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D r. H O L L Ó A N D O R

niellett, egymást kiegészítve kell hogy:sajnos ez nincs Így, nap-nap után mai korszakában legjobban érezzük
haladjanak. Sokan azt hiszik, hogy a ' látjuk, hogy rosszul, de nagyon rosszul és a legnagyobb mértékben, a legnőemancipátió a férfi érdekekkel! vannak a dolgok úgy, ahogy vannak tökéletesebben felelünk meg anyai,
szembe akar . helyezkedni. Ez a lég-j és azt hiszen, hogy a férfiak minden- hitvestársi kötelességeinknek es a
és a nők választójoga. nagyobb félreértésen alapszik.
; esetre semmit sem kockáztatnak, ha nőiesség igazi ideáljának, ha az erőA feminizmus nincs ellentétben bennünket is belevonnak az ügyek szak és a gyűlölet által uralt féríiJrla: $r. Károlyi Jítihályné ^Indrássy Katinka
a masculinizmussal. a nőmozgalom vezetésébe.
világba belehozzuk a béke és szeretet
Sokáig haboztam, hogy én is nem öncél, nem jelenti az asszonynak;
Legfeljebb nem történik meg az, törvényeit és azemberi élet meghozzászóljak-e a nőmozgaloin kér- érdekszövetségét szemben n férfiaké-1amit remélünk, legfeljebb nem tudjuk becsülésének anyaipsychologiáját.
déséhez.
val. de ellenkezőleg bele akarja magát megközelíteni ezt a tökélyt, amely
Habozásom természetes, meri a kapcsolni, bele akar fonódni az állam, után vágyódunk, de avval talán biznöemancipátiő
nagy munkájában társadalom és szociális életbe
j vast kérkedhetünk, hogy olyan kárt,
mostanáig semmi részem sem volt
Mert nekünk az a nézetünk, hogy1amit a mai világháború csinált az
és Így duplán nehéz volt az elhatá- addig, inig a férfinem egyeduralmat emberiségnek, semmiesetre sem fo
tózás ezen első lépésre. De teszem akar magának biztosítani és monopo-jgunk előidézni,
ezt azért, mert meg vagyok győ- lizúlni az élet legkülönbözőbb pályáin.
Az asszonynak, aki a férfi társává
ződve arról, hogy kötelessége minden addig a társadalmi gépezet nem tö- van teremtve, a közös munkában
asszonynak a saját csekély erejéhez kéletes, de felszeg marad
j való részesedése nem egy modern
képest hozzájárulni ahhoz a moz- j
Minden asszony anyának van' gondolat, de az ősember eletfelíogágaíomhoz, amelynek célja a nőket teremtve és Így ez az anyai érzés sávai teljesen összeegyeztethető,
belevonni a törvények alkotásának nem engedi meg, hogy gyermekei!
A férfinek úgy, mint az asszony• •
munkájába.
között a leánygyermeket — azért, ■ nak egyformán fontos és súlyos kóÉs teszem továbbá azért, mert mert saját neméhez tartozik - fiú-; (élességéi voltak
érzem, hogy épp azokkal az előité-1gyermekéve! szemben előnyben ré-1
Az asszony a primitív embernél
letekkel kell megküzdednünk, amelyek szesitse.
! ép olyan fontos tényező volt, mint
— jun. y.
szerint az asszonynak a nyilvánosság
Ez az anyai érzés az, amely ja férfi. A férfi harcolt és vadászott,
A gazdák ru’.r tudják, mert
előtt szerepelni nem szabad mert ez :szivéhez fiizi az emberiség sorsát és az asszony gyermekeire vigyázott, hiszen herceg WindtBChgrüt* Lajos
a nőiességének ártalmára válik. Szó- !csak másodsorban következik nála a'főzött és az otthont őrizte. Amikor közélelmezési miniszter a képvixetőlók azokhoz az asszonyokhoz, akik'női nem érdeke. Az asszony tehát az azonban a gépek mindinkább elíog- liá-zbau bejelentette, hogy a csépit**
ugy mint én, át vannak hatva a női:anyai gondolatot és az asszonyi őn jlalták az asszonyt' kezek munkáját, befejezéséig ötezer vaggon gabonára
érdekekért folyó küzdelemnek fontos- j feláldozást akarja bele vinni a férfi j amikor az iskolák elvették az anyák- van még szüksége a hadseregnek. A
ságától, de akik a férfiak felfogása! életfelfogásába és így az egész etn-1 iól gyermekeikéi, az ősi dolgos lefolytatott rekvirálások ennyivel ke
által befolyásolva, félnek a komikum- í beriség számára megteremteni azjasszony-typus is lassan átváltozott, vesebb t eredményeztek, most tehát
A háború előtti korszak két
.tói,amelynek fegyverével ezek minden j altruista világfelfogás ideálját,
ezt a tízezer vaggon gabonát minden
időtől fogva próbáltak nevetségessé
Nem az a cél,-hogy az asszonyok asszony-typust mntat fel. Az egyik a körülmények kázfltt biztosítani kell.
tenni a reájuk nézve kényelmetlen! kiszorítsák a férfiakat azokról a foglalkozás nélküli, férje keresetéből Akadtak lelkiismeretien emberek,
reformokat.
j pályákról, amelyekre utóbbiak ter- élő parazita asszony, aki előtt a akik azt hiresztolték a gazdák között,
Szólok azokhoz, az asszonyok mészetszerüieg mindig legalkalmasab hiányos nevelés folytán bezáródott hogy a rekvirált gabonán kkivül el
hoz, ne hagyják magukat ettől a j bak lesznek. A szabad verseny által a komoly munka lehetősége és aki rejtett gabona mennyiséget csak eiíí
élelemtől terrorizálni, de meggyőző úgy is azok fognak érvényesülni, akik üres életét kávéházakban, jourokon, akarják csalui, tulajdonképpen azon
désük teljes erejével hirdessék és a jogképesebbek ezen pályák műn divatszalonokban és szerelmi kalandok ban az állam nem akar érte adui sem
követeljék az aktív és passzív női kajának teljesítésére Vannak azonban utáni hajhászásban tölti el Ez az mit. Ez tiszta rágalom és fel ne Uljöu
választójog megadását. Egy uj korszak olyan pályák, amelyek betöltésére az asszony, aki legtöbbnyire ezen élet neki senki, tűért az igazság ellenkehajnalán állva kell, hogy mindannyian asszonyok Ilivatottabbak, mert úgy által hisztérikussá válik, ér rá leg- zVőleg »z, hogy a korraáuy nagy
kivétel nélkül, eltekintve minden vá lelkületileg, mint phisikailag alkalma kevésbbe salát gyermekeivel, férjével mennyiségű iparcikket rendkívül
laszfaltól, ami közöttünk felfogásban, sabbak és Így nemcsak saját nemük és háztartásával foglalkozni. Ugyan ocsó árban akar a gazdáknak bizto
társadalmi vagy műveltségi tokon nek, de a nagy egésznek válnak akkor látjuk a gondgyötörte proletár sítani kárpótlásul és jutalmul azért,
létezhetik, kezet fogjunk és közösen hasznára. Vannak kérdések, mint pl. asszonyt, számtalan gyermek anyját, amiért öumaguktól
és állataik
dolgozzunk azokért a jogokért, a a gyermekvédelem, amely annyira aki a legfárasztóbb, legkeményebb, tól hajlandók megvonni bizonyos
melyek kivívása az első lépés szám egy és elválaszthatatlan az asszonyi az asszonyi phisikumnak legártalma mennyiségű gabonát. A kormány te
tálán asszonyi sérelem orvoslásához. psychologiától. hogy az uj generáció sabb munkáját végzi a legalacsonyabb hát nem úgy tekinti a beszolgálta
Ma minden asszony közreműködé sorsa követeli, hogy az asszony be bér mellett.
A világháború alatt egy harmadik tandó 5000 vaggont, mint ha azt reksére szükségünk van; egy asszonyi folyása é szava legyen a döntő.
viralás elöl eltitkolták és elrejtették
De én tovább megyek és azt asszonyi typus emelkedett ki. Annak volna, hanem úgy mint áldozatot,
meggyőződést sem nélkülözhetünk.
Ne feledkezzenek meg azok, állítom, hogy nincsen olyan törvény, az asszonynak a typusa, aki négy amellyel önmagukat és igás állatai
akik a férfi világrend által a felelőt nincsen oiyan intézmény, nincs az éven keresztül családfenntartó volt, kat rövidítik meg e két hónapban
lenség és tétlenség előnyeit élvezik, életnek olyan viszonylata, amely néj aki ezen négy év alatt megtanulta és csak azért, hogy a legszükségesebb
azon szerencsétlen nővéreik ezreiről, külözhetné az anyai lelkűiét befolyá megszokta az önállóságot. 0 nem iparcikkekhez hozzájuthassanak.
kik a női jogok megadásától jobb sát Vannak olyan nagy fontosságú képezi többé kizárólag az állam
A csereüzlethez szükséges ipar
problémák, amelyeket a férfi leg consumáló részét, de produktív erővé
jövőjüket várják.
cikkeket a htdvezetőség fogja a gaz
Ne higyje az a néhány kénye nagyobb tudása dacára sem képes vált. Ennek érzetében, az asszonyi dák rendelkezésére bocsátani. A csere
öntudatára ébredt.
lemben élű asszony, kik a társadalom megoldani, pl. a leánynevelésnek méltóságának
lebonyo itása oly módon történik,
parazita osztályát képezik, hogy ez a problémája, ahol nem a tudáson, de Megbecsülteim a női munka értékét1 hogy a beszállított gaboaát a Hadi
és
ezt
a
női
energiát
a jövőben nem
férfi alkotta világ jól van úgy, ahogy az asszonyi természet megértésén
termény r.-t. bizományosainak fogják
nélkülözheti többé az emberiség.
van, mert reájuk nézve előnyös, de fordul meg a kérdés lényege.
Ki a megmondhatója, hogy átadói, akik erről elismervényt adnak.
Igaz hogy vannak sokan, akik
gondoljanak az asszonyok nagy
Ezekkkul az elismervényekkol aealistöbbségére, akik nem tartoznak az ugyan elismerik, hogy a nők befo mennyi tehetség, mennyi hasznos [»inok állal megbatározott helyre kell
emberiség elkényeztetett kisebbségé lyására szükség van, de azt állítják, gondolat veszett el az emberiség menni, ahol a> illető gazdiknak ren
hez, hanem saját lelkűkben és testük hogy ezt a választójogtól függetlenül számára, mert az asszonynak nem delkezésére fog állani igen sok ipar
is érvényre juttatni. Hogy ezen érv volt a lehetősége, hogy kifejlődjék a cikk, amelyeket, nagyon méltányos
ben érzik a jogtalanságok súlyát.
Azt hiszem mindannyian érzezzük, nem helytálló, ezt az élet bizonyítja teljes lökéletességig?
Ki a megmondhatója annak a áron juttatnak a gazdaközönségnek.
hogy a választójog megadása nem be legjobban. Látjuk azok meddő
Ha a vásárolt áru és a beszállított
jelenti csupán azt, hogy minden öt küzdelmeit, akik határozati javasla sok mulasztott értéknek, amely a női gabonának az ára között fennmarad
évben egyszer az asszony szavazatát tokkal, pelitiókkal, kérelmekkel ostro nem mellőzése és visszafejlesztése bizonyos összeg, ezt készpénzzel azon
adja le, de a választójog megadása molták a hivatalos személyiségeket. által keletkezett?
Ha mostanáig megengedhettük nal ki fogják fizetui. Hogy milyen
Igazi eredményt csak akkor
az első lépés az ideálisabb világrend
o'csó lesz az egyes iparcikkek ára,
megteremtéséhez,amelyben ép annyira fogunk elérni, ha ügyünk szószólójá ezt a luxust, a háború után ezeket a a most beszolgáltatandó gabona el
szükségünk van a férfi, mint a női nak a törvényhozók között méltó mulasztásokat meg nem ismételhetjük. lenében, ezt az alábbiakban mutat
elme erejére. Az asszonynak a köz helye lesz és a törvény ereje fogja A nagy újjáépítés munkájában szük juk ki.
életbe való bevonása által megvetjük szentesíteni jogos kívánságainkat. Ha ségünk van minden ember tehetsé
A hsdvezetőség a gazdáknak a
a talaját annak az uj világnak, amely a mai világ olyan tökéletes volna, gére, legyen az akár férfi akár nő, következő cikkeket kínálja:
ben a nő anyai és asszonyi tulajdon hogy nem szorulna javításra, azt hogy a háború okozta ói iás hiányokat Uj lószerszámot darabját
98.25 K
ságai és energiái ki fognak bontakozni. hiszem mindannyian belátnák, hogy pótolhassuk.
Szükségünk lesz jobban, mint Használt lószerszámot drb. 50.— „
Az államnak szüksége van a női és i nincsen ream szükség, mer l a téri
Kendergurtoi
lószersz.
drb.
öl.—
„
valaha
az
asszonyi
lelkűiét
bevoná
férfi munka összemüködésére. amely-1 ügyessége folytán kifogastaian _e
700.— „
nek nem egymás ellen, de egymás hibátlan állapotoknak örvendünk De sára, amelynek hiányát az erőszak Uj szekeret drb,_____
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gabonáért — szükségleti cikkek.
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— A rendőrkapitány jelentető azéCukrot kilogrammját
2.20 K
— A szabadságot katonák liszt
riut május hónapban lopás büutette ellátása. A küsőlelmeaési miniszter
Cipőt — párját
03,— „
34,
lopás
vétsége
22,
egyéb
bűneset
Katona ruha-posztót:
olyképeu intézkedett, hogy a szabad
— Személyi hír. Deák Andor in. vagy vétség 26 esetben fordult e'ő. ságra hazaérkezett katonákat a pol
a) finomabb méterje
30.72 „
b) durvább méterje
19 20 „ kir. sző), és bor. felügyelő szóig. kir. Ezekből 20 a máv. állomáson illetve gári lakosság számára megállapított
Leneérnát 100 méteres spulnit 8 .— „ visz. honvéd százados 44 havi harcz* vasúton történt. Dohánycsempésaet fejadag mértékében a törvényható
Cipőt talpbőrt kg.-ját
14.— „ téri szolgálat után a háborúból, régi miatt 21 esetben indult eljárás. A ságok látják el. Ezeknek szabadsá
Cipőt felsőbőrt kg.-ját
10.—- „ állomáshelyére visszatért, mint a kihágási iktatóba beérkezett össze golási okmányaik felmutatása mellett
Petróleumot kg.-ját
—.36 „ sátora'jaujhelyi állami küzpincze ve sen 97 feljelentés, Ebből a közélel szolgáltatják ki az élelmiszerjegvet,
zető tisztviselője hivatalát a nevezett mezési ás árdrágitási 51. Kihágási de csakis a szabadság tartamára. Hogy
értékében.
pénzbüntetésekből befolyt 1910 kor. a scahadságos katonákat meddig tátják
Hogy milyen kiadós lesz ez a közpincténól újból elfogla'ta.
Elkobozott élelmiszerekből befolyt el a törvényhatóságok, azt ráírják, a
csere és hogy mennyire érdemes lesz
—
Halálozás.
Marikovsshy
László
és elszámoltatott 3275 kor. 74 fillér. szabadságolási okmányra.
mindenkinek minél több gabouát
gépészmérnök,
Zemplénés
UugvárTűz elő nem fordul; közlekedési
összeszedni, erre nézve álljon itt az
— Révész Imre, kassai tánotauár,
alábbi táblázat, amely mutatja a cse megyék kir. iparfelügyelője, hosszas akadályok nem voltak ; az egyesü városunk táuctanitój* ezúton hozza az
rélés arányát, vagyis azt, hogy meg szenvedés után junius hó 1 -ón, éle letek működése ellen kifogás fel nem érdeklődők tudomására, hogy tánctének
35-ik,
óvében
Tőketerebeseu
merült. A folyó liób>n a következő
határozott mennyiségű gabonáért minő
elhunyt. Junius hó 3-áu temették el élelmiszerek stb. foglaltattak le, il tanitását a „Nyui“ kert termében ju
cikkeket kaphatnak gazdáink.
nius 12-én, szerdán megkezdi. Beha
uagy
részvét
mellett.
letőleg elkobostattak : 1468 kg. liszt, tásokat személyesen egész nap elfogad
1 csomag (50-pak.) katona dob. 5 kgr
„
1 kilógramm cukorért
20
— Visszatérő tízesek. Ma a követ 71 kg. bab 160 kg. búza és korpa A tananyag: testnevelés, a nélkülöz
1 kilógramm talpbőrért
50 „ kező zemplónincgyei 1 0 -es honvédek 38 kg. czukor. A kormánybiztosság het,etlen illemtan és modern táncok.
1 kilógramm felsőbőrért
30 „ érkeztek haza hadifogságból: Molnár által a városi közélelmezési osztály
„
szerkesztő: LandettiasD Miksa,
1 spului lenoéruáért
20
Béla Giriucs, Bakondi István Felső- nál foganatosított vizsgálattal kap
1 spnlui gyapotcárnáért
S z e rk e s z tő : György Lajos.
10
n táraány, Pataki József Tárcsái, Mol csolatosan, Sentgyörgyi Zoltáu kor
1 pár cipőért
1 0 0 „ nár János Rátka, Onuska János Sá mánybiztos helyettes, Bona Pál kor
1 kiiograra lószerszámért
20 »
toraljaújhely, Picső Orosz Miklós B- mánybiztossági megbízott és Mérő
1 méter posztóért
10 O „
zsadáuy, Gulyás Ferenci Tarczal, Vilmos ungvári főszámvevőből állott
1 csomag ( 1 0 0 pak'i) gyufáért 2 0 „
Kisel János Széphatom, Gyukér Mi bizottság, a rendőrhatóság ügykörébe
1 szekérért
500
ás mindennem ű bőrbaj. úgym int rüh.
hály Vógardó, Lichvár Jáuos Lssztóc, tartozó s a közélelmezés és közellá
10
1 liter szeszért
8Ömör, feKély. daganat és sebek gyó
Kasai András Kiskövesd, Tirosi Ist tással kapcsolatos kihágási ügyek,
gabona.
g y ítására a legbiztosabb és leggyor.
ván Bóly, Novak György Végardó, valamint a lefoglalt és elkobozott
sabbau ható szer a
A mint, tehát látható, gazdáinkra Tokaji Sámuel Tarczal, Tuza István élelmiszerek és egyéb közszükségleti
nézve rendkívül előnyös ez a csere Tarosai Raliéi János Bodrogkisfa ud, cikkek kezelése, értékesítése és elüzlet és semmi kétség az iránt, hogy O áli Károly Kiscigánd, Lóczi Simon számo'ása körüli eljárást szintén meg
mindenki igyekszik inkább önmagától Felsőtárkáuy, Tóth Jáuos Ag;írd, Kö vizsgálták és úgy a gyors és helyes
Nem piszkit és teljesen szagtalan.
megvonni a falatot, csakhogy ilyen rösi János Gesztely, Szacsony Mihály elintézés, mint a kezdés és elszámo
Ma m ár minden házban nélkülözhe
értéken cikkekhez juthasson olcsőb Damócz, Kuzsniozky Szigfried Tokaj, lásrói meggyőződést szerezvén, teljes
tetlen . Kis tégely 3 kor. Nagy tégely
bán.
Dakó lstvao K rályhelin-ot, Katona megelégedésüket nyilvánították.
5 kor. Családi tégely 9 kor. HozzáLt ván Kévleáuy vár, J -zoviczki József
— A himlő oltás a folyó évben
való BORÓKA-SZAPPAN 5 korona.
V'Ci. Toják Jenő Vécs, Bodoar Ist junius hó 9-től hetenként, kétszer és
ván Kiscigánd, Molnár Lajos Megya- pedig vasárnap kedden délután 2 — 4
sző, Vona József Bóly, Hu-tzák J á  óráig fog a rei dőrségi épületben Dr.
uos To csva, Molnár Jáuos Tisza'ucz, Steru Ármin varod orvos á-tál foga
Nagy Jar-.os Tauta harkány, Rácz
A posta tudvalévőén a ma ér Imre Kornióska, Lénán András Zem natosíttatni.
fiatalos, iide bájt kölcsönöz, minden
— Megdrágul e a petróleum? A
vényben lévő díjszabáson kívül há plén, Pimkó Imre Karosa, Kiéi L)e
arct,Í8ztátlanságot, szeplot, májfoltot,
borús pótdijat is fog szedni. Az erre zsezsó Károlyfaiva, Samui, dt G »bor legutóbbi időkben Ilire járt sőt lapok
orrvörösséget nyom talanul elm u
hasábjain is uapvi ágot látott, hogy
laszt az
vonatkozó reudeletet, amely junius Károlyfala, A-chenko^szki József a petróleum lényegesen raegdrágu1.
15 én lép életbe, a hivatalos lap lég. Szegi.
A dragu ás okául felhozzák egyrészt
— Szappant kapnak a nyaraló a nyers olaj nuxm Uis árának fele
utóbbi száma közli. A rendelet szerint
a háborús póldijak a következők : gyermekek. Gr* £ Széchényi György, meiését másrészt azt, hogy a galíciai
P róbatégely 5 kor., nagy tégely 10
varmegyénk főipáuja a következő
Közönséges és ajánlott levelek sürgönyt kapta a gyermeknyaraltatási nyers anyag termelők kérelmezték a
kor. Hozzávaló szappan 5 kor. 80 f.
felemelést. Szükségesnek tartjuk u
ért belföldre, Ausztriába, Németor kormánybiztostól:
„Aranyvirág-púder" fehér, rózsa ős
„intézkedtem, közönséget felvilágosi ani arról, hogy
króm színben 5 korona.
szágba, Bulgáriába a megszállott hogy a gyermekek hal hétre szük a felhozott adatok nem fedik a való'
Készíti- GERO SÁNDOR gyógyszerész
területekre darabonkint tekintet nél séges szappannal elalva jüjjtiiík. ságot. Először is a nyers o!aj ára
Vaduay, kormánybiztos*.
Nagykörös. — Sátoraljaújhelyen kap
uincs maximálva, másodszor a hazai
kül a levél súlyára, 5 fillér, zárt le
ható : Éhlert Gyula, Galambos Béla,
— A központi kávéhoz borakrobatái finomítok nem ga iciai liánéra román
velezőlapért ugyanennyi. A levéldij
Kádár Gyula gyógyszertárában éa
végre juttattak valamit iiletéktele- nyersanyagot dolgosnak fel, harmad
tehát igy alakul: 20 grammig 15 fiiér uül szerzett, ezreseikből a varosnak szór a galíciaiak esetlegi kérelmét
Hrabéczy Kálmán drogueriájában.
portó, ehhez járul 5 fillér pót díj is. Kedden délelőtt ugyanis, rendőri amúgy sem honoráltak volna. A
vagyis 20 fillér. Levelezőlapért da- segitségmellett megjelentek a városi téuy az, hogy román nyersanyagot
rabonkint 2 fillér, a magáuipar ál adóügyosztály tagjai a kávéházban, do'goznak fel az ország fiuom t >i és
tal kiadott levelezőlapért, amelynek hogy háborús III. oszt. kereseti adóva1 ennek a nyers anyagnak a vámja
Szőlőbirtokosok /jgyeimébe!
drágítja kilómként 7 üdérrel a p«t
Raf fia helyett gyékényzsinog a szőlőára 1 0 fillér, háborús póldij nem jár. terheljék a busán bőrzejővedeimeket, róloumot Junius hó 1. napjától az
A kirándulás 9150 koronát hozott a
kötözéshez
legjobb, tartósan vízálló,
Nyomtatványért, ha súlya az 50 gram városnak. 19 embert adóztattak meg áremelkedést a hivatalos lap is publi
kilója nagyobb vételnél 16 korona,
mot nem haladja meg 2 fillér, ha külfÖ'di honosokat fejenként 1 0 0 0 kálta,
legkisebb mennyiség 20 kilogramm .
belföldieket 2„0—300 koronává
pedig az 50 gramm súlyt meghaladja,
— Tanoncképzés a Máv.-nál. F.
Megfelelő' eló'leg és u tá n v éttel vagy
5 fillér. Árumintákért 50 gr. su yig egem Ütésre érdemes, hogy a tőzsde évi szeptember 1 ón megnyílik a
az összeg előzetes beküldése ellen é
5 fillér, 50 grammou felül díjmentes tagok szívesen fizettek, Ezt a jóaka Máv. igazgatóság általa sátoraljaúj
ben m eg ren d elh ető : VIOLA JÓZSEF
ratod reméljük nem hagyják kiak
gyártelepen létesített, 3 éve
cégnél Budapest, IX., Üllői-ut, 9. sz.
Értéklevelekért tekintet nélkül n náeatlanul a jövőben és gyakrabban helyi
fennáló tanonc iskola. Az ipari pá
súly fokozatra és értékre, darabonkint fogják a tőzsdét adóbehajtó látogatás lyára készülő ifjaknak alkalmuk van
10 fillér. Csomagok* rt, tekintet nél sál megtisztelni. A veszett fejszének * gép-és kocsilakatos, kazán és tiizi
kovács, vas és féraesztcrgályos, bá
küi a súlyra és értékre, 20 fillér. Pota- egaiáhb a nyelét mentsük.
utalványért. tekintet nélkül az ősz
— Zsebto vajlás. Kulner Arno'd dogos, asztalos, fényező-betliiró mes
szakszerű elméleti és
a leggyorsabban elmulasztja a
szegre 5 fillér. Csekkfizetési utalva nak a szerencsi cukorgyár igazgató terségekben
gyakorlati kiképzést nyerni. A tanon*
dr. Fiesch-féle eredeti, törvé
nyok kifizetéséért 1 0 fiilér, táviratok jának a zsebéitől, amikor Szerencsen cok a modern iparoktatás elvei sze
nyesen védett
vonatra felszállt, ismeretlen tettes,
ért darabonként 2 0 fillér, távirutközbelső zsebéből ellopta 600 koronát rint képeatetoek ki 4 éven át. Fele
kezeti szerinti vallásoktatásban is
vetitésért 2 0 fillér, távolsági beszél tartalmazó bőrtárcáját.
részesülnek. A végzett, tanoncok a
getésekért az első zónában 1 0 fillér,
- Tájékoztató hivatal szállítási
kívül altiszti képe
Nincs szaga, nem pisádat. Min
többi zóuában 2 0 fillér. Átalányozotb ügyben. A zemplénvárraegyei Gazda- szakképzettségen
sítést is nyernek. A tanonc havi ke
dig eredeti pecsétes L)r. Fleschtávolsági beszélgetéseknél háborús
gi Egyesület ezennel közhíré teszi res^t.e az I. évfolyamban 45—50 K.
félét kérjünk. Próbatégely 3 K,
pótlók ueiu jár.
hogy a os. és kir. Hadiigvminiszteii a ÍV. évfolyam végén 200 K. átlag
nagy tégely 5 kor., családi
A háborús pótdijat a többi díjjal unt többször nyilvánositott óhajának ban. Felvétetnek 14—16 éves ifjak,
adag 12 K. — Sátoraljaújhely
teendő, szállítási ügyekben kik legalább 6 elemi iskolát vége*
és vidéke résiére főraktár:
együtt kell leróni. Belföldről érkező eleget
való felvilágosítás adása c.séljából tek és a Máv. pályaorvos által vasúti
junius 14-én túl feladott bórmeutesi- Budapesten tájékoztató hivatalt szer szo'güatra alkalmasnak találatnak.
Kádár Gyula gyógyszertárában,
Sátoraljaújhely en.
tetlen,vagy elégtelenül bérmentesített vezett. A kirendeltség czélja m ér Magasabb iskolai
képzettségűek
Vételnél a „Skaboform" védjegyre
küldeményeknél a címzettől a háho deklődő szállítóknak a Hadügymi é* álhravasuti
alka mazottaknak
ügyeljünk.
nisztériummal
való
közvetlen
érint
gyermekei előnyben részesülnek. A
rus pótdijat kétszeresen szedi be.
kezesét, raegkönuyiteni. Felvilágosi tanonc szülőjének vagy gyámjának
Mégis kivételképen junius 30-ig be tást
ad a feleknek: mely hatóságok
áll egy éven belül a szerző
záróan ilyen esetekben a háború* pót hoz ke l fordulni szállítási ajánlataik jogában
dóst indokolás nélkül felbontani, vi
dijat csak egyszeres összegben kell kal, van-e kereslet az egyes ceik szont a vasút intézet is fentarlja a
beszedni. Kiilüu kiemeli még a ren kökben, aszükséges nyomtatványokat jogot arra, hogy a meg nem felelő egy oroszfogoly, mint n é m e t és
delet, hogy a külföldre szóló postai rendelkezésükre bocsátja ntb. A hi ifjak szerződését egy éven belül fel
vatal czime: „cs. és kir. Hadügymi bontsa. Jelentkezni lehet a Máv. raii- héber-oktató ajánlkozik.
küldeményekért a feut em itett orszá nisztérium
Tá|ékoztató Hivatal seá'1918. augusztus 15-ig
gok és területek kivételével háborús litási ügyben Budapest V. Akadémia helyfffnökségnél
C im : Rosmann Uszker 19136. sz.
az iskolai és születési bizonyítványok
pótdij máshová nem jár.
utoza 3. sz.N
bemutatása mellett.
Kokkant
Intézet Sátoraljaújhely.
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