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POLITIKAI ÚJSÁG
Megjelen minden szerdán és szombatos ette.
Késiratokat viasza nem adunk.
Szerkesztőség : Kazinczy-utcza 5
Kiadőhivatal: Landesmann Miksa és Társánál.

K atonai fölényünk
kétségtelen, óriási területi hódí
tásaink letagadliatíitlanok, az oláh
harctéren nem lankadó tám adá
saink mutatják felkészültségünket
katona és hadiszer bőségünket, e
tekintetben tehát óriási előnnyel
zárjuk le a háború eddigi m ér
legét és a legerősebb, legjobb
kilátásokkal indulunk az uj fede
zet harcaiba.
Hajdanában azt mondták, hogy
a háborúhoz három dolog keli.
Pénz, pénz és pénz 1 A zsoldos vi
lágban, amikor pénzért lehetett
venni
a katonát, igaz
volt
e mondás ; de ma az általános
védkötelezettség, a íelíegyverzett
háborúja idején katona, fegyver,
élelem, ielszerelés, pénz és ott
honi rend kell a háborúhoz.
Ellenségeink nem annyira
fegyvereik sikerében, mint abban
bíztak, hogy eme kellékekben ha
marosan szükség, azután teljes
hiány lesz és ezzel ellenállásunk
megtörik.
A háború harmadik uj esz
tendejében nem a bizó remény
ség alapján, hanem a kipróbált
és bevált szervezettség megnyug
taló tudatában állítjuk és bizo
nyítjuk, hogy ellenségeinknek kiéheztetésünkre, elszegényitésünkre
készleteink kifogyasztásái a alapí
tott minden számítása megdőlt
és valóra válni nem lóg soha.
A kiéheztetés sárga réme
kezdetben tényleg fenyegetett.
Ma ködbe veszett, szétfoszlottjtisérlet. Balkáni hódításainkkal, a
mi
szövetségünk
olyan nagy
darab földnek lett urává, hogy az
őstermelés minden kenyér és min
den élehniszerigényünket kielégíti
Elfoglalt Oláhországban és Anatóliában százszámra törik, szánt
ják gözekék a televény, sok he
lyen szűz talajt, olyan gabonabő
ségnek nézünk tehát elébe, mely
ellenségeinket kétségbeejtheti.
Ami a fegyver- és lőszergyár
táshoz kell, megvan e négyesszö
vetség országainak minden.
Vas, kőszén kifogyhatatlan
mennyiségben, iparunk elképzel
hetetlenül fejlett és ellenségeink,
belga, francia és oroszlengyel
ipartelepei, köszénbányái is ne
künk dolgoznak. Oláhország pet
róleum forrásai immár a mi ke
zünkben vannak és benzinhiány áh
mának tehát mindörökre vége.
Akik bennünket éhhalálra Ítél
tek, jobban éheznek, mint mi.
Franciaország, Oláhország dide
reg szén híján, Anglia, a nagy
étkü Anglia pedig eltiltotta a
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fehér kenyeret és behozta a hús
talan napokat.
A gyengébbek, a készületié
nek, a fázók, az éhezők, a szegé
nyebbek — erőltetik a háhorut.
Mi jó lelkiismerettel, teljes erő
vel és az erő nyugodt öntudatá
val vivjuk tovább a háborút, mely
mától kezdve — ellenségeink
háborúja.

Ünnep a Kárpátokban.
Asitropkói járás újraépített
falvainak ünneples átadása.
A kárpáti hegyük sokat hánya
tott, sokat szenvedőit hazafias la
kosság.* lélekemelő üunepre készül.
Ünnepi ruhát keres elő ma a sztropsói járás népe, de csak napok rövid
netek kérdése, hogy felvidóküuk
többi érdemes lakói is hasouló
örömmel és ünuepiessóggel készül
jenek fel, hogy formálisan is átve
gyék oroszduita tűzhelyeiket, me
lyeket a kárpáti akció a nemzet ál
dozatkészségéből számukra újra
épített.
Még élénk emlékezetünkben él
nek a szomorú napok borzalmai,
amikor szegény, fö.dhöz ragadt nópüuk kénytelen volt fü dönfutóva
lenni, hogy ciondes otthonát áten
gedje a háborús vész enyészetének
Az északi kolosszust azouóan szivén
találta hős fiaink vitézsége. Vere
sen megverve özönlött vissza hatá
rainkról az orosz, hogy a füstölgő
romok között c akhamar uj életet
kezdhessen a felvidék visszatért la
kossága.
A kárpáti falvak, amelyek a viiágfergeteg első leien elpusztít tak,
inasanként feltámadlak és most uj,
megiíjodott utcák kai, házakkal vár
ják a béke érveit. A munka befeje.
zése felé halad s a sztiopaoi járás mar
teljesen felépített tíz faluját még
február hó első felében avatják fei
és adják at a népnek.
A felavató ünnep négy uapig
fog tartaui. Február 7-én, szerdán
Borosnya, Bzaudal és Kövess köz
segeket, február hó 8 au, csütörtö
kön Sza<uok és Pusztaháza közsé
geket, február hó 9 óu, pénteken
Kisbukócz, Nagybukóoz és Velkő
községeket, február hó l()-én pedig
Szlropkó és iiocsa községeket adják
at lakosságának.
A felavató ünnepen részt vesz
a celebráló papságon kívül a hiva
talos közigazgatás, mely jegyzőköny
vet vesz fel, hogy kik számára mi
lyen pénzből épültek a házak. Ott
lesznek a társadalmi akció képvi
selői is. Minden községben az áta
dás napján ünnepi istentisztelet lesz

Előfizetési ár i
Egész évre 12 korona.félévre 6 korona. Negyed
évre 3 korona Egyes szám ára 12 fillér
Hirdetéseket a legjutányosabb árban kőzlttn

és házszentelés, amelyen a közigaz
gatás képviselői szólanak majd a
néphez.
Szálnokot llajduvármegye, Ho
csát pedig a gróf Mailáth család
építtette fel s természetesen az áta
dás Unnepóu megjelennek képvise
lőik.

kalmatá8ábau nem feltétlenül nélkü
lözhetetlen vagy pótolható — osapatszolgálatra bevonuljon. Ez a szempont
indította a hadügyi kormányt arra,
hogy a katonai és népfölkelői szol
gálat alól való felmentéseket, min
denekelőtt a hadiszállításokkal meg
bízott üzemekben beható revíziónak
vesse alá.
A revízió keresztülvitele oóljából
a os. és kir. hadügyraiuisater területi
felülvizsgáló bizottságok összeállítását
rendelte el. Nevezett minissternek
f belügym iniszter rendeleté
idevágó 1916. évi 220.000—Abt. 10.
Sándor János belügyminiszter számú rendeletének 5. pontja értel
nevezetes és uagyfontossagu rende mében a területi felülvizsgáló bizott
letet küldött a törvényhatósághoz. A ságok, amelyeket megfelelő számban
leirat szabályozza a kihágás miatt a C9. és kir. katonai paranoanokságok
elitéit egyének büntetésének letöl állítanak össze, a következő tagokból
tését és közli a törvóuyhatósággal, alakulnak m eg: a) valóságos (szava
hogy a hadiállapottal tiem kapcso zati joggal bíró) tagok: egy törzstiszt
latos kihágási ügyekben hozott íté vagy tábornok mint elnök; katonai
letek végrehajtása az elévülési időn szolgálatban álló tartalékos vagy
beiül lokozott mértékben elhalasz- népfölkelő havidíjas, vagy nyug
taudő.
állománybeli vagy ssolgálatonkivUli
A miniszter ezeu rendelkezését viszouybeli havidíjas, az egyik mint
a mindinkább és lehető raunkásbi- adminisztratív, a másik mint mUssaki
ánnyal indokolja és arra a következ szakértő; a os. és kir. hadügyminisz
tetésre jut, hogy a hadiállapottal térium egy képviselője ős a m. kir.
össze nem függő, tehát uagyobbje- honvédelmi minisztérium egy képvi
lentőséguélküli kihágási esetek ki selője, az illetékei iparfelügyelő;
vétel nélkül a legnagyobb méltá b) tanáoaadó tagok; o) tájékoztató
nyossággal kezelendői.
tagok; d) ha csak lehetséges, egy
Amilyen raéltáayos a miniszteri katonaorvos. A tanácsadó tagok te*
leirat a habomtól független kitiá- kintetóben a cs. és kir. katonai
gásoknál épp oly szigorú a háború parancsnokságok utasítást uyertek,
következtében
létrejött esetekkel hogy ahol lehetséges, az illetékes
szemben.
kereskedelmi és iparkamara és a
A rendelet intézkedik, hogy megfelelő ipari érdekképviselet egyazok, akik árdrágítás, óleimiszerha- egy kiküldöttjét vonják be az el
misitás, a maximális árak túllépése járásba.
folytán kihágásban büuösuek mon
Felhívja ezután a kereskedelem
dottak ki, büntetésüket ezután nem ügyi miniszter az érdekelteket, hogy
a rendőri fogdákban, hauem az amennyiben a fenti célból a katonai
ügyészségi fogházakban kötelesek parancsuokságoktól megbízást nyer
kitölteni.
nének, aunak tegyenek eleget.
A hadiállapoltal összefüggő ki
hágás miatt megállapított büntetés
letöltésére halasztás csak különös,
méltánylást érdemlő esetekben ad
— Kitünteti!, őfelsége a király
ható.
Boros Samu népfelkelő főhadnagyot
a vasúti hadissolgálat terén kifejtett
érdemeinek elismeréséül a legfelsőbb
elismerésével tüntette ki.
— Nyugdíjazás ie kinevezés. Valló
A kormány elhatározta, hogy István királyi tanácsos, sátoralja*
vegyes bizottság utján felülvizsgál újhelyi péusUgyigazgató, 42 évi állami
tatja azt, vájjon teljesen szükségesek-e stolgálat után saját kérelmére vég.
azok a felmentések, amelyeket most tegvs nyugalomba helyeztetett s
egyesek élveznek. Erről a kereske egyben őfelsége a király Nagy Tamáa
delmi miniszter már értesitotto is az píniiigyigazgató-helyettest a Vl-ik
ipari és kereskedelmi, valamiül más fizetési osztály jellegének adományo
foglalkozási ágak érdekképviseleteit. zása mellett pénsügyigasgatóvá kiA leirat utal arra, hogy a háború neveate s ei alapon a péuiügybeláthatatlan tartama és egyre foko miniszter a sátoraljaújhelyi pUnsügyzódó hevessége szükségessé teszik, igaegatóeág vezetésével megbizte.
— Zempléni kőé megjutalmazd!*.
hogy minden arcvoualbeli szolgálatra
alkalmas egyén - ha a maga fol- Uilkovio István árkáse a os. és kir.
mentésére jogcímet adó polgári al- k á r k á ie iá s e ló a lj L ii^

fiz ügyészségnek adják át az
árdrágítókat.

HÍREK.

Vegyes bizottság

a /elmentések felülvizsgálására.
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ás 1000 korouás dijat kapja, amelyet
aa .Est* annak a magyar katonának
irt ki, aki ut-, vagy vasútépítésnél
hősies magatartást tanúsított. Milko
vic bomonaai illetőségű és aa arany
vitéaségi éremmel van kitüntetve.
—
kerület

Az

olaazllizka— sárospataki

orsaággyülési képviselője,
Molnár Viktor levelet intézett gróf
Khuen-Héderváry Kérolyhoz, a műn*
kapárt elnökéhez és bejelenti®, hogy
a pártból kilép. Politikai körükben
ea a kilépés bisonyára feltűnést fog
kelteni, hisaen köztudomású, hogy
Molnár Viktor, fia idősebb Molnár
Viktor titkos tanácsosnak, Tisza intim
barátjának.
— A jeoyrsndszer költsége. Az
Országos Közélelmezési Hivatal fő
nöke rendeletet adott ki, melynek
alapján az alsóbbfoku közigazgatási
hatóság az általa hatósági kezelésbe
vett cikkekért a közvetlen fogyasztás
céljait szolgáló (kiskereskedelmi) for
galomban követelhető legmagasabb
árhoa a hatósági jegyrendszerrel
kapcsolatosan felmerülő költségeinek
aránylag08 részét minden esetben
hozzá számíthatja.
— Az olasz

háború

Ujhelyben.

Erényi Elemér tart. hadnagy a bu
dapesti központi Vörös Kereszt egy
let megbízásából f. hó 19 ón a vá
rosi színházban 160 vetített és 3
mozgó fénykép felvétellel kisért fel
olvasást tart a „Hadióiet a görzi
hídfőnél" címmel. A felvételeket a
os. és kir. hadiievéltár ^bocsátotta a
felolvasó rendelkezésére. Az újhe
lyi .előadás rendezésével D ó k u s
Oyula alispáo, Vöiüs Kareszt raegbiaott M a t t y a s o v s z k y Kálmán
tb. főszolgabírót bízta meg.
— Hat középiskolával bíró feltótoles önkéntességi joga. A houvtdelrui
miniszter reudeiete folytán azok a
18 éves ifjak, akik most kerülnek
sor alá és a középiskolák 6 osztályát
végezték, feltételes önkéntességi jog
gai bírnak. Ezek viselhetik ugyan az
önkéntesi karpaszományt, de önkéntesi joguk csak akkor válik végle
gessé, ha a megszabott időre meg
szerzik az önkéntességhez szükséges
képzettséget. Ugyancsak egy reude
lettel megengedi, hogy azok, akik a
középiskolák ötödik osztályát végez
ték, szintén viselhetik az önkéntesi
karpaszományt. Ezek tiszti kiképzés
ben nem résaesülnek. ila önkéntesen
vonulnak be, akkor bárom évi szol
gálati kötelezettségük van és az
önkéntesi karpaszomány viselésére
nincs joguk.
— 6yermtkvédtlem. Sohweiger
igaáczuó elnöksége es Alexander
Vilmos társeluöksóge alatt álló „Maib.s Arumim Egyesület" ez idén is
kiválóan eredményes munkásságot
fejtett ki a szegény iskolás gyerme
kek ördekében. Az elnöknő és de
rék vezérkara buzgólkodása nyomán
40 gyerdftfck részesült felruházásban.
A tetemes költségek előteremtésé
ben nagy buzgóságot fejtettek ki ;
ifj. Deutsch tíiraooné, Weiuberger
Józsefne, Lentrovics Mórnó, Primche
Edéné, Lefkovics Miksáné, Hazai
Sámueiné, Kosra zűri Lipótné úrnők
Sohweiger Márk ur. Közönségünk jó
szivét és kiváló áldozatkészségét is
dicséri a nagyszerű eredmény, tfraely
a mai nehéz viszonyok közt külö
nösebben figyelmet érdemlő. Kiváló
szép eredmény elérésében Upmaiin
Ignácz tanítónak i§, aki az Írásbeli

tenni valókat képességgel végezte.
Örömmel és Önérzettel gondolhat
vissza a tevékeny einüknő és az
egyesület a szegény gyermekek
nyomorának enyhítése körül kifejtet
áldásos, eredményes munkára.
— A 2 6 -4 5 évek potsorozása
Újabb felhívás jelent meg, amely
népfelkelői pótszemlére hívja meg a
26—45 éveseket. A felhívás szerint
azokat, kik az eddigi szemléken
alkalmatlanoknak találtak, vagy al
kalmasságuk folytán bevonultak, de
később alkalmatlanságuk miatt tény
leges szolgalatból elbocsájtottak, to
vábbá azokat, akik fel vannak mentve
s végül olyanokat, akik az eddigi
szem éken való megjelenési kötele
zettségüknek eleget nem tettek.

Kedd, február ó.

Mai távirataink.

N y ilv á n o s á r v e r é s .
Közhírré teszem, hogy Tárcául
tiaaykiiaség ktiiaégbázánál'1917. évi
február hó (8) nyoltz napján délelőtt
10 é» fél árakor ai Ehrniau Éliás

Olasz vereség.
B udapest, febr. 5.

baji borkureakedő tulajdonát képezett
s Selczar Márk vevő által át nem vett
(136) egyszázharminezhat hektoliter
19111. évi termésű (Stieber és Kttlás
Szabó-féle) tarczali asztali bor a
kereskedelmi törvény 347. szakasza
szerint a legtöbbet Ígérőnek közbenjüttömrael nyilvános árverésen el fog
adatai.

Az osclrák-magyar vezérkar jelenti:
Keleti hadszíntér:
Az ellenséges osztagokat, a
melyek Brzezanylól délnyugatra
fekvő állásaink ellen előretapogatództnk, tüzeléslinkkel elűztük.
F.ltét.l.k:
Olasz hadszíntér:
1. Kikiáltási ár 47600 korona s
T egnap reggel a 30. tábori árvereliii szándékozók tartoznak ez
vadászzászlóalj egyik osztaga b e  összegnek 10 százalékát, vagyis 4760
hatolt a Ptocken-szorostól nyugatra koronát bánatpénzül kezeimhez le
tenni.
(Kam i gerincz) fekvő állásba és
2. Az áru a kiltiáhási áron alól
1 tisztet, 28 főnyi legénységet is el fog adatni.
3. Vevő nyomban az árverés
elfogott, egy géppuskát, egy akna
vetőt és több puskát zsákmányolt. megtartása utár. köteles bánatpénzét
a vételár 40 százalékáig kiegészíteni,
Az ellenség elfoglalt védelmi a még hátralékos vételári összeget
müveinek elpusztítása után vadá pedig az árverés napjától számított
szaink anélkül, hogy saját, anél 8 nap alatt kifizetni.
4 Vevő köteles az árut nyomban
kül, hogy említésre méltó vesz
megtartása után átvenni
teséget szenvedtek volna, vissza saza árverés
véle i illetéket viselni.
tértek saját állásaikba. Egyéb je 
Az elárverezendő borok közvet
lentős esemény nem volt.
lenül se árverés megtartása előtt
megtekinthetők.
Délkeleti hadszíntér :
Az árverés megtartásának eseteges akadálya iránt hivatalomnál
A helyzet változatlan.
lehet érdeklődni.
HÖFER altábornagy,
Tokajban, 1917. évi február 1.

— Felhívás a szőlőbirtokosokhoz.
Értesítjük a szőlőbirtokosokat, hogy
a Tokaj Hegyaljai Szőlősgazdák Tői
kül) főző Szövetkezete működését az
egész tokaji borvidékre vonatkozólag
megkezdette s igy azok a szőlő
birtokosok, akik még szőlőtürkölyeikel
el nem adták vagy át nem adták, a
szövetkezet következő beváltó ál.o
maisain átadhatják : a tokaji beváltó
állomáshoz vannak utalva a követ
kező községekben fekvő sző.őbirtokosai : Tokaj, Tárcsái, Bodrogktresatur,
Erdőbónye, Bodrogkisfa ud ; a raaui
a vezérkar főnökének ll.lyett.se.
Dr. Hunyor Sándor,
beváltó állomáshoz: Mád, Tállya,
kir, közjegyző.
Golop, Monok, Ond, Katka, MezőAz Erzsébet- és Sennyey-utca
zombor, Abaujszáutó, Szerencs, L>
M enyasszonyi kelengye
gyesbénye; olasziiszkaihoa: 0 asz- sarkán levő
liszka, Bodrogoiaszi, Bodrogzsaduuy,
bevásárlásnál ajánljuk
Szegiiougtól le egesz Sárospatakig ;
Szegő Sándor
to Cávai beváltó állomáshoz : Tolcsva
és a szomszéd községek: a sáros május 1-tő! kiadó. O lc h v á r y ruhaáruháznak nagy fehérnemű osz
pataki bevá.tó állomáshoz: Sárospatak
L a jo s Alsóbereczki, Zsaró.
tályát. Esőlrangu áruk, olcsó árak.
és a szomszéd községe*. Különben
meg vau eugedve, hog) minden
szőlőbirtokos oda vigye törkölyét,
mely roa nézve a legelőnyösebb,
M EG H ÍV Ó .
minden beváltó állomás kötelezve vau
-s»a hozzávitt, főzésre alkalmas törkölyt
átvenni s arról elismervényt adói.
Azoknak a sző:őtör«.ülye, ukís azi
haszonserzés szempontjából vásárol
ták össze, c ak külön engedely mel
lett vehető át. Minden panasz, ké
t. c. részvényesei tisztelettel meghivatnak
relem dr. Szabó Sáudor joguludemizi tanárnál, a szövetkezet ügyvivő
a z 1 9 1 7 . é v i feb ru á r 1 8 -á n d. u. 3 á ra k o r
igazgatójánál bejelentendő s ugyan
az intézet saját helyiségében tartandó
itt szerezhető barminő irányban fel
világositas. A szövetkezet Urlozia
átvenni a nem tt*g törkölyét is, de
X L IV -ik é v i r e n d e s
métermazsánkr ut csak a pénzügymiuiszter által megáliapitott 12 kor.
maximális árt fizeti. Azok a szŐ.obirtokosok, akik a szövetkezetnek
tagjai,vagy pedig a Szövetkezetbe lep-,
Tárgyalási sorrend:
nek s törkölyeiket a szövetkezetnek
1.
A
jegyzőkögyv
hitelesítésére 2 tag választása.
adták át vagy adjak ál, igényt tart
2. Az igazgatóság évi jelentése.
hatnak a beszállított törköly arányá
3. A felügyelő-bizottság évi jelentése.
ban bizonyos meuuyiségü torküiy4. Az igazgatóság és felügyelő-bizottság részére a fel
páiiuka kiszolgáitatasára s éppen
mentvény megadása feletti határozat.
ezért az igénybejelentést a szüksé
5. Az 1916. évi mérleg és osztalék feletti határozat.
6. Az elhalálozás folytán megüresedett egy igazgatósági
ges pálinka mennyiségének megje
tag választása négy évre.
lölésével mlblŐbb jeleüisék be a szö
7. Az ezen választás folytán esetleg megüresedett egv
vetkezet irodájába (Sárospatak, Z^mfelügyelő-bizottsági tag választása egy évre.
pléu-m.). A .Tokaj-Hegyaljai Stő'ős8. Esetleges indítványok.
gazdák Törkö.yföző Szövetkezet Igaz
Az igazgatóság és felügyelő-bizottsági jelentés, valamint az évi zár
számadás nyolc nappal a közgyűlés előtt, az intézet helyiségében meggatósága. (Iroda: Sárospatak.)

magtár-helyiség

& S á t o r a l j a ú j h e l y i P o lg á ri
T a k a ré k p é n z tá r é s H íte legyle t

KÖZGYŰLÉSRE.

tekintés végett kifüggesztett.

H á z e la d ó

A részvényesek figyelmeztetnek az alapszabályok
következő szakaszára:

a Jókai-utcza 34. s z , a Deákutcza 29. számú átjáró ház,
továbbá Jósika-utcza 8. számú
ház eladó.

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.

f*W Ö* ntrkejztfy Landesnunn Miksa

G r o ssm a n D á v id ,
Kossuth Ferencz-u. 9.

ülésből''0*1 Sá,0ra,* UÍ,ie,>'’

^v* január hó 9-én tartott igazgatósági
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