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A nagy tűzvész
emésztő lángolással lobog még 
ma fészkeiben, aliol elfojtani nem 
sikerült. Az égig érnek ezek a 
vörös tüzcsóvák s a látszat szinte 
azt mutatja, hogy a veszedelem 
ereje nem csökkent, hogy a gyuj- 
togatók uj és uj tápanyagot hor
danak a gigászi máglyára, ame
lyen mintha a szeretet és az embe
riség hamvadna el örökre.

Holott nem így van: a kártevők 
szándékát már megtörtük, a 
veszedelem lokalizálva van s a 
központi hatalmak igenis ott tar
tanak, hogy az utolsó, a döntő vér 
sugarakat irányítják a katakizmus 
tiizmagva ellen, am ly sisteregve 
és sziporkázva védekezik, mert 
életét és lényegét védi, mert lán
golni, égetni és pusztítani akar.

Es mert érzi, hogy ereje sorvad 
hogy tápláléka fogytán, hogy a 
nemtelen indulatok ama forrása, 
amelyből ered, immár apadóban 
s hogy lassanként azok is, akik 
őrjöngő vitus táncát járták körü
lötte a romboló, az öldöklő ha lá l 
istentelen kultuszának, odasompo
lyognak titokban, sőt odaá lanak 
már nyíltan az oltogatók közzé, 
belátva és megértve, hogy hitval
lásuk bűnös, céljaik a bennük rejlő 
tragikai vétkesség folytán önma
gukban omlanhk össze, ember 
áldozataik, amelyekkel lelki,sme- 
retlen kufárok a vásárra vitt nem
zeti exisztenciá't akarták megvál
tani, meddők. Es a feltámadt lel- 
kiismeret békét kér és békét 
akar.

Békét követel mindenáron és 
mentői gyorsabban, mert már 
tudja, hogy ha ma békét nem 
köthet, holnap talán pardont kell 
könyörögnie s kegyelemre meg
adni magát a győzőnek, oki ma 
még hajlandó lehet a méltányos, 
becsületes megegyezésre, de hol
napra megváltozhatik indulata és 
diktálni fog. Ez a hangulat lett 
úrrá ellenségeinken, ez vonul meg 
a gond terhes arcok mély redői 
mögött, ez sir ki a lelkesedést 
mesterkélő újságcikkek sorai kö
zül, ha figyelő és látó szemmel 
olvassuk őket.

Es még valami: az a gyáva 
és egyre halványabban meghúzódó 
fantazmagória, hogy még mindig 
történhetik egy olyan csoda amely 
megfordíthatja rohanásában a 
végzetet.

Ezt a csodát várják ők és en
nek a csodának a tüneleit lesik 
azzal a sóvárgással, amellyel a 
siralomház ablakából kutatja* a 
halálraítélt a fehér kendő meglo- 
bog isát: a tizenkettedik óra utolsó 
perceiben. ____

Es ha a szelő az ut porábólil 
felragad holmi papirfoszlányt, ne-j 
kik már ez is biztatás, nekik márij 
ez is uj remény, uj telpe-.sdülése; 
az ernyedő életenergiának, amely 
mlr-már megadta magát. —  Es 
bár mi nem kívánjuk a büntevő: 
halálát, azt mégis kétségbeejtőnek 
tartanók, ha kitörne béklyóiból a 
melyek szétrepesztéséhez mi adtuk 
meg neki az uj erőt s büntetle
nül tehetné tovább is bizonyta
lanná a jószándéku világ békés' 
fejlődését, gyarapodását, vagyonát 
és életét.

A piacról.

Olcsó ruhát kapnak
a is.

0  0

Csak a 6000 koronánál kisebb 
törzsfizetéssel biró magán
tisztviselők és kereskedelmi 
alkalmazottak kapnak olcsó 

ruhát.
A közti i viselőknek ruhával va!ó 

ell-if.ísa folyam itb&n van és a* or- 
rfzág legtöbb helyén már meg is kap 
ták a Uü/.ti:jutvi«olő.h <\u o csóruhát. 

Bá.íie* a?, akcióval párUuza<nos*u 
g.iati.sztviseiők í-s a rnagánalkai- 

raazottak is mozgalm at indíto ttak , 
ÍL)..y ŐKct ia iá-'dák el az olcsó ru
hává .

Ez ügyben több Ízben felter
jesztés f.-ieaL a kormányhoz és e fe1- 
t rj usztóswku .*<£ kedvező elintézése 
folyamatban van.

Rövidesei! intézkedés történik a 
la 'gaoúdAfcvisHlőknek én m agáua^al- 
luassoUaknak olcsó ru iával való el- 
iátása ügyéb •>». Az i . iz ^dés előre 
láthatólag olyan lesz, hogy az eihő 
szétosztásnál a 6000 korona törzs- 
fizelósuéi Kisebb óvi fizetéssel bíró 
magántisztviselőket és raagánalkal- 
raazottakat látjuk el o’c>ó ruhával, 
még pídig itt is az igenyjogosu Ük
nek egynegyed részét, épugy, mint 
a köztidziviuelöáuéi. A férfi raagáu- 
A-kauuuzoUak kész ruhát tojnak U»pni
jo raiuőségü anyagból és o kosz ruísa 
2 0 0  koronánál többe semmi körül
mények között nem kerül. A női 
inagáualkalfuazotUk luhaszüvetet 
kapnak, méterenként 40 koronás ár- 
bán. A Népiu'uv'.ali Bizottság az adat
gyűjtést legközelebb már megkezdi 
és pedig a kereskedelmi és ip ika
marák segítségével, valamint a tiszt
viselői és egyéb egyesületek segít
ségének igúuybavéteióvel. Mínduoek* 
slőtt összrírják a 6000 koronánál ki - 
SHbb törzsfizeléssel biró ningánalkal- 
luzzottaka’, akik az első kiosztásnál 
figyelembe jöhetnek. Azt, hogy ki 
r 'szédüljön o'c.ó ruhában az első szét 
osztásúd1, nevenként maguk az al
kalmazottak á.lapitjág meg, mert ők
tudják legjobbat), hogy k özülük ki 
van legjobbal) rászoru'va az o.C3Ó
ruhára. ., . , . .Az akció rövidesen megindul és 
wz igényjogosultak a ruhákat az ősz 
végén kapják meg,

A' i nálunk össze akarja állítani 
i pirci gorombaságok ékes lajstromát, 
az járjon «l a piacra s hallgassa meg, 
hogy uemosak a kofák, akik hivatal
ból is, Ösztönből is gorombák, hanem 

falusi paraszt asszonyok is, miként 
bánnak a közönséggel, hu m axim ális 
árakra mtr hivatkozni s jaj annak 
aki alkudozni mer.

Napirenden van a piacon nz 
árdrágítás s ez ellen védekezni fölötte 
bajos, nemcsak azért, mert a hivatalos 
eilebőrs -a nehézkes és hiányos s a 
büntetés, amit rá kiszabnak, enyhe 
és csekély, hanem főként azért, mert 
az asszonyok, a vevők nőm mernek 
nyilatkozni h mert vaunak — sajuon — 
sokan, akik bizony nem alkudoznak, 
ham m mindennek még a logmagasi bb 
árát in megadják. Ezt azonban & 
háziasszonyok legnagyobb része nem 
teheti, mert nehéz as élet, mérhetel 
len a drágaság. Nagyon sok családnál 
ugyancsak meg vau számlálva 
gsgres; a tisztviselőnek ki vau mérve 
az ő íizetóse meg a háborussegóíye 
is és h ház lelkének, a gondos 
asszonykának ugyancsak törnie keli 
magát, hogy arányosan beossza 
keveset s tisztes'ggel elláthassa 
magút, férjét és gyermekeit. Az ilyen 
tisztvise ő-csaifidual egynéhány fillér
nek is a mogtakaritasa mindennap 
számot tesz és szociális Br.einpoulbói 
sokat határoz.

Igua ára, de a piacra járni mhuak 
— ismétlem — sokszor a vesszőfutássá! 
határos. Igeu sok asszony, aki gyón 
gébb idegzetű, akárhányszor könnye.' 
szemmel jön haza a piacról, annyi 
megpróbáltatásban vo.t része az ott 
uralkodó visszaélés és önkény, 
kofák és falusi asszonyok durvasága 
óh — és ez a legnagyobb baj — sok 
vevő erőszakos, hata.maskodó visel
kedése miatt. Hisz ma holnap cssk 
elég fi.jkai erővel biró ember vásá
rolhat majd a piacon, ma holnap 
mi pácunkon az 'ököljog fog uralkodni, 
csak az szerezheti majd he a szük
séges élelmiszereket, akinek elég erős 
ökle ób sok, nagyon sok pénze van.

Periculum in raora — a ’.ésedelem 
nemsokára veszedelmes lesz. Segíteni 
kell a hajou, míg nem késő. Hiszem és 
remélem, hogy most már e'küvetkez- 
nek azok a legszigorúbb intéckedé.cek 
amelyeket uj rendőrk^pitányu 
mű t héten kibocsátott első pia' ltján 
Ígért a közönség védelmére, amellyel 
a piacon eddig bizony keveset törőd
tek. Rendet kell teremteni a piacon 
vég -t kell vetni a „hatalmas" vevők 
erőszakoskodásának, komolyan gon
doskodni kell a maximális árak be
tartásáról, ezt pedig — mert ez a 
fodolog — beható ellenőrzés alá kell

venni, mert a maximáló rendelet 
mindaddig marad Írott mulaszt, mig 
nem intézkedünk annak szigorú végre
hajtásáról. Hisz nálunk most horribilis 
árakat követelnek és fizetuek gyü
mölcs és zöldségért, így pl. nálunk 
a Rákóczi-utcai üzletekbeu egy kiló 
zöld hab 5 kor. 20 fillér, Budapesten 
az 1 . rendű zöld bab most 2  koroaa 
40 fillér, a piacon pedig nálunk a 
literje (három marékkel 1) 2  K. 2 0  f., 
Budapesten a főzőtök kilója 8 6  fill., 
nálunk.egy 2—3 kilós tök 6 — 8  kér. 
Budapesten egy kiló ugorka 1 K, 16 f., 
uáluuk egy kis ugorkáért 1  koronát 
kérnek. Budapesten a ropogós és 
befőzni való nagyszemü spauyel 
meggy i ilója 3 K. 50 f„ a közönséggé 
pedig 2 K. 20 f., nálunk a közönsé
ges kiaszomü meggy literje 4 korona, 
Budapesten »z I. reudü kajszinbarack 
kilója 3  K. 2 0  f., nálunk egy darab 
40 fillér!...

Azért iRraétlera: a maximális 
árak betartásáról a legszigorúbb esz
közökkel kell gondoskodni. E célból 
te?8ék a piacot — a napi és heti- 
vásáros piacot — a 3—4 ellenőrző 
rend- vagy ciendőri közegek részére 
oly módon beosztani," hogy egy-®gy 
piacrészro ugyanazon rend- vagy 
csendőr ügyeljen, iniudeu piaorósz 
közepén pedig egy-egy, a maximális 
árakat feltüutető táblát közszemlére 
kell állítani, mert tapasztaltuk, hogy 
egy táblával nem érhetjük el a ki
tűzött célt. Továbbá múlhatatlanul
szükséges, hogy a rendőrkapitány 
időnként egy félórára a piacra fárad
jon, hogy személyesen győződjék 
meg az intézkedések pontos fogana
tosításáról, evvel nagy szolgálatot 
tenne a város közöuségéuek, az ő 
személyes jelenléte biztosítaná a 
pontos ellenőrzést, tartóssá, szilárddá 
tenni a piaci rendet.

Kérve-kérera azokat, akik hivatva 
vannak a város ügyeivel foglalkozni, 
hogy értsék meg a kérdés roppant 
jelentőségét, foglalkozzanak vele 
komolyan. Támogassák a rendőr
kapitányt nehéz feladata megoldásá
ban, mert csak igy remélhetjük, 
hogy a minket oly mélyen érdeklő 
kérdésben célt érünk.

K. S.

Siessünk
A nyolcadik hadiköicsön aláírá

sai, mely e hó 1 1  -én különben bezá- 
ru't volna, a pénzügyminiszter az 
előző hadikőlosönnek is engedélye
zett terminussal meghosszabbította. 
Akármilyen szempontból nézzük is 
ezt az elhatározást, raindeuképeu csak 
helyeselni tudjuk.

Mindenekelőtt igazán kár lett 
volna a hazafias ügy érdekében ki 
nem használni azt a .szimpátiát, mely 
a hadikö'csöa iránt a köaőoségbta 
az egész jegysési idő alatt megnyil
vánult, de amely különösen •  határ- 
idő vége felé egyre fokozottabb

Lapun : mai nzübsit 4 oldal.
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mérvben jelentkezett. Araig csak I [ « .  1
lehet, okos dolog lehetővé tenni a J Ö I 1 I 1 G K  
jegyaóst, aaért is, hogy a hadikölcsön 
eredménye minél nagyobb sikerrel 
demonstrálja a nemzet győselmi el
szántságát és ezzel ellenségeinknek 
a kimerülésünkhöz fűzött ostoba szá
mításaira keresztet húzzon, azonban 
okos főleg azért, mert tovább áll 
nyitva az alkalom a hadikölcsonbe 
fektetett és állandósított nemzeti 
vagyon gyarapítására. Ép ily nyoma 
tékkal esik a mérlegbe az a körül
mény is, hogy a gazdasági esztendő 
osak most kezd fizetni aratásban és 
a termelés sok más ágában s hogy 
a gazda, akinél a termelés költségei 
eddig lefoglaltak minden mozgósít
ható fillért lassanként abba a kedveső 
helyzetbe jut, hogy könnyen jegyez
het a hadikölcsönre. Oktalanság lett 
volna éppen azokat a zsilipeket el
zárni a hadikölcsöntől, amelyek ennek 
eredményét tetemesen felduzzaszt- 
hatják.

Legvégül pedig meg kellett 
hosszabbítani az aláírást azok miatt 
akik — elég szomorú dolog, hogy a 
számuk még mindig botrányosan 
uzgy — elmulasztották a hsdikö'- 
csön jegyzésével elengedhetetlen kö 
telességük teljesítését. Bár ezeknek 
semmi igényük nem lehet a kíméletre 
mégis a hazafias ügyre való tekintet
tel a prolongálás által ezt a türelmi 
időt meg kellett adni nekik,hogy hadd 
egyen alkalmuk a mulasztás jóváté
telére s még inkább arra, hogy a 
társadalom számon vehesse és egész 
nyomásával kötelességük teljesítésére 
BBorithassa a renitenseket.

Azután, ha már ez sem használna, 
joggal következhetik el a legkímé
letlenebb kipellengérezés.

Újabban alábbi pénzintézetek 
küldték be jegyzési kimutatásaikat;

Sárospataki Takarékpénztár 
* Sárospatak.

Sárospataki Takarékpénztár R. T 
saját tároája részére K. 200000 

Csajka Endre K. 100.000
Tokaj-Hegyaljai Szőlősgazdák Tör

köly főző Szövetkezete K. 100,000
Ref. Főiskola K. 1 0 0  0 0 0
Kállay Sánouöluó K. 1 0 0 ,0 0 0
Pavletits Béla K. 6 6 ,0 0 0
Schultz Aurél K. 60 0O0
Pavletits örökösök K. 50,000
Bálint Dezső K. 50 OuO
Meoaner Gyu'a családja K. 40,000
Sárospataki ref. egyház K. 2 0 ,0 0 0
Mnuks György K. 2 0 ,0 0 0
Brzorád Rezső K. 10 ,0 0 0
Özv. Nagv Gusztávnó K. 10 ,0 0 0
Kovácsy Sándor K. 10 ,0 0 0
Krantz Engelbert K. 10 ,0 0 0
10 ,0 0 0  koronánál kisebb jegyzések

bői K. 154 000
összesen K. 1 . 10 0 ,0 0 0

Mezőgazdasági Bank 
Sátoraljaújhely.

BankMezőgazdasági 
részére 

Éber Englander 
Blau Zoltán 
Markovits Miksa 
Dr. Rudali Izrael 
Krausz Lipót 
N. N.
N. N.
Szabó Jáuosné 
Blau Vilmos 
Krauszmánn József 
Müller Henrik 
Eneraaun Nándor 
Weiszmann Piukász 
Schvartz Izidor 
10 ,0 0 0  koronánál

bői

saját
K.
K.
K.
K.
K.
K.
K.
K.
K.
K.
K.
K.
K.
K.
K.

tárcája
120,000
26,000
15.000 
10 000
10.000 
10,000 
10 000 
10,000 
10,000 
10,000 
10,000 
10 000 
10,000 
10,000 
10,000

kisebb jegyzések
ig 209,500

összesen K. 689500

az osztrák leányok
•  •

Enyhül a cselédinség.
Sátoraljaújhelyben tudvalevőleg 

nagy a oselédhiány. Jól tudjuk, hogy 
milyen árakat követelnek a gazda- 
asszonyoktól u cselédek. Azonban 
a bérektől eltekintve is tűrhetetlen 
manapság a cselédtartás, a cseléd 
egyáltalában nem veszi figyelem!) 
a nehézségeket ő megköveteli, hogy 
neki meglegyen a jó kosztja. É 
bizony akárhány polgári háztartásban 
ahol rá vaunak utalva a cselédlar- 
táHra nem a gyermekek és a osalád 
eltartása a legnagyobb gond, hanem 

cseléd kosztja.
Most egy kis vésze delem fenye

geti a cselédeket. Ugyanis a csel. d- 
iuségen oly módon segítenek egye
sek, hogy Ausztriából hozatnak leá 
mókát, akik szívesen is jöuuek, 
mivel odahaza igen szűkén vannak 
élelmiszerekkel. Már eddig is több 
osztrák cseléd van itt, számuk nap 
ról-napra szaporodik.

Egyik osalád egy csehországi 
német városka: Warnsdorf „Abwehr" 
oiiuü lapjában egy raiudsues leányt 
keresett a hirdetési rovatban. A 
hirdetésre nem kevesebb mint 1 0  

levél érkezett, akik cselédek akar 
tak lenni városunkban.

Érdemes átolvasni a leveleket. 
Valamennyit értelmes, iskolát járt 
leányok Írták és nem egynek írója 
bízvást mehetne náluuk irodistának.
A levelek léuyege azonos, valamennyi 
a jobb élelmezés reményében akar 
jönni. Vállalnak minden házi mu i 
kát, még a legdurvábbat is. Igen 
sok ért a ruha- és fehérnemű var
ráshoz. fo'tozui, harisnyát stoppolni 
mind vállalkozik, többen kerti niua 
kát is végeznének és fizetési igényük 
25-40  K.

Az útiköltségeket meg kell 
kik téríteni, de viszont kötelezi* ma
gukat lagalább 6  hónapig, uémelyek 
egy évig is, hogy meg maradnak. 
Miu'án pedig sok az ajánlkozó, de 
sok a cselédkereső is, valószínű 
hogy a háztartások a nyár folyamán 
ellátják magukat osztrá* cselédekké' 
mire a környékbeli leányok isimét 
visszatérnek az aratásró1, nem igen 
kapkodnak majd utánuk és kényte
lenek lesznek nagyon [elcsavart igé
nyeiket’ erősen leszállítani.

HÍ R E K .
— Kitüntetés. A polgári hadi- 

érdemkeres/.t III. osztályát adomá
nyozta Őfelsége » háború alatt szer 
eett érdem**ik elisxéréséül Tálós Ist 
várinak a „Hangya" kirendeltség fő 
nőkének és Tariczky Jenő iek a 
„Hegyvidéki Áruholtok" ügyvezető 
igazgatójának.

— Uj ügyvéd. Dr. Ráct Kálmán 
törvényszéki jegyző az egyesitett 
ügyvédi bírói vizsgát u marosvásár- 
helyi bizottság előtt sikerrel letelte.

— Károly király gyermeknyaral 
tatás Zemplénvármegyében. Már több 
ízben beszámoltunk arról a fényes 
eredményről, a mellyel a Károly 
király gyerrueknyaraltatás akció vár- 
megyőnkbeli vezetősége, élén gróf 
Széchényi György főispánnal, eldi- 
csekedhetik. Ezúttal községenként 
csoportosítva módiikban vau azok
nak a nemes szivü családoknak név 
jegyzékét közölni, akik szeretett 
Urunk Királyunk, a béke apostola, 
a dolgos ember raegbecsülője, 
a gyermekek legfőbb pártfogója 
iránt viseltető alattvalói hűségből 
valamint a velünk vállvetve küzdő 
szövetséges bajtársaink iránt érzett 
barátságból és magyar gyermekek 
kü'földi nyaialtatásának elősegítése 
végett elvállalták, hogy az idei nyá
ron 6  hétre hattól tizenkét éves 
veudég-gyermekeket vesznek maguk
hoz, őket jó szívvel látják éa magyar 
vendégszeretettel és magyar tisztes 
égtudássfti igyekeznek velük u ;y

bánni, hogy a magyar emberről, a 
magyar hazáról a legjobb ern'éket 
vigyék magú <kal. Erre a díszes sze
repre Heruédnámeti községből a kö
vetkezők válalkoztak : Halkovics Jó 
zsef, Weisz Simon, özv. Gondos Mi
hály né, Farkas István, Vida János, 
Adóin József, Nura János, Kecsk* 
mót: Molnár Istvánué, Tóth B* intné, 
Farkas Pál né, Bényei Sámuel, Nagy 
Lajos, Juhász Károly, Faraas L »jós, 
Hartmau Dániel, Cérnák Jáuosné, 
id. Fésűs János, Czövek Lajos, Ré 
pássy István, A le--a József, B-renki 
Jáuosné Miiek Pá!, Jászaj P.il, Si
mái Ferenc, Nagy Istvánué, Tóth 
Kálmán FésÜ9 Lajos ifj. Fésűs János,
Póttá János, Juhász József, Denkó 
Lászióné, B*reczky István, Bereczky 
Lajos ifj. Dániel Bárdos István, Be- 
láiihzky Endre, Mádi Sámue'n-*, B 
ues Józsefné, Veiner Mihály, Szakáé 
József, Sztaka János, Kavecsánszky 
György, Mura Józsefné, Morvay 
József. (Folytatjuk/

— Öngyilkos primadonna. A jónevii 
operett énekesnő, a mindig vidám 
jókedvű Kállay Jolán Székesfehérvá
ron revolverrel agyonlőtte magát. 
Kállay Jolán két idényen át szintár 
aula uuk primadonnája volt, ki üuő 
alakításaira ma is szívesen emlékszik

közönség. Öngyilkosságának oka 
ismereten.

- Visszatérő tízesek. Ma a kö
vetkező zeraplénmegyei 1 0 -es hon 
védek érkeztek haza hadifogságból ;
Bóna Gvu’a Sátoraljaújhely, Tokár 
István Oiaszliazka, Ilerskovics Ignác 
Sátoraljaújhely, Bata József Megy- 
aszó, Gál Mihály Nagycigánd, ürosz 
Jeremiás Táiya, Fetykó Janó*, Per- 
hőnyik, Mátyás Ferenc Nagyrozvágy, 
Prvdaut cr János Tarczal Tóth Mihály 
Nagybári, Szirmai Vilmos Erdőbénye 
Kocsis András Tokaj, Vidó András 
Erdőbénye, Pazsiczki László Sátor 
aljaujhely, Sáron Béni Tarczal.

— A cséplós biztosítása. A köz
élelmezési miniszter közli, hogy ha dósé.

— A hadbavonult ügyvédek sza
badságolása. Illetékes helyen a liadba- 
vonuii ügyvédek fe lm e n ti ,  illetve 
szabadságolása iigj ében követke
zőket hozzák Köztudomásra. A 
siker kilátásává!, azok a hadba 
vonult ügyvédek kérhetik a sza
badságolást, akik még az 1914 ik 
évben ludbavonultak és vagy csak 
segédszolgálatra alkalmasak, vagy 
— habár harctéri szolgálatra alkal
masak — de nem harctéri beosztásban 
teljesítenek szolgálatot. A kérelmet 
»z ügyvédikanaaruhoz keli benyújtani, 
amely azt az igazságügyi minisztéri
umhoz terjeszti fel, ahol azonban az 
ügyet o«ak akkor vehetik érdemi 
elbírálás ulá, ha fel van szerelve a 
aérelem azokkal az adatokkal, ame
lyeket a felmentés iránti kérelemhez 
csatólandó névjegyzékben ki kell 
tüntetni. Ezek az adatok a kérelme
zőnek családi és ulónevo, s.iiietési 
éve, va lás*, illetőségi helye, jelenlegi 
katonai szolgá!*ti viszonya (csapat
test, intézet, sorozási évi reodfoko 
tt), a népfelkelégi sz, mléken bemu

tató szemle népfelkelőéi igazo'váuyi 
lapjának adatai szerint a szemle 
öelye, éve, hónapja és napja, a 
helye, éve, hónapja és napja, a szemle 
-‘rtdnénye (fegyveres szolgálatra 
alakalmas nem alkalma-) beosztás 
(közös hadsereg, hadsereg), megje
lölése annak, hova kötG-s bevonulni, 
megjelölése annak, hogy wrcvona'- 
szogálalra alkalmas-e vagy nem, 
megjelölése annak, mennyi időre ké
rik a felmentést. Legcélszerűbb, i>a 

kérelemmel együtt a uévjegvzéket 
öl p-n'dmybau kilo tve a fenti ada
tokkal, maga a folyamodó terjeszti 
be. A fent megjelölt adatok nélkül 
a kérelem beadása teljesen céltalan.

Vetőmagszükséglet biztosítása.
Megfcle'ő vetőmagnak a gazdik ré
szére leendő .biztosítása elsőrangú 
közgazdasági érdek lóvén a mai k o c 
kázatos vasúti szállításokra való te
kintettel is azon kell leuuűnk, hogy 
a szükséges velőmag lehetőleg közel
ben álljon a gazdák rendelkez -sére 
s lehetőség szerint tengelyen is szál
lítható legyen. A fennálló rendelet 
szerint, a földművelésügyi Miniszter 
úr Gv/dasági Egyesületnek velőmig 
vételére és eladására engedélyt ad- 
hat. A Z -mplénmegyei Gazdasági 
Egyesület eluüksóge felkéri várme
gyénk t. termelőit (uradalmakat, kö
zép és nagybirtokosait), hogy akik
nek elsőrendű minőségű (iiszögmen- 
le?) búza, rózs, árpa és zabterinéuy e- 
ik vannak, ezekből meghatározott 
mennyiségei (terményenk int legalább 
1 0 Ü g.-tói kezdődőieg) hozzá Írásban 
oly czélbói felajánlani szíveskedjenek 
hogy annak feloldására, illetőleg be
vásárlására az engedélyt kieszközölje 
A velőmag czéljaira alkalmas termé
nyek az érvóuyben AVó legmagasabb 
áron vétetnek át, a nemesitett mag
vak árát pedig a födmivelésügyi. 
Miniszter úr állapítja meg.

— A sátoraljaújhelyi klr. ügyészség
lehetőleg folyó partján zöldség ter
melésre alkalmas 10—15 kai. hold 
szántóföldet több évre kibérelne, 
esetleg örök áron megvenne. Aján
latok szóval, vagy Írásban a kir. 
ügyészség vezetőjénél teendők.

-  Szabad a lombtakarmány sze
A földrnivelésügyi miniszter a

valahol cséplési szénben hiány van, I ^•vináiiyhiányra tekintettel, a rond
ákkor minden egyes konkrét esetről I lombtakarmány sze-

1 kiterjesztene.teendő.
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—  Dohánykiosztás — Szatmáron. 
A „Szatmári u.isáa" bán olvastuk a 
következőket: „hrtcgiteu a város 
lakosságát, hogy a* 5. száiuu dohány 
jegyek 15118. ju’ius hó 4 tői kezdő- 
dőteg beválthatók a dohányjegyet) 
kitüntetett doháuynrudabun és pedig ; 
Síi var jegyekre kiadandó 50 drb. sz - 
var. Cigaretta <*s dohányjegyre ki 
adandó 10 0  drb, cigaretta vagy 10 0  
gramm cigarel adohány. Szivar éa 
cigarettajegyre kiadandó: Szivar 25 
drb. Cigaretta 50 d-'b, vagy ciga- 
retUdotiány 50 gramm. Pipadohány- 
jogyre kiadandó) : lOo gramm pipa
dohány.

Viszketeg
ős mindonnomü bőrbaj, úgymint rüh, 
sömör, fekély, daganat és sebek gyó
gyítására a legbiztosabb ős loggyor. 
sabban ható szór a

Boróka kenőcs.
Nőm piszkit ős toljosen szagtalan. 
Ma már minden házban nélkulözhe-

Felelőn szerkesztő: Landesiiinnii Miki.,
Szerkesztő: György Lajos.

104/1918. sz.

árverési hirdetmény.
A  sátoraljaújhelyi kir. járás- 

bíróság Pk. 2024 1918. sz. végzése 
következtében Közhírré teszem, 
hogy a néhai Bacsó Julianna ha
gyatékához tartozó ingóságokat, 
nevezetesen női felső- és alsóruhá
kat és vegyes fehérneműket folyó 
évi julius hó 17-én (tizenhét) 
délután 3 órakor a Kir. járás- 
bíróság árverési szobájában (föld
szint 18.) készpénzfizetés mellett 
elárverezem.

Sátoraljaújhely, 1918. jul. 10.

tetlon. Kis tőjjoly 3 kor. Nagy tőgol
5 kor. Családi tógely 9 kor. Hozzá- 

áld BORÓKA-SZAPPAN 5 korona.

Arcbőre szép lesz,
fiatalos, üdo bájt kölcsönöz, minden 
arctisztátlanságot, szoplöt, májfoltot, 
orrvürüssőgot nyomtalanul elmu
laszt az

„yíranyvirág-krém"
I’rdbatőgoly 5 kor., nagy tégely 10 
kor. llo/.závuld szappan 5 kor 80 f. 
„Aranyvirág-púder" fehér, rózsa és 

krém színben 5 korona. 
Készíti- GERÖ SÁNDOR gyógyszerész 
Nagykörös. — Sátoraljaújhelyen kap
ható : Éhlert Gyula, Galambos Béla, 
Kádár Gyula gyógyszertárában és 

Hr.tbéczy Kálmán drogueriájábnn.

Gáli Vilmos,
kir. jbirdsági végrehajtó.

ffégy polgári osztályt
végzett leány i r o d á b a n  vagy 
üzletben alkalmazást keres.

Cím a kiadóhivatalban.

Kitermelhető
erdsbirtckot

keresek megvételre,
lehetőleg vasút közelében, jó országút
iak — Hosszadalmas levelezések el
kerülése végett kérek pontos és ki
merítő adatokat fanemek, méretek, hely 
és vasútállomás stb. megjelölésével:

Walter bankiroda,
Budapest, IX, Ráday-utcja 43.

Telefon; Józsof (18—7ü.
’-jTTJETTET

Csak 4 napig! Csak 4 napig!
Megnyitó előadás szombaton, 
július 13-án este fél 9 órakor

CirkusHenlow és Kocka
Sátoraljaújhelyben, a gyakorló téren.

Felülm úlhatatlan művészek és mű
vésznők. Kitünően idom ított iovak. 
oroszlánok, papagűlyok, majmok, 
szam arak, kutyák és macskák. 

Helyárak a vigalmi adóval együtt: K arzat 
1*20 K, III. hely 2 5Ü K, II. hely 3’50 K, 
I. hely 4-50 K. Szám ozott zártszék 6 K, 

Páholyülés 7 korona.

Vörös kőrisjából készült
3 szoba bútor (ebédlő, uri- 
szoba és háló) függöny, sző
nyeg és konyhaberendezéssei

40,000 jfC.-ért eladó.
Bővebbet a kiadóhivatalban.

* té z c r i

R á k ó c z i - u t 8 0 .
nagt^ aN - K ic s in y b e n .

Viszkdegséget, Sömörl, Rüht
a ieggyorsabban elmulasztja a 
dr. PiOsch-réiH eredeti, törvé
nyesen védett

Skaboform -JCenőcs
Nincs szag*', nem piszkit. Min- 
di.r eredeti pecs' tes Dr. Fiesoli- 
félét, kérjünk. Próhatégely 3 K, 
nagy tégely 5 kor., családi 
adag 12 K. — Sátoraljaújhely 

és vidéke r-'s? re* főraktár:
Kádár Gyula gyógyszer!érni-au, 

Sátoraljaújhelyen.
Vétőinél a „Skaboform" védjegyre 

ügyeljünk.
ShBflgafflag lawBaMaMBBB— —

‘iörköiyíakarmány

fa -  és szénkereskedelmi társaság
Neuman Jenő és Társa

szállít: bükk hasábfát teljes kocsirakományban, 
n „ fűrészelve és
» ,, aprítva

a megrendelések beérkezésének sorrendjében.

Iroda: Rákóczi-utcza 33., távbeszélő: 
Telep: Kossuth L.-u. 78., „ 110.:: |

A m. kir. honv. minisztérium Hadsogólyző Hivatalinak ellenőrzése alatt állé

iáagyar Országos giztositó intézet R. J. kötvénye
a legjobb, legelőnyösebb, logolosóbb módja a

h ad  i k ö l  c s ő n  - j e g y z é s n e k .
Folvilágositással szívósén szolgttl a

Hadikölcsönjegyzö Iroda Sátoraljaújhely
városháza és

M. O. B. I. R. T. MI SKOLCZ
Széchényi-utcza 46. Telefon 455.

1000 korona hadikölcsönbiztositás orvosi vizsgálat nélkül.
20 évre évente 36-50 korona, egyszer és mindenkorra 500 — kor. 

„ . 41 •— „ „ „ „ 520— „
.. .. 46— „ „ , „ 540'— „
„ „ 4950 „ „ „ . 550'— „
„ .. 5350 „ „ , „ 570"— „

,, 64-50 „ . „ 620- -
' „ 1 „ 78-50 „ „ „ „ 650"— .

Az egyszer és mindenkorra kifizetett kötvénynek az ar. előnye, hogy 
osetloges hamarábbi elhalálozás esetén nemcsak a biztosított tőke, de a 
megmaradt díj is kifizetésre kerül, pl. ha egy 1U00 korona összegű 10 évre 
kötött biztosításnál u biztosított fél az első évben meghal, úgy örökösei
i n o n  !.-1 . r o l l  a n i .  v • ■ rI  ■>L- í> lu w i ilr i 't l , . .4t n  L - . .3 n  t * 1. 1 . . . 3 . ,  r, — i l - . .. 1 f , |1000 korona névértékű liadikölosöukötvőnyon kívül még 571 korona 50 fillér 
készpénzt kapnak kézhez.

Sátoraljaújhely  r. t. város tan á csá tó l.

ad. 1429/1918. szám.

kapható Jokaj-)(egyaIjai Szőlősgazdák 
Cörkötyjőző Szövetkezet gyártelepén 
Sárospatak a következő minőségben 
es 100 kg.-kénti órak mellett: 
Szárított törköly, mag nélkül . . K. 00 
Szárított törköly, lisztté őrölve . . K. 70 
Szárított törköly maggal, lisztté 

őrölve . . . . .............................K.

99 csodn gyorsasrtggal ir'.jn

a poloskáta
Minta-üveg 4 K. Nagy üveg 16 K. 
1 darab fecskendő 2 K. Kaphatói 
mindon gyógyszertárban, drogé
riában és füszorkoroskedésbon.
Budnpost-on: Török gyógyszortár 

oza 12. szám.Király-ut-oza 1
Magyarországi ogyodárusitó:

REMÉNY-£yüEyszcrtar Pé c s .

árverési hirdetmény.
Sátoraljaújhely r. t. város tanácsa közhírré teszi, hogy 

az „ungvári" pincetelepen a Hodossi Kiss Ernő pincéjében 
elhelyezett és a város tulajdonát képező, 7 hordóban levő 
jó minőségű asszubor, hordóval együtt, a helyszínén
1918 . év i julius h ó  3 0 -á n  d. e . 10  órakor
megtartandó nyilvános árverésen készpénzfizetés ellenében 
el fog adatni.
Az 1. számú kb. 130 litert tartalmazó hordó kikiáltási ára 3120 korona
A a. „ 135 , „ „ 3240 „
A 3. „ „ 138 „ „ n 3312 p
A 4. „ 135 „ „ „ P „ 3240 „
Az 5. „ 132 „ „ n p 3108
A 0. „ „ 130 „ P „ 3120
A 7. „ „ 130 „ „ n n p 3120 .

Miután az itt kitüntetett mennyiség pontosan meg
állapítható nem volt, azért a tanács felelősséget nem vállal.

Közvetlenül az árverés megkezdése előtt árverelők a 
borokat megtekinthetik.

A  kikiáltási áron alul teendő esetleges ígéretek 
figyelembe nem vehetők.

Árverési vevő tartozik a megvett bort a pincében 
azonnal átvenni és az árverés jóváhagyása után onnan 8 
nap alatt kiszállítani.

Az árverési vétel után járó mindennemű kincstári 
illeték a vevőt terheli, aki ezt készpénzben biztosítani 
tartozik.

Az árverés eredményének érvénye a tanács jóvá
hagyásától függ és feltétlenül kiköttetik, hogy a tanács a 
jóváhagyást minden indokolás nélkül is megtagadhatja.

Kelt Sátoraljaújhely r. t. város tanácsának 1918. évi 
június hó 25-én tartott tanácsülésből.

A  tanács nevében:

Farkas,
polgirmester.

t e l i
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Landesmann M.ésTsa
o o könyvnyomdája és papirkereskedése o o 

S Á T O R A L J A Ú J H E L Y ,  KAZINCZY-UTCZA 5. SZ.
«- n-ijtwinwt'i wiiiirW’W  v-v-> •* »

Levélpapírok, számlák,
falragaszok, meghívók,
névjegyek és egyéb 
nyomdai munkák a leg
pontosabban készíttetnek

■ * * * • * .¥ ' f- tk. * -*■ <■;# <é

„Felsőmagyarországi Hírlap” kiadóhivatala.
Telefonszám 10. Hirdetések felvétetnek. Telefonszám 10.

Nyomatott Landesmann Miksa és Társa könyvnyomdáéban Sátoraljaújhely.
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