
H u » f ■•gyedlk évfalyiw 13. gtáw.____________ 3<toratlau|h«ly, H ll.______ ________________ Szombat, február lé.

POLITIKAI ÚJSÁG

THafjalan minién sx«r3án és szombaton *sl«. 
Kéziratokat vissza nem adunk. 

Szerkesztőség : Kaxincxv-utcaa §■ 
Kiadóhivatal: ilancUsmann 711. és Társánál.

FŐSZERKESZTŐ:

Dr. HO LLÓ  ANDOR

Előfizetési ár:
Egész évre 20 korona. Félévre 10 korona 
Negyedévre 6 kor. Egyes szám ára 30 fillér. 
Hirdetések dija £ ) centimétcrenkint 20 fillér

A választójogi reformról
stóló javaslat minélelfibl) való 
törvényerőre emelése, amint azt 
W ekerle Sándor miniszterelnök, 
az uj pártalakulásról illetve a 
kormány programmjáról szóló szé
les mederben lefolyt vita során, 
többször is kijelentette, a munka 
rendjében a legsürgősebb törek
vés. A közéletünkre oly nyomasz
tóan ható elintézetlen ügy, min
den más bár fontos ügynek elébe 
helyezendő, megoldandó.

Most a törvényjavaslat a vá
lasztójogi bizottság előtt van, nem 
érdektelen foglalkozni avval a 
kérdéssel, hogy a javaslat a bi
zottság előtt milyen fogadtatásra 
talált. A tárgyalások eddigi me
nete azt bizonyítja, hogy a reform 
javaslat törvénnyé válásának útjá
ban komoly akadály nem merül 
fel, sem a bizottság sem az or- 
szággyülés plenuina előtt. Mutat
koznak ugyan a felfogásokban 
ellentétek, azok azonban nem át- 
hidalhatatlanok| és a kapacitáiás 
lehetőségétől ridegen egy párt 
sein zárkózik el. A lelmerülő 
ellentétek a javaslat alapvető elvi 
intézkedéseit — úgy az anyagi 
választójog terjedelme mint a vá 
lasztási eljárás tisztasága — nem 
érinthetik mert azokhoz a kormány 
határozottan ragaszkodik. Apróbb 
részletkérdésekben azonbau a 
megértés utjai nincsenek elzárva.

Az előjelekből Ítélve teliát a 
nevezetes törvényalkotás, amelynek 
előterjesztésére a múlt év tava
szán maga a király szólította fel 
az akkori karmányt rövidesen 
tető alá kerül és evvel a gyors 
eredménnyel ezután el lesznek 
hallgattatva a türelmetlenkedő!; ; 
amit W ekerle első sorban Ígért, 
be is fogja váltani.

Közéletünk szabid folyásá
nak egyik nagy akadálya teliát a 
választójogi javaslat, törvényerőre 
való emelése által, el lesz távo- 
litva és megindul a nagy idők 
követelményeinek keretébe bele
ülő munka. Ennek a hatalmas 
nemzeti munkának teljesítését, a 
közvélemény úgy reméli, nem 
fogja hátráltatni kicsinyes párt 
taktika sem a bizottságban, sem 
az országgyűlésen, sem a társa
dalmi megnyilatkozásokban.

Mert mi is az a munka ? Meg
erősíteni Magyarországot úgy 
gazdaságilag, mint pénzügyileg, 
mert máskép elveszünk a háború 
után felüíkerekedő gazdasági har
cok tömegében. A háború után uj 
háború következik, de nem fegyver
rel, hanem gazdasági eszközökkel.

Legyünk ebben is győztesek, 
mint ahogyan a vérea háborúban 
győztesek maradtunk.

Zemplénvártnegye
rendkívüli közgyűléséről.

^  -V

fi királyi szózat első visszhangja!
— f»br. 16.

»Gmplénvármegy e türTttoyható
sági bizottság* tegnap délelőtt rend
kívüli közgyűlés tartott.

Az ülésen a gyöngélkedő Gr. 
Széchenyi György főispáu helyütt 
D)ku« Gyilla aliepáu elnökölt.

Napirend előtt
elnöklő Alispán sajnálattal emléke- 
bh tt meg arr-'l a i*u’ó rosszullótről, 
apaaiy Gr. Széohenji Györgyöt m;g- 
jjáto ja abban, hogy tu ülésen elitö* 
k üljön.

Ugyancsak napirend előttaz öröm 
hangján emlékezik mag az Alispán 
Ukrajnával kötött békéről. Ebb81 az 
alkalomból Őfelsége által a nemzet
im* Írott manifesztum felolvasását 
javasolja, ami mégis történvén, a 
közgyűlés atl állva hallgatja végig.

Javasolja, hogy dicsőségesen 
uralkodó királyunkhoz IV. Károly 
Őfelségéhez a lürvéuyhatóság a kö
vetkező h do att-eljes távirati felira
tot intézze :

Ö Cs. és Apostoli Királyi 
Felségének

Budin,
Zeroplénvármegye közönsé

ge ina ülésre összegyűlve, Uk
rajnával megkötött béke alkal
mából, öröklött hűséggel, alatt
valói hódolattal és lelkes öröm
mel üdvözli Felségedet. Adja 
a jó isten, hogy, F’clséged, a 
Császárné és Királyné Őfelsége 
és Fenséges gyermekeik a 
nemzettel egybeforrt érzéssel 
mielőbb az általános békének 
örvendezhessenek.

í
Zemp'énvármegya közönsége 

nevében :
Dókus Gyula, ali*pán.

.Javasolja, hogy a béke megkö
tésénél a legtevékenyebben részt 
vevő Gr. Cserniu Ottokár külügy- 
minisztert szintén üdvözölje a tör
vényhatóság még pedig alábbi távi 
ratban :
Gr. Czernin Ottokár külügymin. 

urnák

vés kötelességünkké teszi, liogy 
Nagyméltóságodat mint a bé

kekötés egyik főtényezőjét 
tisztelettel üdvözöljük és továb
bi sikeres működésére Isten 
áldását kérjük.

Zniaplénvármegye közönsége 
nevében :

Dókus Gyule, alispán.
Mindkét javaslat egyhangú, lel

kesedéssel határozatim ineut át. Eiu 
tán a napirendre tűzött tárgyakra 
kerül a sor.

Üdvözlő éo köszönti iratok.
A törvényhatóság, Miksa főher

ceget úgyszintén Gr. Széchenyi 
György főispánt házasságuk alkal
mából táviratilag üdvözölte. Herceg 
Lónyay Elemérnek édes auyja el- 
huoytakor a vármegye részvétét 
fejezte ki. Etekre kapott válaszokat 
o vasta fel Bernálh Aladar előadó. 
Tudomásul szolgált. Úgyis tudomá
sul vették Ugrón Gábor beiügyrni- 
niaater és JleaŐssy Béla főidőn velős- 
ügyi miniszterek búcsúlevelét. Dr. 
Wekerle Sándor m. kir. miniszter
elnököt ós kormányát hazafias mun
kájában, buzgalommal és eréllye! 
támogatni határozza el a törvény
hatóság. Tóth János belügyi-, Szte- 
rényi József kereskedelmi- és fig, 
WiudihchgrAeU Lajos közélelmezési 
miniszterré történt kinevezéséről szó
ló leiratot siiutéu tudomásul vették. 
Hg. Windishgraetz Lajos sooialis 
érzésekkel telitett leiratát külön 
cikkben ismertetjük.

A hadlseyély felszólam ási 
bizottságba

Alispán javaslatára a következőket 
választják; Gr. Szécheuyi-Wollien- 
stein Ernő, Nagy Barna. Oláh Béla, 
Herio Sándor, Guttmanu Mór, Dr. 
Székely Albert, Kiucseasy Péter.

Hutter Kálmán
működési pótléka fejében 200 koro
nát szavaz meg a közgyűlés. A 
munkás tisztviselőt irodatisztté tör
tént korábbi kinevezése folytán 
anyagi sérelem érte, *ezt repnrálui 
tartotta most kötelességének a vár
megye.

A szavazó körök.
Az etssággyUlósi képviselő vá- 

lasetó szavatóhörök beosztása ez- 
időscerint megmarad, amennyiben 
régen nem lévén választás, nin

Wieu.
Az Ukrajnával megkötött 

béke felett érzett örömünk ked-
Lapwk ud  p S ü  4  •!**!.

csenek ez iránybani tapasztalatok, 
amelynek alapján a beosztás változ
tatandó lenne.

Vámszerzödós bankszabadalom.
Kolozsvár szab. kir. város átíra

tott intézett az Ausztriával kötött 
kereskedelmi és vámszerződések ét 
az Osztrák-Magyar Bank szabadal
mának meghosszabbítása tárgyában, 
tiltakozóvá minden olyau ellen, ami 
a nemzet kesét az ország berendez
kedésének dolgábau megköti. A 
mennyiben időközben törvény által 
lőtt a fonti kórdés rendezve, az 
átirat felett Zemplónvármegyo napi
rendre tér.

Közegészségügyi minisztérium
felállítását javasló, Szepesvármegyo 
javaslatához hozzájárulnak, úgyszin
tén kiváuja a törvényhatóság, hogy 
Sopron és Máramaros vármegyék 
átiratának intenciója szeriut, haté
kony intézkedés történjék minden 
magyarokat és magyarságot érintő 
támadás elhárítása céljából.

A bóks
mielőbbi megvalósítása tárgyában lel
kesen támogatja a törvényhatóság 
Sopron szab. kir. város átiratát aaon 
véleményének kifejezése mellett,
hogy a becsületes békére való tö
rekvés minden illetékes tényezőben 
meg van.

Március 16.
nemzeti ünnepként való becikkelye
zése ügyében a megye még műit 
év decemberében a kópviselőházboz 
feliratot intósett. Pest megyének 
ilyen irányú átirata felett tehát na
pirendre tér.

A nemzetiségi kérdés
megoldása ügyében S áros vármegy • 
átiratot intézett a társtörvényhatósá- 
gokhoz. Az átirat értelmében elhatá
rozzák, hogy a nemzeti akarat a trón 
zsámolya előtt adjon kifejezést 
annak, hogy a magyarság úgy a 
hadsereg nyelvében, mint egyéb 
reprezentábilis helyekeu érdemének 
megfelelő kifejezést találjon. A. 
uemzet ellenes törekvések megaka- 
dályozandók, az iskolákban és idegen 
ajkú vidékeken a kisdedovodákbaa 
is, a magyar nyelv tanítása kötelező- 
lég elrendeltessék.

Kisebb flyysk.
Sátoraljaújhely r. t. város által 

tisztviselőinek és alkalmazottainak' 
adott családi pótlék megfelelvén a bel- 
Ugyrainisaleri rendeletnek, a segély 
kiutalása céljából, azt felterjesztik — 
Pilisy László helyettes árvaszéki 
elnöknek három havi, Jeney István 
tb. főszolgabírónak május hó 15-ig 
svabadságot engedélyesnek. Mind
kettőnek megrongált egészségük 
helyreállítása céljából. — Dr. Hor- 
vát Béla tállyai körorvos nyugdíja
zását elhatározzák. — A közgyűlés 
jegyzőkönyvének hitelesítése után, 
z gyüléa befejezést nyert.
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Kiosztják
február végén a
tisztviselők ruháit

•  •

Megalakul a* d ö n tő  bizottság.
— fabr. 16.

A Népruháíftti Bizottság elnök
sége ss etrou't napokban levelet irt 
Zemplénvárnaegye főispáujáhos, Gr. 
Széchenyi Györgyhöz, akit megkéri 
arra, hogy a közalkalmazott.Aknák 
ruhával való ellátása Ügyében meg
indult akcióban kösremüködjék. Kö- 
aölte a főispánnal a Nópruháeati 
Bizottság, hogy a zempléni sserve- 
setek megalakítása tekintetében ae 
előmunkálatok már folyamatban vau 
uakf de addig is raig e szervek or- 
saágosau raegalskithatók leesnek, 
éppen a közalkalrna inttak sürgős 
ruliasBÜkségletékre való tekintettől a 
Népruhásati Bizottság az e!ső ruha- 
kiosztást egy ad hoc szerveseire 
óhajtja biuoi. Felkéri ezért a bizott
ság Gr. Széchenyi György főispánt, 
hogy eBt a szétosztó bizottságot 
Zemplénben sürgősei) alakítsa meg 
és annak elnöki tisztjét vállalja e \ 
A szétosztó bizottságnak Zeiup.én
ben az less a feladata, hogy a« 
égési vármegyében az összes közül 
kalmazottukai összeírja és airz való 
tekintettől, hogy az első kiosztásnál 
a bizottság a férfi közalkalmazot
taknak csak egy negyed részét tudja 
ruhával ellátni, állítsa össze azoknak 
jegyzékét, akik legjobban rá vaunak 
szorulva a ruhára.

A Néprubázati Bizottság közölte 
a főispánnal, hogy a szétosztást a 
legközelebbi jövőben már megkezdik 
és éppen ezirt arra kérte őt, hogy 
az előbb említett névjegyzéket febr. 
25-ig a Nepfuházati Bizottságnak fel
tétlenül küldje be. E névjegyzékbe 
az igényjogosultaknak azt az egyne
gyed részét kell felvenni, akiknek 
legnagyobb szükségük vau a ruhára.

Értesüléseink szerint a Népru 
házati Bizottság február 25 én a ru 
hák szétosztását minden körülmé
nyek között megkezdi, még akkor is, 
ha valahonnan a jegyzék nem ér
keznék be. Ez utóbbi eshetőség 
azonban nálunk nem történik meg, 
mert hiszen a főispánunk anuyira 
szivén viseli a közalkalmazottak sor
sát, hogy minden bizonnyal sietni 
fog a munkával és igy a megyei 
köztisztviselők az ellátandók névso
rában as elsők lescuek.

Gortvay Aladár főispán 
— kormánybiztos. Jól értesült
helyről szereztük a fairt, hogy 
Gortvay Aladár szerencsi járási 
főszolgabírót a legközelebbi napok
ban Szabadka város főispánjává 
és egyben az ottani vidék köz- 
élelmezési kormánybiztosává ne
vezik ki.

A kassai 
képkiállitásrói.

— fabr. 16.
A felsőraagyarországi főt tők 

Kassán rendezett jótékonyczélu ki
állítása a hadtestparancsnoki pa óta 
első emeleten folyó hó 17-éu déli 12 
órakor fog megnyílni.

A jelenlegi viszonyok között 
leküzdhetetlen szállítási nehézségek 
fo’ytáu a rendezőség kénytelen volt 
eltekinteni erei^ti tervétől, hogy t. 
i. a felső magyarországi régebbi festők 
müvei is Abaiyf .Sáros, Szepes és 
Zemplén mi gye területén Üsszegy in
tessenek e kiállításra s igy a kiállí
tás történeti rr-sse nem oly nagy- 
artiuyu, mint eredetileg tervezték. A 
jelenkori művészek azonban ezáltal 
még nagyobb teret kaptak a szerep
lésre. X'

A kiállításon *Benceur Gyula, 
Zemplényi Tivadar, Benczúr B la, 
Eder Gyula, öoruth Andor, Horovitz 
Lipót müveinek a palota dísztermé
ben kiállított csoportján kívül to
vábbi négy teramben számos Fe’ső- 
magyarországon jelenleg működő 
festő müvei lesznek láthatók; Kassát 
főkép Lengyel-Reiufuss Ede, Halasa-

Hr dil Elemér és C.ordák Lajos, 
Eperjest Kurth Miksa, Kubek Antal 
és Thotaae A'adárué, Lőcsét Mirkva- 
Halánr J  Iglót Taoimik Ernő,
Z napién megyét Mi üssön Tivadar 
és Fankovios Tibor fogják képviselni.

A régi festők müveit magában 
foglaló hatodik teremben Gzsuezik 
József, Rombauer János, Mártó Ka
roly, Doby Jenő, Klinzkovic Fereuo 
és Béla leszuek a kiemelkedőbb ne
vek. Mindegyikük term szeteson 
csak igen taurónyeu hihet képviselve, 
az a nagyobb arányú kiállítás azon
ban, amely Feísőmagyarország ré
gebbi művészeit móltókép fogja be
mutatni, reméljük, seiutén nem soká 
v^rat magára.

A jelen kiállítás csak az első 
lépóz kíván leuui — művészeti éle
tünk decentralizációja jegyóbeu — a 
ftösőnaagyarországi műrészek együt
tes működése felé, ráirányítva a fi
gyelmet egyúttal régebbi művésze
ink munkáinak nae^beoűil'zére is.

A kiállítás február tió 17-étői 
mírcziuz hó 10 óiig lesz nyitva, na- 
p nta 11 - 1-ig és 2-4-ig, 1 Korona 
bt lépődij mellett. A bofoiyó jövede
lem, valamint % képek eladási árá 
nak 10 #/*-a Abauj, Sáros, Scr-pis ós 
Z mpiéu vár.aegyók ét Kassa város 
hadiárvái és rokkautjai javára szol- 
gá'.«

Őfelsége, a Király
Zemplénmegye közönségéhez.

Zemplénvármegye hódoló táviratára Őfelsége kabinet 
irodájából még tegnap délutáni feladással alábbi távirati válasz 
érkezett :

Méltóságos
Dókus Qyula kamarás alispán urnák

Sátoraljaújhely.
Ő Császári és Apostoli Királyi Felsége, Zemplén- 

vármefye közönségének, a békekötésalkalmából tolmácsolt 
lelkes hódolatáért és a Királyné Őfelsége s Fenség#* 
gyermekeik részére is alőterjesztett üdvkivánatáért szives 
köszönetét kifejezni méltóztatik.
.  , » Kabinet Iroda.

Winiischgraetz £ajos herceg 
a törvényhatósághoz.

•  •

H szegények védelmét ígéri 
az uj élelmezési miniszter.

' — f«br. 16.
Csütörtökön é rie re tt le a vár

megyéhez Windischgraetz Lajos 
hercegnek, az uj közélelmezési 
miniszternek az első leirata, amely
ben tudatja közélelmezési minisz
terré történt kinevezését. Az uj 
miniszter leiratában,Jhangsulyozza, 
hogy a népért, a szegény osztá
lyokért akar dolgozni, mert ezek 
az osztályok a háborús nélkülö
zésükkel, szenvedésükkel megsze
rezték a jogot ahhoz, hogy az

állam fokozottab védelemben ré
szesítse őket.

— Őszinte szociális érzéstől 
áthatva, — mondja leiratában 
az uj közélelmezési miniszter — 
veszem kezembe az ország köz
élelmezésének ügyét. A háború 
legiszonyúbb szenvedései a sze
gényeket, a dolgozó osztályo
kat, a gyöngéket sújtotta. Ezek, 
szenvedéseikkel megváltották a 
jogukat ahhoz, hogy az állapi
tól fokozottabb védelemben ré
szesüljenek, a hivataloktól pe
dig megértő, emberséges elbá
nást nyerjenek.

A miniszter leiratában még a 
következőket mondja :

— Etne célok szolgálatában 
mindent elfogok követni, hogy

( az összegyűjtött élelmiszerekből 
igazán azoknak jusson akik, 
arra a legjobban rászorultak. 
Ezért készséggel magamévá 
teszem és tám ogatók minden 
olyan törekvést, amely a nép 
élelmezési ügyét szolgálja. A 
mai nehéz időkben minden élel
mezési visszaélést, minden ha
nyagságot, minden kötelesség 
mulasztást a hadsereg, az állam 
és a társadalom ellen elköve
tett bűnnek tulajdonitok. A 
reátn nehezedő feladatok tuda
tában hivatalos hatalmam teljes 
súlyával fogok azok elkövetői 
ellen eljárni, hogy a közélel
mezés rendjét az egész ország
ban biztosíthassam.

Ehhez a munkához kéri a mi
niszter a vármegye támogatását. 
Az érdekes és mindenképpen 
szokatlan hangú leiiattal a tör
vényhatóság pénteken m egtartott 
rendkívüli közgyűlése foglalkozott.

Sorozzák a nőket
3 0 .0 0 0  nfii se g é d - 
e rőre  lesz szü ksé g. —  
K a to n a o rvo so k  so
ro z z é k  a  hadse reg 
n  0 1 a lk a lm a zo tta lt.

-  f»br. 1#.
A lapokban megjelent egye*

bírok, as utóbbi időben * közfigyel
met a női szolgálati szervezetek ki
építésének kérdésére iraoy itatták, 
különbéül! * táboii hidseregre ve 
natkozóan. A lapokban több ízben 
lurok jelentek arról, ’ ojy áss
•gyik hadiéi gné- már ezirt ybaa 
<«e«»tririmeoő inté«i«''py*k fejlődtök 
ki. E birotből kilUuis, hogy a had
ügyi kormány iát megfelelő a'őkó- 
seiiieteket toll a női aagidotők áiias- 
kÖzvetitéa^ri és rao^tololö aeafcizurii 
kiképzésire vouaúeeoau.

A hadügyi kormányzat tényleg 
acr.al a tervve! foglalkozik, hogy ezt 
a bóráit intéznaéuyt * tábori hadae- 
regnél áitaíánoaaa behozta. Az erre 
irányuló e.őmu ikálatok t«*r meg
kezdődtek és a női munkaerők fel
vételére *>* felhasználására vonatkozó 
tervezeti határozmauyok iw x i időn 
baiUl mag fognak jelenni. Mintegy 
30Ü00 i ői segéderőre i«*% szükség 
dkilot négy kategóriára fognak 
osztani.

Az első magába foglalja a* 
ambulatóriumokbau való női asszis- 
tenseket, fogalmazóijukét, Hughes 
gépkexeíőnőket, gy orairónőkot és 
gépirónőket éa olaőosatályu talafon- 
kezelőnőkat. A máaodik müazaki női 
aegédakat, irnoknőkot, hotogápoló- 
uőktt, olaruaitóuökot és a harmadik 
női iparosokat, azakáosnékat atb. a
negyedik mosónőket, a női szolgálati 
asemólyzetat éa mezőgazdasági rau i- 
kásnőket.

A* életkor alsó határa a betöl
tött 16-ik év. A* általános fizikai 
alkalmasságot katonaorvosok fogják 
megállapítani. Havidíjasok özvegyei 
és árvái valamint egyéb öavegyek 
és árvák előnyben részesülnek. A 
fiaetés 60—200 korona lese havon
ként, további teljes ellátás, lakás és 
ruhásat. A jelentkezők felvétele a 
katonai parancsnokságokon történik.

A hadseregük körcetében segéd
erőként alkalmasában levő nők ér
dekében mindegyik hadseregnél egy 
felügyelőuői állast fognak rendire 
reaiteni. aki a köcvetitő scerej ét 
fogja viuni a katonai parancsnokiig 
és a beoaatott női raujkaerők között.

„MODIANO-CLUBSPECIALITE“
SODORNI VALÓ SZ1VARKAPAPIRNAK ARA

ma1 'Könyvecskében 60 lap van JSinden könyvecskén rajta m  a vHji|y.
3 ál) tilier. és a 0 íres 

aláiráia
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fi veteménymagvak |
óriási drágulása.

•  •
JácgflzctkctellcK lesi a főzelék.

febr. 13.
Már a nyáron és ősszel sem na

gyon bántott beauüukot * zö d«--g 
és főzelékfélék o'osónága, n  idén a 
hozzáértők állítása szerint — ölj ret
tenetes magasra fognak er.ak aa órák 
emelkedni, hogy Rothschi d fagy 
hadimi’iomos lesz aa, aki egy ’ sir 
garópafőaeióket engedhet meg magá
nak.

Sátoraljaújhely éa környékén 
sajnos nana foglalkoztak *lég inlanei- 
▼au a bolgár kertészeket kivéve zöld
ség és főzelékfélék term esével és 
mindig abból óltü'»k, arait a tsvolalibi 
környékről szállítottak. Csak a bá
bon! óta mutatkozik •  takintetbsu 
némi fellendülés, amióta a gazdik 
arról győaődtek msg, hogy a töldség 
es főael^ktermelea is nagyon aaépto 
jövedelmezhet. Ez a kísérlet aaonban 
nem öltött azánsbavehető méreteket 
in u‘*m ia eltbet már, mivel gazdáink 
nem rendelkeznek magvakkal és *c«k 
beszerzése uemosak roppant drága, 
hanem nehéz is, mivel az országban 
karéi a készlet,
Uagyarorsaágon a földbirtok oaok ó« 
a gardák soha sem foglalkoztak pro- 
grammsaerüen magtarmaléssel. ifib
ben az agráráílamban nem rolt raci
onális megtermelés. hanem minden
ki arra számított, hogy tarasszai majd 
kereskedőktől és egyesületektől fo^- 
ja beszerezni a szükség#* anyagot 
Bekében ugrania nem rolt lu» ralit 
üzlet a magtermelés, a naimost kagyet 
lenül megbesaulta maga*. Em oadiat- 
juk, h »gy a dráguláa tarén a hábo
rúban egyefcleu cikk asm futott be 
olyan szédületes karriert, miül a ve- 
tőmag

Németországban rau sok való
mig, de onnan kihozni egy dskagra- 
mot sem lehet.

A szövetséges ország mindig 
intenzív kartgardaságot folytatott 
és ott »ok vetőmagot. termeltek. Most 
hogy ilyen viszonyok álltak elő 
Németország egész egyszerűen lezár
ta határait és megszüntette a vető 
magzxportot. Németországból kaphat
nak ugyan egy kevés vetőmagot, de 
árért olyan rekompenzációt kívánnak, 
hogy annak a legnagyobb jóakarat 
tál sem tudunk eleget tenni. A ve
tőmagért cserébe más terményt kér
nek, olyat, ami magunknak nem áll 
rendelkezésére.

Egy termelő mondotta Hskünk 
hogy egyetlen szál zö'dség két koro
nába is belejön majd és hogy agy 
leveshac való zöldségféle 4—5 koro
nába fog kerülni.

Érdekes olvasmány most egy vste- 
ménymag árjegyzék, amelyhez esőn- 
ban egy kis cédula van fiiavc, hogy a 
feltüntetett árak nem kötelezőek. 
Vagyis négy nappal megjelenése 
után már drágábbak a* árak. Épből 
olvassunk, petrezselyem kilograwon- 
kiat ma 140 korona, azelő'.t, illatve 
békeidőbe 6 korona 80 fillérbe ke
rült. De nézzük a káposztát. A ká 
posata vetőmag ára ma kiiogramon- 
kint csekély 500 kor., míg békében 
rongyos 55 koronába került. Most 
vegyük elő aa előkeli karfiolt; ami 
uek aa ára most 800 koroua, holott 
es valaha 21 keronáért volt kapható.

A kalarábé 600 korona, vo't 20 ko 
róni. Kelkáposzta most 600 korona, 
a jobb időkben IS kor. vö t.

És végig az egósa árjegyzéken 
mindenütt Ilyen káprázatos és soha 
uam képiéit összegek táncolnak a 
•nmünk előtt, Ha elképeeljiik. hogy 
a paradicsomnak, ennek az ártatlan 
kedvei piros zöldségfélétek msgja 
most kitogrammoukiut 300 eorouába 
körül, bizony elmegy a kedvünk ai 
élvezetétől. Az ugorka vetőmag 120 
korona, mig abban aa időben, mikor 
béke lakozott a szivekben, 22 koroaa 
volt. Néztük a kiginjo'.t tököt. Ó 
borzalom 1 120 korona egy kilogram 
tökmsg. Tehát egy vaggen — még 
kimondani is fájdiímas — egy millió 
kétszáceeer koronába kerül. A retek 
vetőmag ára kilogrammunkéit 200 
korona, tehát egy vaggou 2 milió 
koronába kerü'.

A rekordot azonban a sárgarépa 
tartja. Kilónként 500 koroua, vagyis 
mótermassája 50 eztr korona es ha 
valaki *>gy vaggout akarna belőle, 
akkor 5 millió kor. fizethet érte. 
A békében kilenkóufc lö korona 50 
fillérbe került

De taiáu jobb, ha nem folytatjuk.

H Í R E K .
— Gr. Széchenyl-Wolken- 

steln Ernőné újabb kitüntetése.
Ceak a közel múltban emlékeztünk 
meg arról, hogy Széchenyi-Wol- 
kenetein Eraőné grótné, áldásos 
tevékenységéért magas pápai ki
tüntetést kapott. Ezúttal ismét 
módunkban van a nemes Grófné 
fáradhatlan tevékenységet jutal
mazó, kétrendbeli, leglelsöbb he 
lyeiről történt oliamerésről be
számolni. Ugyanis Széchenyi-Wol- 
kensteia Ernőné Grófné a hadi
egészségügy terén kifejtett buzgó 
szolgálatának elismeréséül, újab
ban a vöröskereszt tiszti jelvé
nyét, a német császártól pedig a 
IU. oszt. porosz vörös-kereszt ér
mét kapta.

— Vöröskeresztet kitüntetés.
Sohweitcer Mici áll. iskolai tanító
nőt aki a helybeli dohánygyári kór
házban hosszú időn át vezető uóuei 
minőtégbsn működött és sttoigaiaiá- 
oak elism§roaeül vöröskereszt eziiit 
díszjelvényt kapóit, most újabban 
buzgó fáradságának « ismeréséül a 
yöröskereszt II. osztályú tisztelet jel
vényét kspts.

— Tanügyi áthelyezés. A vallás- 
ói közoktatásügyi mioiaater Balláné 
Nagy Katalin alsófalvai ái). ellemi 
iskolai tanítónőt a sátoraljaújhelyi, 
Vágó Margit sátoraljaújhelyi á»l. ei. 
iskolai tauitóuőt az újpesti áii. el. 
iskolához áthelyszts.

— Uj lap Mlskelazaa. Reggeli 
Hirlsp óimmal ma uj napilap indult 
meg dr .Dévényi Miklós szerkeszté
sében. Uj laptársunkat kollegiális 
sceraiettel üdvözöljük.

— A Sátarijaujketyi Izr. Nőegye- 
sfllet jótékeeyczélu hadiestélye. A a 
Ier. Nőegyeaületff. hó 2l-én a városi 
acinhácbau S. Schmivdt Constancia 
és Somló József operaénekesek, va
lamint heiybeli műkedvelők köare- 
müködéséval a 10 h. gy. e. hőseinek 
özvegyei és árvái javára estélyt 
rendes. A részletesebb ismertetést a 
napokban megjelenő falragaszokon 
fogja közölni a randsiősóg.

— Házaeeágizédelgöt fogott el 
feljelentés folytán a szerencsi csend- 
őrség, aki magát Tomasovit Jóssef- 
nek heruáduémeti lakosnak és moz
dony vezetőnek adta ki. Tomasovits 
Sserenosen egy tisatességes ezukor- 
gyári iparos családnál kopogtatott 
a hajadon keaéórt. Hazudott füt-fát. 
Kisebb pénzösszegeket is csalogatott 
már ki. A múlt héten pedig már es
küvőre készülten érkezett, Szereuosre 
dd azzai állított be, hogy utkösbon 
Debrecztutől Szerencsig ellopták az 
esküvőhöz készíttetett fekete ruhát 
és a házassághoz hesaerzett okmá
nyokat tartalmazó podgyászát. Így 
hát uj pénzsegitsóg nélkül nem tart
hatja meg as esküvőt. A családfő 
ekkor vette ősire, hogy csaló szél
hámossá!, van dolga. Kérdést intézet 
a helyi állomásfőnüknél, hogy létezik 
e ilyen nevű mosdonyvezető* Mikor 
kid *rült, hogy nem, hát följelentést 
tett a csendőrségnél, A csendőrség- 
rókiüu kiderít ette. Tomasovitsról, 
hogy nemcsak szodelgő, de szökött 
katonával áll ssemben.

— Rendelet a vasutassá szIvarJá- 
rél. A Máv. igazgatósága a pónsügyi- 
miniiaterium hocsájárulásávaiérdek oh 
rendeletben iutérkedutt a vabula^ok 
dohányszükségletéről. A rendelőt ér
telmében a vasúti dohány tőzsdék e 
centül reuáes heti trafik koutiugen- 
sük 50 százalékát tartóénak az illető 
vasútállomás személyzetének rendel
kezésére bocsátani. A szivar, oigaretta 
és dohány kiadását a rendelet az 
MÜomásfőuökre hízza, akinek gon
doskodni kell a (rafikjáraiidóság po i- 
los és arauyoa elosztásáról.

— A tüdőbeteg gondozó intézet 
teguap dóluláui közgyűléséről hely 
szűke miatt, szerdai se muukbau 
fogunk beszámolni.

— Öngyilkosság. L. ö . uyugal 
mázott mérnök, öngyilkossági izáu 
dákból balkarján ereit borotvává- 
felvágta. Súlyos sérüléseivel aa Br 
saébet közkórházija szállítottak.

— Az erdőhorváti körjegyzői adás
ra pályázatot hirdet a sárospataki 
járás főszo gabirája. Az állás java
dalmazása 2000 korona fizetés, 200 
koroua irodaaiaiány, természetbeni 
lakás, családi pótlek, háborús segély 
ős a magáumuukáialokért járó meg 
állapított dijak. A pályázók kérvé
nyeiket f. hó 26-ig adják be a sá
rospataki járás főszoigabirójáhus. A 
választás folyó hó 28-án lesz Erdő
horvátiban.

— A felmentettek beosztása a 
menetszazadba. Saurraay Sándor hon
védelmi miniszter tegnap rendkívül 
érdekes leiratot küldött. A leirat el
mondja, hogy a honvédelmi minisz
ternek tudomására jutott, hogy egyes 
felmentetteVet, akiket katonai ki- 
kópaós oóljából vonultattak be, de 
akiknek felmentése maróiul elsején 
ismét hatályba lép, az egyes póttest 
parancsnokok a menetelek ulatokba 
osztottak be. A miniszter közli a 
főispánnal, hogy eaoa az egyenek 
harctéri azolgálattéteire be nem 
oszthatók, aminek következtében 
úgy intézkedett, hogy ezeket a fel
mentetteket a harctéri beosztásból 
kivonják és értesítette a hadsereg- 
paranosuokokat, hogy ezeket aa 
egyéneket a menetalakulatoktól vagy 
a harctéri állásból küldjék viasea. A 
miniszter felhívja a főispánt, hogy 
miuden ilyen esetet, amely tudomá
sára jut, köavetleoUI a póttestpa- 
rauosnoksággal iatésae ol.

— A Faun. Lovászy Károly
kesztésében megjelent gazdag iro
dalmi tartalommal éa feltünéskeltSea 
művészi illustráoiokkal. A Faun febr. 
elsejei száma. Aa irodalmi rózaben 
Szép Ernő, a művészi rajaok köat 
Bayros márki ve-et éa a lap telistől* 
vau sok szatirikus aprósággal.

— Arvlzkülönltmónyeket állítanak 
fel. A honvédelmi miuuler 468571—I. 
1918. as. á'att ma rendeletett bocsá
tott ki ac árviakülöniuménynek raeg- 
aaervezésóre. A rendelet aseriut a 
Uvassaal bekövetkezendő áradások 
puuztilásának tui-gakadályozására aa 
egyes potzápzlóa'jaknál egy tiszt, 
vagy tisztjelölt parancsnoksága által 
50 főből álló árvizkülönitraényeket 
kell felállítani. Eleknek a különít
ményeknek minden póttestnól feb
ruár 15-ótői kezdve állandóan me- 
uetkt sínek kuli lenni és május Sí
én ezeket a különítményeket minden 
további parancs bevárása nélkül fai 
kell oszlatni. A legénységet a szo
kásos felszerelésen kívül hosszunyeltt 
ásókkal és csákányokkal is ellátják. 
A különítményeket elinduláskor egy 
napi élelemmel látják el, a további 
ellátásról pedig a csapatokat igény
bevevő árvízvédelmi társulat gondos
kodik.

— Konyhakerti magvak. A ki
konyhakertészettel f&glalkoaik, bizo
nyára megnyugvással vasai tudomá
sul, hogy valamennyi konyhakerti 
veteménymag a fegUivá'óbb mini
ségben és mindun mennyiségben már 
beszerezhető kót-három fajta kivé
telével, Mauthner Ödön os. és kir. 
udvari uagy kereskedésében, Buda
pesten.

SZERKESZTŐI ÜZENET.

Többekask. Közleményeknek esek 
abbun am esetbon adhatunk lapunkban 
helyet, ha  a cikk írók novllket legalább 
a szerkesztősággsl közük. Névtelen sikk 
a papírkosárba kerül.

Felelős szerkesztő: Laadttmass ■Iksz, 
Szerkesztő: fiyárgy Lajss.

Viszkelepég, Siiniir, E l
leggyorsabban elmulasztja a 
Dr. Fie8ch-fé!e eredeti

„BARNA-ZSIR“
Nincs szaga, nem pisakit. Min
dig eredeti pecsétes Dr. Flesch- 
fóiét kérjünk. Próbatégely 2’30 
K. nagy tégely 4 K, családi 
adag t i  K. — Sátoraljaújhely 

és vidéke részére főraktár:
Kádár Gyula gyógyszertárában,

Sátoraljaújhelyen.

t
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M E G H Í V Á S .
•  •

A „Hangya* a  M a g ya r Gazdaszövetség 
fo g y a s z tá s i  és É rtékesítő  Szövetkezete, köte
lékébe tartozó

If &átoraljaujfielyi„*Xangya
L'i F ogyasztási és É rtékesítő  Szövetkezet lítlH . 

évi fe b ru á r  hó 27-én d é lu tá n  5  ó ra ko r a  
„H a n g y a “  k irendeltség  épületében

rendes évi közgyűlést
tart, m e lyre  a  tagok az a lapszabá lyok 23. § - «  
értelm ében tnegh ira tnak.

Ha a tagok kellő számban meg nem jelennének, akkor az 
évi közgyűlés 1918. évi má'czlus hó 6 án fog megtartatni, mely 
tekintet nélkül a megjelenő tagok számára, az határozatképes lesz.

N A P IH F N I):
1. Múlt évi lizleteredményröl szóló jelentések tárgyalása.
2. Zárszámadások megvizsgálásr és felmentvény meg

adása.
3. Mérleg megállapítása.
4. Tiszta jövedelemről való rendelkezés.
5. Az igazgatóság kiegészítése.
6. Netaláni indítványok.
1917. évi deozetnbor hd 3l-ón a tagtik száma 1153. üzl*tré#7.«iq«k 

■séma pedig 2264 volt; az év folyamán belépett 12 fag 12 U zletrőizazel; 
k ilépett 11 ta g  28 üzletrószszel.

A felügyelo-bizottság által megvizsgált évi mérleg a boltlialvisóg- 
ben k ifüggesz te tek  és mindenki által m egtekinthető,

K elt Sátoraljaújhely. 1918. február hé 8-án.

<Jlz igazgatóság.

Malomipari és Áruforgalmi R.T.
Budapest, V., (iizélla-tér 3,

Sürgönyciim : Malombank. •  Telefonszám: 134—94.

Konyhakerti magvakat
mig a készlet tart,

napi áron szállítunk.
- A nagy maghiányra való tekintettel, 

a rendelések csak a beérkezés 
sorrendjében vehetők figyelembe.

Csiraképességért, tisztaságért szavatolunk.

Ecetsavat
v e g ytis ztá t é t k e z é s i  c é l o k r a  szállít 

pástén 5 — 10 kilós d e m jo n o k b a n

T A U B E R  e z é g
B udapest, A g g te le k i-u tc a  4 . szá m .

f i Landesmann M. és Társa
=  könyvnyomdája é s  papirkereskedése =  
S Á TO R A L JA Ú JH E L Y , KAZINCZY-UTCA 5. SZ.

1

Levélpapírok, számlák, fal
ragaszok, meghívók, név
jegyek és egyébb nyomdai 
munkák a legpontosabban és 
jutányos árban készíttetnek

„Felsőmagyarországi Hírlap" kiadóhivatala.

e
i

t e l e f o n s z á m  1 0  Hirdetések jutányos árban felvétetnek t e l e f o h e z A m  i o

a
Ny««st«u Miki* 4< Tár,, kinyT>y«Bi<14ják«a Sátoraljaajktly.
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