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Őszinteséget kérünk!
(Ör L-A-)A Napot nem le

het letagadni az égről és 
nem lehet letagadni a kor
mány borús egéről azokat 
a mindig növekedő csillag
zatokat, amelyek minden 
Napnál világosabban bizo
nyítják, hogy sajnos dühöng  
a reakció  a korm ányzat 
m inden megnyilvánulásában.

Ő szinteséget kérünk !  Eny 
nyit talán mégis megérde
mel az ország azoktól, aki
ket hatalomra emelt, vagy, 
mert akkor még nem látott 
tisztán, vagy . .. mert már 
elvesztette tisztánlátását. És 
főleg azért, mert abban a 
küzdelemben, amelyben az 
esetlegesfüggőviszony a miatt, 
a szolgabirák önkénye és a 
csendőrszuronyok ellenére 
igazán nem tehetett mást, 
minthogy feladta meggyőző
dését és vitte a szavazatát 
oda, ahova nem m eggyőző
dése, hanem a hata lom  ker
gette.

De legalább őszinték len
nének a h a t a l o m  urai! 
Mussolini sosem tagadta azt, 
hogy l’etat c’est moi, és

Primo de Rivra sem hall
gatta el, hogy amit csinál, 
az diktatúra. Végre is ők 
viselik a felelőséget azért, 
amit tettek. De h o l van it t  
az őszinteség, a hatalmi 
politika őszintesége ?

Ez lekicsinylése annak a 
tömegnek, amelynek jóvol
tából övék a hatalom és 
övék a kényelmes páholy
sor. Tagadni, hogy reakciói 
van és hogy minden kor- j 
mányzati ténykedés szinte, 
burkolt diktatúra, sem nemj 
ildomos, sem nem konciliáns.

Befelé úgysem hiszik el, 
de kifelé el találják hinni 
ideig-óráig és a csalódás 
azután annál fájdalmasabb 
lesz nekik is és ennek a ki
ábrándulásnak súlyos követ
kezményei lehetnek reánk 
nézve is.

A  csőd  szélén állunk. E z  
k ö zö s  m eggyőződése m in 
denkinek, aki nem csukott 
szemekkel bo to rká l a nyo
m orúság és gazdasági láp  

útvesztőiben. Tessék csele
kedni! Azon a módon, 
amely eredményre vezet, de

c selekedni!
Ha a hatalom — saját 

felfogása szerint — felelő
séggel nem is, de őszinte
séggel tartozik annak a tö
megnek, amelyik ma már ön
magán képtelen segíteni és 
az utolsó mentőkötelet a ha
talomtól várja. Nincs ember,

aki nem ujjongva köszöntene 
bárminő változást, ha meg
váltást hoz, de akkor jöjjön 
ez a változás őszintén és 
c s i n á l j á k  olyan férfiak, 
akik nemcsak uralkodni, de 
önzetlenül teremteni és ál
dozni is tudnak a hazáért.

ük törvényhatósági bizottság 
alakuló közgyűlése.

A főispán megsemmisítette a kisgyülés tagjainak választá
sát és uj szavazást rendelt el. — Éles vita dr. Dubay bizott
sági tag és a főispán között.— Általános tisztujitás dec. 19-én

Zemplénvármegye uj tör
vényhatósági bizottsága hét
főn délelőtt 11 órakor tar
totta alakuló ülését. A  bizott
sági tagok már félórával az 
ülés megkezdése előtt igen 
nagy számban érkeztek és 
élénk társalgás közben vár
ták a közgyűlés kezdetét 
Tizenegy órakor már tel
jes számban együtt voltak a 
bizottság tagjai, úgy, hogy a 
hatalmas terem szinte szűk
nek bizonyult. s

A megnyitás

Pontosan 11 órakor lépett 
a terembe S z é l i  József fő 
ispán, aki a közgyűlés m eg
nyitása előtt a magyar Hiszek

egyet mondotta el, majd rö 
vid beszédben annak m eg
állapítása után, hogy a tör
vényhatósági választások a 
törvény rendelkezésének m eg
felelően folytak le, annak a 
reményének ad kifejezési, hogy 
a bizottság a régi nemes, 
megszentelt tradíciók mellett 
a modern idők haladását is 
szolgálni fogja. Azzal a kí
vánsággal nyitja m eg a köz
gyűlést, hogy a vármegye ősi 
terme, mint múltban,, a jövő
ben is a közbátorság, a tör- 
vénytisztelet, a szólásszabad
ság temploma legyen.

Éljenzés és taps fogadja 
a főispán megnyitó beszédét, 
mely után, napirend előtt,

Szocializmus 
és katolicizmus.

Mailáth József gróf
előadása a katolikus nagKyülésen.

Azt az ellentétet, mely a keresz
ténység és n szociáldemokrácia kö
z ö tt  ki van élezve, eltagadni nem 
lehet. Ez a hit és az erkölcs elvei
ből folyik, de ez nem azt mondja, 
hogy ott. is ellentéteket állíthassunk 
fel, ahol azok csak túlzásokból vagy 
megnemértésekből eredhetnek. „A  
lelki kultúrát az evangélium hozta 

s a kegyelem hordozza" mondja 
Prohászka.

A  kevélv öntudat, az erőszak, a 
faji gyűlölködés s ami azzal együtt 
já r : a gonoszság, a bűn, az alavaló- 
ság — ugyancsak hatalom a földön. 
Ezt megóreztette velünk a világ
háború s ugyanakkor szétfoszlatta 
azt az optimizmust és azt az elbiza
kodottságot ami nagy kultúránkban, 
melybe az aránylag hosszú békeidő 
s a nemzetközi barátságos érintke
zés félrevezető szólamai és jelensó-

f;ei bennünket ringattak. Szomorú, 
fogy mindazt a kegyetlenséget s 
brutálitást, melyet a világháború 

elkövetett, a XX , század nagyratar- 
tott kulturembere követte el.

A  szociáldemokráciával mi ellen
tétben állunk, de távolról sem azért, 
mert a munkások jogait védi s azok 
javát keresi — hisz mi is védjük 
őket s javukat keressük — , hanem 
kizárólag csak azért, mert hitetlen

ség alapján áll, még pedig egészen 
önkényesen, bölcselkedően és mert 
szervezkedésében s a tömegek irá
nyításában erőszakos és erkölcstelen. 
A szocializmus veszedelme — mon
dotta Deschanel, a szövetkezeti 
oszme bátor és szókimondó harcosa 
— tudatlanságtól jön. Nem kell azt 
sem gáncsolni, sem gyűlölni, ami 
gyermekes, hanem loyálisan tanul
mányozni,

Az ideális állapot az lesz, ha a 
munkások maguk fogják sorsuknak 
elintézését békés utón kezükbe 
venni, mert már lassan-lasson rá
jönnek a munkástömegek, hogy 
félre vonnak vezetve és hogy ők 
tulajdonképpen áldozatok ; mert 
amit a vezetők tőlük követelnek, 
annak gyümölcsét n< m ők élvezik, 
hanem mások szedik le a tejfelt. A 
munkásrétegek bizony ára emelkedni 
fognak, de emelkedésük nem fogja 
letörni az belső, a leikku ltúra  igé
nyeit, hanem ellenkezőleg: az em
beriségnek még élénkebb s égetőbb 
öntudatára hozza majd azokat s 
akkor megint az evangéliumon lesz 
a sor, hogy nemesebb életre segítse 
az emberiséget a lelki kultúra in
tenzivebb művelése által. Es hogy’ 
a vallásfelekezetek közül egy sincs 
annyira kitéve a támadásoknak, 
mint éppen a katolikus egyház : 
ezzel csak beteljesül isteni alapító
jának jósszava: „Eritis odio omnibus 
propter nőmén meum". — „Mindenki 
gyűlölni fog benneteket az én ne
vem miatt'' és „Non est servus maior

domino; si me persecuti sunt et vos 
persequentur" — „Nem nagyobb a 
szolga az uránál ; ha engem üldöz
nek, titeket is üldözni fognak". Ez 
a katolikus egyház isteni eredetének 
egy ik legszembeszököbb próbakövo.

Legyen szabad befejezésül a szo
ciális pápára, X III. Leóra hivatkoz
nom. Ki ne ösmernő X III. Leó 
„Rerum novarum" kezdetű encvk- 
likáját 1891-ből és a „Inscrutabili 
Dei consilio" kezdetűt 1878-ból. a 
„Quod apostoliéi muneris" kezdetűt 
szintén 1878-ból? X III. Leó a mun
kások helyzetéről irt encyklikájával 
nemcsak uj eszméket ébresztett, de 
arra is buzdított, hogy az eszméket 
eréllyel, tettekben is nyilvánítsuk. 
Ezzel a szociológikus tanulmányok
nak nemcsak fölujitója lett, hanem 
ösztönzőjo és irányítója is.

Ennek betetőzéséül 1901-ben a 
„Graves de communi" kezdetű kör
levele által a katolikus világnak 
nem egy politikai, hanem egy szo
ciológiai okmányt nyújtott, melyben 
a „Rerum novarum" kezdetű encyk- 
likában lefektetett és a szociális 
problémát magyarázó elvek gyakor
latias, keresztény szellemben való 
megoldására ad irányítást; a keresz
tény demokráciáról beszól ebben a 
körlevélben.

Érdekes, hogy az egyháznak a 
romboló szocializmus ellensúlyozását 
célzó eme ellenmozgalma nemcsak 
föltünést keltett, de félremagyará
zásokra és gyanúsításokra adott al
kalmat, különösen Nómot- és Fran

ciaországban, ahol ebben az időben 
(1901-ben) ez a szó „szociáldemok
rácia" legelőször jö tt használatba. 
Ezen félreértések elkerülése végett 
mondta X1IT. L eó : „Világos, hogy’ a 
keresztény demokráciának és a szo
ciáldemokráciának nincsen semmi 
közös vonásuk : köztük megvan az 
a külömbség, mely a szocialista 
rendszert a keresztény felfogástól 
elválasztja".

És itt meg kell jegyeznem, tisz
telt Katolikus Naggyulós, hogy a 
demokrácia, a szó etimológiája és a 
bölcsészek fölfogása szerint a nép
uralmat jelenti ugyan, de a jelzett 
encyklika szellemében o szónak, azt 
minden politikai vonatkozásból ki- 
vetkőztetve, más értelmet nőm tu
lajdoníthatunk, mint egy jótékony, 
keresztény, felebaráti szövetséget 
a nép javára és a nép érdekében, 
mely tevékenységet nem szabad 
politikailag kihasználnunk vagy kiak
náznunk; ellenkezőleg: éltető eleme 
legyen a szociális igazság érzete, 
párosulva a valódi keresztényi te
vékenység érzetével.

1878. december 28-án bocsátotta 
ki X III, Leó a szocializmus elleni 
eneyklinikáját „Quod apostoliéi 
muneTis" kezdettel, melyben azokat, 
akik merészen a nyilvánosság elé 
lépnek, hogy régi szándékukat, a 
társadalom alapjának fölforgatását 
végrehajtsák: szocialistáknak, kom
munistáknak ős nihilistáknak ne
vezte. „A z alávalók merényletei —. 
úgymond — azon hamis tanokbari
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Meczr.er Béla
örökös tag, a bizottság egyik 
legidősebb és legrégibb tagja 
szólalt fel. Visszapillant a bi
zottság munkájára és küz
delmére az alkotmányosság 
védelmében és különösen a 
darabont korszakkal, a megye 
ebben az időben kifejtett al- 
kotmányvédő ellenállásával 
foglalkozik hosszasabban, a 
hazaszeretet, alkotmánytiszte
let és áldozatkézség példája
ként mutatva be az akkori 
tisztviselői kart és bizottsá
got. Beszédét a következő 
szavakkal fejezi be: arra ké
rem a mennyei Gondviselést, 
terjessze ki áldó kezeit erre 
a sokat szenvedett, imádott 
magyar hazára, erre a nagy 
áldozattal életre hivott füg
getlen Magyarországra, a köz
szeretetben álló Horthy Mikr 
lós kormányzó Öfőméltósá- 
gára és erre a szerencsétlen 
Zemplénvármegyére.

A  zugó taps elülte után 
D a m ja n o v ic h  Ágoston  g. kath. 
főesperes kért szót, azonban 
a főispán a napirend előtti 
felszólalást az ügyrendre való 
hivatkozással nem engedte 
meg, mire Damjanovich m eg
jegyezte, hogy ő csak Mecz- 
ner Béla beszédének a je g y 
zőkönyvbe foglalását kívánta 
indítványozni. Ezt a főispán 
is magáévá tette és a köz
gyűlés el is fogadta.

A  kijelölő választmány m eg
alakítása után

örökös tagokat
választott a bizottság. Az 
örökös tagok, akiknek nevé
ben P á y e r  Ferenc püspöki 
helynök köszönte m eg a tör
vényhatósági bizottság bizal
mát, a következők lettek:

Gróf Andrássy Géza, báró 
Harkányi János, Páyer Fe-

bírják eredetüket, melyek széthint- 
véu a nép között a múlt században, 
most gyümölcseiket érlelik. A  kü
lönbség a szocialista tanok ős Krisz
tus tanai között szembeszökő. A 
szocialisták ugyanis azt hirdetik, 
hogy valamennyi ember egyenlő, 
hogy az uralkodóknak nem tartozunk 
tisztelettel, hogy a törvényeknek, 
hacsak magunk nem szentesítettük 
azokat, nem kell engedelmesked
nünk. Az evangélium tanítása sze
rint pedig az emberek egyenlősége 
abból áll, hogy mindannyian egyenlő 
egy és ugyanazon törvény szerint 
fognak megitőltotni ős érdemük sze
rint jutalomban vagy büntetésben 
részesülni.“ A z egyház üdvös beha
tását a társadalom tapintatos kor
mányzására megőrzi a társadalom 
és az állam alapja: a család is. A  
szocializmus ellenben a családi kö
teléket felbontja.

„Inscrutabili Dei consilio" nevű 
körlevélben pedig a társadalom ba-

Í’ airól, azok orvoslásáról szól X III. 
<eo. Ezt 1878. április 21-őn, tehát 51 

év előtt adta ki, melyben a többek 
között azt mondia, hogy az emberek 
a múlandó javak után telhotetlenül 
vágyódnak, az örökkévalókat pedig 
annyira elhanyagolják, hogy sokan 
eszeveszetten öngyilkosságra vete
mednek ; a közvagyont könnyelműen 
kezelik, elharácsolják, elsikkasztják. 
Mások ámító csalárdsággal ős arcát
lansággal a haza, a szabadság, a jog  
Yédőiül tolják fel magukat; szóval:

renc, báró Sennyey Miklós 
és gró f Széchenyi-Wolkenstein 
Ernő.

Összeférhetetlenségi b izott
ság kijelölése után a kisgyű- 
lés taglétszámáról alkotott 
szabályrendeletet fogadták el, 
majd a főispán teltüggesztette 
a közgyűlést, hogy az igazoló 
és közigazgatási bizottságok, 
valamint a kisgyűlés tagjait 
megválaszthassák

A  megtartott választás ered 
ményéhez képest az

igazoló választmány
tagjai a következők le ttek : 

Báró Sennyey István, Isépy 
Tihamér dr., Liszy Viktor, 
Páyer Ferenc, Kovalicky Elek 
dr., Haas Bertalan dr., Éhlert 
Gyula és Harsányt Gyula.

A z egyidejűleg m egválasz
tott

közigazgatási
bizottság

tagjai ped ig:
Dókus Ernő, Kiss Ernő, 

Kovaliczky Elek dr., Lehoczky 
Sándor, Maillot Nándor báró, 
Meczner Béla, Páyer Ferenc, 
Sennyey Miklós báró, Szé- 
chenyi-WoIkenstein Ernő és 
báró W aldbott Frigyes.

A  kisgyűlés választásának 
eredményét nem hirdették ki, 
hanem a főispán közölte, hogy 
s z a b á l y t a l a n s á g  történt, 
amennyiben 116-an szavaz
tak csak és az urnában mé
gis 117 szavazólapot találtak, 
ezért a  fő ü g y é sz n e k  a z  ö vé ve l 

e g y e ző  vé lem énye  a la p já n  

a választást megsemmisiti 
és uj szavazást rendel el.
A  megismételt szavazás 

ere dményeként

a kisgyűlés
tagjaivá 85 szavazattal a kö 
vetkezőket választották m e g :

láz járta át a társadalom szervezetét, 
mely egyre gyötri és felforgatással 
ős végzetes katasztrófával fenyegeti. 
E bajok főoka az egyház és tanainak 
megvetésében rejlik: pedig az egy
ház a civilizáció édesanyja,

És most befejezésül legyen szabad 
felolvasnom egy hozzám nagyon 
közelálló szociálpolitikai írónknak, 
Mailáth József grófnak, akivel közel 
40 éve dolgozom e téren, 1901-ben, 
tehát 28 óv előtt tartott előadásának: 
„A  szocializmus múltja, jelene és 
jövője" befejoző szavait :

„A z  emberiség nagy gőzkazánjá
ban, melyben a szocializmus tartja 
fenn a tüzet, van egy biztonsági 
szelep : ez a szociális reformok hig
gadt, következetes sorozata, melyet 
minden ország gépészei: a vezető 
államférfiak ős a törvényhozás saját 
népe javára vagy kárára kezel.

Az az ország fogja a szociális 
kérdést — melv meg nem szűnik, 
mig emberek élnek — legjobban 
megoldani, mely az észszerű szoci
ális reformok terén legtovább fog 
haladni ; vagyis a legnagyobb okos
ság mindig az igazságosság ős a 
fennálló rend megtartása. Az oly 
törvényhozás mindig a legjobb alap, 
mely az egves társadalmi osztályok
nak napot ős szelet egyaránt oszt ol.“

Vége.

Hirdetéseket felvesz 
a  kiadéhivatal.

Dr. Asztalos Kálmán, Csajka 
Endre, Damjanovich Ágoston, 
Dókus Ernő, dr. Dómján Elek, 
dr. Haas Bertalan, Kiss Ernő, 
Kovaliczky Elek dr., Kossuth 
Lajos dr., Kvasszinger József, 
Lehoczky Sándor, Maillot 
Nándor báró, id. Meczner 
Béla, Nemes Géza dr., Páyer 
Ferenc, Róth Sámuel, Sennyey 
Miklós báró, Széchenyi-W ol 
kenstein Ernő gróf, W aldbott 
Frigyes báró és W aldbott 
Kelemen báró.

A  rendes tagokon kivül 
20 póttagot is választottak.

Karácsonyi segélyek
A z állandó választmány, a 

főispán kezdeményezésére ja  
vasolja, hogy a vármegye 
tisztviselőinek, segéd-, kezelő-, 
szolgaszemélyzetének és nyug
díjasainak a megyei hozzájá
rulások után befolyt kése
delmi kamatok, a háztartási 
alap és a rendelkezési alap 
megtakaritásai terhére, —  az 
Erzsébet-kórház személyzeté
nek a családi ápoltak alap
jánál elért megtakarítások, a 
megyei számvevőség és ál- 
lamépitészeti hivatal tisztvi
selőinek, valamint az útbiz- 
tosoknak az útalap megtaka
rításaiból egy  havi fizetésük
nek m egfelelő összegű kará
csonyi segélyt szavazzon meg 
a törvényhatósági bizottság.

A  főispán nehány szava 
után dr. D u b a y  István jelent
kezik szólásra, aki beszédét 
a következőkép k ezd i: „A b 
ban a rohanásban, mellyel 
itt a határozatokat m eghoz
zák, amikor a javaslatból pil
lanatok alatt határozat le s z ..."

A  főispán félbeszakítja a 
szónokot és figyelmezteti, hogy 
ne beszéljen ilyen frivol han
gon a bizottság tárgyalási 
rendjéről.

Dr. Dubay válaszol a fő
ispánnak: M éltóságod ezt a 
termet a szólásszabadság 
templomának nevezte. Ennek 
ellenére megvonhatja tőlem a 
szót. D e  amig a szólásjo
gommal élek, a szó az enyém, 
s én, az én tiszteségérzetem 
határozza meg, hogy mit 
mondjak. Ezután a javasla
tot támadja. Rámutat arra, 
hogy a kormány a legmesz- 
szebbmenő takarékosságot 
rendelte el. A  községek ros 
kadoznak a terhek alatt, amit 
az is mutat, hogy a m egyei 
hozzájárulásokat késedelme
sen, kamatokkal tudják csak 
fizetni. A  költségvetés, mely 
évről-évre feleslegeket ered
ményez, nem lehet reális. A  
tételek túl magasan vannak 
beállítva —  példát is hoz fel 
erre —  ezekből ered a feles
leg, hogy karácsonyi segélyt 
lehessen minden évben adni. 
Ha az arra valóban rászo

ruló kisfizetésű és családos 
tisztviselők kapnának csak 
segélyt, nem emelne kifogást, 
de igy kénytelen a hozzá
járulását megtagadni.

S z é l i  főispán hangúlyozza, 
hogy a tisztviselők lelkiisme
retesen és szorgalmasan dol
goznak, megérdemlik ezt a 
jutalmazást, ami a belügymi
niszter intencióinak is m eg
felel.

S z e p e s s y  Géza ország- 
gyűlési képviselő szólal m ég 
fel a javaslat támogatására, 
mire

a karácsonyi segélyt nagy 
többséggel megszavazzák.
Tudomásul veszi ezután a 

bizottság, hogy az alispán 
egy  korábbi határozat alapján 
Szentimrey Páltól Mezőzom- 
boron két 30— 30 holdas 
telket vásárolt vitézi telkek 
céljára és az adásvételi szer
ződést jóváhagyja.

Többnyugdijazási ügy letár- 
gyalása után az 

általános tisztűjitást de
cember 19-én megtartandó 

rendkívüli közgyűlésre 

tűzik ki, mire a közgyűlés y a 
4 órakor véget ért.

*

Itt említjük meg, hogy a 
virilis tagok közül 17-en le 
mondottak megbízatásukról. 
A  lemondottak a következők: 

Berger Jakab, Eisenberger 
Mór, Kornitzer Illés, Hartstein 
Lajos, Klein Adolf, Steindler 
Hermán, Weinstock Mór, Grün 
Ármin, Friedmann József, K roó 
Gyula, Molnár Jenő, Trattner 
Márkusz, W eisz Vilmos, W oh l 
Sámuel rendes tagok és 
Schwartz Salamon póttag.

S z ő l ő o l t v á n y o k
gyökeres hazai vesszők, fajtisztán, 

legolcsóbban a

Nemzetközi Borkereskeie lm iR -T -nál
Budapest, V ili., Kenyérm oző-ucca 6. 

Kérjen árajánlatot!

Clsőrendő
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i r íd iu m  h e g y ű  aranyto lla l
rendkívül olcsd árban

3 havi
részletfizetésre
is kaphatdk. Minden vásárid 

egy kitűnő

csavariront ingyen
kap a töltőtoll mellá

Sandesmann JMiksa v. Z ársa
könyvnyomda, irőszerkereskedés

Sátoraljaújhely * “ & « “ *•
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Ujhely
az újhelyieké

Megindult a harc a képviselő
testületi tagsági helyekért.

A törvényhatósági bizottsági 
választások befejezése után most 
a sátoraljaújhelyi polgárság fi
gyelme a képviselőtestületi vá
lasztások felé irányúi, melyeket 
rövidesen meg kell tartani, mivel 
a belügyminiszter rendelete sze
rint a képviselőtestületnek ez év 
végéig meg kell alakulni.

Megállapítható, hogy erős ké
szülődés folyik a képviselőtes
tületi választásokra. Főleg a 
ma többségben lévő községi 
párt (az ébredők; dolgozik meg
feszített erővel.

Ez a párt érzi és éreznie is 
kell a törvényhatósági választá
sok után. hogy egy paktum 
megszegése árán keletkezett 
uralma nem áll biztos alapon. 
A polgárság a lefolyt idő alatt 
ki és megismerte őket; megis
merte tehetetlenségüket a város 
anyagi helyzetének az utóbbi idő
ben bekövetkezett szörnyű lerom
lásából és kiismerte események
ből, melyek azt mutatják, hogy 
e pártot vezetői a saját egyéni 
kiválásuk érdekében toborozták 
össze. Rájöttek arra, hogy e 
párt mostani összetételében nem 
vezetheti a város ügyeit, 
mert vezetői nincsenek, összeforrva 
e várossal, nincs meg a születés, 
hosszú évekig való együttélés 
és a félteni való tulajdon az a 
kapcsolata, mely alkalmassá 
tenné őket az adózó, tősgyö
keres újhelyi polgárság szem
pontjából Ítélni meg a helyzete
ket és végezni a teendőket.

Ujhely város polgársága a 
saját kárán rájött arra, hogy a 
város sorsának intézését csakis 
olyan emberek kezébe teheti 
le az önmaga érdekében, akiket 
minden érzésük és anyagi ér
dekük ehhez a városhoz fűz. 
Vagyis röviden : Ujhely az új- 
lyiekké — Ujhely város képvise
lőtestületében csakis ebben a vá
rosban gyökerezők foglalhatnak 
helyet.

Természetesen dolgozik a 
jelenlegi uralmon lévőkkel szem
ben állók tábora, kik egészséges 

fejlődést, a polgárság érdekei iránt 
több megértést, anyagi érdekeinek 
fokozottabb védelmét kívánják 
biztosítani a képviselőtestület
ben. A törvényhatósági válasz
tások megmutatták, hogy ennek 
a városnak polgársága jobb belá
tásra jutott, hatalmas és folyton 
növekvő tábor kívánja a békés 
munkát és elitéli a törtetést, a 
személyi érvényesülésre irányuló 
törekvést.

Ez a tábor folyton növekszik 
azokkal, akik a város és a pol
gárság érdekében kerülni akar
ják a belső harcot, akik békés, 
nyugodt munkát, a város ház

tartásának szilárd alapokra való 
fektetését kívánják.

Bizonyos, hogy ennek a tá
bornak sok akadályt kell még 
leküzdeni, de el vannak szánva, 
hogy megküzdik a harcot. Min
den remény meg van arra, 
hogy ez a harc győzelemre fog 
vezetni és Ujhely város képvi
selőtestületében azok fogják 
irányítani a város sorsát, akik 
minden érzésükkel, múltjukkal és 
jövőjükkel össseforrtak ezzel a 
szerencsétlen, sokat szenvedett vá
rossal és polgárságával.

A R  LÓN S Z Á L L Ó
HiiiimimiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiimiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiii

Budapest, V I. Paulay Edo-ucca 52 
Telefon: 145-08

A z  AmlrásHy-utuál az OktoKou m ellett

polgári, családi és csendes
szálló minden modern kényelem
mel. Közp. fűtés. Hideg-meleg viz, 

Fürdők. Telefonos szobák. 
Egyágyas szoba:

4.60, 5'60, 6 80, 7-20 pengőért.
Kétágyas szobák:

8 —, 9 - ,  10— , 12— , 1230 P.

Feljegyzések.
A  megyeház nagyterme. 

Benne néhány uj kép. A  déli 
falon; Kazinczy. Magashom- 
lokú abbé-arca kiemelkedik 
a háttérből. A z arc, mintha 
élne —  a festmény, mintha 
egy régi holland mester 
ecsetje alól került volna ki. 
A z északi falon; Tisza István. 
Másolat Benczúr nagyszerű 
alkotásáról.

A  teremben itt-ott egy pár 
éhes ember ül, a baloldali 
asztal alján egy  ember áll : 
dr. Dubay beszél. Amit mond, 
annak van magja, abban van 
igazság. Es mégis felhangzik 
innen is, onnan is „eláll . , 
„ le  ve le .“ R égen  hallott han
gok a m egye termében. M eg 
nézzük tehát, hogy kik .ki
abálnak:—  szolgabirák kezd
ték és ők a leghangosabbak. 
Es mi van a tárgysoron; 
karácsonyi segély, tehát pénz, 
melyet a vármegyei tisztvi
selők, köztük a kiabáló szolga
birák is kapni fognak. A  
szolgabirák tehát kapnak és 
aki beszél, az adja részben, 
mert Ujhely egyik legnagyobb 
adófizetője, joga van tehát 
ahhoz, hogy m egm ondja: 
akarja-e, hogy adjanak és ha 
akarja, kinek adjanak. Ehhez 
neki jo ga  van. Épp úgy joga 
van, mint a szolgabiráknak 
közbeszólni. Joguk van hozzá, 
de nem illik. Nem  illik, mert 
ők akarnak kapni. Különösen 
nem illett pedig közbekiabálni 
a leghangosabbnak, mert ő 
nem is bizottsági tag. De 
azért a bizottsági tagok he
lyén ül és kiabál, pedig ta
lán nem is hallja jó l, hogy 
mit mond az, aki beszél, ki
abál, pedig nincs is joga  
hozzá és nem is illik.

Kazinczy abbé-arca, mintha 
csodálkozva nézne a terembe, 
Tisza pedig mintha szigo
rúbbra vonná össze szemöl
dökét pápaszeme felett.

*

A  városi választások kö
zelednek, a pártok közelednek 
az összeütközésre és számba 
akarják venni csapataikat. A  
számbavételhez szükség van 
a harcolók névsorára, a vá
lasztói névjegyzékre. M eg kell 
tehát szerezni, le kellene Írni. 
Kellene, de nem lehet. Nem 
lehet mert a polgármester 
nem hajlandó kiadni a névsort, 
melyet ő őriz és amelyet 
törvényes alapon jo ga  van 
megtekinteni és leirni minden
kinek, kivétel nélkül, aki csak 
akarja. D e  a polgármester 
nem akarja. H ogy miéit? azt 
talán, csak ő tudja. A  pártok 
megbízottai tehát kénytelenek 
az alispánhoz lordulni panasz- 
szal, ahol a panasz meghall
gatásra talál és rendelkezés 
megy a polgármesterhez : a 
névsort bárkinek jo ga  van 
leirni.

Ez az eredmény előre lát
ható volt, az alispán máskép 
nem rendelkezhetett. Mire 
való volt tehát az engedély 
megtagadása ? Talán csak 
azért, hogy a polgármester
nek nem tetsző pártok ve
szítsenek egy-két, agitációra 
fordítható hetet.

És mi lesz, ha azok a pár
tok kerülnek be többségben 
a képviselőtestületbe, melye
ket a polgármester el akart 
ütni a névsor kiírásának jo 
gától ?

Ezt m ég a polgármester 
sem tudja.

*

Panaszos levelet kaptunk. 
E gy nyugdíjas panaszkodik 
és jogosan panaszkodik. A  
panasz tárgya: e hóban elseje 
vasárnapra esett és ezért ő 
csak hétfőn, másodikán kapta 
meg nyugdiját, holott az e l
sején jár neki és elsején 
szüksége is lett volna a pénzre, 
mely az övé, de nem tudott 
hozzájutni.

Apróság, de minden apró
ság fájdalmas, ha jogos pa
naszra ad okot. D e éppen 
mert apróság, mely egyik 
oldalon nem je len t előnyt, v i
szont hátrányt jelent a mási
kon, segíteni kell, mert se
gíteni lehet rajta.

F IA TA LE M B E R . pesti, igen jó  család
ból* tisztviselő, nősülne, esetleg benő- 
sülne. Te ljes  című leveleket kér a lap 
kiadóhivatálába .NEM  K Ö Z V E T ÍT Ő " 

je ligére

SZABADALM AT
megszorez. értékesít, m indon államban

ÁRON és M OLNÁR
szabadalmi iroda BU D APE ST . V III ., 

Kákóczi-ut lő.

— Átdott állapotban lévő nők ét 
ifjú anyák a terrnészotos „Ferenc 
József- keserfívfz használata által 
rendes gyomor- és bélműködést ér
nek el. A  modern nogyógyitás fő 
képviselői a Ferenc József vizet 
igeu sok esetben kipróbálták ős ki
vétel nélkül gyorsan, megbízhatóan 
és fájdalom nélkül hatónak találták. 
A  Ferenc József keserfívfz gyógy
szertárakban, drogériákban ős füszer- 
üzletekben kapható.

— A városi virilis-név- 
jegyzéli kiigazítása. A  vá
ros, legtöbb adót fizető kép
viselőtestületi tagok névjegy
jegyzékének 1930-ik évre 
leendő kiigazítását az össze
író bizottság folyó hő 25-én 
d. u. 3 órakor fogja a vá
rosi adóhivatal 9 számú he
lyiségében eszközölni.

— Korcsolyapálya bér
let. A  korcsolyapálya bérle
tek már kiválthatók: decem 
ber 6-ig a bérletjegy ára 
felnőtteknek 14-, deákoknak 
9 ; december 6 ika után: fel
nőtteknek 18, deákoknak 12 
pengő. —  Bérletváltásához 
arckép is szükséges.

— Fokozatosan vissza
fejlesztik, majd törlik a 
forgalmiadót. Az adóügyi 
adminisztráció egyszerűsítése 
érdekében W ekerle  Sándor 
pénzügyminiszter a jö vő  év 
első felében egy  szakaszos 
törvényjavaslatban kér felha
talmazást az adókivetési és 
behajtási könnyítésekre. E gy 
ségesíti az egyenes és for
galmi adó kezelését. A  cél 
a forgalmiadó fokozatos visz- 
szafejlesztése és végül a tör
vénytárból való teljes kitör
lése.

— Gazdaság! cselédek 
és munkások kitüntetése 
1930-ban. A  földmivelésügyi 
miniszter, hogy a gazdasági 
cselédeknek és munkásoknak 
serkentő példát nyújtson és 
hogy a becsületes munka és 
hűséges szolgálat a gazdasági 
munkásság körében erkölcsi 
elismerést is nyerjen, az olyan 
gazdasági cselédek és mun
kások részére, akik az egy 
helyben töltött hosszú szol
gálat, illetve munkásságuk, 
magatartásuk és jóravalóságuk 
által társaik közül kitűntek, 
az elmúlt évekhez hasonlóan 
az 1930. évben is, hűséges 
szolgálatuk elismeréseképen, 
pénzbeli jutalmat és elismerő 
oklevelet kíván adományozni. 
—  Mindazok a munkaadók, 
akiknél gazdasági cseléd pél
dás és hűséges viselkedés 
mellett legalább 25 esztendőt 
kitöltött, vagy olyan gazdasági 
munkás, aki megbízhatósága, 
szorgalma és józansága által 
munkatársai közül kivált, je -
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SÁRKÁNY JÁNOS
gőzerőre berendezett kelmefestő és vegytisztító műhelye

TOM PA-UCCA 16.___________________________

Felvételi üzlete
Molnár István-ucca 5. szám alati

(Pannónia szálló épület)

Vállalok : Női- és férfiruhák, selymek, függönyök 
butorhuzatok, szőnyegek, fejkendők, kézimunkák stb. 
vegy i tisztítását, minta után bármily szinre való festését.

gallérok, k érdők  lisz litá sá t, gyászruhák festését 24 óra alatt.
CONTINENTAL S Z Á L L O D A  BUDAPESTEN
V II. Dohány-uccn 42—44. Táviratok: CONTINENTALOTEL

A  vidéki úri kczönség igazi otthona.
Tisztaság. , Kényelem. . Előzékenység.
Mioden szobában hideg-meleg folydviz, központi fűtés 

Egy ágyas szobák árai: 5, 6. 7, 8. 9, 10 pengő 
Kétágyas szobák árai: 8, 9, 10, 12. 14. 15, 16 pengő.

Szobák telefonnal. ___”  Szobák fürdőszobával.

ciót a burgonyatermelési hi
vatal a löldmivelési miniszté
riumban intézi.

lentsék mielőbb Sátoraljaúj
helyben a városháza 6. számú 
helyiségében, községben a 
községházán.

Tisztelt olvasóink!
O S V Á T  E R N Ő , ak i aNyu 

gatot alapilotta s két évtize
den át szerkesztette, m eg
halt. A z  irodalom táplálója 
volt ő s két Írói generáció 
tisztelettel s szeretettel vette 
körül. Végső akaratával csön
det kivánt személye s em 
léke körül.

E gy néma N YU G AT-szám  
váltja be ezt az akaratot.

A  N Y U G A T  november 
16-iki száma nem jelent meg.

Helyette december 1-én 
duplaszámot adunk.

Egyúttal bejelentjük t. o l
vasóinknak, hogy az uj szám
mal a N Y U G A T  vezetését új 
szerkesztőség veszi át:

M Ó R ITZ  ZSIGM OND
és

BAB ITS  M IH Á L Y  
A  N Y U G A T  alapitógárdá- 

jának két tagja veszi kezébe 
a lap irányítását s tisztelettel 
kéri rokonszenvüket.

Budapest, 1929 nov. 13.
A  N Y U G A T

Ötven éves a Vállalkozók £ a p ja !.......................... .

Vállalkozók la p ja  
jubileumi A lbum a

munkálatai erősen folynak.
Minden építőiparos lépjen 
érintkezésbe az album szer
kesztőségével, nehogy ismer

tetése kimaradjon.
iiii ii ii iit ii ii it íi ii iii ii ii iii ii ii ii iii ii ii iii iim iii im iim ii

Ötven éves a Vállalkozók £ a p ja !
— Palackozott szeszes 

italt sem szabad hitelbe 
árusítani. A  tavaly hozott 
uj bortörvény teljes egészé
ben megtiltja a kocsmai hi
telt s ezért perelni sem 
lehet. E gy  szakmai szak- 
értekezletmegállapitotta, hogy 
az uj bortörvény nemcsak a 
vendéglőkre és korcsmákra, 
hanem azokra a kereskedé
sekre is alkalmazandó, ame
lyek szeszes italoknak kis
mértékben való eladására jo g 
gal bírnak. Ebből követke
zik, hogy zárt palackokban 
levő szeszesitalokat sem sza
bad ezután hitelbe árusítani.

„ÉPÍTÉSI és tervezési muDkák- 
bán ajánlattételre feltétlenül for
duljon építési irodámhoz. ízlés, 
csinosság, szépség ős praktikus 
olosé megoldással a környék 
legszebb épületét fogja kapni. 
Építési kölcsönöket szerzek. 
„Építtetők tanácsadója* cimü 
könyvem P. 5.— utánvétel mel
lett bárkinek megküldöm. Érti 
Viktor építészmérnök Budapest 
Erzsébet körűt 2. II. 16.*

Uj kedvezmény 
v e n d é g e in k n e k !

Ezen lap előfizetőinek megelé
gedésére nyújtott

2 0 7 .
kedvezményt szobaárainkból

1 0 7 .
kedvezményt olcsó éttermi áraink
ból (menüt kivéve) módunkban 
bán van az ÚJSÁG kiadóhivata
lával létesített megállapodás alap

ján kibővíteni a

M. KIR. OPERAHÁZ 
NEMZETI SZÍNHÁZ 
KAMARA SZÍNHÁZ

előadásaira szóló mérsékelt áru 
jegyekkel. Tekintettel a nagy ke
resletre, kérjük szoba és színház
jegy  rendelését két-három nappal 

előbb velünk közölni

P ark  szálloda Budapest
szemben a Keleti pályaudvar 

érkezési oldalával.
(Nincs kocsiköltsége)

— 600 vagon burgonyát 
oszt ki januárban a kor
mány. A  burgonyatermelési 
hivatal előterjesztésére a föld- 
mivelésügyi minisztérium el
határozta, hogy 1930-ban is 
folytatja a vetőburgonya ak
ciót és január hó folyamán 
közel 600 vagon vetőburgo
nyát fog  a jelentkezők között 
szétosztani. Ezzel kapcsolat
ban elhatározta a kormány 
azt is, hogy a kedvezményes 
burgonya mütrágyázási akciót 
is folytatja és erre a célra 
az igazolt igénylőknek 60 
százalékos árengedménnyel ad 
m egfelelő műtrágyát. A z  ak-

—  Rheumás veszedelem. A berlini 
munkásbiztositó pénztár a rheuma 
által rokkantakká vált tagoknak 
nyolcszor többet fizet ki, mint azok
nak, akiket a gümőkór tett munka
képtelenekké. Ezt olvassuk dr. 
EnglanderÁrpád kitűnő szakértelem
mel megirt könyvében, melynek a 
oime : „A  rheumás bajok házi keze
lése*. Minden rheumás betegnek se
gítőtársa és útmutatója lesz ez az 
érdekes munka Rámutat a rheumás 
megbetegedések okaira, korai gyó
gyításának fontosságára és részle
tesen ismerteti a házi kezeléseket, 
melyek az orvos munkájával együtt 
segítik elő a betegek gyógyulását. 
Minden könyvkereskedésben kap
ható.

— A világ tengeriter- 
mése. A z idei tengeritermést 
836.8 millió q.-ra becsülik a 
tavalyi 888 millió q.-val szem
ben. Tehát 62 millió q -val 
csökkent az idén a világ ten
geritermése. Magyarország, 
Románia és Szerbia együttes 
tengeritermése több, mint 
kétszerese a tavalyinak, mert 
122 millió q.-ra rúg az idén, 
mig tavaly 60.8 millió q.t tett 
ki. A  dnnai államok export 
feleslege 64 millió q. lesz, 
miben Románia 20, Szerbia 
15, Magyarország 7, millió 
mázsával szerepel.

Az Ojsag űj száma bemutatja 
az ellenzék parlamenti dafke-fresKÓ- 
ját, folytatja a nagyon mulatságos 
színházi lexikont, közli, hogy az 
ügyészség eljárást indított sok nagy
nevű iró ellen gyilkosság miatt, a 
Bölcs Rabi szenzációs anekdottákat 
mond el, a Villanyojság remek, Sa-

lamon-Radó mulatságos, a színházi 
hírek felette jók és a közkrahdasá- 
gon sirni lehet. Mutatványszámot in
gyen küld a kiadóhivatal, Budapest, 
VI., Ó-ucca 12.

— Európa italstatiszti
kája Nem rég készült el a 
legújabb statisztika Európa 
borfogyasztásáról. E s z e r i n t  
Franciaországban évenkint és 
fejenkint 178 liter a borfo
gyasztás, Spanyolországban 
89, Olaszországban 78, Svájc
ban 50, Magyarországon 46, 
Németországban közel 5 és 
Angliában másfél liter az évi 
fejenkénti fogyasztás. A  leg 
több sört Belgiumban isszák. 
Ott átlag 190 liter fejenként, 
Ausztriában 82 liter, Fran
ciaországban 29 liter, Ma
gyarországon valamivel több 
mint 8 liter, mig a legkisebb 
Olaszországban, ahol alig éri 
el a 3 és fél litert.

VÁROSI MOZI
23-án és 24-én (szombat,, 

vasárnap) a nagyszabásumozi- 
müsoron, a „V E R D U N “ fil
men kívül „La perle d’or“ 
fényrevü 3 részben 100 vál
tozatban kerül bemutatásra. 
I. Táncfantázia. II. K eleti tánc. 
III A z elvarázsolt ezüstbarlang. 
—  A  lényrevü ezideig bejárta 
Európa nagy városait, minde
nütt a legelőkelőbb varieté és 
mozgószinházakban szerepelt 
és mindenütt a legteljesebb 
sikert aratta. Budapesten a 
Royal Orfeum mutatta be.

Kedden és szerdán „Ra- 
mona“ Főszerep lő: Dolores 
D el Rio. Romantikus tilmjá- 
ték 10 felvonásban.

Csütörtökön „Nanette te 
édes !“  Vidám játék 10 telv. 
Főszereplő : Ruth W eyher. 
„A  mesterdetektiv" Zigotto 
bravúrja vígjáték 6 felv.

Szombaton „Rabok” M ol
nár Ferenc regénye 10 felv. 
Főszerep lő: Corrine Griffith.

Vasárnap „Zoro és Huru 
a dzsungelben" Vígjáték  10 
felv. Kedves barátaink Zoro 
és Huru sok kalandon men
nek keresztül: kocsmahősök, 
jazzmuzsikusok, lovagok, ha- 
joszolgák, végül Afrikába ke
rülnek, hol a vadak között 
magas pozícióba jutnak.

FÉRJHEZMENŐ hölgyek
nek vagyonilag, társadalmilag 
megfelelő házastársat ajánlok
Ettezflégné, Bniapest, Harsía-n. I.

Sátoraljaújhely, 1929. nov. hó 23. 
XXXII. évfolyam 47,-ik szám

Szerkesztésért és kiadásért felelős: 
LÁNCZI ZOLTÁN

Szerkesztőség és kiadóhivatal 
Sátoraljaújhely, Kazinczy-ucca 5. 

Telefonszám 10.

Nyomatott
Landesmann Miksa és Társánál
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