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A városi

megalakult azokból a pártokból,
amelyek vállalkoztak arra, hogy
támogatják az uj irányzatot, hogy
eltakarítják a közélet útjáról azt
a sok szemetet, amelyet a pana
• ••
misták szórtak oda s a különleges
pártérdekeket alárendelik az álta
Felírnak a kormányhoz, hogy a
lános érdekeknek. Az alkotmány
város titkosan szavazó önálló vá
párt aránylag könnyen hozta meg
azt a határozatát, amellyel magát
lasztó kerület legyen. — Hatósági
megszűntnek nyilvánította és be
borüzletet és hatósági étkezőt
olvadt Wekerle uj pártjába.
Andrássyoak mindig az volt a
létesítenek. — A tizes honvédek
felfogása, bogy a párt csak esz
üdvözlése.
köz az ország érdekeinek a szol
gálatában, most pedig az orszá
— fobr. 9.
szaporulatra való tekintettel feleme
gos érdek a politikai erők tömö
rülését követeli, az elválasztó ke
A képvÍ8előte8tUieli tagok részé lik még pedig * gőzfürdő 2 50, I.
retek feláldozásával.
ről a város ügyei iránt, az uj ciklus oszt. kádfürdő 2, II. oszt. kád fürdő
Egészen más volt az Apponyi elfiő ülésein t.pasztáit érdeklődés, 150 egyszeri használatra. Nem hall
télé függetlenségi és negyven- mint örvendetesen konstatálható nem gathatjuk el itt egy magas állású
nyolcas párt helyzete. Ennek azt csappant meg. Tömegesen tesznek tisztviselő panaszát aki a legutóbbi
kellett nagy gonddal mérlegelnie, eleget vá'lalt kötelezettségüknek, uapok egyikén dermesztő hid-gü
hogy lemondhat-e a közjogi alap eljárnak az ülésekre és élénk figye termeket, és élvezhetetlenül forró
ról, a történelmi múlt folytatásá lemmé', hozzászólásokkal kísérik, vi medencéket talált a fürdőben. A dij
ról s arról a szerepről, melyben tátják mi jó, helyes a város és pol emelés reméljük ezen a tűrhetetlen
állapotokat is megszünteti.
a nemzeti ideálok képviselőjének gártársaik érdekében.
tekintette magát, vagy pedig
Egyébként a folyó hó 6-án
A kéményseprési dijak
elvállalhatja-e a felelősséget azért, megtartott ülésen Farkas Andor polfelemelése
ha az önálló nemzeti hadseregnek gármester elnökölt, és a gyüláseu tör
a király helyeslése alapján a tán tökről alábbi ludositás számol be. [volt « tárgysorozat következő pontja.
megvalósulás legkomolyabb stá
Hg. Wlndlichgraetz Lajos
A Vlir0s “n'"*k
-utasította »
. ,
i kéméuyseprősök kereset, a törvény*
diumába lépett felállítása, ez az - városi képviselőtestület latna
kóz-i, . . .
.
.
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hatóság
megváltoztatta
a város ha
oly nagyjelentőségű nemzeti kö élelmezési miniszterré lett kittévé
tározatát
ás
25
százalék
díjfe’emevetelés ismét nem érvényesülhetne ? Ebből az alkalomból javasolja a pol
Apponyi pártja megtalálta a gármester, hogy a nemes egyéniségű, lést engedélyezett. A kereskedelmi
helyes megoldást abban, hogy sokolüa u tudásu herceget, kitteve- miniszter az ügyet felülvizsgálva
feloszlik, mint politikai szervezet, aése alkalmából a város táviratilag megsemmisítette a törvényhatóság
de megmarad mint társas kör. üdvözölje. Az indítványt egyhangú határozatát, de fela datta a városót
Csak fölületes gondoskodás, vagy lelkesedéssel fogadták el. Ugyancsak is, avval az utasítással, hogy « kó
demagóg rosszakarat láthat ebben egyértelmű hozzájárulással fogadták relmet újabb megfontolásain vég) ók.
elvtagadást ; a valóság az, hogy el Dómján Elek képv, test. tag in A képviselőtestület Dr. Csaplakj,
Kincsessy felszólalása után úgy ha
az uj alakulás magáévá tette a dítványát a ki javasolja, hogy
tárőr ott, hogy az 1917 évre vissza
függetlenségi programm leglénye
Sátoraljaújhely titkosan szavazó
menőleg 25 százalék, az 1918 évre
gesebb részét. Apponyiék sürget
önálló választókerület
50 százalék dij felemelést engedély ez,
ték a sociális reformokat, a de
mokratikus és nemzeti birtokpoli legyen. A múlt szomorít példáira avval a feltétellel, hogy csakis tel
tikát : már Irányi Dániel idejében hivatkozik, amely szerint a vidék jesített munkáért kell míg az úgy
is függetlenségi követelés volt a letörte a város politikai akaratát, nevezett hideg kéményekért nem
választói jog kiterjesztése. Mindez holott a város, a melyet intelligens kell fizetni és a kéményseprő tar
benne van az uj programmban s tisztviselők, iparosok, kereskedők tozik minden félnek számlát adni
mindezen fölül a magyar hadse laknak, van csak igazán hivatva, tisztított kémények számát feltün
reg követelése, amiért Apponyi hogy a közakarat kifejezője legyen. tetve.
A bortermelési adóról szóló tör
Hatósági bo-elárusító üzlet
egész politikai pályáján annyit
küzdött, ami az egész független vény végrehajtása, sok munkát róv felállítását ilh tve a jelenleginek át
ségi politikának a gerince s ami az adóügyosztályra. Ezokhól a fo szervezését elhatároztak.
nek realizálása most lehetővé gyasztási iroda mint önálló egység
Uj állások
vált, mert katonáink dicső sze megszűnik és beolvad az adóügy
szervezéséhez hozzájárul a képvise
replése a világháborúban kivívta osztályba.
lőtestület. Rendszeresítenek kezelői,
A hadisegély véleményező
a király hozzájárulását.
altiszti, állásokat, hogy a dijuokokbizottság megalakítása
A függetlenségi pártnak ilyen
körülmények közt való megszűnése raár-már szenvedélyes vitára adott uak és szolgáknak előmenete lik is
nem egyéb mint elérése a célnak, alkalmat ha a polgármester lapin- lehessen.
A városi vízmű
mert mire akkor külön független tatóssága elejét nem veszi annak.
ségi párt, amikor a függetlensé A bizottság tagjai lettek Juhász Je- jelenlegi állapotáról elszomorító té
get legfontosabb megnyilvánulá nőné, Dómján Elek, Haas Fülilp, nyeket mondott el Kórószy főra*r
nők. A gépek elromlottak, a me
sában elérjük s amikor — mint Heric Sándor.
A fürdő
dence szelepei rosszak. A hibák or
Apponyiék oly lelkesen remélik s
megkezdődik a nemzeti élet tel használati dijait, az anyag beszerzés voslása céljából szükséges, hogy
nehézségeire és a fentartási költség azokat alapos vizsgálat alá vegyék.
jességének a korszaka.
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A vizsgálat eszközlésére javasolja
PoUák Sándor gépész mérnök al
kalmazását a ki 1500 koronáért haj'andó a munkálatok elvégzésére. A
képviselőtestület az előterjesztést
elfogadta.
A tizes honvédek
üdvözlése tárgyában Farkas Andor
polgármester indítványt nyújt bo.
A ragyogó fegyvertények egész
sorozata fűződik a miskolezi 10-ts
honvédek nevéhez. A központi
hatalmaknak a világháború förge
tegében küzdött és szenvedett
csapattestei között a raisko’ci tíze
sek ott jártak, ahol legfólelinesebb
volt a villámok táucza, a halál
aratása.
Megvérezve, megfogyottan de
törhetetlent állanak őrt ma is
áron a frontokon ahová legfelsőbb
parancs állította őket.
Az a kürülméuy, bogy ezideig
a város közönsége mint erkölcsi
testület a háború tartama alatt a
hadvezetősóg által ország— világgá
röpített dicsőséges híradások alkal
mát meg nem ragadta arra, hogy
u tizes honvédek büszke fegyvere
köré a maga elismerésének babér
ágát is oda fűzze, az a körülmény
nem jelent mást raiut azt, hogy
önnön bajaink ezer aggodalmaink
közepette megfeh dkeztünk az er
kölcsi kötelességünk teljesítéséről,
melyet házi zászlóaljuuk iráut
érezve minden alkalommal a leg
nagyobb lelkesedéssel teljesítet
tünk volna.
A po'gármester Ielke9 hangú
javaslatára elhatározza a képviselő
testület, hogy a tizes honvédeket
feliratban üdvözli, az ezred özve
gyei és árvái alapja javára széles
körű mozgalmat indít, és hogy az
üdvözlő iratot, a gyűjtött összeggel
egyetemben a tízesek frontján küldotts-gileg fogja átadni.
Hatósági étkező
felállítását szintén e'határozzák, hogy
abban szerény javadalmazásai intelli
gens tisztviselők és más fix fizeté
ses elemek jutányos ellátáshoz jus
sanak. Kiküldik egyben polgármes
tert,, főszámvevőt, hogy a Kassán
már működő hatósági étkezőt tanul
mányozzák.
Apróbb ügyek.
Márton Elek közig, tanácsosnak hat
heti, Kolos Sándor gépész mérnök
nek 3 havi szabadságot engedélyez
nek. — A bodrogközi gazdasági
vasút meghosszabbítása ügyében bi
zottságot alakítanak, tagjai Dévay
Lajos és Dr. Holló Andor a polgármester és az ügy referense — Csoltkó
Józsefnek 720 K lakbért szavaznak
meg. — A vízvezetéki gépóssnek és
csőraesteruek 200—200 K osaládi
pótlékot. — Weiuberger Dávidnak
tolraácsdij fejében 100 koronát álla
pítanak meg. — Főorvos jelentése
szerint közegészségügyi állapot ezidŐ8«eriot kifogástalan. f— Az ille
tőségi ügyek letárgyalása után a
közgyűlés véget ért.
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cikkek beszerzéseit minden áiuuxi lettel gondoskodik a miniszter arról, lődui akaró országokat, egyóuek-t,
málás nélkül nálunk kellett eszközölni hogy valamennyi iskola megfelelő épen úgy ellenállhatta erővel I«nÉs ha azt sem hagyjuk ki siemUnk gyakorló testülettel is elláttassék.
ditette vissza azokat a kik a fejlő
elől, hogy a háború alatt rosszul
• •
Nagyjelentőségű, hogy essel va déssel lépést tartani nem tudtak
táplált magyar ipar visszafejlődött, lamennyi társadalmi osztály gyer vagy nem akartak.
Jt miniszter öövözlése.
Az emberfeletti áldozások, az
— febr, 9. elzülött s az elkövetkezendő békében mekei számára kötelezővé lett a
most a háború alatt megerősödött és
Homonna képviselője azon al - megszervezett osztrák ipar köuuyü gazdasági ismeretek elemeinek meg irtóztató teljesítmények kifejlesatet,
kálómból, hogy közélelmezési mi ■ szerrel fogja a következetes kizsák szerzése. több helyet nyer a termé tek aa emberekben, eddig sohasem
n iu te rré neveztetett ki, lem ondott mányoló munkáját végezheti, amely szetrajz és egy lépés történt a mun tapasztalt mértékben, egyénisége
mandátumáról. A lem ondását a/, nek egyedüli eredménye csak az le kaiskola felé. A tanítóképző intéze akarást. Mindenki aki akár vérrel —
tekben eddig a kertészeti oktatás fegyverrel, verítékkel — munkái
őt képviselővé ajánló bizottság
elnökéhez dr. Thoronszky Elek, het, hogy a mi itthon maradt pár volt előtérben, ezután a mezőgazda szerszámmal hozzájárult a küzdelem
homonnai ügyvédhez intézte a száz railiónk is folytatólagosan fog sági lesz az alap. Mindkét fokon, az hez, a teljesített kötelez,bégének
kivándorolni.
elemi iskolábau és a tanítóképző in megfelelő körülmények között akar
kővetkező tartalom mal :
Újabban az átmeneti gazdasági tézetben, az egész gazdasági oktatás élni. Mindenki követelve óhajtja,
ö Cdáözári és Apostoli király i
életünket oly közelről érdeklő nyers a helyi termelési viszonyokhoz fog hogy abbau a fejlődésben, a melyei
Felsége mioissterrá nevetvén ki,
anyag beszerzésének kérdésénél ál- alkalmazkodni s ezáltal a uépnek a eddig életvizzonyai megakasztottak,
k törvény rendelkezése alapján a
landó gazdasági életünket veszélyez termelés sikeresebb módjaira ad ut megállás nélkül halrdhassou előre
magyar képviselőül* elnökének
tető irányelvekkel találkozu ik. „M*- baiguzitást. EienkivU! mindeuik tan és megköaelitőleg elérhesse azokat a
bejelentettem, hogy a bomouni i
gyarországuak niucs ipara tehat tárgy keretében kiemeli a miniszter pozíciókat a melyeket nagyon zokan
válasstókerUlet képviselői megbikvótaarány bán sincs szüksége a kö a gazdasági oktatás és különösen „természetes antiquitásuk** révén az
sásáról lemondok.
zösen
beszerzett nyers és félkész a többtermelés szolgálatába állítható az országban már eddig i« elértek,
Kedves kötelességemnek tar
anyagokra**. Ez az álláspont betető részleteket és azt kívánja, hogy a élvestek,
tom, hogy egyidejűleg Nagysá
zése a háború alatt ért gazdasági tanítás a kor szükségleteit állandóan
Ez a megbecsülésre vágyó, po
godnak is és Nagyságod révén a
veszteségeinknek és előiráuyitása a szemmel tartsa.
zíció után lázasan törtető osztály,
kerület válasstóközüuségéuek is,
jövő ipari életünk megbeklyozásanak.
Apponyi'iak ezek a rendeletéi az »Uj urak* minden vágyakozásuk
mely bitalmával kitüntetett, beje
A magyar gyáriparosok országos közelebb hozták az iskolát az élet kal, ambíciójukkal Magyaroszáguak
lentsem eat.
szövetsége érdekeinél fogva helyesen hez 8 a nemrégiben kiadott egész eddig is szorgalmas, dolgos munká
Kérem kegyeskedjék eten kör
védekezni akar és eieje fokozását ségügyi , anya-, osecsemő- és gyer sai voltak. Hogy a teljesítményeik
lésemet tudomásul venni és a ktkizárólag a politikai szervezetben mekvédelmi rendéletekkel egyetem ellenértéké nem nyújtott nekik mó
rület nagyérdemű közönségének
látjf. Mi szívesen vesszük tudomásul ben nsgy mértékben elősegítik isko dot arra, hogy a saépmüvészét, a
tudomásul juttatni, egyúttal leghá
a gyár iparosok politikai szervezke láink tanulmányi anyagának az élet kultúra iránt érzett szerelt tűket, lelki
lásabb kössönetemet at engem kidését., de muukájuk eredményes csak követelményeihez való idomulását óhajtásuknak megfelelően kimutat
tüntető biialmukért, melyre érd.
akkor lesz, ha ők bicouyos fönn J>at> és példát mu'atnak arra, hogy el ben hassák, nem az ő hibájuk, ő k már
mesnek bitonyulni mindenkor tö
elősegítik a magyar iparosság ősz a nehéz időbeu is értékes lépéseket akartak akkor is, a mikor a vagyoni
rekedtem.
szességének a szervezkedését. A ma lehet teuni a nevelés javítás* utján. erejük gátolta őket a megvalósítás
Fogadja nagyságos Pártelnök
gyar iparosok hivat va vaunak hazánk
ban, érthető tehát, hogy kettőzötten
ur őstinte tiszteletem kifejezéséi,
ban fejlődni és csak be öle válhatnak
akarnak most amikor minden alkal
mellyel msradnk mindenkor
ki azok az eg>esek, akik majdan az
muk, képességük meg van, lelki
készséges bive
igazi mapyar gyáriparnak lehetnek
óhajaikat ugj teljesíteni ahogy azt
Windischgraitr, Lajos,
értékes tagjai.
mar nagyon régen szerettek volna.
• •
Az „Uj urak** (amint sóvárogva
A magyar gyáripgr a tőkéjévé
Értesülésünk szerint a homon
N éhány m egjegyzés a Küz- úsztak. irodalom és autiquitás felé,
nai kerület a jelöltséget a minta a magyar ipar nagy tömegével olyan
inüvelődés folyó évi harmadik,
térnek egy őt üdvözlő távirat erőt jelent, amellyel sikerrel lehel
szám ábau Ambrózy Ágoston ahogy mohon kaptak utána, ahogy
által „Barátaim" cziin alatt elérték azt, épen olyan mohou fog
kapcsán újból felajánlja és m eg ellenállni minden külföldi ármány
ják azt valódi értékük szerint fel
m egirott cikkre.
hívja őt a telsőzempléni politikai kodásnak és ha a magyar gyáripar
— febr. 9.
használni.
párt alakuló gyűlésére is.
jogos követeléseinél nem fe'ediezib
<rk) A „Közművelődés*4 folyó évi
meg a magyar ipar é tető kívánal
A verítékkel szerzett pénzen
mairól sem és ha a magyar gazdák harmadik számában Ambrózy Ágos megvásárolt köuyvek egyetlenegy
nem csak felismerik a magyar ipar ton tollából hata'mas sociá'is érzék példánya sem fog akadé.aikiuaink
— febr. 9.
fonlojs-igat és ért -kességét, hanem ről tan úbizonyságot nyújtó czikk j« szokása szerint a polcon felvágatla
A i iparosság a háború tartatna saját érdeküknél fogva támogatják lent meg, „Birátaim** dm a'att.
nul heverni, elfogják ttokat tanul
alatt állandóan hangoztatta, hogy is, u :y ki van zárva, hogy a jövő
A háború befejezése után nyílt mányozom olvasni és igyekezni fog
nem részesül abban az elbánásban ben bennünket annyira húsúnkba érdéiként előálló társadalmi és %o- nak könyvtáruk nagyságának meg
amelyet joggal igényelhet és amely vágó sérelmek érhessenek.
cialis problémák okszerű megoldását felelően szellemi vagyonukat is
aa állam gazdasági érdekeit is közel
óhajtja, nagyon helyesen, még a növelni.
ről érinti. A magyar gyáriparosok
megvalósítás id^je előtt körülménye
Erős a meggyőződésem, hogy
orsaágos saövetsége, amely ugylálsen megvitatni, hogy a kivívott dia igenis fognak az orsságbau kultúrát
ttik nem azonosítja magát az oszt*
dal után midőn a véres munka áldásos csinálni, és szentül hiszem, hogy
rak gyárosok fiókjainak képviselőivel
tevékenykedéssel cserélődik fel az agarászverseuyeket a melyeket a
ülései állandóan napirenden tart
idő szülte gigantikus problémák ké- „természetes antiquitásuak** a ku túra
ja a*t, hogy a magyar ipar nem
szU'etleuül ne találjanak bennünket. egyik elengedhetlen kellékének tar
• •
résiesedett abban a kvótaarányban
Az alapossággal megirott cikk eme tottak, nem fognak sohasem meg
A gazdasági többterm elés
a lajtátuliakkal, amelyben szerződés
óhajával, a felvetett javaslattal min rendezni.
és az iskola
szerűen résseseduie kellene.
denben egyetértek.
Előbbre fogják vinni a kultúra,
Elsőrangú, nemzetközileg elis
- febr. 9.
Van a*ouban a cikknek egy
a közművelődés ügyét úgy, hogy
mert nemzeti közgazdászaink is meg
Gróf Apponyi Albert közokta olyan kitétele, amely mellett nyom
állapítják, hogy az ipari termelésben tásügyi miniszter a napokban kiadott ta'anul el nem haladhatok, amelyhez törtetésük egy pillanatra sem fog
legalább 2 miliárdnyi veszteség érte rendeletéivel az elemi uépUkoiai és néhány megjegyzést hozzáfűzni, épen szüneteim, lázasan, ambícióval telten,
a magyar iparos társadalmát. Mi pe a la iitókép ő intézeti gazdasági ok a kultúrának érdeke. Teszem ezt és igyekezetüknek nem a „hirteen
dig azt állítjuk, hogy bár lehetséges tatást oly kép módosította, hogy ezek pedig anélkül, hogy Ambrózy Ágos szerzett milliók kótyagositó erjedése
hogy csak 2 railiárd az a veszteség az intézetek a többtermeiós köve ton részéről, egy haladni akaró osz less a szülőanya, hanem az az évti
amely megreDdelésbeu ért miuket, telményét sikeresebben teljesíthessék. tály »Uj urak** iránt ellenszeuvet zedek óta lappangó akarás, a melyet
azért mégis azt gondoljuk, hogy Addig is, mig régi terve szerint a vélnek, hanem lelkemben meg va eddig a természetes autiquitávuzk
10—12 miliárdos beállításunk sem gazdasági népoktatást teljesen kié gyok győződve arról, hogy az a elfojtották.
túlzott akkor, ha figyelembe vészük pitheti, az elemi népiskolában is furcsa hatást ébresztő néhány kitétel
bogy ipari termelésünk nyers és fél rendes tantárggyá tette a gazdaság csupán elszólásnak az eredménye.
H a s z n á lju n k
kész kellékeit a lajtáutuliak szolgál tant, amelyet gyakorlati módon fog
A világháború vihara le nem
tatták és hogy a társadalmi ip«ri nak tanítani. E oóból külön rende festhető erővel emelt magasba fej h a d iseg ély póstabélyeget.
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— Tanítói kinevezés. Papp Antal,

— Ruhajegyek leiznak. Az Orssá
— A jó egészség kit kátéja óim
gos Népruhásati Bizottság elnöki alatt uj rovatot keid Benedek Elek
tauáosa elhatározta, hogy aa ország képes gyermekiapja, a Jó Pajtás, a
— UJ főrend. Oróf Andrássy
nak ruhával való ellátása érdekében modern higáuia elveit igyeksaik ve
Mihály a főrendek torába fölvéte
néhány nap múlva megkezdi nagy le meggyökereztetni a gyermekek
tett. Ab uj főreudihá* tagja Aodszabású akcióját. A bizottság terve lelkében. A magyar gyermekek ked
ráaty Sándor gróf v. b. t. t. volt
zete'sseriut megállapítják, hogy kik ves újságjának legújabb január 27hontonnai országgyűlési képviselő
jogosultak uj ruhát vásárolni és eze iki számába ezenkívül verset irt Fe
nek a fia.
ket jegyükkel látják el és eme jegyek leki Sándor, elbeszélést |Graoza János
— Kitüntet*!. A« ellent^g előtt
ülleiiébcu mú.d.ukijtík saját szabója és P. Ábrahám Ernő. Beuedek Elek
tanúsított vitóg magatartásának elis
elkészítheti a ruhát, Az árak a kővet folytatja Rókáué komámaszony bu
meréséül Stark László 10. h. gy. ezkezők lesznek : mérték szerinti első dapesti kalandjait, Sitrokay Kálmán
redbeli hadnagy a bront vitó*sógi
osztályú ruhák munkadija 114 korona a szénről mond mesét. A kis krónika
éremmel lett kitüntetve.
másodosztályú 80 korona. Első osz rovat’turka mese, a rejtvények, szer
— Eljegyzés. Láncéi Aladár vá*
tályú felöltő raunkadija 91 korona, kesztői üzenetek egészítik ki a szám
roti tiámvevő, lapunk volt szerkesamásodosztályú 78 korona. Elsőosztá- gazdag tartalmát. A Jó Pajtás t a
tŐje eljegyezte Kramer Va lyt N»gylyu télikabát rauukadija 117 korona, Frankliu-Társulat adja k i; előfizetési
a másodosztályúé 99 korona. Lesz ára negyedévre 4 K, fél évre 8 kor.
répónyben.
nek úgynevezett tömegczikkek is,
— Az országéi ktdl gondozó hi
egész évre ló korona. Egyes szára
amelyeknek készítése
öltönyönvatal mezőgazdasági itkoUjában meg
ára 32 fillér. Előfizetéseket elfogad
kint 27 —-30 korona. A munkásruhá
tartott vizsgálatról, hely saüke mi
és rautatváuyszámokat küld a «Jó
kat 10 korouáért, a kék zubbonyoatt a jövő számunkban fogunk be
Pajtás* kiadóhivatala Budapest, IV.,
és
smunkásköpeuyeket
4.50
koroná
számolni.
Egyetem-utcza 4.
ért készítik. A köztisztviselők első
— A sátoraljaújhelyi függetlenségi
osztályu k ^zárultéinak ára 260 koro Felelős szerkesztő: Landeiroann Miksa,
—
A
lisztés
gabonaadag
egysé
kör választmánya f. hó 10-én (va
na, a másodosztályú 130 korona, a
Szerkesztő: 6 y6rgy Lajos.
•áruap) délelőtt l l órakor at általá ges megállapítása Megírtuk, hogy
szövet méterje 45 koroua. Minden
nos IpartestU'et helyiségében U óst Wiodisohgraetz Lajos herceg közuj
öitöuy
ellőnél)
ni
egy
régi
ruha
Gáli Vilmos sátoraljaújhelyi kir. járás •
tart, melyre a választmány tagjait ólelmeaési miniszter elhatározta a
liszt- és gabonaadagok leavállítását szolgáltatandó be. Akinek fia van
bírósági végrehajtó irodájából.
tisstelettel meghívja ac elnökség.
nem
köteles
az
ócska
ruháit
átadni
s az erre vouatkozó reudeletet ma
— Gyermekvédelem. A Maibis
A
ruhák
készítésénél
minden
vidéki
388/1917. vh. sz.
mutatta be a minisztertanácsnak. Ér
Arimim Egyesület, amely immár tesülésünk saerint a közélelmezési iparost igénybe vesz a Nópruházati
több mint 10 éve fejt ki a szegény miniszter elődjének, Hadik János Bizottság. Legelső sorban ötveuezer
gyermekek felruházása körül igeu grófnak rendeletétől eltérőleg, meg munkásöltönyt adnak ki elkészítésre
dicséretes busgóságot, az idén külö- szünteti a törvényhatóságok első de ezeket egyenlőre a Budapesti
Dr. Csaplaky Lipót saujhelyi
uöseu szép eredménnyel felolt meg tisztviselőjének azt a jogát, hogy a és környékbeli hadfelügyelet alatt ügyvéd áttai képviselt Kereskedők,
Iparosok
és Gazdák hitelszövetkezete
levő rauukasok kapják. A ruhát
nagyszerű hivatásának. liáromeaer
házi és gazdasági szükségtől gabona
vógrehajtatónak 120 kor. tőke, en
korona értékű lábbelit osztott ki a és liszlmeunyiséget ők állapítsák 50.000 pár cipővel kiegészítik. A nek 1914. év március hó 3. napjától
a védelmébe fogadott szegény gyer meg, hanem a megállapítás jogát kész árut a kereskedésekben hozzák járó 6% kamata és eddig összeseu
mekek közt, egész sereg didergő magának fogja feutartaoi s eaáltal forgalomba és igy az üzletulajdono- 199 korona 88 fillér perköltség ere
jéig, amennyiben a követelésre idő
gyereket mentve meg azzal a luhát- megsaüuuek azok a különbségek, sok sem rövidülnek meg.
közben részfizetés történt, annak
lausági nyomortól. A főérdem e szép amelyek az egyes törvényhatóságok
— Az Orzzágoz Sertósforgalml betudásává', a sátoraljaújhelyi kir. já
siker eléréséért Schweiger Iguáczoé tisztviselőinek különböző megállapí Iroda. (Budapest, V. Bálvány u. 7. rásbíróság 191713607 sz. kiküidő
egyesületi elnököt illeti, aki ifj. tással nyomán támadlak.
sz.) ezennel hivatalosan közli, hogy végzése folytán a végrehajtást szenDeutsch Simonoé választmányi tag
Zemplénvármegye területére a Ha- vedőuól„1917. évi okt. hó 31-én bi—
Tartalékos
tisztek
tényleges!
gal karöltve, megkezdte a jótékonyditerraóuy r. t. sátoraljnOhelyi ki* róilag lefoglalt és 1890 koronára
becsült ingóságokra az árverés el
tété.
A
hadügyminázter
59.270—917.
oélu gyűjtést az áldozatkész kozünreude.tsógét, — beosztva ide Czene rendeltetvén,
a
felüifoglaltatók
sóg körében. Aa eredmény arányban Abt. 1. sz. reudelete értelmében György szakértő tisztviselőt, — az követe ése erejéig is, amennyiben
állt a gyűjtők buzgalmával és lel ezentúl a háború folyamán csakis iroda főbisomáuyo8ságával megbízta. azok törvényes zálogjogot nyertek,
kesedésével. A gyűjtés ügyében azokat a tartalékos tiszteket, tiszt- Felkérjük a vármegye és a várme Sátoraljaújhelyen Molnár lstván-u. 22
nagy busgóságot fejtettek még ki jelölteket veszik tekintetbe a tény gye jarásaiuak sertéstartó közönsé sz. alatt leendő megtartására 1918.
Weiuberger Józsefué, Leuerovios leges katonaállományu tisztek sorá gét, hogy hízott sertéseinek átadása febr. 21-én d. u 2 óráját tűzöm ki,
áruikor a foglalás alatt levő bútorok
Mórné,
Koruitzer Lipótué úgyis ba való felvételire, akik téuylees ügyében haladéktalanul lépjen ériut- és egy éb ingóságok, a legtöbbet Ígé
Deutsch Adolf és id. Deutsoh Simon szolgálatu<at mint egyévi önkénte keaésbe az iroda fenti főbizoraáuyo- rőnek, készpénzfizetés mellett, szük
lelkes leányai. Mintegy 60 gyermek sek az 1913.—14. évben vagy ké- sával. Figyelmeztetjük a sertéstar ség esetén becsáron alul is el fognak
részesült aa egyesület áldásaibau oőbbi időpontban kezdték meg. Olyan tókat, hogy szabad sertésforgalora adatni.
Sátoraljaújhely, 1918. febr. 1.
hálásan emlékeivé taeg uomtőikről. tartalékos tisztek tény legesités iránt nincs, a sertésszállitas csak engedé
Krausz Hermán né, Fried Mór é* benyújtott kérvényeit, akik 1912— lyei történhetik s a hatósági enge
Gáli Vilmos
iierskovics Jakabuó azzal szereztek 13-ban vagy még előbb szolgáltak dély alapján közfogyasztásra hizlalt
kir. bir. végrehajtó,
érdemeket a felruházás kérni, hogy mint egyévi önkéntesek, már a köa sertéseket kizárólag a m. kir. mii isa szükséges lábbelieket a köiüUné- beeső bzolgaiati helyeknek kell elu terium 4782/1917. M. E. számi ren Gáli Vilmos saujhelyi kir. Járásbirósigl vég
nyekhea képest jutányosán bocsá tasítani. Kivételt csakis azoknak a deletével felállított Országos Sertésrehajtó irodájából.________________
tották az egyesület reudelkedésére, kérvényével lehet tenni, akis. Külö forgalmi Iroda jogosult átvenni. 21/1918 vh. sz.
amivel kiérdemeltek az egyesület nös rátermettségük, aikalmasságus Amennyiben a sertéstartók a fennés kitűnő szolgálataik révén már á ló törvényes rendelkezéseknek uem
Á rv e ré s i H ird e tm é n y .
és a felruházottak háláját.
rendkívüli nyereséget jelentenének tesznek eleget, az Országos SertésDr. Darányi Ftreuc budapesti
— Sertés hizlalásra tengeri ta
a tényleges tisztikar számára s forgalmi Iroda kénytelen lesz a már ügyvéd vógrehajtatónak 424 koroua
kormányt fog a város, a lakosság
22
f.
tőke ennek 1917. év julius hó
ugyancsak
kivételt
érdemeluek
azok
elrendelt rekvirálás alapján a közelközött széjjel osztaui. Eltekintve
l napjától járó 5% kamata és eddig
attól, hogy a mennyiség olyan ki a tartalékos tisztek és liszt jelöltek is, látás biztosítására szükséges sertése Öszszesen 297 kor. 30 fillér perkölt
csíny, hogy abból nagyon kevés akik műszaki csapatnál szolgálnak ket a legszigorúbb eszközökkel rneg- ség erejéig, amenynyiben a követelés
juthat egy-egy sertés hizlaló gazdá és ténylegesesüket is ehhez a fegy szt rezni. A házi és gazdasági szük re időközben részfizetés történt, an
ségleten felüli zsir—és szaiouuakósz nak betudásával, a saujhelyi kir. já
nak, a kiosztás mondhatnánk égé vernemhez kérik.
— Orosz gadifogságból megszökött letek az iroda feuti főbieomáuyosá- rásbíróság 1917,2371. sz. kiküldő
sién idejét is múlta. A legtöbb hevégzése folytán a végrehajtást szen
lyen ugyanis a sertéshizlalást már Weinberger Arthur lasztoraéri föld- uak, illetve alhizomáuyosainak szin vedőnél 1918. évi január hó 15 ón
befejeaték, a sertés régen a kama birtokos fia, Weimberger János, ki tén haladéktalanul átvételre bejelen- biróilag felülfoglait és 2960 koronára
rában felfüstöive lóg. Evvel ellen még a mozgósításkor önként jelent tendők, ellenkező esetben az iroda becsült ingóságokra az árverés el
tétbeu van aaonbau a városban sok kezett katonai szolgálatra, az el e készletekre i* foganatosítani fogja rendeltetvén, a felüifoglaltatók kö
vetelése erejéig is, ameunyibeu azok
olyan háatartás ahol nem sertés múlt január havában Szibériából a már elrendelt rekvirálást. Minden törvényes zálogjogot nyertek Sátor
■sirral főznek. Ai ily un háztartást megszökött és elég fáradságos bolyon utólagos kelleraetleuség elkerii'ése aljaújhelyen Erzsébet Királyné-u 15.
vezető asszonyek, kénytelenek uzsora gás után ezredénél Bóosben jelent végett nyomatékosan figyelmeztet szám a. leendő megtartására 1918.
áron, literenkint 2 —3 korouáért a kezett. A megszökött hős, három jük a seltéstuiajdonosokwt, hogy ser évi febr. 16-An d e. 10 óráját tűsöm
téseiknek törvénytelen utón való ér ki, amikor a foglalás alatt levő bú
tengerit megvásárolni
osakhogy éven át sinylett az orosz fogságot.
torok és egyéb ingóságok, a leg
libácikájukat kihizlalhassák. Ezeknek
— Tüzeset. Múlt hó 31-én még tőkésítésétől tartózkodjanak, sertése többet Ígérőnek, készpénzfizetés mel
iket
az
iroda
megbízottjainak
adják
aa agyonnyuzott polgártársak nevé eddig ki uem derített okból Nagylett, szükség esetén beosáron alul is
ben kérjük meg a közélelmezési keraenozén Istók András csürjében át, mert e rendelkezés megszegője el fognak adatni.
Sátoraljaújhely, 1918 január 31.
Ügyosztályt juttassanak el egy ké tüa támadt. A tűz terjedése folytán ellen a legszigorúbb megtorló intéz
véi tengerit nekik is, a libát hiilaló a szomszéd csűrje is leégett. A kár kedéseket lesz kénytelen az iroda
Gáli VHmot
háztartásoknak.
foganatosítani.
mintegy 20.000 korona.
kir, bir. végrehajtó.
Munkácsi egyházmegyei püspök,
Saucki Antal oki. tanítót Nagyosebre
kántortaoitóvá nevelte ki.
— Lopás, üánóoon aa elmúlt hé
ten párját ritkító lopás történt. Földessy Ármin bérlő és neje néhány
napra elutaatak és lakásukat lezárták.
A lakás mellett egy külön épületben
maradt vissza a cselédség. Úgy lát
szik a viszonyokkal ismerős s eddigelé ismeretlen tettes felsználva az
alkalmat, éjnek idején feltörve a
lakást, behatolt abba és 20.000 K.
értékű ezüstueraüt, reudkivül sok
fehérneműt, valamint ruhaneműt
20.000 kor. értékben elvitt. Csak
midőu a károsultak hazaérkeztek vet
ték észre a lopást. A csendőrség
nyomban megindította az eljárást és
ha a jiduk nem csalnak, már nyo
mában is vau a tettesnek, aki egy
szabadságolt katona lehetett.
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Konyhakerti magvakat
mig a készlet tart,

Délutánokra Írásbeli
foglalkozást v á l l a l

WAGNER gépírásban napi áron szállítunk.
„Hangszerkirály“
is kiváló jártasságú
közhlvatalnoknO.

országszerte elismert
elsOrendü m a g y a r
hangszer- és beszélő
gépek áruháza

Cím a kiadóhivatalban.

Cslraképességért, tisztaságért szavatolunk.

BUDAPEST
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A nagy maghiányra való tekintettel,
a rendelések csak a beérkezés
sorrendjében vehetők figyelembV
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Fióküzlet: IX., R ÁD AY-U. 18.

legfjvora.bban elnaulasstj.
Dr. Flesch-féle eredeti

*

„BARNA-ZSIR“

jnieiuggns a70nnill aikai„ia.

*Im I* I1 s*s« m «> német kisasszony
zást nyer 4 éve* gyermekhez.
Jelentkezni lehet £ í V y ^ í 0 I J
könyvkereskedésében.

Nincs szaga, nem piszkit. Min
dig eredeti peosétos Dr. P eschfélét kérjünk. Próbátégely 2 30
K. nagy tégely 4 K, családi
»d»g 11 K. — Sátoraljaújhely
és vidéke részére főraktár :
Kádár Gyula gyógyszertárában,

Sátoraljaújhelyen.

v e g y tis z tá t é t k e z é s i c é l o k r a s zá llít
p é s tá n 5 — 10 k llé s d e m jo n o k b a n

TA
UBER
czég
B u d a p e s t, A g g te le k i-u tc a 4 . s z á m .

r.Landesmann N. és Társa
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= könyvnyomdája és papirkereskedése =
S Á T O R A L JA Ú JH E L Y , KAZINCZY-UTCA 5. SZ.

L evélpapírok, sz á m lá k , fa l
ra g a s z o k , m eghívók, n év 
je g y e k é s e a y é b b nyom dai
m u n k á k a le g p o n to sa b b a n é s
fu tá n y o s á rb a n k é s z ítte tn e k

„Felsőmagyarországi Hírlap" kiadóhivatala.
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H ird etések ju tá n y o s á rb a n fe lv é te tn e k
Nyom atott Landesm ann Miksa él T ársa könyvnyom dájában Sátoraljaújhely.
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