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Magyarország lesz.

Előfizetési á r:
Egész évre 20 korona. Félévre 10 korom ,
Negyedévre fi kor. Egyes szám ára 20 fillér.
H irdetések dija Q centim étcrenkint 20 fillér

felvirradni. Természetes országim
táraink, ezerévesnél öregebb al
kotmányunk predesdinál minket
arra, hogy Anglia, Amerika, Fran
ciaország a már meglevő, esetleg
alakuló államok esetleges túlkapá
sainak ellensúlyozásául egy egész
séges Magyarországot tudjon Eu
rópa közepén.
Mindezt az antant főhatalmai
nak is éideke mérlegelni.
Van-ebát ok lekete szemüvegre?
Nincs. Ha meg van, akkor
ugyano'y okunk van lekenni a
rózsaszínű szemüveget is.
Hát csak ne legyünk rémlátók.
Mert az nem csak nevetséges, ha
nem lelkigyöngeségre való is.

hogyan juthatunk

kikuek működése közérdekből lábbeli
hiány miatt akadályozva nem lehet.
Etek is azonban csak egy pár javí
tásra tarthatnak igényt, az egyidejű
leg használatban levő cipőn kívül.

Széchenyi gróf jövendómonmaximális áron cipőhöz.
dása Magyarország jövőjéről már
• •
egy félszizadnil is régebben hang
zott el. Valóra azonban a béke
A sátoraljaújhelyi cipöhivalal
Kik tarthatnak igényt
időben még nem vált. Mert a béké
a közönséghez.
cipőre és bőrre.
idéi Magyarország nem volt az a
A po’gári célok rendelkezésére
Cipőre és javításra, a készletek
nagy, szabad, az a független, erős
álló bőrök felhasználásának s forga- aráoya szerint, igéuyt tarthat leg
gazdag Magyarország, aminőre a
lombahozásának szabályozására fel elsősorban a legszegényebb osztály
legnagyobb magyar gondolt.
állított cipő-utalványozási hivatalok (hadi özvegyek és árvák), iskolás
A világháború viszont világ
rendeltetési célja, hogy a tőkeálla gyerekek, köztisztviselők, gyári *
szerte a visszaesés és nem a ter
pottal kousolidáló gazdasági viszo üzem-alkalmazottak, akik beszerzési
mészetes, egészséges fejlődés kor
nyok beálltáig, a háború szülte tisz csoportjaik és jóléti intézményeik
szaka volt a hadviselő népeknél.
tességtelen áruzsorával szemben azon utján ilynemű ellátásbau nem részeMost, a világbéke közeledtével
csekély mennyiségű bőrből, mely a sültek (lábbeliben egy évre, javításra
lehet tehát csak arról beszélni, hogy
polgári közöüség részére utaltatik, szolgáló bőrben 8 hónapra a jelen
Magyarország — lesz.
kizárólag azok részesüljenek, még hirdetménytől számítva visszamenő
pedig miximális áron az indokolt leg), mely külön igazolandó, (az
Nem aproposra, nem pusztán
szükséghez mérten, akiknek egyetlen államvasutak forgalmi személyzeté
ötletszerűen vetjük fel itt ér ép
most, ép ma ezt a témát. A bár szig o rú a n bünteti a z uj egy lábbelijük siuc3, vagy akiknek be* tartozó egyének saját személyükre
egy pár van, de az is javításra szorul. igéuyt 1589{fM8. sz. alisp. rendelet
mily előre nem látott kalamitások
á rd rá g ító tö rvén y.
Sajnos, a közöüség egy része az alapján egyáltalán uem tarthatnak),
esetleges bekövetkezte mellett is
Az igazságügy minisztériumban intenciókat nem érti meg. Kidug, valamely közcél szolgálatában állók,
rohanvást közelgő béke hírei
ugyanis a közvéleményben ország befejezéshez közeledik az árdrágitási erkölcstelen kapzsiságból, üuző hiú mezőgazdasági munkások, cselédek.
szerte bizonyos érthetetlen és meg visszaélésről szóló törvéuy tervez© ságból a viszonyok által reánk pa
Bőrutalványozásra igéuyt tart
készítése. A kodifikrfciós ügy rancsolt kényszer helyzetben tanúsí
foghatatlan izgatottságot keltenek. tériek
osztály, oku!va a most még érvény- tandó szerénységről megfeledkezve, hatnak, a csekély készlet aráuyábau
javításra igény jogosultak kivétel."
Abból, hogy a központiak is benlevő törvény kardmáis hibáin
hajlandók lentiének hozzájárulni a amint értesülünk sok olyan szakaszt meg ostromolják igényeikkel acipőhi- nélkül, bőrből készítendő cipőre
YVilsoni 5 ik ponthoz, hogy a mi konsfruilt, amelyek hivatva lennének vatalt c’pőjegyért, olyanok is akik teljes lábbeli hiányában ortoplid ci
államférfiaink is elfogadják a né az eddig büntetlenül Űzött visszaélé egyáltaláu nincsenek reá szoiulva, pőre jogosultak (rövid lábúak, usouka
uem törődve a te'jeseu lábbeli nélkül lábfej és hasonló esetben) fájós lá
pek önrendelkezési jogit, sokan sek meggátlására.
lévő embertársaival, akiknek az esős búak, társadalmi vezető állásban lévő
már-már a legsötétebb jövendő
A régi törvény tudvalévőén ciak
képét hajlandók kiokoskodni. Vij azokat az embereket üldözte, akik és hideg időben lábbeli nélkül való azon köztisztviselők s egyének, akik
jognak a vészvarjak és a nagy vagy túllépték a maximális árát, szenvedése nemcsak egyéni, de köz részére megfelelő nagyságú oipo,
egészségügyi, nemzetgazdasági s köz* kész cipőkészJet hiányában, nem áll
csehek 16 várraegyés követelését vagy pedig hatósági engedély, vagy
gazdasági szempontból káros hatású. rendelkezésre; iskolás gyermekek,
máris honorálják. Gondolatban
iparigazo.vány nélkül közvelitő ke
A köz rovására ezekkel szemben addig amíg részükre megfelelő nagy
gyiszmagyarkák már rajzolgatják resk(ideiemmel foglalkoztak. Az utób
való jogtalan visszaélés: hazafiatlau- ságú cipő a központ utalványozása
hazánk miniatűr térképét, a mai biakat még akkor is megbüntették
ság is, büu is, és mint ilyen, bármely folytán a kereskedőhöz érkezik.
ha nem lépték (ul a rupximális árat,
rettenetes megcsonkításával.
formában történjen az, az ellenőrzésre
(Folyt, küv.)
Ebben a hangulatban, ebben mert a törvéuy bennük a l&ícolatos utólagosan is beérkezett adatok alap
a kishitűségben nem árt hivatkozni kereskedelem árfelhajtóit látta. El ján büntetendő cselekmény, tekintet
a legnagyobb magyar jós szálló lenben a hajuk szála sem görbült nélkül az egyén társadalmi helyzetére iNem lesz
igéjére : „Magyarország nem volt, meg azoknak a kereskedőknek, al
Miért is a 318Ö3|918. és 77(>lSj9l8
kalmi egyesületeknek, vagy részvény
hanem lesz 1“
társaságoknak, akik nem ritkán száz számú keresk. min. rendelet végre
• •
Igenis ezt hangsúlyozzuk ma
ezreket, sőt milliókat érő árukat hal hajtása tárgyában a sátoraljaújhelyi
mikor egyes szellemi rovitiuadrá- moztak fel üzletükben és raktáruk járás főszolgabirájának 2532j9l8. sz. Töry igazságügyminiszter nyilatkozata.
gos zug külpolitikusok hazánk szét- ban, ezeket csak akkor hozták for alatt már egy izbeu kiadott hirdet
A budapesti Háztulajdonosok
darabolása lelett reszketnek ok galomba, amikor az árak hallatlanul ményévei kapcsolatban pótlólag mi Szövetségének megbízásából a uatalanul.
heztartás s szigorú alkalmazkodás pokbau dr. Nagy Dezső ügyész Tőry
magasra szöktek fel.
Még nem voltunk, hanem le
Gusztáv igazságügyminiszterhez for
Minthogy azok, akik az árufel- végett a közönség tájékozására
szünk. Es a jobb levés, a szebb halmozást büntetlenül űzhették, be következőket közlöm:
dult és tőle kért információt az igazjövő talán soha nem álmodott kö jegyzett cégek voltak, a törvény eze
Amennyiben cipő és bőranyag ságügymiuiszterium, illetve a korzelségben van.
ket mentesítette a büntetéstől. Az csak csekély mennyiségben áll ren ruáuy állásfoglalásáról és arról, hogy
Gondolkodjunk csak I
uj árdrágitási törvény kiterjeszkedik delkezésre, a célszerű gazdálkodás a lakbérrendelet módosítása novem
Magyarország eddig azért nem a bejegyzett cégek áruEelhalmozá- takarékossági szempontból: kész ci ber 1-re téuyleg várható-e? Ati gazérhette el a maga megérdemelt aára is és mindazokat, akik készle pőkben elsősorban é.s kizárólag csak ságügyraiuiszter a következőkben
históriai nagyságát, mivel mester tüket uem árusítják ki is visszatart azok részesülnek, akiknek cipőjük válaszolt:
— A háborús lakbórreudeleti
séges gát volt vetve fejlődése elé. ják, épp oly szigorúan fogja büntetni, egyáltalán nincs, iuig mások momeu
Minket csak Ausztrián át ismertek mint a közönséges árdrágítókat. Eseu- táu csak javításra s csak később jog az igazságügyminiszteriuraban
állandóan napirenden van. Aa erre
eddig. Ez volt a legnagyobb ba kivill »* uj törvény azokat, akiket tarthatnak lábbelire igényt, még pedig
junk. Nekünk inferioritást kellett árdrágító visszaélés miatt megbün családtagok számarányának korláto vonatkozó irodalmat állandóan
gyűjtjük és tanulmányozzuk, a jogszenvednünk
gazdasági téren tetnek, megfosztja iparigazolványuk- zással.
gyakorlatot figyelemmel kisérjük,
Ausztria volt az erős, sokat mar tó), tör i a bejegyzett cégeket a eégAki kész vagy mérték szerinti
Szóval, semmit sem nmlasatuuk el,
. , cipőt kapott, egyidejűleg javításra
koló, mi meg a csenevész, keve- laislroiuból is.
J Amint a törvény tervezete tel
hogy minél világosabban álljanak
set fogó testvér.
igényt nem tarthat, miudeuki legfel
iben elkésíill, a kormány meKkU'di jobb egy pár cipő javítását igényel
előttünk a mostani lakbérviszoMagyarország nemzetközi ön t%
érdekelt kereskedelmi és iparka
nyakból folyó jelenségek és életheti, kivéve a köztisztviselőket, közcél
állósága talán ép a mostani világés m»g£°KÍ* l" llk,atnl eíelc
megnyilvánulások. Magának a lak
dulis után fog felvirradni a maga marának
,iek » hatóságoknak a megjegyaé- szolgálatában álló egyéneket, gyári
bérleti jognak saabályozása, illetve
alkalmazottakat, vagy olyanokat,
teljében. Ha a jelek nem csalnak,
_
gazdasági jobb jövőnk is most fog seit is.

fiz áruhalmozókat is

novemberre lakbéremelés.
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Szőrme-vásárlók figyelmébe!

ját, hogy a termelőközönség tájékoz s népjóléti érdekek fűződnek ahhoz,
tatása végett a lehető legszélesebb hogy a bükkmakk összegyűjtése és
Akinek elegáns szőrinekabál vagy
hzurme-grtrniturárii szüksége van,
körben, megfelelő módon tegyék köz annak élelmezési, illetve takarmányo
most o l c s ó n szerezheti be
zási
célokra
való
felhasználása
biz
hírré, hogy a főbb mezőgazdasági
termények és pedig a búza, rozs, két tosíttassák. Ennek előmozdítása ér
szeres árpa, zab és tengeri ára a jövő dekében az államtitkár a közélelme
áruházának újonnan berendezett
szőrmoosztályában, ahol az idény
évben sem less alacsonyabb az 1918, zési minisztérium részéről minden
újdonságai szőrmékben, leány és
beszállított
métermúzsa
után
két
kiló
évi termésre megállapított áraknál.
női felöltőkben már megérkeztek.
lisztet utal ki a gyűjtőnek s e célból
— Iparkamarai segélyek a zorapmegfelelő mennyiségű lisztet bocsá
lénmegyei kereskedelmi ipar termény
tott a gyűjtés vezetésével megbízott
banknál vehetők fel bélyeges nyugta
Állat- és Takarmány forgalmi rész
ellenében.
vénytársaság rendelkezésére. A .lisz
— Szaporítják az ügyvédi felmen
tet « vállalkozók között a Takarmány
téseket. A magyar ügyvédségnek régi
forgalmi részvénytársaság fogja szét
sérelme már, hogy az ügyvédek kö
osztani s a vállalkozók kötelesek lesz
zül azokat, akik huzamosabb idő óta
nek a gyüjtőuek minden egyes raételjesítenek katonai szolgálatot, fel
termázsa bükkmakk beszállítása után
Viszkelegséget, Sömört, Rüh!
mentsék, vagy legalább is hosszabb
a két kiló lisztet kiszolgáltatui.
a leggyorsabban elmulasztja a dr.
időre szabadságolják. Amint illetékes
FLESC'H-fóle eredeti, törvényesen
— Árdrágítás sebesült-érmekkel.
helyről értesü'üuk a szabadságolások
védett
akadálya tisztáu technikai okból tör- A tn. kir. honvédelmi minisztérium
S k a b o fo rm -k e n ő c s .
Nincs szaga, nem piszkit. Mindig
téiit, amiért is a méltányosnak lát lladsegélyző llivata'a tudomást szer
eredeti
pecsétes Floseh-fólét kérjünk
szó felmentések hosszabb ideig nem ■ett arról, hogy egyes cégek a most
I’róbategi'ly . . .
4 kor.
Nagv tégely . . .
6 kor.
nyerhettek elintézést Egyes ügyvédi kiadott sebesü't érmekkel árdrágítást
Családi adag . . .
Jő kor.
űznek.
Ez
az
eljárás
a
leglelketlenebb
kamarák körzetében kívánságok me
Sátoraljaújhely és vidéke részére fő
raktár: Kádár Gyula gyógyszertárában
rültek fel. hogy az ügyvédek lega már csak azért is, mert a sebesültSátoraljaújhelyben. — Vétőinél: a
SKABOFORM védjegyre ügyeljünk.
lább is fi hónapi felmentéshez jus érmeket kizáróan olyan katonák kap
ják,
akik
a
harctéren
vérüket
ontot
sanak. A katonai szolgálat, ciraén a
maximális felmeutési idő 6 hónap ták, vagy egészségüket vesztették el.
lesz. A felmentések gyorsítása is a Nevezett hivatal, mely a sebesülttechnikai akadályok megszűnésével érmekuek Magyarországon az egyed200 hl. uj prima hordó,
fog bekövetkezni. Szó volt arról is, árusítója, ezúton is közli az érdekel
hogy az ügyvédjelölteket és helyet tekkel, hogy a sebtisüit-órem maxi 160 —180 literes, hasitott
r e k
teseket is, akiknek felmentését a mális ára 2 korona, a szalagjáé pedig'
méltányosság szükségessé teszi, ha 1 korona.50 fillér. Aki ezeket az ára iából Hegyalján eladó.
— I Dókus László. I A kérlelhetet sonló elbánásban kell részesíteni. I)d kat túllépi, árdrágítást követ el és
Bővebbet
len végzet halála erővel ismét egy egyelőre az ügyvédi f lmentések ellene a H*dsegélyző Hivatal a tör
vényes
eljárást
megindítja.
Mi skol c/ ,
igaz embert, nemes, szelíd lelkületű rendszeresítése óhajtandó.
jó embert ragadott ki szeretteinek,
— Nem fütik télen a vonatokat. ;Telegdi-ut 10.
— Az ingatlanforgalom korláto
ismerőseinek és tisztelőinek hosszú zásának csökkentése. A föld nivelés- A Máv. igazgatósága értesíti az uta
sorából. Dókus László halt meg. A Ugyi miniszter közleménye szerint a zóközönséget, hogy a fennálló álta
sátoraljaújhelyi járásban lakók - 3.574; 1915. M. E. számú kormáuy lános anyaghiányra való tekintettel,
épen úgy mint rajongásig imádott rendelet az a korlátozása, hogy a a legközelebbi téii időszakban a vo
ügyekben é s mindennemű
gyermekei— árván maradtak, elvesz hadműveletek folytán elpusztult vagy natok fűtése a legnagyobb mérték
értékpapírok vétele és el*
tették főszolgabíró, édesapjukat, azt megrongált községekben az ingatla ben korlátozva lesz, miért is taná
adásánál,tokintcttol n jelen
legi gazdasági viszonyúinkra,
az embert, akinek életéért hálatelt nokat elidegeníteni, 10 évet mégha csos az utazásokat a legszűkebb tu'rvalamint értékeinknek biz
szivvel mindannyian imádkoztak és ladó időre bérbe vagy haszonbérbe tékre korlátozni s ha valamely uta
tonsága szempontjából, min
den irányban készséggel
arait halálában zokogva mindnyájan adni, eldarabolni vagy megterhelni zás egyáltalán nem hagyható e1, ak
szolgál szakszerű tanáccsal
megsiratnak. Dókus Líszló meghalt csak a kormáuyhatósági megbízott kor gondoskodjék mindenki saját jól
ós felvilágosítással a
és vele raegiut egy szállt sírba azok hozzájárulásával szabad, a folyó évi felfogott érdekében ahideg ellen meg
közül, akiknek el neru múló ércnél október hó 15-től kezdődő hatállyal védő bundákról, lábzsákról, stb.-ről.
értékpapír osztálya Budapest
maradandóbb emléket állít az a do csakis az alább megnevezett közsé
IV.. Magyar-uteza ff. szám.
— Átmenetgazdasági Rószvónytár
bogni megszűnt szív , amely életében gekben levő belsőségekre és az ezek saság alapítása Kassán. Az ország vi
annyi jót, nemeset, emberit cseleke kel egy telekkönyvi részletekre ter déki kamarái az átmenetgazdaságnak
dett. Dókus László meghalt és ko jed ki. Zemplén vármegyében : a) nagy feladataival szsmbeu megfelelő
porsójára mi is reá helyezzük kegye mozőlaboroi járásban : Alsócseeóny, előkészületeket téve a leszerelés fo'yletünk, igaz tiszteletünk egyszerű Bóró, Osabaháza, Fe'sőLd ícs, Felső tán feleslegessé, illetőleg nélkülöz
szavakból fonott, de lólekből fakadt csebény,
liavaj,
Homonnaolyka, hetetlenné vált katouai javak átvé
fi legcnyealsómihályi katonai tej
érzelmeket tolmácsoló koszorúnkat. Hegyzávod, Jobbos, Kalenó, Kisd-- tele, szakszerű kezelése és forgalomba gazdaság kertészetében nagymennyi
— Birósáfli kinevezés. Dr. Aposv rencs, Kispolány, Laborcfő, L*borc- hozatala céljaira részvénytársaságok ségű paradicsom és zöld édes
Ernő újvidéki törvényszéki jegyző. rév, Mákos, Megyfalu, Mozőlaborc, alapítását határozták el. Ilyen rész paprika van eladó.
Satropkóra jarásbiróvá lett kine Mikó, Nagycsertész, JSyágó, Ütröske, véuytársaság alakult már Szegeden,
Paradicsom áru 40 fillér kg.-kint
Paprika
„ 7 n drb, kint,
Pa'ota, Uepejő, iioskóc, liokitóc íázukó Temesváron és Nagyváradon, most
vezve.
Nagyobb vételnél az áru ház
Sztropkóoly
ka,
Variháza,
Vidráuy,
pedig a kassai kereskedelmi és ipar
— A jövöévl termósárak. A föld
nevelésügyi miniszter leiratot inté Világ községekre ; b) sztropkói já kamara alapit kerületében hasonló hoz lesz szállítva.
zett a vármegye alispánjához, mely rásban : Borosnya, Hocsa, Kisbukéc, intézményt. E héten tartotta a ka
Cs. és kir. katonai tejgazdaság
szerint közli, hogy a mezőgazda Köves, Nagybukóc, Pusztaháza, San mara ez ügyben a szükséges előérLegenyealsómihályi.
sági termelés biztosítása szempont dái, Szolnok, Sitropkő, Velkő köz tekezleteket, melyekuek eredménye
jából kívánatos, hogy a gazdák a ségelre: e) szinuai járásban: Harcos, ként a legközelebbi napokban kibo
főbb mezőgazdasági terményekért Juhászlak, Nagypolány, Szinna, Uj- csátja az alapítási tervezetet és fel
A jövő évben remélhető árakról szomolnok, Ljszók, Takcsány, Zellő, hívást. A részvénytársaság 1 mi lió
már most tájékozást
nyerjenek, Z^mplénoroszi községekre.
korona alaptőkével alakul a pénzin
hogy ilyképpeu a termelő már a
— Biikkmakkórt lisztet adnak. tézetek, kereskedelmi és ipari cé
gazdasági munka programiuja meg Nagy Ferenc dr. közélelmezésiigyi gek és lehetőleg a gazda közönség
állapításánál tudja, hogy a jövedel államtitkár érdekes leiratot küldött bevonásával.
K a zin c sy-u tca 11. sz. a la tt
mezőség szempontjából milyen árak ma a városnak. Az államtitkár el
KSisztenbaura iskola ma 80 éves. d ú sa n fe lszerelt r a k tá r r a l
kal számolhat is. A miniszter a mi mondja leiratában, hogy az ország Helyes lett volna egy díszközgyű
\
m e g n yílt.
nisstertAuácstól nyert felhatalmazás bükkmakk termése az idén igen nagy léssel megemlékezni az alapitóról.
Feleifin
szerkesztő:
Landetnmnn Mlkia,
Alapján felhívja a vármegye alispán nak ígérkezik és fontos közgazdasági ______
Szép Andor.
Szerkesztő: György Lajos.

luugváltóstAtása aaoiiban nem tar
toaik t i igA sságügyraiuiaster ha*
táaktírébtf. Aa belügyi, illetve he*
lyeaebbeu kifejezve általáuoa közigazgatási kérdés ás a kezdeméuyeaáat terraésaetasnü a belügy*
miniszter hatásköribe tartozik. Az
igaaságUgyiuiniezter hivatása csu
pán az auyaggyüjtés ás a kapott
utasítás szeriut való feldolgozás,
illetve a rendelet előkészítése, llyeu
felszólítást pedig az uj rendelet el*
készítésére vagy a jelenleginek át*
dolgotására ezideig nem kaptam.
Természetes, hogy amennyiben er
re utasítást kapok, az eddigi ta
pasztalatok után a legnagyobb lel*
biiamerettes8éggel és alapossággal
foglalkozom a kérdéssel.
A belügyminisztériumban egyéb
ként sem foglalkoztak a iakbórreu*
delet módosításának kérdésével, ame
lyet külöubeu Wekerle miniszterei*
uük teljesen magának tartott fenD,
a rendkívül módon felhalmozódott
külpolitikai események miatt azon*
bau eddig nein ért rá az üggyel
foglalkozni. így tehát egészen bizo
nyosra vehető, hogy a lakbérrende
let módosításából novemberre semmi
sem lesz.
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