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lÉássj Opli grói,
akit eddig csak mint Magyaror
szág legnagyobb élő államfértiát, 
a magánéletben pedig mint az 
ország legkedvesebb, legszeretet
reméltóbb emberét ismertük, most 
a háborús ország jóléti intézmé
nyeinek szervezése körül olyan 
sokoldalú és fáradhatatlan tevé
kenységet fejt ki, hogy méltán 
megérdemli az ország elismerő 
bámulatát.

A szó és a toll embere, az 
eszmék nagynevű harcosa fénye
sen bebizonyította, hogy a hábo
rús élet praktikus követelményei
nek ellátásában éppen olyan 
nagy és sokoldalú elme, éppen 
olyan zseniális szervező-tehetség, 
mint amilyennek annakelőtte a 
politikai életben megismertük.

Andrá sy Gyula gróf most 
nemcsak nagyszerű cikkeivel tart
ja ébren a nemzeti lelkesedést, 
hanem emellett páratlan agilitást 
lejt ki minden téren, ahol csak 
hasznára lehet nemzetének ezek
ben a történelmi jelentőségű, 
nagy napokban

Annak a háborúnak, amelyet 
mi itthon maradottak vívunk meg 
a munkánkkal, áldozatkészségünk
kel, társadalmi szervezkedésünk
kel, — ennek a háborúnak leg- 
buzgóbbb, legkiválóbb vezéregyé
nisége Andrássy Gyula gróf.

Hogy csak egyik legfontosabb 
és legnagyobb arányú akcióját 
említsük: az övé az oroszlánrész 
a budapesti polgári őrség szer
vezése körül, melynek ő lett a 
parancsnoka is.

Ennek a polgárőrségnek a 
mintájára szervezik országszerte 
mindenütt a polgári őrségeket, s 
igy az országos szervezet meg
alakítása is az Andrássy Gyula 
gróf nevéhez fűződik.

Abban a gyönyörű munkában, 
amelyet Andrássy Gyula gróf jó
léti intézményeink szervezésében 
és szolgálatában kifejt, nemes- 
lelkü felesége is hűségesen kö
veti nagynevű lérje példáját.

E  napokban rendezte be tő- 
keterebesi kas télyát száz sebesült 
harcos részére, akik ott teljes el

látásban és orvosi kezelésben ré
szesülnek, most pedig a főváros
ban buzgólkodik azon, hogy ha
sonló célra rendezze be budai 
palotájának egy részét.

Mig a hős magyar nemzet
nek ilyen vezéregyéniségei van
nak, addig nem kell féltenünk a 
haza sorsát.

Hogyan ülésezik

A kötelességtudó 
polgármester.

A háború következtében beál
lott járváiiyveszedelernre való te
kintettel rendkívül foltos feladatok 
hárulnak most a város egészségügyi 
bizottságára.

A polgármester tegnapelőtt d. 
u. 5 órára összehívta a bizottság 
tagjait, hogy e fontos feladatokat 
megbeszéljék ős a legközelebbi sür
gős teendők felől tanácskozzanak.

A bizottság tagjai, kötelességük 
tudatában pontosan meg is jelentek 
a kitűzött időre, a polgármester 
azonban, — úgy látszik, — megfe
ledkezett a dologról. Vártak reá tü
relemmel, vártak egy félóráig, vár
tak még tovább is, — de a polgár- 
mester csak nem tűnt fel a látha
táron.

A bizottság tagjai végre is 
jegyzőkönyvet vettek fel arról, hogy 
megjelentek, aztán meg szép csen
desen hazamentek

Így ülésezik az egészségügyi 
bizottság és ilyen a kötelességtudó 
polgármester.

A kik a cárért 
imádkoznak.

Ez alatt a óim alatt megírtuk 
legutóbbi számunkban, hogy valami 
„okos" ember nagyképűen „felfedez
te," hogy — az újhelyi zsidók az 
orosz cárért imádkoznak. Az orto 
dox zsidók használnak ugyanis egy 
olyan imakönyvet, amelyet véletle
nül egy oroszországi nyomda ad ki 
s amelyben ennélfogva van egy 
imádság, amely Isten áldását kéri 
az oroszok cárjára. Kifejtettük, hogy 
milyen nevetségesen abszurd dolog

ebből azt következtetni, mintha a 
mi hazafias zsidóságunk az orosz 
cárral rokonszenvezne. A magyar 
zsidók hazafiaága és hűsége min
den kétségen felül áll.

A fenti nevetséges vád cáfola
tára pedig teljesen elég a követke
zőkre utalnunk:

1. Az ország összes zsidó temp
lomában a béke idején iá magyar 
és héber nyelvű imát mondanak a 
királyért és az egész királyi csalá
dért.

2. Most pedig miudón zsidó 
templomban naponta a reggeli és 
esti istentisztelet alkalmával imád
koznak szeretett királyuuk, hűséges 
szövetségesünk, szeretett hazánk és 
dicsőséges hadseregünk mielőbbi 
fényes győzelméért,. Egyúttal azokat 
a héber imákat is mondják, amelyek 
a régi hagyomány szeriut most az 
elmondásra alkalmasak. Ezenkívül 
az ország összes templomaiban ün
nepélyes istentiszteleteket is tartot
tak a magyar és szövetségesünk fé
nyes győzelméért.

3. A mostani nagy hazafias fol- 
buzdulásból a magyar zsidóság rain- 
deuütt kiveszi a maga részét, sőt 
sok helyütt előljár. Hitközségek, 
egyesületek és egyesek nagy lelke
sedéssel készpénzben is százezreket 
adtak a harcba indultak családtag
jainak segélyezésére, a Vörös Ke
reszt egyesületnek ós egyéb segély
alapokra.

4. Abszurd, kacagtató állítás az, 
hogy akadhat zsidó, aki az orosz 
cárért, a zsidók legalábvalóbb elnyo
móját imádkozzék. Kétséget sem 
szenved, hogy az a jámbor zsidó, 
aki azt azicnadságos könyvet, amely
ben a cárért való könyörgés is talál
ható, megvette, nem is sejtette, 
hogy az orosz zsidók számára ki
adott imakönyv.

Mindezeknek közlésével a ma
gunk részéről egyáltalán nem aka
runk filoszemita propagandát üzui, 
de tartoztunk ezzel az igazságnak, 
a méltányosságnak ós felvilágosult- 
ságnak. Mégis . csak bosszantó és 
felháborítóan szomorú dolog, hogy 
most, amikor minden magyarnak 
szent egyetértéssel kell Összefognia a 
haza védelmében, ezekben a törté
nelmi napokban ilyen ostoba gye- 
reksógekkel vagyunk kénytelenek 
foglalkozni.

A mi hős
halottaink.

Élénk emlékezetünkben van 
még az a lélekemelő, kedves es
te, a mikor az egész újhelyi tár
sadalom a szeretet és aggódó 
remény búcsúszavai között vált 
el a távozó zászlóalj tisztikarától. 
Nem az ajkaknak, hanem a bú
csú pillanat nagyságát átérző szív
nek szavai voltak azok, a melyek 
a mi távozó véreinkhez szállottak 
s a szivnek, a melegen érző ka- 
tonaszivnek hangjai voltak azok, a 
melyek ezekre felelet és köszö
netképpen elhangzottak. S azóta 
nem egy ajak némult el az ak
kor megnyíltak közül s nem egy 
szív dobogása hallgatott el a fo
gadalomhoz hiven a harctér di
csőségteljes küzdelmében mind
örökre.

Az a kemény tekintetű, erős- 
akaratu férfi, a ki akkor az ő 
Fiainak osztatlan lelkesedése köz
ben jelentette, hogy mi győzni 
fogunk, mert győzni akarunk és 
mert velünk lesz a magyarok se
gítő Istene, s az a lányos tekin
tetű, kékszemü fiatal, meg a má
sik két ilju hős gyerek, már fel
áldozták reményteljes, igaz, ne
mes életüket a haza szentséges 
szent oltárán. Köny gyűlik a sze
münkbe, ha eszünkbe jutnak a 
mi hősi halált halt honvédeink, 
kik alezredesükkel és tisztjeikkel 
élükön vérükkel pecsételték, ha
lálukkal tették szentebbé a már 
azelőtt is szent „honvéd" nevet, 
A mi halottaink ők, a névtelen 
újhelyi hősök s a mi halottaink 
Léderer, Kováts, Melczer és Szom- 
bathy. A mienk elsősorban s ha 
virágerdővel, aggódó, reménylő 
szívvel kísértük ki őket, midőn a 
dicsőség mezeje felé indultak, 
kisérjük most a dicső halhatatlan
ságba ju to tt hős leikeiket babér 
koszorús, dicsőséges, bízó és re
ménylő imádságunkkal. Kihullott 
vérük, feláldozott életük pedig 
legyen a bizalom, a bizonyosság 
messze világító fáklyalénye, mely 
a hősök halála a nemzet élete, 
s nem halt meg az, ki a hazáért 
adta életét.

Az ő nevük kitörülhetetle

W E I S Z  J Ó Z S E F  sirkőraktár és kiífaragéllzlet 
Sátoraljaújhely, Rákőczi-utcza 21 szám. =  Gálzsécs.

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

Szép, pontos és iá munkát biztosit.
Lapunk mai száma 2 oldal./

/ / /
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lángbettikkel íratott fel a mi hon
fiúi hálánk emléktáblájára s ma 
még jeltelen sírjuk ott távol orosz 
földön, a velünk egy szabad len
gyel hazában fogja majd hirdetni 
a szabadságért hullott magyar 
vér örök dicsőségét. Úgy legyen, 

— r.— d,

Menyasszonyi kelengye
bevásárlásnál ajánljuk
Szegő Sándor

áruházának nagy fehérnemű osztá
lyát. Elsőrangú áruk, olcső árak

H Í R E K .
— Gyászhir. Steiner Miksa 

gyészmórnök, tart. hadnagy a sátor
aljaújhelyi petróleuragyár műveze
tője a kraszniki ütközetben hősi ha
lált halt. Elhunytát felesége, egyet
len fia, tiszttársai és számos barát- 
jai mélyen gyászolják.

— Tilos a kórházba ételeket vin
ni. Az Erzsébet közkórház igazga
tósága közhírré teszi, hogy a járva 
nyos betegségekre való tekintettel 
a betegek számára semmiféle .étele
ket nem szabad a kórházba vinni,

—  A Karolineum köszöneté. A 
sebesült katonák részére beküldtek 
Felici Ferencnó úrnő Szegilornból 
szőlőt, Király fal vy Tivadarné úrnő 
3 üveg befőttöt és gyümölcsöt, Héd
iik Jánosné úrnő 1 párnát, 3 huza
tot j Isten jutalmazza meg bősége
sen a nagylelkű adakozókat. Jó szi- 
vü adományaikért hálás köszönetét 
mond a katonák nevében a Karoli
neum főnöknője.

— A jegyzői internátus. Megír
tuk, hogy a jegyzői iuternátus gond
noksága úgy határozott, hogy az 
internátust a folyó tanévre nem 
nyitja meg, és hogy a „Sátoraljaúj
hely" c. lap ezzel kapcsolatban sá
rospataki főiskolát azzal vádolta 
meg, hogy a főiskola mostoha eljá
rást tanúsít az internátussal szem
ben, továbbá, hogy felekezeti állás
pontra helyezkedett és protestáns 
jellegű intézetül akarná tekinteni az 
internátust. A „Sárospatak" ezzel 
szemben a főiskola tanácsának jegy
zőkönyveiből megállapítja, hogy a 
„Satoraljaujhely" közleménye kez
dettől a végéig a tényállásnak nem 
felel meg. A „Sátoraljaújhely" szer
kesztője tegnap megjelent szerkesz
tőségünkben és állításainak igazolá
sára felmutatta a ref. egyházkerület 
május havi közgyűlésének jegyző- 
könyvi kivonatát, amely szerint az 
internátus növendékei felekezetre 
való tekintettel részesülnének ked
vezményekben, és e kedvezmények 
is a szükség, vagy a változott vi
szonyok által indokolt esetben visz- 
sza is vonhatók.

— Értesítés. A sátoraljaújhelyi 
iparostanono iskolában a beiratások 
az 1914|5 tanévre f. évi szeptember 
hó 27-tŐi okt. 1-ig a róm. kath. ele
mi fiúiskolában a tanítóéi napokon 
este 5—8 óráig. 27-én, vasárnap 
pedig 9—12 óráig fognak megtar
tatni.

— A Máv. figyelmébe. Kaptuk 
és adjuk az alábbi panaszos sorokat;

Tekintetes szerkesztőség I
Az államvasutak alsó peronján 

van elhelyezve egy bonbon-automata, 
mely már több mint egy hónapja 
rossz. A szegény katonák ha néha- 
néha bele dobnak egy pár krajcárt, 
nem hogy cukorka esne ki, hanem 
még a pénzüket sem kapják vissza. 
Ellenben a gazdája marok számra 
siedi ki belőle a szegény emberek 
összekuporgatott krajcárjait. Éppen 
azért, ezúton kérem a t. vasút igaz
gatóságot, hogy minél hamarább 
szedesse rendbe az automatát, ne
hogy továbbra is ingyen dobják 
bele krajcárjaikat a szegény kato
nák.

Tisztelettel 
Egy előfizető

jYíai távirataink.
A miniszterelnökség sajtöoszfályának hivatalos 

közlései.

Prémet a katonáknak.
Budapest szept. 24.

Felkértek a következő sorok közlésére: Vitéz katonáinknak fő
ként az északon harcolóknak az eddigin kivül csakhamar egy uj 
ellenséggel az északi' hideggel fog kelleni szembeszállni e küzde
lem szint oly erős lesz, mint az élő’ ellenséggel való harc, de 
ebben az itthon maradtak is részt vehetnek. Segitnek épp azéit 
az áldozatkészségének már is annyi jelét tanusitó magyar társa
dalomhoz fordulunk. A hadsereg jól el van látva, de mivel az 
éltető melegből sohasem lehet elég, ezennel felkérjük a közönsé
get. hogy ami nélkülözhető uj vagy ócska prémes holmija van 
azt katonáink számára küldje be a hadsegélyzó hivatalhoz (Bpest 
IV, Váczi-utcza 38). E küldeményeket, csomagokat a posta telje
sen díjtalanul szállítja. Bundát, karmantyút, bekecset, sapkát, kéz- 
tyüt prém gallért stb. a hadsegélyzó hivatal mindent szívesen fo
gad és a szükséghez képest felhasznál átdolgoztatja, Ez a jó szi
vektől jövő jó meleg ajándék lesz vitézeinknek a legkedvesebb. 
Az országos hadsegélyző bizottság ruházati albizottsága nevében 
Pékár Gyula.

A haldokló Francziaország. 
Uiabb német győzelmek.

Berlin szept. 24.

A nagy vezérkar közli: A nagy főhadiszállásról jelentik szept. 
23-án este 9 órai kelettel. A német nyugati hadsereg jobbszár
nyán az Ois-on túl áll a harc. A franciák átkarolási kísérlete 
eredményleien volt. Kelet felé az Argon erdőig ma nem voltak 
nagyobb harcok. Az Argontól keletre fekvő Varennet a mai nap 
folyamán bevettük. A támadás előhaladásban van. A Verdimtől 
délre fekvő zárerődök ellen támadó seregrészek győzelmesen ver
ték vissza a Verdünből a Maason át és tűiből intézett ellen tárna 
dásokat és hadifoglyokat ejtettek. Gépfegyvereket és ágyukat zsák
mányoltak. A nehéz tüzérség látható eredménnyel kezdte meg a 
tüzelést. Trogon Les Proches, Camps des romains és Leonville- 
záróerődök ellen. Francia Lotharingiából és az Elzászi határon a 
francia előcsapotokat egyes helyen visszaverték. Döntés még sehol 
sem történt. Belgiumból és a keleti harctérről semmi hir nincs.

Ajánljuk a t. épitö, épitész és mészkereskedő urak szi
ves figyelmébe az általunk kizárólag fával égetett, teljesen 
kőmentes

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

Levélbeli megkeresésekre azonnal válaszolunk, távirati 
megrendeléseket elfogadunk.

Bankegyesület részvénytársaság 
Zemplén-fadamóczi mész- és agyagipar

telepe Sátoraljaújhely, 
Sürgönyeim : Bankegyesület.. Telefon 32.

A Hegyvidéki Hitelszövetke
zetek Központi Irodájában egy 
felsőkereskedelmi iskolát és 
egy négy középiskolát végzett

gyakornok

Felelős' szerkesztő: Dr. Kárpáthy László.

azonnali belépésre 
zást nyerhet.

aikalma-

Gyakornok, dijraok vagy 
kezelőnő havi 60 korona 
díjazással alkalmazást nyerhet az 
Orsz. közp. hitelsz. képviselőse'- 
géne'l (Molnár Istvdn-utca 2. sz.) 
Okmányokkal felszerelt kérvé
nyek f. é. szeptember 30-ig 

nyújthatók be.
Nvomatott Laudesmann Miksa és Társa^köny vnyomnaaDan

Ragályok
ellen

most igen alaposan kell véde
keznünk, mert vörheny, kanya
ró, typhus, himlő és egyéb ra
gályos betegségek fokozottabb 
erővel lépnek fel, miért is szük
séges, hogy minden háztartás
ban egy megbízható fertőtlenítő 
szer kéznél legyen. Jelenkor 
fertőtlenítőszere a

LYSOFORM
szagtalan, nem mérgező, olcső 
és eredeti üvegekben 80 fillérért 
minden gyógyszertárban és dro
gériában kapható. Hatása 
gyors és biztos, miért 
is az összes orvosok beteg
ágyak fertőtlenítésére, antiszep- 
tiKus kötözéseknél (sebekre és 
daganatokra), kéz- és arcmo
sásra és ragályok elhárítására, 
nőknek altesti irrigációra stb. 
mindenkor ajánlják.

Lysoform-szappan
finom, gyenge pipere szapan 
1“/, lysoformot tartalmaz és 
antiseptikus hatású. Alkalmaz
ható a legkényelmesebb bőrre, 
még csecsemőknél is ; szépiti, 
megpuhitja és illatossá., teszi a 
bőrt. Egy kísérlet s Ön a jö
vőben kizárólag ezen szappant 
fogja használni. Darabja 1 kor.

Fodormenta ■ Lysoform
erősen antiseptikus hatású száj
víz. Szájbüzt rögtön es nyom
talanul eltüntet és a fogakat 
konzerválja. Használandó to
vábbá orvosi utasitás szerint 
toroklobnál, gégebántalmaknál 
és nátha eseten gurgulázásra. 
Néhány csepp elegendő egy 
fél pohár vizre. Eredeti üvegje 
1 kor. 60 fillér.

Az összes lysoform készítmé
nyek kaphatók minden gyógy
szertárban, drogériában. Kívá
natra bárkinek Ingyen és bér
mentve megküldjük az „Egész
ség és fertőtlenítés" cimü ér
dekes könyvet.
Ahol Lysoform nem volna kap
ható, oda közvetlen is küldünk 
6 korona előzetes beküldése 
esetén 3 üveg Lysoformot, 2 
drb. szappant és 1 üveg szájvizet

Dr. Keleti és Murányi
vegyészeti gyára Ujps»ten

ÜZLETI, GAZDASÁGI ÉS 

PÉNZTÁRI KÖNYVEK

J U T Á N Y O S  Á R O N  . . . . . .

KAPHATÓK

könyv- és papirkereskedése
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