A r a : 12 fillér.
Hmwdlk évfolyam 44. síim .

Sátoraljaujhtly, 1*17.

Kedd, |unlu» 12.

POLITIKAI ÚJSÁG
Megjelen minden szerdán es szombaton s«te
K é s i r n t o k a t viasz* nutn a nu nk .

Szerkesztőség Kazinczy-utczs 5
Kiadóhivatal: Landeamanu Miksa ét Tái

Esterházy jyfóric gróf
miniszterelnök.
A király Esterházy Móric gróf
képviselőt küldötte ki miniszter
elnöknek — s ezzsl a kormányválság. mely súlyos belpolitikai
válságunknsk homlokterében állt,
el van intézve.
Esterházy Móric gróf tagja az
alkclmánypártnak, sőt fiatal létére
egyik legrégibb tagja. Ez magában
is örömet és elégtételt kelthet a
pártban s mindenkiben, ki e párt
politikáját követi. Ezenfelül a
elezignált miniszterelnök kiválósága
a pártnak s aluliban politikai
életünknek. Kiváló tehtísége, nagy
é3 alapos műveltsége, higgadt
egyénisége s a komoly munki,
melyben eddig kitűnt, tiszteletet
ás hajlandóságot keltett iránta
mindenfelé, s kivált, természete
sen, a h.zzá közelállókban. Az 6
megbiiatása tehát az alkotmánypárt számára jóleső jelenség és
jóleső tünet. Roppant nehézségek
azek, amelyeknek lebirása az uj
emberre vár — s ha ő, kinek
nyugedt és hozzáértő tekintete
előtt ezek minden bizonnyal tel
jes nagyságukban állanak : ha ő
vállalta, hogy ezekkel megbirkó
zik, ez már maga is bizonyítéka
erre való hivstotteígának.
A nehézségek nagysága egy
aránt áll n feladatok nagyságával
— a kettő egybeesik annak sel
mára, ki ez- ezer ostromtól körül
vett s rossz kormányrendszeról
szinte vigasztalan állapotban ha
gyott erszágot most kormányozni
és gyógyítani akarja.
Az első fe la d at: a választójogi reform megalkotása. Olyan
relormé, mely ezt a kérdést le
veszi a napirendről — s ez az,
ami egyben sürgó'ssé teszi.
Ha ez a iőfela lat megolda
tott s • Kakadály elhárult: nyom
bán meg kell indulnia a rettene
tes parlagon hagyott szociális
munkának.
Aztán : itt a háború, — itt
az ország gazdasági élete és vi
lágközi helyzet*, mely mindig
összefügg egymással, de háború
közben s utón a béke felé még
inkább. Kellenek sürgős intézke
dések most tátongó szükségek el
látására s ugyancsak sürgős in
tézkedések és alkotások átmene
tül a béke munkája és élete felé.
Közeledni kell a béke felé,
kész tervvel várni a háború s polgén_ dembilizációt . . . s így to
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vább . . . és így tovább . . . te
remtéssel kell iit leverni a halált,
mely harmadik esztendeje ostro
molja hazánkat.
Jól esik szivünknek, hogy az
alkotmánypárt egy tagját ilyen
magasztos megbízatásba*, ilyen
nemes vá lalkozás fényében látjuk
P ro g ra m ijá t be kell várnunk,
hogy ahhoz állást foglaljunk, de
teljes a bizalmunk, hogy e prog
ramúi minden tekintetben maga
sán fog állni a helyzetnek.
Kezdettől fogva megvolt s az
évek során s politikai pályájának
minden egyes mozzanata után
csak növekedett az egyéni biza
lom Esterházy gróf s az alkot
mánypárt között, — s ez olyan
viszony, mely megengedi, hogy
a párt őszinte és teljes bizalmát
előlegezzi neki.

Tovább drágulnak
a ruházkodási cikkek.
Bejelenti ezt minden kereskedő
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vagy divatkoreskedéshe és valamit
vas íróiunk, még mindigazzal ajánl!
ják az üzl?<tulajdonosok portékáikkat, hogy t *;..sék most megvásárolni,
mert később még drágább lesz.
lőiutü elborzadunk az ily un kijeleotések hallatára. Hát a? 50 fil
léres h risnyá-rt még mindig nem
alájj 7 erona, a 72 koronás ruhá
ért dbiu elég 450 korona? U<y lát
szik mrn. Mert elég tekintélyes
Azoknak a száma, akik fizethetnek
akik épen fizzai büszkélkednek or*
szá '-világ előtt, hogy 4u ennek a
rettenetes nyomárnak közepeit* is
•éposek raegfizatni uaindsn árat,
amit csak kérnek. Hadd Írig'etje
őket a s.'ígéiiy nép, hadd iáesa,
hogy ők ro<‘*g most is „uralt*4, akik
nek a háberu mar rirtott. Es a sze
gény népnek milliói milyen sivár
szemmel né-uok .
r<£ a boldogokrt.
akik, ha ke l, ezer koronás ruhában
isjtenak végig a korzón és a kávé
háziak p--rk étijén,
Remiljük, hogy az uj kor ni íny
talál ma d módoi orrnak mEgszUutet'síre is úr megcsinálja a ruhaárak
maximálását is úgy, hogy abbéi el
sősorban a millióknak legyen haszna
s na a m tggszdagodott gyárosokn sk
* k«réskh!Üé’-. I.ek.

Hutter Kálmán lett kintvozve.
Kisebb tüzesetek voltak, Bé
kéd Tállya, Mzgyaszó, Tokaj, Gálszáos, Királykelmeez, Legeuye köaaégekbea a kar jelentéktelen. A IV
pótszenslén alkalmasnak találtak
bevonultak, inig az 1871—67 óvfolyambeliek III. pótszaraléj* befejeztatéit. Közegószségiágy általában jé.
Adókivetés folyamatban. Tanítás
fennakadás nélkül folyik. A küaponti
közigakgatási hivatalokban az összes
alkalmufoUak szorgalmával és föl
emelt hivatalos érák mellett, miaden fennakadás nélkül folyik a munka
Mezőgazdaság.
Az abnernsis hosszú idf éta
tartó nagy szárazság aa összes mazeg.u.zdasági terményekre igen ked
vezőtlen hatással van. Úgy a tavaSídal', mint az ősziek visszamaradtak
kapái növények gyengék. A szőlő
termés elég jó, széna kaszálás meg
kezdve. A honvédelmi miniszternek
a közoktatásügyi miniszterrel igyütlesen kiadott rendelőt*, hegy a tanuleifjuság csoportokba sorozva, mo*
tógazdasági munkát végezzen, í t m
volt egészben oganatositható, mert
a taoitás b=-■fejeződött és a tanulók
e taveztjb. iáinden intézkedés meg
történt szoi'bao, hogy az ifjúság a
szülői háznál vagy ismerősnél me
zőgazdasági, vagy kerti veteményes
havi közigazgatás. munkára fclhaizunítassék. Egyébként
is az egyenkénti foglalkoztatás aaZ croplénvármegye közigazgatási gyebb értékű, mint a csoportos.
bizottsága rendes havi ülését folyé
hó 11-éri tartotta Szinyei-Marse Irt
ván főispán v. b. 1.1. elnöklete aiatt
á ll i á t r A

Akár mennyír* mag is nchezodett felettünk uí idők j rása, még
szerm csérek mondhatjuk m agunkat,
hogy non# fo;.vtunk ki három esz
(oudű alatt mindenből. Kenyerünk
— habár egy kicsit keserű is —
van ró uj Urmési r, huífóiékbso sem
sz'LHö ködünk,
az árak aiigaííu :, ruházkodási ci >.‘.k is akadnak
s akiknek sok ptnso van, ruhát is
csináltathat magának.
A legcagvohb veszedelem azon
ban épen a ruházkodás teréa fenye
get bennünket, mart. r késeietek
A főispán búcsúztatása.
egy refogy r-ak s a termelés alig
képes a szükséglettel lépést tartani
Napirend előtt Meló ár Bála beA mögöttes országrészekben
Irt tehát maxitná ás is nagy nohóz- jukntette a kerraáuy változárt, ezzel
ségekbo ütközik s ép n olyan komp kapcsolatosan a főispán lemendását levő s a jelenlegi viszoavok között
liká.t lenne, mint a cipőnél, ahol és távozását. Úgy hiszi, hogy nem- különben is uehezen fontartható
most már igazán senki sem tudja, csak a bizottság, de az egész vár hasznos lóálloiuányuok felette szükhogy tu’ajdonkópen mennyit is kell megye érzelmeinek ad kifejezést ak ségev kímélésének a tapasztalat sze
fizetni. í;az, egy tis hatósági kény kor, ami lön a legnagyobb sajnál rint akadálya az is, hogy kezelésük
szír nőm ártana úgy a fehér, mint kozás, az őszinte megnyilatkozás nem szakszerűéi történik. A polgári
a felsőruha áiusitásnál, mivelhogy hangján vesz búcsút a távozó főis éleiben megfelelő számú ktosis él
a gyárosok és kereskedői olyan jö- pántól, aki rövid itt tartózkodása istálószcmélyzet nem áll rendelke
vtddernrw tettek szart, aminkre még díczára az egész vármegye -meleg ződre s igy a lovak hosaá aem értő
álmukban sem mertek volna gon szeretőiét és ragaszkodását érde gyermekek és asszonyok kezeire bí
dőlni. Amikor az első téli háború melt* ki. A főispánt a szívből jövő zatnak, akik a lovakat — kellő szak
idején a 24 koronás bárány bőr buu sxsvak nagyon meghatották és há ismvret híján — hepe-hupás terüle
dákért 300 koronát kaptak s ennek lásan köszönte meg a meleg érzel teken való gyers hajtással, túlter
heléssel, szükségtelen esterozással,
ellenében valamiféle nagyon i* mag mek spontán megnyilatkozását.
valamint íz által is gyötrik és fá
tisztelő címmel látták el székét a
Tárgysorozat.
rasztják felesleges módta, hogy
subákat, akkor vált csak igazi ara
A személyi ügyek tárgyalásánál nagy terhek hutása közben is raj
tásuk.
Hasonló szerencsében részesül élénk részvéttel emlékezett meg a tuk hagyják a takarót.
Miután úgy a hadiérdekek, mint
tek a fthárnemükeröskadAk és d bizottság az olhuoyt Tartinszky
▼atárusok is. A tégy házban kötött Gyuláról, aki hosszú éveken át hű az országos lótenyésztés érdekei
50 filléres harisnyák ára hárem hó séggel, becsülettől szolgálta a vár szempontjából teljes mértékben in
nap múlva 6 korouára szökött föl. megyét, mint a közigazgatási híva dokolt, hogy ez országnak már
Bs most ha bemegyünk egy ruha tál vezetője. A vármegyei irodatiszfi amúgy is ungy nréryben^^megosapjs p u n k m a i * * é m » 2 #W »!

Az elmúlt

fi léáilomány kímélése.
Országos res&elet.
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p>nt léállenaédya • lakosság helyt,
len bémtimédja kttvetkastében to
vábbi kárekat ne seauvedjeu. a m
kir. fiildnaivelésUgyi miointer űrrel
— Kltlnteté*. Síposa Andor Gyulát
agystértőleg Celhirem e golgármoe- a kerületi kassai kereskedelmi és
t«r urat, hogy ae itthan ■eredt pal- iparkamara érdemdús eluökét, a köz
gári lakosság, főleg a nőket ás ser gazdaság térin kifejtett érdemeinek
düli ifjakat alkalmai mddea vilá- elismerésed! a III. oszt. vaskorén!
gaaitaa fel a Inakkal rald megfe renddel tüntette ki őfelsége. A ki
lelő bánáamődről, nehegy as igaveoá tüntetés osztatlan örömet keltett,
ál letek túlterheléssel és durva bá- mert a királyi kegy bosszú esztendők
násmáddal leesigástassaaak,
fáradhatatlan közéleti tevékenységét
Vágiil felhívom, hegy a legszé jutalmazta.
lesebb körben közzéteendő intézke
— Kinevezések és áthelyezések a
déseinek betartását ellenőrizze s a
rosseakaratbál, vagy hanyagságból bajdudorogi egyházmegyében. Miklósy
vétő egyének ellen a megtorló lé látván hajdudorogipüspökakevetkező
péseket saját hatáskörében haladék kinevezéseket eszközölte : Kozma
Jáuos sárospataki segédletként Pe
talanul tegye meg.
téré leikésszé, Pataki István uj pvpot
A miniszter helyett
Sárospatakra
t>egéd:elké«§aé ne
Petényi, államtitkár. vezte ki.
Ez a kéttűs miniszteri rendelet
— A városi felső ksrssksdslmi
országos jelentőségű lévén, kétség
telen, hogy a lovakkal való bánás- iskola érettségi vizsgálata kiváló
mád as egésa országban kifeges alá eredménnyel végződött. A vizsgálatra
szik.
tizenhatan jelentkeztek, ebből jelesen
Hogy náluuk e tekintetben sek
kívánni való vau, aa kétségtelen. A 2, jól 7, egyszerű eredménynyel 7
lovak tulerőltetése, agyonhsjtása, tanu'ó tette le a vizsgálatot.
eknélkUd ütlegelése nálunk is min
— Harcba Induld harangok. Harcba
dennapi dolog. Hegy azonban e ba
jon segítve legyen, leközöltük a ren iudu tak a Hegyköz harangjai is.
deletet hogy a közönségnek is le Tizenkilenc harang ércnyelve nem
gyen tudomása róla s találja módját hívogatja inár a hívőket. Nehezen
annak, hagy hasonló barbarizmus ég fájdalmas szivvtl vált meg a uép
magazünjék. A rendőrség*,^ pedig —
amely a katonai rendőrséggel je a harangoktól. Szerdán szerelték le
lentékenyen megbővu't — szintén a hegyközi községek harangjait s
arra kérjük, hogy kissé jabban el mindenütt nayy ünnepséggel búcsúz
lenőrizze az állatokkal való bánás- tak el a harcba induló harangoktól.
médot.
— Halálos balosét. Pusztai üonka
és Timák Mariska 15 éves szrrenosi
leányok L'gyesbényére sétálták ki
tejfelt venni, Bényére érve, a Kocsi**
a Rokkantügyi Hivatal Jár-.os
vadőr háza előtt haladtak el,
helybeli intézetében. midőn Kocsisnak 9 éves Anna Devü
A háború nyomán támadt bor- leányát meg átták az udvaron játszani
la imák ói fájdalmak leküzdése azok egy másik kisleánnyal, bementek
pillanatnyi enyhítése és feledtetése hozőá, hogy adna uekik inni való
sorompóba állítja az éred emberek vizet. Lr ültek a szobába és ittak is
millióit. A sorakozás mind egy célt vizet s közben meglátták a fiion
saolgál. Pénzel, vagy isten áldotta függő üres vadászfegyvert s kérték
tehetséggel hozzájárulni a legma- a kisleányt, hogy mutassa meg nekik
gasztosabb feladat megoldásához hogyan szokta apja a fegyvert meg
igyekezni felejtetni sokat szenvedet- tölteni. Aomuka levette a fegyvert,
tokkel a fájdalmas jelent és vissza kiveti egy töltéuyt a komót fiókjából
varázsolni azt az időt, amikor min s aztán rendszeresen kinyitotta a
den bánattól mentesen szivbül tud fegyvert és aunak bal csövébe betett
tak kacagni, őszintén bírtak örülni egy töltényt. Valószínűiig a fdgyv
kakasa fel lehetett husva, mert mikor
aa életnek.
Ezek a nemes intenciók Vezet a fegyvert összezárta, abban a pi ték a holybeli Rokkaulügyi Hivatal lanatban elsült és Timák Mariskái.ak
érdemes vezetőségét, akkor amidőn a szeme mellett hatolt a fejébe az
a keaelés alatt álló rokkantak rá egész serét, és azonnali halóit okozott.
szóró a helybeli színtársulat tagjai A kisleányt hazahozták és a hatósági
nak lelkes és önzetlen közreműkö engedély utáo nagy részvét mellett
désével, már másodízben kabaré szerű temették el.

K ab aré

mulattató előadást rendezett.
A színjátszó művészeink önzet
len készsége a hivatal vezetőségé■ok faradhatatlan emb r zeretett
azok aa ütköző pontok, amelyekért
minden nemesan gondolkodó ember
becsüléaét tiszteletét a legszebb kri
tikát, amit a nyilvánosság edhat,
kiérdemeltek.
És ha még megemlítjük, hogy
Vida Iius, Koronkay Rózsi, Qu yÁr.
Csipkés Vally, Falussy, Gulyásné,
Takács, Várady, Lónyay, Garay ak
tuális és legszebb számaikkal szere
peltek és h gy a műsor minden
egyes azéma hatalmas tetszést, fre
netikus tapsokat váltott ki, úgy be
számoltunk egy olyan előadásról, a
melyen az elismerés megnyilatkozása
az előadást létrehozóknak és az elő
adó művészeknek szólott őszintén,
itivbŐi.

Kédd, junim 12.
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— A lároapitakl Takarékpénztár a Tiszára átúszva, a Tokajban állo
Rétzvénytáraaaágnil a VI. hadi köl másozó utász-század katonái ismeret

csönre a következő jegyzések tör
téntek : Sárospataki Takarékpénztár
zaját táreája részére 100,000. VI. izbeui Jegyzése. Sárospataki ref. Főis
kola IV. izbeni jegyzése 100,000,
Csajka lödre IV. izbeni jegyzése
100,000, Tokaj Hegyaljai Szőlősgaz
dák Törkfílvfőaő szövetkezet elnök
eróf Széchényi Ernő 40000, Bálint
Dezső 31000, Kovácsy Sándor 12000,
dr. Kantha Sándornó 12000, dr.
Kantha Sándor 10000, Sárospataki
Gőzmalom Társaság VI. izbeni jegy■ése 10000, dr. Kiss Sánder 10000,
Tatár Lajos 5700, Mauks György
6500, Bálint József 5000, dr. Katona
Mihály 5000, Ellend József 5000,
Kertész Barnabás 5000, özv. Szántó
Istvánul 4000, Blaskó Mátyás 4000,
dr. Finkev Ffrent 2500, Köröskényi
István 2000, Özv. Literáti Jézsefné
2000, Hodosssy Béla 2000, Horváth
István 1800, Csentos József 1700,
Akad. Ifjúsági olvasó egylet 1500,
Szónoki Mihályié 1200, Szépe J á 
nos 1000, ALÓienapléoi ref. egyház
1000, Szinyey Viktui Borbá'a 600,
Kü'önféle kisebb tételű jegyzések
08,500 korona, öiszeseu 550 000 ko
rona.
— Lopás. Egy ismeretlen nevű
katonatizedes állítólagos nejével egy
bútorozott szobát bérelt Ráday
Aotalné Jókai utea 14 számú lakásán.
A tizedes és a nő virradóra a lakásból
eltűnt, a szobában lévő zárt ruhaszekrényből ellopta Ridayné lakójá
nak, Szabó Zúgraondnak különböző,
nagyobb mennyiségű férfiruháit. A
tolvaj férfi középmagas, szőke, nyírott
bajus?u, hosszú orrú, katenaruhát,
2 csillagot visel. A nő magas, vékony,
aranysiőko hajú, kissé hiralőhelyes,
kis fekete kalapot, kék gummiköpenyt
sk arika aranyfüggőt visel. A tettesek
kézr^keritése érdekében a rendőrség
széleskörű nyomozást indított.
— Bodrogiéi kifogott női holttest
Tokaj a>att, a Bodrog folyón lefelé

len női hullát találtak, illetve fogtak
ki. A hulla a kifogást megelőzőleg
nsár körülbelül 8—10 napig a vízben
volt. Kilétét eddig nem sikerült meg
állapítani.
— Tánctonltás. Révész Imre
tánotanár 5-én megkezdte két cso
portba osatott szép aeánsu intelli
gens családok gyermekeivel a táoc
tanítását. Beiratkesni még raiidig
lehet hétköznapokon délután 4 órá
tól a tánc órák megkezdése előtt a
„Nyúl" kertheiyiségéhei lévő tánc
termében.

— Szilágyi Lajos ionokon t
Szóohonyl-kávéhAzban. Ö«v. Polgár
Lás*lónó a Széchenyi káváház-tulaj
donosa mindent elkövet, hegy ven
dégeinek kellemes szórakozást bizto
sítson. Szombaton éa vasárnap -*
nagy áldozatok árán — a siÍDházi
zenekart haogversanyeztett* kávéhásábao. Most újabban Szilágyi Lrfjos
kitűnő cigánypritnás 12 ta^u zene
karát szerződtette le. A kassai Reyalkávéházban játszott eddig és általá
nosan kedvelt eigánvpriruása volt
Kassáinak. Egészen bizonyos, hogy
rövid néhány nap múlva Ujhelynet
is Szilágyi Lajos lesz a kedvenc
prímása.

Szőlősgazdák figyelm ébe!
Valódi kenderspárga-hulladék
szőlőkötözésre kiválóan alkalmat
kilónkint K- 5 10 kapható
F r is c h m a n n X r n ő n é l,
Sátoraljaújhely, Koasuth-u. 14.
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1917. é v iju liu s hó 1-én délelőtt 11 órákor
hivatalos helyiségében tartja

I3 t . é v i rendes Közgyűlését,
melyre a szövetkezet tagjait tisitelettel meghívjuk.

— Hirdetmény. A ro. kir. állam
vasutak a háború alatt a kereske
Tárgytorouat:
delemügyi miuiszter engedélyével
forgalm i dijnok növendékül 18-ik
életévüket még be uera töltött, érett
1. A jegyzőkönyv vezetésére és annak hitaleeitéséra
ségi vizsgát tett ifjakat is alkalmaznak.
2 tag kijelölése.
Ily ifjak folyamodványaikat születési
2. Az igazgatósig évi jelentéit.
és érettségi bizonyítvánnyal felsze
3. A feliigyelő-biietttig évi jelentéte, a mérlag meg
relve a magyar királyt államvasutak
állapítása, a felosztási tervezet jóváhagyása éa a felmentvény
igatgatóságánál (Budapest, VI. kér.,
Andrássy-ut 73.) adhatják be. As
megadása feletti határozathozatal.
alkalmasnak talált folyamodókat 18.
4. Három felsiámoló-biiotteági tag rálaaztáea.
életévük betöltéséig, illető eg a vasúti
5. A közgyülée előtt 8 nappal ai igaigatóiágaak
szakvizsgák leteltéig kizárólag tanulás
Írásban benyújtott és 10 tag aláiráaával ellátott indítványok i
és kiképzés céljából fogják foglal
tárgyalása.
koztatni és lehetőleg eddigi lak
helyükön levő állomásokra fogják
Sátoraljaújhely, 1917. junius hó 11-én.
azonnal beosztani, hogy továbbra is
szülői ellátás alatt maradhassanak
A növendékek 18. életévük betölté
A k igaxgatóedg.
sével rendszeres vasúti alkalmazót
tokká, forgalmi dijnokokká válnak
Pataiét szerkeszt*. Lzndesmami Mikéi
Nyomatéit tanáaaaiann Miksa és Társa kaityvnyaaééjáhan Sáteraljaajhaly
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