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Antiszemitizmus
Irta Matolai Etele j  megélhessenek. Ezért azután a 

I keresztények magukat a zsidók- 
Oly gyakran halljuk egyik-má-j tói sokszor megcsalatva érezvén, 

sík polgártársunkra mondatni ezeket mint csalókat meggyülöl-
• antiszemita* és többnyire inkább ték. Erre tehát a zsidók okot 
vád mint dicséret — képen, [ adtak, ezt eltagadni nem lehet, 
hogy méltónak tartom e fogalom
mal kissé foglalkozni, annak igaz
értelmét, eredetét, okait kutatni 
és jogosultságát a társadalomban 
némi birálat alá vonni.

Eiőlegesen megjegyzem, hogy 
ha fejtegetésemben a »zsidó« 
szót használom, ne vegyék azt 
izraelita polgártársaink * antisze
mitizmusnak*, ne vegyek rossz 
néven. Megengedem, hogy e szót 
lehet bizonyos körülmények közt

Ez azután megnyilvánult mind 
a két lel egymás iránti viseleté
ben. Egyfelül a műveletlenebb 
ketesztények, iskolás gyerekek 
a zsidókat szóval, sőt tettel is 
bántalmazták, megköpdösték, rög
gel, kövecsesei meghajigálták, 
kivált azokat kik cipőben, fehér 
harisnyában, úgynevezett hernyó 
sapkában, vállukra vetett csikós 
vászonnal a templomba, vagy 
onnat hazafelé mentek. Másfelől

Csak Mária-Terézia 
engedte meg, hogy a

királynő! komolyan egyesüljenek, hogy a 
zsidók a I törvényelőtti egyenlőséget ne 

felső iskolákat, az egyetemet is csak kihasználni törekedjenek, de 
látogathassák. Ámde ez sem ment sorainkba olvadva, ne tartsák töb- 
teljesen foganatba, mert a mér-! bé külön testületnek, külön ősz-

oly értelemben is használni, amely a szegény zsidók mindezt kény
nem igen hizelgő. A beszédben j telenek voltak elszenvedni, pa- 
a hangsúlyozástól, Írásban az ér- 1  naszra menni nem mertek tud 
telemtől függ. Ez azonban teljes I ván, hogy ha valamely elégtételt 
séggel nincsen szándékomban, kapnának is a komolyabb, müvel- 
mintha »tót, rác, vagy oláh »-ról ! tebb szülőktől vagy tanároktól, 
beszélnék. Ezektől is igen okta-' azért máskor több bántalmat 
lannak tartom, ha pl. az oláhok vonnának magukra. E szerencsét- 
neheztelik, ha oláhoknak és nem | len helyzetükből következett az 
„románoknak** nevezzük őket. | is, hogy szinte vérükké vált a

Tagadhatatlan, hogy a múltban
— sőt még saját életünkben is
— nagy válaszfal volt köztünk, 
keresztények és zsidók közt. Oly 
nagy válaszfal, amely már magá
ban is elég volt arra, hogy egy
mástól távol tartsuk magunkat, 
egymástól idegenkedjünk, egy

félénkség, és *gyáva poltron«stb. 
címekkel halmoztattak el, a mit 
nagyon előmozdított az is, hogy 
a katonáskodá-t minden áron, 
minden még egymásra kivetett, s 
igy összeszedett tetemes pénzál
dozattal is kikerülték. Nem is le- 

! hét, báfor aki se a maga erejé-

nökök és joghallgatók őket meg- 
nem tűrték úgy, hogy csak az 
orvosi tanfolyamot hallgathatták, 
s igy a 18 ik század végétől már 
orvosok is lettek zsidók, de mér 
nökök és jogászok 1848-ig nem. 
Csak a múlt század második fe
létől.

P'el nem menthetjük tehát ke
resztény őseinket a felelőségtől 
a régibb múltban dúlt, fentebb 
vázolt rossz viszonyokért. De 
most már ama nagy válaszfal 
el van távolitva közülünk, most 
már a zsidók a keresztényekkel 
egyenlőkké lettek, most már bir
tokot tulajdonjoggal is szerezhet

tálynak a kereszténységet, és kü
lön a zsidóságot.

Hogy érthetőbbé tegyem mire 
célzok, tegyünk fel egy utszéli 
triviális esetet. Valahol két em
ber összevész, verekedésre kerül 
a dolog köztük. Az egyik zsidó, 
a másik keresztény. Tegyük fel
— ami ritkább — hogy a zsidó 
erősebb és megveri a keresztényt. 
Megtörtént és vége. Meg sem 
tudjuk, vagy ha megtudjuk, napi
rendre térünk felette. De tegyük 
fel — ami gyakrabban történik
— hogy a keresztény veri meg 
a zsidót, azonnal sérelmet ková
csol belőle a zsidóság: •szőr-

mást ne ösmerjük, egymás jó tu- bér. ntm bizhatik, se a más 
lajdonairól tudomást se vegyünk, j delmére nem s/ámithat.

vé-

netaláni rossz tulajdonait nagyitó 
üvegen nézzük.

A viszony azonban a kölcsönös 
idegenkedésen túlra, rosszabbra 
tejlődött annyira, hogy a túlnyo
mó többségben levő keresztény
ség lenézte, megvetette, sőt — 
mondjuk ki nyíltan — meg is 
gyűlölte a zsidóságot, amely te
hetetlensége érzetében csak tűrte 
az elnyomatást.

De hát legyünk őszinték mind 
a két felé és tegyük fel a kér
dést: * adott-e a zsidóság okot 
arra, hogy a kereszténység meg 
vesse és meggyülölje ?«

A zsidóság sem tagadhatja, 
kivált a korosabbak, hogy még 
vagy egy századdal ez előtt, és 
régebben még inkább (kivételek 
mindenkor voltak !) a zsidók álta
lában csak kereskedésből és ital- 
métesből éltek. A kereskedést is
csak kicsinyben a falusi nép közt vehettek;

Ismételjük amit fentebb mon
dánk : „legyünk őszinték mind a 
kétfelé, és tegyük fel a kérdést : 
Mi, vagy ki volt oka annak, hogy 
a zsidóság kizárólag a kis ke
reskedésre és italmérésre volt 
szorítva !“, amiből fentebb vázolt 
gyűlöletes tulajdonai eredtek? 
Es ha e kérdésre őszintén aka
runk felelni, csak azt mondhatjuk, 
hogy a középkori keresztény or- 
országok kormányaiknak és tör
vényhozóiknak rövid látású elhi
bázott intézkedéseik és törvény- 
hozásaik. Mert :

befogadták ugyan a zsidókat, 
de azt mondák: „éljetek ahogy 
tudrok “ Azonban;

1 szőr semmi közhivatalt nem 
viselhettek ;

2-S7or ingatlan birtokot nem
szerezhettek : sőt

3 szór ilyent haszonbérbe sem

nek, minden magasabb képzett- nyüség 1 megvertek egy zsidót* 
séget igénylő állás, minden köz „már a zsidó a házból sem mehet 
hivatal nyitva áll ellőttük, mi ke- ki !** és ezekhez hasonlókat ki 
resztények (egyes kivételek itt is abálnak. Hagyják el kedves izra- 
vannak) az egyenlőséget jóhisze- elita polgártásaim! higyjék el, 
müleg vesszük, sorainkat tőlük hogy okosabb lesz. Ha mi kő
éi nem zárjuk: most hát rajtok | molyán és őszintén vesszük az 
a sor zsidópolgártársainkon, hogy | egyenlőséget: ugyanoly mérték- 
az egyesülést, az egyenlőséget ben vegyék önök is komolyan és 
ők is jóhiszemüleg és komolyan * őszintén, és akkor lehet, de le
vegyék, hogy velünk őszintén és | gyen is köztünk szent és béke.

űzték. Nem természetes, hogy az 
ilyen életmód magával hozta lel - 
lőismeretök nagy rugékonyságát, 
hogy szinte kénytelennek érzék 
magukat, hogy ellenfelüket — mint

4 szer a más birtokát kezelne
tek sem szabad;

5-s7ör keresztény iskoláinkba 
nem léphettek.

Világos tehát, hogy nem te
most szokás mondani — becsapják hettek másképen, nem élhettek 
a mértéken, a minőségen, árakon, másképen, mint ahogy fentebb 
h°gy maguknak és családjuknak vázoltuk.______ ________________

Megszűnt
a t ö r v é n y e k  uralma 

Zemplénben ?
V i l á g r e k o r d  a  k ö z i g a z g a t á s i  t ö r v é n y t e 
l e n s é g e k  é s  k ö v e t k e z e t l e n s é g e k  t e r é n .

ka“ nevű mocsaras tó az j eseményeket, hanem történeti hűség 
gél fogjuk csupán egymás mellé 
sorakoztatni azokat az adatokat, 
amelyek alkalmasak arra, hogy 
a vármegye amúgy sem híren köz- 
igazgatási állapotainak a teljes csőd
jét állítsák a nagyközönség elé.

\  „Hal
újhelyi határban egy 39 hold és 103 
M-öl területű réten fekvő vadászte
rület. Eddig alig tudott róla a tu
lajdonosán és a vadászattal foglal
kozókon kívül más valaki. Most 
azonban a közérdeklődés központjá
ba került ez az apró kis mocsár a 
a vármegyei és városi közigazgatás 
tisztviselőinek jóvo'tából. Régóta fo
lyik már a harc ezért a területért és 
nem most először ad okot közigaz
gatási törvénytelenségekre, de mind
eddig a terület jelenlegi bérlőjének 
kívánságára csak némán szemléltük 
az eseményeket és várluk a bekövet 
kező, nem minden érdekesség híján 
levő fejleményeket.

Egyik laptársunk azonban nyilvá
nosságra hozta — rövid kivonatban 
ugyan — az esetet, feloldva érezzük 
hát magunkat a hallgatás kötelezett
sége alól és most már mi is meg
írjuk azt a maga eredeti valóságá
ban.

Es bár erős, kíméletlen mondatok 
kívánkoznak tollhegy alá az eset 
kapcsán, nem fogjuk színezni az

Lapunk mai szám a 4  oldal

Előzmények.
1883. évben lépett életbe az uj 

vadászati törvény. Ennek a törvény
nek az alapján rerdezni kellett a 
vadászterületeket és intézkedni kel
lett a közigazgatási vadászterületek 
bérbeadása iránt. Dókus Gyula az 
újhelyi járás akkori főszolgabirája 
rendezte és adta bérbe az akkor 
még nagyközségi sorban levő újhelyi 
vadászterületeket is. Több vadász- 
területet — koítuk a nHalaskát* is — 
önnál’ó vadászterületnek minősített, 
melyet igy nem adtak soha bérbe a 
községi vadászterülettel. A „Halaska" 
tulajdonosát nem is zavarta a va
dászati területén senki. Csupán egyet
lenegyszer tévedt be oda Arnóthfalvy 
Tivadar, aki azonban a tulajdonos 
feljelentésére megindult kihágás
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eljárás során — mint ez az iratok 
közt fekvő jegyzőkönyvből megál
lapítható — szintén elösmerte a tu 
lajdouos jogát és bocsánatot k« rí, 
amiért idegen vadászterületre lépett.

1907-beu adták ki utoljára ti évi 
időtartamra a községi vadászterü
letet bérbe. A bérlő az újhelyi va- 
dásztarsasag volt, melynek képvi
seletében Matolai Etele elnök irta 
alá az árverési feltételeket, ahol ki
fejezetten Öunálló vadászterületnek 
volt ismét minősítve a „HaiaskaH. 
1908-ban Schiller Kálmán járásbiró 
bérbevette a »Halaskat« Németh 
Nándor tulajdonostól és a legutóbbi 
időkig zavartalanul gyakoro ta va
dászati jogát.

A törvény te lens égek sorozata.

1910. évben Matolai Etele, a va- 
dászlársulat akkori elnöke kérvényt 
adott be a vármegye alispánjához, 
hogy a „Halaskát" csatolják a köz- 1  

ségi vadászterülethez és adják pót
lólag bérbe a vadasztársu<atnak. A 
kérvényt az alispán illetékesség hi 
ányában áttette a város polgármes
teréhez, mint arra illetékes hatóság- j 
hoz. Dr. Heichard Salamon akkori i 
polgármester a kérvényt a képviselő 
testület elé terjesztette, amely a j 
jogügyi bisottság javaslata alapján 
a bérbeadást megtagadta azon a cí
men, hogy a „Halaska" önálló va
dászterületnek lett a legutóbbi bér
beadásnál minősítve és amennyiben 
most bérbeadnák, a jelenlegi bérlő 
kártérítési igényt támasztana a város 
ellen.

Ez a határozat jogerőre emelke
dett. Senki sem felebezte. Kgysz*r 
csak az alispáni hivatal sürgetni 
kezdte a határozat felterjesztését, 
bár erre semmi joga nem volt, mert 
felebbezést az ellen be nem adtak. 
A polgármester azonban kénytelen 
volt a folytonos sürgetéseknek en
gedni és Jelterjesztette az iratokat 
az alispánhoz.

Téveduek azok, akik azt his.ik, 
hogy az alispán miután konatatálta, 
hogy illetéktelen hatóság — nem a 
polgármester, hanem a képviselőtes
tület — határozott ez ügyben, egy 
szerűen tudomásu. vette az esetet 
és a jövőre való fígyelmeztetessei 
visszaküldte az iratokat a város 
nak. Dehogy. Az alispán felülbírálta 
a bár illetéktelenül hozott, de feltb- 
bezés hijan jogerőssé vált határoza
tot és — bár erre hivatalos utou 
nem kérte senki —

tánytalan>igot nem követett el — 
látva az ügy igaztalan voltát, k> r 
vényét visszavonta.

A vad iszati törv ny 3. §--ínak 2 
h**kezd*‘se világosan rendeli, hogv 
vadászterületek hovátartozandóság 
felett vitás esetben rend. tan. váro
sokban első fokon a polgármester 
dönt. Ez esetben a kérvény vissza 
vonása folytán a terület vitás volta 
megszűnt és igy a további eljárást 
be kellett volna szüntetni. Ennek 
dacára

dr. Kellner Győző h polgár- 
mester aláírásával március 
22 en 4103 1911. sz. alatt 
határozatot; hoztak a város
házán. melyben kimondjak 
hogy a „Halaska" különálló 
vadászterületet nem kepez es 
elrendelik, hogy a varos tu
lajdonát kepezo vadászati 
jog berbeadasanal a..Halaska" 
a varos vadászati területé
hez csatolandó

Ezt a határozatot Schiller Kál
mán az alispánhoz felebbezte. Itt 
Görgey G< za aljegyző — aki vá
lasztmányi tagja a vadásztársulat
nak — rtferálta az ügyét és ennek 

I alapján az alispán helyben hagyta 
i az I. fokú határozatot.

Schiller tovább felebbezett a 
közig, bizottsághoz és itt Görgey 
G *za — mert újból ő volt a refe
rens — meghallgatta — bár erre 
semmi joga nem volt — Löcherer 
Lőrincet, mint a vadasztarsu at idő
közben megválasztott uj elnökit, 
aki kijelentette, hogy a kérvény 
visszavonására Matoiai nem volt jo
gosult. (Hat csinált-e valaha Matolai 
bármit is jogosuiatlanu ?) Es ennek 
az egyoldalú, semmi alappal nem 
bíró kijelentésnek az alapján hely
benhagyták III. fokon is a polgár- 
mester határozatát.

Tovább már m ru felebbezett 
Schiller, Nem is volt szükség rá, 
mert a polgármesteri határozat csak 
uj bérlét alkalmából (1913. ápr. 30.) 
rendelte csatolni a *Ha.askát« és 
addig ő szerzett jogaiban maradhat. 
Tényleg ugv is látszott, hogy a tör
vénytelen int. zktd sek véget értek 
és belenyugodtak a vadásztársulat
ban és a vármegyén a változhatat- 
lanba, mert 1911 október 9 étől hosz- 
szabb ideig nem történt <_z Ügyben 
semmi.

Újra kezdik.

megsemmisítette a képviselő
testület határozatát es uj el
já rá s a  utasította a varos 
polgármesterét

A polgármester p« dig — ekkor 
már Farkas Andor, aki szintén va
dásztársulati tag — tudomásul vette, 
hogy az adspán egy jogerős kép
viselőtestületi határozatot — mely
nek csak végrehajtását függesztheti 
fel az aiispan és azt is csak akkor, 
ha a közre abból kár barátnő hátik 
— megsemmisített és kitűzte az uj 
tárgyalást 1911. január 28-ára, me.y- 
re az érdekelteket megidézte.

Újabb  tö rvé nyt el ens égek.

Az uj tárgyaláson megjelent a 
tu'ajdonos és saját képviseletében 
Schiller Kálmán bérlő és a vadász
társulat képviseletében Matolai Etele 
elnök. A tárgyalást Kiss Ödön vá
rosi ügyész jelenlétében Pataky fő
jegyző tartotta meg. A tárgyaláson 
Matolai — aki életében soha mél-

De ez csak látszat volt. 1912 feb
ruárban dr. Löcherer Lőrinc a va- 
dásztársuiat neveben — most már a 
polgármesteri határozat félremagya
rázásával — újból kérte a Halaska 
bérbeadását. A polgármester azonnal 
a képviselőtestület elé vitte az ügyet, 
amely újból a jogügyi bizottságtól 
kórt vélemény*. Április 19-én ke
rült a bizottság véleménye — mely 
az előbbivel egyező volt — a képv. 
testület elé és ennek alapján újból 
megtagadták a bérbeadást.

Bot rányb a  fűlt az ügy.

A képviselőtestületi ülést küvető- 
leg néhány nappal megjelent a vá
rosházán Görgey Géza vármegyei 
aljegyző, vadásztársulati tag ésLöche- 
rer elnök megbízásából — igy ve
zette rá az aktára — átvette a kép
viselőtestület határozatát. A Llebbe- 
zési idő alatt a városhoz felebbezést 
nem adtak be és igy a képv. tes
tület határozata jogerőre entelke 
dett.

Június végéig az Ügyben semmi 
s**ru történt. Ekkor azonban a va 
dászt.irsulat átiratban értesítette a 
i igjait. (honnan vette a jogot erre?) 
hog\ a Hilaskán kacsázhatnak. 
Adriányi Hálj, Réz R*z>ő, R z Béla 
és Sztanykov&zky Sándor éltei is 
• zzel a minden alap nélküli felha- 
hatalmazással é> kimentek a Halas- 
kára vadászni,

Schiller Kálmán a tilosban vadá
szókat feljelentette vadászati kihá
gásért. Egyben sommás visszahelye
zés iránt pert indított a járásbíró
ságnál . s kártétitésérj perelte u va- 
d ísztársu .ltot. A sommás visszahe- 
vezés és kártérítés iránti perre a 
vadasztarsu at bir 'küldést k* rt és az 
i g a z s á g ü g y m i n i ' Z t  r a ügy tárgya
l á s ;  ra a szerencsi járásbíróságot d. - 
egálta A kihág t>i iigvet dr K Il
ii.r Győző városi tanácsos, rendőri 
büntető bírónak osztották ki.

Elitélve

Dr. Kellner Győz i dr. Adriányi 
Bélát, Réz Bélát és Sztanykovszky 
Sándort — Réz Rezső ellen, mert 
bocsánatot kért, Schil r visszavonta 
a feljelentést — bűnösnek mondta 
ki a vadászati kihágásban, Adriányit 
es Rézt.10—10 kor. Sztanykovszkyt 
pedig 50 kor. pénzbüntetésre itéit*- 
a vadászati törvény 20 §-a alapján. 
Mindhárom vád ottná; a kalmazta 
azonban Btn, 8 §-át, miután a jövő
ben magaviseletüktől kedvező ered
ményt vár. (Sztanykovszky azóta 
már újból kacsázott a Halaskán.)

M u n k á b an  a megye

A kihágási eljárás soká húzódott. 
Az eljárást vezető dr. Kellner Győző 
több irat beszerzését Ián a szükséges
nek és ezért az Ítélet meghozata- 
ával késett. Ezt íz alkalmat fel 

akarta használni a megye, hogy az 
ügyet még jobban összezavarja. E 
hó 17-én irt át dr. Kellner a pol
gármesterit 7 ,  hogy értesíts • vajon 
a t- épviselőtest ölet bérbeadását m g  
tagadó hatátoza a jogerőre emelke
dett-e? 18-án, amikor az átirat a re- 
feren.sn- l volt, m gérkez-u dr. L *clte- 
rer Lőrinc társulati elnök beadvá
nya, ara elv ben a képv. testületi ha
tározat kikézbesítését reklamálja, hogy 
fele b bezesi joga: ul el hessen.

Ezzel szemben Görgey Géza 
jegyzőkönyvi vallomásban új
ból Kijelentette, hogy a liata 
rozatot Löcherer megbízásá
ból vette át, annak tartalmat 
Löchererrel tudatta, sót neki 
Löcherer a felebbezest s 
jegyzőkönyvbe diktálta.

17-* ti dr. Adriányi Béia adott be 
előterjesztést a vármegyéhez, egy
ben panaszt emelt az ellen, hogy a 
vadásztársulat tagjait Schiller alap 
tálán feljelentésekkel zaklatja és 
kéri, hogy az arra jogosulatlanokat 
tiltsák el a llalaskán való vadászat
tól. 19-én egy alispáni rendelet ér
kezett a városhoz, amelyben majd
nem szóról-szóra idézik az Adriányi 
előterjesztésében foglaltakat, meg
állapítják, hogy a Halaska nem ké
pez önálló vadászterületet, hogy 
Schiller csak volt bérlő és hogy 
Schiller — ezzel az időközben meg 
hozott kthagási eljárásnak akartak 
prejudikálni — alaptalan feljelentések- 
kel zakjatja a vadásztársulat tag
jait. Elrendelik nagy diplomatikusan 
— miután már e őbb megállapitot
ták, hogv- Schiller csak volt bérlő_
hogy a polgármester az arra jogo 
sulatianokat tiltsa el a Halaskáu

I való vadászattól. Egyjben bekérik 
| az iratokat, mert a vátos határoza
ta  ellen annak idején felebbezsi 
adtak he.

Hát ennyi képtelenséget még 
• gy határozatban sehol a vilagou nem 
hordtak össze. Milyen alapon avat
kozik a vármegye a város autonóm 
hatáskörébe? Milyen alapon preju- 
dikal a vármegye a bírói Ítéletek
nek és mond bírálatot egy olyan 
feljelentés felett, amelynek tartalmát 
hivatalos au nem is östueri és amely 
felett csak a rendőri büntető bíró
ság mondhat ítéletet ? Milyen ala
pon tilt el a vármegye a vadászattól 
bar! it, mi lőtt a kir. bíróságok ez 
ügy ben jogerősen nem határoztak ? 
Milyen alapon mondja a vármegye 
a sommás visszahelyezés iránt meg
indít t per befejezése előtt Schiller 
Kálmánt volt bér öltek? Mi yen ala 
.poii kér a vármegye a várostól felül- 
bir.éat céljából egy jogerős határo
zatot, amely ellen feleb»zést a tör
vényes időben, törvényes helyen be 
nem adtak ?

Netu hisszük, hogy erre feleletet 
tudjon adni bárki, mint ahogy nem 
tudná senki megmagyarázni a tör
vénytelenségeknek azta sorát, melyet 
ez ügyben már régebben is elkövet 
tek. Egy magyarazata lein t csupán 
a vármegye eme ténykedéseinek, 
hogy Zemplénben is megszűnt már 
a törvények urairua és egyesek ér
deke szerint irányítják a közigazga 
tást, — akárcsak Oroszországban.

Egyre azonban kiváncsiak volnánk. 
Mit szól mindehhez Dókus Gyula 
alispán, akinek 1883 bán, szoigabiró- 
sága idején tett intézkedését verik 
arcul a törvények semmibevételével.

Hisszük, hogy minderről eddig 
nem tudott.

Zemplénmegye
m in t  a

csudák hazája.
Hogyan folynak 
majd le a so
rozások a vár
megyében ?

Ha valaki kételkedett még ben« 
ne, hogy a Tisza István által ke 
resztülhajszolt véderőjavaslatok 
törvényerővel bírnak, azt kiábrán
díthatják mosta vármegyék, ame
lyek sorra készségesen ha
jolnak meg a honvédelmi minisz
ter sorozást elrendelő parancsa 
előtt. A vármegyék, amelyeknek — 
akár csak a parlamentnek — az 
az elvük, hogy mindent meg kell 
adni a császárnak, ami a csá
száré, de semmit sem kell adni 
az országot fenntartó adózó, dol
gozó népnek, most nagy munká
ban vannak, mert el kell készíteni 
a sorozó bizottságok utazási 
programmját és ki kell jelölni — 
minden járásra külön külön — a 
bizottságok polgári elnökeit.

Zempiénvármegye már elkészült 
a munkával és a következőkben 
állította egybe a sorozások pro 
grammját:

A  homonnai járásban szep
tember 6-án és 7-én soroznak. 
Polgári elnök Isépy Zoltán tb. 
főjegyző, polgári orvos dr. Rácz 
Miksa tb vm. főorvos.
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A sztnnai járásban szeptem 
bér 9, 10 és 14-én soroznak. 
Polgári elnök Tliuránszky Lász 
ló lőjeyyző, polgári orvos dr. 
Márton Dénes tb. vm. főorvos

A mezílaborczi járásban szep
tember 16-án és 17-én soroz
nak. Polgári elnök Dókus Gyula 
alispán, polgári orvos dr. Klein 
Zsigmond járásorvos.

A  sztropkói járásban szep
tember 18-án és 19-én soroz
nak. Polgári elnök Dókus Gyula 
alispán, polgári orvos dr. Gaál 
Sándor járásorvos.

A  varamnál járásban szép 
tember 20-án és 21-én soroz 
nak. Polgári elnök Dókus Gyula 
alispán, polgári orvos dr. Si- 
monovics Ignácz járásorvos.

A gdlszécsi járásban szep
tember 23 24 es 2 >-én so
roznak. Polgári elnök Bernáth 
Aladár tb. főjegyző, polgári 
orvos dr. Kende Miksa tb. vm. 
főorvos.

A nagymiháíyi járásban szép 
tember 26. 2i és 28 sn soroz, 
nak. Polgári elnök Dókus Gyula 
alispán, polgári orvos dr. Wid 
dér Márk járásorvos.

A  tokaji járásban szeptem 
bér 13 14, 16 és 17-én so 
roznak. Polgári elnök 1 ■ uránsz- 
ky László főjegyző, polgári or
vos dr. Friedmann Adolf já-; 
rásorvos.

A  szerencsi járásban szép 
tember 18, 19,20, 21 és 23-án 
soroznak. Polgári elnök Dó-I 
kus Gyula alispán, polgári or
vos dr. Erős János tb. vm fő
orvos.

A  sárospataki járásban szep
tember 24 és 25-én soroznak. 
Folgári elnök Isépy Zoltán tb. 
főjegyző, polgári orvos dr. Kun 
Zoltán tb. vm. főorvos.

Sátoraljaújhely varosban szep
tember 2tí-án és 27-én soroz
nak. Polgári elnök Dókus Gyu
la alispán, polgári orvos dr. 
Löcherer Lőrinc vm főorvos.

A  sátoraljaújhelyi járásban 
szeptember 28. 30 és október 
1 én soroznak. Polgári elnök 
Dókus Gyula alispán, polgári 
orvos dr. Löcherer Lőrinc vm. 
főorvos.

A  bodrogközi járásban októ 
bér 2, 3, 4 és 5-én soroznak. 
Polgári elnök Bernáth Aladár 
tb főjegyző, polgári orvos dr. 
Friedman Zsigmond tb. vm. 
főorvos
Hát ha még soha, amióta az 

ősi megyei székház fennál, nem 
végeztek abban kiváló munkát, 
ezúttal azt végeztek. Valóságos 
remekműve a hivatalos munkák
nak ez a működési és sorozási 
tervezet. Megoldja azt a nagy 
rejtélyt, — amellyel eddig hiába 
próbálkozott akárki, — hogy 
hogyan lehet egy embert egyszer 
re, egy és ugyanabban az időpont 
bán, két különböző, egymástól 
teljesen távol álló helyen alkal
mazni és működtetni.

No ne méltoztassanak nevetni. 
Egészen komolyan vetettük pa
pírra a fenti sorokat. A működé 
si terv szerint ugyanis, — mint 
fentebb látható — Dókus Gyula 
alispán szeptember 18-án és 19-én 
Bztropkón és Szerencsen. 20-án 
és 21-én Varannón és Szeren

csen, 2R-án, 27-én és 28-án 
Nagymihályon és Sátoraljaújhely
ben, Tliuránszky László főjegyző 
pedig szeptember 14-en Szinnán 
éz Tokajban fog egyidőben, egy
szerre elnökölni.

De nem csak ezt az eddig fe
lette nehéznek problémát oldották 
meg, hanem egy csapásra — 
mint az már a Tisza forszírozta 
véderőtörvény soro/ási és műkö
dési tervezetéhez illik rendez
ték a zsidó ünnepeket is.

Szeptember 12 én és 13-án 
a zsidóknak tudvalevőleg az egész 
országban újévi és 21-én engesz
telőnapi (hosszunapi) ünnepik 
van Ámde ha a vasárnapokkal 
együtt még 3 napig szüneteltették 
volna a sorozásokat, nem futja 
az időből s megesett volna az, 
hogy Bernáth Aladár és Izsépy 
Zoltán tb. főjegyzőknek is — 
akik pedig tb, állásaikra való te
kintettel még nem gyakorolták 
be magukat teljesen a művészi 
produkezióba, — kellett volna 
egyszerre, egy és ugyanazon idő
pontban, két kül'">mböző egymás
tól teljesen távol álló helyen el
nökölni.

Hát hogy ezt elkerüljék, egy
szerűen rendezték a zsidó ünne
peket olylormán, hogy újév má
sodnapja (13-ára esik) ez éven 

[csupán Szinnán lesz, ellenben 
I Tokajban nem ; mig hosszunap 
(21 érc esik) sem Varannón, sem 
pedig Szerencsen nem lesz.

Hát. hogy a világon tudnak 
még íróasztal ellól ily csudákat 
teremteni ? Ugye sehol ?

Es ezek után merje még va 
laki mondani, hogy Zemplénvár- 
megye nem minta megve.

Eredmény 1 0 Ujhely 
javára. Félidő 0 ; 0

Aki tehetetlen csatársort goalképte- 
lenségével brilliro/.ni, kapuelőtti goal 
helyzet.k-t kihasználatlanul hagy-

bilitálta volna. Ugyanis a* Újhelyiek 
cunterehalfja szökteti a balszélsőt 
ez megkapja a labdát, beviszi, cen
terez, a beadás jó, a ráfutó csatár 
suttol és u labda a gólba repül. A 
közönség honorálva a szép és kombi
nációs játékot tapsolva tombol, a 
bíró fütyül és a goalt — nem adja, 
meg Mi rt ? Mert állítólag már a 
saöktetés pil'anatában lesben állott 
az újhelyiek balszélsője.

Ugyan — ugyan! Hát miért nem 
a félidő végén fütyüli le — az eset
leges protestálások következtében • 
az első percekben esett faultokat. 
Egyetlen energikus lépése volt a/, 
amikor jogosan és igazságosan meg 
fosztotta a Kac. II. tacsbiróját a 
ténykedést jelentő zászlótól. Mert, 
amit, ez a külöiuben sympatikus 
fiú csinált, az felül áll minden ha
zadul gózásón. igazságossabb volt a 
svédeknél is, akiknek pedig ez a 
tulajdonsága közmondásos. Eltekint
ve, hogy folyton a pálya belsejében 
szaladgált, lehetetlennél lehetetlen 
mbb közbelépéseivel minden egész
séges akciót, mely csapatára nézve 
veszélyes jellegű volt, megakadályo
zott Ofszeidokat, 30 40 méter távol
ságra állva intett le. A vonalon 2 m. 
belül guruló labdát autnak Ítélte, 
protestált, tiltakozott, felülbirálgatva 
a vetető bírót, aki is végre raegso 
kalva bűnei sokaságát, — magya
rul — kite te a szűrét.

Különben a mérkőzés, a kassaiak 
egy két játékosának durvaságától 
eltekintve fair volt.

Ujhelynél a védelem elsőrangút 
nyújtóit, mig a Kac 11. nél a köz
vetlen védelem és a csatársor bal- 
szárnya volt kielégítő. Kapusuknak 
óriási szerencséje, balhátV'djöknek 
és középfedezetükuek határozottan 
jó napja volt. A publikum csende 
sen viselkedett és inkább boszanko- 
dott, amihez hozzájárult a játék vé
gén beállott szeles esős idő, amely
nek dacára is a bevétel — horribiti 
dictu ! — 100 korona volt. Biró : Maty 
Béla.

h í r e k .

ni, tehetetlenül \ •rgődni szeret lát
ni, — ha ugyan lkad i yen beteges 
idegzetű sportember — az igazán 
szívből sajnálhatja, ha e mulasztotta 
a vasárnapi mérkőaést megnézni. 
Jó kapus, erős védelem, fürge és 
gyors f dez* tsor minden igyekezete 
megtört az újhelyiek csatársorának 
iéi. knéikü i, kombináczióban szűköl
ködő játékán, no meg a Kac. II. 
közvetlen védelmen, a centerhal- 
fon és balhátvéd n. A csatárosat 
tömte a védelem labdával, az elsze- 
detteket közvetlenül lábok elé vitték 
úgy, hogy csatárt labdáért harcolni 
nem is láttunk, h Kac. II. az első 
félidőben át nem jutott az Újhelyi
ek térfelébe s mindamellett goal 
n- in esett. A második fé időben is 
szemlat ható volt a Sac. főlénye és 
végre valahára a goal éhes publi
kum nagy örömére, egy igaz. ágosau 
megítélt szabadrúgásból kifolyólag 
Bogár huta ma-. rúgásával megszer
zi csapaténak az egyetlen győzel 
met jelentő goait.

Est tt ugyan még egy másik is, 
ezt azonban a biró, — a kassai tacs- 
biró közi elépése következtében és 

protestánsára. — helytelenül nem 
ítélte meg. P* dig ezzel csak önma 
gát s előbbi ingadozó Ítéleteit reha-l

— Kitüntetés. Lehoczky Endre rk. 
tb. kanonokot s szinnai esperes plé
bánost a király a Ferencz Józzef 
rend 'ovagkeresztjével tüntette ki. 
Lehoczky Endre 42 éve felszentelt 
pap. közel 30 éve szinnai plébános 
s 1891 évtől kerületi e.speres és k* rii 
l> ti tanfelügye'ő.

— Kinevezések. A király Nemes 
Andor tokaji járá*biró VII. fiz. 
osztályba sorozott járásbiróvá, dr. 
Kopecsek József sátoraljaújhelyi al- 
járasbirót járásbiróvá és dr. Nagy 
Béla sátoraljaújhelyi törvényszéki 
albirót törvényszéki bíróvá nevezte ki.

—  Halálozás. Debreceni Bertalan 
ügyvéd, a S-rospataki Hitelbank r. 
t. igazgatósági tagja, a sárospataki 
ref. iskola ny. igazgatója stb. f. hó 
2l-én Miskolcon elhunyt. Temetése 
ma délelőtt volt Sárospatakon nagy 
részvét mellett.

—  Ügyvédi kamarából. A kas>ai 
ügyvédi kamara közzéteszi, hogy dr. 
F o r g o n Mihály ügvédet Király
in Imc ez és dr. P o lg á r  Ernő ügy
védet Sátoraljaújhely székhellyel a 
kamara ügyvédi lajstromába folyta
tólag felvette.

— Házasság Bindász József f. hó. 
hó 30 án esküszik örök hűséget Ho- 
monnán Mudray János horaonnai 
kerületi kéményseprő mester le
ányával, Olgával.

— Tennis. A rendezendő Orszá
gos versenyre4* — nyert értesülésünk

'szerint — a felhívásokat Dr. Osváth

[) -zső tennis.,intéző már kibocsátott 
i.i. A költségeket gyűjtés, a tiszte- 
h tdijjakat pedig önkéntes adakozás 
utján szerzik be E célból, a várme
gyénk mágnásait és előkelőségeit 
adakozása szólítja fel a club, akik
nek közismert gavallériája, a tiszte 
letdijjak nagy részét eleve biztosít
ják. A szövetség részéről is a leg
messzebbmenő támogatásra van ki
látás és igy remélhető, hogy a Sac, 
terve a közeljövőben konkrét formá
ban jelenik meg.

— Labdarugó mérkőzést tart a
Sátoraljaújhelyi vasutas Sport Club 
f. hó 28-á-i a Dókus Gyula-utcai 
pályáján az Ungvári Kereskedelmi 
Ifjak Sport Egyesületével.

— Pályázat. A ti hai Kelluer Mó- 
zesné szül. Sehwartz Betti által lé
tesített és a sátoraljaújhelyi izraelita 
anyahitközség elöljárósága által ke
ze t 3000 korona kiházasitási alapít
ványnak 1903 februártól 1906 októ
berig felgyűlt kamata — miután az 
1906—1911 években hirdetett pá
lyázat eredménytelen marad — 
folyó 1912. évi október hó 18-án, 
most az örökhagyó halála évfordu
lóján, válik esedékessé ezen alapít
vány 1906. októbertől 1909 októberig 
f- lgvült és 1909 1911 években szin
tén meddő palyrá/.atban kibírd tett 
kamata. va:aiuint az 1909 október
től 1912 októberig felgyülemlő Ka
mata is. Ezen kamatösszegeket el
nyerhetik oly izr. vallásu menny- 
asszonyok (bajadonok,) kik az örök
hagyó két test vél ének egyikétől 
törvényesen leszármazottak, esküvő
jüket a jelzett évforduló napon 
urtják és két hasonló leszármazatu 
rokon által segélyre ajánltatnak. 
Kellően felszerelt folyamodások a 
hitközség elöjáróságához címezve 
folyó 1912 évi szeptember hó 10-ig 
adandók be. Elkésett kérvény figye
lemben nem részesülend. A segélye
zendő menuyaszonyok, illetve menny- 
asszonyokat a hitközség előjárósága 
választja és szemeli ki. A pénz a 
polgári és egyházi házaságkötés hi
teles igazolása után folyositattik. 
Az egyházi házaság, mivel a halá
lozás évfordulója ez idén péntekre 
esik, a rákövetkező vasárnapon tör
ténhetik.

— Uj tánc. Révész Árpád táncta
nár külföldi körútjáról hazatérve 
megával hozta Pária és London 
táncujdonságait. Révészt városunk 
modern ifjúsága nagy örömmel fo
gadta és többen arra kérték, hogy 
nyisson Two-Step kurzust. Ennek 
felszólításnak engedve Révész 
Árpád arra kéri a még résztvenni 
szándékozókat, hogy a Two-Step 
tanulasa iránti óhajukat f. hó 25 én 
csütörtökön d. u 7 óráig a Nyúl 
tánctermében bejelenteni szívesked
jenek.

Szerkesztő: Lánczi Aladár.

KUdótuiaidoiios
LANDESMANN MIKSA

B ú c s ú s z ó .
Képteh n» k lévén személyesen bu- 

C'Ut venni barátainktól, ismerőseink
től ezuton köszönjük meg jóindulata
ikat, Kegyeskedjenek sziv«s emléke
zetükben bennünket megtartani. Is
ten áldását kérik mindnyájukra.

Dr Goldberger Izidor rabbi 
ót neje.

N y i l v á n o s  k ö s z ö n e t .
Mindazoknak, akik a minket 

ért mérhetetlen csapás alkal
mával részvétükkel felkerestek 
és feledhetetlen, drága halot
tunk temetésén résztvettek, ez 
utón monduuk hálás köszöne 
tét.

Armágyi János é t leánya
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Tőzsde" helyiségében 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 ta rt ezeken kívül kész gyermekruh ákban ésharisnyákban is. 

Vidéki megrendeléseket pontosan eszközöl, m intákat kívánatra küld.

Szives támogatást kér tisztelettel: ifj. SCHWARTZ SÁMUEL.

M G m M B W B a n a s M S M B M M s a ' .

g j  A sztropkói járás főszolgabirájátől ^

I s
1

Pályázati hirdetmény,
A Kelese község székhellyel és Alsóvirányos. Barátiak 

Bodzás, Detre, Felsőkrucsó, Felsőtök aj, Felt-ő virányos, Geri« 
falva, Giglocz, Gyapár. Ho’csik, Király hegy. Kelese, Kispető 
falva, Kisvalkó, Kisgyertyános, Kosárvágása, Lomna, Márikut 
Nagydoraása, Sártó, Turány és Zemplénpáihegy községek cső 
portositásával újonnan rendszeresített kelccsei körorvosi ál 
lásra ezennel pályázaiot hirdetek s felhívom mindazon orvos 
tudorokat, kik ezen állást elnyerni óhajtják, hogy az 1883 
tv i I. t. c. 9 §-a, illetve 1908 évi XXXV11I. t. c. 7 §-a érte! 
méhen felszerelt kérvényeiket 1912 évi augusztus hó 7 ig 
hozzám nyújtsák be.

Az állás javada mazása 1600 K. évi kezdőfiz* té , 500 K. 
lakpénz, és a vármegyei szabályrendeletben raegá « j itott mel
lékjárandóságok.

Tájékozásul tudatom még, hogy a körlet terű étén több 
nagyobb ipart. Kp és uradalom van.

A vá’r-ztágt Kelese község körjegyzői irodájába folyó évi 
augusztus hó 8-ik napjanak délelőtti 9 orajára tűzöm ki.

Sitropkón. 1912 évi julius hó 11-én.

M a l o n y a y  T a m á s ,
füszoigabiró.

E L A D Ó
fiz yínrássy utca 49 sz. 

alalatti ház, valamint a város 
határában jekvő mintegy 12 kát. 
hold szántó és rét.

felvilágosítás Dr. füzesséry 
Ztolán ügyvédi irodájában kap
ható.

Tanulónak
két fiú felvétetik W il- 
kovszky Kálmán fűszer 
és csemege kereskedésé
ben Sátoraljaújhely.
________________________!

A  K a z ie c z v - u t c á b a n  3  s z o b a ,  
k o n y h a ,  f ü r d  . s z o b a  é s  m e l l é k -  
h e l y i s é g e k k e l  e l l á t o t t  l a k á s  
1 9 1 2  a u g u s z t u s  e l s e j é t ő l  k ia d ó  

B ő v e b b e t  D r .  R e ic h a r d  ü g y 
v é d  ir o d á j á b a n .

KOLLARIT-
SZAGTALAN FFDÉllEMFZ

,;K o llarit“-bőrlemez
kaucsuk kompozícióval be 
vont fedélleraez.

„K o llarit‘‘-bőrlemez
mezőgazdasági ég gyári épü
letekre a legalkalmasabb

„K o lla rit“-bőrlemez
vízhatlan, a legnagyobb vi
harnak ellentál.

„Kollarit” -bőrlemezt
nem kell mázolni és igv fen- 
tartási költséget nem igényel. 

K A PHA TÓ :

B E H Y N A  T E S T V É R E K
vaskereskcdőnél

SÁTORALJAÚJHELYBEN.

Nyomaton Landtsmann Miksa és

1449/1912.
Árverési hirdetmény.

A saujheiyi kir. jbirAság 912 
644|3. sz. végzése folytán A merik i 
porcellán pouderrt hátr 109 K. 45 
követelésének és « zek jáiulékaina 
behajtása végett 1912 év julius 2( 
án d. e, 9 és fél órakor Saujhel 
községben Wekerle tér 6 szál 
alatt a vhajtást szenvedő üzletébe 
elárverezem azon 5800 kor. hecsii 
ingókat, melyeket a bpesti VIII—: 
kér. kir. jbirósáe 911 Sp. 1. 2226 
sz. vhajtást rendelő végzése alapjá 
a saujheiyi kir. járásbirósági 912. N 
694/2 sz vhrjtási jegyzőkönyvbe 

II—2 tételek alatt le-és feliilfegialta» 
s melyek ezen és a 912 V 632 
és 912 V. 528 2 sz.alapfoglalási jk> 
ben 1 és 1—2 tételek alatt vanna 
összeírva u. m. : üzleti bér. rfífi; 
árukat, férfi ingeket stb.

Saujhely 1912 jul. hó 2 án
Rosner Imre kir bir. vhajb 

larsa könyvnyomdájában Sátoraijaujh

2949/1912. tk.
Árverési hirdetményi kivonat.

A királvhelmeczi kir. járásbíróság 
mint telekköny vi hatóság közhírré 
teszi, hogy IJr. Gombos Bertalan 
királvhelmeczi ügyvéd uita! képviselt 
Davidovics Mózesnek önkéntes árve
rési kérelme következtében a végre- 
tia tási árverés hatályával bíró ár
verés az összes jelzálogos hitel /ők 
és a felmerülendő költségek kielégí
tése végett az 1881 évi IX. te. 144 
§*a "8 az 1908 évi 41 te. 21 és kö
vetkező ai érteimében a saujheiyi 
kir. törvényszék és a királyhelmeczi 
kir. járásbíróság területén fekvő

1. a nagyroz agyi 211. sz. betét
ben A. I 1—8 sor 931. 971 és 972 
hr.-z a att foglalt külingattanokból 
Davidovics Mózes (nős Friedman 
Sá iva0 nevén álló 35,70-ed részt 
kitevő jutalékra 1296 koronában

2. a nagyrozvágvi 211 sz. betét
iem A. II. 10—15‘sor, 1219, 1220.
1221. 1223, 1224. 1225, 1226. 1227 2 
1228/2, 1229)2. 123012. 12322. 1233 2 
1234j3, 1234|4. hrsz. a att fogta t küi 
ingatlanokból Davidovics* Mózes (nős 
Frh druan Sálivá') nevén álló 35/70 
ed részt kitevő jutalékra 1267 koro 
nában ezennel megállapított kikiál
tási árban elrendeltetett és hogy a 
f ntebb jelzett ingat'ano’ az 1912 
évi augusztus ho 30 (harmiuez) nap 
janak d e. 10 orajara Nagyrozvagv
! özaegházánal megtartandó nyilvá
nos árverésen el fognak adatni.

Árverezni szándékozók tartoznak 
ez ingatlan kikiáltási árának 10 szá
zalékát vagyis 129 korona 60 fillért 
s i l ie iő leg  126 korona 70 fillért kész
pénzben vagy óvadékképes értékpa 
pirókban a kiküldött kezéh- z letenni 
vagy annak a bíróságnál történt elő- 
leges letételt igazoló elismervényt 
annak átszolgáltatni.

Királyhelmeczen \  kir. járásbíró
ság mint te'ekkönyvi hatóságnál 1912 
juiuu* hó 18 án.

Horkay sk. kir. járásbir .

No lé« . . .  tz a valódi
Jacobi a n tln lc o tinnivarta-Mfdjíl
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