3Ii«aj«l»n mltidtn *»»ríén ti «*otnbalon <i(«.
Kéziratokat vissza nem adunk.
Szerkesztőség: Kazinczy-utcza *
Kiadóhivatal: Üanct.smann 311. és társénál.

FŐSZERKESZTŐ:

D r. H O L L Ó A N D O R

Előfizetési ár:
Egész évre *0 korona. Félévre 10 bőién
Negyedévre 9 kor. Egyes szám ára fi0 fillér.
Hirdetések dija |“| centiméterenkint fio fillér

A test ősszel már nyugtalan Végül a sikeres gaadálkodáshoe szük sülhet, aki birtokát legalább tis ér
kodott és egyszer csak megdob séges instrukció hiányánál fogva.
vel ezelőtt szerezte vagy bármikor
Ezeken óhajt most segíteni a örökölte, vagy az uj birtokhoz a régi
a halottak a csatatérről bant az ásó és mindinkább könnyeb
lett a fold. Az öreg orosz parasz kormány, méltányolva azt a fontos eladása folytán, mintegy caere utján
Budapesti tudósítunk jelauti tok arca hajolt lóié és egy ismerős szerepet, amelyet a köaépbirtokosok
jutott, Errd való továbbá egy várme
éjsz ak a: A os. ős kir. hmlsuregiöparanosnokság elrendolte, hogy a öregember mellén sirt egy lekete- osztálya a társadalomban betölt. A gyénkéül létesítendő helyi biaottság
hadterület az elesettek holttesté ruhás isnterős asszony. Aztán fe segítséget pedig a Magyar Földhitel mely a kölcsönök dolgábau vélemé
nek exhum álása és hazaszállítása lemelték a testét, egy fekete lá intézetek Országos Szövetsége utján nye* s melynek javaslata alapján a
a békekötésig nem eszközölhető. dába tették és a kocsi támolyogva >[>yujtja, igen kedvező Coltételű se- Magyar Földhitelintézetek Országos
Szövetségének igazgatósága meg
A halottak, akik ottmaradtak zötyögött vele a fagyos ország 'gélykö'csöuök alakjában.
A kölcsön a megállapítandó becs hozza határozatát.
az Ütközet után, elnyúltak az ide úton. Aztán a vonat vágtatott vele
gen földben és vártak. Nyikorgó hidakon, alagutakon, szakadékokon érték hetven — nyolcvan százaléka
ágyuk zajára, elfásult lovak do át, egyszerre azután nyugodt lett erejéig terjedhet, tiz évre szól ós
bajára, kótyagos fiatal katonák da a kerekek zörgése, a test megér pontos kamatfizetés esetén föl nem
lára néha felfüleltek, aztán megint kezett a sikságra. Aztán megállott mondható; kamatba pedig féléven
a vonat, a ládát gyengéden fele. ként utólagosan öt és fél százulékot
csönd lett.
melték és kivitték egy nagy kertbe kell fizetni. Különös méltánylást ér
Később egyenletes, elmosódó ahol a virágágyak fejénél egy kő demlő esetben az említett Altruista
• •
zizegés szllrődütt le hozzájuk, a állott, amelyre ráírták annak a Bank meg is vásáro ja s a visszavá
fi
honvédelmi
miniszter
nj rendeleté.
gabona megért felettük, nemsokára nevét, akinek a szivéből a virágok sárlási jog biztosítása mellett tiz évre
a kaszák nyisszenő ütemét hallották nőttek. A test hazaért.
haszonbérbe is adja a birtokot. Ebben
Most érkezett meg a honvédelmi
leányok és öregen recsegő férfiEzután tehát nem jön haza a test az esetheti az évi öt száaalék haszon miniszter uj reudelete a beváráai enge
torkok melankolikus dalával egybe A nyáron újra aratnak felette, bér félévi előzetes részletekben fi dély és a felmentési revízió Ügyében
folyva. Aztán az ősz ideges sze ősszel bevetik maggal, az eke fel zetendő.
A rendeletből közöljük a következő
lei hajszoltak végig telettük vándor forgatja felette a löldet és tavaszra
Ilyen kö'csönre, esetleg vásárra ket.
kórókat és nyirkos, végtelen esők már senkisem tudja, hogy a test csak az tarthat igényt akinek birto
érkeztek hozzájuk az égből, mert ott rejtőzik és vár. Az arkangyal káét törlesztéses jelzálogkölcsönön kí I. A felmentési revízió befejezése.
a lelkűk, akinek jó sora van oda talán majd megtalálja.
1918. évi május hó 1-től csak oly
vül súlyos természetű, második vagy
fenn, megfeledkezett róluk.
harmadik helyre bekebelezett köl egyének tekinthetők jogosan felmen
csönök terhelik, vagy akiuek a gaz tetteknek, kiknek még érvényben
Pedig a testük, drága, hideg,
dálkodását ellenséges betörés — az álló felmentését a m. kir. kouvédelmi
elkárhozott, ez volt a mienk be
lőlük, ezt ismertük, mikor kezet
A háború nem egyformán érin élő és holt fu'idus instructus egészben miniszter (cs. és kir. hadügyminiszter)
fogtunk velük és bemutatkoztunk tette » külci uböző társadalmi osztályok vagy részben való megsemmisítésével és pedig 1917. évi április hó 20 után
nekik és a lelkűket csak sejtettük, vagyoni helyzetét; uérnelyiket a ked megkárosította, vagy kivételesen eng d lyezte a 4100—el. 4—1917.
ha néha a szemükbe néztünk. A vező koujunkturák révén tetferues olyan középbirtokos, aki nem rendel sz. rendelet 11. pontjával a revízió
tartamára engedélyezett általános fel
testük, a kedves arc, a dacos vál gyarapodáshoz segítette, a másikat kezik kellő gazdasági eszközökkel.
Arról is gondoskodott a kormány mentési meghosszabbítás a revízió
tak, a könnyű lábuk tetszett a érzékeny károsodással sújtotta s létnőknek és ezt kérte tőlük a haza fentarlása tekintetében állította su hogy azt a kölcsönt jel ne vonhassák befejezése után, vagyis 1918. évi
is. És mindvégig csöndben volt iy os gondok elé. Különösen a fold azok elől, akiknek szánva van, olya május hó 1-től minden körülmények
a lelkűk, amelyik sokszor akart birtokosok egy része került nehéz nők, akik hadi nyereségeik fölöslegét között érvóuyót veszti.
1918. évi május hó 1-óvel érvé
mást, mint amit a test, a dicső helyzetbe elleuséges betörések követ fektették újabban földbirtokba, Erre
hajsza mámorában tenni kénysze kéziében, vagy drága jelzálogkölcsö való az az intézkedés, amely szerint nyüket vesztik a bevárási engedé
nökkel való tulterhe’tség miatt, vagy ilyen segély kölcsönbe csak az része lyekre vouatkozólag eddig kiadott
rült.

Nem jönnek haza

felmentések revíziója,
a bevárásé engedély

fi középbirtokosok támogatása.

Zsivány-é a lánckereskedö ?
Irta: Búza BólaEgy feketéllő tömeg vonja ma
gára hetek óta Ujhely egyik forgal
mas helyén a figyelmet. Idegenek,
kik bejönnek a városba, kíváncsian
kérdezgetik : micsoda c»oporto.«u'ás
ez? A tájékozatlanokat hamar fel
világosítják: ez itta borbörze. Ezek
az emberek a Hegyalja jó'tevői.
Hull, hull az áldás, raiuden üzletkötés
után szökik fel szépeu a bor ára,
ezrek, százezrek úsznak a levegőbeli
s ha a jó tavasz-esőt hiába is várjuk,
az arauyeső mindenért kárpótol.
Jönnek, szállnak a hírek a börze
tájékáról, egyik tízezer, másik száz
ezer koronát nyert rövid néhány perc,
vagy néhány nap alatt. 8 az árak
ismét emelkedtek.
Mosolygós arcokat látunk min
denütt, mosolyog az is, akinek — sírni
kellene. Mert bizouy sokan vaunak,
akiknek végtteforéuyben az a nagy
boldogság, amit a borbörze a Hegy-

aljára zúdított, nem ép oly kellemes,
mint gondolnánk. Vizsgáljuk csak
meg egy kissé figyelmesebben ezt a
kérdést. Vizsgáljuk meg első sorban
azt a sokat hangoztatott érvelést,
hogy nem szabad bántani ezeket a
börzéző urakat, mert ők segítették
fel a Hegyalját, ők tették gazdaggá
a termelőket.
Ha a társadalmi igazságot kutat
juk, akkor ez az érvelés már első
pillanatban megdől. A társadalmi
igazság szempontjából ugyanis nem
lehet legfőbb elv a termelő érdeke.
Sőt még csak egyenrangú sem lehet
a másik, sokkal erősebb érdekkel: a
fogyasztók érdekével. É« pedig ha
semmi másért nem is, az egyszerű
numerikus, számbeli többségük miatt.
A társadalmi igazság csak egyedeket
ismer s előtte ezer embernek az ér
deke fontosabb, mint tiz embernek
az érdeke.
De vizsgáljuk csak nseg azt a
kérdést is, hogy miként segítette fel
a börze nagy önzetlenül a termelő
ket. Nagyon érdekes lesa aa a izámitáz, hogy miként oszlik meg egy

liter bor ára a különböző tényezők
között.
Alapul véve egy 10—12 korouás
borárat, a legszigorúbb számítással
is azt mondhatjuk, hogy mire ez a
bor tényleg a fogyasztóhoz ér (s ettől
még rengeteg távol van) legalább
16 koronába fog kerülni. Ez a 16
korona, melyet a fogyasztó, a vég
érvényes és a tulajdoukópeu illetékes
vevő megfizet, az az összeg, amely
felosztás alá kerül, azoknak kezei
között, akiknek a borhoz valami
részük volt. Így bizonyára senki nem
fogja tagadni, hogy némi kis résaük
volt ebben, első sorbau azoknak a
munkás-kezeknek, amelyek kora ta
vasztól késő őszig túrták a földet,
ápolták a szőlőtőkéket, leszedték,
feldolgozták a termést; sok panaszt
hallottao, hogy milyeu „drágán"
végezték ezt a munkát, „kiuzsorástákMa szegény szőlősgazdákat. Nos
hát abból a 16 koronából, amit a
fogyasztó fog fizetni egy liter 1G17,
évi borért, Kisi Péter napszámosnak
ég 19 társának együttvéve, egész évi

Lapuak mai máma 4 oldal.

munkájukért jut 1 korona. Vagyis
Kiss Péternek magának 6 fillér.
Tudjuk jól, hogy aa 1917. évi
borokat a termelőknek legalább 80
százaléka 5—7 koronás árbau adta
el. Lavonva ebből a termelési költ
séget s a tőke kamatait, a termelő
nek nem jut több a 16 korouás árból,
mint 3—4 korona.
Etek után marad még egy te
kintélyes összeg, körülbelül 8—10
korona. Ga hull annak a zok, dédel
getett embernek a zsebébe, akiknek
nagyrésze talán azt sem tudja, hogy
a szőlő kapá8QÖvény.
Hát ez valahogy ninosen rendén.
Nincs rendén az, hogy azt a bort,
amely még most is ott van a termelő
pincéjében, aki azt 5—6 koronás
árban adta el, most 10—12 koronáért
árulgatják egymásnak, eladják,visMkveszik, újra eladják. Rövidlátó fel
fogás volna, ha valaki aat hissi, hogy
ez a börzejáték csak ép a bornak ál
árát emeli. Minden ilyen egésilégtélén gasdasági jelenségnek ellő
következménye a reakció. Megkei-

31. síim (1)
összes rnudaUtek, valamint »• erek
alapján engedélyeaett összes bevárási
engedélyek, bevonulási halasztások
és felfüggesztések is ás esen időpontól
keadve a bevárási engedélyek kérdóse alábbiakban újból ssabályostatik
ás pedig olyképen, hogy a jövőben
csakis as esen uj rendelkezések ér
telmében kiállított bevárási eng
délyek biro'k órvónjyel.
II. BtvAráil engedélyek adásának felté
telei.

untai, április 27

F E L S Q M A Q Y A R O R g Z A Q l HÍRLAP

a) bármely hadköteles egyénnek,
aki osapattestótől (intéaetétől, pa
rancsnokságától stb.) csak ideiglene
sen szabadságolva van;
b) ha ac illető egyén behívása
valamelyik katonai központi hatóság
különleges rendeletével történt és a
bt'hivási parancs az illető miniszteri
rendeletre való bü ö iös hivatkozás
sal adatott k i;
c) ha az illetőnek felmentési ja
vaslatát a honvédelmi miniszter el
utasította és pedig ily esetben akkor
sem adható bevárási engedély, ha
az illető az elutasítás után felraen
t'aót újból, esetleg más cimeu kérné-

Lassúul; tisztán!
W

H iteles tö rté n e te a;;o|.;ciali a tisztvise lő i
Ju ta lm a z á s o k n a k ] i i a 'i l y e t a k á v é h á z i
p le ty k a ú g y állitot'; ü l , m h l h a s z á z e z re k
k ö n n y e lm ű elfe :s r i ánti tö rté n t v o ln a ,
h o lo tt s e m m i eg;/6íi m i n t ir t é n t , m in t a z ,
h o g y a k ö zé le lm e zik ii t in o ttiá g s z e ré n y e n
m e g ju ta lm a z ta , a I öa VUnmuzés le h e tő sé g
s ze rin t sim a Ceb .Ju^qlrjéfián f á ra d o z ó ,
t l i z t v i i i Sóiliit.

1. Legfőbb irányéi vili az szol
gáljon, hogy bevárási engedélyeket
— melyek a katonai órdokeket tormóssetsserUleg igen érzékeny érintik
— csak akkor szubad adni, ha az
engedélyezésre hivatott hatóság vé III. Bevárás! engedélyek tartama.
Bevárási engedélyeket csakis 10
leménye szerint az illő egyének pol
gári állásában való meg maradása heti időtartma* szabad adni. Ezen
fontos közérdekből vagy közgazda, időtartam uj felmentést céizó kéret
A k ö z é le lm e z é s i b l z i t l i í i } (ülésén fe lv e tt
sági érdekből feltétlenül szükségei mekuél attól a naptól .számítandó,
J e g y z ő k ö n y v , s; :ó
szövegében.
nek látszik s ennek alapján az ille mely napra az illető egyén a kato
tők felmentését a hatóság tényleg nai szolgálat megkezdése oőlj.ibói
Tikintetts Képviselőtestület!
be tő, aki a« áiu, illetve élelraioikl. ek
behívatott, felmentés meghosszab
javasolja.
A közéle /tíov'si bizottságnak f. I »- és kiraktározásához, az áruköryv
bítására irányuló kérelmeknél pedig évi január hó 24 éu megtartott ü '*( i voratéséhes, pénzkezeléshez, az áruk
Minél fiatalabb évfolyamú az
illető egyén, annál szigorúbban kell attól a naptói, amelyen a meglevő László Ferenc fővára vevő, mir t \ ért- kén k kikall-ulázához, az össze3
közélelmozés vez-tője bemutatta :■* nyi vánfartások vezetéséhez úgy na felmentés szükségességének felté felmentés lejár.
teleit elbírálni.
A bevárási etigedóiy érvényessé köíélelmezésnok 1917. évi mérlegét, oiak Ciliiden díjazás né'kül hat tif «tamely mérleg 1917. évi d C9 -b r vi.ulő', pzolgasaemélyzotet és mim2 Bevárási engedélyeket csakis gét 10 iieti időtartamon tűi moga beérkezett felmentési javaslatok hosszabitani semmi körülmények ko végével 225319 K. 79 f. nyers, illotvo 'íiisv.ki.t vo i sUv*_s a város rentí»l201909 K. 43 f. tiszta jövedelműm \ *esésére lu Ofájtani.
(Névjegyzék) alapján szabad adni zott sem szabad.
záródott. Ugyanez alkalommal n vi
A.i il.il> ti eredm ény m ásik récéé
és pedig úgy az uj felmentési kérel
Ebből, kifolyólag egyrészt a fel- zelt fősuáruvevő bírni ritő jelei. tV. annak tu la jd o n íth a tó , hogy inig más
meknél, mint a meghosszabbításoknál in* ntési ügyekké1 foglalkozó összes
tekintet nélkül arra, hogy havidíja hatóságoknak Kötelessége az i yen tett arról is, hogy ezen jöv delemnek vú. o .l>*n egy n a g y a p p a rá tu s végzi
sokról vagy legénységről, szolgálat ügyeket mindig a lehető legsürgő tettemes része, mintegy fele o n< . a közéitlnivizési teen d ő k e llá tá sá t
köteles vagy népfelkelésre kötelezett sebben kezelni, hogy a felmentési ál ott ölő, hogy * Hangya főnök , lusgeu fizetés m ellett, addig S *tor.*ljaTálos lóván a kövé'e'mezés sav .rta ujii 1 város e z t a te rh e s f».-.olgálalot,
egyénekről van e szó.
határozat az engedélyezett 10 heti tan ebáthatása végett minden dij - [időt
*s fa ra d ság o t nem k ím é lje ,
3. Az 1900—1894. években szü bevárási idő alatt mindig tóuyiog zás nélkül rendelkezésre bocsájtoli* j o ;• k y fczt m óiveeUei la tja ö|, te h á t
letett egyénekuek csak mezőgazda- meghozható Icgven, másrészt az a Hangya raktárnak egy oly nagy aa b
b - rué’y i
kiadásoknál á llo tt elő
sági érdekből szabad bevárási en egyes egyéneknek saját érdekű* í részit, amelyért bérlet esetén meg t U in ts nn g ta k a ritá s, az áru k n ál,
hogy
felmentésük
idejében
törtéuő
gedélyt adui és csakis akkor, ha az
fizethetetleii árt kellett volua a vn iib lv j óh lm cikkeknél tö rv é n y sze rű 
illetők a gazdaság egyedüli munka elintézése céljából azt a behivási rostiak fiztni és akkor sem éri 1I
é t g ‘la p íto tt haszon szintén
bíró férfi munkaerői, ha főfogla’ko időpont, illetőleg « meglevő felmentés volna célt a város, mert es az liter.- 1hoz sójihult zen ei tömény Ik-z.
sásuk a gazdálkodás és ha az illetők lejsrási napja előtt meg fele ő időben gedett Hangya raktári helyiség féreg;
ÜV1intettel pedig arra, hogy a
bevonulás* foiytáu a gazdaságot tuás kérehuezzék.
mentességénél fogva, tetemes Várt tel; Képvhe őtestület Halász József
rendelkeiósre álló, esetleg 'női mun
sodástól mentette meg a várost, a ! kép d ülőt stiileti tag ur indítvány ár;
kaerő sem veiethotué, úgy hogy an
Korlátozzák a vasúti utazást. A leérkezett éiehnioikkekuek azonna i ni r Hőzőleg elvileg elhatározta,
nak továbbvezetése a bevonulás kö személy forgalom túlzsúfoltságának elraktározás* nem igényelt kiszámít hogy a háztartás megterhelését el
vetkeztében tartósan lehetetlenné vál megakad dyozására az államvasutak hatatlan fuvarköltséget, miután *. terít eudo azokat a tisztviselőket és
jék. Az ilyen egyének n f. évi 2550 igazgatósága már u mu’.t ősszel rend áru- és éleiiuicikk a Hangyába be i lk . iiiaztt.akat, kik a kuzólehuozéa
— eln. 4. sz. rétidé etem kuiöuieges szabályokat ak*rt őletbeléptetni. A vezetett vasúti sínpáron közvetítő it-réü tevééieuysóget fejtettek ki, a
rendelkezéseitől eltérően jövőben a kertskcdjlmi miniszter most a napok raktározható vo't. Ez, valamint » nagy drágaságra való tok intettel, a
ssabálysaerü felmentési eljárás alá bau rendeletét fog kiadni, amely zsákoknál mutatkozó megtakarító:, köz •. or z sr.él mutatkozó jövede
vonandók.
szerint a vasúti jegyek kiadását kü hozzávetőleges számítás szerint több lem uil ólnjtja segélyezni, ennek
4. Minden körülményük között lön utalványokhoz kötik. Az utalvá mint 30000 K. megtakarítással járt. hat<íra al* t Ilaiász József, dr. ChuAz üzleti eredmény nagyréss. * dovsi y Móric, Kiucsesy Pétur,
tilos bevárási engedélyt adni a kö nyok kiadásánál £-3!ü vizsgálják az
szintén a Hangya főnökének kosz it - Do.ajéa E ok, Rakmáuyi Jenő, dr.
utazás szükségét is.
vetkező esetekben:
dődik az úgynevezett átháritási élet
halál küzdelem az egyes tényezők
között. Te drágán adod a bort, én
drágán dolgozok neked. A bor árával,
különösen a bortermelési szükebb
körletén rohamosan szökik fel minden
egyéb cikknek az ára. Igyekszik
mindenki módja és tehetsége szerint
belemarkolni a hulló milliókba. Miért
ne kérjen a szabó egy ruháért 1400
koronát, mikor az tulajdonképen csak
egy hordó bor ára. Miért legyen
olcsóbb egy cipő 500 koronánál ?
A termelő helyzete tehát, ha a
következményeket vizsgáljuk, nem
ia annyira fényes. És ehhez jön még
majd a fekete leves: jön a legfőbb
áthárító: aa állam. Abból a 3—4
koronából, amit fentebb a termelő
javára kimutattam, mindenesetre el
fog vinni 1—2 koronát. A terme ő
még csak le sem tagadhatja, mije
termett, mennyiért adta el. Hiszen
erről taau hivatalos kimutatást vezet
a börze. Annál kevésbbó fog tudni
hozzányúld a kincstár ahho* a 1—10
kerouái nyereségekhez, arait száz

emb»r szár-feló visz szót, ahol kél
nap .nu va már a vevő xein tudja,
ki vo't az eladója.
A láDcltereekt dők zsebébe tehát
sok millió hullott. S ezt az aranyhullást cnak mosolyogva nézzük.
Gondolkozzunk csak *>gy kicsit és
m egf agy a mosolygás az ajkunkon.
Egyszer volt csak, hogy valami
földi jó egyenesen a mennyből hti1lott alá, mikor Mózes vezette az ő
népét a pusztában s az Ur őket
mannával etette. Azelőtt és azóta is
minden darab kenyér emberi munka
és faradság eredménye.
A pénz, a mai gazdasági beren
dezkedés szerint az emberi javakat
képviseli, helyettesíti. Akinek péua
van a birtokában, annak módja nyílott
arra, hogy az emberiség ellátására
szolgáló, dolgos, munl»áske*ek által
előállított javak kollektív tömegébe
belenyúlhasson s abból u saját részére
a p^n* vásárló erőjébe* képest egy
részt kiszakithaKson. Mindeu darab
péméit tehát valakinek meg kellelt
dolgozni. Ha Bem ac dolgozott érte,

akinél a pénz van, akkor do^ozo t
érte valuki iuáu.
Itt milliókat szednek Össze delogtaLu emberek. Honnan ez « va
gyon, ki fizeti meg ezt a p'uzt?
Ki dolgozik hei) ettük, akik öt pe.c
alatt százezreket számolnak ol fc
javukra?
Kicsoda? Az az utcán menő
gyanútlan és ártatlan ember, akinek
a gyermeke lyukas cipőben j«r.
a szegény tisztviselő, aki azon tép
lődik, hogy hol szerezzeu tejet a
családjának.
Azok a nyomotuit páriák, akit
esztendőkön keresztül lelkel-test. t
sorvasztó munkával töltik életük' t.
Akik a hivatalos szoba sivár lég
köréből haza térvén, a családi éh t
megelégedettsége helyett csak tió:külövő arcokat látnak s akiknek egv
egész életen át való fizetésűt nem
tesz ki annyit, mint ameun}it az c
börté&ő ember keres, aki egy tegnap
vett köt'evelet átad a másiknak.
Igen, ezek gyauullanu’ járnak
az utcáu éz nőm vtscik ószra, hfgy

a. r.tn btikb'.i.benyul valami láthatatlan
lét, ki-tz'di azt a kis pénzt, ami olt
van, ossz sgyüjti százesrekké, mil
iő ká, hogy azután varázslatos
ra ive őt csinálhasson belőle börzétő
ura ; n uh tségára.
H záróját k a börze, mint mond
jál . Igaz, de a játék nem azoknak a
i őr ro ra« gy, í;kik ebben részt vesz
nek, A vt ztes 'get azok az emberek
fizetik m >g, ekik csrk ac ablakon
korosat ül nézik az izgi hnas játékét,
a u>?ys: ól áa nem is tudják, hog> a
i.zázerr Abe minő járóknál ők az
igyedü'i vesztes felek.
H l e.-, dídoí rendén! Évtizedekre
vissi.iicv.Qj korrupció, romlott kös*
é'et, ■ri-.h\tahüi gyengeség készít ■ttél; oiő azt a tílajt, ahol most a
kiálló tg» íságtahiuság: a kérkedő,
n ttok át'un gazdagság és az ixzadságos
nyou cr t uyószi ..
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Maláriáik György, dr. Kelluer Som*, táuynaságról nem is beszélve -- igyekezettel. A kisebb szarapekben
dr. Horoyay Bóla, Ziauer Henrik és hozzájárulásával saukciouál egy jogos Váradi Izsó, Vágó Artúr, Lonyay kisebb javaslatokkal állott elő
dr. Holló Andor közélelmezési bizott és megindokolt kérési, ölik a direktort, Sándor, Krómer Jenő értékes kiegé- mint a bodrogközi gazdasági vasút
sági tag ural*, tekintettel a képviselő pedig ki legvadabbut mhogtatja aa saitŐ voltak a keretnek. Az alakítá meghosizabitása, hatósági polgári
testületnek a múltban hoaotl ama oatort, ai tudja a legjobban, hogy sok nagyszerű tömegéből kimagaslik étkező, borelírusitási Üzlet felállí
határozatéra, hogy a közélelmezós aaokat aa urakat — a síinllgyi bi- Ligeti Lajos, aki Tabakovicsot a tása Nyul-kerthelyiség megvétel
céljaira raegs*ava«ott 100,000 korona ■ottség tagjait — semmiféleképen kémet játszotta olyan művészettel, Ezekről kellett volna félórá. be
felett a kösélelmesősi bizottság ön- sem pressaionálhat még Mr sririgat- Hogy dícára a magyarság szempont szédeket tartani nem pedig nyom
állólag és saját hatásköriben reudel- galé sem. Azok az urak pártatlanok, jából ellen menve* szerepének a dahibákról könyvelési tételekről.
kezik, minden felebbezósre való te nem oífogultak és nem vezeti őket közönség többször zu^ő tapssal szólí A közélelmezési jelemét kapceán
kintet nélkül, 35,000 koronának szét cselekedeteikben sem a Bzomélyea totta a lámpák elé, meg is érdemelte szó került a tisztviselők jutalma
zásáról ts Az erre vonatkozó je
osztását határozta el és pedig a szimpátia, sem ptdig a bosstu.
Természetes simasággal zökkeués nél
következő arányban; Farkas Andor
Akadnak még ugyanis sokan kül hozta ki szerepének átmenetek lentést egész terjedelmében hoz
polgármesternek 5000, L tssló Ferenc a mai korumpált világban is, akik ben gasdag minden fázisát, volt gyér zuk hogy a sok csappangó szó
tőszamvevőuek 5000, Talos Kálmán a hivatásukat jnimlen egyéni érdek raek^re gondoló, azokért a Halállal beszédet eloszlassuk és kellő Gaz
Hangya-főnöknek 5000, Vrana Bálint nélkül teljesitik. Ezek a sokak tudnak is szembú néző, dolgozó apa és volt megvilágításban lá.aa a közönség
300, Jóreud Jenő 650, L ibtr Mihály jutalmazni, viszont kérlelhetetlenül az oroszok kémje. Kovács Lulu a a közélelmezési bizottság határo
zatát.
tíbO, Perez Jenő 650, Hodin'ca Endre csapnak le oda, ahol azt megérdem darab fÖ női szerepét kreálta rokon
600, Vageuhoffer Lajos 550, Krausz lik, lecsapnak nyíltan, nemes szán szenvesen, btfejezett művészettel;
— Feltörték a oognaojyárat is
István 200 és dr. Patay László déktól vezetve, de semraiesetre sem őszinte úgy sikert ért el.
meretlen te.lesek és onu.u Sohleicaer Frigyes tulajdonos kárír. bort
Hangya tisztviselő.* 300, öt Hangya takarják a maguk üúző uzándékocsUH Örökszép muzsikájában csü eogn.cot, különféle gyümölcsízekéi
szolgának ei*' munkásnak. 500, KI- in káját a nagyközönség érdekeinek
törtökön eate nem nagy közönség ca. 2500 korona értékben elvittek.
Tivadar tS00, N dliáay Béla 300, látszólagos védéséből szót suba alá.
gyönyörködött, pedig az előadás
Holluy Jolán 400, Pauliozky Ioua Mert ez alól a suba alól nagyon ki
— Ellopott géptiljak. Puohs Jenő
zsúfolt házat is megérdemelt volna
4Q0, Bobik Bella 400 és Blazsek látszik a lóláb, amiért ki kellett adui
Vida lius elragadóan bájós Lili Fa- etlldbirtokos ‘anyáján lévő magtárt
Gyulánó közélelmezési alkalmazottak jelszót: „Testvérek fe'háborodui
lussy értelmes Pliuchárdja, Krómer feltörték és onnan mintegy 25 mé
250, Abkorovics közélelmezési szol testvérek le a direktor bőrévé', le
jóízű Saucte Hippothese, Ligeti Bőm ter gépszijat elloptak. A tetteseket a
gának 100, vdr. Orbán Kálmán, dr. mindenkivel, aki nem egy követ fuj
paioje úgyszintén Brády, Báthory csendőrség két katona sseraé/yáben
elfogU,
Malártsik György, Kérószy Gyula, velünk."
alakításai mind egytől — egyik ki
Láuczi Aladár, liakmányi Jenő, Kolos
Amilyen gyönyörű a bosszú ru tüuőek voltak és érdemesek a sokszor
— Elítélték a betOrű klrélyt. SzarSándor, Karsa Sáodor, Marton E>ek gója olyao slép a harc fegyvere is. felhangzott tapsokra.
vas Pertilr Mihály, al. nak legutóbbi
és (^spitkó József egyenként 1Ü00-- Mintha nem civilizált emberek, hanem
betöréseiről annak idejéu hoss.abb
vadak között élnénk. Ott szokott n
1000 K-át, összesen 9000 K.
cikkben számoltunk be, a sátorábaVörös
toll*
törzsfőuök
háborút
in
H Í R E K .
Weinberger Dávid, Liptay Bóla,
Ujhe'yi hír. törvéorsr.ék büntető laHellioger Gábor, Zsihovics Gyula, dittui a „Nagy sakál!" törzse ellen
m.csa Wielaud Lajos táblabiró elnökScbwaroz Márkusé, Jaoskó Bóla, egy megtagadott gyöngy kalárisért,
— Kitüntetés, őfelsége * király » lete alatt, lefolytatott büntető főtárKrucsay Gizella,Bottka Vilma, ö»v. egy pávatoliért. Azok még elhiszik polgárőrség megszervezése körül szer gyaláson Dr. Heilinger Iguáo védel
Brauunó, Tóber Gyula, Tomka László, hqfcy valaminek az elérhetlen birá zett érdemeik elismeréséül, Bajusz mének meghallgatása után több rend.
Giaitsieiu Mór, Kantor József, sá»rt indított hadjárat nem a lég József árvaszéki Ülnöknek Dr. Szókuly beli betörésért 5 ívi fegyháara Ítélte.
Hodhmau Ábrahám, Audorkó János, ingyobb önzés képét mutalja és hogy Albert ügyvédnek a 11. osztályúmig
Kieimau Simou és Kelluer Győző a kifejtett buzgalom tükre a köz Heric-s Sándor ipartestületi elnöknek FvLlrt* saerkesztC; U ad«««nn Miksa,
a 111. osatályu polgári hadi órdemkeegyenként 200—200 K at, összesen dalának is.
S zerk esatc: Byírflf Ll]oa.
Ezeket véltük a „Sátoraljaújhelyi resztet adományozta.
3400 K.
Jfcinhá*"
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Káilay Audrás vasúti föraktárnok
— Kinevezés. A közélelmezési
zongora
\50 sor., küzóieiiUdzósi boítbku al áuosság magas sziue előtt ludtu miuisiter Fehér Andor központi szolh e iy jkalmazottak 400 koron*. Ö,»aeseu alni, anélkül, hogy a saiuügyi bi- gabirót, a Miskoloon székelő köz
ottságot, Fodor Oizkár sziuigasgatót élelmezési kormánybiztossághoz, kor szüke miatt eladó. — Bővebbet
3Ő000 korooa.
Deák-utcza 37. szám.
Amidőn ezen körülményt * tok ti közvetve a társultot a „Stambu mánybiztosi titkárra nevezte ki.
KépviaolőlotUiloluok tudomasvótei és ózsája" előadás betyáréinak emulése
—
Halálozás.
csabacsüdi
Dókus
miatt ért támadás indít<3 okaira és
jóváhagyás vugett bejelentem, egy-l™1
Mihály a Sátoraljaújhelyi Takarékben legyen szabad megemlítenem szintéire rámutatnánk.
pénztár évtizedeKeu át volt pénztárbogy ezen alfruiaztikus célt szolgál)
uoka 83 éves korában elhunyt. A a legKyorsfcbbnu ©Inaulasatja »
dr. Flusch-féle eredeti, törvé
A mandarin hétfő esteli előadásán megboldogultban Letioczky Sándor a
jövedelmi felesleg, illetve inogtak!
nyesen védett
ritás, alapját fogja képezni egy oj a zsúfolt nézőtér egyértelmüleg álla miskolci kir. törvényszék elnöke apó
intézmény létesítésinek, amelyig pította meg, hogy Fodor Oszkár Wu sát gyászolja. — Madarássy Béla
'életbeléptetése elöl a varos külüuiju mandarin szerepében kifogástauu. udvari plébános 54 öves korában el
Nincs szag*, nem pisukit. Min
sem zárkózhatnék el s igy auzk Eiideig lejátszóit szerepei között tz hunyt. Hívőinek és tisztelőinek soka
őin; eredeti pecsétes Dr. Fiesohidejéu, ha nem is közvetlenül, de az első és egyetlen, amikor a felsugó saga kisért el a jóságos lelki atyát
fél ét kérjünk. Prób*té(re!y 2’30
közvetve feítétieu kőszegi pu/dó laps teljes egemüoben a művész a<a utolsó uijara.
K. nagy tégely 4 K. csa'ádi
kutasának
és
nem
az
igazgatónak
megtakarítást fog maga utáu vüni.
— A városi képviselőtes *d*" Ü K . — Sátoraljaújhely
szólóit
Kovács
Lulu
miut
Greguryné
és vidéke részére főraktár;
Mindezek alapján bátor vájok
tület kedden tartott ülésére ha
Kádár Gyula gyógyszertáriban,
javaslatba hozni, hogy ezen jeiétest, nem volt a szokott kitüuő. A művész talmas tárgysorozatot állított össze
Sátora' jauj helyen.
illetve a közéit uueaési l;izotU{nak uő nem érezte át és nem játszotta Farkas Andor polgármester. Tele
Vételnél a „Skaboform" védjegyra
Ugy a jutalmazás elvére, valuiut a meg teljes pompájában azokat az ér tűzdelte a napirendet olyan pon
ügyeljünk.
aaótosztási arány megállapásara zelmeket a mit egy féltve szeretett tokkal a melyek a város jövendő
és
eltűnt
gyermek
viszontlátásának
vonatkozó intézkedését és hatézatát
fejlődésére élénk kihatással vannak
jóváhagyólag tudomásul veuuteives- reménye egy anyábau előidéz;
és a melyeknek megvitatása, életre
szerep
több
melegséget
kiváu.Falussy
való hozzászólásokkal történő fű
kedjék.
erőteljesen rajzolta elénk az angolt és szerezése a lakosság eminens ér
különösen a mandarinnal lefolytatott deke. c s mi történik azon a gyű
párjulónetben ért el nagy hatást. A lésen) A bizottsági tagok félelme
kisebb szerepek alakítói megállották tesen ingujra vetkeznek é» neki
a helyeiket sikeresen,
állanak ciclopsi erővel üres szal
(/*. *.) Komjáthy Ján a köz
Hotel Imperlal. Bíró Lajos hábo mát csépelni. Apró izekre bonták
ismert színművész és igz.ató sza
vaival — amelyet egy áéki lap rus színmüvének keddi bemutatóját az 1917. évi költségvetés előirány
társunk hasábjain olvastik — kezd nagy érdeklődés előzte meg a mely zatát, amely tekintettel, hogy az
jük e sorokat. „Senkiben* ütnek az előadás estéjén lázas sikerre for összegek régen elköltettek, neinannyiszor és olyan leratelenül, málódott át. Falussy kivételes tehet annyirá elő mint inkább már utómiut a színigazgatót * a rendőr ségének, sokoldalúságának ismételt irányzat. A felszólalok dr. Grosz
kapitányt." Ha egy szita borotvás bizonyságát adta. Msjtóuyi, hálás Dezső, Kertész Ödön meg a töb
állal lép a világot jelei deszkára, szerepének legklssebb részletét is biek úgynevezett múlt meg jelen
ha egy másik szakái $ill játma a szintben tökéletesen érvényre juttatta. rezsimekre tologatták ide — oda
Vasgyáros oimszerepéütik a direk Gulyás Menyhért a rutiniroaott mű az előirányzat késedelmének ódi
S2AKÜZLET BüDflPííT
tort. Ha egy köfctiádetben álló vészember precis felfogásával állította umát és a nagy buzgalomban meg
férfiakból alakított vési bizottság elénk Szkobelew Grófot, mig Brády feledkeztek arról, hogy a város
R ákóczi- u t BU.
a józan ész és az erateéges belátás Andor a kenetteljes Gayoria prédi tetterős, cselekedni, alkotni akaró
NAGYBAN-- KICSINYBEN.
álláspontjára helyezkfre — a mól kátort ábrázolta teljes készséggel polgármestere Farkas Andor nem

€gy jókarban levő:

Víszketeoségeí, Sömört, Rüht

„Skaboform-Barna zsir“
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pályázati hirdetmény.
Az

Szambát, április 27.
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a d ó ü g y i je g y x ő i állásra ezennel pályázatot hirdetek.
Az állás javadalmazása
1. Községtál készpénzfizetés . 1200 K.
800 K.
2. Állami kiegészítés . . .
400 K.
3. Lakbér a községtől . . .
4. Az államtól drágstuági pótlék 1200 K.
valamint á magánmunkálatokért szabályrendeletileg meg
állapított dijak.
Felhívom a pályázni szándékozókat, hogy képesítésüket
és eddigi alkalmaztásukat igazoló okmányokkal felszerelt
kérvényüket hozzám 1918. m á ju s 22-éue/c d élu tá n
f é l 8 ó rá já ig adják be, mert a később érkezett
pályázatokat figyelembe nem veszem.
A választást 1918. május 23-án délután 3 órakor
Tolcsva nagyközség tanácstermében fogom megtartani.

ö t perez alatt

Sárospatak, 1918. április 19.

ír . jjessenyey Zénó,
főszolgabíró.
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Landesmann M. és Társa
= könyvnyomdája és papirkereskedése ===
S Á T O R A L JA Ú JH E L Y , KAZINCZY-UTCA 5. SZ.

Levélpapírok! szám lék, fal
ragaszok, m eghivők, n évjegyek és egyébb nyomdai
m unkák a legpontosabban
készíttetnek.
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„Felsőmagyarországí Hírlap" kiadóhivatala.
10

Hirdetések felvétetnek.
Nyomatott L andtsm ann Miksa éa Társa könyvnyomdájában Sátoraljaújhely.
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