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kormányhoz is írjon fel hasonló Dókus Gyula közismerten erélyes
értelemben.
és minden részletre kiterjedő ve
Bernáth Béla megemlékezik arról zetésével lefolytatott vizsgálat is
lehetetlen hulyzetrŐ1, amelyet a igazolta.
házi szükségletre való terraénybevá
A vizsgálatra vonatkozó jegy
sáríási rendelet teremt. Hogy min zőkönyvet, nemkülönben Diószeghy
A iürvényhatóság elégtételt szolgáltatott
denki csak lakóhelyén vásárolhat, az jános kormánybiztosnak a város
az egyes fővárosi lapok hasábjain
elősegíti az árúuzsorát, csempészést. képviselőtestületéhez intézett át
igazságtalanul megvádolt főispánnak.
A sertéshizlalásra nincs árpa,'a vető iratát egész terjedelmében kö
• •
mag uiucs biztosítva, a nép sok zöljük.
helyen éhezik, iuig Ausztriában vígan
Fontos javaslatok a mezőgazdasági
folyik a csempészet. A lelkében
helyzet megjavításának érdekében.
Összegyülymlet keserűség sugalmazza 2402(1918. szám.
a mondottakat. Nóra engedhető, hogy Hátáridö: 1918. szeptember 1.
- H7.opt.2i). I letet adott, amikor klildöttségileg fe- a magyar nép, amely kötelességének Tárgy: Sátoraljaújhely r. t. város
A vármegye törvényhatósága, jeate ki bizalmát a főispánnal .szem
harcmezükön is fokozottan tett közélelmezési Ügyében u kormányDókus Gyula alispán elnöklete j hon. Most a törvényhatóságon a sor elegei, elpusztuljon/ Javasolja, hogy biztos által elrendelt vizsgáiul.
alatt kedden rendes közgyűlést Javasolja, hogy r
v vármegye az anomáliák megszünSstóraijaujhely r. t. város
törvény hatóság adjon kifejezést etése érdekében snintéu felírjon
tartott. A közgyűlésen megjelent
képviselőtestületének /
a főispánnal szembeni teljes bi kormányhoz.
bizottsági tagok érdeklődését kü
A *Zeraplén« politikai hetilap
zahuánuk és utasítsa vissza
lönösen lekötötték Meczner Béla
Kincsessy Péter szerint neiu bel 1018 augusztus hó 21. napján meg
rágalmazó vádakaf,
napirend előtti és Molnár Béla,
terjes a gazdálkodás. Többek között jelent 03 ik számában »Az újhelyi
Bernáth Béla, Kincsessy Péter
A törvény h itóság határt alan uem tud a gazdaközönség műtrágyá közélelmezési hivatal rejtelmeiből*
bizottsági tagoknak az alispáni lelkesedéssel határozattá emeli
hoz jutni. Írjon fe'l a törvényhatóság, címmel egy oly tartalmú költemény
jelentéssel kapcsolatos felszóla indítványt.
hogy a vármegye gazdasági céjuira látott napvilágot, amely, ha aa abbau
lásai.
megfelelő mennyiségű műtrágya ki foglalt vádak beigwzoltatást nyerné
Zita királyné Őfelségéről
utaltassák.
Mecsncr Béla, a vármegye lőnek, a megvádolt városi főszám vevő
terjesztett rágalmak
Dókus Gyula átérezve a javasla vel szemben a legbaljósabb fegyelmi
ispánját egyes fővárosi lapok ha visazautasitástt volt a tárgysorozat
sábjain igazságtalanul ért táma első ontja. A törvényhatóság osatia tok nagy fontosságát, ajánlja azok megtorlást vonnák maguk után.
dásokat tette szóvá. A törvény- kozik k társvármegyék átirutához, elfogadását, ami egy hm guiag meg is
A szóban lévő hírlapi czikk meg
hatóság a felszólaló javaslatára a egyb-n elhatározza legmélyebb alatt- tört* Ilik.
jelenése után azonnal elrendeltem,
Kisebb ügyek.
támadásokat visszautasította és a a‘ói hódolatának felirat formájában
hogy a vármegye alispánja — első he
főispánnal szemben teljes bizalmá eszközlendő to mácsoiását.
A különféle célokra előirányzott lyettesi m : Dr. Szent-GyÖrgyi Zoltán
nak adott kifejezést. Örvendetesen
pótadókat a közgyűlés megszavazza, úr részvételével —a legszigorúbb vizs
Az alispáni jelentés
kell megállapítanunk, hogy a meúgy is hozzájárul néhány központi és gálat alá vegye a város közélelraegyegyüiés magáévá tette lapunk körű toki itő cpróiékossággal rajzolj vidéki tisztviselő fizetésének pótlék zésének ügy és pénzkezelését és hoz
előző számában foglaltakat és a meg az elmúlt közigazgatási negyedév kal történendő emeléséhez. Társ zám a vizsgálat eredményéről jelen
megrágalmazott főispánnak, amint
netét. Elmondja többek között törvéuyhatóság különböző feliratát tést tegyen.
azt reméltük, saját hatáskörében hogy » vármegye lakossága a nyol hozzájárulásával a vármegye támo
Az A'ispin úr O méltósága a
is fényes elégtételt szolgáltatott. dik hadikö Ödönre 24 millió -170000 gatja. Sátoraljaújhely varos képvise vizsgálatot — elsőhelyettesem . rész
koronát
jegyzett,
ami
hároiu
millió
Bernáth Béla, Molnár Béla,
lőtestületének határozatait — Fisotier vételével — mog is tartotta , és az
Kincsessy Péter a mezőgazdasági koronával haladja meg u hetedik Ödön temető-felügyelő végkielégí iratok bemutatása mellett — hozzám
helyzetre súlyán kiható requirálási h»dikö‘csoü várruegyebeli eredmé tése, Prihoda Lajos helyettes tűző tó következő jelentést tette:
rendeletekct, a bevásárlások szűk nyét. Részvettet emlékezik meg a parancsnok díjazása — helyben
9883| 1918 szóm. Tárgy: Sátor
körre szorítását birálgatták. Erős elöntés MiOzuur Gyula tíz éveu át nagyja. Megváltoztatja ellenben
aljaújhely rt. város közélelmezési
socialis érzékről bizonyságot nyújtó volt főispán elhunytéról. A törvény- képviselőtestületnek Wasseuszky L.
ügyében elrendelt vizsgálat. Mélfelszólalásain lelkes hatást ered hatóság Mecsuer Gyű a emlékét aljegyző fizetésének fo!y ósitására tósógos Kormánybiztos Ur! Folyó
egyzőuöuyvheu megörökíti. A vár vonatkozó határozatát és az illetmé
ményeztek’;
évi 2075J1918 számú leiratára, a
A közgyűlés lefolyása egyéb megye raezőgazd *ságának állapotáról nyek folyósítását rendeli el. Több Sátoraljaújhely rt. város közélel
kimerítő részletességgel beszél a je- kisebb ügy letárgyalása után az ülés
mezési ügyében elrendelt vizsgálat
ként a következő volt;
eutós, felsorolja azokat a már több befejeződött.
tárgyában felvett jegyzőkönyvet és
Napirend előtt
ízben ismertetett miniszteri intézke
mellékleteit, iratjegyzék kapcsán
M-czner Bó a szóvá tette a legutóbbi déseket, amelyek súlyosan érintik
tisztelettel bemutatom. Jelentem,
időkben lefolyt rafiákat, amelyek mezőgazdaságunkat..
hogy a vizsgálat folyamata alatt
méltatlanul lett meg semmiféle
nerceink a köí gazdasági életűek,
visszaélésnek még csak nyo
Hozzászólások.
hónéra az álLmuak is értőitek. A
vádolva, megtámadva. mára sem akadtam s megállapítha
Molnár
Béla
a
marhu-r
quirálások
razziánkul kapcsolatosan felnieríbt
tom, hogy László Ferencz fószámvevő
• •
kéid'.s, hogy ki volt » razsciák el terhes kÖvelKenn ínyeit t-os^t ?ii. A
méltatlanul lett megtámadva és vá
rendeletek
szigorú
keresztü
vitele
a
Visszaélésnek nyoma sincs.
rendelje. Eleinte titokban, később
dolva. Azonkan kénytelen vagyok
földművelő
nép,
körében
rengeteg
u:ár nyíltan, e ty -s lapok hasábjain
azon nézetemnek kifejezést adni,
gr. Széchényi Györgyöt, a varmegye ellenséget szerez az eljáró hatósáA vizsgálat eredménye.
hogy Sátoraljaújhelyben a közé*
goknak;
a
»■
’!>
jogyaőjébBD,
sjolgafőispánját gyanúsították meg szza'
— szopt. 25.
lelrnezés nincsen úgy szervezve,
birójúban
nem
jóakaróját,
de
elleuhogy ő volt a razziák kirendelője
Llszló Ferencet, a városi köz hogy a közönség igényei kielégi
ségét
látja.
Súlyos
é*
nagy
elógUletA főispán egyik köaigazgatási bízott
élelmezési ügyosztály vezetőjét a tóst nyerjenek. Az áru és pénz
sági ülésen — ( miről annak idején lenaéget uUI a requirálás, begyen közelmúltban gyanúsító támadások
kezelés, melyet a „Hangya" telje
már beszámoltunk) oda nyilatkozott, aaabad a vásárlás, a háborús terhek. értek. A tőszámvevő felettes ha
sít, kifogástalan, de az élelmisze
h,,z ne csak a EUIdraUvelS náp jihogy a razziák tudta és beleegyezése
tósága, nemkülönben a nagyközön rek és kellékek beszerzése, meg
iii'jon
ho«<,
hanem
mindenki.
Nem
nélkül foganatosíttattuk. E nyilatko.
ség meg volt győződve a vádak rendelése, kellő időben a közönség
lattal azonban nem szűnt meg a osztályok elleni iegatár m, hanem alaptalanságáról és nem , tartotta j rendelkezőére bocsátása, miutáu
»z
egyenlőség
elve.
Javasolja,
hogy
gyanuiitáB, hanem egy fővárosi lap
Sátoraljaújhely mint rendített ta
a törvényhatóság nem csak a föld azokat egyébnek, mint rosszindu
hasábjain folytatódott, A vármegye
nácsú város közvetlenül a kötélelmüvelésügyi rainisíterhes, hanem a latú rágalmaknak, amim azt a
—
tisztikara a gyanúsításra méltó fele-

A

megyegyűlésről.

M. tir. tormánybiztosság SátoralianllielY-

László Ferencz

Lapunk m»i síim a 2 oldat.
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menési milliliter alatt áll, más s*«rveietet igényel, mint aiuiuő volt,
míg a vármegye hatásköre alá tartoaott. A vármegyei kötellátáii
Ügyosztály külüuös gondot fordí
tott és kedvezményben róssesitette
a város lakosait. E b mást megszű
nik. Sátoraljaújhelyben több mint
6000 ellátatlan család vau. Ezek
nek ellátása nagy gondot, körül
tekintést igényel, azt egy ember
magában teljesíteni képtelen. J a 
vaslom móltóttassék Sátoraljaúj
hely r. t. város képviselőtestüle
tét utasítani, hogy megfelelő szá
mú és szakértő egyéneket alkal
mazzon a közóielraezés és közelié
tás ügyeinek intézésére és végre
hajtására és oly szervezetet lép
tessen életbe, amely biztositaui
fogja, hogy az ellátandók kellő
időben juthassanak hozzá szükség
leteikhez. Sátoraljaújhely 1918 évi
szeptember hó 14. Dókus Uyu'a sk.
alispán.
Az Alispán úr jelentése alapján
felhívom a r. t. város igen tisztelt
képviselőtestületét, — hogy az Alispáu úr által hozzám felterjesztett és
ide eredetben mellékelt vizsgálati
iratok szigorú áttanulmányozása és
az alispáu úr reudeikezésoinek kiké
rése utáu — megfelelő száiuu és
szakértő egyéneket alkalmazzon a
közélelmezés és közellátás ügyeinek
.intézésére és végrehajtására és oly
szervezetet léptessen életbe, amely
biztositaui fogja, hogy az ellátandók
kellő időben juthassanak hozzá szük
ségleteikhez.
Tett intézkedéseiről kimerítője
leütést várok.
Sátoraljaújhely, 1918. szept. 20.

— Halálozás. Korach Imre tálykai földbirtokos rövid szenvedés után
elhunyt. A megboldogultban özv.
UKinbergerÁbrahúiuné helybeli nagyvállalkozó vejét gyászolja.
— Cipöjegyek kiosztáza tekintet
tel arra, hogy a cipőkésstet teljesen
kimerült, legközelebb csak f. hó 27-én
fog eszközöltetni, még pedig a főssolgabirói hivatalban délelőtt 10—12
és délután 8—-6 óráig.
— A katona joghallgatók részére
a sárospataki jogaksdómián október
első napjaiban Iesaiiek a beiratkozó
sok. Azok tehát, akik 12 heti tanul
mányi szabadságot kaptam, ezen idő
ben b(,iriitk()zhiom«k.

— Adóügyi kinevezés. A pénz-;
ügyminiszter Síentea József, a sze-j
rencsi adóhivatalhoz szó gálattételre ^
berendelt, ideiglenesen uy u,valómba j
helyezett adóhivatali péi>»tárnokot.
ebbeu a miuó'sógóben a tényleges
szolgálat kötelékébe vissza vette 8 aj
szerencsi na, kir. adóhivatalhoz osz
totta be.
— Gondatlanságból — emberölés \
Csap és Sátoraljaújhely között a;
vouaton egy katona revo vérével j
játszott. A fegyver elsült és a ki j
röppenő golyó Franc Palné helybeli
lakost, halá ra sebezte.

Dühöng a spanyol-betegség.
A nyár folyamán amikor Ilire érkozott
hogy uj betegség látogatott meg ben
nünket, mosolyogva, mondogattak egy
másnak r.z emberek : te nem vagy spa
nyol? mivelhogy a vendégül spanyolnáthának nevezték a szakértők. Most
bezzeg nem mosolvgunk, sőt megrémü
lünk, mert ez a furcsa betegség orszá
gos jellegűvé fejlődött ki nálunk, meg
kívánva a maga áldozatait is. Az or
vosok nem ismerik még e betegséget,
nem is védekezhetnek ollene. Azt azon
ban tudjuk, hogy mint minden járvá
nyos betegséget, olszigeteléssel igyek
szenek terjedésében megállítani. Eb
ből a szempontból kiindulva tanácsos
nak véljük a spanyol-nátha megbete
gedések kötelező bejelentését, logföként
azonban logaláhb is néhány napra a
tanintézetek bezárását. Reméljük, hogy
legközelebb az illetékes köröki devágó
intézkedéseit lesz már módiinkban pub
likálni.
s

— Újra sunmak az alkalmatlan
önkéntesüket. A honvédelmi minisz
ter, mint Budapestről jelenük, a na
kormánybiztos.
pokban felhívta a katonai p*n»r:canokságokat, hogy azokat az önkén
tesek • t akiket a népfölkeiŐi bemu
tató szemlén katonai szolgálatra al
— Közélelmezési értekezlet a kor kaiiUHtiak minősítettek ugyan, de
mányblztotsógon. Diószegit y János dr bevonulásukkor alkalmatlanoknak ta
közélelmezési kormánybiztos e hó láltattak, állítsák újra sorozás elé.
— Keresik a kályhát. A té'ih*d
26 ára Sátoraljaújhelyre a kormány
járat, részére a Inul vezetőség nagyold
biztosság tanácstermében értekezletre
mennyiségű kályhát szándékol ik a
hívta a kerület illetékes tisztviselőit, tiro i front részére beszerezni, A ré
akik eseu az értekezleten a termény- sen álló spekuláció már tudomást
beszolgáltatás eddigi eredményéről szerzett írről a tervről és erre ve
zethető vissza, hogy az ország egyes
számolnak be a kormánybiztosnak.
részeit ügynökök hálózzák he, akik
A h a tá rre n d ő rö k razziája minden kályhát összevásárolnak. Ez
sok olyan rejtett kiteszüksógloti cikket zel egyidejűén u kályha ára fényes
^harisnya, kötött áru, bőrök, mosószóda) liáborua karriert csinál és a régi kis
hozott napfényre, amelyeket csak nagy eltíjtezett kályhákért is olyan áru
utánjárással, hatalmas túlfizetéssel tu kat fizetnek, cmi'rl azelőtt a leg
dunk beszerezni. A jelzett cikkekbeni díszesebb kályhát lehetett kapni.
hiány avval a következrnőunyel jár,
— Paplmövet a vasúti kocsikban.
hogy a feltárt készleteket a közönség Úgy hírlik, hogy u Máv. I —11. os*
meleg érdeklődése kiséri urna széliében tál) u személykocsijaiban nven szinti
nyilvánított óhaj kapcsán, hogy a hely papirszövet liléhbevofialokat fog al
ben felkutatott cikkek a helyi fogyasz kalmazni, úgyszintén az ab akfölhúzó
tás kielégítésére szolgáljanak. Ennek szíjak helyett is papírból kéuaü t. he
az általános kívánságnak adunk han ved reket rendelnek má d. — Kiván
got midőn a nagy nyilvánosság nevé csiak vagyu ik ez anyagok tartóssá
ben meg kérjUk az illetékes hatóságot, gára s vájjon hány, háborús nyere
kövessenek el minden lehetőt, hogy a ségre éhes Utas tetszését fogja a p*feltárt készletek a városból el no szál piros megnyerni oly ellenállhatatlan
litassanak és azok a helybeliek között módon, hogy azt rendeltetéséiül el
vonja, magyaru1mondva — ellopja ?
osztassanak ki.
Oiótzeyhy s. k.

HÍREK.

V is z k e t e g
ős mindennemű bőrbaj, úgymint rüh,
sömiir. fekély, daganat ős sebek gyó
gyítására a legbiztosabb ős leggyor.
sabban ható szer a

B o r ó k a k e n ő c s.

Nem piszkit ős teljesen szagtalan.
Ma már minden házban nélkülözhe
tetlen. Kis tégely 3 kor. Nagy tégely
5 kor. Családi tégely 9 kor. Hozzá
való BORÓKA-SZAPPAN 5 korona,
*

Arcbőre szón lesz,
fiatalos, üde bájt kölcsönöz, minden
arotisztátlanfiágot. szoplőt, xnájfoltot,
orrvörösségei nyomtalanul elmu
laszt az

„^ranyvirág-krám"

— A hadsereg idei borvásárlása
Már megindultak a tárgyalások a !
Próbatégely 5 kor., nagy tégely 10
hadsereg idei borvásúrJási ügyében,;
kor. Hozzávaló szappan 5 kor. 80 f.
Értesülésünk szerint, tegnap a föld i „ Aranyvirág-puder“ fehér, rózsa és
krém színben 5 korona.
mivelűfci minisztériumban u magyar
GERÖ SÁNDOR gyógyszerész
és osztrák kormány megbízottai tár-1 KészítiNagykörös. — Sátoraljaújhelyen kap
gyaiást folytattak, hogy milyen raó-j ható : Ebiért Gyula. Galambos Béla,
Gyula gyógyszertárában és
dón történjék ebben a termelési év - j Kádár
Hrabéczy Kálmán uroguoriájában.
ben a hadsereg részére a bor bevá
sárlás*. Az osztrák megbízottak, — t
akik Sohuc kormány tanácsos veze j
tésévei érkeztek, a szabad vásárlásid
6
ajánlották. Ezzel szemben * magyar | f f csoda gyorsasággal irtja
kormány jelen volt képviselői azt al
tervet terjesztették elő, hogy min j
deu bortermelő, akinek háromszáz;
Kis üveg 4 K. Nagy üveg 16 K.
Fecskendő 2 korona.
bek oliternól nagyobb bortermése ivz
termésének öt százalékát a napi áron
Sátoralj unj boly ben kapható:
alul mogáliapitandó árért legyen kö
KLUGER JENŐ illaUzertltHíhnn.
teles a hudsereg részére hi szo'gál
Magyarországi főraktár:
tatni. Végleges döntés egyelőre m g
écs
nem történt s a'tárgyalást legköze
lebb tovább folytatják. A hadiig) mi S S E S O a U B B W S B W
niszter jeioii volt képviselője beje
ieniette,hogy a hadsereg részére mint
"gy 3—400,000 hűk tol it ‘r bori szán a b e te g á p o á rJ io z is b o rz á é r t# n ő t
k e re se k ,
aki a
házvezetőnői
dékoznak bevásárolni.

SISOR Ü**!
a poloskát1

REMÉMY-gfóíyszertárP

Megbízható,

te e n d ő k b e n já rta s .

Szőrme-vásárlók jigydméuc!
Akinek elegáns s/.őrmekabát vagy
szőrme-garnitúrára szüksége van,
most o l c s ó n szerezheti be

Szegő

Sándor

áruházának újonnan berendezett
szőrmoosztálvában, ahol az idény
újdonságai szőrmékben, leány- és
női felöltőkben nfíír megőrkeztok.

r - Gépirókioasszony kerestetik,
lehetőleg aki irodai teendőkben is
jártas. Az alkjPiuazlalsb: feltételei a
Ruházati s czipőutalványozó hiva
tal1' bán (főszolgabíró-ág) meg! üd
ítat/.k.

Ajánlatok: az igény megjelö
lésével, c lap kiadóhivatalához
adandók.

Viszkelegséget, Scmört, Riihl jjj
a legt-yursabban elírni aszty* a
dr. li'b'soh-féie eredeti, törvé
nyesen védett

Skabojonn -iCsnőcs
Nincs szaga, m-ia isr.kit. Min
dig eredeti pecsétes l)r. Fíesnhféiét kérjünk. Á r 1: 4, 6 é>s 10
korona. — Sátoraljaújhely és
v idé ke részé re főrr k t ár :

H’nlelÖH Nzerkosztő: LnndB*ir.>.nM Miksa
Kcnrk'eHztS: György Lajo*.

Kádár Gyula gyógyszertárában,
Sátoraljaújhely en.Vételnél a „Skaboform" védjegyre
ügyeljünk.

' gorkereskeöőt, borügynököt
keresünk, ügyes, reális, raegbi/.ható egyént, akinek cégünk
képviseletét átadhatjuk és akit: tokaji borok bevásárlásával
megbízhatunk. Csak régi bevezetett cégek küldjék aján
lataikat Richard Bichterle’ s Érben Bichterle & Comp.

Bielitz (Ö>ter. Schles.) cinné.

Nyomatott Landesmann Miksa és Társa könyvnyomdájában Sátoraljaújhely.
/

/

.

r% 2 z s s s & X £ * B r %

