 
mag Dr Oetker Vanilincukrot 
1 kgr. cukorral keverünk 
ebből 1 vagy 2 teáskanálnyit 
1 csésze teára öntünk, úgy 
egy kitűnő aróruáju, telj

italt kapunk.
Dr Oetker sütőpora és vani-
lincuk-ra minden füsz* rkeres 
kedében stb. kapható. Ki
merítő használati utasítás 
minden csomag mellett van. 
Receytgvüjtemény ingy

to-
<*• M

" lls y  J
•■s f / j

v a u .  M l,

’Z J ,

Gutori Földes Kelemen
aradi gyógyszerész által készített

Margit- Créme
legjobb arckenőcs mely 2-3 nap alatt 

ifjitja és szépíti az arcot
egyedüli  szer szeplős 

j f l d i y l l  W í l I U s  májfoltok,  pa tta nások1 
böratka (Mitesser)  ráncok ,  k iü tések  tb 
elfen.

JVCargit-Créme £ ' r
arc- és kézvörösödés,  napbarn itás  ellen.  
M a r n i }  P r n m n  bámulatos ha tása  ab-JYiargit-CrCmC bán rejlik, hogy bőrre
kenve, ez rögtön felveszi és ez okozza 
azon  csodás  átalakulást,  hogy egy scep- 
lővel, vagy májfoltokkal fedett  arc 2 3 
nap allat fehérré lesz.

J«argit-Créme
nem lesz fényes,  azért  nappal is használ

A Földes föle Margit Crdme
ára : nagy tégely 2 kor. kis tégely 1 kor.

Jvtargitpuöer [SS ' , * «
Margit szappan darabja 70 fillér 
Csakis akkor valódi, ha minden 
doboz gutori Földes Kelemen

üyó^yszeresz Arad . felirattal és czimere l
van elátva

Utánzóktól óvakodjunk I
Kapható ; Saujhelyben Kincsessy Peter, 
Widder Gyula Híabéczy Kálmán drog. 
Momonnán Fábián Arnold Nagymihályon 
Tolfay  Imre,  Sá rospa takon Horvá th Má 
tyás gyógyszertárakban.

Szerkesztő: Lánczi Aladár.

L A N D E S M A .M N  M IK S A

szállítok üzletek, vala
mint privát házakhoz 
bármily mennyiségben 

jutányos ár mellet.
Havi előjegyzéseket elfogad:

Klein Géza.
Telefon ezia 64.

j Egy fedeles hintő jutányos árou 
eladd 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 kér tisztelettel: ifj. SCHWARTZ SÁMUEL.

M B a e w e f f i e w s K ’B e e m e a a n a c ^ D C B a

A sitropkói járás föszolJabirájátül p'

1409/1*12 tsz. j |

Pályázati hirdetmény, |
A Kelese köcsög székhellyel és Alsóvirányos, Barátiak, jjíj 

Bodzás, Detre, Felsokrucsó, Felsőtokaj, Felsővirányos, Gerle- jrő 
falva, Giglocz, Gyapár. Hocók, KiraKhegy, Kelese, Kispető- 
falva, Kisvalkó, Kisgyertyános, Kosárvágása, Loruna, Marikul, ■■ 
Nag\doraasa, Sártó, Turány és Zemplénpáihegy községek c*o- Kg 
portositásával újonnan rendszeresített kelccsei kororvosi á! p j 
lásra ezeunel pályázatot hird tfk s felhívom mindazon orvos- A  
tudorokat, kik ezen állást elnyerői óhajtják, hogy az 1883 
*.vi I. t. e. 9 §-a, illetve 1908 évi XXXVIII. t. e. 7 §-a érte - &
műben felszerelt kérvényeiket 1912 évi augusztus hó 7 ig uj 
h o z z a m  nyújtsák be. j f c

Az állás javadalmazása 1600 K. évi kezdőfi/.* t , 500 K. eu 
lakpénz, és a vármegyei szabályrendeletben mega upitott m- I- A  
lékjárandóságok.

Tájékozásul tudatom még, hogy a körlet teiüá tén több g |  
nagyobb ipartelep és urada'ora van. (gj

A választást Kelese község körjegyzői irodájába folyt- évi A  
augusztus hó 8-lk napjának deleldtti 9 órájára t ü z ű m  ki.

Sztropkón. 1912 évi ju ius hó 11-én. 9

sÍ M M M i

Malonyay Tamás,
fos/o gabiró.

KOLLÁR IT-
BQRltMFZ S S : : - - : "

rtS rrOFllf-Mr?

,Ko llarit“-börlemez
kaucsuk kompozícióval be 
vont fedélleraez.

„Kollarit“-bórlemez
mezőgazdasági ég gyári épü
letekre a legalkalmasabb

„Kollarlf'-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 hird-'ttetik egy ÍI. oszt kezelőtiszti állásra 
évi 1 . 1 0 0  (egyezerszáz) korona törzsfizetéssel és 480 (négy 
száznyolcvan) korona lakpénzzel.

Pályázati határidő 1912 évi augusztus hő 8-ig.
Fenti á lásra pályázhatnak olv nagykorú, de 40 évesnél 

nem idősebb magyarul tudó magyar állampolgárok, kik nem 
állanak c>őd gondnokság, vagy nyerésvágybúl elkövetett 
bűncselekmény miatt hozott bírói Ítélet ha'álya alatt.

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

A választás egy évi próbaidőre szól, mely idő alatt a 
szolgálati viszony oiind 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 köteles azonnal elfoglalni.

Sátoraljaújhely, 1912 ju ius hó 12-én.

Bach Géza
igazgató.

Fekete Károly
elnök.

442(1912. tk sz.
Árverési hirdetményi kivonat.

Iáit külingatlanokból B. 9—10 sorsz. 
a. Világi József (Fereuoz fia) és 
Világi István (Ferencz fia) nevén 

A kiralyhelraeczi kir. járásbíróság, áUÓ 30/240 ed részt kitevő jutalékoc- 
ramt telekkönyvi hatóság közhírré ra 390 koronában 2 . leleszi 2 1 0  sz. be- 

V'lag, János végrehaj- tétben A. I. 1—8 sor. 324. 325, 327, 
tónak Világi Józsefoes István ellem 328, 329. 330, 331.332. hrsz. a. fogl. 
végrehajjtási ügyében a végrehajtás.......................... _ . _
árverés 834 kor. 75 fill. tőkke ennek 
ennek 1911 évi május hó 16 tói járó 

! 5°|0 kamata 168 kor. 10 fill. már meg
állapított valamint 38 kor jelenlegi 
és a még felmerül- ndő költségek és 
ezeken f»* üi c-upán Világi Jószef 
ellen 27 kor. 75 fül. költség kielégj, 
tése végett az 1881 LX te. 144 8 a 
és a/. 1908 XL1 te. 21 és köveik " 
§a értelmében a saujhe vi kir. tör
vényszék os a királyhejmeczi kir. 
járásbíróság területén fék vő 1 leleszi 
409 sz. betétben A I 1—78 <or 
995. 990 il . 996/ 2. 997. 998 99 9 
1000 1001. 1002. 1552. 1553 1554. 
1655. 155(1 1562 1563. 1564. 1565 

1 1566 1956. 1957. 1958. 1969 1960*
| 2442. 2443 2444 24452514 2515, 2516 
2517, 300o, 3006. 3007 30>8. 3009 

,3620 3621. 3622, 3623 3624 36 >5 
3626, 3627 ....

belingatlanokból B. 4. B. 1 sorsz. a 
Vilá i József (Ferencz fia) és Világi 
István (Ferencz fia) nevén álló 6/90- 
od részt kitevő jutalékokra 307 kor. 
ez en r e megáliepitott kikiál
tási árban elrendeltetett és hogv a 
fentebb jelzett ingatlanok az 1912. 
évi augusztus hó 9 ik napjának d e 
9 Órájakor Lelesz község 

20 házán t; megtartandó nyilvános ár
verésen «i fognak adatni.

Árverezni szándékozók tartoznak 
az ingatlan kikiáltási árának 10  szá
zalékát vagyis 39 komát és ille- 
lető'eg 30 korona 70 fillért kész
pénzben vagy óvadékképes érték
papírokban a kiküldött kezéhez le 
tenni, vagy annak a bíróságnál tör
tént előleges letételét igazoló elis
mervényt annak átszolgáltatni. Az 
1908. évi 41. t. oz. 21. § ának felso-

oqqo oqcq q(Í12r ^ ' t ^ 5 ’̂ ^87. roll árverezők bánatpénzt letenni
^  3, ° ! £ 4 1? ' 2J 3 2 4 1 3 3 - 4 >34 " " "  k M e W k .

. , 7..' . j -'.1 I’. '1' 4̂68. 4469, Királvhe mecr.en, a kir. járásbiró

.... = ' .q‘, , / / ' “.J f 2 4913, 4914 s«i; mint telekkönyvi hatóságnál 
1 -  j g *  4919. 4920. 1912 óvi május hó 18.
4J2L_6208, 5209. 5̂ 10 hrsa. alatt fotr I Horkay János sk„ kir. járáahiró

Nyomatott Landesmann Miksa és Társa könytnyomdájában Sátoraljaújhely.
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