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Hirdetéseket a legjutányosabb árban kőzIBn

A győzelem felé.
A háború izzó tiizén kívül, 

melyről a mi diadalmas fegyve
reink gondoskodnak, már a belső 
válság is pusztít ellenségeink kö
zött. Hogy a hírhedt henger csú
fosan kudarcot vallott, a szövet
ségesek először Oroszországot 
emlegették mind ritkábban. As- 
quith a békefeltéteiekbői már 
egészen ki is nullázta. Azután az 
olasz bérencszolgálatot kezdték 
kicsinyleni a meg jó, ha a kikö
tött Judásdijból legtöllebb minden 
tizedik ezüstpénzt elhullatják ré
szére. Most már a francia is 
könyörögve, majd iogvicsorgatva 
hiába kiabál segítségért : Anglia 
azzal felel, hogy egyszerűen be
vonja az általános védkötelezett- 
ség vitorláit, Olaszország pedig 
torokszakadtááól dicsőíti Verdun 
hősiességét, csakhogy valamiké
pen meg ne kelljen hallania a 
toporzékoló segélykiáltásokat.

Ez a vég kezdete.
Már most egészen rajtunk 

múlik, hogy ez a vég továbbra is 
fejlődjék és mihamarabb teljessé 
is váljék. Azt az erőt, melyet 
ügyünk igassága keltett leikeink
ben és öntött fegyvereinkbe s 
melyet a szövetségi hűség ellen
állhatatlanná edzett, föl kell fo
koznunk az emberi lehetőség leg
magasabb fokáig s egyedül há 
borús célunknak a szolgálatába 
kell illanunk minden területen. 
A fronton, ahol eddig dicstele
nül eddig sem mullott el tőlünk 
egyetlen nap sem. Es a tront 
mögött, ahol mindmáig is a pol
gári kötelességteljesités legszebb 
példáit ragyogtattuk.

Hogy a fronton derék fiaink 
hogyan fogják föl és miképpen 
teljesítik kötelességeiset, hiszen 
azt megnyugvással látjuk ellensé
geink tehetetlenségéből. Velünk 
szemben hátrálnak mindenütt s 
előre már csak az egymás ellen 
ingerültségben és vádaskodásban 
haladnak. De hogy ez így ma
radhasson továbbra is és mind
végig ezt tisztára uj hadikölcsö- 
nünknek a sorsa fogja eldönteni 
ha a helyzet hazafiságára és jól 
felfogott érdekeire appelláló íöl 
hívás ismét az eddig elért lelkes 
visszhangot kelti és legalább az 
eddigi hadikölcsönök eredményét 
biztosítja, akkor rendben vagyunk 
Csak a hadműveletek sikeres foly
tatásának a nélkülözhetetlen anyagi 
teltételei legyenek szilárdak; hősi 
hadseregünk a többit, mint eddig 
ezentúl is becsülettel elfogja vé-

Utban vagyunk a végső győ-| 
zelem felé s ehhez a nagy nem
zeti célhoz jutunk közelebb min
den összeggel, melyet a hadiköl- 
csönre torditunk, Hassou át va
lamennyiünket ez a tudat s min
den igyekezetünk azon legyen, 
hogy a hadikölcsön minél na
gyobb sikerével, hadseregünk 
ennek a reánk nézve szerencsé
sen alakult háborús helyzetet ki
aknázhassa és a javunkra fordít • 
hassa összes kínálkozó előnyeit. 
Azt a fölényt, melyet erkölcsi és 
anyagi erőink megfeszítése bizto
sított s azt a nagy megkönnyeb- 
bülést, amely ellenségeink belső 
meghasonlásából igérzik a szá
munkra.

Kevesebb választékot
a vendéglőkben.

Úgy vagyunk mostanában ai 
írással, hogy amikor belekezdünk, 
nagyon kell óvakodnunk, hogy ne 
mindig evvel kesdjük: Háború van, 
tehát stb. . . .  Aa embernek már 
nemcsak a gondolkodása, de a tolla 
is állandóan a háború körül forog 
és hajlandó mindent, ami csak tör
ténik, bármily messze áll is a hábo
rútól, annak a rovására Írni.

Bizony igaz, hogy a háború a 
front mögött is nagy pusztításokat 
végez. Arról nincs mit mondani, 
hogy sok kis hástsrtás felosslott a 
férj vagy családfeutartó bevonulásá
val, mivel ez már tényleg a háború, 
a maga kíméletlen és megfelebbez- 
hetetlen terheivel, As egyedül, esetleg 
apró gyermekekkel maradt közép
osztálybeli asszony, magántisztviselő, 
iparos vagy alkalmazott osaládja, 
akiket a közlegény sorban levő férj 
nem támogathat zsoldjából, bizony 
meghúzódik a szülőknél, vagy roko
noknál, ahol a hadisegéllyel járulnak 
a háztartás költségeihez. Ezek első
sorban áldozatai a háborúnak, de 
segítségük mégis vsn a hadisegéllyel, 
amit kapDak.

Uj jelenség azonban, hogy amióta 
a háború tart, egymásután alusznak 
ki olyan családok tűzhelyei, ahol a 
családfő nem katona. Megszüntették 
a háztartást, mert nem bírták tovább. 
És esen nem is csodálkozhatunk, 
Kivételt csupán aaok tehetnek, akik 
olyan viszonyok között élnek, hogy 
egyáltalában nem játszik szerepet, 
életükben as, hogy az élelmiszerek 
drágák, vagy olosók és ások, akik 
nem képesek fölosalatoi, mivel olyan 
szűkösen élnek, hogy más meg
oldásra egyáltalában nem gondolhat
nak. A hivatalnok és jobb fizetésű 
alkalmason azonban, aki mindezideig

küzködött, háztartását igényeinek a 
minimumig való lefokozásával is 
fentartsa, kénytelen belátni, hogy 
szélmalomharcot folytat a piacoal 
és az uzsorával szemben.

Nem lehet, teljesen lehetetlen 
megélni, mondják és ennek meg
állapítása után megkezdődik a kí
sérletezés a vendéglői étkezéssel. 
Persze, ez nem valami ideális meg
oldás, de a gyermektelen családra 
nézve mégis csak kedvezőbb, mint 
a saját háztartás. Különösen, ha a 
férj és feleség egy adagot fogyasz
tanak. Ha igényeik kisebbek, ellenben 
étvágyuk nagyobb, akkor esznek 
délre .másfél adagot, ellenben nem 
vacsoráznak a vendéglőben, hanem 
otthon isznak egy osésze teát, vagy 
esznek két tojást, egy darab vajas, 
esetleg vajtalan kenyérrel. A régi 
hideg vacsorarendszer ma már csak 
álomkép, mivel a sonka vagy egyéb 
fölvágott olyan drága, hogy egy 
újhelyi hentes mondása szerint két 
egymáshoz tapadd billiárdgoly ó között 
is elfér egy koronás szelet sonka. 
Kellemes életnek persze ez sem 
mondható és olcsónak sem; de ki 
akar ma kellemesen és olosón élni ?

Nagy hibája és egyszersmind az 
ételek drágaeágának is az az oka, 
hogy a vendéglőkben nagy válasz
tékot készítenek naponként. A sok
féle főzés sütés mindig azzal a rizikó
val jár, hogy egyik-másik ételből 
kimarad valami és ennek költségeit 
a vendéglős belekalku'álja az árakba. 

Választékra azonban ma 
semmi szükség és akinek 
nem illik a menü, az 
kárpótolja magát másnap. 
Ilyesmi előfordul bármely 
háztartásban is. Aa a pár 
ember, akinek ez nem 
tetszenék, igazán nem ré
szesíthető ma különösebb 
figyelemben.

Azonkívül a munka is jóval kevesbb 
az előállítás is racionálisabb, ha 100 
ember részére egyféle levest, kétféle 
húst és egyféle tésztát készítenek. 
Ezzel szemben olosóbbak lennének 
a vendéglői árak.

Igen helyes lenne, ha ezt az 
ötletet fölkarolná pl, a tisztviselő 
osatály ét kísérletet tenne, hogy 
akadne-e olyan vendéglő, ahol ezt a 
menü-rendszert meghonosítanák és 
aa árak olcsó alapon, egyféle ételek 
mellett lennének megállapítva.

Menyasszonyi kelengye
bevásárlásnál ajánljuk

Szegő Sándor
ruhaáruháznak nagy fehérnemű osz- 
lályát. Esőlrangu áruk, olcsó árak.

Az egy óra.
Amennyivel hosszabb lesz a nap.

Egy órával saegényebbak le
szünk. Nem egy jubileumi arany
órával, nem is egy lánoos-lobogóa 
toronyórával, hanem egy olyan órá
val, amilyen órát egy pontosan járó 
óra egy óra alatt jolaa. Vagyis ápr, 
30-án, amikor az óra éjfélt Ut, ak
kor roltaképen nem 12 óra lesi, 
hanem 1 óra. A kettő köaött levő 
egy óra megszűnik. Ezt az órát 
aionban nem vihetjük aa óráshoz 
megreperáltatoi, ezt az órát kény
telen leszünk odaajándékozni valami, 
hoppon maradt jubilánsnak. Ez az 
óra egy halva született óra lesi, 
meghal mielőtt még megsaületne.

Mijut elsején délelőtt 11 órakor 
az uj időszámítás szerint 12 óra laaa, 
Ezt úgy kell értelmezni, hogy má
jus 1-én délelőtt 11 ólakor huaaák 
a déli harangsiót, mert május else
jén 12 óra 11 órakor van éa délután 
6 órakor már 7 óra lus. Atas már 
akkor nem is lesi, mert akkor már 
a 6 óra, pont 6 óra lesi és a 7 óra 
meg 7 óta. A következő napon 
saintugy. Aa ^erőszakosan kivégiett 
egy órát már ászra sem fogjuk ven
ni, mert az egy órával előreigaaitott 
óránk már az uj időmérői alapján 
áll.

A közönség amilyen siépen 
hozzászokott a tej és oukorhiáuyhoa 
a drágasághoz és kenyérjegyevéshes, 
olyan könnyen hozsá szokik ahboi ia 
hogy neki május 1-én 11 órakor 12 
óra legyen. Ea a legkényelmesebb 
időmérés. Hissen egyáltalán nem kell 
váltoatatni életviszonyainkon, aki 
eddig 7 órakor kelt fel az uj idő
számítás szerint, nem reggel 7 ónkor 
fog felkelni, hanem 8 órakor, mert 
annak 8 órakor vaa a régi 7 óra. 
Ez tehát tiszta basaon. Villont a 
hivatalból, miután a 12 óra mozt 
délután 1 órára esnék, megmarad a 
régi alapon ■ amikor aa óra 12-t 
Ut eljön. Úgy igy oszthatni be a 
délutáni hivatalos órákat.

Aa időmérést előidéző egy órán 
át gondolkodtunk és minden tekin
tetben kifogástalannak helyénvaló
nak találtuk és ezért a szokásos fel
mentvényt megzdtuk. Csodálatos, 
hogy ea nekünk már olőbb nem 
jutott ősiünkbe. Akkor most már 
réges régen 11 órakor . 12 óra lenne, 
1 órakor 2, 2-kor 3 és igy tovább.

A legfontosabb a dologban, hogy 
május 1-ével .egy órával köislebb 
jutunk a békéhez. A háború gyors 
befejezése érdekében talán napok
kal, hónapokkal, vagy évekkel előre 
tolhatnánk a mutatót. Vagy a régi 
órák helyébe uj órákat iz sziveién 
csináltatnának. ______J
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Uj sorozás
a fölmentettek újabb 

lenőrzése.
el-

A kormány két újabb hirdetést 
bocsátott ki katonai ügyekben. Az 
egyik hirdetés arról szól, hogy újra 
sorozzák mindazokat az 1866. január 
1-e és 1897. vége között született 
férfiakat, kik az eddigi sorozásokon 
nem váltak be, vagy nem jelentek 
meg, a másik hirdetés szerint pedig 
május hó első napjaiban valamennyi 
érvényben levő katonai fölmentést 
igazolni kell.

Az u] sorozás.

Az összeirt népfölkelésre 
kötelezettek közül az 1878. és 1897. 
között születettek kötelesek a május 
16-tól junius 24 ig terjedő időben 
pótszemlére jelentkezni. A többiek 
sorozásának idejét augusztusig állapi 
tották meg. A szemlére való idézés 
behivási paranccsal történik. Pénz
ügyőröknek, vasutasoknak, postások
nak, néhány hajóstársaság alkalma
zottainak nem kell szemlére men
niük.

Akiket már besoroztak, de az
tán 1916. április 1-e előtt elbocsáj- 
tottak, vagy szabadságoltak, azok
nak a hirdetésben meghatározott 
napokon jelentkezniük kell a kato
nai ügyosztálynál.

A fölmentések ellenőrzése.

Fölmentése igazolása végett 
jelentkeznie kell minden fölmentett 
népfölkelésre kötelezettnek, akár ki
képzett A) alosztályu (tiszti vagy 
legénységi állományú) akár ki nem 
képzett B) alosztályu és pedig min
den esetben, bármikor nyerte is el 
a fölmentést, akár meghatározott, 
akár bizonytalan időre szólt is a föl- 
mentés. Mindenki a lakóhelye sze
rint illetékes községi elöljáróságon 
köteles igazolni fölmentését, továbbá 
azt, hogy azok a viszonyok, ame
lyek fölmentóst megokolttá tették, 
jelenleg is fönnállanak. A jelentke
zés sorrendje ez :

akik az 1865, 1866, 1867 és 1868 
évben születtek május 4-ón, az 1869,
1870, 1870, 1871 és 1872 évben szü- 
lettek május 5-óu, 1873, 1874, 1875 
és 1876 évben születtek, május C-án 
akik az 1877, 1878, 1879 és 1880. 
évben születtek, májas 8-án, akik 
1881, 1882, 1883 és 1884 évben szü
lettek, május 9-ón, akik az 1885,
1886, 1887 és 1888 évben születtek, 
máju3 10-én, akik az 1889, 1890,
1891 és 1892 évben születtek, má
jus ll-óo. akik az 1893, 1894 1895,
1896, 1897 és 1898 évben születtek, 
máju9 12 ón.

Nem jelentkeznek személyesen, 
hanem fölöttes hatóságuk, igazgató
ságuk, katonai pa/ancsnokuk, szol
gálati főnökségük stb. utján, együt
tes névjegyzékkel azok, akik a pénz
ügyőrségnél, a vasutaknál és a kap
csolatos üzemeknél, a póstánál és 
távirónál, a dunai hajóstársaságoknál 
a kőszénbányákban, határrendőrség- 
né), az államnál, megyénél, városok
nál szolgálatban lévők a székesfő
városi üzemeknél és a hadsereg ré
szére dolgozó s külön kijelölt gyá
raknál, vállalatoknál és üzemeknél 
tartósan alkalmazott népfölkelésre 
kötelezettek. Iijzek május 13 ika és 
1$ ike között igazolják föl^entéspket.

Felelős szerkesztő : Landesmann Miksa

H Í R E K .

—  Halálozás. Mint részvéttel 
értesülünk szemerei Szemere de 
genere Huba Gáspár földbirtokos, 
Zemplén vármegye törvényhatósági 
birottsági tagja, a kisazari ref. egy. 
ház főgondnoka, április 23 án életé 
nek 48-ik évében, rövid szenvedés 
után Kisazarban elhunyt. Temtése f 
hó 25-én d. u. fél 3 érakor lesz Kis 
szarban.

—  Mikor hívják be az ujrasorozot 
takat? A félhivatalos Budapesti 
Tudósító a következő kommünikét 
tette közzé: „Illetékes helyről úgy 
értesülünk, hogy az 1866—1897. évi 
születésű népfölkelésre kötelezett és 
újabban elrendelt bemutató szemló 
ken alkalmasnak talált egyéneket 
előreláthatóan csak az aratási mun
kálatok befejezése után hívják be 
katonai szolgálatra. A népfölkelés 
második osztályába tartóié egyéneket, 
az eddig követett eljáráshoz képest, 
egyelőre csak az ország belsejében 
és a hadtápkürletben jelenleg szol
gálatot teljesítő fiatalabb évfolya
mokhoz tartozó és arcvooalbeli szol
gálatra alkalmas egyének felváltására 
fogják alkalmazni.

—  A háború második éve is vége 
felé jár és semmi kilátás, hogy a 
béke áldásait egyhamar élvezhetjük. 
Lehetetlen ily válságos időben újság 
nélkül lenni. Felhívjuk azért t. olva
sóink figyelmét arra, hogy a Pesti 
Hírlap a háborús viszonyok és a 
papirszükség dacára is a legterjede'* 
mesebb és legbővebb tartalmú újság 
maradt napilapjaink között. A harc
terek eseményeinek részletes meg
írását napról-napra kitűnő térképek- 
kel kiséri. A Pesti Hírlapnak minden 
harctéren külön tudósítója van. Mél
tán legkedveltebb és legelterjedtebb 
napilapja tehát az országnak. A Pesti 
Hírlapot minden hó 1-étől és 15-étől 
kezdve meg lehet rendelni. Egy hóra 
2 kor. 80 fillér, negyedévre 8 korona. 
A Pesti Hírlap és a Divatszalon 
együtt negyedévre 11 korona. A 
Pesti Pesti Hírlap és Az Érdekes 
Újság együtt negyedévre 12 korona 
50 fillér. A Pesti Hírlap és a Képes 
Újság együtt negyedévre 10 korona 
50 fillér. A négy lap együtt negyed
évre 18 korona. Az előfizetési össze
geket legcélszerűbb postautalványon 
küldeni a Pesti Hírlap kiadóhivatalá
nak (Budapest, Vilmos császár-ut 78.)

Félix-fürdő
Nagyvárad mellett.

Téli és nyári gyógyhely.
Csúz, köszvény, ischiás, izzadmányok és 
női betegségek ellen, legjobban javalva. 

Uj bérlő. — Uj berendezéscel és 
villanyvilágítással.

Kiadó lakás.
A Kazinczy-utca 44. számú 

házban egy 4 szobából és mellék- 
helyiségekből álló lakás 1916. évi 
május hő 1-étől bérbeadó.

Bőv. felvilágosítással szolgál

Dr. Kellner Soma,
ügyvéd.

Visszavert olasz támadások.
Budapest, ápr. 24.

Az osztrák-magyar vezérkar jelenti:
Orosz hadszíntér:

A harci tevékenység tegnap az arc
vonalon lényegesen gyengébb volt, mint 
rendesen. Egy akna, amelyet az ellenség 
Dobronouctól keletre felrobbantott, csak 
az orosz árkokban tett kárt.

Olasz hadszíntér:
A Doberdó-fensik délnyugati szegélyén 

megindult harcok tovább tartanak. Több 
bersaglieri-támadás tüzelésűnkben ösz- 
szeomlott. A Col di Lana hegygerincén 
elfoglalt támaszpontnak vitéz megszálló 
csapata öt ellenséges támadást véresen 
visszavert.

Délkeleti hadszíntér:
Nincs újabb esemény.

H Ö F E R  a ltá b o rn a g y ,
a vezérkari fonók helyettese.

Sátoraljaújhely rend, tan, város tanácsától.
5300/1916. szám.

Versenytárgyalási hirdetmény
Sátoraljaújhely rend. tan. város és Borsi község 

határában végrehajtandó Ronyva-meder áthelyezéssel 
kapcsolatos munkálatok versenytárgyalás alá bocsáttatnak. 
Végrehajtásra kerül 290,000 köbméter földkiemelés át
metszésben és töltésberakás 4660 m. hosszú vonalon; a 
kiemelendő föld termőföld és homokos márgás anyag, 
Esetleg előfordulható durva kavics az ajánlattételnél külön 
ligyelembe veendő; ajánlat tehető karos vagy géperővel 
végzendő munkára. Továbbá 3200 négyzetméter cement
habarcsba rakott 0'30 m. vastag terméskőburkolat 
sátoraljaújhelyi városi bányából kitermelendő, vagy más 
elfogadható minőségű fagyálló kőből, a kiásott uj meder 
egyes szakaszain a rézsűk és fenék burkolásához.

A munkálatok megkezdésének határideje 1916. május
31., befejezésének határideje 1917, május 31.

A szabályszerűen kiállított és pecséttel lezárt, h i 
tetlen borítékban elhelyezett ajánlatok 1916. évi május 
hő 5-élt d. e. 10 óráig közvetlenül, vagy posta utján 
Sátoraljaújhely rend. tan. város polgármesterénél nyújtan
dók be. A boríték címzése: • Ajánlat a sátoraljaújhelyi 
Ronyva-meder áthelyezés építésére.*

Pályázó köteles 10,000 korona bánatpénzt készpénz 
ben, vagy elfogadható értékpapírokban a város pénz
tárába, a hirdetmény számának felemlitésésével letenni 
és pedig ajánlatának beadása előtt.

A versenytárgyalás 1916. évi május hó 5 én d. e.
10 órakor Sátoraljaújhely rend. tan. város polgármeste
rénél fog megtartatni, azon az ajánlattevők illetve igazolt 
képviselői részt vehetnek.

A feltételek, tervek, ajánlati minta a sátoraljaújhelyi 
m. kir. kultúrmérnöki hivatalnál megtekinthetők s az 
ajánlati minta ugyanott díjtalanul beszerezhető.

Az odaítélés 1916. május hó 10-én törrénik meg, 
mely ideig ajánlattevők ajánlataikkal kötelezettségben 
maradnak.

A kellő törvényes képesítéssel nem biró pályázók 
kötelesek ajánlatukban ily képesítéssel biró megbízottak 
megneveznijs annak képesítését igazolni.

Az alkalmazandó kotrók, emelőgépek lehetőleg 
hazai gyárakból szerzendők be.

A föld munka és kőburkolat együtt, de esetleg kü- vN 
lönválasztva fog vállalatba adatni. | j

A munkáltató fenntartja magának a jogot, hogy a 
beérkező ajánlatok között az árakra való tekintet nélkül 
szabadon választhasson, vagy hogy a versenytárgyalást 

kártérítési kötelezettség nélkül — eredménytelennek 
nyilvánítsa.

Sátoraljaújhely, 1916. április hó 17.

Dr. Orbán Kálm án,
h. polgármester.

Nyomatott Landesmann Miksa és Társa könyvnyomdájában Sátoraljaújhely,
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