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Hirdetéseket a iegjutányosabb árban kftalfln

faiul is műm.
Ezt az együvé nem taitozú 

két árut a rendőri véletlen kap
csolta össze egy napon. Kiderült, 
hogy Budapestről nyolcvan miliő 
korona értékű kötött és szövött- 
árut csempésztek át Becsbe, titkos 
áruraktaraaban pedig nyolcvanezer 
doboz szardíniát halmoztak fel. A 
fékezhetetlen és semminé üldö
zéstől vissza nem riadó spekulá
ció most már ott tart, hogy az 
inget húzza le testünkről, a ha
risnyát a lábunkról a legszigorúbb 
tél idején, élelmezési gondjainkat 
pedig szaporítja egygyel. ha más
sal nem, hát a szardíniával. Teg 
napelőtt bőr és cukor, tegnap 
posztó es marhahús, ma pamut 
es szardínia : igy kereszteződnek 
erkö.cstelenül és az egyre csök
kenő jólétet fenyegetően a legkü 
lönfelebb élelmicikkek, ipari ter
mékek, nyerstermények, eszközök, 
szerszámok, amelyek a háborúban 
megnehezült életünkhöz szüksé
gesek.

A jajgatásnak itt már nincs 
ereje, a ketségbeesés sikolyának 
nincs hangja, a mohó spekuláció 
étvágya sokkal nagyobb, semhogy 
apró büntetésekkel el lehetne 
kergetni a bűnös vagyonérzés 
aranyfazekától.

A szegények és szenvedőki 
az ínségbe taszítottak elkeseredé
séből korbácsot kell fonni, valami 
egészen uj büntetésnemet kell ki 
találni, hogy jómagyarin szólva, 
mindenkinek elmenjen a kedve a 
mások bőrére való üzletcsinálás
tól és pénzvágytól. A tisztességes 
kereskedelem éppoly hangosan 
követeli ezt, mint a iogyasztó, 
sőt a gyönge lábon álló, nemzet
közi versenyre alig képes magyar 
kereskedelem sokkal szigorúbb az 
üldözésben, mint azok, akiket a 
tisztességtelen üzleti vállalkozások 
megrontanak és megrabolnak. 
Óvakodjunk mindnyájan a köny- 
nyelmü általánosítástól, ne adjunk 
lovat a kereskedelem-ellenes tö
rekvések alá, amelyek annyi bajt 
és kárt okoztak, de annái irgal
matlanabból végezzünk kereske
delmünk jóhirének megtégázóival.

Ha didergő gyermekednek 
trikót vagy sapkát akarsz venni, 
kétszer annyit kell fizetned. Aki a 
drágaságban fuldoklót még mé
lyebbre nyomja, aki képes arra, 
hogy a maga haszna kedvéért 
tömegeket tesz szerencsétlenné, 
annak nincs irgalom.

érettségi bizonyítványt |
kapnak a hadbavonultak.

Jaokovich Bála válla# én közokta
tásügyi miniszter az 1892 — 1808. ev- 
folyaiubtilitik pótszemléje ói as 1899. 
évi születésűek szemléjére való te- 
kiutettel két körreudelwlet bocsá
tott ki.

Az első rendelet, mely valraeuy- 
uyi tuokerület királyi főigazgatósá
gának szól, hogy a pótszemlókeu bu
rait 1892—1898. évfolyamú tanulók 
nak a folyó tanévbun látogatott osz
tályról szóló bizonyítványuk a folyó 
tanév első felébeu tanúsított előme
netelük alapján bevouu.nsuk előtt 
három jiappal kiadandó. A Vili. 
osxtólyt elvégzett tauu.óknak ugyan 
ekkor az érettségi bizonyítványt is 
kei! adui. Ezekut a tanulókat az 
191(3—1917. tanév második felére az 
esedékes taudij és az érettségi vizs
galati díj fizetése alól fel kell luen- 
teui.

A bemutató szemlén bevall 
1899 es évfolyamú VII. és Vili. osz
tályú tanulók esetleges korábbi be
vonulására va ó tekintettel elrendeli 
a miniszter, hogy ezekbeu az osztá
lyokban a tananyag lényeges részei 
alkalmas ósszelogiaiasoi utján mar 
folyó évi február ho végéig befe- 
jeztetseuek.

A második miniszteri rendelet a 
pótszeiulén és a bemutató szemióu 
alkalmasnak ta alt tanítóképző inté
zeti növendékek kedvezményeiről 
intézkedik. A rendelet aaeriut a most 
lefolyt póUzeralén aikalmasuak 
talált és jvuuar 29-óu bsvonu.ni tar
tozó 1892—1898. évfolyamú tanitó- 
aepzőintezeti uovoudákek küzlil azok
nak, aaik jeieuieg a tanítóképző in
tézet ]., II. vagy 111. osztályának 
rendes tanulói, a olyó tanévről szóló 
evvógi osztály bizouyit vány uk min
den vizsgalat nélkül bevonulások előtt 
nárora uappal kiadaudók. A pótsaem- 
iéu alkalmasnak tatait azon növen
dékek, akik a tanítóképző intézet 
IV. osztályának rendes tanulói, a 
foiyó tanév végéről szóló osztáiybi 
zonyitváuyukat, a tanítói oklevéllel 
együtt, szinten minden vizsgálat 
neiküt megkapják.

A bemutató szemlén alkalmas
nak talált 1899. évfolyamú növen
dékek közül azok, akik a tanítóképző 
intézet 1. 11. osztá yáuak rendes nö
vendékei, ba bevonulásukat igazga
tójuknál szabályszerű katonai behívó
val igazolják, az óvvégi bizonyít
ványt egy héttel a bevonulás előtt 
minden vizsgalat uéiküi megkapják. 
Az 1899. érben született és a szem- 

| lón alkalmasnak talált azok a nö
vendékek. akik a tanítóképző inté

zet 111. vagy IV. osztályának rendes 
növendékei, osztályuknak megfelelő 
iebiuár hó elsején Kezdődő és feb
ruár 28-án végződő külön előkészítő 
tanfolyamon vesznek részt. A tan
folyam végén az érdekelt tanulók az 
illető osztály és osziálykápesilő vizs
gára lesznek boosájtra és ennek si
keres kiállása esetén a IV. éves nö 
rendékek befejező képesítő Vizsgá
latra is bocsajtaluak. Mindezek a 
vizsgák úgy tartaudók inog, hogy 
azok február hó 28 ig teljesen be
fejezessenek, A vizsgát sikerrel ki
állott tanulóknak osztálybizouyilvá 
uyuk, illetve a IV. osatályu növen
dékeknek tsukópesitő oklevelük a 
katonai szolgálatra való bevonulásuk 
előtt kiállítandó és kiadandó. Tan
díjat a tanév 11. felére és vizsgadi
jat ezek a tanulók sem fizetnek.

Megint
a petróleum .

Tudott dolog, hogy ma már a 
petróleum csak jegyek utján juthat 
a fogyasztók kezeihez és az adagolás 
14 napra 1 liter. A meunyiség meg
határozásánál azonban nyilván nem 
gondoltak arra, hogy van nálunk sok 
olyan ház, amelyben villanyvezeték 
niucs és ebben a lakosságnak olyan 
rétegei is laknak, akik 2—3 szobás 
lakással és 1 konyhával rendelkeznek. 
Mar most egy ilyen lakó kap naponta 
1 deci petróleumot. Vájjon hol égesse 
azt el, a kou) habau, a hálójában, 
vagy az ebédjében? Az egy deoi 
petióleum világító képessége maxi
mum fél óra, ez idő alatt sem meg
főzni valamit, sem raegvacsorázni, 
•éra pedig a hálót nem lehet az 
éjjelre előkészíteni. Hogyan gondolja 
tehat a polgármester, az egy deci 
petróleummal való gazdálkodást?

A mi véleményünk az, hogy az 
olyan lakók, akik 1 uéi több helyi
séggel rendelkeznek, a hatóság álta 
nyiivantartassauak es ezek részére 
helyiségenként legalább is a téli 
hónapok alatt naponként 1—1 deci 
petróleum adassák. Sok úri lakást 
ismerünk, ahol petróleummal világí
tanak, már pedig egy deci petróleum, 
egy lakás napoukónti világítására, 
be kell ismerni a hatóságnak, még 
egy hig tojás megfőzósére is elég
telen.

A hozzánk érkezett számos ez- 
iránti pauasz jogosságát el kell 
ismernünk és reméljük, hogy ez 
visszhangra fog a polgármesternél is 
találni, akit a város kormányzásában 
az igazság és méltányosság is szokott 
vezetni.

L ap u n k  m a i s z á m a  2  o ld a l

M i le sz
a ruházati cikkek  
m ax im á lásáva l 7

Mialatt a sajtó az élelmiszer-
uzsorások elieu hadakozik, azalatt a 
ruházati cikkekkel kalraárkodók, 
szemérmetlenül fosztogatják a verő
ket. Hallatlan, ami egyes ruhás- 
boltokban történik. Olyan árakat 
követelnek egyes oikkekért, ami 
egyenesen verluzitó. Egy ingért, 
aminek ára még a háború első esi- 
teudejében 4 50 korona volt, ma 12, 
14, 20 koronát mernek követelni. 
Nem száz, hanem két-haromsaáa 
százalékkal emelték egyes ruházati 
cikkek árát. Es ami a legföiháboritóbb, 
nem friss áruért, hanem a régi 
visszamaradt portékáért követelnek 
horribilis arakat. Azzal aa indoko
lással, hogy az sokkal jobb, mint a 
Háborúban készült silány ás komisz 
portéka, — ami külöuben igaa ie 
lehet.

Be kell kukkantani a kirakatokba. 
O.yan rongyszövetü ruháért, amely 
azelőtt 40 korona volt, ma 120 — 130 
aorouát követelnek. A ciak kíné 
jobb szövetből készült ruhának pedig 
200—250 korona az ara. Egy ing
gallérnak 40 fillér volt az ára, most 
aomiszabb anyagból kéaaült és 1*60, 
sőt 1*80 koronába kerül. A közönségei 
eipöuea 80—100 korona aa ára. 
Hetven cm.-nyi harisnyagumminak 
4*20, 4*80 korona as ára. Egy spulni 
cérnáért 2 koronát kell fizetnünk és 
így tevább.

Ezek csak hirteleuóben elősorolt 
cikkek, de igy van ez minden árunál, 
így vau ez a gyermekruháknál is. 
Ezekkel a cikkekkel is gyatásatos 
uzsorát űznek egyesek. Az as ellen
vetés természetesen nem állja meg a 
helyét, hogy ruházkodási cikket nem 
kell föltétlenül vásárolni, mert elvégre 
rongyosan és mezítláb még sem 
járhatnak ae emberek. El idővel a 
legjobb ruha, a legerősebb fehérnemű 
is elszakad, megkopik, a legjobb 
gallér is szétfosslik, a legkeményebb 
talp is szótmálik.

A háború pedig már harmadik 
esztendeje folyik, és igy alig van 
ember, akinek nem volna és nem 
volt máris egyik vagy másik dologra 
szüksége. Ha pedig bemegy a boltba 
és osak két három inget vásárol, fél 
havi jövedelmét ráköltheti erre. Ha 
megjegyzést kockáatat a szemérmet
len uzsora miatt, gúnyosan az aroába 
nevetnek, vagy durván leintik. Igazuk 
is lehet, ebben as országban mindent 
szabad.

0
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yémet és zongora tanítást
____________ vál l al

B e rm a n n  B erta  |ókai-u, 25.

Tamzi tnezöpzdasúfiiiiuflkáii
Nem frális, de óráról-órára be* 

biaonyosodó valóság as, hogy a 
négyessaövetaóg ellen vivőit önvé
delmi harcunk nem annyira * csata
tereken, mint itthon fog eldőlni és 
hogy döntő tónyeső less az a körül
mény, vájjon a termőföld biztositaoi 
tudja-e a harcoló katonaság 
itthonmaradottak élelmezését. Eddig 
meg voltunk valahogy, az aratási 
munkák bafejezésévet minden illeté
kes tényező azon igyekezett, hogy az 
őssi gazdasági munkák a lehetőség 
szerint elvégeztessenek.

Különösen a honvédelmi minisz
ter adott ki pompás gyakorlati értékű 
rendeleteket, amelyek a frontmögütti 
katonák munkáját biztosították a 
mezőgazdaság részére. Minden jól 
menne a maga utján, ha az időjárás 
mostohasága bizonyos számításokat 
keresztül nem húzott volna. Azokat 
a veszteségeket, amelyek e tekiutet- 
ben érték a gaadaközönséget, a 
tavassi munkálatok mihamarabb be
köszöntő óvtdja alatt pótolni kell. 
11a ea sikerül, nem félünk semmitől.

A tavaszi gazdasági munkálatokra 
vonatkozólag a gazdaközönség jogos 
aggodalmát még eddig nem igen 
oszlatták illetékes helyről, ugylátszik, 
a régebben kiadott rendelkezések, 
melyek azonban nem mindenüti 
bizonyultak praktikusaknak, lesznek 
a jövőben is irányadók. Némi vigasz
talásul megirharjuk azonban, hogy 
különösen a honvédelmi minisztérium 
hivatásának teljes tudatában igen 
erősen készül arra, hogy a tavaszi 
gazdasági munkák elvégzését bizto
sítsa. Az a felhívás ugyanis, amelyet 
a gazdatársadalmi testületekhez inté
seit és amelyben kérte a megmiivo- 
letlenül maradott birtoktestek beje
lentését, szóles körben keltett vissz
hangot s a honvédelmi minisztérium- 
hős egész halmaz ilyen bejelentés 
érkezett, ahol most dolgozzak ki 
azokat az alapeiveket, amelyek szerint 
lehetséges lesz a megmüveletleu 
területeknek katonai erővel való 
megmunkálása. Biztos értesülésünk 
szerint szabályozni fogják minden 
eddiginél liberaiisabbau a frontmögötti 
katonáknak a tavaszi gazdasági mun
kálatokra való szabadságolását.

A katonai intézkedéseket tekintve 
megnyugodhatnak a gazdák. Ha 
ezeknek az intézkedéseknek a köz- 
igazgatási hatósági, vármegyei mező
gazdasági muükubizottsógok szervező 
muukája megfelelő lesz, akkor a 
polgári muukaerőt sem fogja nélkü
lözni a tavaszra a magyar mező
gazdaság. Ebben a tekintetben azon
ban vessen számot miuden illetékes 
egyén ieikiismeretével, egész meg
győződéssé kell válnia ónnak a tudat
nak, hogy a mezőgazdasagi u uukák 
biztosítása épen olyan hazafias kö
telesség, mint az ellenséggel való 
küzdelem. Ezt a meggyőződést kell 
fejleszteni és ápolni, akkor az Isten 
segítsége nem marad el tőlünk és 
akkor ebben az esztendőben is szeme 
köaó kacaghatunk mindenkinek, aki 
a kiéheztető* aljas fegyveréhez fo 
iyamodott és igy akarja a döntő 
győzelmet kierőszakolni.

JMiért nem jön a román búza ?
A romániai zsákmány nagysá

gáról és felosztásáról már hetekkel 
ezelőtt érkeztek híradások. A ma
gyar városok polgárai, akik búzát, 
petróleumot szeretnének kapni, re
ménykedve olvasták a reugeteg 
zsákmányról szóló híreket s várták, 
hogy mikor jön már a jó, aeélos 
román búza.

Ehelyett azonban csak újabb 
rendieteket kaptak, a fejadag le- 
szállitásáró1, a kukoricaliszt feléledé
séről.

Az éhes emberek Vjshilüen ke
resték, hol vau a roma m búza 
már kezdenek beletörődi./; hogy ez 
nincs is meg, a zsákmány csak a 
türelmes papírnak jutott.

Érdeklődtünk illetékes helyen 
aziránt, hogy mi történt hát ezzel a 
romániai búzával s a következőket 
jelenthetjük :

— A romániai búza megvan s 
monarchia mintegy lő millió méter- 
mázsát kap majd belőle.

Legjobb esetben azonban április 
közepére lehet Magyarországra az 

nagyobb szállítmány. Ennek 
oka pedig a rettenetes romániai 
utakban keresendő. Egyen.őre lehe
tetlen a búzát hajó és vasútállomá
sokra szállítani. Az állomásokon lévő 
búzát ugyanis vagy elvitték, vagy 
megsemmisítették a románok £ós 
oroszok. A megmaradt és nekünk 
jutó meuuyiseg a közlekedési voná
sától távol lévő raktárakban vau, 
ezeket pedig csak akkor lehet e- 
szállitani, ha az utak használhatókká 
lesznek.

esetleg kitüntetett, de tintával vagy j kémények minden nemére nézve 
színes irónnal áthúzott árat pedig I ideiglenesen a háború tartamára

. , M O tA  í v  íalh. " " ’nem létezőnek kell tekinteni. A kő- t 
eönsóg tájékoztatása céljából azonbau 
kötelesek a vasutak arról gondos
kodni, hogy a szemólypóuztáraknál 
a dijszabásuak olyan kivonata legyen 
kifüggesztve, amolX az ott váltható 
menetjegyek árát tartalmazza. A 
raenetdijak ilyetén eltüntetése ter
mészetesen nem azt jelenti, hogy 
február 1-től ingyen lehet utazni a
vasúton

» i  i  H  E  K .

Ffltlő* tzcrktsztő: Landesmann Miksa

Kitüntetés. Őfelsége a katonai 
érdamüereszt, 111 ik oszta.yat a hadi 
ékitraénuyel adományozta B e c s k e  
Kálmán (15. gyalogezredben tartalékos 
főhadnagynak, az ellenség előtti vitéz 
magatartásáért.

— Birosáyi kinsvezós. Az igaz 
ságügyminiszter K ó i u y  György 
ilosvui jorasbirut a helybeli törvény
székhez bíróvá nevezte ki.

— A Népkonyha Syivesier esté 
lyéu felü.fizettek : Gróf Széchényi 
Eruőué 20, Guttmaun Mór jegy meg
váltás címén 30, Szegő Saudorné, 
ózv. Fucha Mónié, dr. Kiss. Aia- 
darué (Tiszafüred,) Waídmanu Gy u 
lané (Tiszafüred), Mevő Sándor (B. 
Szerdahely), Scn.nidc Lajos rendőr
kapitány, Biuiueufeld Adolíué, Vidder 
Hermáim 20—20, Kun Frigyes 30, 
dr, Keichard Salamon lírichard Jó
ban emlékére 10, özv. Ligeti iguacué, 
Ziuutr Adó.íné, Róih Jozsefné, Föl
des Fereucné, Ferimutter Jeiiöne, 
Ziuuer Henrik, dr. Ligeti József né, 
Uroak Miksáim, Fuchs Fal T. Har
kány, Fuchs Sándor Kiráiybelratc, 
Beke Barna Budapest, Feiberbauiu 
Miksauó 10—10, Étuerth Gyula 0 
Friss H.imau ö, Sole Adolfue, S..cz 
Saudorné, Kertész Ödön ö~ 5 ko- 
rouat. Fogadjak a neineseaivü ada
kozók a Nepkony ha-egyesület hátas 
köszönetét.

— A vasúti jegyeken nem tüntetik 
föl az árat. A Kereskedelemügyi 
miniszter vasárnap kiadott rendeleté
vel a vasúti üzletszabaiy zatot úgy 
módosította, hogy a menetjegyeken 
február elsejétől Ktzdve a menetdijnt 
nem kell kiiüntetui. A jegyekeu,

Nyíift-tér.

Nyilatkozat.
A „Zemplén* hely ijap január 24- 

saá uanan „Öukónyesitedő keiuóuy- 
s j)iőuiesterek“ cím alatt egy küjne- 
mony jelent meg ellenünk, amely 
minket azzal vádol jogtalauu1, hogy 
a kéményseprési dijakat önkényesen 
felemeltük 25 százalékkal, sőt hogy 
néha 50 szazaiéit kai felemelt dijja 
kát is szedünk.

Saját reputációnk megvédése 
cédából ez utón is bátorkodunk az 
igen tisztelt közönség becses tudo
mására hozni, hogy mi a felemelt 
25 százalék dijakat jogosan szed
jük Zemplén vármegye törvényha
tósági bizottságának 637 16709/1 Ül0. 
számú határozata folytan. A varme
gye közgyűlésének 1916. évi szep
tember lm 26-án hozott h határo
zata szóró.-szóra a következőket 
mondja; „A varmegye törvóuyha 
tósagi bizottsága figyelőmbe véve a 
háború következtében beállott rend 
kivü i körülményeket és áremelke
déseket, a kéményseprők megélhe
tését és megfelelő segódszemelyzet 
tartását biztosítandó, a szabályion-

1916. év január hó 1-től visszame
nőleg 25 százalékkal felemeli. Ezen 
határozat a vármegye hivatalos lap
jában meghirdettetik, az összes já
rások fősaolgabirói és Sátoraljaújhely 
r. t. város polgármestere utasittatik, 
hogy erről a kerületi kéményseprő
ket haladék nélkül értesítsék, a la
kosságot pedig megfelelő módon tá
jékoztassák.“

Miután ezen határozat jogerőre 
emelkedett és szabályszerüea meg- 
hirdettatett, mi a félémé t 25 száza
lék dijakat 1016. január hó 1-től 
jogosan és törvényesen szedhetjük. 
E közleményben foglalt állítás pe
dig, hogy mi néha 50 százalékkal 
magasabb áijjakat is szedtünk, téves 
információn alapul.

Kötelességünknek tartották eze
ket »z igen tisztáit, közönség nagy
becsű tudomására hozni azz a1, hogy 
a 25 százalékkal felemelt dijjak mel
lett is alig inar.d valami jövedel
münk, mert a jelenlegi viszonyok 
mellett a segédszemélyzet tartása 
csaknem teljes jövedelmünket fele
mészti.

Tisztelettel bejelentjük egyben, 
hogy a sajtópert folyamatba tesszük.

Tisztelettel
Demjényi István. Filó Gézárié.

Tüzoltő-tér 4-ik szám alatti

h á z a m a t
eladom. Bővebb felvilágosítást 
ad Papf i  B é l a  m. kir. fö- 

W erdőmérnök Budapest, II., 
H Szalag-utcza 6. szám. Magas 

földszint 1. ajtó.

A  S á t o r a l j a ú j h e l y i  Po lgári 
Takarékpénztár és Hitelegylet

t. c. részvényesei tisztelettel meghivatnak 

a z  1 9 1 7 . é v i  feb ru á r  1 8 -á n  d . u . 3  ó ra k o r

az intézet saja't helyiségében tartandó

X L lV -ik  é v i  r e n d e s

K Ö Z G Y Ű L É S R E .
Tárgyalási sorrend:

L A jegyzőkögyv hitelesítésére 2 tag választása.
2. Az igazgatóság évi jelentése.
3. A felügyelő-bizottság évi jelentése.
4. Az igazgatóság és felügyelő-bizottság részére a fel- 

mentvény megadása feletti határozat.
5. Az 1916. évi mérleg és osztalék feletti határozat.
6. Az elhalálozás folytán megüresedett egy igazgatósági 

tag választása négy évre.
7. Az ezen,választás folytán esetleg megüresedett egy 

felügyelő-bizottsági tag választása egy évre.
8. Esetleges indítványok.
Az igazgatóság és felügyelő-bizottsági jelentés, valamint az évi zár- 

számadás nyolc nappal a közgyűlés előtt az intézet helyiségében meg
tekintés végett kifüggesztette.

A részvényesek figyelmeztetnek az alapszabályok 
következő szakaszára:

43-ik szakasz, A közgyűlésen részt venni óhajtó részvényesek tar
toznak részvényeiket a szelvényekkel együtt legkésőbb a közgyűlés meg
kezdése előtt az intézet igazgatóságánál letéteményezni.

Kelt Sátoraljaújhely, 1917. évi január hő 9-én tartott igazgatóságiülésből

A z ig a z g a t ó s á g .

Nyomaton l.andesmann Miksa és Társa könyvnyomdájában Sátoraljaújhely
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