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Lisst ellátásunk zavartalannak
Kisebb, de jelentős ügyek.
mondható. A 14 waggon havi kon
Dóku8 Ernő, Kincsesfty Péter,
tiugens rendszeresen megérkezik ; a Dómján Elek bizottsági tagoknak
fejadag szerinti szükségletet fedezi. szakbizottságukban viselt tisztségeik
Kicsiny érdeklődés, nagyt'ontosságu tárgysorozat.
Burgonya. A rendelet megengedi ről való lemondását a képvise'őtestület
• «
a vásárlást de csak a város határá tudomásul nem vette és felkéri ne
ban termelt mennyiségből. Amennyi vezetteket tisztségeik megtartására.
Ronyvameder áthelyezés, beruházási kölcsön felvétele,
Az 1919. évre összeállított leg
ben ilyen nálunk nincs, a szükség
letnek megfelelő 220 waggon kiuta több edótfiselők névsorát elfogadta
üzemszabályzatok, gazdasági vasút, közélelmezés.
képviselőtestület. Schmidt Lajos
lását kérelmezték. A központ egye
• •
rendőrkapitánynak további három
lőre 40 waggout utalt.
hónap
szabadságidőt engedélyeznek.
Minden közélelmezési zavarnak, nehézségnek az
Árpa, tengeri, sertés hizlalásra. Az A szemétkihordási dijak mérsékelt
ügyosztály 1895 sertés hizlalásához felemelését
illetékes központ az oka.
elhatározzák. A Hangya
75 waggon árpát kérelmezett. A ké névszeriot felsorolt tisztviselőinek a
— okt. 23.
relmezett
mennyiségre
10
waggont
adu köah, hogy a kép .'iselőtesüiletvárosi küzélelmezés érdekében, hiva
A képviselőtestület h é tfő dél oek még 140001) korona hozzájáru uraltak, naég pedig rnessaefek vő Moson talos órán túl is kifejtett buzgalmukért
és
sopronmegy*
i
állomásokról.
Ez
a
lási
összeget
kell
megszavazni
a
már
az 1918. év első felére javadalmazá
utáni rendes közgyűlésén, a taná
mennyiség is nehezen szállítható,
cson kívül 12 bizottsági tag volt régebben megszavazott 302000 koro ruert a szükséges zsák nem ál) ren sokat szavaznak meg, összesen 5950
nán kivük Meg i« szavazzák 1 és fó!
jelen. Enyhén szólva szégyentel millió korona beruházási külesöüt delkezésre. Árpából sertésenként 50 koronát.
Az osztrák gyárak nehézkosek,
jes a városatyáknak az a nem akar felvenni a város. Felhívta tehát kg. lett kiosztva. Több árpát a mi
vizruii üzemének fenntartásához
törődömsége, amellyel a város fej ajánlattétire u főváros nagyobb pénz nisztérium készlet hiányában nem szükséges nyersolaj leszállításában.
utalhat ellenben megengedte a lakos
lődését elő mozditó korszakos ja intézeteit. A beérkezett ajánlatok ságnak, hogy a hiányzó takarmány Félő, hogy a vízmű üzemében zavar
közül
legkedvezőbb
a
Belvárosi
Ta
fog beállani.
vasiatokat kísérik. Pedig lia vala
karékpénztár ajánlata. Hajlandó a szükségletét, a szabaddá tett várme
lllésházy Endrének felebbezését,
kinek terhes a polgártársainak b i 1 és fél mi íió koronát rendelkezésre gyékben, tengeri vásárlása által fe
a polgármester visszatartott illetmé
zalma folytán jutott tisztség e._y bocsátani, 50 éves öls/i00 annuitással dezhesse.
nyeinek kiutalása tárgyában, a tör
Cukor, Az esedékes mennyiség vényhatóság elutasította. A képvi
könnyen szabadulhat attól. Mond %'50 korona árfolyam mellett, A
jon le a tagságról és adja át a képviselőtestület az ajánlatot elfo értéke még szeptember 13 áu belőtt selőtestület ennek folytán az illet
fizetve, az elszállítás több Ízben tele ményeket folyósítja. A városi nyug
helyét azoknak, akik nem csupán gadj*fonon, táviratilag sürgetve. A cukor díjasoknak 3 köbméter kedvezményes
A
különféle
ütemek
szabályza
a névjegyeiken szereplő cimck tait a betegsége miatt távollevő Dr, központ jóindulatát jellemzi az e hó áru botfát engedélyez a közgyűlés.
egyikének tartják a képviselőtes Malárosik előadó helyett, &t &T5Té- A8*én adott válasz,- hogy soronkivüti
Weinberger Dávid fogyasztási
tületi tagságot, hanem akik dől- j tes tanáoskoetsokbail tevékeny reszt elszállításról szó sem lehet. A köz adóiroda ügyvezető állagát átszerve
élelmezési
ügyosztályt
tehát
semmi
zik, hogy érdeméhez mérten nevezett
gozni is akarnak, a kapott meg-! v ett Pallds Sándor villanygyári i g u
féle mu’asztás nem terheli.
is élvezhesse azokat a járandóságokat,
bizatásnak megfelelően, polgártár-i gatrt ol7a,s» tel- A mű<oudd«l megamiket
a többiek is élveznek.
,
,
- j , ,,
i szerkesztett szabályiatok teljes részPetróleum szeptember havában
saikés a város érdekében.
Il„tesséeKel malik fel minden egyes háztartásonként egy liter osztatott.
B arkas'Atidor po karmesterhez
vonatkozó anyagól, .Sajnos A* októberi kontingens még meg nem
is volna néhány kérő szavunk. N e 3lapunk háborúi terjedilmu nem eu érkezett. Magáuértesités szerint ebben
halmozzon össze egy ülés kere~ j
meg, hogy a külöuf-de szabály- a hónapban háztartásonként másfél
maximális áron cipőhöz.
tébe annyi sok súlyos fontosságú j z»tol<1,1 pontról pontra ismertethes- liter fog jutni.
sük.
• •
Lábbeli javító műhelynek a város
tárgyat. Képtelenség tökéletesen;
A bodrogközi gazdasági vasút
részére való átengedését a Népruhá
A sátoraljaújhelyi cipöhlvatal
kimeritően azokat
megvitatni ,•
m'ghos'zabbitásának költségeihez gr. zati Bizottság nem engedélyezte. A
a közönséghez.
gyorsan beáll a jóllakottság, a Károlyi László nyu'cever koronával cipőlvivatal vezetője, Dombó járási
(III. közlemény.)
csömör, nehezen emészt az agy és járult hozzá. Az érdnke t falvak boz* számvevő megígérte, hogy a. városi
félmunkát végzünk ahelyett, hogy «ájáru'ásr szintén remélhető. A kép- lábbeli javító műhely anyagszükség
Csakis új cipő csináitatásnál kell
egészet végeznénk. A hétfő ülés vise őtestület elhatározza átírni a tör letéről gondoskodni fog.
szükségleti a bejelentő-lapot az
vén)
hatósághoz,
hogy
a
meghosszab
Zöldség ellátás. Káposztából Ö*z párosunk átadni 1 kor utalványdij
tárgysorozata két ülésre is elég bítás kö t.s'geili ’z a vármegye 15(XX)0
szeseu (30—70 mázsát jegyzett elő a
lett volna.
koronával — mint érdekeit fél, — közönség. A mennyiség olyan csekó'y, árával együtt, mig akik javításra,
vagy a fentiek alapján kaptak utal
Szabad legyen reményleltünk, szintóu liozzájiru'joo.
hogy kötés nem volt esaköaöihető.
ványt, csakis az utalványt adják át
hogy a jövőben megszívlelik j ó 
Ha
később
a
hiány
miatt
a
publikum
Közólelmezés.
az iparosnak.
panaszkodni
fog,
arról
a
közélelmezési
indulatú tanácsunkat.
Rakmányi Jenő tanácsos felöl
Bőrutalvány szátuér akár csinálEgyébként a gyülölésről kö vasse a közélelmezési kormánybiz ügyosztály nem fog tehetni. Miért
nem
igyekezett
mindenki,
amikor
vetkező a beszámolónk.
tosnak a közélelmezési ügyosztályban módjában volt, a szükségletét elő tatás, akár javítás, úgy a helybeli,
mint a vidéki annál a cipésznél vagy
INrkas Andor polgármester meg meg tartott vizsgálat ertd menyéről jegyzéssel biztosítani.
szóló intézvényét, a me'yet annak
csizmadiánál jelentkezik, akivel szem
nyitva a közgyűlést,
Szén
a
lakosság
részére
nincs.
idején mi már teljes egészében Jeküben a jó és poutos munkáért az el
napirend előtt
Sem
a
széubizottság,
sem
több
ajánlat
zöltüuk.
készítésre nézve bizalommal vau, aki
naegemlékszik kegyeletteljeseo arról
tételre
felhívott
nagykereskedő,
nem
A képviseiőtestU'et megii) Hívá
Sátoraljaújhely város vagy járás te
» vesztességről, mely D ó k u s sai vette tudomása1, hogy az ügy tud szenet szállítani.
László halálával városunkat érte. osztály vezetőjéről elhangzott vádak
Szappan és mosópor leszállításával rületén lakik, iparigazolványa van,
Bárha a megboldoguH nem vett te minden alapot ué’küiöznek. Ama ré a Zsirközpont késedelmes. Újabban az iparlestület bőrfelosztási terveze
vékeny részt a város munkájában gén nyilvánított kívánságnak eleget 24 mázsa szappan és 10 mázsa mosó tében benne van. Rokkant iparos
mint egy példás munkás, kiváló ha téve, hogy a közélelmezési bizottság por utaltatott,
reudelése elsősorban van figyelembe
*afi emléke mellett kötelesség egy bán kereskedő szaktekintélyek is
Zsír, készlet hiányában nem szál véve. Akinek birtokában bőr vau, az
pillanatra naegállani. Javasolja, hogy helyet foglaljanak, polgármester ja
a gyászoló családnak a képviselőtes vasolja. hogy a bizottság Tálos Ist lítható; főispáni, kormánybiztosi in utalvány alupjáu a barakbau vagy a
tület részvétet kifejezze. A javaslat ván, Beliy na Miklós és Neumann Jenő terveniálás dacára sem. Sovány sertés városi javító műhelyben is eszközöl
kiutalását neiu engedélyezte a köz
határozatba ment.
kereskedőkkel kiegésailessék. A ki- pont, sőt a kilátásba helyezett mar heti a javítást. Egyenlőre talpalás és
ogészitésnek
valósziu
illeg
üdvös
ered
R o n y v a m e d e r áthelyezéso.
garint sem szállította le. Uradalmak kisebb javítások végett a városi javító
ménye nem marad, el, mert a bevá kal tárgyalások folynak a város műhely továbbra is feunáll.
1 millió kor. kölcsön felvátole.
lasztott egyének között bizonyára közönsége részére történő sertés
Különféle üzemek szabályzatai.
Az iparos az átvett siUkségleti
A Uonyva meder ál helyezési lesz olyan is, aki a hivatali munká hizlalások iránt.
és bejelentŐ-lap, illetve utalvány
munkálatainak elvégzésére. Neubauer jában elfoglalt főszámvevő helyett
Fa, 5000 köbméter lett kiutalva
^htsa budapesti vállalkozó iu/ rnök személyesen fog utánajárni, hogy a azzal, hogy a vasúthoz való szállítás alapján kimutatásba foglalja a meg
tett ajánlatot, Kérészi főmérnök is kiutalások sürgősen le is szánhassa ról a város tartozik gondoskodni. A rendelő nevét s az újonnan csinálta
•ö^rteli ezt ellátva szakszerű magyfl' nak. Majd László Ferenc főszámvevó leszállítási előreláthatólag magánfélre tott cipő-párok után beszedett 1 kor.
Szátokkal. H*lász József bizottsági a közélelmezési ügyosztály vezetője fogják "bírni, mert a város elegendő utalványdijjal bőrvásárlási utalvány
t*g kéri, hogy a pénzügyi rósz h terjeszti elő jelentését, mely kivo- fuvarral nem rendelkezik.
| végett megjelenik a cipőhivatalban
következő:
^nw'rlessék. Énnek eleget téve elő-|uatoian
Lapunk mai száma 2 oldal

A képviselőtestület
üléséről.
••

hogyan juthatunk

minden héten pénteken d. u. 3—9 ;
óráig.
A kimutatás magában foglalja :
név, állás, foglalkozást, cipó nagysá
gának számát, uj cipő vagy javítás
feltüntetését, esetleg as egyén birto
kában levő bőr minőségét és mennyi
ségét, megjegyaési rovatot.
A rendelésnek kimutatás alapján
való Összeállításával célom a bőrnek
egy darabban való kiutalásánál, a
bőrnek mint anyagnak célszerű,
gazdaságos kihasználását cipő-párok
szabásánál, illetve javításánál, a kö
zönséget a* ide-oda való járkálástól
megkímélni, bizalom szempontjából
pedig a bőrt megkímélni az elfusserálástól (elszabástól).
Minden iparos köteles az utal
váoyoaástól számítva a javítást 14
nap alatt, az uj cipő csiuáHatást 20
nap alatt elintézni s kiszolgálni a
közönségnek, a kimutatás és utalvány
alapján mindig módjában van a kö
zönségnek a cipészt ellenőrizni.
Aki a rendelést megtagadja, a
háború esetére szóló kivételes intéz
kedésekről alkotott 2133(918. M. E.
számú rendelet, az 1914. évi I. t.-c.
5. §. és 915. XIII. t.-cz. 2. §-» alapján
esuek elbírálás alá.

Elsőrendű

o o o o o ooooo

1- Eljegyzés. Dr. /.inna- Ferenc
sz. k. v. honvéd főhadnagy eljegyezte
Székely Szilárdka úrleányt, Dr. vSzékely Albert leányát.
— Vetőmagot élelemre nem 9zabad
• I, Chatoau Palugyai
K. 20 —
lefoglalni. A közélelmezési miniszter
„ Soibold Frigyus-fdle „ 18-táviratban értesítette a város polgárn
Ffihero. urad Villányi .. 20'
mesterét, hogy a vetőmagkészlete
Állami minta pinep
13'két élelmezési célokra lefoglalni nem
„ Vöslaui Goldeck
« 18'—
K a zin c zy-u tca 11. sz. a latt
szabad és azoknak szállítása semmi
„ Szokszárdi
* 18*—
(f ásán felszerelt c u k id n á l
esetre sem akadályozható meg. Ön
kényes lefoglalás eseten kénytelen ö zv . P O L G Á R LÁ S Z L Ó M É
m e g n yílt.
henyí Kávéh<í'/.á‘‘ bán
lesz a miniszter a tilalom ellen vétő
közegeket szigorúan felelőiS^gre Sátoraljaújhely, Wi korle-tér 0 Telefon 9-.
vonni.
— Kötözés. Elveszett dr,JSajus~
Ernő fehér szőrű, szeme felett fekete
folttal, „Fidi* névre hallgató, nőstény
foxterier kutyája. Megtaláló 30 kor.
jutalomban részesül.
— Hámoráruk (kapa, lapát, ásó,
csákány tájékoztató árának megálla
pitása. A kereskedeuni és iparkamara
felhívja az érdekeltség figyelmét »
-u. kir. minisztériumnak 4177(1918.
Bulyovszki Gusztáváé sziil. Szabó Irén tállyai lakos,
M. E. sz. az egyes hámoráruk (napa,
szőlőbirtokos megkeresésére ezennel közhírré teszem, hogy
lapát, ásó és csákány) tájékoztató
árának megállapítása tárgyában kj
Bruckstein Izrael és Galdberger Dávid keresi;, nyíregyházai
adott rendeletére. A rendelet a kamara
lakosok által megvásárolt miategy 1070 hektoliter 1917.
hivatalos helyiségében az érdekeltek
évi termésű tállyai bor foSyŐ á vi O ktébítl’ 31-tHc
á tál megtekinthető.

vörös borok kaphatók

Elfér Henrik

szőrmeáruháza

ooooo ooooo

Hirdetés.

— Uj húsz koronás bankjegyek.

Az Osztrák-magyar bank lUlö. évi
január hó 2.-áréi keltezett, 20 koro
uara szóló, II, kiadású bankjegyeinek
kibocsátását bécsi és budapesti főintézeteiuél, szintúgy összes fiókioté
Maximális árak.
cetéinél 1918. évi október hó 28. án
Kisiparosnál készített cipők után: fogja megkezdeni. A II. kiidás az
mérték után varrott férfi magasszáru elsővel szemben a következő eltéré
175 K, férfi fél és női magas 170 K, seket mutatja: A magyar szövegű
dalon jobbodat az eszményi fejet
női fél 165 K. szeges talpú férfi !omagába
foglaló mező felülről lefelé
magasszáru 145 K, férfi fél és női kék, zü d és barna színben vau nyom
magas 140 K, női fél 135 K. Szeges tatva. Az alsó részben levő nagy
talpú, raktáron levő: férfi és női :.,20“-as szám, valamint az azt övező
magas 115 K, férfi és női fél 110 K roxatt-* iboiyvsain, a magyar jegy
Mérték utáni faszeges gyermek cipők: szöveg kék és zöld, a uaégjegyaé*
zö d és barnastiuüi Jobbról alul barna
25—29 sz.-ig 70 K, 30—34-ig 80 K, színben merőlegesen e jelzés; „11.
35—38 ig 100 koront.
kiadás" van nyomtatva. A Uraa szí
Mérték után rendelt 38-as nagy nezésű, nérntt szövegű o daloy az
ságú számnál nagyobb fiú és 34-esnól eszményi fej rajta kissé eltérő és
nagyobb kis női cipőkért legfeljebb a védnyoruattal van ellátva. Azonkí
vül a bal oldalon a'ul kék színben
megfelelő férfi, illetőleg női cipők merőlegesen e jelzés: „II. Aufárai követelhetők.
lage“ all.
Akinek a saját birtokában vau
Felelő yzerkeMV-tő Lande«mann Mlkga
teljes cipőhöz szükséges bőr, egyéb
Szerkesztő György Lajo*.
anyag, tekintve hogy e pár cipőhöz
szükséges bőrnek bolti ára 30—40 K
az uj cipő csináltatásuál a maximált
Akinek elegáns szőrmekabát vagy
ár különbözető fizetendő, egyébként
szőrme-garnitúrám szüksége vau,
erre a miuiszt. megbízott dönt.
most o l c s ó n szerezheti bu

Szőrme-vásárlók jigyelmébe!

(Folyt, köv.)

Szerda, október 23.
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Szegő

HÍREK
— Ref. püspök-jelölése. A tiszáoinneni ref. egyházkerület uov. 12 én
tartja őszi közgyűlését Miskolcon, J)<>kus Ernő világi főgondnok elnökle
tével. Ez a gyűlés fog intézkedni a*
uj püspök megválasztása iráut. A
jelöltek között legszívesebben emle
getik : dr. Révész Kálmán kassai es
perest, pálóci Czinke István rimaszom
bati és Komjáthy (iábor ungvári lel
keset, a sározpatakí főiskola főgoi <1
uokát.
— Halálozás. Dr. GriinvaUi Hugó,
a helybeli ügyvédi kar egyik kiváló,
fiatal tagja, 34 éves korában spanyol'
betegségben elhunyt. A raegbo'do-j
gult tevékenyen vett részt városunk j
társadalmi életében, több jótékony- j
sági intézményünknek lelkes vezető
tagja volt. Működésével a köz elis
merését, siropátiáját bírta. Vasárnap
délután temették nagy részvét mel
lett, Ravatalánál Dr. Klein Károly
mondott megindító búcsúztatót.

Sándor

áruházának újonnan borondozott
szőrmeosztályában, ahol az idény
újdonságai szőrmékben, leány- és
női felöltőkben már megérkeztek.

Viszketegséget, Sömört, Rüht

a loggyorsabbun olinula.-ztja a vb.
FLKSCH-féle eredeti, törvényesen
védett

S k a b o fo rm -k e n ő c s .
Nincs szagú, nőm piszkit. Mindig
eredeti pecsétes Fleseh-félét kérjünk
Próbatégoly . . . 4 kor.
Nagy tégely

. . .

naií|án déf&lőtt 10 é ra k o r Tállyán, a helyszínén

nyilvános árverésen, küzbenjöttöm melleit, a legtöbbet
Ígérőnek készpénzfizetés mellett, egy tömegben, becsáron
alul is el íog adatni.
Bánatpénz 100,000 korona.
Kikiáltási ár hektoliterenként 1000 korona.
A borok azonnal elszállitandék. A pincéében a borok
bármikor megtekinthetők.
Szt^encs, 1918. évi október hó 21.

m is k ü k ^ i Kftvács G á b o r d r.
kir. közjegyző.

Jlrverési Hirdetmény.
Alulírott, mint az eladó által m ghaulmazott ügyvéd
közhírré teszem, hogy a megbízóm által Weiszmann Pínkász
sátoraljaújhelyi lakosnak eladott, Sátoraljaújhelyben a
Magyar Uriborok r.-t. pinezéjéb^n elhelyezett 615 hl.
1917. évi terméül lehúzott bor, hordóval együtt Sátoralja
újhelyben 1918. évi október hó 3 1 -é n d é lu tá n
3 Órakor dr. Kovaliczky Elek sátoraljaújhelyi kir. köz
jegyzőnek Kímnezy-u. 28. sz. a. levő irodahelyiségében,
a nevezett kir. közjegyző közben ötté mellett a K. T.
347. és 352, §§-ai alapján megtaitandó nyilvános árve
résen a késedelmes vevő költségére és veszélyére kész
pénzfizetés mellett, egy tömegben, a legtöbbet ígérőnek,
esetleges kikiáltási áron alul is, el tog adatni.
Kikiáltási ár hektoliterenként 2425 korona. Bánatpénz
80,000 korona. A vételár nyomban kifizetendő, a borok
azonnal átveendők s a pinczéből 8 nap alatt elszállitandók.
Az elárverezendő borokat 550,000 korona lombard
kölcsön terheli, amely a Magyar Uriborok r.-t. sátoralja
újhelyi ozég beleegyezésével átvehető.
Az elárverezendő bor a Magyar Uriborok r.-t. meg
bízottjának kö'benjöttével bármikor megtekinthető
Az árvereltető a borok minőségéért, mennyiségéért
semmiféle szavatosságét nem válttól, A vételi illetéket a
vevő fizeti.
Sátoraljaújhely, 1918. október hó 21-én.

ti kor.

Családi adag . . . ir>ko*

D r.

Sátoraljaújhely és vidéke részére fő
raktár: Kádár Gyűlt gyógyszertárában
Sátoraljaújhelyben. — Vételnél: u
SKA9ÜF0UM védjegyre ügyeljünk,

P o lg á r E rn ő ,

ügyvéd.
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