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-  okt. 28.
Mikor a késői ősz szelíd fényé

ben, napsugarában sütkérezem, 
mikor körülvesz a pihenni készülő 
természetnek csendje nyugalma, 
olyan különösen, olyan ellentétesen 
hat reítn a világeseményeknek a 
dübörgése. A történelem, —- meg- 
csuíolva a természet napsugaras 
nyugalmát, — lázasan, zakatolva 
dolgozik. Országok omlanak össze, 
trónok dűlnek meg máról-holnapra, 
népek támadnak fel Iriss erővel 
százados elnyomottságukból. Oly 
káprázatos, oly félelmetes az át
alakulásoknak az ereje és mérete, 
hogy csak szorongó érzéssel nézzük 
ezt a ritka látványt. Mit rejt még 
méhében a jövő', mit hoz még 
az elkövetkező óra?

A pokoli harci gépek zaján, 
a fegyverek erején mintha úrrá 
lett volna valami testetlen dolog. 
Mintha az emberi igazságoknak, 
az emberi eszméknek a hadserege 
támadt volna tel a harctereken s 
ellenállhatatlan erővel rázta volna 
meg a régi világ alkotásait, intéz 
ményeit. Úrrá, valósággá lesznek 
azok az eszmék, amelyek egy jobb, 
boldogabb korszakot teremtenek 
az emberiségnek.

Ma már demokrata mindenki. 
Aki tegnap még fájó szívvel gon
dolt volna olyan politikai beren
dezkedésre, ahol mindenki egyenlő, 
ahol megszűnik a kiváltságos osz
tályok uralma, a vagyonon és 
születésen alapuló előjogok, az 
ma már eltűnt, megfutott a po
litikai harcok szinteréről. Pedig 
micsoda erővel, micsoda makacs
sággal, — mennyi, — jobb ügyhöz 
méltó kitartással és energiával 
védték ezek a maguk ügyét, a 
maguk és osztályuk önös érdekét.

Csak gondoljunk az utolsó tiz 
esztendőben a Tisza szereplésére, 
az ő fáradhatatlan szívós küzdel
mére, amit a konzervatív érdekért 
kifejtett. Ellenségnek és barátnak 
Meglepődve kell megállani a lázas 
tevékenységnek, az erőkifejtésnek 
azon nagysága előtt, amely őt 
küzdelmeiben jellemezte. És mi 
volt mégis az ő küzdelme? Hiú 
erőlködést mint aki sárral akarná 
betapasztani a tűzhányó kráterét. 
Mint diktátor uralkodott az orszá
gon, bukása után is parancsoló 
nagyság volt, törvényeket alkotott, 
amelyek a régi rend biztonságát

nyugalmit voltak hivatva hosszú 
időkre megvédeni. Es ime, mind
azt, amit épített, mindazt, amit 
alkotott, mindazt, amiért egész 
férfi erejét a küzdelembe vitte,

az események szele egyik óráról 
a másikra kacagva döntötte össze, 
mint a kártyavárat.

Uj férfiak nevét halljuk emle
getni a nagy politikában. Olyanokét 
akiknek neve a régi osztályuralom 
emberei előtt vörös posztó volt. 
Idegenkedve szólnak arról, hogy 
socialista is lehet majd miniszter. 
Hja! akik eddig azt hitték, hogy 
az ország kormányzásához selyem 
paplan alatt kell születni, azok 
egy kicsit megdöbbenve hallják 
ezeket az uj neveket. Én minden 
közpályára két kvalifikációt isme
rek : a tudást és a becsületet. S 
ha ez valakinél megvan, akkor 
joga van érvényesülni, akár gróf 
az illető, akár cigánygyerek.

Minden okunk meg volna tehát, 
hogy kitörő örömmel fogadjuk a 
pesti híreket. Négyszáz esztendős, 
meddő küzdelem után íüggetlen 
és szabad országban lógunk ismét

élni. Ezeréves osztályuralom után 
a nép veszi kezébe sorsának inté
zését.

Egy dolog van csak, ami 
ijesztő módon zavarja meg az 
örömünket. Egy dolog van, amibe 
önként soha be'e nem nyugszunk, 
amihez hozzájárulását a magyar 
nép soha nem adhatja; az ország 
területének a megcsonkítása, Azokot 
a részeket, amelyhez ezeréves tör
ténelmünknek mirtden emléke fű
ződik, amely területnek városai a 
magyar kuhura központjai, amely
hez jogot nekünk ezeréves birtok
lás ad, amelyhez hasonlót Európa 
egy nemzete sem tud leimutatni, 
ezeket a területeket el nem alkud
hatjuk.

Bizva abban az igazságban, 
amelyet az Egyesült Államok 
elnöke hirdetett, büszkén és bol
dogan várjuk az uj Magyarország 
lelkelő napját.

A spanyolbeteg Sátoraljaújhely.
•  •

Ülésezett a közegészségügyi bizottság,
s e

Milyen intézkedések kívánatosak 
a járvány elfojtása érdekében ?

— okt. 211.
Terjed a ragály, irgalmatlan ke 

gyetleuséggel, versenyre kelve a 
csaták viharával szedi legjobbjaink 
közül a maga áldozatait. A végzet 
eiuberpuwtilé hatalminak eme újabb 
fájdalmas megnyilatkozása előtt te
hetetlenül állu ik, Nincs világosság 
a vak sötétségben. Tapogatózunk. Az 
emberi elme, az orvosi tudás sok 
gyilkos kórt bevilágító fáklya,a, ev
vel a ragállyal szemben, amely min 
deu egyéb csak nem nátha, halvány 
pislákoló mécsessé válik. Az isme
retlenség éjssakáját járjuk, ahol pil
lanatnyilag reményünk sincs a leg
halványabb derengésre sem. És en
nek a gyilkoló bizonytalanságnak 
közepette n e m  jut eszébe senkinek 
sem valami olyant javasolni, csele
kedni, olyan intézkedéseket életbe 
léptetni arai esetleg u'ját szegné a 
gyilkos ragályuak.

lyaz ugyau, hogy csütörtök dél
előtt ülésezett a városi közegészség

ság, azonban ott nagyon 
kevés intézkedés fogana- 

atározták eh Nevezetesen: 
nyo'c napra a mozi előa- 

i  napig nem engedélyez 
ersenyt, uépgyülést, sport 
eleket, nép és táncmu'at-
utasítják a vendéglőket, 
jegeik részére mosdóviiet 
készenlétben.

Ma amikor az öldöklő fegyverek 
a kérlethetleu halál eme hűséges földi 
szövetségesei, legdúsabban aratnak 
az ember kalászok ritkuló tengeré
ben, bűnös lelkiismeretleuség tétle
nül nézni ezt a szomorú termés be
takarítást.

Kart-karba téve kötelessége üsz- 
szefogui társadalomnak, közigazga^ 
tásnak, orvosoknak.

Nem elég sablonos figyelmez
tető hirdetményekkel a kezek tűz- 
tántartását javasolni — ma már min
denki eleget mosakszik, — hanem 
olyan intézkedések rendelendők el, 
amelyeknek gyakorlati eredménye 
is lehet,

Ezeknek az intézkedéseknek hal
mazából kiragadjuk a következőket, 
mint, amelyeknek, keresztül vitele 
elsősorban fontos és amit haladék
talanul foganatosítani a nagy nyilvá
nosság nevében eréllyel követelünk,

— Az országos hadigondozóhi- 
vatal helybeli intézeténél néhány üres 
barak áll rendelkezésre. Kérje fel a 
város az intézet vezetőségét, hogy az 
üres és nélkülözhető karakókat bo 
csássa a város rendelkezésére. Ile 
lyeztessek el azokban a spanyol nát
hában megbetegedettek, illetve azok 
akik kórházi ápolást igényelnek.

— írjon át a város az illetékes 
katonai parancsnokságokhoz, hogy a 
város területén szolgálatot teljesítő 
katonai orvosok a gyógykezelésbeu 
tevékenykedhessenek.

Lapunk mai sitáma 4 oldal.

— K éréi mellék a „gyógyszer 
központ*- núl megfelelő mennyiségű 
gyógyszerek sürgős kiutalását.

— A* összes gyógytárak tart
sanak éjjeli inspekciót.

— Kötelezzék a villanygyárat, 
hogy a járvány tartama alatt egész 
éjjel szolgáltasson világítást.

— Utaaitassauak a bérkocsisok- 
felvAltva legalább három-hárora-éjjeli 
szolgálat teljesítésére.

— Tétessék kötelezővé a spa
nyol náthában megbetegedetteknek 
naponkénti bejelentése.

— Minden ház aliól betegség van 
jelöltessék meg vörös cédulával.

— Haladéktalanul bővítessék ki 
legalább 10 fővel a városi fertőtle
nítők létszáma. Minden, városuukbani 
hivatalos helyiség, ahol a közönség 
tömegeseu fordul meg, a déli szü
net alatt szellőztessék és fertőtlení
tő ssé k.

— Udvarok, lépcsők, félreesőbe- 
lyek és egyéb mellékhelyiségek tisz- 
tautartása különös figyelemmel el
lenőriztessék.

— Bérkocsik megállóhelye, ki- 
ontő csatorna nyílások naponta fér 
tőtlenitcssekuek. Oktatassanak ki a 
seprősök, hogy seprés előtt az utcá
kat locsolják, mert a jelenlegi sep
résnél olyan nagy port vernek fel, 
hogy s“prés id*je alatt lehetetlen az 
utcákon a közlekedés.

— A hatósági tejosarnok ren
delkezésére álló tejmennyiség csakis 
olyan háztartásoknak szolgáltassák 
ki, ahol megbetegedés van.

— Kérjék fel az izraelita hitköz
ségeket, hogy a járváuyos betegség
ben elhaltak ne vállon, hanem halottas 
kocsin vitessenek ki a temetőbe.

— Tiltassék el a közönség „Hal-’ 
lottak napján" a temetők látoga
tásától.

— Szegéuysorsu polgártársaink
nak jobb táplálkozását elősegítendő 
nyissák meg mielőbb a Népkony
hákat.

— Városunk orvosai tartsanak 
heteukéut összejöveteleket, ahol a 
gyógykezelés körüli észlelteiket 
egymással közöljék.

— Alakitassék meg sürgősen a 
járvány bizottság.

Elsőrendű
vörös borok kaphatók

1. C ha te au Palagyui K. 20 —
„ Seibeld Frigyes-féle ,  18* —
* Főlioro. urad. Villányi * 20’—
* Állami minta pince „ 18*—
„ Vüslaui Goldeok „ 18‘—
* Szekszárdi * 18*—
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Életbelépett
a fólmentések uj rendje.

•  •
A belügyminiszter leirata a főispánhoz.

— okt. 2tí.
A belügyminiszter teguap figve- 

l e m r e m - ' l t ó  leiratot intézett gr. Sé- 
ohényi György főispánhoz abból az 
alkalomból, hogy a mező- és erdő 
gazdasági felmentések uj rendje élet 
helépett. A falu dolgozó népánok fel
mentése, Írja a minisxter, közérdekből 
szükséges s összeegyeztethető a ha
diérdekkel, de szükséges, hogy a 
felmentett falu népének tudatában 
legyen ax, hogy a felmentés nem 
magán hanem köaérdekböl történik. 
Ea a felmentés nem jelenti azt, hogy 
aa illető a katonai kötelexetlség alól 
kivonhatja magát, a felmentett a ma
ga helyén katona s a felmentés bár
mikor visszavonható.

A felmentések nagy sxázalóka 
lejár ea év november 30 áu. A meg
újításnak gyorsan és igaaaágosan kell 
történni. Átokról, akik most fel van 
nak mentve s egyáltalán nem tény
leges katonák, uj pót uévjegyaóket 
kell üssaeállitaui a hatóságoknak s 
mást, mint aki most fel van mentve, 
felmentés céljából felterjeszteni nem 
stabad. A miniszteri felmentő vagy 
e'utasító határozat végérvényes, elő
terjesztést máról-holnapra tenni nem 
szabad, csak akkor, ha a közérdek 
ii dokolja.

A felmentések összes szerkesztői 
mint jó hazafiak, mondja tovább a 
miniszter legyenek teljes erejükkel 
azou, hogy az eddig felmentettek 
polgári munkájuknál otthon marad
janak, a felmentések kieszközlóse 
céljából sem a központokba, megyei 
székhelyekre, se máshova ne utazza
nak, se megbízottakat, ingyeneseket 
vagy fizetetteket ne küldjeuek Sátor
aljaújhelybe vagy Budapestre. A ma
ié i őszi munka most a legfouiosabb.

Mindenki maradjon otthon mun
kája mellett és dolgozzék. Aki most 
jöu-megy, a hivatalokba mászkál, az 
olyan, mint a katona, aki elhagyta 
őrhelyét.

Akik uem do'goznak, hanem ide 
oda szaladgálnak, okot aduak a fel
mentés visszavonására, mert aki el
hagyta helyét, annak felmentése meg
fontolandó. Szükségtelen a személyes 
érdeklődés a felmentés iránt, közben 
járókat ne kü'djenek a falu«iak, mert 
a november 30-ig felmentettek 1919 
február 7-ig fel lesznek meutve.

Ha a felmentett otthagyja pol
gári foglalkozást s ő maga, vagy 
Család tagjai elmennek sürgetni, ab
ból baj lehet, mert pártfogóra itt 
uiucs szUkség, elég a hatóság tiszta 
és világos jelentése, nincs szükség 
arra se, hogy valaki közbenjárjou.

Maradjon otthon a falu, ne zak
lassa a hatóságokat, a panasz útja 
úgyis nyitva áil a Katouai Értesítő
höz, oda levélben és levelezőlapon 
fe'raeotési Ugybeu bárki is irhát (a 
földmi veléstigyi minisztériumba). 
Névteieu feljelentéseket nem vesz
nek figyelembe, mert igaz ember 
egyenes utón jár. írásbeliiig is le
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bet a honvédelmi és földmiveleaügyi 
miniszterhez fordulni, de ha lehet, 
ezt ne tegye seuki, mert úgyis le- 
kiildik a faluba véleményre s ez idő 
vesztességgel jár, tűig újból felmegy

ügy..
Általában az irkálási visaketeg 

ne vezesse a fa'u népét vádaskodásra, 
előbb kérdezzen meg valakit a falu 
bán, hogy mit tegyen. Van a népnek 
lelkésze, tanítója, ad ax megnyugtató 
felvilágosítást, tanácsot s így * ha
tóságok sok irásbe'i munkától meg
szabadulnak.

A gazdasági termelés az első, ezt 
kell csiiiáni 8 ha egymást megértik 

falusiak, sok harag engesztelődül 
ki, a társadalmi békesség helyreáll.

A főispán h leirat alapján a ha 
lóságok tájé közt itÁsára beható iu 
tétked ‘seket tett.

H Í R E K .
— Adóügyi kinevezés. A pénzügy

miniszter i)r. idt). Bet tel hetin Jakab 
helybeli Ügyvédet a beregszászi pénz- 
ügy igazgatósághoz ideiglenes minő- 
hégii adíiigyi biztossá kinevezte.

— Bírósági áthelyezés, fnts.ka  
Károly sztiopkoi tolekköuyvezető u 
dertcskei járásbírósághoz lett áthe
lyezve.

— Halálozás jeddi Fejér At dóriié 
hosszas szenvedés után ÜT évus ko
rában elhalt. A megboldo uUbau Fe
jér E tinér, Fejér Andor a vármegye 
tl>. fősiolgabirói, Dr. Fejér Barna 
ügyvéd édes anyjukat gyászo'ják,

— Választások lesznek a várme
gyénél. A Dókus László elhalálozása

I raegüres d-)tt központi főszolga
bírói állásra egyedü'i pályázó Ber- 
iiát)i Aladár vm. másodfőjegyző. A 
másodfőjegyzői állásra Kossuth Pál 
tb. főszolgabíró, Mattyasovyzky Kál
mán, L)r. Mizsák József tb. másodfő
jegyzők, a megüresedő szolgabirói 
vagy aljegyzői állásra Nyeviczkey 
Líszló föispáni titkár pályáznak. 
Mind noyian régi érdemes tisztvise
lői a vármegyének egyformán rué'tók 
a bizalomra.

— Hír a színtársulatunkról. Fo
dór 0 ízkár kivBó művész gárdája 
e hó 8 án kezdte meg Székesfehér
várod előadásainak sorozatár. A 
sziutárau at tagjai között ott vannak 
az elmu’t évad kedvoncei. Vida, Me- 
zey, .Németh, Kovács Lu'u, Fodor, 
Gulyás, Ligeti, Fa'ussy. Az újonnan 
szeraődöttek között mint a vidék 
színpadainak elsőrendo erői Marcinka 
Vica, Véosey Hona, Bánó Frici, Dok
tor Jánoi, Pataki Ferent, Szalma 
Sándor, Károlyi Géza, Erdélyi Kál 
mán. A színtársulat karmestere lói 
vább is Andor Zdgtnond, aki egy 
ben helyettes igazgató is

— Védekezés a spanyol betegség 
ellen. A* egyik leghathatósabb vé
dekezés, jóllehet ez rn^g tudoraányo 
san bebizonyítva nincs, azonban gya
korlati esetek mellette tanúskodnak, 
a dohányzás. Ugyanennek bizony i 
téka az is, hogy a nőméi, akik nem 
dohányoznak, fö tűnőén nagyobb a 
megbetegedések száma. A nikotinfüst

lerakodva a tüdőre, mintegy sterili
záló réteget képez a mindennemű 
komplikáció okozója, a rothadás el
len és megszünteti a baoiliusok élet- 
feltételeit a tüdőben. Figyelmébe 
ajánljuk a pénzügyigazgztóságnak, 
hogy a járvány tartamának ideje 
alatt a közönség érdekében adjon 
dupla rdugót a do iáuy zóknak,

— A vidék beke gazdasági szer 
vezkedóse. A kásám kereskedelmi és 
iparkamara aegise alatt alaku'ó Fel 
sőmagyarurozÁgi Atmenel gazdasági 
Részvénytársaság ertesü'ésüuk sze
rint ez évi november hó 1 én kezdi 
rueg egyelőre * kamarai k»riilctre 
kitárj- dő működését. Az egy mi lió 
koronában megállapított alaptőke ro- 
vid 10 nap alatt 800.000 koronával 
jegyeztetett (ul s a jegyzésben túl 
nyomdán kereskedők, iparosok és 
gyári vállalatok vettek részt.

— A cipöhivatal közli a kö«::n- 
ségge', liogy a készcipőkre kiadott
utalványjegyeket hétfőig 28 ig ok
vetlen váltsák be, mert a lejárt utal 
ványok érvényüket vesztik, s meg
újítva nem lesznek, Az igy kiutalt, 
de át uem vett cipő uj jegy alap- 
ján másoknak lesz kiutalva. Minden
szentek napján pénteken nem fog 
működni a cipöhivatal ; a jegy kiosz
tás a következő pénteken lesz.

— 3 ik (utolsó) dohánykiosztás 
gazd. cselédek és munkások részére. 
A zemplénin egy ei Gazdasági Egye
sületnek ujabbau ismét, bár az előb
bieknél kisebb dohány raeunyiség utal
tatott ki, melyből mindazok fognak 
részesülni, akik az óriási túljegyzés 
miatt íuult hónapban igényüknek 
csak egy részit kaphatták meg s a 
kik a ruu’ti kiosztás után vissz .járó 
pénzüké' tziddg (éppen a mostani 
kiosztásra való tekintettel) vissza nem 
kapták. Ezen utolsó dohánykiosztás 
f. hó 29 é'o! kezdődő eg (vasár és 
Ünnepnapok kivételévé) a helybeli

ut ál'omás mellett lévő „Ilii gya 
áruházánál fog végbemenői. Miután 
kincstári zsákokban a dohány el nem 
szállítható, mindenki hozzon magá
val saját zsikot. Az utolsó ki isz 
tás után még felmarad ) pénzösszeg 
mindenkinek postaualvanyon visz 
sza fog téríttetui.

— 10 ©s honvédek az olasz fron
ton. A d csőséges 10. honvéd gya og- 
ezrr-d az olasz fronton ismét újabb 
babérokkal szaporította eddigi sike 
reü. Október hó 11 óu éjjel három 
szoc megismételt olasz támadást vert 
viasza az ezred, Az ellenség seho 
uem tudott rést ütni az ezred von 
Ián, pedig a támadást az olaszok i 
legnehezebb kaliberű tüzérségi p-r 
gőtüazel vezették he és készítették 
elő. A derék 10-as honvédek kézi 
gráoáttal verték vissza az állás sík el 
len támadó olaszokat, kik véres fej 
jel, hanyatt-hom'ok menekültek a vi 
téz védősereg elől. A 28-as olas* 
ágyuk órákig tartó pergőtüze itt ott 
megrongálta a 10 esek vona'át és 
á dozatokat követelt a derék védők
ből legutóbbi. Az olasz támad ísról 
a következő hirt küldte a® ezred a 
10 es honvéd szerkesztőségének Mis* 
ko'cira: „ll-én éjjel több órás, leg
nehezebb kaliberű ágyukkal v.’gre- 
haüott tüzérségi előkészítés után a 
99. és 100 olasz gyalogezredek is. 
mótelt heves előretöréseket hajlottak

végre az eznd arcvonala ellen. Min
denütt véres fejjel vertük vissza, egy 
ponton ellenlökeramel. Itt az ellen
ség fegyvereit eldobálva, menekít.t 
vissza. Harmadszori, sikertelen kis r 
let után támadásait beszüntette, Á1- 
lásainkat mindenütt hiány talanul, tá 
ját erö.ikbő. megtartottuk.“

— Rokonok nem lehetnek aláren
deltségi viazonyban. A hadügy minisz
térium most érdekes és neiu minden
napi ügyb m döntőt'. Végérvényesen 
kimondotta a tiadügy i vezetőség, ho y 
közeli rokonok, pl, testvérek, ni m 
lehetnek egymással szemben aláren
deltségi viszonyban. így pl. egyik
estvér nem lehet * másiknak a tisz

tiszolgája. A miniszteri rendelet ér
telmében az ilyen lehetetlen helyze
tiket azonnal meg kell szüntetni.

Katonák utazást és szabadná 
golási korlátozása. F. hó 20-ától no
vember Ifiig katonai sznuélyekuok 
állomáshelyeikről e utazni, vagy sza
badságra menni tilos. Kivételt kép z 
nek tényleg fontos, sürgőn és halaszt
hatatlan szolgálati utazások, valamint 
egközelebbi hozzálaitozók elbalá o- 
ása miatti szabadságolások. A ti Le
li i időben a frontról érkezettek o k 

itt lejáró szabadsága november 17-ig 
nieghosszabbittalik, ruig a mögöttes 
országrészekből szabadságon lévők 
visszautazni tartoznak.

— Orosz hadifoglyok visszatérésé. 
Igen érdekes rendeltet adott, ki mi st 
a  hadügyminisztérium. Eszerint az. k  
az orosz hadifoglyok, akiket a hadi 
fogságból való elbociájtásuk után #z 
orosz határszéli hatóságoknak már 
kindtak, ennek megtörténte után b r- 
rnikor visszatérhetnek Magyarország
ba. Ebbun az esetben azonban ütni 
tekintik őket többé hadifoglyoknak, 
hanem olyan egyéneknek, akik min
den tekintetben a polgári közig** 
gatási hatóságoknak vannak alávetv,

< rtzorkoszlö: Landeimsitn Miksa 
Szerkesztő: György Lajos.

Nvilt-tér.

Mindazok, akik felejt
hetetlen emlékű, édes jó 
atyánk

yfljonyi D. JVíór
elhunyta alkalmából, mély 
gyászunkat részvétükkel 
enyhíteni szívesek voltak, 
fogadják ezúton hálás kü- 
szönetünket.

fi gyászoió-csaláö

1

A Sátoraljaújhelyi Petroleum- finomitő R. T . tisztviselői mely 
fájdalommal jelentik

Klein Vilmos
# es. Í9 hír. 6 5-ih gv. t tgyfvta Snh. 
az ah ai>2 vezet Sic..i ö á to ra tjau lb e ly í 
P e tro le u m ftn o m ité  r .- t .  te a tv ír -  
váU nla tinah  a B lharnzil.lgv t O laj
ip a r  r . t  -nah  m czőtelegdi t ia s t -  

vlMlfijliult
életónok 27-ik évében, rövid szen- 

| vodés után, f. hó 23-án történt 
1 elhunytét.

A megboldogult szorgalmával, 
kollegiális szeretőiével mind- 
annyiunk igaz bee,sülősét bírta.

Emlékét kegyelettel fogjuk 
megőrizni!

L f f i í í P  " g a r f eMODIANO M K S o w  a  v é d j e g y r e  r t fi* É k u
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Szőrme-vásárlók figyelmébe!
Akinek elogáns szunnokubiU vagy 
szurnio-gftrnituráni szüköégo van, 
most. o l c s ó n  szerezheti be

S z e g ő  S á n d o r
áruházálluk ujounun berendezőit 
szőrineosztályábau, ahol az iiióny 
ujdouságai szőrmékben, leány- es 
női felöltőkben már megérkeztek.

liall Vilmos Sátoraljaújhelyí klr. járásbíróság! 
végrehajtó irodájából.

24-1 1918. vb. sz.

árverési hirdetmény. j
Dr, Osapluky Lipót H a lo m ija  ! 

ujnelyi ügyvéd által képviselt Sátor-; 
aljaujhdlyi Ildin. Katii. Kgyliáz vég-, 
íehajtatóuak 52 kor. 40 ii.lér tőku, i 
ennek és útidig osszeHeu 157 kor. 00 f. 
perkoltaug biejéig, iiu-íunytbon a 
h,bVBtolésrü időközben résziizetés 
lörtóut, annak boíudasuvai, a sátor
aljaújhelyi kir. járásbíróság Pk. 1779Í 
liJIiS. sz. kiaüldő végzésé i'o.ytuu * ! 
végrehajtást szenvedőnél 1018. évi 
május hó 22 én biruitag lefoglak ' 
ca 8ö0 koronái a becsült ingóságokra 
az arverea elrendeltetvén, a í'e.üi- 
Logialtatok követelése erejeig is, 
aiueunyibeu azok törvényes zaíog 
jogot nyerlek, Sáloraijau,helybeli, 
Fo utota 24, szum *’ali leendő m-g 
tartására 1918. évi oktüber ho 31 Ik 
napjanak délután fel 3 óráját tűzöm 
ki, amikor a logtaias alatt levő bútorok 
éis egy eb ingóságok, a legtöbbet 
Ígérőnek, készpeuzfiaetés mellett, 
Btüaseg eseten Dtcsarou aíul is ei 
toguaa adatni.

Sátoraljaújhely, lülH.oktulnr 13 

tíáli Vilmos
kir. hir. végrehajtó.

Gáli Vilmos sátoraljaújhelyi klr. járásblróságl 
végrehajtó Irodájából

2Ö1J1918. vh. sz.

Á rve ré si h ird etm é n y.
Dr. L  ch tem te iu  J - n ő  sú loraija 

ú jhely i ügyvéd állal k*pviaeit Sáto r 
aljau jhely i N -pbauk  m int Takarék- 
pénztár végrehajt* tónak  17(J korona 
tőke, ennek 1912. évi az* pl. hé 3 ik 
a lp já tó l járó  6%  kam ata  és eddig 
ü szeseu 672 kor. peraü  iség tre je ig , 
am ennyiben a követelésre időközben 
részfizetés .történt, aunak betud -sával, 
a s á to ra lju ijh e lj i kir. járásüirnság 
Ptc. 1180|918 sí. kiküldő végzése 
folytán a v é g n h  jtá s t szeuved'n.M 
1918. évi jU'iiub hó 24 én biróiíag 
lefoglalt és 1310 koronára becsűd 
ingóságokra az árverés elrendeltet
vén, a CelUlfoglaltatók kövi telese 
tre jé ig  is, am ennyiben azok törvényes 
jálogjogot nyertek , N agykázm érban 
a 29. szám  a la tt  leendő m egtartására 
1918. évi november ho 4. napjának 
délután 3 óráját tűzöm ki, amikor a 
foglalás a la tt levő sertés, széna és 
egyéb ingóságok, a legtöbbet Ígérő
nek, készpénz fizetés m ellett, szükség 
esetén boosáron a t*l Is el fognak 
adatni.

S Uoraljaujhely, 1918. uklóbtr 19.

Gáli Vilmos
kir. bir. végrehajtó.

Viszketeg
én mindonnoraü borbaj úgymint rüh somor. fekély,

Boróka kenőcs.
í, V1' /'k" 1 ís teljesen Magtalan. 

'»Jr immiou ImzIjHii utMkülüzlio-
* kS“- Á w s
vtüó BORÓKA s£ u 'PA.N 5 korona. 

*

Arcbőre szép lesz,
fiaiiilos, üdo bájt kölcsönöz, miu'iun 
ix re ti s z l a ti an a ó g o t. szoplfft. mú.jfoltot,
orr vörösséget nyuuilaJimul elmu
laszt az

„yíranyvlrág-krém“
Próbatégely 5 kor., nagy tégely 10 
kor. Hozzávaló szappan 5 kor. 80 f. 
3 Arany virág-púder- fehér, rózsa és 

krém színben 5 korona. 
Készíti' GERÖ SÁNDOR gyógyszerész 
Nagykörös. — Sátoraljaújhelyen kap- 
haló: Éhlert Gyula. Galambos Béla, 
Kádár Gyula gyógy szert árában és 

Hrabéozy Kálmán orogueriójában,

oooooooooo

Elfér
k a ssa i  szőrm e házának

sáíoraljauhelyi fiókja
űsan felszereli sa já t  ké

szít  menyit szörme-kcszit-  
m enyékkel K azinczy-u tca  
11. szám  alatt m rynyili .

OOOO oooooo

ViszkeUgségct, Sömört, Riiht
a leggyorsabban elmulasztja a dr. 
FLESCIl-fólü erődeti, törvényesen 
védett.

Skaboform -henocs.
Kincs szaga, nem piszkát. Mindig 
eredeti pecsétes I lesch-félet kérjünk 

Próbatési ' Iy . . .  4 kor.
Nagy tégely . . . b kor. 
Családi adag . . . W kor.

Sátoraljaújhely és vidőko rászóró tó 
raktár: Kádár Gyula gyógy szórt árál.an 
SátoraijaujholvbeD. — Vételnél: a 
SKABÓFORM' védjegyre ügyeljünk.

HIRDETÉS.
Gellert Manó eperjesi lakos megkeresése folytán 

közhírré teszem, hogy Teitalbaum Antal nyírbátori, Hoch- 
ntann Ábraháin és Zehnanovics Dávid ujfehértói lakosok 
által megvásárolt 442*45 hektoliter, Andrássy Gyula grol 
télé, 1917. évi termésű bor Mádon 1918. évi november 
hó 4-ik napján délelőtt 10 órakor a késedelmes vevők 
kárára, veszélyére és költségére nyilvános árverésen, egy 
tömegben, közbejöttömmel, a legtöbbet igérőuek, kész- 
pénzfizetés mellett el fog adatni.

Az árverési feltételek irodámban a hivatalos órák 
alatt, a borok pedig az árverés napján, az árverést meg
előzőleg a pincéében megtekinthetők.

Szerencsen, 19 IS. évi október hó 24.

miskolci Kovács (iábor dr.
kir. közjegyző,

| JÍrvérési íiirdetmány.
• Uólirott, mint a Közgazdasági Népbank r.-t. kisvárdai 

bej. képviselője közhírré teszi, liogy ügyfele, mint a 
Schönleld Hennáim, illetőleg Jakubovics Eminuel jogutoda 
által ifj. Scltönfeld Dávid és Freier Cliaim (Henrik) 
mezőlaburczi lakosoknak eladott, de át nem veti, Tolcsván 
a Kvaszinger Józsei pinezéjében elhelyezett 336 hektoliter 
1917. évi termésű hegyaljai bor, hordóval együtt SÚ- 
al ja u j  hely ben 11HS. évi novem ber hó O-án 
Cleinián 3  ó ra k o r  dr. Kovaliczky Elek kir. közjegyzó' 
közbenjöttével, Kazinczy-utcza 28. uáni alatt levő iroda- 
helyiségében, a keresk. törvény 352. §-a értelmében meg
tartandó nyilvános árverésen a késedelmes vevők kárára, 
kö'tségére és veszélyére, készpénzfizetés mellett, egy 
tömegben, a legtöbbet ígérőnek kikikiáltási áron alul is 
el fog adatni.

Á borok november hó 3., 4,, 5. napján a helyszínén 
megtekinthetők. Azon árverelni szándékozók, kik ezen 
határnapokat megelőzőleg kívánják a borokat megtekinteni, 
ebbeli szándékukat dr. Garai Ármin sátoraljaújhelyi lakos
nál jelentsék be, hol a pincze kulcsai letétbe helyeztetnek.

Kikiáltási ár 400—400 korona. Bánatpénz 100,000 
korona. A vételár, a bánatpénz betudásával, nyomban az 
árverés befejezésekor készpénzben kifizetendő, ellenesetben 
a bánatpénz az árvereltető javára elvész.

A borok 1918. évi november hó 20-ig elszállitandók.
Az eladó semmiféle szavatosságot nem vállal sem a 

minőségért, sem a mennyiségért; a vételi illetéket a vevő 
viselt.

Sátoraljaújhely, J91S. október 2S-án.

S r .  G y ö r g y  c Toranca,
ügyvéd.

HIRDETÉS.
Andrássy Gyula gróf midi uradaiináuak megkeresésére 

kózhirré teszem, hogy folyó évi október hó 30-án délelőtt IQ 
órakor JVtádon, az uradalom borházában levő mintegy 1 2 0

hektoliter 1917. évi termésű bor nyilvános árverésen, 
közbejöttömmel, a legtöbbet Ígérőnek el fog adatni.

Az árverési feltételek irodámban a hivatalos órák 
alatt; a borok pedig az árverést megelőzőleg lesznek 
megtekinthetők,

Szerencsen, 1918. évi október hó 22.

miskolci Kovács Qábor Dr.
kir. közjegyző.
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Landesmann M. és T sa
o o könyvnyomdája és papit'kereskedése o o

S Á T O R A L J A Ú J H E L Y ,  KAZINCZY-UTCZA 5. SZ.
............................................    „  -  „  . A  ̂ f c * * . - * * * *  W W W *  V-VN » A  V  W . V  V »  % - W  W  H

L e v élpapir ok. s zárnia k, 
falragaszok, meghívók, 
névjegyek és egyéb 
nyomdai munkák a leg
pontosabban készíttetnek

V.V.VA X k * X V

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

Nyomatott Landesmann Miksa és Társa könyvnyomdájában Sátoraljaújhely.
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