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fi szociális kormány
egymásután lépteti életbe azokat 
a szükséges szociális reformokat, 
amiket már régóta meg kellett 
volna csinálni S >hasem értettük, 
hogy nincs a kormánynak mód
jában rendet teremteni a közélel
mezés terén, hogy nem tudja biz 
tositani azoknak a tisztességes 
emberi megélhetést, akik a hábo
rús konjunktúrák hasznait nem 
élvezik, de akik háborús munká
juk miatt a tisztességes megélést 
elsősorban megérdemlik. Most 
már valóra kezdenek válni az 
eddigi álmok: a szószerinti ellá
tatlanok, a tisztviselőkre éi a 
munkásokra kezdenek nagyobb 
gondot fordítani, belátva, hogy 
nem kizárólagosan a tekintély pa
rancsszava teremt jó munkát, ha
nem elsősorban a dolgozóknak 
jogos megelégedettsége, igazsá
gos megbecsülése biztosítja ezt.

A mi szociális kormányunk óriási 
érdeme, hogy megvalósítja azt az 
elemi elvet, hogy először élni 
kell s csak azután jön a politi
zálás, a más okoskodás. Más kor
mányok pártpolitikai érdekeik ápo
lására áldoztak fel nagyon sok
szor mindent s elfelejtkeztek az 
állam talpkövét és haladásának 
titkát képező szociális gondosko
dásról, ami pedig nem kegyük, 
hanem kötelességük lett volna. A 
háború ferdeségei, kiáltó nyomo
rúságai sem teremtettek jobb hely 
zetet, legfeljebb sokszor rosszul 
sikerült próbálkozásokat. Tisza 
után azonban megkezdődött az 
annyira szükséges s sokáig elha
nyagolt munka, amely elsősorban 
azt nézi, hogy az országban meg 
elégedett polgárok legyenek s 
nem azt, hogy megfelelő válasz
tók álljanak rendelkezésre.

Esterházy Wekerle kormánya 
erős lépésekkel indult meg a várt, 
de eddig járatlan utón s ha elő
ször voltak is ingadozások, a kez
dettel járó késedelmek, hisszük, 
hogy ez a kormány rövid idő 
alatt sokat javít azon, amit má 
sok hosszú időn át elrontottak.

C.s megy, halad az uj rendszer 
kitartással előre, nem hallgatva a 
bukottak jajveszékelésére. YVekerle 
nagy szellemi erejével, tudással 
és tapasztalatával megerősödve.

A munkapáiti szép remények 
pedig mind elhervadtanak. Es jól 
van ez igy. Megbukott rendsze
rük annyit vétkezett az ország 
és nemzet ellen, hogy reá nézve 
nem lehet többé feltámadás, 
uj kor szelleme letaszította 
a Dante poklába, amelynek ka
pujára tudvalévőén fel vagyon 
Írva: >Lasciattognisperanza! Hagy- 
jatok fel minden reménységgel 1

Sá'oraljaujhely r. t. város kép 
vis dőtestülote a városatyák élénk 
érd»klődóse tu illett f. hó 4-én yend- 
kiviiii illést tartott. A tárgysorozat
nak szinességét változatosságot köl- 
csöizött sok o'yan tárgy, amely hi 
vatva van városunk fejlődését előruoz 
ditani, úgyszintén a háboiu rettentő 
su'yát érző polgártársaink megélhe
tésén könnyíteni.

Üdvözlések.
F^r ;as Andor üdvözölve a meg 

jelentüket, előterjesztést tesz, a vá 
ros diszpo'gárát Wekerle S indort, a 
kinek kipróbált egyénisége az ország 
érdekében va'ó működésre legmosz- 
sz-hb menő garancia, miniszterel
nökké való kinevezése alkft!mából 
köte'ességszerüen táviratilag üdvö- 
züln'. A képvis dőtestüiet az e őíer 
jesztóst lelkesen tudomásul veszi, 
ug\is tudomásul szolgál gr. Széché
nyi György főispán átirata, amely
ben megköszöni a városnak, főis 
pánaá történt kineveatetése alkal
mából eszközöli üdvözlését. A fői-- 
pin meleg köszön-tét nyilvánítja a 
képviselő testületnek és i :‘Ti, b o y  
a város minden igaz ügyét lelkesen 
felkarolja és befolyása égést* súlyá
val támogatja.

Ronyvamedcr
áthelyezését cél ó eredményes in
tézkedések azért késnek, mert a te
rültek arumtesitő munkálatainak 
tervezete még nem készült el. Evvel 
ellentétben serényeu folynak u ki 
sajátított területek tu ajdonosaival 
való békés megegyezések, amelynek 
er dméuye hg. Wiudischgra z La
jossal kötött magállapodás, aki 28 
ho duyi t rti etet négyszög ölenként 
1 koronáért hajlandó átengedni.

Hatósági husszék felállítása
régen oyilváuitott sürgős óhaját ké
pezi a város poharainak. A zsir és 
hús biztosítása fontos érdeke a pol
gárságnak, raurt az örökös panaszok 
magva mind ebben a kérdésben 
kuninál. A képviselőtestület, a po'- 
gármester előterjeszt'sere e'hatá
rozza hatósági szék felállítását. Eb
ből a célból polgármester jelenti, 
hogy már tárgyalásokat folytat egy 
hontessel és mészárossal és már rneg- 
álbpodáí-r* is jutott az üzlethelyiség 
t-.-k intet ében is. Tervbe van véve 
egy hatósági sertés hizlalda felállí
tása is. amely szintén a nyomasztó

Dókus Gyula és Molnár 
István utcák burkolása

élén!; vitát provokált. A tanács 
és a pénzügyi bizottság javaslata ta
lált elfogadásra, amely szerint a ne
vezett u^cák házikezelésben történő 
kavicsolást elhatározzák. A város 
által erre a burkolási munkálatra 
22000 korona volna előirányzandó, 
raig az utcában lakó érdekeltek ön
kéntes megajánlása üsszeseu G613 
koronát tesz ki.

A konyha kertészet 
ügyét napirendről levették. Polgár 
mester jelenti, hogy Deutsch Adolf 
a konyhakertészetben a város társa, 
a társas viszonyból kilépett. Ennél 
a tárgynál Dómján Elek azt az életre 
való kérelmit terjeszti elő, hogy a 
képviselőtestület a küzélelraezés te
rén történtekről részletes jelentése
ket kapjon, amit a polgármester ki 
látásba is helyezeti.

A bérkocsisok
viteldij felemelése iránti kérelmet 
a képviselőtestület tdjesiti. Ehhez a 
kérdéshez legközelebbi számúikban 
bá'rak leszünk egy néhány meg
jegyzést fűzni.

Ujfalussy Endre arcképe,
amely jelenleg a polgármesteri szo
bát díszíti,nagyon kezdetleges nunka 
és nem méltó arra, hogy a város 
érdemes egykori főbírójának emlékét 
megörökítse. E határozzák a kiese- 
rélését, aminek a végrehajtásával a 
polgármestert megbízzák,

A köztisztasági állapotok
kedvező változtatását van hivatva 
e ősegiteni a po'gárraester azon el
fogadott javaslata, mely szerint ősz 
tassók fel a város 10 köztiazt%eági 
kerületre, amelyek élére egy-egy el
lenőr állittassók, akiknek kötelessége 
lesz a seprés gyalogjárók, utcák, 
udvarok tisztántartásának ellenőrzése 

A vlrllii névjegyzék 
Összeállításánál törtéut bofrányos 
mulasztást annak idején szóvá tet
tük már a hasábokon. A képviselő
testület most reparálta a*.t a közigaz
gatási botrányt, hogy egy több év
tized óta virids-jogon képviselőtestü
leti tagot egyszerűen kihagytak a 
virilis névjegyzékből. Elfogadták 
ugyanis a Kinc9essy Péter és Klein 
Péter igazolási kérelmeit és felvette 
őket a viri is névjegyzékbe.

A kultúrpalota
főépítéséhez szükséges telek céljtira

lót a Cserepes korcsmát kéite a vá*
rostó!. A képviselőtestület megértvén 
a kultúrpalotához fűződő nagy kultur- 
érdekeket a Cserepes korcsmát át
engedte, egyben kimondották, hogy 
amenuyiben az építkezéshez nagyobb 
területre volna szükség, annak áten- 
g« désótől sem idegenkednek. Ez eset
ben u Diatina területén nyerne a 
kultúrpalota elhelyezést.

Végül dr. Adriányi Béla indít
vány óra kimondotta a képviselőtes
tület, hogy a Csillagköz kiszélesíté
séhez területet kél Wallis grófnőtől, 
aki jótékony adományaival már gyak
ran sietett a város segítségére.

Apróbb ügyek.
A mozgószinháa bérlője 50°10 

helyáremelés engedélyezését kérel
mezte. Kérelmével elutasították.

Az ez évben kitermet tűzifa árát 
hasábnál ölenkint 60 koronában, a 
galyfánál ölenkint 50 koronábau ál
lapította meg.

A tisztviselőiül k fél áron fát en
gedélyezett a képviselőtestület.

Elfogadtál* a felsőkereskedelmi 
iskola 1917—18. tanévi költségveté
sét 41694 kor. 04 fillér kiadással, 
26970 kor. bevétellel és igy 14724 
kor. 04 fillér háztartást terhelő hiány
nyal elfogadta.

A közgyűlés d. u. 6 órakor ért 
véget.

Támadott
Hát b á n ja  is  „K tfd .“  

•  •
Válasz a „Zemplénének.

— azept, 6.

A »Zemplén* laptársunk leg
utóbbi számában agresszív szán
dékkal birálgatta a közélelmezési 
intézkedéseket. Bíráló soraiban ki
kelt a tisztviselők beszerzési cso
portja ellen is és leckéztetni 
igyekszik tett intézkedéseiért a 
csoport vezetőségét.

A támadásra méltó feleletet 
kap most laptársunk a csoport 
alelnökétől az alábbiakban:

• * *
A Zemplén 1917. szeptember 1 ső 

napján az „Alcsoport" cim alatt egy 
cikk jelent meg, amely a tisztviselői 
beszerzési szervezetet gúnyolja.

írója a cikknek „Köd.“ A név 
jól v n választva, a cikk állításai 
igazán a köd birodalmából valók.

Kezdjük az elején.
Beszerzési osoport még osak 3 

napja van. Három nap előtt hagyta 
jóvá a pénzügyminiszter annak sza
bályzatát s helyezte kilátásba a pénz
beli segélyt. Talán, de csak talán a 
pénz ma már itt vau.

Három napos működésből taláa 
még korai kissé az Ítélés?

hús és zsir ellátás kérdíanek nehéz
ségén van hivatva könnyíteni. a vármegyei közművelődési ogyesü-

Lapunk mai száma 2 oldal. >

Azj
őket'
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Peruié a oera vérbeli újságíró 
mit törődik as alapossággal I ? Hallott 
valahol haraogoaoi, ast hiszi itt már 
a vihar 1 "

No „Köd" uram, kend alig sie- 
retheti a napfényt.

Bocsássunk öure nehány igaz 
sugarat.

Eddig nem volt beszerzési cső* 
port, de volt uehány ember, aki ily 
óira alatt a saját fele'őssógére, saját 
veszélyére dolgozott a tisztviselők 
érdekében, krajoár segítség nélkül.

Ez a neháuy ember eddig be 
szerzett a tisztviselőknek 12 vaggon 
fát, 24 raraázsa burgonyát, 3 raraázsa 
sajtot. 100 kilő talpbőrt, 727 méter 
ingnek való siffont, 120 kiló csoko
ládét, Ö2 kiló teát, 84 kiló zöldbor
sót, 100 félkilós kakaó pótlékot. 1390 
drb. tojást, 45 liter rumot, továbbá 
fekete borsot, Franok kávét stb.

Ma, amikor alig lehet valamit 
venni, ez is számottevő, hisz ugyan
akkor, amikor a tisztviselőknek 24 
raraázsa burgonyát szereztek, akkor 
Ujhely egész közönségének sem ju
tott ily mennyiség.

Amíg nem volt beszerzési cso
port, két-hároru ember fáradtságával, 
önzetlen munkájával ennyit szerzett 
a tisztviselőknek.

Most már lesz beszerzési csoport,) 
de nagy kérdés, hogy ily támadások | 
után lesznek-e olyan emberek, akik 
haj audók lesznek önzetlenül fára
dozni azért, hogy azután ily méltat
lan kritikának tegyék ki magukat.

Ha van önben „Köd“ uram egy 
fikarcnyi igazságszpretet, eljön a rao.-t 
már meglevő beszerzési csoport! oz 
és minderről meggyőződik.

A továbbiakat azután önre biz 
zuk. ö n  meg bízza az eljárására vo
natkozó kritikái raireánk.

Sátoraljaújhely, 1917. évi szept. 
hó 1. napján.

Dr. Oláh István,
kir. törvényszéki elnök, 

a beszerzési csoport alelnöke.
•* #

Ennyi a hivatalos válasz. Ne
künk semmi hozzáadni valónk 
nincs. Csak várjuk, hogy mikor 
és ki ellen fog ismét kitámadni 
minden alapos utánjárás nélkül 
laptársunk fiatal, a kezdők szén- ' 
vedélyétől hajtott írógárdája.

Kétféle

dekli városunk polgárságát. Ez as 
intézkedés arról szól, hogy a bur
gonya kiosinybeui eladásánál mér 
kétféle árat állapítanak meg és pe
dig egy uormális, rendes árat és egy 
mérsékelt árat, a szegóuyebb nép
osztály részére. Ez a mérsékelt ár 
mintegy 30 százalékkal lesz kisebb 
a rendes árnál és a hatóság kü ön 
igazolványokat bocsájt ki a szegé
nyebb néposztályoknak az o’csóbb 
burgonya vásárlására. Minőség íekin 
telében nem lesz különbség az o - 
o^óbb és a rendes áru burgonya kö
zött, az előálló d ff renciát az Or
szágos Burgony aközvetitő Iroda a 
neki fizetett jutalékokból fedezi. 
Szó van arról is, hogy az eg'ísz or 
szág területén életbelépnek a búr 
gonyajegyek, természetesen tnús 
szinü jegyek lesznek a rendes bur
gonyára, és más szinü jegyek jogo- 
sitj tk majd fel a vásárlókat az o- 
csóbb burgouya vásárlására.

Kétféle élelmiáser jegyet áru it» 
uak tehát : drágát és olcsót. A drá
gát a gazdagoknak kell megvásárol
óink, az o ctót pedig a stogények 
kapják.

Ebben a háborúban is szót vol
tak választva a gnvdagok és sz. g - 
nyék. Akárcsak az uIoIbó Ítéleten a 
gonoszok és a jók, külön exportban 
álltak, te jesen elszigetelten. De a 
hatalom eddig a gazdagokat ál i 
tóttá a jobb od-lra, a szegényeket 
a jobb, azsiz a jobbik o da ra. Ne u 
hisszük, hogy akad gazdag, aki csak 
halk zokszót is ejtene a dráca és 
ele ó jegyek rendszere e l o. Hiszen 
tulajdonképpen rddiu is kétféle je
gyek volta-, a gazdagokéi mindig 
kevt-8»bbe kerültek, ama beigazo l 
tétel alapjai), h gy a pénzeden em
ber mindent drágábban vásárol meg. 
mint a tőkés, a i nagyban veozi az 
árut. Három évig a szegények vol
tak a gszdig szegények. A gazda
gok a szegéuy ga.dagok, el • nbeu 
nem tudtak nélküüzni. Most rajtuk 
a sor.

H Í R E K .

— Kitüntetés. Ő s'ge a i irály 
(0#Uyasov8/.i y György miniszteri 
osztály tanácsod u h ború tartMiuA 
alatt kifejteit buzgó é& has/uos szol 
gálatai ;ak e is n e r ;seül a 11. osztá
lyú polgár i hadi érd turendd-I tűn 
tette ki.

élelntlszerjegyek lesznek
•  •

Már a burgonyánál életbe léptetik.
•  •

Cikkünk eredménye.
—  szept. 5.

Két héttől ezelőtt foglalkoztunk 
azzal eszmével, hogy az élelmezést 
illetőleg szét kell választani a sze
gényeket és gzzdagokat. Szavú .k 
•Ihatott az ország minden részébe 
és mindenütt visszhangra is talált. 
S arniut halijuk, az ősszel az eszme 
már testet is ölt.

Készül ugyanis egv uj intézke 
dés, amely kétségkívül felette ér-

— Halálozás, ösv, S!r*u z Mi- 
hólyné 84 éves korában ruut hó 
28 án Gálszécien elhunyt. A meg- 
bo do*utban dr. SchvarCí I^npc 
gá!széc.si körorvos anyósát gyászo’ji.

— Egyházmegyei hírek. A me
gyéspüspök Angval Géza áldozó
papot Szikszóról Taroz-rra, Kofridt 
Flóriánt Parnór d Na ;y tAri« ány ba 
kápláni minőségben ath. ly zte, ki 
nevtzte. Továbbá Kocsisa János hit 
oktatót S irospatakról Ujli-dybe b*» 
sonló minőségben, tSz -n J >zsef id 
digi lóhi kópiául p dig Sárospatakra 
hitoktató ;ak di-ponálta.

— Bírósági áthelyezések. Az igaz 
ságUgymi'dszter Pjlch Ernő sátor 
•Ij®ujhelyi kir. járásbirot, saját ké

relmére, törvényszéki bírói minőség
ben a sátoraljaújhelyi kir. türvóny- 
ssékhea helyt zte át. — Czitrovszky 
Eroő homonnai járásbirősági írnok a 
tóosői járásbírósághoz lett áthelyezve.

— A főispán gr. Széchényi 
György ur Öméltósága magánte
leket csak kedden és csütörtökön 
d. e. io  töl fél i  igy d. u. j —6 ag 
fogad.

—  Uj ügyészségi megbízott. Az
i igazságügy miniszter dr. Iczkovics 
j ViI{Dos sárospataki gyakorló ügyvé
det, a sárospataki kir. járásbíróság 
mellett alkalmazott ügyészségi meg 
bízott ideiglenes helyetteséül nevez
te ki.

—  Maramaroe — külső hadmű
veleti terület. Ugrón Gábor belügy
miniszter értesítette Dókus Gyula 
alispánt, hogy Máramyros vármegyét 
sz'pUraber 1 tői a belső hadműve
leti terüielbu osztotta be.

— Mindenki hordja magával ka 
tonai Igazolványait. A ra. kir. hon 
védelmi miuiszttriura rendelkezése 
a rendőrség ezentu behatóbb figye
lemben fogj* rész^8ÍtHni a f.-rfila 
kosság katouai viszonyait, illetve 
ezeknek e sősorban ruind-jn' nyilvá 
nos he yen leendő ellenőrzését. A 
hediköteles korbau levő férfilakosság 
saját érdek* b n hordja magúnál a 
katonai viszonyait igazo ó iratokat, 
vagy a fém ütés" igazo ó okmányt, 
eseti.‘g az alkalmatlanságot igazo ó 
legutóbbi n*pfel\elési igazolvány i 
lapot, e személya/oncss got bizo
nyító egyéb okra mvokkai együtt, 
hogy az igazolások srníu és köny- 
nven mehessenek.

— Tüzeset. V'.snyó községben a 
múlt héten n .gy tűz volt, amely 
húsz házat eihamvusztott. A tűz ke
letkezésének oka ismeretlen.

—  A kihágási ügyek gyors lebo 
nyolitása. H »dU J uios gróf, a Köz 
éielraezébi Hivatal elnöke az alis
pánhoz leiratot intéz tt, araeiyb n 
elmondja, hogy egyes óléira z.si 
ügyekben elkövetett kihágások ná 
úgy a raái-od, mint az elsőfokú ha
tóság n* ra intézkedj< elég gyorsan, 
ami áííalában nagy hátrányára van 
a kü/é e‘mezesnek. Hadik 'pen ezér 
-zigoruan meghapyja, hogy i'yen 
ügyekben a lehető leggyorsabban le 
kell folytatni az eljárást és minden 
i yen vonatkoz su aktát soronkivül 
el kell intézni,

—  A városok téli káposzta és 
zöldségszükséglete. Az Oszágos Köz- 
élelmezési Hivatal felszólította a 
törvényhatóságokat, ho^y Írják össze'

és jelentsék be téli káposzta- ős 
zöldségszükségleteiket. A rendelet
ben a Közélelmezési Hivatal felhívja 
a varosokat, kogy a szegényebb nép; 
osztályok számára maguk is gondos
kodjanak a rendesnél nagyobb raeny- 
uyisógü káposzta- és zöldség elrak
tározásról. A Küzélraez'si Hivatal
nak az a célja, hogy a törvényha- 
tóságoktól beérkezett jelentések alap
ján elsősorban gondoskodjék a bel
földi káposzta- és zö’dségszüks^gle- 
tekrő1.

— A háború után uj egyenruhát 
kapnak a honvédtisztek Mint értesü
lünk, a háború után a király kí
vánságára uj egyenruhát rendzere- 
sitenek a honpédtisztikar számára. 
Az eddigi tervezet szerint lenne egy 
tábori egyenruha földesbarna szín
ben, egy diszdolraány kávébarna 
színben, továbbá egy külön díszruha, 
tiszta fehér szövetből. Ez utóbbiak 
dolmányát Mátyás- korabeli sujtás- 
disszel látnák el, nadrágja a gyalog
sági lisztek részére magvar diák- 
formájú lenne, inig a lovassági és 
tüzértisztek részére csizroanadrág 
lenne előírva arany paszománsuj- 
túss i1 és lakk c izmáva1. A sisak 
Mátyás-korabeli lennp, a honvéd 
tisztviselői részére pedig a tábor
noki foveghez hasonló kalpag, eset
leg to ldisszel. A di-ziu'ia beszerzé
séhez szükséges összget előlegezik, 
az anyagot pedig öuköltségi áron 
kapják meg a tisztek. A honvédke- 
rületi parancsnokságok, értesülésünk 
szerint, tudakozódó ivén szólítják fel 
a póttasleket, hogy a tisztek nyi
latkozzanak, rai'yen mintát tartanak 
legalka'tiusubbnak az uj egy enruhák 
számár-'.

— 31,800 korona idíig az az 
összeg, raelytt a magyar közönség 
legkedve t bb képes lapja, Az Érde
kes Ujsig pályázatain o'vasóközöu- 
sége között kiosztott. Az Érdekes 
Újság, mely most megnagyobbodott 
térj- d öemben és tartalomban is meg
élénkülve és gazdagodva jelenik meg. 
újabb 4500 korona páiyadijat tűzött 
ki olvasói számára, többek !■ özött 
egv 3o00 koronás fóuyképpályázatot 
és 1000 koronás pályázatot hirdet a 
legszebb magyar hadiárvának. Az 
Érd kés Újság azonkívül meglepő 
sok kedv zményben részesíti előfize
tőit, karácsonyi száma pedig ezúttal 
is a magyar ujságpiac szenzációja 
lesz.

Felelős szerkesztő: Landesmann Miksa.
Szerkesztő: György Lajos.

Eladó ház.
A Pálóczi-utcza 7. számú ház, 

mely 2 szoba, konyha és mel- 
lékheljiségből áll, eladó.

Bővebbet ugyanott.

A helybeli ipari rokkant iskolában 
1 drb. erős igás szekér, több hevederből 

készült lószerszám eladó.
Megtekinthető minden hétköznap délután.

igazgatóság.
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utánzatai vannak forgalomban, amelyek ellen egyedüli 
védetem a védjegy a* aláírásom pontos megfigyeUte, A VÉDJEGY.
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