
Sátoraljaújhely, 1909. Szerda, május 12.Tizenkettedik évfolyam. 38. szám.

F’ O L I T I K A I
Megjelen minden szerdán és szombaton este.

Köziratokat vissza nőin adunk. LAPVEZÉR:
Szerkesztőséi* : Kazinczy-utcza 2 MATOl AI ETEl E

Kiadóhivatal: Landesmann Miksa és Társánál.

ÚJSÁG.

Előfizetési ár:
PÜLI1IKAI I ŐMl NKA I ÁRS : Egész évre 10 korona. Félévre 5 korona. Negyed-

U r ,  BÚZA BARNA évre 2 korona 50 fiilér. Egyes szám ára 10 fillér.
Hirdetéseket a legjutányosabh árban közlünk.

Egy havi közigazgatás.
Zemplénvármegye közigazgatási 

bizottsága 1. hó 10-én tartotta 
meg május havi rendes ülését 
Mcczner Gyula lóispán elnöklete 
alatt. Az ülés| melyen a szakelő
adókon kívül Lehocky Endre, 
Nemthy József, dr. Molnár Oda, 
Matolai Etele, Nagy Barna, Fejes 
István és gr. Mailáth József bi
zottsági tagok vettek részt, kevés 
fontos tárgyat tárgyalt le.

Az alispáni jelentésből, mely 
egy halmaz fegyelmi eljárás és 
bírságolás bejelentésével kezdő 
dött, legnagyobb fontossággal 
bírnak azok az adatok, melyek 
amellett bizonyítanak, hogy mily 
óriási mértékben tart még mindig 
az Amerikába való kivándorlás. 
Április hóban kivándorolt 360, 
visszatért 98 egyén. Útlevelet 
524-et adtak ki az elmúlt hóban. 
A sorozásokról a felhívott állítás- 
köteleseknek mintegy 70 száza
léka maradt el nagy részben azért, 
mert a távol Amerikában kény
telen megkeresni azt a kenyeret, 
amelyet nálunk a közigazgatási 
hatóságok „előzékenysége" és 
„jóindulata" tesz keserűvé, meg
emészthet jtlenné.

Szomorú statisztikai adatok 
ezek. Könybe lábad az ember 
szeme, ha hallja őket. De még 
remény sir.cs arra, hogy az álla
potok megjavu'janak. A jelentés 
szerint ugyanis a vetések állása 
az egész vármegyében rossz. Te
hát újabb drágaság, újabb nyo
mornak nézhetünk elébe, mely 
hogy csak fokozni fogja a kiván
dorlási vágyat, az kétségtelen. 
Még a közigazgatás menetéről 
tett jelentést az alispán, amely 
egyedől vigasztaló az egész je 
lentésben, amennyiben megtudjuk 
belőle, hogy a beérkezett dara 
bök hátrálék nélkül feldolgoztat
tak.

A többi referensek jelentései a 
következők:

A ktr. tanfelügyelő bejelent iskola- 
togatasokat, melyek közül egyesek 
jó. mások rossz eredménnyel vég
ződtek és aztán áttér reíerádájára. 
Referált darabjai közül egyedül A\tcz 
Sándor sátoraljaújhelyi izr. tanító 
kérvénye keltett némi érdeklődést a 
bizottságban. Ebben a kérvényben

] azt kéri Ráez, hogy a hitközsége 
I kötelezessék az uj népoktatásügyi 
törvényijén meghatározott magasabb 
1 ikb* r lizetésére 1908. évi január 
••Bejétől visszamenőleg. A bizottság 
azonban érdemben nem határozott 
a kérdésben, hanem — mert a hit
községnek még nem adatott alkalom 

’ ez ügybeni nyilatkozattételre — meg
bízta a polgármestert, hogy a hit
községet hallga.-sa meg oly irányban, 
vajon hajlandó-e a magasabb lakbért 
megadni és ha nem adja, mivel in 
dokolja ebeit elhatározását.

Az aljegyzők iplentése szerint 22 
kivételes nősülési engedély adatott 
be és ugyanennyi terjesztetett pár- [ 
to'.ólag a honvédelmi miniszter elé.

A t. főügyész javaslatára határoza I 
tokát hoztak a sátoraljaújhelyi víz
vezetéki dijak fizetése ügyében. 
Elhatároztak, hogy : 1) azok a ház j 
tulajdonosok, kiknek házai a városi 
csőhálózattól 200 méternél távo- j 
labbra esnek, vízvezetéki dijak fize-i 
tésére nem kötelezhetők; 2) akik 
azt panaszolják, hogy az összeírás 
helytelen, azoknak házadó összeirási 
és kivetési lajstromát bekérik a vá- j 
rostól.

A t. ügyész referádája alapján a I 
liomoi.nat helypénzszedési ügyben 
kimondották, hogy azoktól a vásá-i 
rosoktól, akik árucikkeiket házban 
és nem a piacon adják el, helypénz 
nem szedhető, arra, vonalközökig 
vajon a homonnai lakosom tartóz- 
nak-o helypénzt fizetni, azonbau 
csak a helypénzszedési jog tulajdo
nosának meghallgatása után fognak i 
határozni.

Az árvaszéki elnöknek s kir. ügyész
nek jelenteni valója neiu volt.

A pénzügy igazgató jelentése szerint 
az adóbehajtások erélyesen folynak,

| a hátralék kevés. Az elmúlt hóban 
befolyt: egyenes adóban 34273 kor. 
ti3 fillér, fogyasztási adóban 29224b 
kor. (>4 fillér, haddijban Kiöl kor. 
41 fillér, bólyegi letekben 17352 kor. 
92 fillér, jogilletékekben 80823 kor. 
63 fillér, dohány illetékekben *>4074 
kor. 34 fillér, sóilletékben 3292 kor. 
58 fillér. Fizetési halasztást 18 eset
ijén adtak. Az adóbehajtás és adó 
kezelés körüli eredményes működé 
sért 31 községi és kárjegyző pénz
beli, 38 községi elöljáró pedig Írás
beli jutalomban részesült.

A pénzügyigazgató jelentése után 
Mailat h József gróf a pénzügy igaz
gatót ért »jogta!au« támadásokkal 
szemben, bizalmi indítványt adott 
be, amit egyhangúlag elfogadott a 
lyzottság. A pénzügy igazgató űr pe. 
ihg meghatva lebegett köszönetét a 
bizalomért.

Ennyi történt a bizottság ülésén, 
ami említésre méltó. Ezután még 
llönsch Dezső műszaki főtanácsos 

I tett rövid, a nagy közönséget alig

érdeklő jelentést és déli fél 12 óra-1 
kor véget érhetett a nagy bizalmi I 
nyilatkozattal spékelt ülés.

— máj. 12.
NépgyUlés az önálló magyar 

j'egybank mellett. A sátoralja
újhelyi függetlenségi kör f. hói 
16-áraaz önálló m agyar jegybank 
érdekében hirdetett népgyülése, a 
Kazinczy ünnepély miatt f. hó 
23-án lesz m egtartva. A gyü lésre  
több országgyűlési képviselő ki
látásba helyezte lejövetelét.

Hajsza a korcsmárosok ellen.
Zemplén ciimi laptár.-unk legutóbbi 

számában „Hajsza a pénzügy-igazgató 
ellen” ciin alatt válaszol legutóbb a 
korcsmárosok érdekében írott cik
künkre és védelmébe véve a pénz
ügyigazgató urat erősen nekünk tá
mad.

Azon kezdi, hogy a pénzügyigaz
gató urnák a novemberi közigazga
tási bizottsági ülésen mondott prog
ram nbesz'd ■ általános e.'égíiltséget 
és lelkesedést keltett megyeszerte. 
Hat ez igaz, sőt annyira igaz, hogy 
mi magunk is hasábos közlemény
ben foglalkoztunk az igazgató ur 
programmbesz' dével és valósággal 
ünnepeltük őt. Csakhogy akkor a 
pénzügyigazgató ur azt mondta, 
hogy- igyekezni fog az italmérések 
számát a törvényes korlátok közt 
méltányosán rendezni, sőt azt is ki
jelentette, hogy ez hosszú évek mun
kája, melyet iassankint, fokozatosan 
lehet csak keresztül vinni. Termé
szetes hát, hogy ilyen kijelentést 
örömmel fogadtunk, mint ahogy 
örömmel fogadta azt minden józan 
gondolkodású, becsületes ember.

De vájjon igy cselekedett-e a 
pénzügyigazgató ur ? Vajon azokban 
a keretekben igyekszik a korcsmák 
számat apasztani, amelvet a novem
beri közigazgatási bizottsági ülésen 
megjelölt? Kénytelenek vagyunk 
újból konstatálni, hogy nem. A pénz
ügyigazgató ur nem lassan, fokoza
tosan járt el, nem tartotta magát a 
törvény korlátáihoz, sőt határozottan 
túllépte jogkörét és a miniszter ren
delkezésével ellenkező eljárást kö
vetett.

Törvény szerint az apasztást először 
jogerősen ki kell mondani és csak 
ha az ellen a község nem felebbez, 
akkor lehet az apasztást keresztül 
vinni. A pénzügyigazgató ur azon
ban nem raindennütt tartotta be e 
rendelkezést, hanem mindkettőt egy
szerre vitte keresztül. Példa rá a 
tokaji eset, ahol a két legnagyobb 
vendéglőstől akkor vonta meg az 
engedélyt, mikor az apasztást ki- 

j  mondotta. A két vendéglős : Weisz 
Mór és Strasser Hennán. Hát tör
vényes ez az eljárás ?

1 Avagy méltányosnak mondható-e 
. az igazgató ur eljárása, ha azoktól 
; a vendéglősöktől vonja meg az ital- 
mérési engedélyt, melyek egyedül 

| alkalmasak arra, hogy az ember ott 
j étkezhessen ? Annyira ne méltányos 
I ez a megvonás, hogy alig került 
nyilvánosságra. 250 városi polgár 

| aláírásával kérvényt adlak be a 
I pénzügyminiszterhez, melyben kérik, 
hogy Weisz Mór italmérési jogát 
hagyja meg.

De fokozatosan sem járt el a pénz
ügy iga*gató ur, mert mindonnütt 
egyszerre akarta a létszámon felöli 
engedélyeket megvonni. Példa rá 
Zemplénvármegyo majdnem vala 
mennyi községe.

Sőt jogosan sem járt el a pénz- 
úgy igazgató ur. Mert eltekintve at
tól, hogy a pénzügyminiszter nem 
egy esetben mondotta ki, mikor a 
pénzügy igazgató urak apasztani 

1 akartak, — igv néhány évval ez
előtt a tolcsvai esetből kifolyólag 
is — hogy évek múlva nem lehet 
engedélyeket apasztás cime alatt 
elvenni, — még joga sem volt a 
megvonásokhoz.

A pénzügyminiszter még az elmúlt 
évben 58.227 szám alatt kiadott ren
deletében utasította a pénzügy igaz
gatóságokat, hogy jövőre azokban 
az esetekben, midőn engedélyek el
vonásának okát törvényes körülmé
nyek — megbizhatlanság — képe
zik a közigazgatási hatóságtól kon
krét adatokat kívánjon be és alkal
mas módon a pénzügyigazgatóság 
is szerezzen meggyőződést a vádak 
mibeuáliásáról és ezek megtörténte 
után az iratokat határozathozatal vtcl- 

I lőzésével ügydöntés végett esetről 
esetre terjessze fel hozzá.

A pénzügy miniszter tehát — mint 
ebből a rendeletből is világosan ki-

Nagymihályi Sör- és Malátagyár Részvénytársaság. 
Elsőrangú modernül berendezett f j W Ó p f  ‘ Márciusi, Korona és Casinó sört.
hazai ipartelep. Évi gyártás 30000 hl. ’ . . .

Sátoraljaújhelyi főraktár: Egyesült Szikvizgyár és Sörnagyraktar. Justus-utcza.
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tetszik — egyesegyedül magának 
tartotta fém; a jogot, hogy engedő 
lyek megvonása tárgyában határoz
hasson, Az igazgató ur tehát, mikor 
meg akarja vonni az engedélyeket,
— jogtalanságot követ el és ezért a 
a miniszter nem is fogja jóváhagyni 
egyetlen ilyen intézkedését sem. 
Erre különben mar a legújabb eset
ből kifolyólag is van példa. Ond 
község ugyanis megfelebbezte a 
pénzügy igazgató ur határozatát és 
a miniszter mindenben helyt adott 
a felebbezésnek és kimondotta, hogy 
»apasztó s csakis természetes megszűnés
— tehát elhalálozás, vagy lemondás
— utján vezetendő keresztül.«

Zemplén vármegye közigazgatási
bizottsága legutóbbi ülésén Mailálh 
gróf indítványára bizalmat szavazott 
a pénzügy igazgat ónak a sajtó "jog
talan* támadásával szemben. A köz- 
igazgatási bizottság határozatát nem 
bíráljuk. A bizottság tagjai csak a 
novemberi székfoglalóra emlékeztek 
és azt hitték, hogy annak megfele
lően jár el a pénzügy igazgató dr 
ük tehát nyugodtan szavaztak meg 
az indítványt, sót éljenezhettek is.

De van a bizottságnak egy tagja, 
akinek a bizalmi szavazatát igazán 
nem értjük. Dókus Gyula alispánról 
van szó. O 1907. május 4-én még 
nem igy gondolkozott. Akkor ő volt 
az, aki külön ny ilatkozatban pár* 
tolta Székely Elek polgármester azon 
kérelmét, hogy az újhely i korcsma 
engedélyek állandó létszáma az 
eddigi 77 helyett 81 beu állapittassék 
meg, llát ilyen hamar megváltozott 
a véleménye? Amíg másfél év előtt 
azon volt, hogy az újhelyi korcsmák 
létszáma 81 re emeltessék, most már 
másfél évvel ezután bizalmat szavaz 
annak a pénzügy igazgatónak, aki 
Ujhelyben 41 korcsma engedélyt 
akar megvonni. Az ilyen inkonzek- 
vcncia egy cseppet sem indokolt.

Mi mindig hangoztattuk, hogy 
hívei vagy unk a korcsmák apasztá- 
sának, sőt várva várjuk már, hogy 
akadjon valaki, aki ezt végrehajtja, 
de sosem voltunk hívei annak, hogy 
ez az apaszt ás családok nyomorba 
döntésével történjék. Helyesnek tart
juk ma is, ha elhalálozás utján tér 
mészetesen megszűnő engedélyek 
ujabbi kiadásának megtagadásával 
a rendes létszámra redukáljak az 
engedélyeket, de határozottan tilta
kozunk és erélyes állást foglalunk 
ezután is az ellen, hogy az upasz- 
tásókat meglévő jogok indokolatlan 
elvonásával vigyék keresztül.

Az italmérési joggal bírók majd
nem valamennyien eme jogukra ala
pították jövőjüket, alapítottak csalá 
dót, ha tehát most ezektől megvon
ják megélhetésük alapját: uz ital 
mérési engedélyt, — koldusbotra 
juttatják őket. Ezt pedig senki sem 
akarhatja.

Ezért irtuk meg múltkori cikkün
ket és ezért ragaszkodunk az abban 
elmondottakhoz ma is.

A mi parlamentünkből.
— Az uj városház építéséről —

Eléggé gyenge érdeklődés mel
lett folyt le a legutóbbi városi 
közgyűlés, A 42 pontból állott 
tárgysorozat nem Ígért előre 
semmi érdekeset. Pedig volt ér
dekes dolog is bőven. így pél
dául nagyon érdekes tárgy volt 
az a pont, amely a tárgysorozat-1

38. szám (2)

bán igy szerepelt: „a közig, és 
rend. biz. jav. a hiv. helyiségek 
elégtelenségéről. “ Ez a pont 
ugyanis magában rejtette azt a 
mumust, amelytől oly sokan ir
tóznak a városatyák közül : az uj 
városháza építését.

A legutóbbi gyűlésen is alig 
került szóba ez az eszme, úgy 
ugrottak fel a képviselőtestület 
jelenvolt tagjai helyeikről, mintha 
a vipera csipte volna meg őket 
s már csak távozóban, felöltőben 
állva mondták el megjegyzései
ket, melyek végcélban nem érnek 
el semmit, mert csupán az uj 
városház építését ellenezték, de 
semmiféle elfogadható más terv
vel nem álltak elő, mely alkalmas 
lenne a jelenlegi tarthatatlan ál
lapot megváltoztatására.

Mert, hogy a jelenlegi állapo
tok tarthatatlanok, hogy sem köz
egészségügyi, sem praktikus szem
pontból nem engedhető meg, 
hogy 3 szűk szobában 2<> ember 
dolgozzék egymás hátán, hogy 
az irodavezető 4 dijnokkal és 8 
szolgával legyen kénytelen egy 
helységben dolgozni stb. — az 
kétségtelen. Ezen az állapoton 
változtatni kell. A kérdés csupán 
az, hogy mi módon? Hiszen mi 
magunk sem rajongunk az uj 
városháza építésének eszméjéért 
különösen most, mikor a város 
háztartása mindég többet igén)el 
és ennek arányában folyton emel
kedik az amúgy is eléggé magas 
pótadó. De kénytelenek volnánk 
beletörődni ebbe is, ha nem tud 
nának alkalmas megoldást találni 
a jelenlegi állapotok sanálására.

Két terv hangzott el eddig a 
közgyűlési teremben, de ezek — 
azt l isszuk — inkább csak azért 
mondattak el. hogy az uj város 
ház-épités szükségességét elvben 
se n ondják ki, mint azért, hogy 
komoly alapul szolgáljanak az 
ügy helyes megoldására Az egyik 
tervet Halász József vetette lel 
olytormán, hogy egyes hivatalo
kat helyezzenek el a Vörös Ökör 
épület emeleti részében. I lát hogy 
ez kivihetetlen az kétséget sem 
szenved. Az első hibája a terv
nek, hogy 3 felé osztaná a hiva
talos helyiségeket, miáltal még 
az eddiginél is gyatrább volna 
az ellenőrzés, amennyiben a pol
gármester nem volna képes ellen
őrizni a tisztviselőket. A másik 
nagy hibája a tervnek, hogy a 
jelzett helyiségek kevesek volná 
nak a hivatalos helyiségek helyes 
és kényelmes elhelyezésére. A 
legfőbb és legnagyobb hibája 
azonban a tervnek, hogy lehe
tetlenné tenné a Vörös Ökör fel
használását, mert ha a Vörös 
Ökört valami célra (például vá
rosi szálloda, vagy üzletvezető
ségi épiilét céljára) akarnák fel 
használni, lehetetlen volna annak 
kivitele, mert lelvetődnék rögtön 
az uj városház építésének esz 
méje is, amennyiben az odahe- 
lyczcndő hivatalok helyiség nél
kül maradnának. Két ily nagy 
építkezést pedig nem bir el ez a 
szegény város.

A másik terv Alexander Vil
mosé ugyan| de azért mégis kivibe 
tétlen. Vagy talán azért kivibe 
tétlen, mert az Alexander Vil
mosé. Ez a terv azt kivonja, hogy 
a hivatalos helyiségeket a város

ház földszintjén levő vendéglői 
és kávéházi helyiségekkel bővít
sék. Kivihetetlen ez a terv is 
egyrészt mert kevesek volnának 
a jelzett helyiségek a hivatalok 
elhelyezésére. A tulajdonképeni 
nagy városháza hivatalos helyisé
geit még csak el lehetne helyezni 
valami nagynehezen, de a rend
őrség és adóügyosztály helyisé
geit — ahol pedig a legborzasz
tóbbak az állapotok — sehogy- 
sem tágíthatná. De kivihetetlen a 
terv már azért, mert hiszen a 
színház nem leltet el étterein, 
vagy buffet nélkül és igy az ét
terem más célra nem használ
ható.

Szóval — mint láthatjuk — 
eddig nincs semmiféle megoldás 
arra, hogy a jelenlegi helyzeten 
uj városháza építése nélkül segít
sen. Epén ezért nagyon érthetet' 
len a képviselőtestület tagjainak 
a vonakodása ettől a már köz
szükségletté vált kérdéstől. Mi 
sem rajongunk az uj városháza 
építéséért, sőt nagyon szeretnők 
elkerülni azt, de amikor arról 
van szó, hogy a jelenlegi állapo

ltok maradjanak lenn, akkor már 
inkább az uj városház építését 
volnánk hajlandók elfogadni. Lás 
sák be ezt a képviselőtestület 
tagjai is és ha nem akarják az 
uj városháza építését, találjanak 
helyes megoldási módot a jelen
legi állapotok megváltoztatására, 
mert hogy ezzel a kérdéssel most 
már komolyan foglalkozni kell,— 
az tagadhatatlan.

A gyűlés lefolyásáról egyébként 
az alábbi tudósításunkban számo
lunk be részletesen:

Megnyitás.
E. h<) 10-én d. u. 3 órakor rend

kívüli közgyűlést tartott Sátoralja
újhely város képviselőtestülete Kiss 
Ödön h. polgármester elnöklete alat t. 
Jelen voltak : Német hy Bertalan, 
Jelenek Adum, dr. Chudovszky Mó
ric. Halász József, Alexander Vil
mos, Sclnvarcbarth Lipót, Tóth An
drás, Horváth József, Lipscliitz Adolf, 
Fieiszner Frigyes. Bettelheim Sándor, 
Miklósy István. Kádár Gyula, lsépy 
István, Behynu Miklós, dr, Gombos 
Gáspár, Koth Bernáth, Kiucsessy 
Péter, dr. Lichtenstein Jenő, Hericz 
Sándor, Krausz Lipót, Ueichard La
jos, Qrünbaum Simon, Zinnor Hen
rik képviselőtestületi tagok és az 
elöljáróság tagjai közül : Pataky 
Miklós, Sohmidt Lajos, Szőlősy 
Sándor, dr. Ueichard Salamon, Bo 
gyay Béla, Kérészy Gyula, Hakmányi 
Jenő.

A tárgyalás megkezdése előtt be
jelentette a polgármester, hogy má
jus hó 1-ig senki szabadságidő en
gedélyezést) iránti kérelmet he nem 
terjesztett és igy e nyáron a városi 
tisztviselők küsül senki sem megy 
szabadságra.

Törvényhatósági határozatok.
A gyűlés egy csomó törvény ha 

tósági bizottsági határozat bejelenté
sével kezdődött. Tudomásul vette 
a képviselőtestület, hogy a törvény
hatóság jóváhagy ta a keresk. iskola 
évi dotációjának 4f><) koronáról (>00 
koronára történt felemelését; a vá
rosi kocsisok által a nyugdíjba fi 
zetett összegek visszautalását ,• a 
kortész legények fizetésének fele
melését ; a polgári fiúiskola dotáció
jának felemelését és tudomásul 
vettek, a varmegyének a deregnyől 
helyiérdekű vasút ügyében hozott 
határozatát is. Utóbbit azonkívül 
további tárgyalás céljából áttették 
a közlekedési és pénzügyi bízottad 
gokhoz,

Megfelebbezve.
Székely Elek volt polgármester 

úgy látszik újból u köztérre kíván

lépni. Legutóbb tette legalábbi erre 
enged következtetni. Megfelebbezte 
ugyanis Becske Kálmán napidijas 
mérnök és Harsányt Béla napidijas 
könyvelő alkalmaztatására vonatkozó 
városi határozatokat. A törvényha
tósági bizottság helyt adott Székely 
felebbezésének és mindkét választást 
megsemmisítette, mert — úgymond 
— napidijasok alkalmazása nem a 
képviselőtestület, de a polgármester 
hatáskörébe tartozik.

A képviselőtestület azonban nincs 
egy véleményen Székelylyel és a 
törvényhatósági bizottsággal, mert 
semmikép sem hajlandó elismerni, 
hogy a közgyűlésnek kevesebb joga 
volna, mint a polgármesternek — 
és ezért elhatározta, hogy mindkét 
határozatát a vármegyének megfő- 
lebbezi.

Tudomásul.
Tudomásul vette a képviselőtes 

tűiét: a belügyminiszternek a kapu 
aljakbani árulásról alkotott szabály
rendelet tárgyában, valamint az al
ispánnak az 1006 évi gyámpénztári 
mérleg tárgyában érkezeit leiratát; 
a háztartási, valamint gyámpénztár 
1 í09 évi első negyedéről felvett 
vizsgálati jegyzőköiiyóny veit. Tudo
másul vették még, hogy Székely 
Elek ügyében beadott kegyelmi 
kérvényt elutasították, valamint, 
hogy Deut.-ch Salamon bérlő cégé
ben változás történt és hogy az uj 
céggel: Deutsch Salamonim és tár
sával az előbbi feltételek mellett uj 
szerződést kötöttek.

Tűzoltóságunk érdeme.
Az államvasiitnál legutóbb történt 

tűzvész alkalmából a múv. miskolci 
üzletvezetősége átiratot intézett a 
város képviselőtestületéhez, mely ben 
halas köszönetét nyilvánítja a vá
rosi tűzoltóságnak azért a fáradha
tatlan és szakavatott munkájáért, 
mellyel a tűz színhelyén gyorsan 
megjelenve gátat vetetlek a tűz to
vaterjedésének és nemcsak a közel 
fekvő épületeket mentették meg 
de megmentettek a már égő tömeg
ből is sokat. Egyben értesítette az 
üzlet vezetőség a városi, hogy a tűz
nél szenvedett károk megtérítése 
iránt már előterjesztést tettek az 
igazgatóságnak.

A képviselőtestület örvendetesen 
vette tudomásul a tűzoltóság fárad
ságának e méltó elismerését és el
határozta, hogy az üzlet vezetőség 
leiratának egy-egy hitelesített má
solatát jegyzőkönyvi kivonat kísé
retében a rendőrkapitány utján ki
adja Friss 11* iiuan tűzoltóparancs
noknak és a tűzoltó-legénységnek

Bérletek
Friss Vilmos a „Club* kávéház 

volt tulajdonosa üzletét átadta 
Búchscr Józsefnek. A képviselőtes
tület ennek folytán a Széchenyi 
kertet 11)09 május 15-től 1 Dl 1 má
jus 1 ig Büchser Józsefnek adta ki 
az előbbi feltételek mellett.

A Cserepes korcsmát 1910 május 
1-ig Schonstein Lipólnó eddigi bér
lőnek adták ki 1200 korona évi bé
rért.

A színházi cukrászdára kettőn pá- 
h áztak. Klein Jenő 110, Nagy M. 
Géza 111 kor. évi bért Ígért. így a 
cukrászdát további egy évre Nagy 
M. Gézának adták ki.

A halottas kocsik bérletére csak 
egy pályázó akadt. A „Kegyelet" 
temetkezési vállalat adott be aján
latot. melyben 120 korona évi bért 
ajánl fel a városnak a halottas ko
csik és a b> használatáért. A képvi
selőtestület a „Kegyelet*4 ajánlatát 
elfogadta, azonban a törött kocsi 
rendbehozatalára a bérlőt kötelezte.

A szinházkertet május l től no
vember 1-ig terjedő időre özv. Ko
vácsiét I nádiénak adták bérbe 50 
kor. bérért. Kikötötte azonban a 
város, hogy ha időközben szüksége 
lesz a területre, azt minden felmon
dás nélkül visszaveheti.

Katonai barakk.
A minden évben szokásos katonai 

elszállásolások miatt állandóan zak
latásnak vau kitéve a varos közön-



38. szám. |4 )
Szerda, május 12.F E L S O M A G Y A R O R S Z A G 1  Hl R I. A I’

sége. A képviselőtestület ez anomá
lián segíteni óhajtván elhatározta 
egy katonai barakk építését. Most 
terjesztették elő a barakk költségve
tését. E szerint a barakk építése 
telek nélkül, kantin nélkül 23470 
koronába kerülne. Míg ha a Liszkai- 
féle majort vennék meg 35000 ko
ronáért, akkor egy ki.-, átalakítással 
egy teljesen kész barakk volna kan
tinnak való helyiséggel és megfelelő 
mellékltei)iségekkel együtt.

Hosszabb vita indult meg e tárgy
ban, melynek során pro és kontra 
alaposan megvitatták a tárgyat, tűig 
végül elhatározták, hogy nem zár
kóznának el a major megvételétől, 
ha azt kevés befektetéssel megfele
lően rendbe hozathatnák és utasí
tották a polgármestert, hogy logkü 
zelebb tegyen részletesen kidolgo
zott javaslatot e tárgyban a képvi
selőtestületnek.

Apróbb ügyek.
A pénzügyi bizottság elnökének 

javaslatára elhatározta a képviselő- 
testület, hogy a Magashegyen és a 
torzsáson mintegy 280 katasztralis 
holdnyi, az erdőgondnokság állal 
kijelölendő területen erdőtisztitásí 
és gyéritési munkálatokat fog végez
tetni. A gyéritési munkálatok mi
kénti vezetésével a mezőgazdasági 
bizottságot bízta meg.

A rendőrségi épületet vízvezeték
kel fogjuk ellátni és a munkálatok
kal 676 kor. 29 fillérért a Schwarlz, 
Éried és kolozs céget bízták meg. 
A rendőrkapitány szobájába pedig 
külön telefont vezetnek be, melyet 
az árvaszéki ülnöktől fognak elvenni,

L)r. Szepessy Arnold városi t. fő
orvosnak (>00 korona lakpénzt, dr. 
Stern Annin városi t. alorvosnak 
pedig tiOO korona lakpénzt és 200 
korona drágasugi pótlekot szavaztak 
meg mindaddig, inig fizetéseiket az 
állam nem rendezi.

A Kossuth Ferenc utca folytató 
tagos járdázására felvett 747 kor. 
elégnek nem bizonyult és ezertújabb 
095 kor. 41 fii!, kivetése vall szük
ségessé, melynek a varosra eső fele 
részét u temető alapból fizetik.

A Molnár István alapítványról ké
szített. alapitó oklevelet a közokta
tásügyi miniszter nem hagyta jóvá, 
mert az alap lefizetve nincs. A kép- 
viselőiestül*, t elhatározta, hogy mind 
addig, míg megfelelő alapot terem
teni nem uid az évi költségvetésbe 
továbbra is beállít 50 koronát, mely 
a boldogult emlékű díszpolgár halála 
napján a szegények kozott lesz szét
osztva.

Móric János hivatalszolgának 25 
évi szolgálata elismeréséül 1000. ja
nuár 1-től kezdődő, nyugdíjba is be
számítandó 48 korona személyi pót
lekot szavaztak meg.

A ktastroiui toronyóra gondozá 
savai a régi feltételek mellett Eper- 
váry István lakatost bíztak meg.

Krausz Károly rendőrnek a nyug
díjalapba fizetett 205 koronáját 
visszautalták.

Margittán János vízvezetéki se 
gédgépész fizetései 1200 koronára 
emeltek és állását szerződésileg biz
tosították.

A Uakóczi-utca 01—71. sz, házak 
eiőit a jarda folytatólagos kiépítését 
határozták el. A 448 korona költ
ségből a várost terhelő részt a kö
vezet! alapból fedezik. — Ugyancsak 
elhatároztak a szárhegyi útnak 1848 
koronáért való rendbehozatalát. Eb
ből a várost terhelő 010 koronát a 
közmunka alapból fogják fedezni.

Elutasítva.
A képviselőtestület elutasította 

Presenszky László fizetése kiegészí
tése tárgyában beadott felebbezését; 
a temető felügyelő drágasági pótlék 
iránti és a hivatalsioigak lizetesük 
előzetes folyósítása iránti kérelmét ; 
Kismajsa községnek a Bocskay szó 
borhoz való hozzájárulás iránt, a 
Petőfi társaságnak a Petőfi arcképé
nek megrendelőse iránt és a rutkui 
templora-épitő bizottságnak segély 
iránt beadott kérelmét.

Uj városháza<
A közigazgatási és rendészeti bi

zottság tárgyalta a polgármesternek

a hivatalos helyiségek sziik volta 
miatt tett jelentését s megállapította, 
hogy sem a rendőrség, sem az adó- 
ügyosztály, sem a nagy városház 
helyiségei nem kieiégitőek, szűkök 
és ezért véleményezi a képviselő- 
testületnek egy uj városháza építé
sét. A pénzügyi bizottság szintén 
tárgyalta az ügyet, de határozatot 
benuo nem hozott és nem is haj 
latuló mindaddig hozni, mig a kép 
viselőtestület az uj városháza épí
tése ügyében nem nyilatkozik.

Ez ügyben hosszabb \ita indult 
meg, melynek eredménye az lett, 
hogy az ügybon a képviselőtestület 
sem döntött, hanem tárgyalás és 
részletes tervek kidolgozása céljából 
kiadta azt az építkezési és pénzügyi 
bizottságoknak.

Még Tokaji Erzsi illetőségét ta 
gadták meg és aztán a gyűlés este 
6 órakor véget ért. — Hitelesítő 
ülés 14-én d. u. fél 4 órakor lesz.

H Í R E K .

Kazinczy fercncz születésének 150 
éves évfordulója.

Rövid két hét előtt vetette föl 
dr. Ih rnyay Béla a Kazinczy kör 
igazgató ulelnöko az eszmét u nagy 
irodalmár 150 ik születési évének 
megünneplésére s ma már annyira 
meg ért az eszme, hogy kivitele 
impozáns, úgyszólván országos jel
legű leend.

Az ünnepély kü<.ebéddel kezdődik 
május hó 16 án fel 2 órakor a Ma
gyar király szállodában, melyen nők 
is részt vehetnek, fél 3-tól fél 4 ig 
lesz a diszgyülés a helybeli főgim 
náziuin nagytermében, melynek prog- 
ramiuja.

a). Elnöki megnyitó tartjaM eczner 
Gyula főispán a K. kör elnöke.

h). Emlékbeszéd tartja dr. A'rgyessy 
László egyet, tanar a tud. akadémia 
s Kisfa udy társaság tagja.

e). A pályanyertes dolgozatok 
pályadijának kiosztása.

d). Szózat, énekli a hely beli fő 
gimnáziumi énekkar.

A gyűlés után délután 4 órakor 
kocsikon kirándulás Széphalomra, 
hol Kazinczy szobrára a kör nevé
ben dl. Jlornyay Béla koszorút he
lyes s Mát ólai Etele elszavalja az 
altala 50 év előtt elszavalt s Szemere 
Miklós altul a 100 éves évfordulóra 
irt költeményt. A tud. társulatok 
közművelődési körük s vármegye 
koszorúinak elhelyezése után a hytú
li usz hangjaival fejeződik be az ün
nepély, melyet a sárospataki fügyiun. 
énekkar énekel.

Ez ünnepélyre meghívta a kör 
Apponyi Albert közokt. minisztert, a 
iu. tud. akadémiát, Petőfi s Kisfa
ludy társaságot és a szomszéd vár 
megyék közművelődési köreit, va 
lamint a vármegyét, a várost, a sá

r o s p a ta k i  s az összes helybeli tanin
tézeteket.

A Kazinczy kör megérdemli, hogy 
o szép vállalkozásában a mellyel a 
nagy irodalmár emlékét e napon 
megünnepli az egész társadalom 
szívvel lélekkel támogassa. 50 óv 
előtt a 100 éves évforduló alkalmá
val megjelent a sírnál az egész vá
ros s a vidék, a széphalmi utón a 
kocsik s gyalogosok végtelen csa- 
pata vonult a sirhoz, hogy egy egy 
virágot helyezzen arra el. Legyen 
az úgy most is, honleányok s  J e r / ta k  
vonuljanak m in d  t  napon Stépkaiom rá  
s v ig yü n k  egy-egy s zá l v irágo t a rra  a 
sírra , mely e l f  odi a z t a  nemes szivet, 

mely hazájáért s ká té já n a k  élt I

A tudom, társulatokon kívül ed
dig bejelentették megjelenésüket: a 
kassai Kazinczy kör, melyet dr. Bla* 
nár Béla városi tiszti főügyész, ál
éinak, dr. Kardos Gy ula prem. ka 
nono k, főgynin. tanár és dr. Czobor 
Alfréd megyei főlevéltáros, a kör 
jegy zői, továbbá a rendes tagok so
rából Anlulóczy Antal ny. táblabiró, 
Ari ny i Antal ny. tanítóképzői igaz
gató, Kazinczy Gyula dr. kir. köz
jegyző. Matzuer Samu főszerkesztő 
és dr. Pupp Illés áll. főreáliskolai 
tanár képviselnek ; az ungvári Gyön
gy össy irodalmi társaság, mélyít 
Berzeviczy István, Kovássy Elemér, 
Nagy József és Vidor Marci képvi
selnek; az eperjesi Széchenyi kör, 
melyet Semsey Boldizsár főispán és 
Korbély Géza képviselnek.

A Kazinczy kör lapunk utján is 
felkéri a közönséget, hogy az ünne
pélyen minél nagyobb számban je
lenjen meg. Meghívókat nem bo
csátanak ki, mindenki szívesen lá
tott vendége lesz a körnek. Felkéri 
a fogat tulajdonosokat, hogy vasár
nap, május 10-án délután 3 érakor 
küldjenek minden rendelkezésükre 
álló fogatot a gymnasium melletti 
Justus-utcába, honnan az indulás 
leend Széphaloiura. Akinek kocsija 
nines, egyszerű paraszt szekeret i> 
küldhet. Mutassuk meg% hogy a mull 
idők nagy embereinek emlékét időtlen 
időkig is tápoljuk s őrizzük szírünkben. 
Legyünk mindnyájon ott!

*
A Kazinczy kör vezetősége tudo

másul hozza, hogy bár a közebédre 
aláírási iv lett kiadva, azon mindenki 
részt vehet. Egy teríték ára 3 kor.

Kéri a közönséget, hogy miután 
valószínűleg mindenki a rendelke
zésre álló kocsikon el nem f< r, akik 
kocsit nem kapnak, induljanak el 
Széphalomra gy alog, miután a ko
csik még egyszer visszatérnek ér
tük.

A háztulajdonosokat pedig felkéri 
a kör vezetősége, hogy az érkező 
idegen vendegek tiszteletére háza
ikat lobogózzák fel.

— A homonnai felső kereskedelmi 
iskola érettségi biztosa A vallás- és 
közoktatásügyi miniszter a homonnai 
felső kereskedelmi iskola 1909. évi 
érettségi vizsgálatának vezetésével 
miniszteri biztosi minőségben Dr. 
Szabó Sándor egyetemi magántanári, 
sárospataki jogakadémiai ny. r. ta
nárt bízta meg.

— ítélet a Hell Jenő ügyében
He 11 Jenő felfüggesztett városi ta
nácsos ügyében tegnap érkezett le 
a miniszteri döntvény, mely a fe
gyelmi választmány ítéletét a vár
megye főispánjának és tiszti főügy é
szének felebbezései folytán megvál
toztatta és He l l  Jenőt hivatalvesz
tésre Ítélte.

— Keresk. társulati közgyűlés. A
sátoraljaújhelyi kér. társulat folyó 
hó Déli tartotta XIII. évi rendes 
közgyűlését G r ü n b a u ni Simon 
elnöklete alatt. A közgyűlésen a 
társulat uj <> évi ciklusa megalakul
ván, újból GrUnbaum Simont válasz 
tolták elnökké, Alelnükké Bokor 
József és a választmányba a követ
kezők választattuk meg: Alexander 
Vilmos, Blumenfeld Jenő, Gliick 
Samu, Klein Andor, Klein Géza, 
Kornstein Jenő, Löwy Adolf, Rei- 
chard Ármin, Rcichard Lajos, Schön 
Sándor, Sehweiger Markusz s Widdor 
Gyula. Számvizsgálókká Ncufeld 
József és Radó Ödön tagokat. Grün- 
hátira Simon elnök megköszönvén 
az iránta és tiszttársai iránt nyilvá
nított egyhangú bizalmat, évi jelen
tésében beszámolt a társulat műkö
déséről, fejtegette annak fontos fel

adatát, különösen a szakoktatás 
fontosságát, az összes tagok hathatós 
támogatásút kérve, hogy működése 
sikerre vezető lehessen. A közgyűlés 
a választmány által eléje terjesztett 
1!H)8. évi számadásokat egyhangúlag 
elfogadta és ennek alapján a veze
tőségnek a felmentvényt megadta. 
Elfogadta az 1!*09. évi költségvetést. 
A társulat által fenntartott kér. ta
nonciskola anyagi és szellemi támo* 
gátasáért a közgyűlés köszönetét 
szavazott Sátoraljaújhely r. t. város 
tanácsának, a kassai kér. kamarának, 
a helybeli pénzintézeteknek, Bereg
szász) István tanfelügyelőnek és 
Jónás János iparoktatási szakfel
ügyelőnek. Végül Kiss Ódon polgár- 
mesternek a közgyűlési terem áten- 
gedésAéft.

— Házi tornaverseny Sárospatakon.
A „Sárospataki Akadémiai Athletikai 
Club" 1900* év május hó 20-án tánc- 
mulatsággal egy bekötött háziversenyt 
rendez. A verseny kezdete délután 
3 órakor a tornatéren. A táncmulat
ság kezdete este 9 órakor a főisko
lai tápintézet összes termeiben. Be
lépti dij : Személyjegy 2 korona, 
családjegy 5 korona. A versenyre 
váltott jegyek a mulatságra is érvé
nyesek.

— Nagy ékszer lopás Tolcsván.
De s s e w f f y nyugalmazott főkon
zul, iolcsvai lakos folyó hó 11-én 
feljelentést tett a helybeli rendőr
kapitányságnál üsmcretleu tettes el
len, a ki lakásáról több ezer korona 
értékű régi ékszert ellopni.

— Két kisebb betörés Od z e  Ru
bin helybeli kereskedő Deák-utcai 
raktárát ösraeretlen tettes feltörte 
és egy zsák búzát ellopott. A rend
őrség a tettes nyomában van. — A 
kegyestanitórend borházát e napok
ban feltörték és a horházhól elhord
ták a szőlőmiveléshez való szerszá
mokat. A tetteseket keresi a rend
őrség.

— Elveszett tárgy. E ^y  arany
nyaklánc kereszttel és Máriaképpel 
a Kazincy-utcún elveszet*.

— Baleset a pályaudvaron. C s u 
h a j  József helybeli kocailoló e na
pokban egy csavarkapocs kicserélé
sénél segédkezett egyik tártának 
miközben az ék hirtelen kiugrott és 
a csavarkapocs ujját összezúzta. A 
sérültet lakásán ápolják.

— Rendőri hírek. I l o l a n c s á k  
Lajos helybeli lakos a rendőrkapi
tányságnál panaszt emelt, hogy 40 
korona értékű talyigáját ellopták. 
— Ki s s  Józsefné Újváros-utcai la
kos kamarájából ismeretlen tettes 
30 korona értékű vászoniiemüeket 
lopott. — V o j t k ó  Józsefné ket
recéből Ösraeretlen tettes 4 darab 
tyúkot lopott. A tolvajokat keresi a 
rendőrség.

S Z E R K E S Z T Ő I  Ü Z E N E T E K .
— n. H elyben. S a jnáljuk , de k ív á n s á g á 

nak nem  te h e tü n k  elege t. Nem tám ad ju k  
a „ Z e m p lé n é t m ú ltk o ri k iru c c a n ásá é r t, 
m ert mi m eg tu d ju k  é rte n i a  .Z e m p lé n 1* 
á llá s p o n tjá t.  Az a cikk  nem  a z é r t Íródo tt, 
m ert a „ Z e m p lé n é n ek  az a m egg y ő ző d ése , 
hanoin  eg y sze rű en  azért, m ert Ö m éltósága 
a fő ispán  ú r  igy ak a rta . Azt ped ig  m in 
dönki tudja , hogy a  „ Z e m p lé n é n é l a fő is
pán ú r d irigá l. No m eg az tán  csak  m eg 
kell há lá ln i a pénzügy  ig azg a tó  (írnak  v a 
lam ivel a z t a k egyességé t, hogy n iogen- 
gödi a pénzügy ig azg a tó ság  eg y ik  a lk a l
m azo ttján ak . 0  z a g á n  y F e ren cn ek , aki 
c g y u ttu l he lm u n k atársn  la p tá rsu n k n a k , a 
Z em p lén n ek , h ogy  az á llam  á lta l f iz e te tt  
időhon já r jo n  el tu d ó sítá s  k ész itéso  cél
jából k ö z ig a z g a tá s i b izo ttság i ü lé s re , 
v árm egy  egy ü lések re  és e -e t le g  m ás h e 
ly ek re  is,

G. J. Királyhe lm ec  Az orvos m in d e n 
e se t r e  t a r toz ik  a b e te g h e z  elmenni,  ha 
h ív ják .  Krre k ü lönben  e s k ü t  is tesz.  Ha 
többször i  h ívás  dacára  nem  jö n ,  igazol 
tas sa  a z t két  m eg h ízh a tó  tan ú v a l  és t e 
g y e n  ellene felj elen tést  a  v á rm e g y e  t iszti  
főorvosáná l.

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

Kiadótulajdonos :
LANDESMANN MIKSA,
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Ajánljuk a t, építő, építész és mészkereskedő urak szives 
figyelmébe az általunk kizárólag fával égetett, teljesen kő- 
mentes

I. rendű darabos meszet,
mely kiadós voltánál fogva az összes hazai teimékeket 
felülmúlja.

Levélbeli megkeresésekre azonnal válaszolunk, távirati 
megrendeléseket elfogadunk.

Z em plén-Iadm öczi m ész- és  agyag ipar
részvénytársaság Sátoraljaújhely. 

Sürgönyeim : Mésztársaság. Telefon 32. sz.

Két fiú tanulónak és egy 
pénztárosné a z o n n a l  
felvétetik Behyna Test

véreknél.

Kiadó.
í ’ilelh.'lyisHg a Kazinczv-utczai ; 

2 szobás lakás a Kossuth utezui há
zamban azonnal kiadó.

Markovics Miksa

N agyobb m ennyiségű 180— 200 cm . hosszú , 
elsőrendű s z ő lő k a r ó  van raktáron azonnali 
szállításra H ehi/na  tc s tr .-n r l  S a u jh e ly .

Hirdetmény.
A karádi uradalomban egy szám feletti, használt, 

de újonnan javított és teljesen jó karban lev ő  8  ló- 
erejű gőzcsép lők észlet eladó. 6500  korona készpénz- 
fizetés mellett.

A gép az uradalom  „József11 majorjában bármikor 
megtekinthető.

B ővebb felvilágosítást ad az uradalmi ttszttartőság  
posta Sárospatak.

s = =  tilm en vásárol a gaida. mert azzal Idői és pénzt takarít meg 5 =

I f i l j m  meotiizliatá. kiváló szerkezeüi és nagy munkaklljicsségü gének:
„JYtilwaukee“ kévekötő aratógép,
„Jtfilwaukee" marokrakó aratógép,
„JKilwaukee" fűkaszáló gép,
„JKilwaukee" aczélgereblye, Sntnüköóő kiürítéssel, 
„Jűilwaukee-1 köszörülögép,

uelyek u  égóez világon és njabban a magyar gazdaságokban is mint a legjobbak 
vannak elismerve.]

árjegyzék kívánatra Ingyen és bérmenlve.

■ lo g b iz h a tó  ü g yn ö kök éti k é p v is e lő k  a z  o r s z á g  m ind en r é s z é b e n  k e r e s te tn e k .
legkeresísek Budapest, fíposla o o ü a P  121. sz. íntdzenddk.

KASSÁN Nyulászi Béla
............................=  sorsjegyüzletében Fő-utcza 12. sz.

nyerték az elmúlt osztálysorsjáték

legnagyobb nyereményéi
602.000 K.-át a 102565. számú sorsjegyre. 

Sorsjegyek az első osztályhoz kaphatók:
Egy nyolcad Egy negyed Egy fél Egy egész

1.50 K. 6 ^ “ k! 12.- K.

Húzás: május 19. és 21-én
Megrendelés legczélszerübb postautalványon vagy levelező lapon.

BOHW NAGYKIKiNDAI CSEREPE.
Legjobb minőségű fedélcserép legolcsóbb árak mellett.

Tessék árjegyzéket kérni !

SPF* Képviselők kerestetnek.

B 0 H N  TÉGLAGYÁR, NAGYK1KINDA. |
Nyomaton Landosmanu Miksa óa Társa kijuyvusomdájábau Sátoralaujholy.
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