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POLITIKAI ÚJSÁG

Megjelen minden .zárdán ét ezombaton ette.
Kéziratokat vissza nem adunk. 

Szerkesztőség : Kazinczy-utcza 2. 
Kiadóhivatal: Landesmann Miksa és Társánál.

FŐSZERKESZTŐ:
Dr. HOLLÓ ANDOR

Előfizetési á r :
Egész évre 12 korona, félévre 6 korona. Negyed 

évre 3 korona Egyes szám ára 12 fillér 
Hirdetéseket a legjutányosabb árban közlünk

A közönséghez !
A „Felsőmngynrországi Hír. 

Iap“ a háború tartama alatt he
tenként háromszor : héttőn, szerdán és pénteken jelenik meg.

Imponáló
az a boszorkányos gyorsaság, 
amellyel Németország jobbra is, 
balra is üt egyszerre. Még cso
dálkozó elképpedésre sem hagy 
időt az ellenségeinek. Früstökre 
tönkrebombáz egy hadikikötőt, 
ebédre bevesz egy győzhetetlen
nek hitt várat, és meglássátok, 
hogy holnap, vagy holnapután 
vacsora időre az egyik lába Pá- 
risban lesz, a másik pedig Szent
péterváron. Képes megenni a fran 
ciát is, a muszkát is szőröstől- 
bőröstől, amellett, hogy közben 
ráér Angliát is oldalba figyelmez
tetni és a tengerek vizét egy ki 
csit felkavarni.

Az ilyen bravúros munkát sze
retjük. Ez a hadjárat örök dicső
sége lesz Vilmos császárnak és 
pompás hadseregének.

#

Imponálóan szép a mieink vi
selkedése is. Már napok óta át
léptük az orosz határt és több
ször véresen visszavertük az oro
szokat. Az orosz harctéren a né
metekkel együtt operálunk) s méltó

A róka-klub.
Irta: Szénián Lajos.

II.
Ugyan ebben az időben kapta 

meg a másik levelet Sarlós Tibor. 
Felbontotta s amint átfutotta a so- 
sorokat, kellemetlen érzelem fogta 
össze szivét és ajkába harapott,

—  No hát mi szépen vagyunk! 
mondta s egy heves mozdulattal az 
asztalra csapta a levelet, majd fel 
és alá járkált a szobában es szeme 
a i órára tévedt.

—  F. 1 öt. Még egy kínos más
fél óra és azután még ki tudja, hány 
kínosabb Dap.

Nem tudla, hogy mit csináljon. 
Járkált, leült, de nem találta helyét 
és végre felvette kalapját és a levél
lel zsebében elment.

Beült egy kávóházba és elme
rült gondolataiban, meg bánatának 
fájó szenvedésében. Lassan telt az 
ideje. Többször elővette a levelet, 
átolvasta s aztán vissza tette zse-

fegyvertársai vagyunk a német 
hadseregnek. A mi csapatainkról 
is ragyogó haditények hirét 
veszszük és büszkék lehetünk a 
fiainkra.

A szerb határon történt epi
zódok pedig a magyar katonák
nak olyan hősies bátorságát, ha- 
láltmegvető elszántságát, lelkese
dését, ügyességét és temperamen
tumát tanúsítják, amilyenre csak 
magyar katona képes. Lent a 
Duna mellett már eddig is olyan 
bravúros hőstettek igazolták a 
hires magyar vitézséget, amelyek
nek hallatára szivünk megdobban 
a büszke örömtől.

*

Impozáns és igazán szép most 
a nemzetiségeink szerepe is. Most- 
nincs nemzetiségi kérdés, most 
nincs faji gyűlölet. Az ország 
sokféle anyanyelvű polgárai most 
mind megértik egymást és meg
értik a haza hivó szózatát. Lel
kesen vonulnak a zászlók alá és 
örömmel mennek a harc me
zejére.

Most magyarok és testvérek 
vagyunk valamennyien. Legyünk 
is azok mindörökké és meg fog 
áldani bennünketa magyarok istene.

Menyasszonyi kelengye
bevásárlásnál ajánljuk

Szegő Sándor
áruházának nagy fehérnemű osztá

lyát. Elsőrangú áruk, olcsó áark.

bébe. Fél hatkor felkelt az asztaltól 
és elment. Már tudta, hogy mit fog 
caioálni . . , Sétált még egy ideig 
s aztáu befordult egy mellék utcába.

—  Tehát ez az utca volna az.

Körülnézett. Mindenfelé szeré
nyen meglapuló, alacsony házak. 
Az egész utcában csak néha-néha 
lehetett látni egy egy siető embert. 
Elővette az óráját, megnézte. Pont 
hat óra volt.

—  Miért nem tudtam éu ezt 
előbb. Az ember el sem hinné. N ő 
dé végére járok ón mindennek.

Es ugyanígy gondolkozott az 
utca másik végén Marryka is, Sűrűn 
le volt fátyolozva és lassú léptekkel 
haladt beljebb az utcába. Egyszerre 
megdobbant a szive. Szembe látta 
jönni Tibort. Nagyon különösen 
érezte magát a közel volt a síráshoz. 
De viszatartotta magát. . . E s egy
szerre ott állottak egymással szem
ben. Nem köszöntek egymásnak. 
Egy  pillanatig némán állottak s T i

Olvasóinkhoz.
Mint azt már olvasóink tudomá

sára hoztuk, lapunk a háború tar
tama alatt hetenként háromszor, és 
pedig hétfőn, szerdán és pénteken 
délután jeleuik meg.

„Zemplén** laptársunk közö3 meg
állapodás szerint kedden, csütörtö
kön és szombaton jelenik meg, s 
ezzel a megegyezéssel lehetővé tettük 
hogy az újhelyi közönség naponta 
értesüljön a háború legfrissebb ese
ményeiről.

Tettük ezt azért, hogy eleget te
hessünk olvasóközönségünk fokozott 
igónyeiuek, amelyet mindig becsület
tel és ambícióval szolgáltunk. E'.etbe- 
léptetlük az uj rendet, dacára annak 
hogy ez nem csekély áldozatunkba 
kerül.

Újításunk különösen nagy fon
tossággal bir most, amióta a postai 
közlekedés korlátozása miatt a fő
városi lapok egy egósznapo3 késés
sel érkeznek városunkba, s a közön
ség pontos és megbízható távirata
inkból mégis idejekorán értesül az 
eseményekről.

A közönség eddig is a legna
gyobb elismeréssel honorálta áldo
zatkész buzgalmunkat, de minthogy 
bizonyos oldalról azt a nevetséges 
és rosszakaratú vadat halljuk, hogy 
„hazug hirekkol pályázunk a jóhi
szemű közönség zsebére,** —  ismé
telten szükségesnek tartjuk hangsú
lyozni, hogy

táviratainkat a miniszterelnök
ségi sajtóiroda közvetítésével,

bor eléggé erősnek érezvén magát 
megszólalt

— ■ Mit jelent e sűrűn lefátyolo
zott arc.

—  E s mit keres itt maga ebben 
az utcában ? —  viszonzá Maryka, de 
már majdnem sirt.

—  E s  Tibor elővette a levelet, 
szó nélkül odaadta Marykának. S  
Maryka elvette és elolvasta.

Kedves Barátom I

„Szép raennyasszonyod ma 
délután hat érakor találkozni fog 
egy csinos fiatal emberrel. Ha 
meg akarsz róla győződni, menj 
el a Pacsirta utcába, és ott el 
fogsz ámulni.**

E s  Maryka elővett egv másik 
levelet és oda nyújtotta Tibornak.

Mélyen tisztelt Kisasszony !
„Derék vőlegénye ma dél

után hat órakár találkozni fog 
egy nagyon csinos leánnyal. 
Ha meg akar rólagyőződni, men

tehát feltétlenül megbízható 
forrásból kapjuk. Csakis hivata
losan approbált híreket közlünk, 
s Így azok valódiságához két
ség nem férhet.

Olvasóközönségünk tehát egé
szen nyugodt lehet aziránt, hogy 
közleményeink teljesen auteulikus- 
sak és megbízhatók. Mi nem szoktuk 
magunkat hamis hírek költésével ne
vetségessé tenni és lapunk jóhir- 
nevót bepiázkolui, mint némely, jó- 
hirüségükről hírhedt lapok.

Segítsük
az átvonulö katonákat.

Az újhelyi pályaudvaron egy
mást érik a katonai vonatok. Esek 
a vonatok szállítják a harctérre vé
reinket, akik feleséget, gyermeket, 
anyát, testvért, menyasszonyt idehasa 
hagynak, lemondanak javaikról, ke
nyérkeresetükről, hogy fegyverrel a 
kezükben menjenek hazánk ellensé
gei ellen. Fiatal életüket lelkesedve, 
könnyű szívvel teszik kockára a 
hazáért s dalolva, a királyt és hasát 
éltetve vonulnak a háborúba.

Ezek a derék katonák tulssufolt 
vonatokon, a legcsekélyebb kénye
lem hiján, sokszor nélkülözések kö
zepette teszik meg a fáradságos, 
hosszú utat. De önmegtagadással 
tűrnek mindent, mert a"faradalraakat 
a szenvedéseket enyhíti az a föl 
emelő tudat, hogy a hasáért fárad
nak, a hazáért szenvednek.

Olvashattuk a lapokban, hogy 
más városok közönsége milyen lel

jen el a Pacsirta utoábaésamit 
ott majd megtud as meg fogja 
lepni.

Es egymásra néztek, előbb ko
molyan, aztán elmosolyodtak mind
a ketten.

Mit csinálunk most, kérdő Maryka.
—  Most haza megyünk.
—  Haza megyünk és holnap 

estére meghívjuk a „Róka K lub“-ot 
és felmentést kérünk a további heo- 
oek alól.

E s  másnap este kitünően mula
tott az egész társaság, csupáa a fiata
loknak volt egy kicsit kellemetlen 
az egymás tudtán kívül, egymásnak 
adott redez-vous-nak gyakori emle
getése. . .

III.

E s  a Róka-klub újra éledt és 
csengett kaoaj, sziporkázott as ötlet 
és újra főzték a terveket.

(V égé.)

POLENAI GYÓGYVÍZ!
Természetes érvényes savanyuviz-forrés. Különleges szer gyom orba «s  köszvény ellen. KHOn* 
ízű. inén Uditő ásványvíz. T e l j e !  vegyítve a legjobb nyálkaoldó szer. Borral vegyítve a lag|obb ffrOccs.
...............     —  K A P H A T Ó  M I N D E N Ü T T .  ■ ■ ■■ =
--------------------------------- —  Lapunk mai száma 4  oldok
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kés ünneplésben résiesiti az átvo
nuló katonákat. Nem elég, ha csak 
áldásunk és imádságunk kiséri ut 
jukra derék vitézeinket. Utravaléul 
jól esik nekik egy kis sonka, egy 
ital bor, egy pipa dohány, ami kel
lemesebbé teszi a hosszú utazást és 
kedves dokumentuma az itthon ma
radottak szeretetének és lelkesedé
sének.

Felkérjük ennélfogva Ujhely 
város közönségét, különösen a ne
mesen érzó hölgyeket, hogy utánoz
zák más városok példáját és lássák 
el az átvonuló katonákat egy kis 
jóizü utravalóval. Hiszen ott a csa
tatéren érettünk fognak küzdeni, 
érettünk fognak élni vagy meghalni. 
Aa ő nagy áldozatukért megérdem
lik ezt a csekély áldozatot.

*

Fenti soraink megírása óta ha 
zafias örömmel kell megállapítanunk 
hogy az újhelyi társadalom máris 
akciót indított az átvonuló katonák 
segítségére.

A  jó [példával elöljáró nemeslel 
kü hölgyek és urak az átvonuló ka
tonákat magyarosan megvendégelték 
és meleg, kedves ovációkban része 
Bitették.

Kövessük mindnyájan ezt a 
dicséretre méltó példát. Isten áldása 
lese az adakozókon.

A  segély bi zottság
A  hadba vonultak családtagjai

nak felsególyezósére a raai napig a 
következő adományok folytak be.

1. ) Sególyző nagybizottság aug. 
hó 4-ik ülésén a megjelentek 360 
koronát adományoztak, a mely ado
mányhoz hozzá járultak: Székely 
Elek 50 korona. Schiller Kálmán,
dr. Nagy Béla, dr. Lichteustein 

Jenő, dr Ambrózy Ágoston, Réz 
Qyula, Fenyő József, Könsch Dezső* 
dr. Klein Károly, Bluraenfeld Adolf, 
dr. Nagy Arthur, Behyna Miklós 
dr. Hornyay Béla, Grünbaum Simon 
20 kor. dr. Berger József, Alexan
der Vilmos, Hericz Sándor, Kardos. 
Ignácz, Gecsey Jenő 10 kor. A  Keresk, 
kör által gyűjtött 211 kor. hozzájá
rultak :

2 . )]Lányi]Jenő, Grünbaum Simon 
Kincsessy Péter, Welther László, a 
„Hangya,H 20 kor. György Lajos, 
György Sándor, Reichard Ármin 
Szegő Sándor, dr. Garay Ármin 
Kardos Zsigmond, dr. Ilollo Andor, 
10 kor. Szenes Lipót, Reichard Dé
nes, Pallay József, Blumenfeld Jó
zsef Schveiger Márkusz 5 kor,

Klein Kálmán, Fisoher György, 
Grünberger József, Várady György, 
Elischer János 2 kor. Vértesi Zsig
mond, Gönczy Gyula, Grünspan Her
mán, Kozma Ármin, Knopfler Sán
dor, Radó Ödön 1 kor.

A  pénztárba átadott s befolyt 
360 több 211 azaz összesen 571 ko
rona.

Saujhely 1914. aug, hó 8.
Hönsch Dezső

a sególyző nagybizottság pónztárnoka,

T i l o s
a hamis hírek terjesztése

Sátoraljaújhely város rendőrka
pitánya a hadi állapotra való tekin
tettel a következő hirdetményt 
tette közzé:

H IR D ET ÉS .
A  hadiállapotra való tekintet

tel a fegyveres erőre, annak tag
jaira vagy a közönség megréraité- 
sére és a lelkesedés csökkentésére 
alkalmas hamis, hazug híreknek 
terjesztése tilos. Akik azt mégis 
elkövetik, szigorúan büutettetui 
fognak.

Saujhely, 1914. aug. hó 6-án.

Schtnidt Lajos 
rendőrkapitány.

Üzérkedés 
a háborúval.

Egyes vidékeken, igy nálunk 
is, lelketlen üzérek elhitetik a nép 
pel, hogy a mozgósítás céljából be
sorozott lovak ára fejében adott 
utalványokat nem fogja a kincstár 
beváltani, sőt itt-ott a papírpénz el- 
értóktelenitésót is hirdetik s az ez 
utón félrevezetett egyének tulajdo
nában lévőutalványokat és papírpénzt, 
ez által jóval értéken alul veszik 
meg,

A  kormány sürgős rendeletben 
hívta fel a közigazgatási hatóságok 
figyelmét ezekre a jelenségekre és 
utasította őket, tegyék közhírré, 
hogy aki a közönség ily gononsz 
tévedésbe ejtésével másnak kárt 
okoz s ebből magának jogtalan hasz
not szerez, csalást követ el s eljá
rása a büntető törvény rendelkezése 
alá esik.

Ennélfogva az igazságügyi mi
niszter is utasította a kir. ügyésze
ket hogy hasonló üzelmek megtör 
lása körül a legnagyobb huzgalora 
mai és szigorral járjanak el.

Az akció sikere érdekében uta
sította a kormány a közigazgatási 
hatóságokat, hogy tudomásukra jutó 
hasonló üzelmek esetében a büntető 
eljárás megíndinditásáról gondoskod
janak s azzal a kéréssel fordul úgy 
a kárvallottakhoz, mint a közönség
hez is, hogy minden ily esetet hoz
zanak a hatóságok tudomására.

1 p i l i s i  Au.
A  polgármester veszedelmes csa

lás ellen óvja a közönséget a kö
vetkező hirdetménnyel :

Egyes lelketlen üzérek a moz
gósítással egybekötött izgatottsá
got arra használják fel, hogy hi- 
resztelik, hogy az oroszok nem so
kára bevonulnak s a gabonanemüe- 
ket a tulajdonosoktól el fogják 
szedni.

Az üzérek a félrevezetés foly
tán keletkező nyugtalauságot arra 
használják fel, hogy a gabonane- 
müeket olcsó áron összevásárolják.

A  város közönségét ezen rossz
akaratú híresztelések alaptalansá
gáról megnyugtatom azzal, hogy 
az ilyen lelketlen üzérek rosszaka
ratú híreszteléseitől magukat fél 
revezettetni ne hagyják.

Székely,
h. polgármester.

Aratni fognak 
a népfelkelők.

A  honvédelmi 
miniszter rendelete.

Azok, akik attól tartottak, hogy 
a beállott háborús események foly
tán az aratási és csóplési munkála
tokban zavarok lesznek, hogy a ter
més lábon, vagy elcsépeletlenül ma
rad, megnyugodhatnak. A  kormány 
gondoskodik, hogy a magyar fold 
termése learattassék, hogy miuden, 
arai értéket a föld ez évben adott, 
a közgazdaság javára felhasználtas- 
sék.

A  bevonult gazdák é3 munká
sok helyett aratni fognak a katonák. 
Népfölkelők és más katonai csopor-

VisszavertUk 
az oroszokat.

Budapest aug 9.

A tegnapi napon Michowig 
előnyomult csapataink derekasan 
folytatlak az offenzivát. Estig a 
hegységek 40 kilométernyi újabb 
területen birtokunkban voltak. 
Ezzel kapcsolatban a Visztula part
ján álló csapatok átkeltek a fo
lyón és a túlsó parton foglaltak 
állást.

Keletgaliciában csapataink ha
talmukba ejtették az ellenséges

tok amelyek még nincsenek elfog 
lalva azzal, hogy az ellenséges terü
leten arassanak babérokat, itthon 
fogják mindenki számára learatni a 
termést, hogy egy óv munkája és 
eredménye veszendőbe ne menjen. 
A  háború nem viszi el a mi kenye
rünket. Maga a katonaság gondos 
kodik arról, hogy ez a kenyér meg 
legyen.

A honvédelmi miniszter ugyanis 
13452j914. számú rendeletével közli 
a város polgármesterével, hogy ara
tásra, behordásra és C3éplósro a fel
tétlenül szükséges mérvben népfelkelő 
és katonai csoportokat polgári ruhá
ban fog kirendelni.

Ezen katonai csoportokat a vá
rosba küldik ki és a polgármester 
illetve a katonai ügyosztály vezető
je fogja kérelemre az egyes nagy- 
birtokosokhoz vagy egyenkint saját 
munkájuk végzésére, esetleg kisegí
tőként máshová is kiküldeni.

Minthogy ezeu katonai munkás 
csoportok csupán folyó évi szeptem
ber hó 1-ig lesznek foglalkoztatva, 
a munkásoknak száma már most 
jelentendő be kire ndelhelésük végett 
a hadtestparancsnokságnál.

A z érdekelteket ez utón értesíti a 
váro3 tanácsa, hogy amennyiben ara
tási munkálatokhoz ilyen munkások
ra szükségük van, azt a katona ügy
osztály vezetőjénél azonnal bejelent
sék.

Szerb foglyok
Uihelyben.

Ma ide szállítottak Budapest
ről 18 Ó szerbiai illetőségű szer
bet. Ezek a szerbek Zimony vi
dékén mint munkások kerestek 
alkalmazást. Ott vették őket őri
zet alá s egyelőre Sátoraljaúj
helyben fogják őket elhelyezni.

területen fekvő Radzivovlov ha
tárhelységet, mely Veroziggal 
szemben fekszik, azután Wolocisk 
helységet, mely Podvolciskkal 
szemben fekszik ésOrosnysoeljcat 
Csernovite közelében.

Az ellenséges lovas járőrség 
minden kísérletét, hogy kelet és 
közép Galíciába betörhessen, 
meghiúsítottuk. Zalovce mellett, 
Brody ésTarnool közöttaz ellensé
ges támadás visszaverésekor 4 
orosz kozák elesett és 2 megse
besült.

jtöai távirataink.

W E I S Z  J Ó Z S E F  sirkőraktár és kőfaragóüzlet 
Sátoraljaújhely, Rákóczi-utcza 21 szám. Gálzsécs.

Nagy választék bel- és külföldi m árványban u. m . fekete svéd 
Gránit, Syanit és Labrador sírkövek felállítását, vésését, eset
leg régi sírkövek rendbehozatalát és aranyozását is vállal.

Szép, pontos és jó munkát biztosit.

/ /
/ /

/ '  I  1 /

7/
i  II



64. szám (3) FELSOMAGYARORSZAG1 HÍRLAP Hétffi, augusztus 10.

A  déli harctérről.
Budapest aug 9.

A  déli harctérről az a hír ér
kezett, hogy a montenegróiak 
tegnap délután 3 óra 40 perckor 
heves tüzelést kezdették, a Bo- 
chedi Kataro tájin fekvő teodo 
szakasz ellen. Tüzérségünk eré
lyesen viszonozta a tüzelést, úgy 
hogy a montenegróiak hamaro 
san elnémultak. A montenegróiak 
ágyúzása teljesen eredménytelen 
volt és sem csapataink nem szén 
védték veszteséget, pozíciónkban 
sem ejtettek semmiféle kárt.

A z oroszok 
visszavonulnak.

Berliu aug. 9.

A  Wolff ügynökség jelenti :
Tegnap este Schmalleningc- 

ken mellett Pilsittól három mért- 
iöldnyire keleti irányban két szá
zad oros^ gyalogság és egy gép
fegyver osztag megtámadott há
rom század Landwehr katonasá
got. A landwehr csapatok arra 
kényszeritették az oroszokat hogy 
Jurboli felé vonuljanak vissza.

Visszavert orosz 
■ovasdandár.

Berlin aug. 9.

A német határvédelmi vadász
csapatok Bialia mellet Johannisz- 
thaltól keletre visszaverték egy 
orosz lovasdandár támadásait: 
Nyolc ágyú és lőszerkocsi a né
metek birtokába jutott.

Franciák
kegyetlenkedései.

Budapest aug. 0.

Frankfurtból jelentik, hogy a 
montekarlói játékbank aligazga
tóját kémkedés gyanúja miatt a 
franciák agyonlőtték.

A Riviéráról visszaérkező né
met, osztrák és magyar utasok 
borzalmas dolgokat beszélnek a 
franciák kegyetlenkedéseiről.

H Í R E K .

Lelkesedik
az ország népe a háborúért és 
halálraegvetóssel megy a harc
térre.

A  lelkes haugu’at jellemzé
sére közöljük a verset, amelyet 
egy egyszerű kerékgyártó pol
gártársunk irt, s amely a maga 
kedves primitívségében hü kó
pét adja a polgárság gondolkozá
sának,

íme a vers :A felsőmagyarországi népfelkelők indulója.
Isten veled kedves, jd feloségem 
Hí a haza, a harctérre kell mennem 
Viselj gondot kedves gyermekeinkre 
Imádkozva tokintsotek az égre.

Százados ur jelentkezünk, itt vagyunk, 
Mertnegyvenkótóvesekmőgnőin vagyunk

'De bár volnánk akár hatvanöt ővos 
A hazáért moghalni volnánk képos.

Polgártársak gyerünk he hát Ujhelybo 
Fogjunk fegyvert a közünkbe.
Mutassuk meg annak a nagy muszkának 
Hogy fiai vagyunk Foroncz Jóskának.

Relgrád fölött tornyosodik a felhő 
Sir a babám mórt u igaz szorotő 
No sírj babáin visszajövök to hozzád 
Ha megbosszuljuk a trónörökös párt.

Szülő, rokon, testvér, barát siratja,
Mórt azt hiszi, solia többel nőm látja.
Ha meg balunk ott kint a csatatéron 
l’ényos csillag lösz bo ölünk az égen.

Do odhaza marad a családunk,
Fáj a zzidtink ha orro gondolunk,
Arra kárjűk oltalmazzák inog őket 
Adják meg nekik a konyorükot.

Most már nincs több csuk ennyi a kérésünk 
Novpljétok fel őket majd mi holyottünk 
Mert ő bolőliik lösznek a magyarok 
Ki azt mondta a hazáért meghalok.

Tömön János
korékgy ártó.

—  Halálozás. Osváth Mátyás 
nyugalmazott mádi plébános hosz- 
szas szenvedés után meghalt Uj- 
helybon, öccsének Osváth Ferenc 
nyugalmazott járásbirónak házánál. 
Az elhunytat szombaton délután 4 
órakor temették el. A haláleset vár 
megyoszerte nagy részvétet ke'tett. 
— Szívós Mihály a sárospataki ref. 
főiskola főgimnáziumának 38 éven át 
rendes tanára, életének 74 ik, nyu
galmazott tanárságának 12-ik évében 
folyó évi augusztus hó 6-án elhunyt. 
Temetése folyó hó 7 én délután 5 
órakor ment végbe általános és 
őszinte ró.-zvét roelett. —  Kórészy 
István, a sárospataki főiskola nyug. 
tanára f, hó 8 án meghalt. Kiter
jedt nagy család gyászolja az el- 
hunyta, kinek halála általános rész- 
détet keltett.

—  A „Tokaj és Vidéke" és a há 
ború. Tokaj ós vidéke című tokaji 
laptársunk a háborús állapot raeg- 
szünéséig felfüggeszti kiadását és 
nem fog megjelenni,

—  A bodrogközi jótékony nöegye 
sülét ünnepélye elmaradt. A  mint & 
bodrogközrői értesülünk, —  az ot
tani jótékony nőegyesület, - -  illet
ve elnöknője, Mailáth Józsefuó gróf
né által tervbe vett és eiőbb augusz
tus 9 ikére kitűzött, —  később azon
ban augusztus 15 ós 16-ikára áttett 
népünnepély az időközben beállott 
háborús bonyodalmak folytán ez 
idő szerint végleg elmarad.

—  A közigazgatási bizottság mai
üléséről he yszüke miatt lapunk leg
közelebbi számában számolunk bo.

—  A tábori postahivatalok mii 
ködésére vonatkozólag a kereskede
lemügyi miniszter ál al kiadott és 
már közzétett hirdetménnyel kapcso
latosan közhírré tétetik, hogy a tá
bori postahivatalok működésűket 
1914 évi augusztus hó 4 ón meg
kezdek s igy a postahivatalok és 
postaügynöksógek a tábori postákkal 
továbbítható küldeményeket már 
felvehetnek, azonban magántávirat 
váltás és magán telefon beszélgetés 
a hadrakelt seregtől ós viszont tilos,

—  Vigyázzunk a léghajókra és a 
repülőgépekre. A  honvédelmi minisz
ter leiratilag értesítette a az alis
pánt, hogy Ausztria területén több 
ismeretlen léghajót és repü őgépet 
láttak. A  leirat utasítást tartalmaz 
arra vonatkozólag, hogy abban az 
esetben, ha a vármegye területéa

léghajó vagy repülőgép szállana le, 
erről a legközelebbi katonai ható
ságnak azonnal jelentést kell küldeni.

—  Megölte a szive. Tokajból je
lentik, hogy Bodnár györgynó f. hó 
2-án délután kisérte ki az állomásra 
bevouuló fiát. Az anyai szív fájdal
ma annyira erőt vett rajta, hogy 
haza kellett szállítani az állomástól. 
Hétfőn viradóra meghalt. A  bonco
lás alkalmával megállapították, hogy 
szive repedt meg a szegény anyá
nak a harctéré indu’ó fia olvesztése 
miatt érzett nagy fájdalmában.

— A postafönök értesíti a kö
zönséget, hogy élesztőt, vagy élelmi 
szert 5 kilogramm súlyig feladható, 
mely tartalmit alaposan átvizsgálják.

—  A végzetes tévedés áldozatai
Nagymihályi tudósítónk Írja : Strömpí 
Bal nagymihályi vendéglős sógorá
val, Suttor Rezsővel f. hó 7 ón este 
motorbiciklin Ungvárra utazott, hogy 
hadbaiflduló rokonaiktól oibuomsza- 
nak. Éjjel fel 11 ^órakor Szobránc 
községhez értek, ahol az e barruá- 
dozott úttesten csendőrök állottak 
őrt, kik egy francia kémeket szállító 
autó feltartóztatására voltak kiren
delve. A  cseudőrök az éj sötétjében 
megállásra szólították fel a két utast. 
Ezek a osandŐrök kiáltását a nagy 
zajban nem hallották ugyan, de a 
lezárt sorompó előtt mégis fékeztek. 
A fékezéssel járó kattogás azt a hi 
edelmet keltette a cseudőrköbeu, 
nogy az utasok reájuk lőnek és 
ezért fegyverüket használták. A  8 
lövés közül kettő Strömp't egy pe
dig Suttert találta. A gyorsan elő
hívott dr. Ruisay Gábor járásorvos 
i szerenosótleu Strömp'.öu m ír uam 
segíthetett már, Sutter sérülése nem 
veszélyes.

—  Tűz. Tegnap délután 3 óra táj- 
bau kigyu’adt a köztemető közelé
ben levő szalmatokgyár épülete. A  
tüzet alighanem cigarettázó gyerme
kek gondatlansága okozta. A  nagy 
szól miatt csakhamar tüzet fogott a 
Haas- és Moskovits-féle borház is. A 
tűzoltóság, dacára a vízcsap távol
ságának és az erős szélnek, sikere
sen lokalizálta a tüzet.

—  Automobilszerencsótlensóg
Fián ki Alfr-’d, a szerencsi gibárti 
elektromos müvek r, f. igazgatósé, 
gát f. hó 6-ikáii éjjel két katona 
felverte ós a hadtestparancsnokság 
nevében felszólították, hogy autó 
mobilján szállítsa őket Niregyházá* 
ra. Franki Alfréd készséggé tett 
eleget a felhívásnak és maga ve
zette a g^pet. Nyíregyháza alatt 
puskaropogást hallottak, amire meg 
is ál.ottak és a kocsiból mindannyi
an le is szálltak. Amint igy tétlenül 
állanak jött feléjük a többi pu ka- 
golyó, melyek közzüi 1 drb. találta 
Ffünkl Alfrédet. Franki összorogyott 
a nagy fájdalom alatt. Nem veszé
lyes, de rendíivü! fájdalmas sebével 
beszállították a nyíregyházi szanató
riumba, ahol gipsz kötést is kellett 
rajta alkalmazni. A  rokonszenves 
igazgató és családja iráut általános 
a részvét Szerencsen.

—  Hódit a jó példa. Dr. Nógrádi 
József miskolci ügyvéd után most 
Dr. Gergely Mihály tokaji ügyvéd 
jelentkezett önként katonai szolgá
latra.

—  Körözés. E gy  katona láda és 
egy télikabát találtatott, melyet tu 
lajdoDjogát elfogadhatóan igazolja, 
egy éven belül a rendőrkapitányi

hivatalban átvehető. Aontul a talál* 
tárgyak el foguak árveroatetni.

—  Önkéntes jelentkezések a há
borúra Olyan nagy most a haroi 
kedv, oly irigykedéssel nézik a nem 
katonák a hadba vonulókat, hogy 
különösen a fiatalabb nemzedékből, 
akik még nem érték el a védköte- 
les kort sokan jelentkeznek rendes 
szolgálatra, akik háborúba kivánkoa* 
nak. Egyelőre azonban nőni igen 
teljesül kívánságuk, mert kiképzé
sükre most nincsen alkalom sem 
elhelyezésükre alka'mas hely, de 
minden jelentkezőt előjegyzésbe 
vesznek ós később talán sor kerül 
reájuk. Addig pedig folytathatják 
polgári foglalkozásukat.

—  ítéletidő Lasztócon. Lasztócon 
e hó 3-áu egy orkáuoal, felhősza
kad issal jött eddig sohasem látott 
jégeső a kapás véleményeket ós lá
bon álló gabonanemüoket teljesen 
tönkre verte. A  kár óriási nagy, 
mert biztosítva semmi sem volt. A  
rettentő zivatar alkalmával Szalai 
János házába a kéményen keresztül 
becsapott a villám ós a tűzhelynél 
foglalatoskodó Szalainét agyousuj- 
tóttá, leányának pedig mindkét lá
bát úgy összoógette, hogy lábai csu
pa seb és fekvő beteg*— Felhívás. A posta és 
távirda főnöke felkéri azon na
gyobb deákokat, akik a táviratok 
széthordását elvállalják, hogy ná
la személyesen jelentkezni szíves
kedjenek.

LEGÚJABB.
Budapest aug. 9.

A  déli harctérről.
A déli harctéren négyezer 

négyezer montenegrói Trebinjétöl 
keletre határaink felé indult, de 
visszaveretett, kétszáz halottjuk és 
számos sebesültjük van.

MontenegrőrAI.Szigetvár nevű cirkáló An- tivarinál szétrombolta a montenegrói Rádió állomást.
A z orosz harctérről.

Kelet és középgaliciában csa
pataink az egész vonalon vissza
verték a betörni akaró oroszo
kat, egyik helyen a kozákoknak 
90 halottjuk van.

ElsUlyesztett 
Angol gőzős.Fiúméból tegnap érkezett Kelet nevű gőzös kapitánya jelenti, hogy augusztus 4-én Zante szigete mellett nyilt tengeren Warrion angol cirkáló romjaira bukkant, való- szinll Groeben német cirkáló sülyesztette el.

Peltílös-szerkcs.tő:
Dr. K A R P A T H Y  L Á S Z L Ó

Kiadótu'ajdonos:LANDESMANN MIKSA
IVOR I LEVÉLPAP ÍRO K.

50 levélpapír és 50 boríték 1 korona 
Landesmann Miksa és Tsa. papirkereskedésében.
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Ajánljuk a t. építő, építési és mésikereskedő urak szí
ves ügyeimébe az általunk kizárólag fával égetett, teljesen 
kJmentes

I. rendű darabos meszet,
mely kiadói voltánál fogva az összes hazai termékeket felül
múlja.

Levélbeli megkeresésekre azonnal válaszolunk, távirati 
megrendeléseket elfogadunk.

Bankegyesület részvénytársaság 
Zemplén-Iaöamóczi mész- és agyagipar

telepe Sátoraljaújhely, 
Sürgönyeim : Bankegyesülel. Teltfen 82.

KRISTÁLY forrásásvány v í z
Étvagyat javit. Gyomorrontást megakadályoz. Több 
mint ezer orvos ajánlja. Kapható minden fűszer és 
csemege üzletben, jobb vendéglőben és kávéházban. 
Főraktár: Kornitzer Lípót sőrnagykereskedő 
cégnél Sátoraljaújhely. Szt. Lukács-fürdő Kutvál-

lalat r. t. Budapest, (Buda.) ^

SALGÓTARJAN1 j
Kőszénbánya Részvénytársulat

széntermékei (szobafiitésre és ipari czéiokra)

NEUMAN JENŐ cégnél
Sátoraljaújhely

rendelhetők meg. Ugyanott legjobb minőségű apró és 
durva szemű kétszer mosott kovács szén és koksz 

valamint porosz briket kapható.
Superfosfát-m űtrágya Káli-só

Egy jó házból való fiú

tanulóul
felvétetik Klein Géza fű

szerkereskedésében. gr. 

Somogyi Ilona-utca 17.

Kiadó lakások.
A Kazlnczy-utca S. számú házban 

az Osztrák-Magyar Bank fiókja által 

eddig bérelt lakás azonnal kiadó.

" ...............™r~
Gyermekeimnek nem adok élesz- 

tővel készített tésztákat, férjem, 
ki gyermekorvos, határozottan el
lensége az ilyennek. Minthogy 
azonban a kicsinyeknek a tészta 
kell, lepényt, tortát s felfujtat Dr. 
Oetker-féle sütőporral készítek 
nekik. Vacsorára gyermekeim tej
ből és tojbásól puddingot kapnak, 
mit a kitűnő Dr. Oetker-féle pud- 
álngporokkal készítek el, vagy pe
dig crémet Dr. Oetker-féle dibona- 
crémporral. Változatosság kedvé
ért kicsinyeimnek Időközönként 
Dr. Oetker-féle vörös darát adok, 
mi egy kitünően frissitő utőétel. 
Mindezen ételek ízletesek, táplálók 
és last nőt least voltuk dacára 

olcsók.

E la d ó  ház.
A  LAnyay-utcaa 52 sz.

h á z  s z a b a d  k é z b ő l

eladó.

Orvostan és joghallgatók
kik tanulmányai
kat Budapesten 
akarják folytatni 
intelligens izra
elita úri család
nál fényes ellá
tást kaphatnak,

Gzim a kiadóhivatalban.

Klein József
szobafestő tapétázó és mázoló 
Saujhely, Rákóczi-u. 63.

I-ső rendű modern kivitel, 
legfinomabb bel- és kül

földi anyagok.
Telephon 22. sz.

Cserépkályhák
FOLYTONÉQŐ

patent betéttel, mint a vas 
folytonégó kályhák. Cserép
kályhák a világhírű Hardt- 
muth fehér csempéből.

Eperjesi cserépkályhák, márvány 
és gránit

S Í R E M L É K E K
bizományi eladása

SÁTORALJAÚJHELY.
Kályha és slrkőügyben levelek BEHYNA 

MIKÓS címére kéretnek Szfget-utcza 12. sz.^  miivua címere neremeK azigei-uicza n . sz.

•oeoüeaeaeaeaüeDeaeDeaeoeDo#

K ö L L A m r -
3 ö R i E M E z ^ ; B! r Nz;
SZAGTALAN FEDÉUFMEI

KOLLARIT-
Ii At IhHIÖ'/ kaucsulc-komposicióval be- 
UU1 ItTliüZl vont ruganyos viharbiztos 

és időtálló

Szagtalan
fedéllemez

A jelenkor legjobb tetőfedő lemeze. 
Végtenül tartós 1 Régi zsindely tetők 
átfedésére kiválóan alkalmas. Sem má
zolni, sem mészlével bekenni nem kell
Kapható : Htrcz Kálmán fia vask«r«sk. Sátor
aljaújhely, Markovit! Maytr faktrctk. Tőket®- 
rebes. FUlöp Tivadar fakeresk. Klrályhelmee*.

Motorbenzin
Petroleum

Motoriizemolaj
A z Első Sátoraljaújhelyi Petroleum Fino

mító Részvénytársaság 
^  sátoraljaújhelyi gyára.

l j  benzint, petróleumot, és motorüzemolajat, az áru 

5  valamint a hordók értékének lefizetése ellenében, 

korlátlan mennyiségekben szállíthat, ha a vevők 

az árut a gyárból szekéren elvltetik.

L E G B I Z T O S A B B
a is. és kir. kiz. szabadalmazott MALÁRTSIK-téU

patkónyirtó pogácsa
patkányok, agerek, vakondok elpusztítására. Prábadoboz 2 K. Háziálla
toknak nem ártalmas. Kapható gyógyszertárakban és drogériákban.

]Vfalártsik jjyörgy Sátoral jaújhely.
Nyomatott Landcsmann Miksa és Társa könyvnyomdájában Sátoraljaújhely.
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