
Ara s 12 fillér.
Tizenkilencedik évfolyam 59. szám._______________Sátoraljaújhely, 1916._____________________________ P é n te k , ju llu s  28.

P O L IT IK A I Ú JS Á G

Megjelen minden szerdán és szombaton este.
K é z i r a to k a t  v i ssza  n e m  aaunk .  

Szerkesztőség : Kazinczy-utcza 5. 
Kiadóhivatal: Landesmann Miksa és Társánál.

FŐ SZERKESZTŐ :

D r. H O LLÓ  A N D O R

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

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

Két hosszú év
°ly gyorsan repült el lejünk felett, 
mint augusztusi ejjeleken az ég
boltozatról ieiutó csiliag milliárd. 
Fényesen, lángolóan tüzcsóvát 
hagyva útjelzőként szállt a napok, 
hónapok gyorsröptü szárnya és 
az a néhány vércsepp, amely két 
évvel ezelőtt a serajevói kövekre 
hullott, ma tengerré dagadt.

Az orgyilkosok, akiket a dél
szláv álmok őrült fanatikusai bé
reltek fel a gyilkosságra, mintha 
akkor a béke testét lőtték volna 
át és a világ nyugalmát végezték 
volnál ki. A történelem vérrel 
feljegyzi emberiség átokkal örökíti 
meg azt a napot, amely a világra 
e szörnyű gyötrelmeket zúdította. 
Két éve már, hogy mátka jegye
sét, gyermek apját hiába varja 
vissza. Két hosszú éve, hogy 
könnyel-vérrel áldoz a világ, két 
éve, hogy százezreknek sár a pár
nájuk, eső a takarójuk, két hosz- 
szu éve, hogy kigyultak a házak 
és a lángokban elnamvad a vi
lág szebbik fele.

A gyászlátyolok glóriaként 
fonják körül az egész világot és 
a bánat fárasztó érzései között 
járják az élet útját, akiket a sors 
szenvedésekre Ítélt. A pillanatnyi 
örömökben mindig ott ég a bá
nat tüze és minden bánat mögött 
a már sokszor hiába valóan hi
vott reménykedés, mikor éli utolsó 
perceit a démon, amely most 
rettentő orgiát ül a világ lelett.

Újabb és újabb hírek jönnek, 
hogy a pusztulás ördögei nem 
pihennek, a szunnyadó lángok uj 
iobbot vetettek, a tűz a láng, már 
az égig járnak és a panasz jaj 
gató sirama tölt be mindent. A 
pusztító fegyverek, ágyuk, bete
metik az élőket a sírba és a ha
lottakat kivetik onnan. Égnek az 
erdők, a források kiapadnak, 
szaggatják, vágják az irtóztató 
lövedékek az anyafőidet, az egész 
világ egy halottas ház.

Áldozatokban és türelemben 
túl nőttünk minden elképzelt ma
gasságokon, csalódásunkban el
szenvedtünk minden bűnért, amit 
ember valaha elkövetett, két éve 
lesz, hogy az első ágyudörgés 
szava megcsengett a határnál és 
felriadt a hosszú béke álmából a 
világ. A fák elhullajtották meg 
sárgult leveleiket, uj rügyek pat
tantak az ágakon a nehéz téli ál
mok után, két uj tavasz fürdetett 
uj kába
hogy újra zavarba 
hervadt leveleket az erdő 
érik-e vérrel öntözött
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cse, elhozza-e az ősz a béke re
mények uj feltámadását?

Két hosszú éve. hogy viruló 
mezőkre lépett a nótái kedvel, 
virágos disszel induló sereg, re- 
remeny és biztatás kisérte a ma
gyar fiukat vágyakban szőtt átö
leléssel vezettek a véres utakra. 
Azt hittük, hogy a tragédia ki
tombolja magát egy nyár alatt és 
a karácsonyi mise megint a tűz
helyek körül talája a távozotta 
kát. Elmúlt két karácsony is és 
még mindig járjuk a szenvedé
sek golgotás útját. Hull a vérünk 
pirosra testi a lepergett falevelek 
vastag avarát, a tőidet forró köny- 
nyek harmatozzák és béke fehér 
virága sem tud mégsem életre 
kelni. Két éve.

Két éve álljuk a gigászi har
cot, mely virágból, hitből, már 
rég kiiosztott, de mi mégsem 
hagyjuk el a szörnyű posztot. 
Küzdünk várunk, vágyakozunk, 
törhetetlen hittel bizalommal hi
szen nincsen annyi golyó, fegy
ver szurony, mely az egy össze 
forrott milliókat megsemmisíteni 
tudná, Még ha apostolok állnák 
útját a békés, békébeni fejlő
désnek, letiporjuk azokat és csi
rájában lojtjuk el azokat a szárny- 
próbálgatásokat, amely a magyar 
egység megbontását célozzák. Ha 
kell még a harmadik éven át is.

Az elgyöngült magyar 
középosztály.

Egy igazi ur nem fizet és nem 
csodálkozik. Szálló ige volt a csen
des időkben, valósággá vált a háború 
óta. Ma mar ott tartunk, hogy a 
uadragos ur, aki minden hónap el- 
sején felveszi az auuyiak előtt iri
gyelt fix fizetásót, akinek mészáros, 
pék, szenes, boltos, borbély, suszter 
s mindenki emel, valósággal nem fi
zet. Nem fizet, mert nem teheti, 
mert nincs miből, mert nem telik.

Egy ur, egy ilyen középosztály
beli ,ur nem fizet és nem csodálko
zik. Nem osodálkozisik azon, ha ke- 
uyérjegyet kérnek. Nem csodálkozik 
azon, na a marhahús kilójáért 20 
koronát követelnek. Nem csodálko
zik a maximális árakon. Nem csodál
kozik. ha egy cipőtalpalás papundek- 
livei 30 korona. Nem csodálkozik, 
ha a kávés kikergeti, ha kávét kér. 
Az sem lepi meg, ha a boltból kiű
zik, mert cukorért könyörög. Nem 
csodálkozik azon, ha az oroszok ro
hamozó törne hullákban domborodik 
a Kárpátok előtt. Azon sem osodál- 
kozik, hogy az olaszok hadat üzen
nek Németországnak. Nem csodál
kozik Károlyi Mihály kilépésén és

kozik az itteni köztisztaságon és nem 
csodálkozna azou sem, ha például a 
villamos társaság a takarmány hiány 
drágulással iudokolva, felemelné a 
világitás diját. Egy dolgon azon
ban mégis csodálkozna, azou, 
hogy ő az ur, aki nem fizet, nem 
csodálkozik s még ól.

Az a magyar középosztály, az a 
sok kis és nagy hivatalnok ur, mi
lyen becsülettel állja meg a helyét 
ebben a nagy darab országban, ahol 
feje fölött csapkoduak össze az ár
hullámok. Milyeu beketüréssel nyo
morog ez a sok ur.

Mennyi áldozatkészség, mennyi 
rauukakedv él benne, milyeu szines 
sőt ragyogó nemzeti remények da
gasztják a keblét, amikor e jövőre 
gondol. Elkeseredett harcot, verej- 
tókes küzdelmet folytat a megélhe
tésért. Görnyed, nyög és hallgat. Ki 
se szól róluk, ki se gondol rájuk, de 
Ők mennek, tovább haladnak 
munka utján. Csendesek itthon, pe
dig a leglármásabbak ők lóhetnének. 
Bizakodók és reménykedők, pedig a 
legtöbb okuk volna a csüggedósre. 
A fronton és itthon a legerősebben 
ők szenvednek. A fronton vérzőkért 
Ő szivük remeg. A hősi halálok híre 
uekik hozza a fájdalmat. A felgyü
lemlett munkával ők birkóznak meg 
Ó& tartják fenn itthon szenvedő 
testtel a békés élet frontját frontját 
amelyet attörhetetleuül ostromol a 
drágaság és a spekulánsok mozgó
sított hada.

Egyszer, majd egyszer, amikor 
beköszönt a béke, amikor a véres 
rohamokban megtizedelt, ittou agyon
gyötört, eigyöngült magyar közép- 
osztály, amely a leguagyobb arány
ban szenvedte végig a háborút, uj 
eletre, uj erőre akar kapni vájjon 
kik foguak a hóua alá nyúlni, hogy 
felemeljék az őt megillető helyre ? !

fi népjölkelő-szemle
nem érinti a rendes sorozást.
Sokat vitatott kérdés az, hogy 

azok a 21, 22 és 23 éves ijak, akik 
most, mint népfelkelők szemlén je
lentkeztek, tartoznak-e később, a 
szokásos rendes sorozásnál, újból 
megjelenni. A honvédelmi miniszter 
most erre nézve rendeletet adott ki 
és kimondja, hogy a népfelkelő 
szemle a rendes sorozást nem érinti, 
vagyis, aki sorozáji korban, van kö
teles lesz majd rendes sorozásokon 
újból megjelenni.

Ez a rendelet főbb pontjaiban 
igy szól:

Elrendelem, hogy a Ili, népfol- 
kelóui bemutató pótszemle második 
szaka, az 1877-—1866. évi születésű 
egyénekre nézve, kivéve azokat a

mutató szemléket gyorsított eljárás 
mellett, már junius 27-től keidve 
rendeltem megtartani, ne augusztus 
21-től szeptember 12-ig, hanem aug. 
29 tői szepetember 21-ig terjedő idő
ben tartassók meg.

A háború alatt rokkanttá vált 
és csak egy bisouyos időre rokkant
sági nyugdíjjal ellátott azon egyé
nek, kik felülvizsgáltatásuk alkalmá
val „rokkant fegyverképtelenM-nek 
vagy nópfölkelósi szolgálatra fegy
ver nélkül alkalmasnak osztályoz- 
tattak, — szemleköteleseknek tekin
tendők.

Nem ssemlekötelesek ason egyé
nek, akik az őket megillető rokkant
házi ellátás helyett bizonyos pénsil- 
letéket húznak, mert ezek a rokkan
hat helyi gondozásában levőkkel 
egyenlőknek tekintendők, — Ellen
ben,, azok, akik felülvizsgáltatásuk 
alkalmával „jelenleg alkalmatlanénak 
osztályoztattak, szemlekötelezettség 
alatt nem állnak, mert ily egyének, 
miután szolgálati' kütelezetsógükből 
még el sem bocsájtattak, nem nép
felkelésre kötelezettek és igy reájuk 
a népfelkelésre kötelezettekre kiadott 
hirdetmények általában nem vonat
koznak.

A magukat eskórban szenve
dőknek való és külföldön megvizs
gált népfelkelésre kötelezetteknek 
fogyatkozását igazoló iratok elbírá
lás végett esetenként az illetékes 
járási (városi) hatóságnak fognak a 
képviseletei hatóság által megkül- 
detni.

Egyszersmind arra vonatkozólag 
felmerült kérdés következtében, váj
jon az 1892. évi születésű egyének 
állítási kötelezettsége a bemutató 
szemlére történt elővezetés, illetőleg 
a teljesített tényleges szolgálat da
cára fennáll-e és vájjon különösen 
oly egyének, akik felülvizsgálat ut
ján „mindennemű nópfelkelósi szol
gálatra alkalmatlanM-ok bocsáttattak 
el, az állítási lajstromból törlendők-e, 
a hadügyminiszterral létrejött megál
lapodás szerint a nópfelkelósi bemu
tató-szemlék a véderőről szóló tör
vény 16 §-ában szabályozott állítási 
kötelezettséget nem érintik. Az 1892, 
évben született népfelkelésre köte
lezettek tehát, tekintettel arra, hogy 
az 1915. évben és a folyó évbon fő
sorozás még nem tartatott és igy 
az illetők állítási kötelezettségüknek 
még nem tettek eleget, továbbra is 
állitáskötelesek.

Ugyancsak állitáskötelesek ma
radnak azok az idősebb születésű 
évfolyamokba tartozó£egyének, kik 
állítási kötelezettségüknak nem tet
tek eleget, még azon esetben is, ha 
népfölkelési szeralekötelezettségUk- 
uek eleget tettek. Ily egyének tehát 
minél előbb utóállitandók,

/

reményekbén. b s  most, 
fogja vetni a 

meg
fagy ümöl- uj partálakitásáu sem. Nem csodál.
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A katonaság piaci vásárlásai
címmel előző számunkban megjelent 
cikkünkre válaszolóiig ma a követ- 
késő 815. zz. átiratot kaptuk a K. u. K. 
Militár Stationskoraraandótó!.
K.  w. k.  WttUSr 8 u r t o n » h o w iw a o in 8átor»lj»uíK«L)> 
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tekintetes Szerkesztőseiének

Sátoraljaújhely.

Hivatalos tisztelettel kérem alábbi 
nyilatkozatomnak b. lapjuk legköze
lebbi számában leendő szives köz
lését :

A cs. és kir. katonai állomás
parancsnokság az alája rendelt 
katonai személyek részére csak 
a legsürgősebb esetekben szerez 
be a helyi piacra hozott élelmi
szerekből, máskülönben minden 
élelmiszerszükséglet kizárólag a 
távolabbi vidékről szereztetett 
be, mi a jövőben is ilykép fog 
megtörténni.

Sátoraljaújhely, 1916. jul. 27.
Heller obit.,

cs. és kir. állomásparancsnok.
A készségesen közzétett nyilat

kozat szerint, állításaink és a fel
sorolt esetek egyetlenegyike sincs 
megcáfolva, sőt inkább nyíltabbá 
válik az a kérdés, hogy kinek a 
részére szerezték be a katonák a 
burgouyát oly nagy mennyiségben, 
araikor a Kommandó szükségletét 
távolabbi vidéken fedezi.

Mi a magunk részéről azonban 
az ügygyei tovább nem foglalkozunk, 
nem pedig azért, mert tegnap este 
megjelent a szerkesztőségünkben 
Várady Géza főhadnagy ur, a Sta- 
tionskommando uj parancsnoka, aki 
„jóakaratulag biztosított bennünket 
arról, hogy uj ténykedésének egyik 
legfontosabb része lesz, annak a 
szeretetnek és jó barátságnak foko
zása, amely eddig katonáink és a 
civil lakosság között fennállott" és 
amely a régi rézsim alatt az ismert 
okokból megrendült. E kijelentések 
teljesen felejtetik a történteket és 
bizalommal töltenek el a jövő iránt.

fi hatósági népkonyha.
Lidércnyomásként nehezedik erre 

a szerencsétleu városra, hogy minden 
alkotása csak szalmalángszerü kísér
let, hogy teremteni akar, de teremteni 
nem képes. Nem az anyagi eszközök 
hiánya, a polgárok nemtörődömsége 
dönti halomra a terveket, hanem az 
a sok mellékzönge, ami a felvetett 
eszméket kíséri és ami azok szépsé
gét teljességében absorbálja.

Életre való eszmét pendített meg 
dr. Urosz Dezső akkor, amikor ható
sági népkonyha felállítását javasolta, 
de amilyen tetszést és hatást ért el 
nemes érzésektől ruggalt indítványa, 
olyan visszatetszést szült az, hogy 
milyen tőkéből akarta a népkonyhát 
megvalósítani. Az egyik kézzel való 
adás, a másikkal való visszavevés 
megteremtheti a népkonyhát azonban 
hiányával annak a morális alapnak, 
ami jótékony intézményeknek rugója 
és ami azok fenáilását biztosítja.

Az annak idején tervbe vett fa- 
Uslet mai stádiumában is már na
gyobb nyereséghez juttatja a várost, 
mert a kiragasztott hirdetmények 
szerint, az elárusítandó fa árát sokkal 
/pagasabbra szabták, mint a milyen

nek azt előzetesen nagy hanggal 
hirdették. Kereshet tehát a város a 
fán nemcsak annyit, hogy abból 
népkonyhát létesíthet, telik abból 
még a téli hónapokra hatósági me
legedőre, vagy ingyen tejre, kenyérre 
is. A kevesebb önérzettül és ember- 
szeretettel felruházott egyének eset
leg igéuybe is vennék az intézraéuyt, 
azonban sok arra érdemes teljeseu 
negligálná azt, mert bántaná a lelki- 
ismeretét, hogy a lenyelt falathoz 
egy hasonlóan koldus vérdija tapad. 
Ez a szépség hibája az indítványnak 
és ez fogja útját állni a megvalósu
lásnak. Utóvégre nem okvetleu 
szükséges, hogy a város mindenen 
keressen, nem juttatja a tőnk szélére 
az az esetlegi néhány ezer korona 
deficit sem, amit a kiszolgá'tatott 
ebédek ellenértéké nem fedez, viszont 
szégyenfoltja lenne a költségvetésnek 
az a néhány bevételi tétele, ami a 
nyomorgók, nélkülözők filléreiből 
származik. Ilyen illetéktelen haszon
nal azt hiszem, az indítványozó ur 
sem akarja a várost gazdagítani, lia 
már azonban az eszme napvilágot 
látott, ne temessük a többi város 
fejlesztési és hatósági segítő akciók 
mellé, valósítsuk ezt meg. A kiszol
gáltatott ebédek ellenértéké fedezni 
fogja a kiadások nagy részét, ami 
pedig fedezetlenül marad, azt társa 
dalmi utón, vagy minimális száza
léknyi pótadóval lehet biztosítunk 
így emberibb a terv és gyorsabban 
testet is ölthet.

Miskolc város közélelmezési 
bizottsága nemcsak arról gondosko
dott, hogy élelmiszer legyen, hanem 
megoldotta a szegényebb uéposatáiy 
élelmezésének szociális problémáját 
azzal, hogy a városi kifőzőt felállí
totta.

Hogy milyen szükséget pótol a 
városi kifőző és milyen á:dist jelent 
az a szegény népre, annak szemlél
tető másolását adja az az óriási 
tömeg, amely mindennap összegyüle
kezik a Verbőczvu cai kifőző előtt, 
hogy hazavigye a 80 filléres tiszta, 
jó ebédjét. A kifőző ma a legnép
szerűbb jóléti intézmény Misko’cou. 
Szükségét igazolja, hogy amig a 
megnyitás napján 100 adag ebedet 
készítettek kísérlet?, épon, addig a 
második napon 188, a harmadikon 
250 adag készült és ez is kevésnek 
bizonyult.

Természetes, hogy ilyen körül
mények között néhány napi műkö
dése után szűk lett az egyetlen 
konyha, úgy hogy ma már minden 
városrészben készülnek a városi ki
főzőt felállítani.

Nagy a jelentősége szociális 
szempontból a városi kifőzőuok, mert 
ezzel sok asszonynak lehetővé teszik, 
hogy élelmezését a városi kifőzőbői 
lássa el, ő maga pedig tisztességes 
munkával pénzt keressen. Eddig 
otthon keMvtt bajlódnia, hogy úgy, 
ahogy valamit lőzzün a csaladjának. 
Most felszabadult sok asszony munkás 
keze és a város vette át a család 
ellátásúnak óriási gondját — 80 
fillérért.

A uapközi gyermek-otthonnak 
méltó kiegészítő része volna a ható
sági népkonyha. Sjk asszonyt adna 
vissza a tisztességes keuyérkereső 
életnek, sok serdülő korú gyermeket 
mentene meg a javítóintézettől. Olyan 
cé'ok elérésénél tehát, amelyeknek 
nemcsak eraberbaríti, hanem javító 
hatása is vau, nem szabad szerepet 
játszani pár ezer koronás ráfizetésnek.

Miskolc város tanácsa készsége
sen fog megadni bizonyára minden 
ez iránybaui felvilágosítást a formá
kat és a szervezést illetőleg, mi reánk 
csak a kivitel marad. Dr. Orosz 
Dezső ha már megtette az indítványát 
no engedje azt adakta tenni, köves
sen el mindent a mielőbbi megvaló
sítás érdekében. Maga mellett fogja 
találni azoknak a hatalmas táborát, 
ahik a jóért, nemesért még lelkesedni 
tudnak. Azonban mentesítse eszméjét 
az elcsúfító sallangjaitól. Nem feltét
lenül szükséges, hogy minden városi 
intézményünknél kilássék a lóláb, 
vagy a magán vagy a városi anyagi 
érdek. Ez egyszer iukouzujueusek 
is lehetnek közélelmezési bizottság 
tagjai.

Nyiltlevél.
Zemplénmegye alispánjához.

Zempiénvármegye volt főispán
jának közbenjárására a múlt óv 
Őszén a pozsonyi kerületi katonai 
parancsnokság 215 bodnár orosz 
hadifoglyot bocsátott a zerapléume- 
gyei Gazd. Egyesület rendelkezé
sére.

A fogiyok megérkezése után 
kitűnt, hogy közöttük alig van 10—20 
bodnár, 20—30 famunkás, a többi 
közönséges munkás.

A bodnár és Caraunkás hadifog
lyokból a Gazd. Egyesület tizenhe
tet Heller Lajosnak, harminchármat 
az Eiső sátoraljaújhelyi hordógyár- 
nak bocsájtott rendelkezésére, ezzel 
a kikötéssel, hogy az áitaiok készí
tett, illetve elő&ilitott hordók kizáró 
iag Tokujhegyaijai szőlősgazdáknak 
adhatók el, gönci hordónként 18 ko
ronás árban : 25—30 ezer hordó elő
állítását eredményezte volna, ez az 
akció, ha miniszteri pótreudelet az 
alispán rendelkezése alá nem bo 
csajt minden hadifoglyot.

A földmivelésügyi kormány a 
borpicce felügyelőségétől nyert in
formáció szerint 30,000 használt, a 
borpiucóbeu kitisztítandó gönci hor
dót Ígért a Tukajhtígyaljáiiak a hor 
dók egy része mar itt is van, a 
hátralévő rész szállítása azon rau ik, 
hogy a pince euuyi ezer hordó be
fogadásara szűr, az érkezett hordók 
tisztilásári pedig munkás nincs.

A borpince felügyelője hosszú 
időn kért az alispán úrtól hadifog
lyokat a hordók kitisztítására : per
sze eredmény nélkül. A Gazd. Egye
sület utánjárásának Írásban kérte ezt 
alispán urnái. Válaszra sem méltat
ták: majd aratás után, gondo'ják a? 
alispáui hivatalban.

A hónapokon át keservesen be- 
tauitott hadifoglyok egy részét Hel- 
lerlől és a hordógyártól elvették: 
ipari munkásokat elküldték aratni, 
ökröket s lovat hajtani. Az ered
mény: Heller ueha tud dolgozni, a 
hordógyár egyszerűen beszüntette 
az üzemet, a borpince előtt szárad 
a hordó s az ujabbi szállítások meg
szűntek, s mi szerencsétlen szőlős
gazdák, miután a magyar kormány 
jóvoltából kötöttünk a norma'isnál 
1000 százalékkal drágább raffiával, 
permetezünk 500 százalékkal drágább 
rézgáliccal, fizettünk s 150]százalék- 
kal drágább napszámot, majd hor- 
dóhijján kiönthetjük a mustot a 
földre, vagy el kell pocsékolnunk 
árou alul a spekulánsoknak.^

Elösraerera, hogy az aratás min
dennel fontosabb, de a szőlőgazda
ság is valami és 30—40 ipari mun
kás aligha fogja megmenteni a zem
pléni aratást.

Meg aztán mért nem vonnak el 
foglyokat más ipari vállalattól pél
dául a Pührer Zs. fiai bodrogkereszt- 
úri kőfejtői vállalattól. Mit lebzsel 
az a sok hadifogoly Ujhely utcám? 
Mért vonja el alispáu ur éppen azo
kat a hadifoglyokat, kiket a szőlős
gazdák kérelmére direkt hordókészi- 
tósre küldtek ? ?

Tudnák rá felelni, de nem aka
rok oly telefouválaszt kapni, mint 
kapott eddig körjtdező. Es nem 
hallgatnnm e l!

Alispán úrhoz e tárgyban több 
szavam nincs.

Ellenben szőlősgazgatársainkhoz 
ismét azzal a kéréssel fordulok: tö
mörüljünk ! Egyesülésben az erő, 
mert csak öuöktől várhatjuk sorsunk 
jobbra fordultát.

Sátoraljaújhely, 1910. jul. 27.
Iltésháiy Endre  
szőlőbirtokos,

jfyári szabadságra
mehetnek a felmentettek.

Az iparvállalatokban, péuzinté- 
zeteküen és egyéh cégeknél alkal
mazott tisztviselők, az elmu t két 
nyárok át nem élvezhették a részükre 
Kijáró szabadságidőt. Az újabb be
vonulások következtében az itthon- 
maradt és részben a fölmentett liszt 
viselőkre újabb munka háramlóit, 
amelyet ezek csak munkaerejük tel
jes megfeszítésével tudnak elvégezni. 
A kimerült tisztviselők nemregiben 
azzal kéréssel járullak munkaadóit 
elé, hogy egészségük helyreállítása 
céljából rövidebb szabadságban ré
szesüljenek. A munkaadók azonban 
a méltányos kérést mereven vissza- 
utasították azzal a megokolással, 
hogy fölmentett tisztviselőnek sza
badságidőre nincs igénye. Miuthogy 
a kérelemnek ily módon való elin
tézése sok száz tisztviselőnek egész
ségét és jövőjét óriuti, az osztrák 
pénzintézeti tisztviselők egyesülete 
kédést iutézett a kormányhoz, hogy 
raiuö álláspontot foglal el a fölmen
tett magáutisztviselők nyári szabad
ságolásara nézve.

Az osztrák pénzügyminiszter a 
honvédelmi miniszterrel egyetértőén 
25.787. szám alatt most közölte az 
említett érdeKképviselettel, hogy fi
gyelemmel a magántisztviselők mun
kaerejének erős igénybevételére nincs 
akadálya annak, hogy állandóan, 
vagy ideiglenesen fölmentett tiszt
viselők rövidebb szabadságot álvez- 
znek. Ezeknek a tisztviselőknek sza
badságolása azonban nem adhat 
okot arra, hogy a munkaadók újabb 
fölmentést kérelmezzenek.

.....” mT r  E k T

Fiiig Heimami 25 éyes tizoltói M iiem .
Közszolgálatban eltöltött min

den olyan esztondő, ahol az il
lető tisztviselő működése, a leg
apróbb és legnagyobb követel
ményeknek teljességében meg
felelt, már jubileum számba 
megy. Az érdekelt körök és egyé
nek követelményei olyan külön
bözők és olyan széles keretek 
között mozog, hogy a lehetet-
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lennóggel határos annak mindönki I 
megelégedésére eleget teuuí. 25 
esztendő emberélet. 25 évnek 
ezernyi ezer napja annyi és olyan 
sok féle munkakört, tevékenyke- 
dóst igényel, hogy nem tűnhet 
el nyomtalanul annak az évfor
dulója, aki a fenti időt a köz
szolgálatban eltültötte. Aki ennyi 
időt átdo gozott bizonyára sok 
mindenen ment keresztül az élet
ben, sok megpróbáltatásbau volt 
része, boldog ember, akiből az 
elkeseredés a boszuságok csak 
múló haragot váltottak ki és 
csorbítatlan hagyták, jó kedvét 
munka szeretetét. Ezek a joleg- 
zetes vonásai Friss Heimann tű
zoltóparancsnok 25 éves műkö
désének, ezek a tulajdonságok 
azok, amelyek őt az egész vá
ros lleimuska parancsnok urává 
tették.

Es most, amikor 25 eszten
dős évfordulójánál egy rövid 
percre raégáliuok, nem mulaszt
hatjuk el, érzelmeinket a nagy 
közönség elé vinni. Az ünneplés 
ma még csak szűk keretű, hi- 
szük azonban, hogy a város pol
gármestere és tanácsa módot fog 
találni a jubileumot emlékeze
tesebbé szélesebb medrüvé tenni 
Erre kötelezi őket Ujhely varos 
polgárainak az a tisztelete és sze- 
retete, amellyel Friss Heimann 
tüzoltóparaucsnoi eddigi és ezen- 
túli tevékenységével szemben 
viseltetik.

— Kitüntetések, előléptetések. A
rendeleti közlöny leguiouoi szama 
szerint Őfelsége e.rendelte, hogy 
üathy Dániel főhadnagynak es 
Becske Kálmán hadnagynak a üö-ik 
gyalogezredben, az ulieusóg előtt 
tanúsított vitéz magatartásukért leg
felsőbb elismerése tudtul aüassék. 
A koronás ezüst érdemkeresztet a 
vitézsége érem szaiagjau kapták: 
Sassy Csaba t. őrmester, Klein Sá
muel 1. o. számvivő altiszt, Farkas 
Ernő t. 1. o. számvivő altiszt; a 
bronz vitózsógi érm .t; Iiisztai Ber
talan honvéd és Hídvégi Miklós ti
zedes, valamennyien a 10. honved 
gyalogezrednél. Ugyancsak a 10. 
honvedeknél népfelkelő hadapródda 
kineveztettek: Kozák Sándor íur. 
Alberti Andor, Ozeichuer B.;la nep- 
fölkelő zászlósokká : Bodnár Dezső, 
Augisztini (iyőző és dr. Pregári Ist
ván.

— Kinevezés. Zboray Béla fo
lyam raérnöksegi segédinórnök, mér
nökké neveztetett ki.

— Nemesség adományozás. Ö
felsége a király Eiszenmano Oszkár 
kir. tanácsos, itteni volt péuzügy- 
igazgatónak, jelenleg budapesti adó
felügyelő helyettesuak uyugdijazasa 
alkalmából a magyar nemességet, 
egri előnóvvel adományozta.

— A hadműveletek folytán elpusz 
tűit községek rendezésére korraauy- 
biztosul Kovács Gábor főerdőtauá- 
esős, zerapiénmegyei helyetteséül 
Szántó Mihály erdőtanác^os külde
tett ki.

S i r k ő r a k t á r .
Siegelman H. Wolf 

S á t o r a l j a ú j h e l y ,
Meczner Gyula-utcza 3.

Tart raktáron minden kivitelű 
sírköveket.

Márvány, gránit, szianit, la- 
brador és különböző homok 
kövek a legolcsóbb és legfino
mabb kivitelben.

1000 oroszt elfogtunk.
Budapest, jul. 27.

Az osztrák-magyar vezérkar jelen ti:

Orosz hadszíntér:

Beresteckotól nyugatra az oroszok egy éjjeli 
támadását visszavertük.

Az ellenség ismételt heves támadásai, amelyeket 
tegnap délután Radziwilow és a Styr között intézett 
ellenünk, súlyos veszteségei mellett összeomlottak.

A Lesniow-i országút mindkét oldalán éjszaka is 
folytatták az oroszok erőfeszítéseiket. Elkeseredett harc 
után visszavetettük őket és 1000 foglyot hagytak 
kezünkben.

A Prislop-nyeregtöT északra csapataink megkezdték 
az előnyomulást. Átkeltek a fekete Cseremoszon és egy 
részük elfoglalta a folyó túlsó partján emelkedő magas
latokat, melyeken az oroszok ellentámadásait vissza
vertük.

Olasz hadszíntér:

Mig a Vül Suganától délre eső harcterületen teg
nap is nyugalom volt, addig Panevegionél ismét heves 
harcok folytak. Csapataink állásai a helységtől délnyu
gatra emelkedő magaslatokon délelőtt hét órától kezdve 
nehéz ágyuknak is rendkívül heves tüze alatt állottak.

Délben az olaszok ez ellen a szakasz ellen erős 
támadást intéztek, amelyet délután két órára az ellen
ség súlyos veszteségei mellett tökéletesen visszavertünk. 
Erre ismét megindult az erős ágyutüz és délután hat 
órakor az ellenség friss csapatokkal újból támadásba 
fogott. Elkeseredett közelharcban ismét teljesen vissza
vetettük őket.

Este tizenegy órakor történt újabb előtörésük szin
tén meghiúsult, derék csapataink összes állásaik birtokába 
maradtak. A helységtől északra emelkedő magaslatokon 
egész nap ágyuharc volt.

A karinthiai és Isonzó-arcvonalon helyenkint 
élénkebb harci tevékenység.

11 Ö F E ll a ltábornagy,
a vezérkari fonók helyettese.

_  __ ____  _  _
(ll

tlonyos tűzifa kiárusítás.
A gróf £ónyay Elemér ur bogrogolaszii uradalmának 

erdőgazdaságában az 1916. évi cserhántás után vissza
maradt h á n t o l t  c s e r f á n a k  vasúti kocsiként és 
fuvaros szekerenként eszkőzlendő k i á r u s í t á s a  
ab. bodrogolaszi vasúti állomás, vagy uradalmi faraktár 
megkezdődött.

Tekintettel a t ű z i f a  á r a k  napról napra történő 
e m e l k e d é s é r e ,  célszerű mihamarább e l ő j e g y e z n i
a télen szükséglendő famennyiséget.

Komoly reflektánsok a mennyiség megjelölésével 
bővebb felvilágosításért U r a d a lm i  I n t é z ő s é g  
B o d r o g o l a s z i  fordulhatnak.

I

Péntek, julius 28.

most igen alaposan kell 
védekeznünk, mert kolera, 
vörheny, kanyaró, typhus, 
himlő és egyéb ragályos 
betegségek most fokozot
tabb erővel lépnek fel, mint 
más időkben, miért is szük
séges, hogy minden ház
tartásban egy megbízható 
fertőtlenítő szer kéznél 
legyen. A jelenkor legmeg
bízhatóbb fertőtlenitő szerea

L I K V I l l
szagtalan, nem mérgező, 
olcsó és eredeti üvegekben 
1 kor. 25 fillérért minden
gyógyszertárban és drogé
riában kapható. Hatása 
Löffler, Vertun, Petrik, Vas 
Stb. intézeteinek vizsgálatai 
szerint gyors és biztos, miért 
is az összes orvosok beteg
ágyak fertőtlenítésére, anti- 
septikus kötözéseknél (se
bekre és daganatokra), kéz- 
és arcmosásra és ragályok 
elhárítására stb. mindenkor 
ajánlják.

IplOFIHUP
finom, gyenge pipere- 
szappan, lysoformot tartal
maz és antiseptikus hatású. 
Alkalmazható a legkénye
sebb bőrre is: szépéti, meg- 
puhitja és illatossá teszi a 
bőrt. Egy kísérlet és Ön a 
jövőben kizárólag ezen 
szappant fogja használni.

Ára: 2 korona.

erősen antiseptikus hatású 
szájvíz. Szájbüzt rögtön és 
nyomtalanul eltüntet és a 
fogakat konzerválja. Hasz
nálandó továbbá orvosi 
utasítás szerint toroklobnál, 
gégebántalmaknál és nátha 

esetén gurgulázásra. 
Néhány csepp elegendő

egy fél pohár vízre.

Az összes lysofornkészit- 
mények kaphatók minden 
gyógyszertárban és drogé
riában. Kívánatra bárkinek 
ingyen és bérmentve meg
küldjük az „Egészség és 
fertőtlenítés" cimü érdekes 

könyvet.

Dr. Keleti í  tónji
itfjMi ifin, lljpltn.
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R Landesmann M. és Társa3

=  könyvnyomdája i s  papirkereskedése =  
SATOWALJAUHELY. k a z i n c z y -u t c a  s . s z .

Levélpapírok, szám lák , fa l
ragaszok , m eghívók, név
jegyek és egyébb nyom dai 
m unkák a legpontosabban és 
jutányos árban készíttetnek

aMaBianum c

s, Fels©magfarországi Hírlap8® kiadóhivatala.
t e l e f o n s z A m  10 Hirdetések ju tán yos árban fe lvétetnek  t e l e f o n s z A m  10

si

A  t a v a s z  é s  a  d r ^ a s á g  |
Az áremelkedések ma már óriási méreteket öltöttek 
és éppen ezért örömmel értesítem a nagyérdemű 
közönséget, hogy idejekorán sikerült a szokottnál 
is jóval nagyobb készleteket felhalmoznom és az 
árukat a beszerzés arányában olcsón bocsájtom 
rendelkezésére. Mindenesetre ajánlatos mielőbb 

szükségletét fedezni.

Csakis legújabb dolgok:
N ő i f e l ö l t ő k ,  g y e r m e k r u h á k ,  
b l o u s ,  a l j  é s  p o n g y o l á k b a n .  A  

l e g s z e b b  m o d e l l e k ,  k o s z t ü m ö k  

é s  r u h á k b a n .  E l s ő r e n d ű  m i n ő 
s é g  : f é r f i  é s  n ő i  f e h é r n e m ű k b e n ,  

H a r is n y á k ,  k e z t y ü k  é s  z s e b -  

-----  k e n d ő k b e n .  ■■

SZEQÖ SÁNDOR
nagyáruháza Sátoraljaújhely, Fő-tér.

E r e d e t i
f e * *  M a y f a r t h - f é l e

törvényileg védett

„H E R K U LE S "
bor- és gyümölcs-sajtók.

Elsőrendű gyártmány 
Viznyomásu bor- és gyümölcs

sajtók
Felül nem múlt 

Szőlő- és gyümölcs-őrlők, szüre
telő berendezések.

MAYFARTHPH.ÉSTSA
g a zdaság i  g épgyár

Becs (Wien), II. Taborstrasse 71.
Különleges g y á r t á s  s a jt ó k  és b o rász a t i  

Képviselők k e re s t e tn e k .  készü lékek  s zám ára .

t s *

SALQÓTARJANI 
Kőszénbánya Részvénytársulat

széntermékei (szobafütésre és ipari czélokra)
X

Felelős szerkesztő : Landesmann M iksa

NEUMAN JENŐ cégnél
Sátoraljaújhely

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

valamint porosz brlket kapható.

Superfosfát-műtrágya Káli-só

Nyomatott Landesmann Miksa és Társa könyvnyomdájában Sátoraljaújhely!”
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