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bizottság
Lássunk tisztán. A közigazgatási
hétfői üléséről.
A vármegye közigazgatási bi

G r. Széchényi György főispán zottságának héttőn tartott rendes havi
Ulásén gr. Széchényi György főispán
nyilatkozata a razziáról.

rendelt hatóságok hebe-hurgyasága
miatt előfordult, az nem fog a jövőben
előfordulni, raásodszodszor megszer
vezni a borcsaruokot állami ellenőr
zés mellett. Indítványozza Írjon fel
a bizottság az illetékes raiuiszteriuraokhoi hasonló értelemben.
Gr. Mailáth J o x s tf pártolja Mol
nár Bála indítványát. Nemcsak a
jogrendet, hanem a közgazdasági ér
dekeket is sérelem érte. Hogy a fel
korbácsolt közhangu'at megnyugtas
sák kívánatos, hogy a lefolytatott
eljárások vizsgálat tárgyává tétesse
nek.
Gr. S tic kinyi György főispán há
lásan köszöni a felszólaló bizottsági
tagoknak, hogy alkalmat adtak neki,
hogy a borbörzéről nyilatkozzék.
Ugyanis olyan közlemények jelentek
meg melyek a megtartott ferde raz
ziáknak szellemi vezetőjét benne lát
ják. Nem óhajt erre részletesen ki
térni mert ma már köztudomábu, hogy
az egyik razziát a kassai főügyészség,
a másikát felsőbb hatóság rendelte el.

elleni nyoraozatok raegejtésére u ta
sította az ügyészséget.
A bizottság M olnár B éla in d ít
ványait elfogadta.

A sátoraljaújhelyi
elnökölt. Szívélyes szavakkal köszön
A legutóbb m eg tarto tt razziák
tötte a megjelent bizottsági tago
iparosok anyaghiánya.
elrendelőit illetőleg a legkülönbö
kát, az ülést megnyitja.
• •
zőbb hírek láttak napvilágot. A
A tárgysorozat első pontja az
sok hir között első helyen áll az,
Szünetel a munka minden
alispáni
jelentés
vo't.
A
jelentés
a
amelyik gróí S zé c h é n y i Györgyöt,
Iparágban.
v árm egyénk tőispánját vélte a személyi ügye* tárgyalásánál felemA sivár ninostetenség honából
razziák elre ndelője gyanánt, m eg  •iji» h°gy h»ópy Zoltán iokaji járási
hozzuk ezt z riportot, am elynek adavádolva m ég a íelekezeti gyülül- főszolgabíró, hivatalát julius hó 1-éu
ta it a szakem berek előadásaiból is
és Négyessy Rezső rokkant főhad*
sé g vádjával is.
m ertük meg. Minden különös komén*
Ezekre a híresztelésekre ad nagy gesitelyi jegyző pedig hivata
tár nélkül is ijesztő és m egrázó káp
most nobilis választ főispánunk lát múlt hó 28-án átvette. A tályai
e ., am elyben az egyik oldalon a n é l
alábbi nyilatkozata, amely úgy adóUgyi jegyzői állásra Tiszka László
külözést szenvedő és te h e tetlen fohisszük, kiegészítve a kb. ülésen ok!. jegyző választatott meg.
gyasztóközönség, m ásik oldalon a
Közegészségügy
mondottakat, még a gyanú leg
m unkátlanui tespedő iparosság áll
kisebb árnyékát is el lógja oszlatni. jobb, mint az előző hónapban.
szomorít in.
Járványos betegségek kisebb szám
#
Az a nyaghiányról k é rd e ttü k m eg
A Sátorzljaujholybeu a várme- ban fordultak elő. Eelőadó vm. fő
az illető iparág egyes vezető em 
gyén kívül álló hatóságok intőzkedó- orvos felhívja a bizottság figyelmét
bereit, akik valam ennyien keserves
sere foganatosított két razzia úgy a a mind nagyobb ruérvbeu mutatkozó
termelők, mint a kereskedők széle gyópyszorliiányra, a mely veszéllyel
sóhajtások k ö tö tt m ondták el a té n y 
sebb köreiben elégedettleuséget kel fogja fenyegetni ktdvező közegész
A főügyészség által rendezett állást.
tett.
razziáról utólagosan szerzett tudo
As asatalosiparban a fa hiánya
w A közönség megnyugtatására ségünket.
mást. Sajnálatos és helytelenítendő, m inden képaeietet felülmúl, E l » hi
Mezöyazdasíg.
közlöm, hogy a kormány a végre
hajtás elrendelt módját határozottan
Az aratási és cséplési munkála hogy a várm eg ye legfőbb politiaai ány ugyan csak vissonylagos, m ert
helyteleníti és a borkereskedelemnek tok folyamaiban vaunak. Bár pon ha tóságát a razziákról előzetesei] nem hisz lehetetlenül m agas árakon m in
fölösleges zaklatását péiuügyi szem tos adatok még nem jelenthetők, értesítették.
denféle sugkereskedők u tján lehet
pontokból is perhorreszkálja.
A legutóbbi razziát felsőbb ha szerezni fá t ám a küaönség joggal
annyi azouban már is megállapítható
A kormány simpathiával fogadta
a sátoraljaújhelyi borbörze legális hogy vármegyénk úgy szólván leg tóság reudelte el; a helyi hatóságnak bámul, ha egy é gésién csekély faszervezésének gondolatát és utasítja bővebben termő járásaiban, a júni kötött keze volt, a végre haj tás mó m unkáért százakat kér aa iparos. A
az illetékes köröket a szükséges tér usi fagyok oly tettemes károkat dozatát a vezető hatóság adta meg. laikusoknak meglepő less, hogy pél
vezetek elkészítésére és bemutat ására okoztak, főleg a kisgazdáknál, hogy A régebben lefolytatott razziákból dául enyvet nem lehet kapni. Ma
én ezzel megóvja úgy a termelőknek a kalászosok termés eredménye a Kifolyólag panasz senki által nem m ár különféle szurrogátum okkal p ó 
mint a kereskedőknek vitális érdé
tétetett. Ami az izr. templomban tolják ez a fontas anyagot. Aa ú g y .
keit saját pénzügyi és államrendé vetőmag szükségletet alig fogja fe
dezői. A közép és felső járásokban lejátszódott ese mé nye ket illeti, arról nevezett eellak, fuoir ós politúr,
szeti érdekei mellett!
Sajnálattal értesültem, hogy fele a termés közepes körüli, A takarmány nem nyilatkozik még ezidőszeriut a am elyek nélkül nincs asztalos m unka,
főispáD, mert ez ügyben a vizsgálat egyszerűen eltűntek.
lőtlen és lelkiismeretlen hiresztelők kilátások a legrosszabbak.
elhitették a közönség egyrészével,
még folyik. A vizsgálat befejezése
Az ácsok az építkezés általános
A
borbörze
hogy ezeu razziák a főispántól in
utáu erre a kérdésre is reátér. Vég pangása m iatt nem dolgoznak sem 
dultak ki és a felekezeti gyű Ölség ügyét Molnár Béla hozza szóba ere dmé nyben őszintén sajnálja, hogy
mit. Legalább a szakm ájukban nem:
a bizottsági ülésen. Nem akarta a
céljait szolgálják.
Kívánatos volna ha a közönség kérdést — ugymoud — a parlament a legutóbbi két, a közgazdasági ér más foglalkozást k énytelen keresni.
maga védekezué ily rosszhiszemű elé vinni, mert nem akart még ua- de keke t sértő razzia megtörtént, azo
A bádogosak nem ju tn a k v asle
pletykák terjesztői ellen.
gyobb szenzációt. De mivel több fő ká t azonban nem volt módjában m e g mezhez. A forrasztáshoz szükséges
Értesültem továbbá, hogy az városi lap a főixpán személyét ia bele akadályozni. A jövőt illetőleg már an y ag csak fantasztikus árakon sskizr. hitközségek vezetői a helybeli
messzemenő intézkedéseket, előter reshető be kis m értékben, E z aa ipar
megyei és főispáur hivatal mellőzé keverte a riportjába, mellékvágány jesztést tett, hogy a borlőzsde le gá is m ajdnem teljesen pang.
okra
térve
ki,
kívánatos,
hogy
a
kb.
is
sével panaszaikkal egyenesen fordul
A heutesiparoaok a serlések aár
tak fővárosi ügyvédekhez és képvi foglalkozzék a börze ügyével. Ismerteti lis intézménye alakitassék át,
Az általános és élénk helyeslés alá vétele óta alig dolgoztak.
selőkhöz utóbb a Belügyminiszter 0 a borbörze fejlődését 1917 augusztus
Exozelleutiájához. Ezen eljárásnak havában törvényen kívül alakul ki a sel fogadott főispáui felvilágosítás
A kovácsok csak abban as e se t
következménye-, hogy a főispán, a
után Meczuer Béla kérte a bizottsá ben képesek do'gozoi, h a katonai
jogos panaszukról nem értesülvén, tőzsde, az árak emelését tűzve ki got, hogy a miuiszUriumhoz intézendő
m egrendelésük van. K o v á cssien e t a
azok megszüntetéséről sem tudott célul. Sok illetéktelen egyén vesz
idejében gondoskodni és a közönség benne részt, bizonyos fokig irreális felterjesztésben az uralkodó hordó- legnehezebben lehet beszerezni s a k 
hosszabb ideig volt kéuytelen a j o  külsőt kölcsönözve a _tőzsdének, Ex misériák is élénk színekkel ecsetel- kor is tu lso tt árakoo.
gosan panaszolt eljárást elszenvedni, port nem lévén, a pincében lévő tessenek.
A köm ives-ipar as építkezések
inig a minisztérium maga nem in borok cserélnek gazdát, mindazonál
Dókus Gyula alispáu megjegyzi, szünetelése m iatt csak aprób tatarotézkedett a razziát elrendelő hatósá
hogy
a
lefolyt
razziákról
asért
nem
tal magas álakat biztosítva a terme
rozáaokra szoritkosik. A szükséges
goknál !
emlékezett meg a jelentésben, mert méssael hallatlan uzsorát Űznek a
Ezen tények ép oly kevéssé szol lőknek.
A legutóbb megtartott razziák egyrészt a razziákról nem bírtak elő kereskedők,
gálják a közönség érdekeit, miut. a
hogy nem mozdíthatják elő a ható szét ugrasztották a tőzsdét, ho'ott a zetes tudomással a közig, hatóságok,
A férfiszabók uj ru h á t a lig k é
ságok és a közönség közötti szükséges vevőkre különösen most szüret előtt másrészt mert a razziákból kifolyó szíthetnek, m ert ninos m iből, A cárÖsszhangot és együttműködést.
nagy szükség lett volna, hogy áru- i g vizsgálatok folynak, amiknek nabiány is rendkívül nyom asztóan
Sátoraljaújhely 1918. aug. hó. | torlódás ne álljon elő, amely a viszont uera akart elébe vágni.
hát. Jo b b an m egy a nőssabókuak,
a borárakat erősen le ne szorítsa.
Széchényi
Liszy Viktorfőiigyiszhelyettcs sze akik m iuden ssükség cik k e t utso rafőispán.
Hegyaljának elsősorban érdeke tehát rint, a kassai főügyész a razziát nem áron szeresnek be, de es m eg is lá t
a jövőre gsranoiát keresni rrra, hogy rendelte el, mert hatásköréhez nem szik az árakon, a rait á közönséggel
arai hib.t a mostani razziáknál az alá tartozik, hanem csak az árdrágítók fizettetnek meg._____ .
Lapunk mai száma 2 oldal.

Sarda, atjgusrttis h4.
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A példák * kjporolósott
kffteieuek jm uyi kanyarét kjsUUii
„amennyit a.szabály előír. Ál*
l t o d o n kliséének a liastveasteségekkal a *piell*tt^a küsóuség igénye
inek jÁiejjgitósébet * inunkáshiány
ia «kad4|yost» őket.
A ssobafestők nem tudnak featékát kapui a t ó k é n t... i p . f u k . i l , fal. .
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Béesbeu már,mii lehet
A 34 ea gyalogezred szüreti mggjmrországi pfaziirtéMMi «
aalinatRÁffAntlk
lR L& tl\£M
„kh Aoaérilr
A _i
gos
ssö
vétség ének. UHfVIlÖVU
nsgynevü igMg»*
mulatsága. Szeptember H-íu, Kíb*
kapni 8 .a ___
nagyobb
osatrák cégek

aszouy napján népünnepélyt rendes* tója Dr. Nyúlásai János >»8 » fen\ M agyaronságbél így ekeinek bestenek a 34 esek Kasain a Széchényi t»bb ériutett kérdésektől előadást rezni azükségleteiket. líécsbeu oly
nagy m á ra hiány aa iróUrilbau. hogy
ligetben. Ez ünnepély úgy méreteivel tartani.
pótláshoz kellet folyaaaodui. E lővet
_ Nyolc filár lu z egy (Mi k gyufa ték a régi jó re c ip é t.s.a lu(/tollhoz
mint szenzációs látványosságaival ée
piraüau aadrakoajUaival minden ed A gyufadrágitá8 oly hallatlan mór folyamodtak, melyből irótollakat fa
vékát öltött, -hogy jónak látják ren ragnak. Ilyen író tollak, kékre, zöldre,
digit
- felül fog mujni.
. . . .Az
. . ünnepély
. .
,, deletileg szabályozni a gyufa maxi pirosra festve már nagyobb töme
ádágsteliaaztutkj .MatyniakadaJuin, méiig arat. Aa árviasgáló bizottság gekben láthatók .az osztrák holtak
melynek égési
egész násznépi
násznépe eredeti raa- ion készülő rendelet szerint.úgy.a
kirakataiban. Bécsben viasaatérnek a
tyó .kosztümökben vonul fel, a „Szü belföldi mint a külfödi gyártmány régi idők, ludtollal Írunk s ridiburzgyula
árát
.nyolc
fillérben
állapítják
„endő mennyiségben — caakm.küa- reti mulatság1* lacikonyhával, ökör- meg. Ezáltal elérik aat is, hogy .a szzl gyújtunk majd rá, ha uzyanlesz
sütéssel, mustkiméréssel és szölösá
m ajd mire. Csák » régi jó idők'békéje
külföldi gyufát nem hozzák forga
p a n ti ,kú*t*Webúl..kapnak.
torral, a „Virág korzó“, melynek kö lomba. A lánckereskedelem és ár ás bősége nem .akar-vieaaatém i.
A.kiaebb ipa l i g a kát felesleges
é'eielö. szerkesztő: L.ndo.nunn Miksa,
zönségét repülőgépek fogják bőm drágítás megakadályozása végett a
Szerkesztő: Bylrgy Lajos.
felaorolni, a helyzet valamennyinél bázni virágcsokrokkal, s a „Mozgó gyuüagyárosokat és nagykereskedő
baaonld. A közöuaégre uéave pedig színpad**. Ezenkívül teljes népiiune- iket kötelezni fogják -az előállított
.Vörös .kírííjttól
aaért megdöbbentő mindez, mert a pélyi program értékes tombolával és gyufaiuennyiségek bejelentésére. Az 3 szoba b ú to r (ebédlő, urllegelemibb éa legapróbb aaükaégletét harctéri tűzijátékkal, £ö’frissítve a árviiSgálóbizottsig e bejelentéseket
szoba és háló) függöny, sző
ia oaak képtelen raagaa érákon tudja legújabb fővárosi látványosságokkal ellenőrizi. A rendelet s.eriut egy
vevő legfeljebb tiz csom-g gyufát nyeg é s ikenytafcwefKlezéssel
megaaerezni aa auy.aghiiny miatt, hajóhinta, gyorsfényképészek, -kör
kap.
Éppen a .üaategaégea iparosok -ér*
hiuta, stb. stb. Alkonyatkor „Veleu
— Divatba lőttek a ludtollak. Az
^ajzélyen paeg -kell nyalékeaui. azok qoi éj“ táncai. A jövedelem a 34 es
Bővebbet a kiadóhivatalban.
iréloll, amelyet főként Amerikából
ról az iparosokról ia, akik az anyag- özvegyeké és árváké.
uzaoríhoz a maguk uaBoráját ia hoz— A hadi nyereségadó kulcsa. A
aifüalk.a' amely ellen * közönség hivatalos lap Csütörtöki száma közli
nem tud védak***!'- De ™“g “* ' a póuziig}miniszter körrendeletét a
Zemplénvármegye „Erzsébet- közkőrház igazgatósága.
érthető, ha meggondoljuk, hogy • jövedelem adó és hadi nyereségadó
caglídoa iparosnak m» B—6 napi előírásának elrendeléséről. A körren
664/1918. kig.
ipuaMval kell megkeresni az egész delet részletesen előírja a pénzügy
igazgatóságok feladatait s e járásuk
ha,vi szükségletét, mart az anyagok módját. A u«d> nyeresséfludó ,kulcsát
bi/tnya miatt tübb inunkét vállalni a következőkben állapítja meg : ,a«
adó a jövedelemtöbblet első megkez
nem t u d
_________
dett vagy teljes lO.OüO koronája után
10 százalék, a következő megkezdett
Zemplénvdrmegye i Erzsébet* közkórlráza Sátoralja
10.000 koiona után 15 százalék. A
újhelyen 1918. évre » következő cikkek és anyagok
.következő megkezdett 20.000,korona
szállítását kivánja biztosítani ajánlat utján.
A .Nap* f. hó U én megjelent azé- után már lő százalék, aiueiy 20.000
1. Tej, napi 140— 180 liter.
irtában titgy aiva » Sátoraljaújhelyben korouáig miuden további 20 000 ko
rona 26, 30, illetve 35 százalékig
2. Marhahús 10— 13 ezer kgm. évi mennyiség.
megejtett razziákét. Foglalkozott az emelkedik. Kettőszázezer korona hadi
3. Borjúhús 6000— 7000 kgm. évi mennyiségben.
maitiuyban .gróf Széchényi György jövedelem után negyven százalék-az
4. Zsir 2000 kgm.
főispán ur előtt megjelent küldöttség adóku'cs, .amely 200.000 koronánk int
5.
' B or 4 — 5 hektoliter.
Öt-Öt százalékkal emelkedik. Egy
fogadtatáséval is.
6. Vegyes főzelékek ós élelmiszerek : bab, pótkávéj
millió kproua után a hadiadó hatvan
Bitek i n t v é n . Abban foglalt sze százalék. Az adót azonban nem a
tarhonya, lencse, árpadara, só, keménymng, borsé, búza
mélyeskedő, ialéateleu vatótUuaágok- végösszeg gyanánt kimutatott hadi
dara, paprika, ecetsev, porcukor, kockacukor óa •aszalt
tól, amelyre éppen ezért nem tartjuk jövedelem után, haliéin a rendelethez
szilva.
csatolt osztályonkénti részösszegek
érdernaauuk vitaasolui sem.
7. Zöldség: burgonya, vereshagyma, káposzta.
után fizetendő. Így például 1,034 450
Teljesen elferdítve a lényeg és korona hadijöved lem után zz adó
8. Szesz és olajfélék: Szesz, henger- és gépoiaj,
formát, teudenoiózua beál itisban 485.170 korona. A hadijövedelmet a
tirneisz, nyers sósav.
követkeiőkép állapítják meg: Meg
ad ta viasza az egész ügyet.
9. Mosást cik k e k : szappan, keményítő, mosószóda,
állapítják az adózó 1917. és 1913. évi
marólúg, mosópor, kékitő, faszén.
A Főispán ur teljes jóskaratu jövedelmét. A két jövedelem kü*tr
10. Vegyes áruk: closelpapir, gyertya, dörzsölő papir,
megértéssel hallgatóit meg. Sőt az különbség a hadi uytreségad >alapja,
est követő megbeszélések után, tőle Ingatlannál azonban még figyelembe
álványpapir, gyufa, fénymáz, pergamentpapir, cserép pipa,
budai föld.
telhetB minden támogatásáról bizto veszik a háborúi jövedelemtöbb
11. R övid áruk: kötő pamut, házicéma, (ebér és
sitött. A legális borüzlet megvédésé letet is
— Kedvezményei vasúti utazás a
fekete cérna, széles és keskeny feliér zsinór, cérnagomb,
ről, aa oktalan zaklatások megaka
lepedő, varrópamut, tü, csontgomb.
dályozásáról és a Tokajhegyalja közös Keleti vásárra. A kassai kereskedelmi
12. Kefetélék : Kefe, seprő, kéziseprő, fényes;tő, súroló,
nzgy érdekének teljes megóvásáról. és iparkamara figyelmezteti az érde
parquett, sár, kenőketék, cirokseprő.
Sátoraljaújhely, 1918. »ug. 10. kelteket, hogy akik a budapesti Ke
leti vásárra akarnak utazni és azon
13. Irodaszerek: irópapir, itatóspapir, ironok, tollszár,
Damjanovics Ágoston
résztveszne.k, a Máv. vonalam féláru
toll, tü ilő gummi, levélboriték címmel, ténta, azámlapapir.
Dr. Orosz Dezső
jegyváltásra szóló igazolványt •'vált
( Halász József
14. Szénfuvarozás.
Hericz Sándor
hatnak, ha e szándékukat a kamara
15. Ablaküveg és porcellánnemiiek.
&inesesy Páter
irodájában sürgősen bejelentik és az
16. E a 1000 m*, szén 6000 calóriás 65 waggon,
p r. Meczner Béla
igazolvány kiál ilásaért 3 korouát be
7200 calóriás 52 waogon á 100 m.
í)r. Nyomárkay Ödön
fizetnek.
Szabályszerűen kiállított, pecséttel zár, sértetlen
Pintér István
Dr. Székely Albert
borítékban elhelyezett ajánlatok, jelezve a borítékon az
— Dr. Nyulászy János adóügyi elő
Szappanos Imre
ajánlott cikkeket, 1 9 1 8 . év i sze p te m b e r h ó 1 -ig
adása. Az tdóuoveila az uj illeték
Zinner Adolf
t i . e . 1 2 Ó ráig az *Erzsébet* közkórház gondnoki
ügyi türvóuyek, a Ku ez féle rési
Zinner Henrik
irodájában beadhatók. A bánatpéuz 5% -ot teszen, a
vény jogi javaslat, valamint a bir
helybeli adóldvatalba letételezendő. Versenytárgyalási
tokforgalmat korlátozó rrudeletek
ajánlatok felbontása aznap délben történik. Bővebb k i
k
oly közerői és sulyosau érintik
mutatás a pályázati feltételről a gondnoki irodában Írásban
vidéki pénzintézetek, érdekeit, hogy
átvehető.
— Halálozás, pilisi és szilául Ptlisy az ezekkel szem!) -u való áliásfoglu
Sátoraljaújhely, 1918. augusztus 14.
Ltfaaló Zenipléuvármegye árv aszóké lás és jövendőbeli magatartás meg
u l nyugalinaaott h. elnöke f. hó beszólásé nagy fontosságú Hdókét
12-én, életének 69. évében hosszas képér. A helybeli pénzintézetek f,
QRuáooszRy,
jaenvedés után elhunyt. Temetése bó 15-én d. u. 2 1/ % órakor tartják
igazgató.
ma délután ő órakor a vármegyeháza értekezletüket a városháza tanács
termében, a mely értekezleten. „A
udyy 4 tó l jog végbemenői.

átsur

40,000 3K.-rrt tiadó.

Versenytárgyalási hirdetmény.
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Nyom atott Landesmann Miksa és T ársa könyvnyomdájában Sátoraljaújhely.

||N

:

if.c f r 'fü d u ie i*

