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A választójog.
— zzept. 15,

Wekerle miniszterelnök teljes 
egészében magáévá tette az Es
terházy kormány választójogi pro- 
grammját s kijelentette, hogy a 
mennyiben a jelenlegi parlament 
ezt a törvényjavaslatot változtatás 
nélkül el nem fogadja, felhatal 
m A lis a van au trstdggyülis felosi- 
la tisira .

Nagy megnyugvással fogadják 
a választójog hívei ezt a határo
zott kijelentést, mely, úgy hisszük 
sok ébredező reményt tett tönkre 
a letűnt rendszer embereinél. — 
Vége lett a reménykedésnek, hogy 
Wekerle kompromisszummal fogja 
megoldani a kéi dést, mely a mun 
kapárt létét megmentené. Feltűnt 
újra az uj választás valószínűsége, 
mely rövid és dicstelen szerep
lése után meg fogja semmisíteni 
est a pártot, mely nagyranőtt 
ugyan, de csak úgy, mint a gaz 
és a burján ott, ahol sok a sze
mét.

Az általános titkos választói 
jog s eszel együtt a választások 
tisztaságát biztositó törvény a 
megvalósulás előtt, a küszöbön 
áll. As a reform, melyért annyi 
ideig, annyi kilátástalan küzdelem 
folyt, szinte zajtalanul, szinte ész
revétlenül döntött fel minden aka 
dályt, ami óljában volt. Nem erő
szakkal, nem pol't'k 1 intrikákkal, 
nem piszkos eszközökkel győzött 
hanem kizárólag igaz ágának ben
ső, ellenállhatatlan erejével. Győ 
zött akkor, mikor talzn nem i- 
volt oly hangos a kívánság győ
zött akkor, mikor e lenfelei úgy
szólván teljes biztonságban a ha 
talom teljében érezték magukat.

Sokszor hallottam azt az el
lenvetést, hogy a nép nem is kí
vánja a választói jogot, nem is 
törődik ezzel a kérdéssel. Nem 
vizsgálom mennyi igaz ebből a 
kifogásból. Hiszen a választói jog 
nem vajas kenyér, amit az éhes 
gyomor megkíván. A választói 
joggal való felruházás nem jár a 
fizetési fokozatban való előmene 
téliéi, sem méltóságos címet nem 
ad, mint az udvari tanácsosság : 
egyszóval nem valami olyan érti 
kelhető jó, ami au egyéni kívánsá
got hangossá suokta tenni. A vá
lasztói jog a közjó előmozdításá
nak, a közállapotok megjavitásá 
nak a népakarat érvényesülésé 
nek egyetlen eszköze. Ezt tehát 
akarni kell, ezt minden romboló 
kívánság nélkül is meg kell való
sítani. Alkalmazni kell, mint a be
tegnél az orvosságot, ha nem is 
kivánja.

Nem férhet kétség annak az 
igazságához, hogy csak egy igáti 
souverainitds van s et a nép sou- 
verainitisa. Ezt az igazságot han
goztatja m» az egész világ. Ezt 

souverainitást nem sajátíthatja 
ki egy osztály sem a maga szá
mára. Ha a választói rendszer 
olyan, hogy bizonyos osztályokat 
korlátozás nélkül részesít a jogok
ban, más osztályokat csaknem 
teljesen kizár, — ez a választói 
rendszer a legridegebb, legün- 
aőbb osztály-uralmat valósítja meg. 
A legnehezebb emberi erőfeszí
tések közé tartozik, hogy "valaki 
a saját egyéni vagy osztály ér
deke alól magát minden tekin
tetben emancipálni, függetleniteni 
tudja, Még ha csupa jóakarat, 
teljes jóhiszeműség hatja is őket 
át, cselekedeteiknél, véleményük
nél. pártfoglalásuknál, szinte ész 
revétlenül is irányítani, befo'yá- 
solni fogja őket az osztályérdek. 
Hát még, ahol hiányzik a jóaka
rat és megjelenik teljes erkölcs 
telenségével az osztálygőg 1 Hogy 
lehet remélni a nagy tőke nagy
birtok képviselőitől a munkának az 
elismerését, egyenjogoiitáaát,

gyengéknek, kicsinyeknek védel
mét, az elnyomottak felszabadí
tását.

A népakarat igazi megnyilvá
nulásának, a népuralmi benső át
alakulásnak, annak, hogy törvé
nyek alkotásánál, társadalmi és 
palitikai berendezkedésnél egyen 
jogú tényezőként legyen képvi
selve minden osztály, mely a nem
zetet alkotja, — az útját csakis 
az általános titkos választói jog 
nyithatja meg. Az a választói 
jog, mely alkalmas arra, hogy 
tisztán, befolyás nélkül szólalhas
son meg a nemzet maga, aki 
nek egyedül adatott jo g  exen a 
világon törvényt alkotni is elvetni, 
kerldtokat emelni is ledönteni.

Csak ha szabad lesz az ut a 
nemzet teljességéhez s viszont ha 
a nemzetnek szabad lesz az útja 
a vélemény, az akarat megnyil
vánulásánál : akkor érhetjük el 
Magyarországnak azt az uj kor
szakát, ahol születés és vagyon a 
jogok gyakorlásánál senkit meg 
nem különbötathet, ahol érvénye
sülést atak a munka é« becsület 
nyerhet.

B. B.

Rendezik

a közellátási
•  •  •
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z ő s  m u n k á já n a k  e r e d m é n y e .

A városi kípviaö’Őtestület ntt tár
tott r* odkivUli közgyűlésén Farkas 
Andor városunk polgármestere a 
közélelmezésiin k zavartalanságát cél
só jelentést adott, amelyet különös 
fontosságára való tekintettel egész 
terjedelmében alábbiakban köalünk. 
A jelentés a mai tarthatatlan hely
zet megjavítását tiizte ki feladatául 
és ezért hálásan fogadjuk a polgár- 
mester előterjesztését, mint olyat, 
amely a poigárság baján és kelle
metlenségén van hivatva segíteni.

Mint polgármesteri székem el
foglalása alkalmával jeleltem, töb
bek kötött célul tűztem ki, hogy 
közélelmezés vezetésével megbízott 
fősaárnvevővel karöltve, a város köt 
ellátásának éa közélelraeaésének irá
nyításában tevékeny részt fogok 
venni s munkásságommal a város el- 
átatlan közönségének segítségére 
eszek.

Ennek következtében megálla
podásunk alapján elhatároztuk és 
eélba is vettük a torlódások s ennek

következtében beállott időpazarlás 
elkerülése végett a városnak rajoni 
rozá9át, még pedig akként, hogy i 
város utcáit s annak lakosait a köz
élelmezési biaottság jóváhagyásával 
s ennek határozatával kiválasatott 
huszonöt kereskedőhöz osztottuk be 
azért, hogy minden egyes ellátatlan 
lakos jövőben ne legyen kénytelen 
szükségletének beszerzése végett 
egyik kereskedőtől a másikhoz for
dulni, hanem a megilletendő 8 a köz- 
élelmezési hivatal által részére át- 
bocsátott közszükségleti cikket 
nál a kereskedőnél fogja állandóin 
megkapni, amelyhez utalva van.

Ennek a rendelkezésnek alapján 
minden egyes család, névre szóló 
bevásárlási könyvecskét nyerend, 
melyre a családtagok feltüntetése 
mellett meg fogja kapni azt a ki 
számítandó maximális élelmi cikket, 
arai eladásra kerül. Ab erre vonat
kozó előmunkálatok már olyan stá-

diumban vannak, hogy a bevásár
lási könyvecskék cukor-, liszljegyek 
a jövő hét folyamán kibocsátásra 
kerülhetnek. A lisztjegyek kiosztá
sánál az eddigi rendszertől eltérőleg 
tizenkét hétre szóló lisztjegy lesz a 
közönségnek bizottságonként kioszt
va, hogy ez által is a város közön
ségének gyakori zaklatását és a bi
zottságok előtt való áosorgását meg
szüntessem. — A végleges beosztás 
azonban ciak akkor veszi kezdetét, 
amikor a város ellátatlan lakossága 

még mindig folyamatban levő, de 
rövid idő alatt befejezést nyerendő 
munkálat után a bevásárlási igazol
ványokat megkapja.

Eszel kapcsolatosan t rvbe vet
tem a város összes lakosságának 
ólelraicikkel, úgymint : burgonya, 
bab, stbvel. való ellátását 8 tárgya
lásokat folytatok egy nagyobb raeny- 
nyiségü, mintegy 60—60 vsggon 
burgonyának leszállítása és elver- 
rneltetése s mintegy 6—6 vaggon 
babnak tarts ékba való helyezést 
iránt.

Et minden esetre csak terv, 
minden attól függ, hogy a köaélel- 
raezési hivatal olnökd egy toll-vo- 
nással eme tervet nem liutza-e ke- 
resztü'. Az fsetleg leszállított bur
gonyának szét osztását akként ter
veztük, hogy azon családok részére, 
kiknél azoknak idő előtti elfogyasz
tása butositottnak látszik nyomban 
kiosz juk a többit pedig verraoltetoi 
fogjuk és e rre  a c'óra a régi kór
ház mellett levő kerthelyiséget 
meltük ki.

Kötelességévé tett® a köaálelmo- 
zési hivatni elnöke a városnak sa
vanyított káposztával való ellátását 
is, azonban miután a káposzta sa
vanyításához szükséges elegendő 
számú hordót beszerezni képtelen
ség, arra fogok törekedni, hogy 
annyi fejes káposzta érkezzék le, 
amennyi a családok között savanyí
tás végett szét osztható legyen.

Örömmel jelenthetem, hogy a 
közélelmezés ügyét szolgáló minden 
munkásságunkban a főispán ur Ömél
tósága a legnagyobb odaadással és 
ügybuzgaloraraal időt és fáradságot 
nem kiméivé siet segitségüokre len
ni, amely támogatás következménye, 
hogy legtöbb törekvésünket siker ko
ronázza. Szóval válvetett erővel 
igyekszünk a ráok következő na
poknak majdnem elviselhetetlen ter
heit a város lakosságának vá lairól 
levenni, de azzal a helyiség hiány- 
nyál,annak rossz beosztása as egy 
helyiségre való utaltság, valamint 
az alkalmazottak csekély létszáma 
miatt alig fogunk eleget tehetni 
ugyanazért, a t. képviselőtestület 
felhatalraázását kérem arra, hogy 
miután a föszánavevő legtöbb idejét 
leköti az Írásbeli munkáknak sok-

Lapunk mai ssáma 4 oldal.
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■tor aoronkivii i elintégésa » keres- 
kedíknek stb. ellenSriéie, ami miatt 
beaaeraés végett kiutalásra időt aaa- 
kitani nem tud magának, kérem, 
hogy aaját hatáskörömben megfe
leld helyiségről és alkalroaaottak fel 
fogadásáról gondoskodhasson.

ynoninyokat juttassunk
és «  alapítványokat i  
JüSigoniozó h ivatalnak.

fi /őlspán /elhívása.
— Biopt. II.

A hadigondozásra rászorult, 
támogatást igénylő hadirokkantak, 
özvegyek és árvák sorsának eny
hítésére a jótékony közönség sok 
alapítványt tesz. Ezek az alapít
ványok azonban nem felelnek meg 
sok melléktekintet miatt célza 
tuknak, miért is okszerűbb, ha 
a közönség a jótékonyságot nem 
alapítvány, hanem adomány alak 
jában gyakorolja. — Erre kéri 
fel az adakozó közönséget vár
megyénk főispánja az alábbi fel
hívásban.

•
A* Országos Hadigondozó Hi 

vatalhoz több Ízben érkeztek olyan 
adományok, amelyek alapítván)ok 
alakjában bocsáttattuk rokkantak, 
vagy hadiárvák oó jaira az Országos 
Hadigondozó Hivatal rendelkezés re 
és ahol nem történt kü ön intézke
dés aziránt, hogy ezen összegeknek, 
rokkantak és hadiárvák céljaira nem
csak kamatai, baoem tőkéi is fel- 
használhatók legyenek. Ezen alapít
ványokból azután a hadirokkantjaink 
és hadiárváink részére a minden 
esetre osak csekélyebb összegű ka
matok hasanáihatók fel és kürüibeiü 
20 év múlva, mikor a hadiárva ne 
veltetése és igy segélyezése meg
szűnik, vagy 35 óv múlva, mikor a 
rokkant és családja, vagy már el
haltak, vagy már újabb generáció 
keletkezett, amelynek segélyezésére 
jogcíme nincs s a kamatok az ado
mányozó óhajtásához képest tovebb 
oem használhatók fel, fennmarad a 
tőke, amelyet más óéira kell fordí
tani. Rokkantaink és hadiárváiuk 
érdekében mindenesetre sokkal ered
ményesebb akoió volna végezhető, 
ha ezen adományoknál a hadiárvák
nál 20 óv alatt, rokkantak és csa
ládjaik támogatásánál pedig 35 év 
alatt lassanként az egész tőke is fel
használható volna

Erre való tekintettel nagyon 
óhajtaudó. hogy az áldozatkész ada
kozók adományaikat vagy ne ala
pítvány alakban juttassák a Orszá
gos Hadigondozó Hivatalhoz, hanem 
egyszerű adomán) képen, amelynél a 
tőke felhasználását illetőleg a neve
zett Hivatal ne legyen raogkütve, 
vagy pedig vegyenek fel az össze
get rendelkezésűnkre bocsátó ok
mányba olyan kikötést, amelynek 
értelmében ezen adományoknál nem
csak a tőke kamatai, huiera -  hadi- 
árváknál 20 év alatt, rokkantaknál 
pedig 35 év alatt — maga a tőke 
á laga ii felhasználható legven.

Ezek előre bocsátása után fel
kérem Zeraplóuvárraegye minden ál- 
dozatrakész és a jótékonyoé'ok érdé 
kébeu lilát’ eddig is oly sokat áldó 
zott nemes szivü lakosait, hogy adó 
monyaikat közvetlenül az Országos 
Hadigondozó Hivatalhoz juttatni szí
veskedjenek, az alapítványt tenni 
szándékozóknak pedig nagybtcsU

— »zept, 15. 
Vészszel terhes, bánaattal tar 

Litott a világ. A nyomor a nélkülö
zés még sohasem sötótiett olyan két- 
ségbeejtően, mint most, a könay ra*g 
sohasem zudu t olyan hatalmas ára
datban, mint a mostani szomorú 
időkben.

#
Munkában edzett véreink fri

gyet kötöttek a halállal. Go'yók 
aiadatán, ágyuk poklán keresztül 
rohannak a diadalmas cél felé. Ez 
reu és ezren dő uek ki soraikból, 
uj és újabb torba lmok támadnak, 
és a frissen hantolt lögekre, -gon
dolatban az árvak, özvegyek, mi d 
uj*bb serege borul.

*
A diadalok országutjauak határ

köveire vérrel van reá festve test
véreinknek a dicsőséges 65. Ludvig 
bakák és a gorioei magyarosi hő
sök a 10 honvédek vitézi tettei.

Messze idegen főid nyugtot adó 
hantja felett egyszerű kezek ácsolta 
fakereszttjk dandárjai mutatják a 
vándornak a hazaszeretet és a kö- 
telességtdljesités tarosainak örök 
emlékezetét.

*

És beun az országban a nádfe- 
deles paraszti viskókat, főúri rangos 
palotákat láthatatlanul köt össze a 
gyáss fekete fátyo'a. Nem lehet be
csukni a szem.t, mert a sötét kép 
keresztül p rase'i szemhéjainkat; nem 
lehet bedugni füleinket, mert a sze
rencsétlen kis nyomorgó gyermekek t 
bauatos özvegyek jajja szétrepeszti 
a dobhártyáinkat. Az emberi szív 
delejes erővel viasza fordítja ar
cunkat a szenv.dő* felé.

*
És átjárja az sziveket, a testvéri 

szeretet csodálatosul fenséges ér
zete. Megnyitnak a jótékonyság ki- 
• padhatatian forrá-ai és csengő ara 
nyakkal balzsamot viszuek a szen
vedők sebére, erőt, életet üuteDek a 
szenvedőkbe.

Mint-gy vará’sszóru, a napkeleti 
mesékben, ahogy Írva vagyon, tá
madónk „Enberek", akik vagyono 
kát áldozuak nem-s szerénységgel 
azon az oltáron^ amelyiken a sz> re
tet tűse ég, égig lobogó lánggal.

figye'mükbe ajánlom, hogy ezen fen
tebb felhozott fontos szempontokat 
vegyék raioden esetben figyelembe 
s ezáltal is mozdítsák elő #okkant- 
jaiuk ős hadiárváink inteusiv támo
gatásának ügyét.

Gróf Széchényi György,
főispán.

Wa'dbott Frigyes báró a kö- 
vt kező levelet intézte gr. Sséohe 
nyi Györgyhöz, vármegyénk főis
pánjához :

Méltősdgos
gr. Síéchtnyi György urnák 
Zemplénvármegye főispánja

Sátoraljaújhely. 
Kedves Barátom!

Van szerencsém a magara és 
nőm nevében 25000 korona 5 és 
fél százalékos Magyar Hadikölcsönt 
1917. évi december hó 1-én kez
dődő szelvényeivel ide mellékelve 
azon kérelemmel neked megkül
deni, hogy ezen Összeget a dicső
séges Ludvig bakáink 15. sz. gya
logezred, valamint a 10. sz. hon 
véd gyalogezred vagy egyéb csa 
pattestokuól Zemplóuvermegyt. bői 
szármázó a királyéit és házért di 
o?őséges hősi halált szenvedett 
elesettek hátraraaradt özvegyei és 
árvái részére adoraánykép elfo- 
gadui s az illető alap számára át- 
ut búi kegyeskedjél.

Bátorkodom megjegyezni, hogy 
a hadisegóiyezós céljaira, úgy a 
Vörös Kereszt, mint hasonló in
tézmények utjáu már t’ddigelé is 
nagyobb összegeket adományoz
tunk, miért is ezen Összeget szü- 
kebb otthouuuknak óhajtjuk fel
ajánlani.

A kamatoknak és annak idején 
a tőkének mikénti felhasználására 
vonatkozó óhajuukat a veled való 
ebbeli megbeszélés után fogom 
irasbeiileg közölni.

To'asva, 1917. szept. 8.
Hazafias üdvözlettel:
Báró Waldbott Frigyes 

•
A Ludvig bakák a tizes honvé 

dek özvegyei ég árvái ma Wa'dbott 
Frigyes b^róék nevével bővítik imái 
kát. Ártatlan apró gyermekek imára 
kulcsolt sózzál gügyögő ajakkal ál 
dást kérnek az árvák Menyei Atyjá
tól, a földi atyák számár*.

-  szspt. 15,
— Városi közgyűlés volt tegnap 

délután 3 órakor Farkas Andor pol- 
gármes-t r e'noklete alatt. A közgy ű
lést a tisztviselők beszerzési előlegén 
és családi pótlékán kívül főleg köz
élelmezési ügyek foglalták le. Fel

szólalások osak a köesllátás rende
zése tárgyában tett polgármester- 
jeloutésnói — melyet lapunk más 
helyén egész terjedelmiben közlünk 
—- voltak. A hatósági husszék üzem- 
behelyezését jelző polgármesteri je
lentést már minden vita nélkül tu- 
voraásu! vették. — örültek annak, 
hogy 17-őu megnyílik a hatósági 
husszék a Rákócsy-utoai Róth-féle 
házban, hogy egyelőre 21 sertés 
húsa és zsírja kerül kimérésre és 
hogy rövidesen valószínűleg egy ha
tósági kóser husszék is megnyílik.

Vigyázzunk
a malmokra.

— szept. 15
emlékezetes, hogy tavaly egy

másután keletkeztek a malomtü- 
zek és az ország nem egy ha
talmas malomüzeme és ezzel együtt 
a raktárakban felhalmozott gabona 
és liszt esett a lángoknak mar
talékául. Az Országot Közélelme
zési Hivatal most idejekorán meg 
akarja előzni ezeket a malomégé
seket s ezért most Zemplénvár- 
megye alispánjához a következő 
rendeletet intézte :

A malmokban, főleg szókban, a 
melyek kereskedelmi őrlést véges
nek, az uj őrlési időszak elején nagy
mennyiségű gabona és lisztkésr' t k 
halmozódnak f«í.

A msi viszonyok között, midőn 
szén- és munkaerőhiány miatt a mal
mok őriőképességüket kihasználni 
nem bírják, hely érként m^g r,agy ób
bak lehetnek ezek a készletek.

Figyelemmel az országszerte 
uralkodó nagy szárazságra s az utóbbi 
időkben előfordult malomógésekre, 
másrészt arra a nagy és pótolhatat
lan kárra, me'y az országot minden 
malomtüznól egy nagyobb mennyi* 
ségü gabona és liszt elpusztulása 
által sújtja, előre meg kell tenni 
mindazon óvintéBkedóseket, amelyek 
a raalomtüaek megakadályozására, 
illetve a tüzvées lehetőségeinek 
csökkent's‘re alkalmasoknak látásá
nak.

Felhívom alispán urat, intézked
jék azonnal, hogy törvényhatósága 
területén minden nsalonsbau tüzrend- 
őri vizsgálat tartassák, melynek ered
ményéhez képest szükségesnek lát
szó óvintékedósek megtétessenek, a 
tapasztalt hiányok póto'tassanak. — 
Különösen kiterjesztendő a vizsgálat 
arra, hogy azon helyiségek, hol a 
gabona, liezt, raktárosUtik, a malom 
kigyulladása esetére eléggé tü^bizto- 
s»k-e.

A kereskedelmi őrlést végső 
malmoknál meg kell állapítani, hogy 
van-e tüzőrsógc, amennyibeu a vá
rosban vízvezeték v»", sz reltetett-e 
fel elegendő tűzcsap. — Gyuiékouy 
anyagok niucsenek-e a malom vagy 
raktár közelében ?

Megállapítandó, hogy a tűzbiz
tonság követelményeinek megfelelő

Waldbott báróék
a hősök árváinak.

•  •  •
H u s io n ö l t z t r  k o r o n á s  J ó té k o n y  a d o m á n y .

Ó v á s! B e j ö t t e m ,  h o g y  a x  á l t a l a m  g y á r t o t t

„ cflb G Ó Ía n O ~ (B lu 6 sp eC Ía lÍ té“ -nivarKafiüvlyn' t
Htdn.atai vannak forgalomban, amelyek ellen egyedüli 
védelem a védjegy ati aldirdtom pontot megfigyeléte A VÉDJEGY.

/
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helyiségek hét viszonyítva, oetn tá- 
roltatik e nagymenuyiaógü gabona, 
liszt a malmokban ; igenlő esetben 
a többlet sürgős elszállítását kell 
a Haditermény részvénytársaságnál 
ssorgalmasni,

A helyi viszonyok ős malombe 
rendezések eltérő voltára tekiutettel 
a részletes utasításokat mellőzöm, e 
helyett ismételve utalok arra a nagy 
kárra, melyet az ország a malom 
tüzek folytán szenved s elvárom, 
hogy alispán ur gyors és gondos 
eljárásával hozzá fog járu'ni ezen 
károsodás elhárításához.

Jelentés csak az esetben ter
jesztendő fel, ha valamelyik raa’ona- 
bau oly állapotot derítene f«l * 
vizsgálat, mely a raa'om Uz* raeo 
kívül helyezését icdoko'ttá l‘*rné.

Maximálni
fogják a bor árát. 

• •
ö t  korona len  a must liter)*.

— azept. 15.

Hitka do’og, de ma bátran ál át
hatjuk, hogy a világ legelégedetle
nebb népe: a szőlőbirtokosok, vidám 
mosolygó arcoal járnak a dúsan meg 
rakott szőlőtőkék között. Az idti 
szőlőtermés országosan kitűnő a nagy- 
saerüek az árak is. A hadsereg ré
siére aligha fognak az idén vásá
rolni a megfizethetetlen borokból, 
mert annak szükségletét fedezni fogja 
a saerbiai, mintegy egymillió és a 
romániai mintegy egy és fél millió 
hekto'iterre becsült termés.

E« mindenesetre mérsék'őleg fog 
hatni az árakra, bár a kormánynak 
éppenséggel nem oólja, hogy a bor
árak mérséklése iránt lépéseket te
gyen. Sokat tanácskoznak most a fö'd 
mivelésügy minisztériumban, hogy 
miként volna legjobban értékesít
hető a várható 5 millió hektoliter
nyi magyar bortermés, araelyuek 
nagy részét kivitelre szánták, még 
pedig Németország részére, amely
nek nagyobb behozatalra van szük
sége. A kormány félja éppen azért 
as, hogy a magyar bor minél ma
gasabb árat érjen el, hogy Német
országba való kivitel esetén vau 
tánkat lényegesen javítsa.

Értesülésünk szerint a kormány 
a legközelebbi napokbao rendeletet 
fog kibocsátani, amellyel a must 
árát literenkiot 5 koronában fogja 
megállapítani.

Ennek természetesen aa lesz a 
követkézéi®, hogy 8 — 10 koronánál 
olcsóbban itthon sem ehet majd 
kapni egy liter bort. — Ez a:ön
ben természetesen nem jöhet figye
lembe akkkor, mikor valutánk mog 
javításáról van szó.

H Í R E K .

— Kitüntetés. Klein Adolf 65. 
gy, ezredbe!i zászlós az ellenség 
előtt tanúsított vitéz magatartásának 
elismeréséül a nagy ezüst vitózaégi 
éremmel lett kitüntetve.

—  Bírósági áthelyezés. A t  igae- 
lágügyrainiszter Nagy Gyula osáki- 
gorbói járásbirósági írnokot a aátor- 
aljaujhelyi járásbírósághoz helyez
te át.

—  Az ügyvédi kamarából. A kas
sai ügyvédi kamara közhírré teszi, 
hogy Werner .Gyula varanr.ói ügy

védet elhalálozása folytán a kamara 
ügyvédi lajstromából törölte és iro
dája részére Pereszlényi István va- 
ranaói ügyvédet nevezte ki gond
nokul.

— As országot református zsi
nat október hó 22-én ül össze Buda
pesten. A tissáninneni ref. egyház
kerületből a zsinaton részt vesznek : 
Lelkészek Révész Kálmán, Gzinke 
István, Kérészy Barna, Komjáthy 
Gábor, Vadászy Pál, Idrányi Barna. 
Bálint Dezső. Világiak : Dókus Eruő 
főgondnok, M*czner Béla. Dókus 
Gyula, Mtczner József, Ragályi Béla, 
br. Vay Elemér, Bizony Ákos, Lu 
kács Géza és az egyhátkerii’öli püs
pök Tüdős István.

— A főispán g r .  Széchényi 
G y ö rg y  u r  Öm éltósága m agán fe -  
é tk e t '  csak kedden és csü törtökön  
d. e. io - tö l  fé l  i  ig y d. u . j —6 -tg  
fogad .

— Az Ipari munkások ellátása.
Az Országos Közélelmezési Hivatal 
érdnkea rerd Jetet kü'dött a várme 
gye a'ispánjáho*. A rendelet az ipari 
munkásság ell átását uj alapokra fek
teti, ámenéiben a munkásság és 
azok csa áltagjai részére nagyobb 
adagokat és lisztmennyiségeket álla
pit meg, mint a lakossíg többi ré- 
se'ntk.

—  Rendőri sajtóirodát U kérünk. 
A Farkas Andor polgármester által 
létesített városi sajtóiroda kitűnően 
működik. Hálásak lehetünk a pol 
gármesternek az intézmény létesitó 
séért, raurt azzal betekintést enged 
a sajtó képviselőinek még idő előtt 
olyan rendelkezésekbe, amelyek nyíl- 
vá osságra hozatala a polgárság 
eminens érdekében valók.Hasonló van 
fontos azonban a rendőri hírszolgá
lat i*. Tudott do'og ugyani?, hogy 
nagyon sokszor a sajtó tette a nyo
mozást sikeressé és épen ezért u 
rendőrségnek is érdeke, hogy a sajtó 
foglal! oaték intenzivebben a rendőri 
eseményekkel. Most, hogy a városi 
sajtóiroda működik, tanácsosnak vél
jük azt rei>d)ri sajtóirodává kiegé- 
síit-tni, il’etv ' a rendőrséget fel 
kérui, hogy ad,a le a rendőri híre
ket a városi sajtéiiodának. Ezzel 
nemosak nekünk szolgál, hant in a 
saját helyzetén is könnyít, mert 
mint f utóbb mondottuk, a bűnt se
ték szélesebb körben való publiká
lása nagyon elősegíti a tettesek 
gyors kétroktritósót.

—  A 18— 20  évezek népfelkelők 
a honvédelmi raiuiizter rend Jete 
„érint október hó lö-ón tartoznak 
bevonu'ni katonai szolgálatra.

— Pénzintézet affillá lá t. Mint 
értesülünk a sátoraljaújhelyi Taka
rékpénztár R. Társaságot a Magyar 
Bank és kereskedő mi részvénytár
saság affiliálta. A jelenlegi részvé
nyek megfognak szűnni és azok 
helyett 200 korona névérlókü bemu
tatóra szóló részvények adatnak ki, 
Aa affiliált intézet bonitását bizo
nyítja, hogy a Magyar Bank, a Ta
karékpénztár legutóbbi alaptőke 
emeh'skor 1000 koronán elhelye
zett részvényeit, 1100 koronán váltja 
magához, A háború elmúltával a 
Magyar Bank teljes áruüzlet körét 
lehozza ide, amiáltal uj petsdülő élet 
indul meg kereskedelmünkben és 
piacunk, amely eddig pénzintéze 
teink tartózkodása folvtán nagyon 
sivár volt, bizonyára uj nagyarányú 
vállalkozáíokkal fog bővü’ni.

—  A felmentóeek reformja. A
magáncégek és vállalatok meghatá
rozott időre felmentett alkalmazot
tainak, ha további felmentésre ref
lektálnak, a legújabb intézkedés 
sierint, felmentésük lejárta előtt 
r-gy két hónappal a katonai parauai- 
nokságnál jelentkezniük kell, ahol 
orvo.i vizsgálat állapítja meg alkal
masságukat. Az orvosi bizonyítványt 
a fe’racntéii kérelemhez kell csa
tolni.

—  A felmentett tisztek behívása.
A törvényhatósághoz leiratot inté
zett a honvédelmi miniszter, aki 
nagyjelentőségű elhatározásra szólítj^ 
fel a vármegyéket és városokat. A 
miniszter rámutat, hogy a háború 
alatt tisztekben nagy fogyaték állott 
be, ami szükségessé teszi, hogy a 
háború győzelmes folytatása érde
kében a polgári hatóságok és hiva
talok ismert áldozatkészségére apel
láljon. A honvédelmi miniszter arra 
kéri a hatóságokat és hivatalokat, 
hogy azokat az arovonalbuli szolgá
latra alkalmas 1870. óv után szu e- 
tett tiszteket és zászlósokat, akik 
eddig mint polgári hivatásukban 
nélkü özhetetlenek, a katonai szol
gálat alól fel voltak mentve, bociás- 
hák a hadvezelősóg rendelki zésére. 
Ezt az ádozatot nem kívánja a mi 
niszter megfelelő e’.lanszo'gálat nél
kül igénybe venni és ezért mi den 
rendelkezésre bociátaudó felmenteti 
tiszt vagy zászlós helyett két tény
leges katonai szolgálatban álló, azon
ban frontszoigálalra már nem alkal
mas, vagy 1876. óv előtt szü otttt 
hasonló hivatásu tisztviselőt ajánl 
fel. Arra kéri a honvédelmi minisz
ter a törvényhatóságot, hogy al itsa 
össze az arcvoaaibe i szó gá'atra aí 
kalraas 1876. óv óta született és ed 
dig felmentett összes tisztek, zászló
suk névjegyzékét, megjelölve azo
kat, akik az említett értelemben be- 
hívhatók. A katonai szolgálatra be- 
hivandók és helyettük felmeuteudők 
névjegyzékét bizottság fogja végle
gesen megalapítani, amJybe a tör 
vényhitóság is jelöl tagokat. A név
jegyzék beküldését szeptember hó
ban kéri a miniszter.

— Sportalet. A sátoraljaújhelyi 
atbletikai club, amely a háború tar 
Urna óta, tagjainak hadbavonu- 
uulasa folytan tétlenségre vo.t kár
hoztatva, ismet m gkizdeite rnükö 
dósét. Rivid időn Le ül két nívós 
football mérkőzést reudezett., ame
lyekből dacára a még hiányos ősa
pát üsszoáilitásáuak, győzteseu ke
rült ki. Az iutézősóg ezidőszeriut a 
kassai, miskolci és budapesti c ub 
bókkal tárgyal, úgy, hogy rovidistu 
gyönyörködhetik ismét a közönség 
a régi fényű „Sac" footba 1 mérkő 
zésekben,

—  Jótékony adomány. A gyárte
lepi dal, zene és önképzőkör vezető 
sóge 200 koronát adott át nekünk 
a hadárvákuak szóló rendelt* téss-1. 
Az Összeget illetékes helyre jutattuk.

— Lopások a vasúti állomáson.
Egy kitüuőun szervezett rablóbanda 
működik már hossaabb idő óla a 
helybeli vasúti állomáson. A lezárt 
waggonokat felfeszitik és a vasúti 
koosikból métermázsa számra hordják 
el a különböző küldeményekéi. Do
hány, túró, cigaretta, szappan, bőr, 
tör, gyümölcs és kézraüáru külde
ményeket dézsmálják meg különös 
előszeretetté'. A rundőrzég karöltve

a pályaudvari csendőrkülöuitraény 
nyel széleskörű nyomozást indított 
és igy alapoz a remény, hogy a be
törő társaság rövid időn belül hu
rokra kerü'.

— Körözés. A sientesi csendőr- 
szakaiz köröző levelet sdott ki 
Gsepregi Lajos 2i éves, betörő ka
tonaszökevény ellen, arait rendőrsé
günknek is megküldött. Gsepregi, a 
ki betöréseit leginkább katonaruhá- 
bwu szokta elkovetui, a feltevések 
szaruit a legutóbbi időöeu a róna. 
kall*, papiakban és más helyekeu 
eLüvtileU bulöréiek elkövetésével 
is gyanúsított. Kézrekeritése iránt 
országos körözés indult nng, mert 
az itt elkövetett betöréseken kívül 
különböző helyeken elkövetett ön- 
szegen mintegy 100 betöréses lopás 
is terheli a lelkét.

— Lakásfosztogatások történtek 
a legutóbbi időkben. Alkulcscsal és 
erőszakos módon nyitják meg a la
kásokat és a mi kezük ügyébe akad 
azt elviszik az ismeretlen tettesek. 
A közönség több figyelmet fordítson 
lakásának elzárására.

— A bükkönymag maximálás ára. 
A hivatalos lap kurmáuyrendeletét 
közöl, amely a hükkünyrnag maxi
málás árát métermác8ánként hetven 
koronában állapítja meg.

— Iskolás gyermtkek egészségét 
a hűtéstől a jó talpú cipővel tudjuk 
csak megóvni. E óéira szolgál a 
M e 1 d e r-sodrouy talp, mely az ép 
cipőnek talpát a kopástól ós átned
vesedéstől megóvja. De elő lehet 
szedui minden félretett régi rossa 
talpú cipőt is, mert ha azt Melder- 
sodronytalppal látjuk el, megint 
haszualhatóvá tesszük anélkül, hogy 
egyéb költséggel járna, mert a Mel- 
der-sodrouy talpat mindenki önmaga 
erősítheti fel. Minden kereskedőnek 
Hajat érdeke, ha a nagyközönség ré
szere ezen rendkívül gazdaságos cik
ket hozzáférhetővé tenné azáltal, 
hogy raiuden számból megfelelő 
raktárt tartami.

H a s z n á lju n k  
h a d iseg é ly  póstabélyeget.

Felelős szerkosztő: Landetmann Miksa, 
Szerkesztő: 6yörgy Lajos.

3 5  é v  é t a  fe n n á lló

borbé l y  üz l e t
modern berendezésiéi, betegség 
miatt Sárospatakon a Ffl-utcán

eladó.
Értekezni lehet Vitkaynénál.

Ü T lord ók
150 d r b . 5 0 - 6 0  l i t e r e s
130 „  1 0 0 -1 2 0  „
4 0  „  1 5 0 -1 6 0  „

legjobb mlnőségQ tölgyfából 
készült budapesti gyártmány
ab Budapest X. 74. pr. hektoliter

a z o n n a l s z á ll íth a tó .
Szives megkereséseket kér

frieölSníer Bernit és f ia
Vásárostumény.
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J E L D E R ”
Talpalja czipőjét mindenki 

önmaga

„M E L D E R‘

a r s

§

S O D R O N Y - T A L P P A L .
Lyukas czipőn uj talpat pótol!

Kellemes I Ruganyos ! Zajtalan!

€1 nem v eszíthe ti 1 Kereskedőknek nagyforgalmi cz ik k ! |

Kapható nagyban a magyarországi vezérképviseletnél :

Weiszenlów Zs., Budapest,
_  I. Lógodi-utcza 50. Telefon: 136—74. J

b v s = £ » < r ------------------------------------------------------

T E  A - E X T R  A C T

P a l i c s k ó  J á n o s
szobafestő, tapétázó és mázoló.

Első rendű munka a legszebb festőminták és tapetaszerii 
festésekből a legmodernebb kivitelben.

Feltűnő újdonságok I Legjobb anyagok 1
la k á sa . Sátoraljaújhely, Xossulh f  ajos-ulca 15. szám

Elsőrangú halcsontos és halcsont nélküli

n r  f ű z ő k
legújabb fagon szerint, valamint különféle 
haskötők, hátegyenesitők, melltartók stb.

1 mérték szerint készülnek =  

L O R B E R  S A R O L T A
fflzőtermében Sátoraljaújhely, Kazinczy-utcza 6. sz.

Saját készitményü kész fűzőkből nagy raktár.
Javítások és tisztítások pontosan készülnek.

i f
S z a l á m i '

Ajánlunk száraz, belsőség- és lisztmentes •1

m a r h a h ú s -s z a lá m it  kgr. ként 1 2  koronáért

C i t r o m o s  cukorral vagy anélkül, 
R um aróm ás cukorral, vagy anélkül.
Reggelire, uzsonnára kitűnő. Kiválóan jóízű.

Legkisebb szállítható mennyiség 1 kilogramm. 
Szétküldés naponta postacsomagokban utánvéttel, vagy 

a pénz előleges beküldése mellett.

Hunnia Kereskedelmi R.-t. Budapest,
(JjH Kertész-utca 27. Telefon 146—61. Wl

szalámit, dlsznóhus, marhahús és 
szalonnával vegyeset

príma disznóhus-szaiámlt 
á la Krakauer

I S

1 7

18

Hunnia Kereskedelmi R. T.
Telefon 148—61.B u d a p e s t , Kertész-utca 27 4

J ó tá llá s  a bizto* eredményért.

Törvényesen
védve.

R e l t t e r  O s z k á r
nagybccskereki ny. főkapitány és 

fajbaromfi-tenyésxtőnek 
nagyszerű találmánya a

„ P  A T K Á N  I N “
patkányirtó-szer, (nem méreg) mely 
emberre és háziállatokra nem ártalmas

1 íoboz á ra  5 X,
mely elegendő körülbelül 60 patkány 
kiirtásához. — Minden dobozhoz 
használati utasítás van mellékelve. 
Ismertető prospektust, melyben le van 
Írva, hogy különféle nagyságú gazda
ságban hány adag használandó, —■ 
kérésre ingyen küld a PATKÁNIN 
gyár egyedüli elárusítója, a Torontáli 
Agrárbank Részvénytársaság Nagy- 

becskereken.

r,
Ipgevorszbban elnJu'aiEtja a 
Dr. Flesch-féle eredeti

„BARNA-ZSIR“
Nir C8 s*ag», nem pisgkit. Min* 
clie: er*deti pecsétes Dr. F eich- 
félót kérjünk. Próbttégely 1*60 
K, n»rv tégely 3 K, családi 
tégely 9 K. — Kapható a hely
beli KyógysiertáraVhan, vagy 
direkt a készítőnél rendelhető.

Dr. FLESCH E.
„Korona" gyógysaertára Győr.

jttak u latura-pap ir
könyvnyomdánkban kapható.

Egy jó házból való fiú

tanulónak
könyvnyomdánkban 

f i z e t é s s e l  f e lvétet ik.

Dr. Kovaliczky Elek sátoraljaújhelyi klr. köz
jegyző a jogkereső közönség szives tudomására 
hozza, hogy folyó évi október 1-étől kezdődőleg 
a közjegyzői irodában

köznapon d. e. 1—1 óráig 
vasár- és ünnepnapon d. e. 9—11 „

tartanak hivatalos órákat.
A délutáni hivatalok órák tehát betzOnnek.

Nyomatott Landesmann Miksa és Társa könyvnyomdájában Sátoraljaajbaly


	70

