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Hirdetéseket a legjutányosabb árban  közlünk

A Városi Polgári Párt 
létjogosultsága.

Midőn a „Városi Polgári Párt“ 
megalakult, igen sokak részéről 
felvettetetta kérdés : minek U jhel)- 
ben párt? —  hiszen mindnyájan, 
akár városi képviselőtestületi tag 
valaki, akár nem, csak a város 
érdekeit óhajtjuk szolgálni és 
azokat kielégíteni, minek az em 
bereket osztályozni és őket egy 
mástól elválasztani, ami a megkü 
lóm bóztetés szerint, vájjon a párt- 
hoz tartoznak é vagy nem ?

Az ilyen módon kérdezők te l
jes tapasztalat nélküli rövidlátók 
voltak, mert az együttérzőknek 
gondolatai is külötnbözők lehet
nek : az irány, a mód, az eszkö 
zök megválasztásában. Ha tehát 
ezen divergáló gondolatok kép
viselőinek mindegyike a maga 
módján, a m agaeszkökzével akarja 
keresztül vinni ugyanazt, amit 
a másik szintén másféleképen tart 
elérh etőn ek ; be áll a tehetetlen
ség , mert két egyenlő erőnek el 
len tétes hatása mozdulatlanságot 
szül.

Ezt a m ozdulatlanságot s mint 
ennek okszerű következményét — 
a teljes visszaesést — tapasztaljuk 
már éveken keresztül a város 
érdekeinek istápolásában, a város 
minden irányú fejlesztésében.

E mozdulatlanságban, az egész
séges erők céltudatos egyesíté
sének hiányában keresendő s 
található azután annnak oka, hogy 
a képviselőtestületben elhangzott 
legszebb beszéd is a pusztában 
kiáltó szó lesz ; a legjobb, a 
legöntudatosabb terv is csak pa
píron marad ; a legszebb eszme 
is testet soha nem ölthet.

A céltudatos működés hiánya, 
annak kivitelére szolgáló erők 
szétágazása eredm ényezte aztán 
azt a minden komolyságot nél
külöző kapkodó eljárását a városi 
képviselőtestületnek, hogy ma ho 
zott határozatát holnap m egvál
toztatta.

Ez pedig nem egyéb , mint a 
világtalan ember tapogatódzása, 
a legnagyobbfoku bizonytalanság.

Egy várost philosophiával bol
dogítani nem lehet, de m ég a 
legszebb beszédekkel sem,

A  legszebb beszéd sem tá
masztott m ég fel egy halottat 
sem é s  a legm élyebben számitó 
philosophia sem indította meg 
m ég soha az egyszer meg állott 
orgánumot.

Ilyen a mi városunk helyzete is.
Szomorú, de nem vigasztalat- 

latlan, kétségbeejtő, de nem re
ménytelen,

l) e  hogy városnnk tejlődésében  
újra a lüktető élet tbrsdjen fel,

—  ahoz nem elegendő —  a párt- 
alakulást perhorreskáldk jóindu
lata és jám bor óhajtása, ahoz 
öntudatos, célirányos, egész tér- 
fiakból álló szervezetnek m eggon
dolt tervszerűsége kell, a m eg  
nun alkudó és akadályt nem tűrő 
„akarom *-mai.

H ogy pedig ennek az „aka 
rom* nak sulva és láttatja legyen, 
szükséges volt, hogy az együtt
érzők az önzetlenül együttmun
kálkodni akarók, egy érintkező 
felületet keressenek és találjanak, 
ahol az ellentétes erők egym ást 
jótékonyan egalizálva, egymást 
erősítsék s a közös cél elérésére 
szükséges egyöntetű m ódot és 
eszközöket, egym ás támogatásá
val kiváltsák és alklatnazásba ve- 
gyék.

Ezt az érir.tkező és közvetítő 
felületet nyújtja a „ Városi P o l
g á r i P á rt“ megalakulása; amel) 
accumulátora lesz minden egész
sé g e s  és alkotó erőnek. A  > Vá 
rost Polgári P á r t« ezenkívül mó
dot és alkalmat nyújt minden ér
dem es adóiizctó polgárnak, hogy  
közvetve lefolyón az őt érdekló 
ügyek intézésbe az által, hogy a 
párt gyűléseken felszólalhat, in
dítván) t tehet, a napirenden levő 
dolgoknál s igy, ha nem is kép 
viselőtestülcti tag, egészséges esz 
aiéivel irányítókig hathat a város 
ügyeinek keresztülvitelében; ez 
által pedig a polgárok érdeklő
dését kelti fel a kózüg>ek iránt, 
bizalmat ébreszt kepviselótestület 
iránt.

Ilyen gondolatokkal ilyen inten
ciókkal eltelve üdvözöljük a » l  á- 
rosi Polgári P a rt• megalakulását 
es annak itt m ost közzétett ha 
talmas progtammját.
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A tranzverzális vasút, vayy : megint 
valami amiből kimaradunk. ,hm r-1> -
az a nag) atuüasu lerv, amely lyc 
mostanság a Tair.itul a Délvidékig 
minden város élénken foglalkozik. 
Egy hatalmas, tranzverzális vasul 
létesítését óhajtják, moly a forga 
lomnak uj mediet vágna, keresetű* 
az ország testén, magába fogva a vi
dék nagy városait. A cél az, hogy 
a nagy varosok forgalma no legyen 
okvetlenül Budapesttiezkapcsolva.Ezt 
a Kassa— De brtceu—Nagyvárad—
Arad—Ttiut'avár közt létesítendő, 
ug) nevezett tranzverzális vasúttal 
lehetne elérni.

Már most a kérdésnek bennünket, 
újhelyieket érdeklő és pedig erősen 
érdeklő része az, hogy fcmi módon 
kapcsolják össze az útvonal első két 
gócpontját, Kassat és Debrecent 
eg) inassal. Az ügy jelenlegi stádiu
mában úgy latszik, hogy Miskolcon 
és Szerencsen at, amely esetben mi 
ebből a nagy fontosságú vonalból tel
jesen kimaradnánk. A misko ci ke
reskedő Imi és iparkamara erősen dől-

L o p u n k  i n n i

gozik s abbeli álláspontjának in ír 
körülbelül az összes többi kamarákat 
is megnyert-*, hogy a tranzverzális 
vasútvonal Kassáról (nagy kerülőve') 
Mis olcon s inn* n Szerencsen át ve
zettessék Debrecenbe.

Nyilvánvaló, hogy ez a megoldás 
súlyosan sértené Sátoraljaújhely ér- 
d keit, melyeknek kielégítése mellett 
pddig döntő érvek szólnak. Így kü
lönösen közvetlen összeköttetésünk 
Kassával, amelyet igaz, hogy csak 
ruásodrangu vasúti vonal tart fenn, 
ámde ennek elsőrangusitása csekély 
áldozatok úrin volna keresztülvihető. 
Reméljük, hogy azok, akiknek tz ál
laguknál fogva kötelességük, a sar- 
hU%ra fognak allani s megvédik Uj- 
hely jogos érdekeit ebben a kérdés 
b »n.

A kamarák közös értekezletét kü- 
.önben a közeli napokban Debrecen
ben tartják meg. Innen monstre kül
döttség megy a kereskedeuni minis- 
tér elé ; a küldöttség tagjai között 
(1 vármegye főispánja, összes képvi 
se'ői, alispánjai, a városok polgár- 
mesterei, az iparkamarák elnökei 
lesznek. A küldöttség kifejezésre 
fogja juttatni azt az óhaját, hogy 
az uj \onalat már májusban adjak 
át a forgalomnak.

B o r t e r m e l ő k  b a j a i .  
f i  hordóhitclesités uj rendje.

Küldöttség az alispánnál.

Ez év elejével a hord ihiieiesitési 
hivatalok székhelyeiben nagy válto
zások állottak be. A zemplénruegyei 
hordóhitelesitési hivatalok közül egy i- 
ket-masikat megszüntették, több hi
vatalt pedig áthelyeztek. Úgy lát
szik, hogy ezek a csereberék nem a 
legszerencsésebben ütöttek ki, mert 
megyeszerte többfelől hangzik s 
borteriu lök panasza, hogy az uj rend 
uémelyik község lakosainak elvisel
hetetlenül megdrágította a hordohi- 
te'esitést.

Csütörtökön délelőtt Olaszliszka 
község bortermelő gazdáinak kilenc 
tagú küldöttsége jelent meg Dókus 
Gy u a alispán előtt. E küldöttség az 
eddig Oasz i-zkán fennállott hordó- 
hitelesítési hely megszüntetése kö
vetkeztében előállott, valóban meg
fontolásra méltó súlyos anomáliákat 
panaszolta cl.

A küldöttség előadása szerint Ülasz- 
üszkán a ruult évben tHKX) hordót hi 
tolesitettek, Bodrogkcreszturon csak 
1700-at. Mégis, ez év elejétől Bőd- 
rogkereszturon van hordoliitelesitési 
hely, O &'t iszkától pedig elvették. 
De még megjárná, ha a iUzkaiak Ke 
reszturon vagy Tolcsván hitelesíthet
nék hordóikat. Azonban ezt se n te
hetik, m^rt a törvényhatóság hatá 
rozata szerint a tokaji hivatalhoz 
kell, hogy menjenek, a közbeeső 
Bodrogkoresztur mellőzésével. így 
körülbelül 1—1 koronába kerül 1 — 1 
In rdónak a hitelesítés végett való 
oda-és visszaszállítása.

Nem elég, hegy ilyen horribilis 
szállítási költségük van, de még töb
bet is fizetnek a hitelesítésért, mint 
tavaly, a mikor odahaza csak 20 fil
lért fizettek hordónként. Most ez 
Tokajban 2ö fiilérba kerül s azouki
s z á m a  G o ld a l ,

vili minden napra, atnig a hord í ott 
van. még 4 fillér fekbért is kell, hogy 
fizessenek. Ha pedig valami okból 
esettár 8 napig nem mehetnek a már 
oda vitt hordóért, akkor a hitelesítő 
hamarosan elárverezted azt.

Mindezek rendkívül súlyosan ter
helik a bortermelőket, akik most va
ló: ággal kétségbeesve kérik az alis
pánt, állítsa vissza a régi rendet, 
melynek megváltoztatását semmiféle 
komoly szüktég nem indokolja.

Dókus Gyula alispán a küldöttség
nek megnyugtató választ adott. A 
hordóhitelesitési helyek jelenle. i szá
mát ugyan — fedelet hiányában — 
nem szaporíthatja, de kilátásba helyezi 
a bodrog kérészturi hivatalnak Uszkáréi 
való áthelyezései, ha az ezután be
szerzendő adatok is igazolni fogják 
a küldöttség kérelmének jogos vol
tát Különben az alispán az elől sem 
zárkózik el, hogy egyes községek, 
ha u dolgot jövedelmezőnek látják, 
a saját költségükre állítsanak hordó- 
hitelesítési hivatalt.

A küldöttség reménységgel és bi
zalommal fogadta az ali-pán vála
szát.

Tudomásunk szerint, különösen 
na y a panasz még M á d községi 
ben. Innen is elvitték a hordóhitelesi- 
tési helyet Szerencsre, pedig az itteni 
tulajdonképeni bői termelő vidéknek 
körpontja Mád és nem Szerencs s a 
hitelesítésre kerülő hordóknak orosz 
lánrésze m idi, nem pedig szerencsi.

A szölőkölcsön.
A jégverés által sújtott szőlőbir

tokosok segítésére küldött 000,000 
korona kamatmentes állami küicsöli 
szétosztása a jövő hónapban törté
nik meg.

Függetlenségi érzelmű polgártár
saink közül sósán tűnődnek azon, 
hogy ezt a kölcsönt talán nem is 
kellene felvenniük, mert ezt a kor
mány és a főispán adja. E felől már 
többen kérdést is intéztek hozzánk.

Megnyugtat hátink mindenkit : a 
kö csont bátran felvehetik a függet
lenségi partiak is és evvel sem füg
getlenségi ellenzéki álláspontjukat 
nem sértik, sem magukat meg nem 
alázzák.

Az a kölcsön nem a kormány 
pénze, se nem a főispán pénze, azt 
se Kazy, se Meczner Gyula nem 
adja a magáéból. Az a magyar ál
lam pénze s a magyar államnak 
egyformán tagjai vagyunk mind, az 
ellenzékiek ép úgy, mint a kor
mánypártiak. Az állam által adott 
segélyhez is egyforma jussunk van 
tehát s igy teljes joggal s minden 
hátrány nélkül felvehetjük azt.

Igaz, a kérvény a küizetun „Zem- 
plénváriuegye méltóságos főispánjá
hoz" van címezve s ezért nem akar
ják sokan aláírni, mert nem akarnak 
Meczner Gyulától semmit sem kérni. 
Hát igaz, ízetlenség volt igy nyom
tatni azt a kérvényt, de evvel nem 
sokat kell törődni. Nem Meczner 
Gyulától kérjük a kölcsön kiutalását, 
hanem a vármegye kiküldött bizott
ságától s nem Meczner Gyula hatá
roz abban, hanem a bizottság.

Azért csak adja be a kérvényt 
mindenki, akinek jégkára volt.
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ZÁSZLÓBONTÁS
A Városi Polgári Párt programmja.

tételét, másrészről a város

A városi polgári párt programul 
jának összeállítására kiküldött bi
zottság, amelynek tagjai voltak: 
dr. Haas Bertalan, dr. Hornyay 
Béla, dr. Chudovszky Mór és dr. 
Búza Barna, elkészült munkálatá
val. Az elkészitett programmot a 
párt elfogadta s mást közzéteszi. 
Akik eddig mindenléle célzatok
kal gyanúsították a polgári pár
tott, most láthatják, hogy nincs 
itt semmiféle titkos törekvés, mert 
ez a párt nem akar egyebet, 
mint komoly, önzetlen, követke
zetes munkával kiemelni a várost 
mai nehéz helyzetéből s az egész
séges fejlődés útjára terelni. S 
nem is akar kizárni ebből a mun
kából senkit, sőt mindenkit, aki j 
őszintén akarja a város javát s 
ezért önzetlenül dolgozni kész, 
felhív a csatlakozásra.

A programul évekre szól s ha 
csak részbsn is megvalósul, vi
rágzó, fejlődő, jelentékeny várossá 
fogja emelni Ujhelyt. A követ 
kezőkben közöljük:

A városi polgári párt célja:

Adminisztratív reformok.
E végből kívánjuk a város ügy 

viteli szabályzatának a vármegyei 
ügyvitellel összhangban való meg 
állapítását, az egyes tisztviselők 
munkakörének szabatos megálla
pítását, a tiszti és kezelőszemély
zet sok idejét elrabló bürokrati 
kus hiábavalóságok teljes kikü
szöbölését, a tisztviselők cgymás- 
közötti hivatalos érintkezében az 
időt és munkát fecsérlő Írásbeli
ség mellőzésével a közvetlenség 
érvényesülését s egyáltalában az 
ügyek intézésében a lehető leg
nagyobb egyszerűségre való tö
rekvést. Kívánjuk a tisztviselők s 
alkalmazottak munkaerejének prak
tikus kihasználását az által, hogy 
mindenki a képességének legin
kább megfelelő munkakörbe ál 
littassék, a teljesen képtelenek 
pedig uj erőkkel pótoltassanak s 
a megüresedő áliások betöltésé 
nél szernél) i tekintetek nélkül ki 
zárólag a képesítés és rátermett 
ség legyen irányadó.

Kívánjuk a tisztviselői s alkal
mazotti status és javadalmak vég- 

! leges megállapítását oly módon, 
hogy az hosszú időre megfelel- 

Ijen s ne merüljenek fel lépten- 
nyomon uj állások szervezésére,, .. , 1 1 ,  v i l i ü l ,  u i  i m á i u l ,  V C Z C S C legyesítem a város közönségének1 c , , .. , , i i i -  fizetések javítására vonatkozó ígc-mindazon elemeit, amelyek haj-1 , 1 °

landók önző érdekeken felülemel I ‘ . .
I Kívánjuk a hivatalos órák pon-kedve a város közérdekeit szol

gálni, komoly és következetes 
munkássággal kiemelni a várost 
mai nehéz helyzetéből s az egész 
séges fejlődés útjára terelni

Erre a célra munkatársul hívja 
fel a város minden önzetlen és 
komoly gondolkozást! polgárát, 
politikai, felekezeti és osztálykü- 
lómbség nélkül és harcba száll 
minden olyan törekvéssel, amely 
a közérdek rovására egyéni, cső 
portozati, felekezeti, politikai vagy 
bármilyen más jogosulatlan érdé 
két akar a városi ügyekben ér
vényesíteni.

A városi polgári párt működé 
sének alapja az a meggyőződés, 
hogy Sátoraljaújhely úgy törté
nelmi múltjánál, mint fekvésénél s 
Zemplént ármegyében elfoglalható 
domináló helyzeténél lógva jelen
tékeny s a mostaninál sokkal in
tenzivebb fejlődésre van hivatva 
8 hogy ez a fejlődés első sorban 
a város polgárságának komoly 
és önzetlen közérdekű munkássá
gától függ. Kétszeresen szüksé
gesnek tartja ennek a munkás
ságnak fokozását és helyes irá 
nyitását azért, mert az eddigi 
zavarok hibák és mulasztások foly
tán nemcsak a város adminisztrá
ciója jutott a züllés szélére, de 
a város forgalmi s kereseti viszo 
nyai is annyit a megromlottak, 
hogy ma már alig tudja ebben a 
városban különösen az iparos és 
kereskedő polgárság a megélhe
tés minimális leltételeit is meg
találni.

A súlyos bajok orvoslása terén 
elsősorban szükséges a város 
megromlott gépezetének jó karba 
hozatala, vagyis a városi admi
nisztráció gjöktres rendezése.

tos betartásának s az ügyek ha
ladéktalan elintézésének szigorú 
ellenőrzését, e végből a polgár- 
mester fokozott ellenőrzési tevé
kenységének kiegészítéséül a már 
rég elhatározott s meg is válás; 
lőtt ellenőrző bizottság újjászer
vezését s működésének megkez 
dúsét s úgy az összes közigaz
gatási ügyekről, mint külön a 
további intézkedést igénylő kép
viseleti határozatokról ellenőrző 
könyv ve/etését s minden rendes 
képviseleti ülés kezdeten való 
felolvasását.

Közrendészet.
Kívánjuk a rendőrség célszerű 

lejlesziését, hogy a közbiztonság, 
köztisztaság, közegészségügy terén 
rárótt feladatának mindenben 
megfeleljen ; kívánjuk a tűzoltási 
és Utcaseprési szolgálatnak a 
rendőrséggel kapcsolatos szerve
zését. Kiváltjuk a kit és beván
dorlás szigorú ellenőrzését, vala
mint általános közbiztonsági szem 
pontból városi bejelentő hivatal
nak a rendőrség Keretében való 
lellá.litását, bejelentési kényszer 
mellett.

Szükségesnek véljük egy pár 
nyilvános illemhely felállítását s a 
bordélyházak kijebb helyezését 

A város gazdálkodása.
Kívánjuk a városi vagyon he

lyes kezelését, a város vagyoni 
leltárának megállapítását s a vá
ros minden jövedelmező vagyon- 
tárának s üzemének jóvclméről s 
kiadásairól évenkint rés letes mér 
lég készítését s közzétételét s 
ehhez képest az egyes vagyon 
tárgyak s üzemek jutányosabb 
hasznosítására s jövedelmének fo
kozására célszerű intézkedések

háztartásában a legszigorúbb ta- 
karékosség s ellenőrzés érvénye
sülését

Kívánjuk különösen a most de
ficittel dolgozó városi fürdő ügyé 
nek alapos rendezését ; vagy a 
jelengi fürdőnek mérsékelt befek 
tetéssel gyökeres rendbehozatalát 
kibővítését s igy jövedelmezőbbé 
tételét, vagy esetleg később a 
vízvezeték felhasználásával meg
felelőbb helyen uj modern fürdő 
létesítését lehetőleg megle- 
le'ő hidegvizgyógyitási berende 
zéssel s esetleg uszodával együtt. 
Kívánjuk a városi kőbánya kitűnő 
minőségű anyagának szakértők 
javaslata alapján esetleg befek 
tetés utján jövedelmezőbb kihasz
nálását.

Közgazdaság.
Ujhelynek helyzetéből folyó leg

főbb hivatása, hogy mint a tokaji 
borvidék legnagyobb városa a to
kaji bor forgalmának s értékesí
tésének központja legyen Maga 
az, hogy egy városban koncent
rálódik a világ legjobb borának 
a burok királyának forgalma a! 
kalmas arra, hogy azt a várost 
nagygyá, fejlődésképessé, virág 
zóvá tegye. Sajnos, ezen a téren 
is eddig inkább mulasztásokról 
mint eredményekről lehet számot 
adni. Ujhely, mint vármegyei 
székhely, népességénél, értelmisé
génél, kedvező vasúti fekvésénél 
fogva predestinálva van arra, hogy 
a hegyaljai városok vezetője s a 
borlorgalom centruma legyen s 
mégis itt csak panaszkodtunk s 
azalatt máshol, Tokajban Sze
rencsen létesültek a tokaji bor 
ért rkesitésére eredményesebben 
működő társaságok.

A mulasztottak pótlása végett 
szükségesnek tartjuk Ujhelyben 
egy borközraktár felállítását, mely- 
hen a termelők boraikat elhelyez
hetik s hitelt vehetnek rá. A bo
rokat állami jiincemesterck szak
szerűen kezelik s a borok eladá
sát is közvetíti, hiteles pilacko- 
zását is eszközli a közraktár. Nem 
a kereskedők ellen, de azoknak 
is segítségére lenne ez, mert jól 
kezelt megbízható borokat ve
hetnének.

Kívánjuk a szépen bevált vá
rosi borpincészet minél intenzi
vebb fejlesztését, mert ez, amellett 
hogy a tokaji borok ismeretét 
terjeszti, a városnak értékes jöve
delmi forrása is lesz. Kizánjuk 
továbbá egy palackbor — üzlettel 
foglalkozó nagyobb részvénytár 
saság létesítését, mert rajnai min
tára a tokaji bor jövőjét a nehe
zebb borok palackos értékesíté
sében látjuk.

Szükségesnek tartjuk a tarcali 
vincellériskola megosztását s egy 
á'lami szőlőkisérleti s különösen 
borkezelési telepnek Ujhelyben 
való felállítását, ahol a borter
melő közönség részére sokkal hoz
záférhetőbb, mint Tarcalon. Kü
lönösen kívánjuk ezt az intézményt 
nagyobbszerü gyümülcsfateleppel 
felszerelni, mert a hegyaljai gyü
mölcs páratlanul kitűnő minősége 
mellett a kártékony rovaroktól 
való kellő védekezés esetén, a 
gyümölcslatermelés egyik jelenté
keny jövedelmi forrása lehet a 
Hegyaljának.

Kívánjuk a törvényben biztosi 
tott állami kedvezmények igény

egész bevételével mezőgazdasági mun 
kisházak létesítéséi, hogy rendes 
szőlővincelléreket s munkásokat 
lehessen azokba telepíteni.

Kívánjuk Ujhelyben a közeli 
években nagyobb szabású szőlé
szeti s borászati és gyümölcs s 
ezekkel kapcsolatos cikkekre vo
natkozó kiállítás rendezését, mely 
a Hegyalját egészében bemutassa 
az érdeklődő közönségnek.

Mindezek részben a kormány
tól, részben a törvényhatóságtól 
függnek. Szükséges tehát mindent 
megtenni, hogy elég szerény kí
vánságaink teljesülése a kormány
nál kieszküzöltessék. A vármegyé
től függő ügyekre nézve pedig 
számítunk a vármegye vezetősé
gének jóindulatára s arra, hogy 
ha szükség lesz, a városnak a
vármegyei bizottságban helyet fog
laló polgárai a város érdekeiért, 
ott mindenkor lielytállanak.

Szociális ügyek.
Kivánjuk a cselédügy rendezé

sét, hatósági cselédküzvetitcssel s 
napközi munkásotthonnal kapcso- 
látban. Kivánjuk a szegényügy 
gyökeres rendezését, a koldulás 
eltörlését, a szegényháznak do- 
logházz il való kibővítését s az 
árvaliáz fejlesztését.

Közegészségügy.
Sürgősen kivánjuk a csatorná

zás keresztülvitelét.
Kivánjuk a járványkórháznak a 

közkórliázzál való kapcsolatba ho
zatalát.

Kívánjuk mérsékelt költséggel 
egy városi élelmiszer vizsgáló in. 
tézet létesítését.

Kívánjuk a mentő- és beteg
szállító szolgálatnak a közkórház
zal kapcsolatos rendezését

Közlekedési politika.

A város kereskedő s iparos 
polgárságának boldogulása s a 
piacdrágaság csökkentése érde
kében lőtoutosságu dolog a város 
forgalmának minden eszközzel 
való emelése. Ebből a szempont
ból történt eddig a legtöbb mu
lasztás.

A történt mulasztások pótlása 
s a forgalom emelése szempont
jából kivánjuk :

1. Annak kieszközlését, hogy a 
bodrogszerdalielyi közüli lúd álla- 
mosittassék s azon a bidvám el
töröltessék,

2. Kúrádról Lukán s Bereckin
át Ujhelyig a törvényhatósági köz
út sürgős kiépítését,

3. ev gből Berecki mellett az 
állam vagy törvényhatóság által 
közúti Bodroghid mielőbbi létesí
tését,

4. az Ujhelyt környező közsé
gekhez rendes köves-ut kiépítését,

5 vicinális vasutak létesítését 
Ujhelytól Ladamócon, Zemplé
nen, Szürnyegen át Vajánig s az 
ungvár vajáni vasútnak ezen irány
ban való kapcsolását (a tervezeti 
Vaján-bánóci kapcsolás helyett)
—  tn v i iM id  I I ; i , ~ l . , . j ! l  l i n z i ,  / 'továbbá Ujhelytől Mikóházán 
s a Heg) közön át a kassai fővo
nalig,

tí. közúti villamos vagy móto- 
ros vasút létesítését a város belső 
területén s innen folytatólag Sá
rospatakig, esetleg Borsiig s a 
Torzsásig,

7. a vasúti menelrendnek Uj
hely szempontjából való némi meg- 
javítását, Ujiiely s Mczőlaborc és 

i Ujhely-Kassa közt egy uj vonat-
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pár bevezetését s annak kieszkoz- 
lését, hogy a hegyaljai vasútnak 
Ujhely leié rendes csatlakozása  
legyen,

8. annak kieszközlését, hogy  
Ujhely és Sárospatak, esetleg  Uj
hely és Szerencs közt tekintettel 
a rendkívüli nagy szom szédos for
galomra 2 óránkint közlekedő  
m ótoros vonatjáratok létesittes- 
senek,

9. a kis állomásnak kocsirako
mányok lel- és leadására való be
rendezését,

Iparfejlesztés.
Kívánjuk a vasúti gyártelep, 

dohánygyár lejlesztését. A mun
kások m egélhetése itt mindenesetre 
olcsóbb s a szociális, egészségi, 
társadalmi viszonyok is kedve
zőbbek, mint a fői árosban s na 
gyobb városokban, indokolt tehát, 
hogy az itteni telepek nagyobbit- 

tassanak
12. Cukorgyár létesítését, eset 

lég  a szerencsi cukorgyár utján 
Ez m egvalósítható, mert Ujliely 
körül biztosítható a szükséges 
répatermő terület s vize is bőven  
van, amennyiben a gyár a Ronyva 
vagy a Bodrog partján építhet.

13. T örekvést arra, hogy egy  
vagy több gyártelep, különösen 
eg y  szövőgyár létesüljön Ujhely- 
ben. A szükséges viz bősége m el
lett kedvező erre nézve az is, 
hogy Ujhely környékén a legjobb  
kender- es lentermó löldek van
nak.

11. Mielőbb kívánatosnak tart
juk különösen egy a szőlő m ellék- 
termékeinek feldolgozásával fog
lalkozó gyártelep létesítését.

16. A  város rendkívül értékes, 
de m ost válságokkal küzdő kis 
iparos polgárságának megmentébe 
s jobb viszonyok közé hozatala 
végett kívánjuk állami seg ítség 
gel kisipari árucsarnok állítását, a 
kész árukra való hiielnyu|tással 
kapcsolatban, la, fém es bőripar
ban közös gépm űhelyek létesíté
sé t a modern iparűzéshez szük
sé g es gépekkel ielszerelve, lanonc- 
otlhon felállítását, kapcsolatban  
hatósági tanoncküzvetitessel.

Törvénykezés

Kívánjuk a Középhegy-alja va
rosunk felé gravicáló és forgal- 
milag úgyis idetartozó községei
nek —  olaszliszkának, Tolcsvá- 
nak és környékkének —  a sárospa 
laki szolgabiróságlioz s az újhe
lyi járásbírósághoz való csatolá
sát s az újhelyi járásbíróság te 
rüleli épségének  sértetlen m eg
óvását.

Városfejlesztés.
Szintén a lorgaiont s a város 

gazdasági fejlődése érdekében kí
vánjuk a következőket;

1. Ujhely ben vasúti üzletveze
tőség felállítását.

2. N agyobb katonai csapat
testnek Ujhelybcn való elhelye
zését.

Sürgős szükség a vátos építési 
és uicarendezési teivének elkészí
tésé is, mert e nélkül szó sem  
lehet rendszeres fejlesztésről. Kü
lönösen sürgősnek tartjuk a iőbb  
utcák gyalogjáróinak azonnal a 
csatornázás befejezése után aszal 
vagy betonburkolattal való e( ét 
szitését, mert ebben már a v]kr- 
m egye összes nagyobb községáe- 

is m egelőztek.

Kívánatosnak tartjuk a város- 
rendezés terén a Molnár István- 
utca meghosszabbítását s a napi 
piacnak az utca tengelyében a 
mai tornacsarnok területén való 
elhely ezését, esetleg  később ezen 
a téren vásárcsarnok építését.

Szükségesnek tartjuk a kalholi- 
kus templom környékének rende
zését, lehetőleg úgy, hogy a kö
rülié levő házak kisajátítása s le 
bontása által a templom körül a 
volt napipiac-tér s a Széchényi- 
tér összetoglalásával egy széji sé 
tatér alkottassék.

Ezenkívül kívánatosnak tartjuk 
egy nagyobb városi küzkert léte 
sitését, lehetőleg a Hecske téren, 
mely j ó  levegőjénél s szép kilá
tásánál fogva erre kiválóan al
kalmas, s a legszebb hegyi parkká 
fejleszthető ki.

Vágóhid, jóggyár.

Az. állatvásár céljára a teljesen 
alkalmatlan H ecskc helyett a vá- 
góhid  közelében óhajtunk terüle 
tét szerezni. Egy m egtelelő terü
let az állatvásárok forgalmát any 
nyira emelné, hogy a ráfordított 
költségek kamatát bizonyára be
hozná. Ezzel kapcsolatban kíván
juk a vágóhíd modern berende
zését, városi jéggyárral, hütő be
rendezésekkel s esetleg  szem ét
égető teleppel is kapcsolatban.

Kívánjuk a város határának 
gyönyörű nyugati részén a hegyi 
utak lokozatos rendezését, ezzel 
kapcsolatban kivánjuk elkészíttetni 
a városnak s környékének terv
rajzát, ism ertetését s a gyönyörű  
kiránduló helyek reklám utján 
való népszerűsítését.

N agyon kívánatosnak tartjuk az 
uj vármegyeháza mielőbbi m eg
ép ítését az ismert kitűnő terv 
szerint, mely a megyeháza front
ját mintegy 40  méterrel beljebb 
véve, előtte egy három oldalról 
azonos stílust! épületekkel körül
vett négyszögü teret létesítene. 
Kívánatosnak tartjuk, hogy az uj 
vármegyeháza lehetőleg vármegy ei 
múzeummal s kultúrpalotával kap
csolatban létesüljön

Mielőbb óhajtjuk a tervezett 
Rákóczi szobornak is a megyeháza 
előtt képzendő téren, vagy eset
leg a volt napipiac-téren leendő  
felállítását.

A Vörös Ökör.

A legsürgősebben szükségesnek  
tartjuk a Vörös Ökör telek égető  
kérdésének rendezését, vagy úgy, 
hogy a város maga épittesen erre 
a telekre modern szállodát az 
annyira szükséges redout-terem- 
mel, vagy ily célra a telket adja 
el, vagy ügy, hogy a telket par
cellázva s középen 6 — 7 méter 
széles gyalogjárót hagyva végig 
kétoldalt egyfora stílusban bérhá
zakat épittesen term észetesen löld. 
szintjükön végig bazárszerü üzlet
helyiségekkel, tagy  ilyenek ép í
tésére a parcellákat adja el, amely 
m egoldásnál a szinházkert egy  
része egy  építendő vendéglőhe
ly iséggel s esetleg nagyobb bál
terem mel kapcsolatban szép ki
képzéssel m eg is maradhatna

A városháza rendezése.

Mielőbb rendezendő a városi 
hivatalok elhelyezésének kérdése 
is, esetleg  a mai vendéglő s ká
véházi helyiségek igény bevétele
vei. S  mihelyt a város anyagi

helyzete engedi, kivánjuk uj vá
rosháza építését, leh etőleg  az Uj- 
falussy Endre utca kiszélesítésé
vel kapcsolatban vagy a m eg
hosszabbítandó Molnár István utca 
tengelyében a mai tornacsarnok 
téren. Kivánjuk továbbá az e lő 
készületek m egtételét arra, hogy 
későbbi időben megfelelőbb s 
diszesebb városi színházat épít
hessünk, lehetőleg  a mainál al
kalmasabb helyen.

Kivánjuk a katonai beszálláso
lás kellem etlenségeinek elkerülése 
végett katonai barakkok építését.

Kulturügyek.

N agyon sürgősnek tartjuk az 
állami polgári fiúiskola létesítését, 
lehetőleg felső ipar vagy keres 
kedelmi iskolával kapcsolatban s 
ennek érdekében erős akciót óhaj
tunk kifejteni, annál is inkább, 
mert ez már az 1910. évi állami 
költségvetésben lel is volt véve.

Ezzel a programmal óhajtjuk 
szolgálni Ujhely fejlődését, ennek 
megvalósítására tömörültünk s 
kérjük csatlakozásra városunk 
minden önzetlen s a közérdekért 
küzdeni vállalkozó polgárát.

Term észetesen ez a programúi 
nem a közvetlen közeli időre, 
hanem évekre szól s azt, hogy  
melyik pont lesz előbb, melyik 
később m- gvalósitandó, az idő s 
a körülmények határozzák m eg. 
Lehet az is, hogy a fejlődő idő 
programmunk egyik-másik pont
ját elmossa s más, itt fel nem 
vett célokat és törekvéseket tesz 
alkalomszerűekké. Mi ezekben  
csak annak akartuk általános ké
pét nyújtani, hogy mai viszonya
ink közt mit tartunk szükségesnek, 
kívánatosnak, mitől várjuk a vá
ros fejlődését, polgárainak boldo
gulását s mire fogunk minden 
erőnkkel törekedni.

A legsürgősebb tceudök 

Mindazonáltal szükségesnek tart 
juk a fentiekben előadott pro- 
grammunkból kiemelni azokat a 
pontokat, amelyeket a mai viszo
nyok közt első sorban s legsür
gősebben tartunk megvalósitan- 
dóknak. Ezek a következők: 

a városi adminisztráció rende
zése.

a városi vagyonleltár elkészítése, 
a csatornázás, jéggyár és köz

fürdő ügye,
a városi kőbánya kihasználásai

nak ügye,
a Vörös Ökörépület kihasználása, 
a városi rendőrség szervezése a 

cselédüggyel s bejelentő hivatal 
lal együtt,

a napipiac, vásárcsarnok és 
marhavásártér ügye,

a bodrogszerdahelyi lúd álla
mosítása s vám m entessége,

a karád— luka— sátoraljaújhelyi 
ut s a bercckii Bodroghid ügye, 

a több utcák aszlaltjárdáinak 
kiépítése és

a szegény ügy rendezése.Ezekre 
fogunk első sorban törekedni, 
nem tévesztve szem elől program  
műnk többi pontjainak előkészi 
lését s alkalmas időben való ér
vényesítését sem.

Ennek a törekvésünknek támo
gatására kérjük városunk derék, 
önzetlen polgárainak csatlakozását.

A városi polgári párt nevében: 
Schiller Kálmán

Osztják m ár. . .
Pogy fest egy ma
gyar inségkölcsön?

Ki kap pénzt ? A l-'elsőmagyarorszáni 
Ki k ap ?  Ki k a p ?  Hírlap rejtvénypá- 
Ki kap ? Ki kap ? lyázata.

A napokban megjelent a házfala
kon a ÜOO-OOO koronás kölcsön kiosz
tására vonatkozó hivatalos hirdet
mény, amelyben a polgármester fel
hívja a kölcsönre igényt tartó sátor
aljaújhelyi szőlőbirtokosokat, hogy 
1 érvényeiket e hó 3l-ig, (természe
tesen szabályszerűen felszerelve s 
természetesen egy koronás bélyeg
gel ellátva) a kölcsönt kiosztó bizott
ság elnökéhez mulhatatlauul adják 
be.

Szép. De kik azok, akik a kölcsönre 
igényt tarthatnak? ínség kölcsönről 
lévén szó, bizonyosan azok, akik a 
egjobban reá vannak szőrű va, első

sorban a legszegényebbek, azután a 
módosabbak és igy tovább. Ámde 
ig«n különös #vo!na, ha mifelénk 
Kelet-Európábán egy efféle kölcsön- 
ügyet ilyen egyszerűen el lehetne 
intézni. A minthogy valóban : a do
log sokkal bonyolultabb is.

Íme, a polgármester két pontban 
mity szépen meghatározza, hogy kik 
kaphatnak, kölcsönt:

1. Akiknek szőlőjében a múlt évi 
jégverés legalább 50 százaléknyi kárt 
tett és akne vagyoni viszonyaiknál 
fogva a kölcsön igénybe vételere rá 
vannak szorulva,

2. Akiknek vagyona a kölcsönre 
fedezete: nyújt. Az e tárgyban ho
zott törvény hatósági határozat szerint 
ugyanis a varmegye közönsége az 
engedélyezett kölcsönnek a szőlőn 
kivüi más ingatlanra való bekebele
zésétől olt, ahol a szőiőbirtuk jelen
legi értéke és inai megU-rheltetéae 
a kölcsönre kellő biztosítékot nyújt, 
eltekint, ott azoubau, hol a kar a 
szőlőbirtok értéke tulterholtetése 
folytan a kölcsönre kellő biztosíté
kot 0«m nyújt, más ingatlanra való 
bekebelezését is kívánja ; na pedig az 
illető csupán csak szölobirtokkal ren
delkezik s ez túlterhelve, a kölcsönt 
nem biztosítja, csak úgy részesülhet 
segélyben, ha jótálló vállal szavatossá
got a kölcsöuért.

E szószerinti idézetekből kiderül, 
hogy az iusegkölcsonbői csak Ínsé
gesek, szegények kaphatnak, de csak 
abban az esetben, ha vagyonuk vau. 
Vagyis, ha vagyouod vau es kellő 
biztosítékot nyújtasz, akkor kapsz 
kölcsönt, de ez esetben szegény légy 
mert máskülönben nem kapsz. Vagy 
is szegénynek kell lenued, — el
végre msegkölcsönrői vau szó, — 
akkor kapsz, de ha vagyouod nincs, 
akkor mégsem kapsz. .Kapsz, nem 
kapsz, szegény is légy, gazdag is 
légy; a te.emburáját — mondja a 
derek szőlősgazda — tönkreverte a 
jég a szőlőmet és most rébuszokat 
adnak fel nekem.-

Bizony ez rébusz, még pedig elég 
ravaszut kieszelt rebusz. Most mar 
magunk is kiváncsiak vagy útik,ki kap 
hat ebből a 600.000 koronából.

Addig is, míg a kérdési az ismert 
hivatalos bólcsesóg eiiutézi, a Felső- 
magyarorszagi Hírlap pályázatot Iái
dét ennek a rejtvénynek megfejt • 
sőre. A megfejtők kozott Pálltk Béla 
ismert, kitűnő allatfestóiikuek nllo- 
dolat Kaxy előttu cimü olajfestményét 
fogjuk kisorsolni.a

S Z T 0 J K A I
Lúgos sós savanyuvlz.

rekedtség, köhögés és nátha ellen. 
Cukorbetegségnél speciális 

gyógyszer.
Főraktár Sátoraljaújhely ben:

Wilkovszky és Tóth cégnél.



Szombat, január 28.

VIGYÁZAT,
mert elévül!

Sajtóperünk, hol ké
sel az éji homályban ?

A főispán erényei.
^  ^ígértük, hogy minden hónap

ban egyszer közölni fogjuk emléke
get okáért mindazon vádakat, amely 
lyeket Meezner Gyula főispán ur 
ellen felhoztunk s amelyek miatt ö 
nagy hetykén bejelentette a sajtó
per megindítását, azonban ez a be
jelentés se volt igaz, mert a sajtó
pert mai napig se merte megindí
tani.

Miután még ebben a hónapban 
nem volt szerencsénk a lajstromot 
közölni s miután mi feltétlenül be 
akarjuk váltani Ígéretünket, mert a 
Iliit monduuk, azt meg is tesszük, 
nem úgy, mint némely sajtóperrel 
íeiiyegetödző urak, ezennel tisztelet- 
lói ismételjük mindazt, amit a főis
pán úrról mar többször megírtunk, a 
ué*kül, hogy ő ezek miatt a hangos 
szóval bejelentett sajtópert csak egy
szer is megindította volna.

Állítjuk és bizonyítani vállalkozunk 
g következőket:

1. Meezner Gyula főispán ur u fe
gyelmi bíróság aital szabáiyszerüeu 
hivatalvesztésre ité.t Galhy Gézát, a 
kiről jól tudta, hogy sokszoros sik
kasztó, hivalaiaban megtartotta oly 
módon, hogy a hivatalvesztesre szoio 
s mar teljesen kész ítéletet suyo- 
szabálytalansag árau visszatartva, he
lyette egy végzést adatott ki, mely 
Gáthy fegyelmi ügyet hónapokra, 
félévnél is hosszabb időre eihaiasz 
tóttá és igy az e.llelt sikkasztót fó- 
ispáni hatalmával megmentette a 
hivatalvesztí si ítélet kézbesítése foly
tán minden valószínűség szciint be 
következő felfüggesztéstől^ Ez a ta 
lehetővé telte, hogy Gathy úgy vá
rosi, mint ezzel együtt iparteslű.eti 
óa üZÖvotK tseii állasában i3 (honnan 
bizonyára szintén felfüggesztették 
volna)  megmaradjon s az uiobbi ai 
lásaiban további sikkasztásokat kö 
vessen el.

2. Mtczner főispán ur az 1910 évi 
ipartestületi tisziujitast is megaka
dályozta az által, hogy a folyamat 
hali levő ügy aktáit törvénytelenül 
magához rendelte s magánul tartotta 
egész júliusig s ezzel okozta uzt, 
hogy a sikkasztó Gáthy, akit az ipa 
rosok imr áprilisban eicsaptak volna, 
egész haláláig az ipartestület nyakán 
maradhatott s ott ez alatt is sikkasz
tásokat követhetett el.

3. Meezner főispán ur Székely Ele
ket, akit szerződés meghamisitasáert 
s egyébb visszaélésekért az ő elnök
lete alatt csapolt el a fegyelmi vá
lasztmány, akinek végleges elc^apa 
tását 190b-ben ő javasolta a belügy
miniszternek, 1910 ben magúhoz vette 
munkapárti főkortesnek s partolólag 
adta be ujrafelvételi s visszahelye- 
zési kérvényét a belügminiszterhez, 
vagyis vissza akarta hozni Ujhelybe 
polgármesternek azt, akit ő maga 
Csapatott ol, mint okirathaiuisitót.

4. ;Mtczin*r főispáu ur, mint a vár
megyei erdészeti választmány elnöke, 
javasolta 1904-ben Székely h ek 
polgármester azon kérelmét, hogy a 
város erdejéből egy 2 és fél holda* 
épüietfa-területet turnuson kívül ki
vágathasson, ő értesítette Székelyt, 
hogy a miniszter megadta a kivága 
tásí engedély t, mégis, sem mint a vá
rosi pénzügyi bizottság elnöke, sem 
később, mint főispán, soha számon 
nem kél te az engedély folytan ki
vágott fát s igy ez a fa ma inc 
elszámolva, ma se tudják, hová lett 
és ki vette fel az árat.

ö. Az I90ö. évben a földmivelési 
miniszter altul kizárólag a szűköl
ködő kisgazdák közt való kioaztá? 
végett kü dött 1U0 mm. kedveznie-

8. szám (4)_________________
nves áru Ínséges kukuricából 20 
métermázsát s egyéb terményekből 
is nagyobb mennyiséget Meezner 
Gyula tir vett meg, jogtalan előnyt 
huzva igy a szegény kisgazdáknak 
szánt kedvezményből.

(). Meezner Gyula főispán ur azzal 
védekezett, hogy ő semmit se tud a 
kukuriearól, mert ő abban az időben 
mikor a kuVurica érkezett (április 
26-án) Abbáziában vo|i. Kiderült, 
hogy ez a védekezés is valótlan, 
mert Meezner ur mar április 15-én 
elutazott Abbáziából.

Egyúttal bárkinek most is meg
ajánljuk a fogadást, hogy a főispán 
ur most sem fogja el-énünk a sajtó
pert megindítani. Nem meri ! fessek 
fogadni.

K a z y  minisztersége.
Tömeges kitünte
tések híre.

Meezner, Czukker, 
Székely, Schwarc és 

Gortvay az előtérben.

Na>»v az öröm a nemzeti „mun
káért “* leikesedők portáján. Meezner 
Gyula, Székely E ek, Czukker Jenő, 
Schvares E'pot fÖkortisekes a többi 
apró nagyságok kánkánt járnak öro 
műkben, mióta egyik »iuegbizh.«t >_« 
fővárosi sajtóorgánum vi «ggá röpi 
tette a hirt, hogy Kazy államtitkár, 
az ujhely i kerület képviselője minisz
teri tárcát kap. M g pedig neinis 
va ami apró kis tárcát, lián m mind
járt a legelőkelőbbek egyikét. Arról 
beszél ugyanis a fáma, hogy' Kazy 
Józstf átveszi a miniszterelnök je 
lenlegi hármas munkakörének legké- 
nyesebbikét és a király személye 
körül fogja intézni a legfelsőbb ki
tüntetések sorsut.

Mungóék szerint elkövetkezett a 
nagv fizettség id *je. A választások 
körül szerzett bokros érdemek el 
ösmerésre, in dtánylásra fognak most 
tahi tii. Sőt e g y e s  ros.'Znyelvüek sze
rint — ni rt i yen bőven akad — 
Kazy c up.in h/.< rt válla ja el a mi- 
nisiteri tárc,t, hogy megjutalmaz- 
hassa hivt it.

Az eső  kitüntetett hir szerint 
Meezner GjUÍa, a vármegye érde
mekben gazdag főispánja lesz. A 
Eipót- rend középkeresztjét fogja 
kapni, még p^dig kukuricaszem nagy
ságú gyémántokkal.

A második kitüntetett Székely 
E ek lesz. Öt a zásziókérd-s egyidűl 
helyes megoldásáért udvari taná
csossá fogják kinevezni. Sőt bizu mi 
állást is fog kapni. Meg fogják bízni 
a királyi javak bérbeadásával.

Czukker Jenő és Schwarc Eipót 
udvari szaditok lesznek. Egyik őfel
sége legmagasabb személyének láb
belijét fogja szállítani, a másik az 
udvari istállók ló és marhaállomá
nyának .étszaraat fogja állandóan 
gondozni.

De lesznek egyéb kitüntetések is, 
sőt — mint hir ik — egy pár or
szágos felügyelői alias is kinéz a 
hívőknek. Az első ilyen állást Górt- 
voy Aladár, ászén nc>i kiskirály f gja 
Kapni. Ő van kiszemelve az alko
holellenes nioyga'oni támogatásáru 
alakítandó sz« rv» zvt országos fel
ügyelőjévé. Es igy tovább sorra fő j  
kerü'ni mind-on i, aki érdemeket 
szerzi tt arra, hogy a nemz ti munka 
dicső korszak abun kifejtett szorgos 
munkálkodásáért kitüntetésben ró 
szesüljön.

Es lio*.y mindez igy lesz, ahhoz 
semmi kétség sem férhet. Meezner 
Gyű'a igy óhajtja ezt. Ha pedig ő 
óhajtja, akkor annak meg kell lenni, 
ha mindjárt a miniszterelnök felfüg
gesztése és Gortvay vöm uram he 
helyettesítése árán is. M rí Mecznir 
Gyula kemény legény. Egy fe füg- 
gesztés nála annyi, mint pl. a tör
vényhatóság hizHlmi szavazatainak 
a megszerzése Es hogy ez könnyen 
megy nála, leginkább tapasztalhat
tuk a kukurica iig\pcrtraktálása 
után tartott megy egy ülésen.

P E L S Ö M A G VAROJ j j

Szavazatokért
h á z a l n a k

a tisztviselők.
jYliért ntm  dolgoznak a v á ro sh áz in ?

Felháborító botrányra hívjuk fel a 
küagvü'ásnek s főle^ a polgári párt 
vezetőségnek figyelmét. Tipikus 
sátoraljaújhelyi botrányra, amelyjel- 
lemzően világítja meg, miért nem 
tud ez a szerencsétlen város, polgá
rai legjobb igyekezete, nehéz küz
delmei dacára más városokkal a fo 
kozatos fejlődés, a jobb jövendő ut
ján egyiitthaladui. Azért mert, azok, 
akiknek kizárólagos kötelességük 
az volna, hogy a város, a köz ér
dekeit a komoly munka jegyében 
vigyék előre, ezek az urak, tisz
t-let a kivételeknek, — mindennel 
foglalkoznak, csupán ezzel nem ; s 
a helyett, hogy a polgárság egye
temének szolgálnának, egyéneknek 
és klikkeknek az érdekeit hajhász- 
szák.

Pozitív bizonyítékok merültek fel 
arra, hogy' több városi tisztviselő 
-zükség esetén nevekkel is szolgál
hat un k, — rendszeresen házal a kép- 
: ieelőtestuleti választásoknál szava
zati joggal biro özvegyeknél, hogy 
izektől mejiatalraazaaokat vegye 
nek ki s igy ezek szavazatait a kó 
z- Igő választásoknál a maguk jelölt
jeid számára biztosítsák. Ily módon 
akarnak többséget szerezni arra, 
hogv a képviselőtestületbe kizárólag 
a nekik ttítsző érdekcsoport tagjai 
vál isztassanak be.

A háza'ó tisztviselőknek sok eset
ben sikerült is megszerezniük a meg
hatalmazást ezektől az özvegy asz- 
szt.uiyoktól, akik legtöbbnyire azt 
sem tud,ák, miről van szó, mire ad
nak meghatalmazást.

Természetes, hogy a független 
polgárok inegta'álják a módot arra. 
hogy ennek a tolvajmunkának ered
ményeit semmivé tegyék. Aiu ettő 
eltekintve, a legnagyobb rossza'ásra 
érdemes azoknak a tisztviselőknek 
eljárása, akik ahely ett, hogy dolgoz
nának, .i legádázabb kortcskedes hu - 
Limaiba vetik magukat s hivatali 
áil.i:-ukat arra használják fel, hogy a 
klikkek szamára szavazatokat sze
rezzenek.

Kizártnak tartjuk, hogy ez a do
log Fát kas Andor polgármester tud
tával és hozzáj m ásával folyna s 
hisszük, hogy a közgyűlésen térnél- 
hetőleg felhangzó interpellációra a 
polgármester sürgősen megteszi az 
iiitéy.Ud 'seket, hogy a régi rendszer 
e maradvány ait elsöpörje. Akad a vá
rosházán elég tennivaló; ha a tiszt
viselők a komoly munkába fektetik 
bele erélyűket és tudásukat, akkor 
nem lesz szükségük arra, hogy rab 
szolgai módon a „Kéz kezet mos" 
citnii csoportok kisded érdekei után 
szaladgáljanak.

S Z Á G I  H I R L A T

Érzékeny természetű egyé
neknek nagyon ^kcll vigyázni, 
milyen hashajtót használjanak, 
mert a rosszul választott szer na
gyon kellemetlen bajokat okoz
hat cs sokszor egészen hatásta 
lan.

A budapesti m. kir. tudomány 
egyetem belgyógyászai klinikáján 
végzett kísérletek alapján meg 
lett állapítva, hogy a természetes 
FerenCZ JÓZSef-keserüviz erős 
hashajtó-eredménye mellett nem
csak kellemetlen utóhatást nem 
idéz elő, hanem az étvágyat is 
még lényegesen megnagyobbítja.

Ezen kitűnő tulajdonságai ré
vén a valódi Eerencz József ke 
rüviz messze kimagaslik a nagy 
hanggal dicséit hashajtószerek le
lett, Az összes jóravaló ásvány- 
vizüzletck átusitják.

H Í R E K .

Schweltzer János
Az igazságügy miuiszter Selrwei- 

tcer János kir. íogházfelUg/előt
fogházgondnokká nevezte ki.Eny- 
nyi a rövid hivatalos értesítés és 
mégis mintha a legszínesebben 
megírt, kedves dolgokkal teli
tett riport volna e néhány sor, 
oly kellemes, jóleső érzéssel ol
vastuk e!. Egy érdemekben 
gazdag hivatali munkásság móltó 
elismerését jelenti e pár ssavas 
száraz hivatalos híradás. Ki ue 
ösmernó Schweitzer János érde
meit, ki ne tudna arról a hatal
mas munkásságról, melyet a sző- 
lőfelujitás, a rabmunka behoza- 
tala terén ért el és ki ne hallott 
volna az ő lelkiismeretes pon
tossággal teljesítet hivatali mun
kásságáról.

Schweitzer János a becsületes, 
pontos, lelkiismeretes, köteles
ségtudó tisztviselők mintaképe. 
A munka az ő éltető eleme. A 
társadalmi életben is jelentős 
szerepet visz. Nincs az a kuliu 
ralis, vagy jótékony mozgalom, 
melyből részt ne kívánna magá
nak. Jó szive, embcrszcietete ál* 
taláuosan üsmert.

Ezért esik jól nekünk a Schwei* 
tcer János előléptetése. Énért ki 
vállunk mi is részt venni az ő 
öröm ben. Es bar tudjuk, hogy 
ez a néhány sor ke leiuetlenül 
fogj* érinteni az ő szerény lel
két, mégis megírtuk mert 
kötelességet véltünk ezzel tel
jesíteni Kötelességet, melyei tar
tozunk Schweitzer János érdé 
rueinek, a közn k, de elsősorban 
magunknak, akik szemlélői vol
tunk annak a hatalmas munkás
ságnak, mellyel ezt a felsőbb 
elismerést in ír régen kiérd - 
melle.

— A Szabad Lyceumból. A Szabad
Lyceumban lioüiap dr. J á m b o r  
György főgyiunáziumi tanár tart 
e oadást a gyermek lelki világáról. 
Az előadó a gyermek sajátos lelki 
életének főbb megnyiivánulásaitazán- 
dékozik ismertetni. Bemutatja a gyer
mekek érzés, gondolkodás és akarat 
világnál* eltérését a felnőttek vilá
gáétól. Szó lesz a gyermek akarati 
megnyilvánulásainak fontosságáról ; 
az akaratnak neveléséről, helyes 
mederbe való tereléséről, az enge
delmességre va’ó szoktatásról ; a 
gyermeki illúzióról (karácsonyfa. Mi
kulás, mese) és végül az ő játékai
ról. Kívánatos, hogy az előadásra 
minél számosabban jöjjenek el, kü
lönösen a szülők, akiket mégis el
sősorban érdekel e t irgy és akik bi- 
ionjára elég olyan szükséges és 
és fontos ismeret birtokába jutnak, 
amelyet a nevelésűéi igen előnyö
sen használhatnak.

— Áthelyezés. A kultuszminiszter, 
G ró f Lajos zemplénmegyei kii.se*  
gcdtanfe ügyelőt Maros Torda me
gyébe helyezte át.

— Uj jogtudor. Haas Miklós ügy
védjelölt, dr. Haas Bertalan ügyvéd 
fia a harmadik jogi szigorlatot a 
kolozsvári tudomány-egyetemen si
kerrel letette és ugyanott ma a jog
tudományok tudorává avatták.

Elmaradt estélyek. A Kazinrzy- 
kör állal e hó 21-én Nagymihályon 
és 22-én Sárospatakon megtartani
szándékolt estély Ispanoviis Sándor 
tanár betegsége kooetkezteben elmaradt. 
Ispanoviis ur a kör vezetőségét elő
zetesen nem értesítvén, ezt a közön
ség tudomására sem lehetett hozni. A 
Kazinczy-kör vezetősége ezúton kéri 
a előadásra összegyűlt nag> mihályijés 
sárospataki közönsége elnézései ama 
Ígéret mellett, hogy adandó alkalommal 
az elma> adt estélyért kárpótolni fo g ja , 
egyben hálás köszönetét fejezi k» 
Oppitz Sándor s Rács Lajos uraknak 
az előadás rendezésénél kifejtett 
buzgó tevékenységükért,
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— Tanulmányozzak az újhelyi csa
tornázást. U y ti ii i i y ö s  varosa mos
tanában akarja csatornázását és víz
vezetékét létesíteni s ezért vezetői 
a vidék több nagy városában tanul
mányozzák a már meglevő csator
názásáé* vízvezetéki müveket. Uj- 
helyre is eljött Gyöngyösnek egy 
előkelő küldöttsége: T o r o k  Kál
mán országgyűlési kép\i,elő s a vá 
rosi polgármester és főmérnök. Teg
nap, szombaton a bizottság F a r k a s  
polgármester kalauzolása töviről 
hegyire áttanulmányoztak az ujhe 
lyi csatornázási és vízvezetéki tuun 
kálatokat nagy s elismeréssel nyilat
kozott ezekről.

— Ipartestületi közgyűlés. A sátor* 
aljaujhelyi általános ipartestület feb
ruár hó ö-éu (vasárnap) délután 2 
órakor a testületi székház tanácster
mében rendkívüli közgyűlést tart. A 
közgyűlés egyedüli tárgya az anyagi 
válság rendezése céljából a jelenlegi 
tagsági dijak felemelése iránti hatá
rozathozatal lesz. — 11a a közgyűlé
sen a tagok n m jelennének meg 
határozatképes számban, akkor az 
újabb közgyűlés február hó 12 én 
lesz, mely már a megjelentek &zá 
inára való tekintet nélkül határozat
képes lesz.

— A főkapitány javaslata a Diana- 
fürdő ügyeben. Megírtuk, hogy ia- 
puuk cikkei következtében Sihmiedt 
Lajos rendőrkapitány es Szcpessy lőor- 
vos alapos vizsgálaton tartottak a 
Dianában s e vizsgálat mindenbe i 
igazolta állításainkat. A főkapitány 
és főorvos most a bajok orvoslásán 
igen üdvös javaslatokat Urjcsztcuek 
a tanács elé. Ennek főbb pontjai a 
következők :

A kádfürdők előtti folyóson a 
fal helyreállítandó, a fürdőszobák 
bán a fal alsó része újra festendő, 
a vizüb.itő készülékeknek azonna 
helyreallitandók, a pibenőkben u 
díványokra azonnal uj pokrócok 
és fedőszőnyegek, továbbá uj pa
pucsok rendeleiidők.

Minthogy pedig a közönség fő
képen és méltán azért panaszko
dik, hogy mások által használt, 
két három napos tisztátalan vízben 
keli fürüdnie, ezen köztisztasági 
<s közegészségi szempontból sem 
igen tűrhető állapot egyszerűmül- 
denkorra való megszüntetése cél 
jából a gőzfüidő két medencéjébe 
naponkint fr is s  viz bocsájtando. Te
kintettel azonban arra, hogy a 
medencék mélyek és tágasak, azon
ban csak egy-egy oldalról vannak 
lépcsőfokokkal ellátva, gazdasági 
szempontból is nagyon kívánatos 
lenne a medernek többi oldalait is 
lépcsőfokokkal ellát tat ni, iut rt míg 
ez állal egyrészt a m< d i.oék hasz
nálhatósága m.t sem veszítene, sőt 
nyerne az áltál, hogy több füldöző 
egyén találna helyei a lépcsőkön, 
akik ma a bazinban állam kény
telenek, másrészt kévés- bb víz 
használtatnék el s igy az eddigi
nél kevesebb vizet kellene mele
gíteni, ami a gőz, illetőleg kőszén
nél nagy megtakarítást jelentene.

Végül javasolják a bazinok kö
rül a síkos talajra érdes kókusz
szőnyeg el hely zését és a gyári s 
vasúti munkások resztre a gőzfürdő 
használatara, mindenesetre leszál
lított árban a vasárnap délutánok
nak kijelölését.
—  A Társadalom-védelmi Egyesület

közgyűlésé. A Zemplén varmegyei
Társadalom védelmi Egyesület 1911 
évi reudes közgyűlését Sátoraljaúj
helyben a vármegyeháza nagyter
mében február hó 5 én d. e. fel 12 
órakor tartja meg, melyre az egylet 
összes tagjait tisztelettel meghívja 
az elnökség.

—  A sárospataki állami tanítóképző
intézet ifjuaaya 1011. évi február hó 
4-én, a főiskola tápintézetében, az 
ifjúsági eencalap és az utazási alap 
javára, hangversennyel egybekötött 
táncestélyt rendez. Jegyek előre 
válthatók Radil Károly és Trócsányi 
Bertalan köny vkereskedésében.

— Zempléni magyarok tragédiája 
Amerikában. Szomorú híradást hoz*

nak a legutóbb érkezett amerikai 
magyar lapok. A treutoni állami 
börtön halálterraében e hónap elején 
végezték ki a Zemplén megyei, agárdi 
születésű Tóth Gyulát. A 23 éves 
fiatal ember, aki csak nemrég ván- 
doroltki, amultévszept.6-án Bemards 
viliében féltékenységből agyonlőtte 
feleségét, a szintén zempléni, nagy- 
tárkányi születésű Tenyila Rózát. A 
gyilkost a szigorú amerikai bíróság 
a legsúlyosabb büntetéssel sújtotta 
s a szerencsétlen ember a villamos 
székben fejezte be életét A villa
mos áram egy pillanat alatt végzett 
vele,

— A saujhelyi mozdonyvezetői kör
1911. évi febiuár hó 4 ón a városi 
színházban saját könyvtára ak gya
rapítására és a mozdony vezetők ár
vainak felsegélyezésére jótékonycélu 
zártkörű táncmulatságot rendez. Kéz 
dete este 8 órakor. Páholyjegyek 
e.őre válthatók Kossuth L tjosu . 18 
sz. alatt, a „Mozdonyvezetők Köre*4 
helyiségében naponta d. e. 10 — 12 ig.

— Pozsonyban elfogott zempléni ki 
vándorlási ügynök A pozsonyi határ 
rendőrség táviratban értesítette ma 
az újhelyi rendőrséget, hogy Braun 
Mór 55 éves, sátoraljaújhelyi illető 
>égü ismert kivándorlási jugügynö- 
küt letartóztatta, mert telten élte, 
amikor lakai (Zetuplenmegye) füld- 
mivelőket akait Amerikába iiferálui.

— Aki ellopta kvartélyosa vagyonát í
Kovács Pál Nagymihalyon Koz m it a I 
Jánoshoz tévedt szállásra. Ez a Koz- 
mita valamikor Ujhelyen is lakott, 
az itteni rendőrségnek is jó ismerőse 
rovott mullu haszontalan ember. A 
szállásadó csak alkalomra vart, az 
első önzetlen pillanatban clopta 
kvártélyosa összes megtakarítóit 
pénzét s ezzel kedden reggel bejött 
Ljhelyre, bevásárolni s egy kicsit 
mulatni. A nagytnihályi csendörség 
táviratára azonban az sátoraljaújhelyi 
rendőrség még tegnap este letartóz
tatta egy korcsmában Kozmitát. 
Ekkorra már csak 50 korona volt meg 
a lopott pénzből, a többit részint 
elvas.iroita, részint elmulatta. A je
les férfiút átadták a uagymihályi 
csendőrségnek.

— Az ügyvédi gyakorlat meyhosszab 
üitasa. Mi lliogy a Sz *kdy -f-üe javal
latból pár hónap múlva törvény lesz, 
mindazok, akik a törvény életb* lep
léig doktorátust nem sz* reznuk, — 
csak két évvel később lehetnek ón
álló ügy védek. A kik azt akarják, 
hogy az uj töryény reájut ki n* 
hasson és igy két évet nyerjenek 
fordu'j inak a Dr. Dohó jogi szón i- 
uariu.nhoz (Koloz>var, Bolyai-u 3 )  
melynek segilaégévr*! hat hét alatt 
letelteiuek egy szigorlato:* Ez a::i á 
is iiikabb is tanác.-os, mert a beál
lott egy* temi rendszer vállozá.-okö
vetkeztél) u a szigorlatok an aga 
aránytalanul megnagyobbodott, Kz 
iutézet kikölcsönzi tankönyv eket ln- 
lyettesitő, az összes szigorlati kér
déseket felölelő jegyzftiii. melyek, 
bol otthon előkészüli jetiiteket r..- 
kapitu'áló kur.us során k* szili e.ő.
A „Jogi vizsgák letétele" c. most 
megjelent köny vet díjmentesen meg 
küldi.

Eladó ház.
Az Andrássy-utca 66. számú 

3 utcára nyíló sarokház, mely 4 
lakosztályból és mellékhelyiségek
ből áll, eladó.

Bővebbet ugyanott.

Szerkesztő: Teleky Sándor

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

Kiadótulajdonos : 
LANDESMANN MIKSA

Zemplén vármegye alispánjától.
1480 91U. szám.

Pályázati hirdetmény.
Sátoraljaújhely rendezett tanácsú városnál újjászervezett 

és 4 évenként 200 koronával emelendő évi 2000 korona törzs- 
fizetéssel s 720 korona lakbérrel javadalmazott pénztárnoki 
állásra ezennel pályázatot hirdetek.

Felhívom a pályázni óhajtókat, hogy képzettségüket 
esetleg eddigi alkalmaztatásukat nemkülömben az 1880. évi 
XXII. t. c. 73. §-ában előirt kellékeket igazoló okmányokkal 
fe'szerelt pályázati kérvényeiket hozzám folyó évi február hó 
11 ig nyújtsák be.

Sátoraljaújhely, 1011 évi január hó 23-án.

Dókus Gyula s.
alispán.

k.

ü

Eyger melIpasztilá 
csakhamar

az é tvágyat nőin rontják  
és k itűnő  iziiek.

Doboza 1 K. és 2 K.
Probadoboz 50 fillér.
Fő- é-i szé tkü ldés! rak tá r 

Megfojt ez az átkozott „ N á c l o r “  
köhögés! gyógyszertár

B pest, VI. Váci-Körűt 17. m e g g y ó g y í t o t t

Kapható Sátoraljaújhelyben; Kádár Gyula, Krabéczy 
Kálmán drog., Kincsessy Péter, Rt-ichard és Widdcr. Hornon* 
náti: Szekerák Aladár örök., Fábián Arnold. N egjn iilá ly  
Kronovits Miksa, Rácz Henrik, Tolvay Imre. S ciofj Mák 
Alexander Béla, Kellner Károly. Sztropkó: Duka Tiardainé 

Tarcza! : Topcrcer A. gyógj szertárakban.

■ I H H I H Ü

r ;;j \ v . v y *  •. f ,  j  • /.: .........  .

Vr 'ijogy: „Horgonyt4 'T&u

A Liniment. Capsici comp., 
a Horgony-Pain-Expeller

pótleka
•gy rógjónak bizonyult káziszor, moly már sok ót 
óta legjobb boddrr.solóanok bizonyult köménynél,

••űznél >* meghüleMknel. ...........«m*
F lf yolmoBtotéi. Silány hamisítványok miatt b» 

vásárlókor óvatosak lágyunk csak olyan eredeti
üvegot fogadjunk el, mely a^, Hargany" védjogygyel 
ée a Rlohter cégjegyzéssel ellátott dobosba van 
oMmagolra. Ara üvegekben K— .80, K 1.40 é« K 9.— 
óa úgyszólván minden ryóíyszortárban kapható. — 
Fínutár: Török József gyógyszerésznél, Bidapeoi
I  í  Riehtir lylnruirtln u  „Árny

Pr&gábaa, Füisabethatrasae 5 neu.

m m m m s m

jutányos 
láron felvé
tetnek a ki- 
adóhivatal- 

ban.

LEGÚJABB.
Felhívom a figyelmét a mélyen tisztelt nagyérdemű kö

zönségnek Kazinczy utca 6. szám a'att a Polgári takarékpénztár 
épületében levő teljesen újonnan berendezett

fényképészeti és festészeti műtermemre.
A modern kor legtökéletesebb eszközeinek beszerzésével 

rcndkivU i olcsó áron vagyok képes a legszebb kivitelű képe
ket előállítani, mellyel a legkényesebb ízlést is kielégítem.

Kérem áraimról és képeim finomságáról sze
mélyes meggyőződést szerezni.

A nagyérdemű közönség becses pártfogásul kéri,

Kiváló (isatelettel •

V A S U T I C S  J.
fenyképÍM.
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X SALGÓTARJÁNI
Kószénbánya Részvénytársulat

széntermékei (szobafütésre és ipari czélokra)

KLAR és NEUMAN cégnél
Sátoraljaújhely

rendelhetők meg. Ugyanott legjobb minőségű apró és

durva szemű kétszer mosott kovács szén és koksz 
valamint porosz briket kapható.

Superfosfát-műtrágya Káli-só

KALMAR és LNGLL
MÓTOR és GÉPGYÁR 

Városi raktár és ivoda : Gyár :
V .LipótkOrut 22 BUDAPEST Ü teg-utca 19 
Világhírű 1 Eredett „lienz.

• /  'y *

%®J
Sz:vógáim ótor telep. — A jelenkor tegolcsobb 

Ozei> t .  *Benz“ nyersofajmótor.

. . .  .. , Elismert legjobb gyártmány.
Ajanlja «'*níin-lokomobilos csééICkészieit, melvek 

bámulatos egyszerű szerkezetűek.

Telje* jótállás, kedreró fizetési feltéi. lek. Költ 
ségTttés ét árjegyzék ingyen és bérmentve.
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Közeli kiránduló hely a.:

Erzsébet
kerthelyisége

közvetlen a nagy állomás 
mellett. — Kitűnő meleg és 
hideg ételek, saját termésű 
borok, kobányi sör. — Pon
tos kiszolgálás, szolid árak.
Hetenként kétszer zene.

E l a d ó  1 > ér boa d ó
s z - egy uj modern 5 szobás lakás 

alatti ház, valamint a fürdő-és előszobával, konyha, 
Város határában fekvő kamara, mosókonyha, boros- 
mintegy 12 kát. hold pince egyébb mellékheiyisé- 
SzántÓ és rét. gekkel és kerttel együtt máj.

Felvilágosítás Dr. FÜZESSÉRY , ‘t° l k,adö
ZOLTÁN ügyvédi irodájában Bővebbet Andrássy-utca 35.
kapható szám alatt.

Lakatosműhely megnyitás!

Van szerencsém a nagyérdemű közönség b. tudo
mására hozni, miszerint hosszabb külföldi tanulmányutam- 
ból haza érkeztem.

A mai kornak meglelelőleg teljesen ujjonnan be
rendezett

lakatos műhelyt
nyitottam Sátoraljaújhelyben Széchényi tér 1. számú 
ház udvarán.

Elvállalok minden e szakmába vágó munkát, u. m. 
épület éi műlakatos munkát, továbbá varrógép, kerékpár 
és mindennemű fegyverek javítását jutányosán eszköziök 

A nagyrabecsiilt közönség becses párttogás: 
maradok

kiváló tisztelettel:

k' H h jhtl I I
eszköziök lh 
ását kérve, Jlj

„1 . C j

CSOMA KAROLY
lakatosmester.

A sátoraljaújhelyi kir. ügyészségi 61

1911. Eln. 16,11. VII, i!9. sz.

Hirdetmény
Azokat a szőlőbirtokosokat, akik rabmunkaerő enge

délyezése iránt nálam jelentkeztek, ezennel értesítem, 
hogy a folyó 1911. évi munkáltatási kimutatása m. kir. 
igazságügyminiszterium állal jóváhagyatott és hogy ezen 
kir. fogházfelügyelői irodában kifüggesztett kimutatás 
minden vasár- és ünnepnapon reggeli 9 órától délelőtt 
ll-ig  az érdekelt szó.őbirtokosok által megtekinthető.

Sátoraljaújhely, 1911. január hó 27-én.

Kiserth István
kir. főügyészi helyettes.

a s s s / x s :

ELADÓ.
A Zsólyomkai fürdő

egy holdas
betelepített szőlővel,

a még be nem telepitett szőlőhely
kőbányára

alkalmas. Továbbá egy két holdas
rét

a bibércz homokdomb mellett és 
a szárhegyen egy ki.ebszerü

parlag
a Déli oldalon.

Továbbá nálam kapható: 
1901. évi Asszul or Ltr. 5 K. — F. 
1904. „ Szomorodni „ 2 K. 40 „
1 ‘>06. „ .  „ 2 K. — „

Viniczay György

Építkezési anyagok
ti. m. : vasgerendák, tégla- 
ós habarcsfelvonók, áll
ványkapcsok, falkötő va
sak, valamint szerszámok 
és szerszámgépek, csövek, 
viztartány ok, szivattyúk, 
emelőgépek, trans missiók, 
távirdadrótok bekerítéshez 
uj és használt állapotban

legolcsóbban kaphatók:
Daviőovics 3akab és Zársa
Budapest VI Vacti ut 11. Nlchol- 

sunyyar mellett.

Veszünk mindenféle gyár- 
berendezéseket, ócska vas 

hulladékot

Nyomatúit Landesmann Miksa es Társa könyvnyomdájában Sátoraljaújhely.
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