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Alkotmánypárt.
— »zept. 21.

(.£. B.) Eierkilenciziítizben 
történt, békéi időkben, távol a 
világháború gondolatainak rémé
től, Magyarország politikai sorsá
nak irányításában uj kurzus je 
löltetvén meg, az Alkotmánypárt 
a király és nemzet harmóniáját 
célzó munkapárti törekvések ut- 
jáböl — félreállt. Sőt a párt ve
zért,  Andrássy, egyetlen hivét 
sem tartotta vissza attól, hogy a 
munkapártot e törekvések utján 
támogassa. Hogy közben az Al
kotmánypárt ismét megalakult, ez 
ma már, a dolgok méhében rejlő 
okok ismerete mellett, érthetőbb 
momentummá vált. És ez nem 
csupán történelmi momentum. A 
külpolitikában 1910 óta sötéteb- 
ben tornyosuló teliegek köteles

ségévé tették Andrássynak, hogy 
éppen ő, a külpolitikai kérdések 
ben világhíres, legnagyobb iia a 
nemzetnek, jobban előtérbe lép
jen. A nemzet sorsdöntő, nagy 
küzdelmének előzményei során jó- 
tzeraü politikus Andrássy minden 
lépése mögött a külpolitikai re 
lációk vonalait látta.

Hogy mi itt a végvidékeken, 
távol a nagy politika fütőkohójá- 
tól, ezt nem láthattuk világosan, 
hibás benne főként a rendszer, 
mely merev pártszempontokból 
nézte és nézette a dolgokat. Bi
zonyos önelégültaéggel mondhat
juk, hogy — a munkapárti po
litikát, azt a szekerat, melyen az 
Andrássy lépéaeit gyaláró hirko 
rus járta be az országot, soha 
sem toltuk. Vártuk az események 
kifejlődését, mert éreztük, hogy 
Andrássy újabb aktivitása mögött 
nagy események előrelátásának 
rugói működhettek.

Andrá.syt Tisza a katonai kér
dések nyomán támadt parlamenti 
vihar sodrában vezettette ki a 
képviselőházból, fc. a háború első 
napján a magyar szó és dal Iá
idtól lelkesítve, piros-fehér-zöld 
pántlikásan sietett a nemzet a 
.beözönlő, orosz invásió megál
lítására. A .kivezetett. Andrássyt 
tragikus gyorsasággal igazolták az 
események és mégis a .kivezető. 
Tisza akarta volna a nemzeti erő 
kifejtésének a nsgy világproblé
mába állított politikáját képviselni. 
Cl éppen az Alkotmánypárt ki- 
sárásával, csendes, de annál in
tenzivebb üldöztetésével. Sajtó
jukban a gúny és méregkeverés 
minden esikötével a .pluralitásos 
grófok «-ról szólt a sok keserű 
ének és lám, éppen arról a plu
ralitásról is kisült, hogy ha tör- 
vény lehetett volna a javaslatból,

ma nem kellene szégyenkeznünk 
azon, hogy Magyarország parla 
mentje az egyetlen a világon, a 
melyben a szociáldemokráciának 
egyáltalán nincs képviselete.

Andrássy katonai és választó 
jogi politikája, az Alkotmánypirt 
kö-'bül állván a munkapárti és a 
függetlenségi párti harcok malom 
köve közt, viselte az őröltetés 
ódiumát; egy világháborút kellett

megérnünk, hogy ezt a politikát 
megértsük, követhessük és tanul
junk belőle.

Jól vigyázzunk, az elórelátás 
hiányán vagy eltévesztésén m» a 
nemzet uj ezer esztendős jövőjé
nek sorsa fordul. Figyeljünk az 
Alkotmánypárt jövendő szerepére, 
vezérének szavára és elhelyezke 
désére.

3.885,650 koronát
jegyzett Ujhely

i l¥. hadikölcsönre.
R'*gen lezárult ugyan már 8 

hatodik magyar hadikülosÖn jegy
zési határideje, de csak e napokban 
ámították hivatalosan össze a végső 
eredményeket. Nemsokára pontos 
számtdatok fogják hirdetni a ma
gyar nemzet mér hatodszor meg- 
nyilvánu’t áldozatkészségét, amint
hogy már pontos námudatokkal 
azo'gálhatunk Sátoralj»ujhely áldo
zatkészségéről

Köiel négy millió koronát jegy
zett Sátora'jaujhely varos közön
sége a hatodik magyar hadikülciön- 
r j . O yau iraponá óan nagy össze 
get, arai y«t a legvérmestbb remé
ny il«k mm hittek. De ennek a ha
talmas eredménynek az érdeme 
nemcsak ároké, akik az áldozatot 
hozták, habéin azoké is, akik fárad
hatatlan munkával agitáltak a hadi- 
külcsön sikere érdekében.

Főleg .Ylattyaiovszky Kálmán tb. 
főszo'g-birónak és Tiraa Tibor fő
hadnagynak van nagy részük as el 
ért eredményben. Ök, akik pusztán 
csak iáját akaratukból hazafias ér
zéstől hajtva álltak a hadikölcsönt 
propagálók sorába, közel egy rail'ió 
koronát jegyeztettek a hatodik ha 
dikölcsonre. Igazán csak leemelt 
föreggel állhatunk meg mindkettőjük 
előtt és a legnagyobb elismerés és 
hála hangján emlékezhetünk meg 
példát adó önzetleu házasságukról.

De uem kicsinylendők pénzinté
zeteink érdemei sérti. Ha akadtak is 
olyanok, akik nem állottak a várt 
buzgalommal a hadikölosön szolgá
latába, pótolta elmaradásukat a töb
biek megfeszített munkája. Első ha 
lyen kell természetesen megemlítő 
útink a Sátoraljaújhelyi Polgári Ta
karékpénztárt, mely egymaga 824450 
koronát jegyeztetett. De nem ki
sebb az éid^rae a Hitelbank rész
vénytársaságnak és a Sátoraljaúj
helyi Takarókpánstáruak sem. Előbbi 
630400 koronát, utóbbi 448650 ko
ronát jegyeztetett.

Álljon itt egyébként a jegytési

824450 K 

580400 ,

45COOO ,

eredmény részletezés^, amely ön
maga dicséri Sátoraljaújhely város 
nemes áldozatkészségét:

I. Sátoraljaújhelyi Pol
gári Takarékpénztár jegy
zési eredménye :

II Hitelbank R. T. jegy
zési eredménye:

III. Mattyasovszky Kál
imén tb. főszolgabíró 
jegyzési eredménye:

IV. Sátora'jaujhelyi Ta
karékpénztárjegyzési ered
ménye : 448550 „

V. A ra. kir. honvédőrkü-
lönitmény (Tima Tibor fő
hadnagy) jegyzési ered
ménye : 400500 „

VÍ. Mezőgazdasági Bank 
r. t. jegyzési eredménye : 221000 „

VII. M. kir. adóhivatal
jegyzési eredménye : 201000 „

VIII. Megyei Á'talános
Bank jegyzési eredménye: 1Ö7W00 „

IX. S ítoralj*ujhelyi Köz
ponti Takarékpénztár jegy
zési eredménye: 130050,,

X. Sátoraljmjhelyi Nép
bank jegyzési eredraéuye : 128500 „

XI. O^alrák-Magyar Bank
fiókjának jegyzési ered
ménye : 190250 „

XII. Baokegye8ület It.
T, jegyzési eredménye : 106200 „

XIII. Z ‘iuplénmegyei ke
reskedelmi-, ipar, terraény- 
és hitelbank jegyzési ered
ménye ; 88760 „

XIV. M. kir. póstahivatal
jegyzési eredménye : 75000 „

Összesen ; 8885650 k.
Örömteli büszkeséggel hozzuk 

nyilvánosságra ezt az eredményt, 
melynél ékesebben semmi sem bi 
zonyithatja Sátoraljaújhely áldozat
készségét. De bizonyíthatja ez az 
eredmény ar ország hatalmas' gaz
dasági erejét is, mert a sátoraljaúj
helyi eredményhez hasonló valószí
nűleg az ország többi városainak 
jegyzési eredménye is.

És ezért nem féltjük ennek az 
Országnak jövő sorsát. Mert amely 
nemzetnek fiai ekkora erŐfesaité- 
sekre, az áldozatkészségnek ilyen 
mértékére képesek, azt letiporni gaz- 
dasAgilag sem lehet.

Lapunk mái száma 4 oldal.

H polgármester
U jhely fe j lő d é sé é r t  • •

Hslyezzük Sitoraljaujheljrbe 
a Törkölyfőző Szövetkezet 
székhelyit.

— azapt. 82.
Nagyfontosságu, Sátoraljaújhely 

város kereskedelmi forgalmára je
lentős mozgalmat indított Farkas 
Andor polgármester.

A tokaj-hegyaljai szőlősgazdák 
törköly főző szövetkezete — amint 
annak idején meg is irtuk — Tokajt 
választotta székhelyéül. Az idő azon
ban rávezette a szövetkezet veze
tőit arra az igazságra — amelyet 
kezdettől fogva hirdettünk — hogy 
a vármegye egész területére kirer- 
jedő minden fajta akciónak a vár
megye székhelyéről kell kiindulnia. 
Mozgalom indult hát meg a szövet
kezet kebelében, hogy a székhelyt 
Sátoraljaújhelybe, a vármegye szék
városába tegyék át.

Ámde..Sárospat«k, mint minden 
más kérdésben, riválisként lépett fel 
a székvárossal szemben és erős ak
ciót indított a szövetkezet székhe
lyének Sárospatakra való helyezése 
érdekében.

Farkas Aador polgármester fel
ismerve a székhely idehelyezésének 
nagyfontosságát, ugyancsak akoiót 
kezdett Ujhely érdekében ér aa ak
ció sikerét biztosítandó, következő 
felhívással fordult Sátoraljaújhely 
város szőlőbirtokosaihoz :

A „Tokaj-Hegyaljai 8sőlősgaz- 
dák törköly főző szövetkezetének* 
1917. évi szeptember hó 23-án 
(vasárnap) délután Tokajban tar
tandó közgyűlésén fog elhatátoc- 
tatni, hogy a szövetkezet székhe
lye Sátoraljaújhelybe helyettes- 
sók-e át?

A megtartandó közgyűlésre az
zal a kérelemmel hívom fel a t. 
Szőlőbirtokos ur figyelmét, hogy 
a közgyűlésen okvetlen megje
lenni s b. szavazatával aa említett 
óéit szolgáló indítványt támogatni 
móltóztassék.

Szives tudomására hozom, hogy 
a cél elérése érdekében a t. Sző
lőbirtokos ur részéről kifejtendő 
bármily agitáoióho* készséggel 
nyújtok segédkezet s ugyancsak 
készségesen teszek magamévá — 
ha egyáltalán teljesíthető — min
den oly, a város közönsége résié
ről elkötelezést jelentő Ígéretet, a 
mely a megtartandó közgyűlésen 
abból a célból fog elhangzani, 
hogy a székhely ide való áthelye
zése ügyéuek a közgyűlés több
ségét megnyerjük.

Minthogy a megejtendő szava
zás alkalmával egy szövetkezeti tag 
csupán 5 tag meghatalmazását ér
vényesítheti s a vidékről szerzendő 
meghatalmazások szintén érvénye
síteniük : aminél nagyobb számmal 
való megjelenés, a siker érdeké- 
ben, fölötte kívánatos.

l f t-
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Indulás Sátoraljaújhelyből 28-án 
délután 12 óra 9 perckor. A bőd* 
rogkeresaturi vasúti állomáson ele
gendő számú fogatúk állnak as 
érkezők rendelkezésére.

A sárospataki birtokosok nem 
sajnálják a fáradságot, hogy a 
sikert nagyközségük ssámára ké- 
ssitsék elő s csaknem teljes ssám- 
mal való megjelenésükkel akarnak 
egy oly többséget reprezentálni, 
mely a asékhelynek Sárospatakra 
leendő áthelyesését határolná el.

Nésetem szerint a kombináoiőba 
vett négy járási ssékhely kösUl a 
Sárospatakra eső válasatás lenne 
ai érdekelt birtokosságra nézve a 
legkevésbbé szerencsés. Minden 
szerénytelenség nélkül állapíthat 
juk meg, hogy akár a tokaj-hegy- 
aljai borvidéken való — különö 
sen vasúti forgalmi saanapontból

hasonlíthatatlanul előuyös — el- 
helyeskedósünket, akár as érde
keltség ál te lánoi érdekeit vesssük 
tekintetbe : előnyUuk úgy Sáros
patak felett, raiut a többi kombi 
nációkkal hz inban nyilvánvaló.

Kérem asért, móltóstassók fen
tebb előadott kérésemnek eleget 
tenni, hogy a hozandó határozat 
a birtokosság és városunk érde
keit szolgálhassa.

His8iük. hogy végre felébred 
Sátoraljaújhely közönségében a vá
ros fejlődése iráuti érzék és meg 
értve a polgármesteri fölhívásban 
kifejtett igazságokat, a holnapi köz
gyűlésre tömörülve ki fogják har- 
ooloi a szövetkezet székhelyének ide- 
helyezését.

betolakodott, alkalmatlan 
tői.

Hiuui szeretnők, hogy felszóla 
tágunknak lesz eredraóiye. Elismer
jük a rendőrkapitány nehéa helyze
tét. Tudjuk nagyon jól, hogy kevés 
rendőre van és a meglevők nagyobb 
része csak saükségből fe fogadott 
hadirendőr. De ma a város megél 
hetésének a biztosítása, aa árdtági- 
tások megszüntetése az első és leg
főbb feladata a rendőrségnek, ha ez 

munkája mindjárt egyéb teendők 
elhanyagolásával is jár.

Ne késlekedjék hát soká a rend
őrség, hanem tisztítsa meg minél 
előbb a várost — aráig nem késő —- 
as alkalmatlan idegenektől.

H o z z á n k  ö z ö n l ö t t e k
a  B u d a p e s t r ő l
k i t i l t o t t  g a l í c i a i a k .

•  •  •

Elviselhetetlen piaci árak.
— siept. 22,

Még nem rég jelent meg a bel
ügyminiszter rendelete, amelylyel 
Budapestet az alkalmatlan idegenek
től kívánta megszabadítani és a ren
deletnek máris meg van a hatása. 
Hatását érzik már a Budapestiek, 
akiknek a megélhetési viszonyai kez
denek könnyebbedni és hatását érez
zük mi Ujhelyiok, akikuek araugyis 
nehéz megélhetéaét kezdik már ue- 
ziteni.

Mert — és ez talán furcsáé fog 
hangzani — a Budapestről kizavart 
idegenek közül többen Ujhelyben 
telepednek le és Ujhely lakás és 
élelmi viszonyait fogják eiviaelhe 
tétlenné tenni.

Ne értessünk félre. Igazán nem 
az idegenek iránti türelmetlenség 
íratja velünk e sorokat. Nem saj
náljuk senkitől a megélhetést ét ren
des viszonyok közt csak örülnénk 
városu'.k gyors népesedésének. De 
ma, amikor magunknak is keserve
sen kell küzdeni a mindennapi be
tevő falatért, araikor napokat kell 
végig verekedűüuk, hogy valame
lyes élelmicikkhez juthassunk, nem 
szívesen látjuk az idegenek beözön- 
lését.

És különösen az olyan idegene
ket nem látjuk szívesen, akiknél 
nem számit a pénz, akik semmit sem 
drágálWnak, akik, hogy könnyűvé 
tegyék maguk részére az élelmiszer 
beszerzést, a mai elviselhetetlen árak 
kétszeresét, sőt háromszorosát is haj 
landók megfizetni.

Elég nekünk a magunk baja 
őnólkülök is. Eegot szenvedünk mi, 
ha ők nem is verik fel az árakat és 
ezért ne lássanak abban valami kü
lönös gyűlöletet, ha felhívjuk rájuk 
a rendőrhatóság figyelmét.

Igaz ugyan, ho; y rendőrhatósá
gunknak a mi figyelmeztetésünk nél
kül is intézkednie kellett volna már. 
Debát mi hajlaudók vagyunk el

hinni, hogy más irán>u elfoglaltsága 
miatt eddig nem szerzett tudomást 
az idegenek beüzönlósérő'. Nem volt 
idejük még tapasztalni,

hogy már napok éta Idegen, 
eddig még soha sem látott cm 
berek loplk el a piacot és hal
latlanul magas árakon vásárol
ják össze az élelmiszereket.

A belügyminiszter rendelete • 
úgy látszik — nemcsak a fővárost, 
de a nagyobb vidéki városokat 
meg akarja védeni. Sátoraljaújhely 
speciális helyzete pedig fokozott vé 
delemre szőrű'. A mi megélhetésünk 
— mióta a belső hadműveleti terű 
lethe* tartozott városuok —■ külö
nösen nehéz. T-ljesen kifogytunk 
roiudenből és osak horribilis áron tu 
dunk hozzájutni élelmiszerekhez.

Megnehezíti a m egélhetést a ho- 
tek óta t#r(ó borvásár ij . Hutek óta 
ugyanis az idegen kereskedők tömege 
lepi el a város-t, akik — ez csak ter
mészetes — erősen megdrágítják 
élelmiszereket.

Mind zt eltűrjük. Az általános 
drágasággal és élelmiszer hiánnyá 
szemben tehetetlenek vagyunk. A 
kereskedők ittléte más oldalról gaz 
dasági fellerdü ést okoz. De semmi 
szükségüuk a Budapestről kizavart 
galíciaiakra.

Semmi szükségünk nincs arra 
hogy csak most bevándorolt 
galíciai asszonyok 100 koroná
jával vásárolják a libát, 40 ko 
rónát adjanak egy pár kacsáért 
és 12 koronát Ígérgessenek a 
hal kilójáért.

Ezt kötelessége megakadályozni 
a rendőrhatóságnak. S jmmi sem le
het annyira sürgős, minthogy végei 
vessenek ezeknek az árdrágítások
nak és megszabadítsák a várost a

Életbelépett
a rayon irozás.

•  •
21 kerületre ontották 
a Tárolt ■ könnyebb 
elláthatás érdekében.

-  ii .p t. 22,

A rayoniroris, amelyet már 
oly régen sürgettünk, régre életbe
lépett. László Ferenc főszámrevő, _
a közélelmezési ügyosztály veze- Th.ly Kálmán, Dianna, D íkui, Ma-°  . tnlut M^irt.ilan Mr t*.f Antlairif ár l.v n .
tője 25 kerületre osztotta a vá

idegenek- Bithory-uteák lakosai Krausz Far
ikas kereskedőhöz van iák beosztva.

XIV. kerület: Sárospatak felé 
fekvő Hegyek, Tanyák, Gyertyagyár 
lakosai Friedmann Ábrahámné ke
reskedőhöz vaunak beosztva.

XV. kerület: Andrásav-utoa la
kosai Klein Géza kereskedőhöz van
nak beosztva.

XVI kerület: Alsó és Felső- 
Zsólyomka, Tompa-utcák lakosai 
MUller Gyuláné kereskedőhöz van
nak beosztva.

XVII. kerület: Siabadságtór la
kosai Rosenberg Hermán kereske
dőhöz vannak beosatva.

XVIII. kerület: Sátor, Bog- 
lyoska, Kertéaz, Vig, Májuskut, Szőj, 
Köves, Várhegy, Törrtk-utcik Izko 
szi Schlamovlcs Dávid kereskedőhöz 
vannak beosztva.

XIX. kerület: Thököly, Honvéd 
Stuller Antal utcák lakosai Rosen
berg Bernát kereskedőhöz varnak 
beosztva.

XX. kertiV: F *osk«\ JVika, 
Zarándok, Pipa, Boruth E., Mária. 
Stahtin Vilnaos utoik lakosai Amsei 
Aronné kereskedőhöz vannak be 
osztva.

XXI. kerület: LSnvayutca la
kosai Waldmann Plnkász kereske
dőhöz vannak beosatva.

XXII. kerület: Kereazttér, Gi
zella, Kerek, Fürdő, Pázsit u'cák 
lakosai Moskovssky István kereske
dőhöz vannak beosztva.

XXIII. kerület: Bern íth, Drugeth,

tolaai. Névtelen, Réz-téglagyár lato- 
loJC «  2  7  S.i Varga P. k.reskedőna. v»on»krost és minden kerületet máz más beosztva.
kereskedőhöz osztott be, hogy az 
állandó ácsorgást megszüntesse.

Az uj kerületi beosztás a kö
vetkelő :

I. kerület: RákóeTy-utoa, Mfce- 
ner Gyu’a u'ca, Bor«ii ut f lé eső 
tanyák, Sziget, Jusafus és Virág 
Ut az  lakosai Blumenfeld Jenő ke
reskedőhöz vannak beosztva.

II. kerület: Ríkóozi-tér, Zrínyi,
Perényi, Jávor, Józan?, Wesselényi.
Szemere, Beztrédi, B ross, Pálóczi.
Hunyady, Bethlen, D >bó, Jókai éi 
Zárd* u oák lakosai Gyarmathy Béla 
kereskedőhöz vannak beosztva.

III. kerület: Kazinczy utca páros 
há?8 ám és Mdorn utca lakosai 
Feuersteln E. kereskedőhöz vannak 
beosztva.

IV. kerület: Kzzinozy-u'ca pá
ratlan házszám alatti lakosa' Behyna 
Testvérek kereskadőhöa vannak be- 
oztva.

V. kerület: Hántfa és Sziv-utoa 
lako3»i Taub Frida kereskedőhöz 
vannak beosztva.

VI. kerület: Deák, Vörösraarthy 
és Ovóda utcák lakosai Szépkuti Jó 
Ziefné kereskedőhöz vannak beosztva,

VII. kerület: Kossuth Lajos-utca 
lakosai Frischmann Ernő kerekedő 
hözva^ntk beosztva.

VIII. kerület: Kossuth F-renc,
Dohány, Batthyányi, Bajaa, Zápolya,
Mező-utoák lakosai Salamon Béla 
kereskedőhö* vannak beosztva.

IX kerüh't: Apponyi, Kisfaludy,
Kölcsey-utcák lakosii Grünfeld Han- 
rikné kér skedőhöa vannak be
osztva.

X. kerület: Molnár István, Uj 
falussy, Bercsényi u. lakosai Dcutsch 
Abrahám kereskedőhöz vannak be
osztva.

XI. kerület: Árpád. Mikszáth 
Bőrgyár, Szedlák tanya. Cigánytelep 
lakosai Ciontof Zsuzsánna kereske
dőhöz vannak beosztva.

XII. kerület: Fő. ö'tőfi-utca ég 
Wekerle-tér lakosai Szaflr Márkusz 
kereskedőhöz vannak b» osztva.

XIII. kerület: Erzsébet királyné,

beosztva.
XXIV, kerület : Károlyi, Mun

kácsy u?ca lakosai Altmann Ferenc 
kereskedőhöz vannak beosztva.

XXV, kerület : Gróf Somogyi 
I'ona, Széch^nvi-tér, Tdzo'tó tér la
kosai .Hangya' kereskedőből 
□ak beosztva.

Ezentúl tehát nem kell napok 
hosszat ácsorogni egyes elárusító 
helyek előtt. Minden kereskedő 
meg lógja kapni a kerületébe 
osztott liszt-, cukor- és petróleum- 
szükségletét és igy bármikor is 
fog jelentkezni az igényjogosult 
•zükségletéért, azt minden fenn
akadás nélkül megkaphatja.

Elismerés illeti az intéző kö
röket a rayonirozás bevezetésé
ért, Most már csak a közönsé
gen múlik, hogy rend legyen az 
élelmiszerkiosztásnál. Ha ugyanis 
a közönség nem íog erővel za
vart csinálni, akkor —  e it  bát
ran állítjuk —  mintaszerűvé fej
lődhet a rayonirozás alapján Sá
toraljaújhely közellátása.

Az őszi menetrend
és a kamarák.

•  •
Lassítani akarják a vanatokat.

— szept. 22.
Hivatalos él félhivatalos nyi

latkozatok kürtölték világgá, hogy 
az Őazi menetrend beállítása során 
a Máv. végre dűlőre viszi z vona
tok lassításának kérdését. A menet
idő fokozásától reméli a forgalom 
káoszán k megszüntetését,, a vas
utak telj^sitőképességónek emelését.

E t-rv elien termésaeteapn niucs 
észrevétel a közérdek nézőpontjából, 

11a mai rendkívüli viszonyok nyomása 
Csalogány, Sennyey, Lakatos, Völgy, | alatt. Mialatt azonban e radiká ii

„MODIANO-CLUBSPECIALITE“
SODORNI VALÓ SZ1VARKAPAPIRNAK ÁRA

1 könyvecskében 60 lap van. ma
20 fillér.

JZindcn könyvecskén ra jta  van a védjegy. <a • gyáros 
aláírás.
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raenetrendmédo«itás gyökereiben 
érinti * forgalmi életet, kívánatos 
Tolna, ha a kereskedelmi kormány 
és illetve a Máv. a reform keresz
tülvitele előtt meghallgatná a köz
gazdasági körök nézetét.

Ez a várakozás indokolja, hogy 
a kassai Kereskedelmi és Iparkamara 
fontolóra vette, miképp arra fogja 
kérni a vasutigazgatást, hogy adjon 
módot a kamarai kerület közlekedési 
érdekeinek megvédésére s a jogos 
óhajok lesaögezésóre az őszi menet
rend végleges beállítása előtt. A 
Kamara ugyanis azt reméli, hogy ily 
módon sikerül főként a vidék ab- 
normis rossz n eneir-ndjét megja
vítani.

A csempészet
megakadályozáia.

•  •
A határr«ndőrsőg ftjlesstéie.

- saspb. 21.
A magyar királyi határrendőr- 

aég a háborúban randiivHl fontos 
•aerapet tölt be. Tevékenysége, kü- 
lönösau a kötólelrnasési visszaélések 
maggátlásában a legnagyobb mér
tékben szolgálja az ország vitális 
érdekeit. A határraudőraég mai szs- 
mélyeetével a naegnövck* dctt mun
kakört a szükséges precizitással nem 
tudja ellátni. Egyre több rendelet 
szabályossá az orazág közélelmezési 
ügyeit, egyre több a kihágás, ame
lyekkel a rendeletit megszegik. Ha’- 
latlan arányban folyik az élelmi és 
más közszükségleti cikkeknek az or
szágból való kioierapéazése. Magyar- 
országot Kánaánnak tekinti Ausztria 
él teljesen behálózza ügynökéivé1, 
akik hatósági angedély megkerülé
sével szállítják Ausztriába az itthoni 
aaükiégletek fid zésére szükséges 
cikkeket. Neraosnk a határszéli me
gyékből folyik a csempészés, de 
ZempléD, sőt Borsod, Abauj várme
gyékből is.

Az osa'rákok vagyoni visronyai 
megengedik, hogy raiuden örszegot 
áldozzanak az éle'micikkékért, bot
rányosan felhajtják az Arakat és a lag 
egészségtelenebb konkurrer ciát idV 
zik elő a megélhetés küzdelmeiben 
elfáradt magyar lakosiágga'. A vaj
ért és asirért kilónként mar ütvén 
koronát ígérnek az  osztrákok, a ro
zsot és búzát 500 koronájával vásá
rolják, sőt, amint azt nemrégiben 
megírtuk, innen rn'g elviszik a tex
til ipar termékeit is.

A határrendőrség mostani be
osztásával sikerrel UldÖafcs a csem
pészeket, de olyan hatalmas és raf- 
finált szervezettel, amilyenné a csem
pészet lasiankint kifej'ddött, a ha
tárrendőrség mai állapotában nem 
birkóahatik meg.

Gróf Hadik Jáues, közélelmezési 
miniszter előterjesztést tett U*ron 
Gábor belügyminiszternek, a határ
rendőrség létszámának fejlesztése 
érdekében. Az előterjcsatés sz< riut 
lényegesen emelkedik a hitárreud 
őrség létszáma. Háronsazárötvon fő
nyi legénységet fognak beosztani 
határi endőri szolgálatra, azonkívül 
százötven uj altiszti, huszonöt de- 
tektivi ás ayclo tias fogalmazói állást 
Mérvéinek. így majd vidékünk is 
nagyabb ellenőrzésben részesül és 
nem vihetnek ki az ausztriaiak sem 
nyers terményt, sem iparcikket a 
vármegye területéről.

A VASUTAK 
TOLVAJAI.

MINDEN CSOMAGOT
m e q d é z s m A l n a k .

— sispt, 22
A háború eleje óta a tolvajok

nak olyan uagy száma került a fog
házakba, hogy szinte kéte'k. dnünk 
kell már a fogházak javító hatásá
ban. A legtöbb panasz a posta óa a 
vasút tolvajai ellen van.

A harctéren küzdő hős katonák 
posta csomagjaival állandóan bajok 
voltak. Megrögzött tolvajok elég lel
ketlenek ahhor, hogy épen ároknak 
a kis szegénységeit tulajdonítják el, 
akiknek azokra a legnagyobb szük
ségük van.

A vasúti munkások is elég nagy 
-zámbao ülnek fogházakban. ;— 
Mióta a vasúttársaságok csak fele- 
'ő^ség nélkül továbbítanak, a tolva
jok a kü’dcnv'ny ebben állandóan 
garázdálkodnak. Még jó, ha csak 
feltörik a ládákat és abból egyet- 
mást elvisznek, mert gyakori eset, 
hogy az egész csomagot ellopják.

A panaszok most az iskolás 
leánykák és fiuk részéről minden
naposak.

Az iskolaév ke. detévsl a tanu'ó 
ifjúság útra kél a távoli iskolák lá
togatására, magával viszi személy- 
podgyásrként egész évre való felső 
és a'só ruháját, cipőit, ágyneműjét, 
könyveit. Nagyon litka az a csomag, 
amely feltöretleuül érkezik rendel
tetési helyére.

A kereskedelemügyi miniszté
riumtól hathatós és sürgős in t’zke 
d-*seket vér az ország egész lakos
sága, mert a ruai súlyos időkben 
kétszeres veszteség a tolvajok ga- 
rázdálkodísa. A tolvajok okozta kár 
legnagyobb részben az intelligens 
középosztályt érinti, hisz az küldi 
gyermekeit messze vidékre is tanulni 
és épen ez az osztály az, mely lég 
nehezebben tudja pótolni a jelenben 
ves*ti“égHÍt.

HÍREK.
— Helyreigazítás. Lapunk mai 

számának első oldalán a hatodik ha- 
dikölc ön eredményéről Írott cikk 
cimóbe sajtóhiba csúszott be. A cikk 
helyes cirae „3.885,660 koronát jegy
zett Ujhely a Vl-lk hadikö'osttnre.*

—  Mattyasovszky György — mi
niszteri tanácsos. A király Mattya
sovszky György belügyminiszteri 
ostölytanácsosnak a miniszteri taná
csosi címet adományozta, Az elő
léptetés híre várraegyeszerte örömet 
keltett, mert Mattyasovszky György 
rövid ittmiiködése alatt általános 
megbeosü'ést szerzett magának,

—  Rendőri sajtóiroda felállítását 
célzó lapunk múlt szombati számá
ban nyilvánított kívánságunk telje
sítést nyert, — A rendőrkapitány 
ugyanis naplószerüen összegyűjti a 
nap rendőri eseményeit és azokat 
kívánságra a sajtó képviselőinek ren
delkezésre bocsátja.

— Müvészestély. Salgó Jenő a 
háborúban megrokkant színész hét
főn, e hő 24 én müvészestélyt reo 
dea társulatával a városi színházban. 
Salgó, aki a vidék jobb nevű színé
szei közé tartozott, a szerb harcté
ren vesztette el lábát és, most neki

Szombat, szeptember 12.

I irt alkalmi darabokkal járja az or
szágot, hogy megélhetést biztosítson 
magának. Hisszük, hogy városunk 
közönsége meleg támogatásban fogja 
részesíteni a hazájáért való küzde
lemben megrokkant kitűnő színészt.

— Uj napilap a fővárosban. Szep- 
terabot 17-én uj napilap jelent meg
Budapesten. Az uj lapnak r. címe 
Déli Hírlap és Lázár Miklós szer
keszti, akit a Pesti Napló-bau és 
Az Est ben irt cikkeiből ismert meg 
a magyar közönség és aki a háború 
alatt hadiludósitásaival legraüvészibb 
emlékét állította a magyar hősies
ségnek. A Déli Hírlap egyes száma 
8 fillér. Előfizetési ára: egész évre 
24, félévre 12, negyed ívre 6, egy 
hónapra 2 korona. A Déli Hírlap 
szerkesztősége és kiadóhivatala : Bu
dapest, Vili. kor., Rü.k Szi ái J u oa 
9. az.

—  Lisztelkobzás. A helybe.i pos
tahivatal 13 darab 6—6 kilós cső 
magol kobozott el, amelyekben lisz 
tét óhajtott az ismeretlen feladó a 
városhói kicsempészni.

—  Lopás. A Pannónia kávéház
ban eddig ismeretlen tettes Nagy 
Lajos cipé&zseg dtül 500 és Bad»ri 
László oip^szsegédtől 273 koronát 
ellopott. A rendőrség a tettes nyo
mában van.

—  Vasúti zsebmetszés volt e hé
ten több izbeu a sátoraljaújhelyi— 
miskolcai vonalon. K. Z. gazdálko
dótól 18000 és dr. T. P. ügyvédtől 
8000 korouát zsebeltek el. A tette
seknek nyomuk sincs.

— Magyar Színpad. Budapest 
egyetlen színházi és znuei napilapja, 
az Erényi Nándor szerkesztésében 
megjelenő Magyar Sóiupad teljesen 
uj formában, pompás aktuális művé
szi rajtokkal, országos nevű kivá'ó 
Írók közreműködésével jelenik meg 
szeptember elseje ót * és uapró.- 
uapra a színház, zene, variété és 
mozi világából va'ó érdekes közle
ményeken, friss híreken és pikáns 
pletykákou kivii ku ön foglalkozik 
a vidék színházi és művészeti hírei
vel is. Eddigi számaiba Hero eg Pe
rem), Molnár Ferenc, Nagy Étidre, 
Porzsolt Kálmán és mások írtak cik
keket, b Idő muuká^ai a többi közt 
Harsányi Zsolt, Ruttkay György és 
Csorna Andor. Nagy Endre saját 
rajzaival tarkított cikksorozatot kez
dett, benne a vidéki színházi fur
csaságokról »Jonnek a színészek 1“ 
címmel és szeptember 15-én kezdi 
közölni a lap Krúdy Gyula „Buk
fenc* c. színházi regényét, amely
nek minden folytatását Major Hen
rik rajzolóraUvósz illusztrációja di- 
síiti. A Magyar Színpad előfizetési 
ára egy évodra 28 kor., egy hónapra 
3 kor. A kiadóhivatal (Budapest,

VIII. Rökk Szilárd-utoa 18.) Kivá 
natra egy hétig ingyen küld mu
tatványszámot.

—  Tilos az egyenruha. A kato
nai hatóságok, — mint a KUlügy 
Hadügy jelenti — újabban ismét 
szigorúan elrendelték, hogy a nép
felkelőknek polgári foglalkozásukat 
egyenruhában nem szabad folytat
niuk. A jövőben úgy a katonai, mint 
az államrendőrség a legszigorúbban 
ügyelni fog erre és a parancs elleu 
vétőket raegfenyitÓ8 végett felje
lenteni.

261/1917. vh. s*.

Á rv a rési h ir d e tm é n y .
Alulírott kir. járásbirósági vég

rehajtó a sátoraljaújhelyi kir. já
rásbíróság Pk. 2235/9/17 8<ámu vég
zése folytán ezennel közhírré teszem, 
hogy a néhai Pongrácz Lajos, volt 
Alsóraihdiyi lakos hagyatékához tar
tozó é« a hagyatéki leltár 1, 2. és 
3 tételei alatt felvett egy darab 
vörös-tarka fejőstehenet, (becsórtóke 
1200 K.) egy darab 6—7 hónapos 
malacot (beosértéke 90 K.) és Öt 
métermázsa idei szénát (becsértéke 
160 K.) örökhagyónak a legenye- 
alsómih.lyi vasúti állomásou, bírt 
lakásánál 1917. évi szeptember hó 
22-én délelőtt 10 órakor megtartandó 
nyilvános bírói árverésen a legma
gasabb összeget ígérőnek készpénz
fizetés mellett eladom.

Sátoraljaújhely, 1917, évi szept.
18 áu.

Gáli Vilmos,
kir. jbir. végrehajtó.

Felelős szerkesztő: Landesmann Miksa. 
Szorkosztő: György Lajos.

Eladó ház.
A Jókai-utca 29. azámu ház 

azabad kézből eladó.
Bővebb felvilágosítást nyújt

Ambrózy Ágoston
irodája.

Ui hordók
150 drb. 50—60 literes 
130 „ 100-120 „
40 „ 150-160 „

legjobb minőségű tölgyfából 
késztilt budapesti gyártmány
ab Bubapest X. 74. pr. hektoliter

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

frleílSníer Burait és f ia
Vásárosnamény.

Or. Kovaliczky Elek sátoraljaújhelyi kir. köz' 
jegyző a jogkereső közönség szives tudomására 
hozza, hogy folyó évi október 1-étől kezdődóleg 
a közjegyzői irodában

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

tartanak hivatalos órákat.
A délutáni hivatalos őrák tehát beszllnnek.

5/lf*2S=
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önmaga

„M E L D E R“
S O D R O N Y - T A L P P A L .

Lyukas czipőn uj talpat pótol!
Kellemes I Ruganyos I Zajtalan!

€1 nem veszítheti I Xcreskeiiknek nagyforgalmi czikk I

Kapható nagyban a magyarországi vezérképviseletnél :

Weiszenlów Zs., Budapest,
I. Lógodl-utcza 50. Telefon: 136—74.

------------ ~ 3 M 2 s s S f S

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

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

Felttlnő újdonságok I Legjobb anyagok I
la k á sa . Sátoraljaújhely, Kossuth lajos-utca 15. szám

Elsőrangú halcsontos és halcsont nélküli
___  ___ MM __  MM

P R T  F  T J  z  o
legújabb tagon szerint, valamint különféle 
haskötők, hátegyenesitők, melltartók stb.
__  mérték szerint készülnek

L O R B E R  S A R O L T A
fűzőtermében Sátoraljaújhely, Kazlnczy-utcza 6. sz.

Sajit készltményii kész fűzőkből nagy raktár.
Javítások és tisztítások pontosan készülnek.

V TS z a l á m i
Ajánlunk száraz, belsőség- és lisztmentes 

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

*

szalámit, disznőhus, marhahús és 
szalonnával vagyeset

príma disznőhus-szalámlt 
á la Krakauer

I S

1 7
1 9

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

, ........ ..

on 148-61. \ '

■>r

T E A - E  X  T R A  C T
C i t r o m o s  cukorral vagy anélkül, 

n  R u m a r ó m á s  cukorral, vagy anélkül.
Reggelire, uzsonnára kitUnő. Kiválóan jóizU.

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

a pénz előleges beküldése mellett.

Hunnia Kereskedelmi R.-t. Budapest,
Kertész-utca 27. Telefon 146-61

=5/2/X S=SáV £T

J ó tá llá s  a biztos eredményért.

* B a I S S a s

Törvényesen
védve.

R e l t t e r  O s z k á r
nagybecskereki ny. főkapitány éa 

fajbaromfl-tenyésztőnek 
nagyszerű találmánya a

„ p a t k A n i n "
patkányirtó-szer, (nem méreg) mely 
emberre és háziállatokra nem ártalmas 
sfölmul minden A * . . - v
más irtószert. 1 00001 *ra  5 
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 PATKÁN1N 
gyár egyedüli elárusítója, a. Torontáli 
Agrárbank Részvénytársaság Nagy- 

becskereken.

r,
leggyorsabban elmulasztja a 
Dr. Plesch-féle eredeti

„BARNA-ZS1R“
Nit.oa szaga, nem pisskit. Min
dig eredeti pecsétes Dr. P esoh- 
félét kérjünk. Próbatégely 1*60 
K. nagy tégely 3 K, családi 
tégely 9 K. — Kapható a hely
beli gyógyszertárakban, vagy 
direkt a készítőnél rendelhető.

Dr. FLESCH E.
„Korona" gyógysaertára Győr.

JR akulatura-papir
könyvnyomdánkban kapható.

~*c = £ 3 6 í E / 2

m e g h ív ó .

A Királyhelmeczi
Gazdasági és Kereskedelmi Bank R. T.
1 9 1 7 . ó v l o k tó b e r  1 4 -ó n  d . e .  1 0  ó r a k o r

az intézet helyiségében

|  r en d k ív ü li közgyűlést
tart, melyre a t. részvényesek meghivatnak.

TÁRGYSOROZAT:

1. Jegyzőkönyvvezető kirendelése és a jegyző- 
könyv-hitelesiflők kinevezése.

2. Elhalálozás folytán megüresedett 1 felügyelő- 
bizottsági tag helyének betöltése.

3. Esetleges indítványok.
Királyhelmecz, 1917. szeptember 13.

Dr. Fuchs Emil,
ig. elnök.
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