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Amit a tűz mesél
Huszonöt mérlöldre lobognak 

a lingok a Velence haditelepein 
gyújtott tűiből, huszonöt ntérlöld- 
nyire világit a tűz a lagúnák kö 
zül és ellátszik az letriá i partokig. 
Ez a rettenetes tűzvész, amely 
milliókra rugó kár és mérhetet- 
fen vesztességaz olasz hadiellátás 
gondjában szinte a reváns telje
sedésének érzetét kelti bennünk. 
A mi repülőink gyújtották halálra 
a velencei hadfölszerelési gyár i- 
kat és egyéb hadilétesitményeket 
a mi bombáink keltették életre 
a pusztulást ott, a hol a halált 
organizálták ellenünk. A minap 
ellátogattak az olaszok Fiume 
fölé, hogy embert öljenek, most 
mi visszaadtuk a látogatást Ve
lencében. A lölemelt olasz kéz 
Fiúméban tehetetlenül hanyatlót 
vissza nyomában emelkedő ma
gyar-osztrák kéz halálos zuhanás
sal sújtotta le a minden idők 
legálnokabb szomszédját. S im e: 
a nagy tüztengeri amely rémes 
lángözönével a lagúnák pocsolyás 
vizét talán forrásig heviti böm
bölő szózattal dörög a négy vi
lágtáj fe lé :

— Itt vagyok én a pokol 
féktelen e re je ; itt vagyok én a 
Dante agyának megtestesítője, 
a gyehenna, a kárhozat az Ítélet 
és a vég. Itt vagyok nálatok hős 
római nép korcs és fajtalan nem
zedéke, hívtatok, fölidéztetek, 
megjelentem. Látjátok egekig 
emelkedni a sátán-nyelveket, amig 
szórják a lángok mellett a szik
rát és a kénköves lojtó füstöt ? 
En vagyok a mesterséges Vezúv, 
az Etna, a Strombli, Itália öröktől 
fogva élő és örökkön álló ellen
ségei. Ide plántált a megcsalt 
szomszéd, a hűtlent elhagyott és 
megtámadott barát, a hálátlanság
gal kifizetett jóltevő, ide tett a 
maga erejével, megküzdő bátor
ságával, hogy szimbólizáljam a 
dühös jogos haragot. En vagyok 
a lobogó lelkiismeret, amely érc
olvasztó hővel égetem kővé az 
aranyat, rongygyá követ, pernyévé 
mind azt, amit emberi agy ki
gondolt. Az én keblen válik az 
enyészet alkotójává a kincs, a 
fegyver, az eleség, s minden a 
miből, ti akartok halált szállítani 
a szomszédra. Halljátok a lelkem- 
bői kitóduló hangokat ? Halljá
tok az éhségcsillapodásomat, a 
jóleső ropogását az utamba ke
rülő minden anyagnak ?

Ne remegjetek most már, ha 
bősz dördüléssel vetődik szét egy- 
egy gépkazán, ha végigvágódik

a romok fölött a tulmagas gyár
kémény Ez mind semmi. Az igazi 
tűz, a mindent megemésztő ha
ragos istenség csak most kél ki 
a zsarátnokból. Ez a tűz csak 
költő melegágya a megtorlás 
kigyótojásainak, amelyek ezentúl 
megszámlálhatatlan milliószámra 
várják, hogy lepattanjon róluk az 
elzáró kéreg. A tüzropogás egy- 
egy kéregfolt leválása, minden 
atómnyi zörej egy lépéssel kö
zelebb visz benneteket a meg
semmisülés felé.

A bensőmből kitóduló me
leg bele fog telepedni a lelke- 
tekbe és állandó lélelmes izgatot 
ságban, ébren, de halálos reme
gésben fogja tartani életeteket. 
Nem lesz pilienéstek, lázasan fog 
verni a szivetek, mert tudni és 
érezni fogjátok, hogy nagy pusz
tulás, a teljes megsemmisülés út
ban van leiétek és ezt nem fog
játok tudni föltartóztatni a 
löldi erő semmi tömegével sem. 
Az első hatalmas, emberi kéz 
gyújtotta láng vagyok a ti álnok 
földeteken és én bevilágítom a 
világot.

Ennél a lénynél látja meg a 
világ, hogy van egy néplaj, a 
nagy Pó mentén, álnokabb a 
sátánnál, utolsóbb a pokol min
den fúriájánál, hitszegőbb, mint 
minden a történelemben szereplő 
lestvérgyilkos, ennél a fénynél 
látja majd a világ, mint omlik 
össze a hazugságon épült állam- 
hatalom hatalom s mint kerge 
pille, amely belerepül a nyitott 
fénybe, úgy égsz el te is, te 
szegény félrevezetett, vágóhídra 
cipelt, élhetetlen nép abban a 
tűzben, amit erőszakosan gyúj
tottál magad körül.

nagy lelkén is átviharzottak, mint 
oly feukült leiken, aki népei sorsá
ért Isten előtti felelősségét érzi. Eh
hez járulnak a megpróbáltatások, 
amelyek mintegy hatalmas uralkodó 
családfejét érték : testvérének Miksa, 
mtxikói császárnak (1807), egyetlen 
fiának, liudoif trónörökösnek (1889), 
í'eukölt nejének, Erzsébtt királynő
nek (1898), trónja örökösének, Fe
renc Ferdiüáud főhercegnek és ne
jének (1014) tragikus halála. Ezek
hez járul a legnagyobb erőpróba .- a 
kétéve dühüogő világháború gondja, 
mert mi ueküDk fáj, neki is fáj és 
minden sebünk, gyászunk, köny- 
nyünk az ő könnye is. Uralkodása 
alatt népei kinünüsen Magyarország 
a ku túra terén óriási elohaladást 
lett s amennyi öröme telt uralko
dó szivének e békés haladásban, 
annyira fáj neki az a fennakadás és 
visszaesés, amely a háború követ
kezménye lesz.

Az a meggyőződés, hogy 
uralkodói szeme velüuk, a test
vérekkel, hitvesekkel, anyákkal, 
gyermekekkel együtt ott csüng 
a fronton küzdő katonákon, ez 
a meggyőződés érlelte meg azt 
a gondolatot, hogy nem ked
veskedhet nemzetünk az ősz 
uralkodónak szebb születésnapi 
csokorral, mintha e napra or
szágos gyűjtés eredméuyeképeu 
a harctéren küzdő katonáink
nak elküldjük szeretetetadomá- 
nyainkat.

Szeretetadomány
katonáinknak.

Meglepetés Őfelsége születésnapjára

Augusztus 18 áu lesz „édes öreg 
királyunk" születésnapja. A nyolc-i 
vauhetedik évfordulója ennek a di
csőséges ólettörténetnetnek emberi 
és magyar érző sz ív  számára annyi 
tiszteletet ős szeretetet parancsoló 
tartalmat rejt.

Ha csak általáuos, mondjuk el
vont emberi szemmel, nem specifikus 
magyar lojalitással, nézzük ezt az 
életet, akkor is csodálattal vegyes 
megilletődés fog el, látva a testi 
főkép szellemi és erkölcsi erőket 
annyira próbára tevő világtörténelmi 
jelentőségű válságokat, amelyek 
apostoli királyunk közel hetvenéves 
uralkodása alatt nemcsak a törté
nések külön porondján, hanem az ő
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A háború harmadik óvót kezd
tük meg, reménység nélkül a közeli 
békére és annak a nagy tehernek 
a viselésével, amely a két eszten
dőn át viselt háború súlyával nehe
zedik reánk. Ez a helyzet úgy a 
kormányra, miut a kormány reude- 
leteit teljesítő hatóságokra nagy és 
nehéz feladatokat ró. Meg vagyunk 
győződve, hogy a kormány és ha
tóság tisztában vannak vele. Es már 
most arra gondolnak, hogy a kö
zeledő lói ne zúdítson elviselhetet
len terhet a közönségre. Elsősorban 
bizonyára a kenyórkérdós képezi 
legnagyobh gondját a hatóságoknak 
és hogy fennakadás ne történjék, a 
másodszor leszűkített lisztadagokat 
most aratás után is a lehetőségig, a 
végső határig fentartja.

Eltűrjük zúgolódás nélkül mind 
azt, ami emberileg elbírható. Hiszen 
a közönségnek is hazafias szent kö
telessége mindennel, ha kell nyo
mor szenvedésével is hozzájárulni 
ellenségeink letiprásához. Es mégis 
kérnünk kell a kormányt és a ható-

k a p u n k  m a i  » á m a  4  o l d a l

Ságot arra, hogy a spekulációtól 
óvja meg azt a közönséget, amely 
a háború előtti jövédelraéből keli. 
hogy magát fenntartsa. Az hisszük, 
hogy a termés elegendő ahoz, hogy 
szeréuyebb kisebb igényű megélhe
tésünket biztosítsa s ha a  tisztid*, 
gok rendkívüli leszűkítése bekövet- 
dezett, bizonyai a a ravasz spekulá
ció okozta, amelnnek sikerült kiját
szani a kormány gondoskodó fi
gyelmét.

Most már bizakodó reménység
gel nézünk a közeli jövőbe. A csóp- 
lós és őrlés mindenfelé folyamatban 
van. A gabona beszerzését is meg 
határozott mennyiségben megengedte 
a kormány. A vagyonosabbak tehát 
október 15-ig beszerezhetik egy évre 
az engedélyezett gabonát. Ezekkel 
szemben tehót nem okoz gondot 
senkinek a kenyérrel való ellátás. 
Bizonyára gondoskodik mindenki 
magáról. De a nagy tömeg, a nagy 
sokaság, a napról-napra vagy hó- 
uapról-hóuapra küzködő kis embe
rek arra vannak szorulva, hogy ha
tó.ági áruraktárakból éljenek. Ezek
ről kell tehát gondoskdni a hatóság
nak és az ezek eltartására vonat
kozó katósági javaslatokat kell a 
kormánynak jóakaralu figyelmére 
méltatni, Kormány és hatósúg kar
öltve akadályozhatják meg, hogy a 
legnagyobb csapas; a kenyérinség 
be ne következzék.

Most közel az uj kenyérhez, 
amely Istennek hála útban van, sőt 
mondhatjuk — meg is érkezett 

bevallhatjuk, hogy a kapott ada
gok nem fedezik a szükségletet 
Panasz, kcsergés volt elég. Erős a 
hitünk, hogy tapaszatalatunk és a 
tapasztalat hasznunkra vált.

Miért nincs cigaretta.
A dohány és cigarettahiány 

már országos baj, nemcsak rainá- 
lünk, mint eleinte hittük, nem ta
lál a dohányszenvedólyes ember ki
elégítést már hónapok óta.

Ezen a mizérián segíteni egy
általán nem lehet, legalább egyelőre 
nem s hasztalanulszidjukés okoljuk 
a dohánygyárakat vagy a pénzü
gyi köröket, ők ártatlanok ebben.

Illetékes helyen informálódtunk 
a dohány és cigarettahiány igazi 
oka felől s megkaptuk az elfogad
ható, mindenki által respektálandó 
választ.

A dohánygyárak súlyos kény- 
szerüségi okokból csökkentették a 
termelési kontingensünket, mert a 
feldolgozandó anyagban rohamos 
fogyás mutatkozott, amit úgy pó
tolni, mint eddig lehető volt, tenni 
már nem tudják.
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A szivarka és szivarból dohány 
normális időkben braziliából szerezte 
be a központi doháuyjövedék, Ham
burgon és Brémán keresztül, A 
Magyarországon termelt dohány 
ugyanis se nem elegendő, se nem 
megfelelő a finomabb gyártmányokra 
A háború ideje alatt nálunk még a 
nem nagyon finom dohány fajták 
termelése is lényegesen megapadt 
s az áHamuak nagyon kevés anya
got sikerült beszerezni Amsterda
mon át Jáva és Celebesz hollandi 
gyarmatokról.

Az anyaghiány miatt a magyar 
dohánygyárak is redukálták üzemei
ket. A munka e gyárakban reggeli 
7 órától déli 12 óráig tart és ennél 
fogva a gyárak produktív képes
sége is mintegy 30—35 százalékkal 
csökkent.

A mégis előállított dohány, szi
var és cigaretta gyártmányokból el
sősorban a harcoló katonaság szük
séglete talál kielégítést, amit kész
séggel kell aláirnuuk s csak azután 
jut valami kis rész ami élvezetünkre

A közönség panaszkodik békét- 
lenkedik és semmiképpen nem akar 
beletörődui a váttozhatatlan hely
zetke, pedig ennek meg keli lenni 
s a tuifüstülésről, moly tulajdon ke 
pen nem is elsőrendű életszükséglet 
oly szépen le keli fokozatosan szok
nunk, mint a fonta sab életfenntartó 
cikkekrői: a húsról, kenyérrő, zsír
ról stb.

liifornációnk alapján azl is kö
zölhetjük, hogy remeny sincs a nor
mális viszonyok helyreállításáig ez 
állapot megváltozására.

Fogadjuk tehát férfias lemon
dással az újabban, a tőzsdék ajtján 
megjelent kis táblácskát: Nincs do
hány, nincs cigaretta! Ne okoljunk 
senkit ezért a hiányért, gondoljuk 
el, hogya harctéren vért, izzadó ka
tonáink vették el tőlünk, akik oda 
künt a mi jólétünkért és — helyet
tünk vívják a nagy küzdelmei.

Meg aztán egy kitűnő életis
kola is ez a kényszerhelyzet. lt> 
dukálódnak szenvedélyeink, amihez 
akaraterőnk eddig gyönge volt.

aki elmaradt haszon megtérítését 
kérelmezte a községtől, amelyet a 
község azonbau nem teljesíteti. A 
főügyészi vélemény szerint a bizott
ság a ftílebbezést elutasította azzal 
az indokolással, hogy ha a felek 
között létrejött megá:lapodás, akkor 
a község magánjogilag felelős. Ebbon 
a kérdésben tehát a bíróság lesz 
hivatva dönteni.

A mezőgazdaságról referáló gaz
dasági felügyelő jelentése szerint, a 
néhány napos eső az aratást hátrál
tatta, de jótékony hatással volt a 
szállodáját a katonaság lefoglalta és

kapás növények és legelők fejlődé
sére. A jégeső a hó elején némi 
károkat okozott, azonban csak kisebb 
terülteken. A legutóbbi termés
becslés óta a vármegye átlaga a 
következőképen alakult. Búzából 
várható hozam rozsból 5 2,
árpából 49, zabból 4'8 métermázsa 
katas/tráliá holdanként.

Az állategészségügy kifogástalan.
Több kisebb ügy elintézése után, 

ügyész, főorvos, állatorvos, pénzügy
igazgató, mérnöki hivatal tették meg 
részletes jelentéseiket, mire a gyűlés 
véget ért.

Zemplénvármegye
közigazgatása julius hóban.

A közigazgatási bizottságnak f. 
hó 14-én megtartott havi ülésén, a 
főispán más oldalú fontosabb elfog
laltsága miatt, Dókus Gyula alispán 
elnökölt, aki napirend előtt színes 
szavakkal üdvözölte a bizottság uj 
tagját,Meczner Bélátiazutánbeterjesz 
tette részletes havi jelentését. E 
szerint a több vármegyei tisztviselő
nek adott nyári szabadság letelt, 
munkakörüket újra betöltötték, úgyis 
visszahelyeztettek állásaikba a fel
függesztett bodrogkisfaiudi kör
jegyző, néhány türvénybiró és köz
ségi elöljáró.

A közélelmezés terén újabb ár
maximálások történtek, nevezetesen 
az élő sertés, sertéstermékek, kávé, 
liszt ára lett hivatalosan megállapítva. 
A tárgyalás keretében elfogadták 
Dókus Ernő bizottsági tag azon 
indítványán hogy a vármegye a 
tavaszi vetőmag-szükségletét zab, 
árpa és burgonyamennyiséget Írassa 
össze. Az összeírás októberben meg
kezdődik.

Vitát provokált Neumann Ignác 
Jiomonnai lakos panasza, kinek a
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Jelenetek az élet mélységéből.
(5  r ip o r t .)

A Ronyvüha fulladt kisfiú.

H Í R E K .

A  E.U n e m z e t .

Szabó János májuskut 
napszámosnak (I éves József 
fia kis társaival, a sáro>patak felé 
vezető utón lévő lí)3 számú vasúti 
őrháznál o folyó liony vaágba fürdeni 
ment. A gyerekek úszni nem tudtak 
ez azonban m m gátolta őket abban, 
hogy virtuskodásból, a mélyebb 
vízbe be ne merészkedjenek. Szabó 
József örvénybe került és az e ra
gadta. Társai térden állva sírva kö
nyörögtek, a part mentén lábat áz
tató idősebb népfelkelőnek, mentse 
meg barátjukat, tz azonban a gye 
rek.ükre ordított úgy kell nektek 
sutyák, mindjárt titeket is bedoblak 
és veszni hagyta a kisfiút, A gye 
rckek megijedtek, haza szabadtak 
és estefelé értek vissza kétségbe
esett szüleikkel. A katonát mar nem 
iblalták cl'. A vizbefubadt gyere- 
Küt aki a feneketlen iszapban 
rü t. S-davik Pa', egy dohánygyári 
tisztviselő első gimnazista fi.», húzta 
ki holtan. A lelketlen népfelkelőt u 
legszorgosabb kutatás il cara sem 
sikerűit a rendőrségnek kinyomozni.

i aki az ártatlan kisleány testét áruba 
bocsájtolta katonáknak. A kis leány 

uloat j raegundorodva a bűnös élettől,
szökött Mariccuikiu tói és azóta vá
rosban kóboro t. A rendőrség a lel
ketlen k( rilönőt azonnal letartóz
tatta, aki azonban mindent ktaga
dott. A Joiíny által felsorolt táruk 
és a rendőrség régebbi gyanúja 
azonban igazolták a kerítés vádját, 
és a bűnös asszonyt, aki gyaláz tos 
üzleteit miír régebbben űzi, átkisér
ték az ügyészség fogházába. A kis 
leányt a megejtendő orvosi vizsga 
lat után, mivel szüli i eltartani kép
telenek, gyermek menh -lyen fogják 
elhelyezni.

Leszúrta a törvénytelen urát.

Kifosztott postahivatal.

Török Margit 
postaügy nők.s-g v.s 
reggelén i-Aárta iró s 
juha a szombaton b

l s»poly i/st pi 
ője, vasárnap 
aíáuak a fiók* 
t yt összege

ket, a ku csőt ifi irományok alá rej
tette és nyugodtan ment tz Itten
házába a vasárnapi mis re. Az áj* 
tatosl.od s befujt .t v - , haza érve 
meglepőit u látja, hogy  a ku csők, 
amelyeket ö e.rejti ll az Íróasztal 
zárában benne vaunak, llysszat sejtve 
azonnal í z  otthagy u'.t p-'nz megöl- 
vasasába kezd es rémülten alapítja 
rueg, hogy az otthagy olt 900 koro
nából, ismeretlen kezek 700 koronái 
eltulttjdoniioMak. Az e se tt  azonnal 
jelentette a varaiméi postamesternek, 
akinek kérésére a kassai póstaigaz-- 
gatóság Balog i titkárt kü dte ki a 
vizsgálat megejtene végett. A ki 
kü d itt poslatitkaniak es a nyomozó 
cstiidörségnek rövides n sikerű t a 
pénzt a póstaügynokség házias,szó 
nyánál Saruénál megtalálni, aki be
vallotta, hogy az összegét a csend 
őrség szakácsnője lopta el és nála el 
rejtette. Úgy az orgazdát, mint a 
lopás elkövetőjét a csendőrség le
tartóztatta.

Letartóztatott keritőnő.

Vasárnap éjjelén u rendőrjárő
rük egy 14 éves leányt fogtak el, 
aki kihallgatásakor elmondotta, hogy 
otthagyva Szinnán lakó részeges 
szült*it, ide jött, hogy megfelelő szol 
gá'atot kifessen. A véletlen össze- 

1 hozta özv. Magnósak Mihálynéval,

A mind -nható pálinka, amely 
az alsóbb neposziulyok családi drá 
máinál az állandó iotrikus, Kvaszuk 
Tamásnó és Gyöngy össy János 15 
év óta tartó liázas öl étét is a szo
kott véres fináléval betetőzze. Az 
együttes hosszú id.*jj a'att az elfo
gyasztott pálinka adagokkal egyenes 
arányban kapta ki az asszony a maga 
ütieg járandóságát o! is szenvedte 
vagy néha vissza is adta azokat .Tegnap 
azonban Gyöngyössy a szokottnál 
jóval többet ivott, t.rgó többet is adott 
a verés fejében Kvaszeknénak, aki 
az ütegeket viszonozta úgy, hogy 
a családi hangverseny, forrna is ve
rekedéssé fdjii-t. A verekedés hevé
ben Kvaszoknó felkapta az asztalon 
heverő kenyérvágó kést és marko
latig döfte Gyöngy össy mellébe, aki 
su yos sebből vérezve összeesett. Az 
as&iooyt az ügyészség börtönébe, a 
férjét súlyos sebével az Erzsébet 
közkórházba szállították.

Öngyilkos lett fele 
sége hűtlensége miatt.

A C3. és kir. hadsereg főpa
rancsnokság tanfolyamot hirdet 
tisztviselők részére, a melynek 
az a célja, hogy a megszállott 
szerb területen a közigazgatási, 
pénzügy-igazgatási, igazságügyi, 
szolgálat ellátására f e l t é t l e n  
in e g b i z h a t ó tisetviselőket 
képezzen ki. Feltételek : első
rendű minősítés s a német és 
horvát-szerb nyelvben a annyi 
jártasság, hogy a tanfolyamokat 
sikerrel hallgatni képesük lesz
nek.

Tehát a német és horvát- 
szerb nyelv ismerete. Tehát a 
n é m e t  és nem a m a g y a r  
nyelv ismerete, mivel hogy — 
ha ugyan hiú ábránd csak, — 
Szerbia auuexciója nem m a 
g y a r  de o s z t r á k  törté
nelmi jusson lesz bekebelezendő 
az osszmonarchiába I

S mert az osztrák*néniét, 
nem tud horvát-szerbü', a Mor
vát középosztály fölösleggel alig 
iia rendelkezik, de szintén nem 
tud németül és mert a horvát- 
szerb nyelvet bármely más bi
rodalmi szláv 3—4 hét alatt 
játszva elsajátítja, a h ü c s e h 
n e m z e t  feltétlenül megbízható 
fiaira vár a nemes feladat, hogy 
a bekebelezendő Szerbiát boldo
gítsak. Éppen úgy, amint min 
két bo djgilottak a feledhetetlen 
50-es években.

Ezért kellett 
gyárnak Szerbia 
elvéreznie I

annyi j > ma. 
I»-Jgyei között

Jllésházy.

— Halálozás. Udvardi Ko sulii 
Gusztávné s/. Vitéz I om>, néhai 
Kossuth Gusztáv vármegyei főszám- 
vevő özvegye elhunyt. Az elhunyt- 
bau Kun Jóssef törvényszéki biró 
neje, édes anyját gyászo’ja. — Gan- 
czuugh Miklós a gróf Hadik* féle 
hitbizomany uradalmainak igazgatója 

hó 15-án elhunyt.

y-

B ékében é degéitek hosszú esz
tendőkön át, kis falujukban Szalay 
Pál Cöldmivelő és felesége. De 
világháború megirigyelte boldog.„ 
gukat és a férjnek be kellett állania 
a küzdők milliós seregébe. A sor 
az itteni megfigyelő állomásra ve 
tette, ahol felebbvalóinak teljes meg 
elégodósére, mint betegápoió műkö
dött. Egy nap azután hír jött falu 
jából, hogy felesége szívesen fog
lalkozik az otthoumaradt legények
kel. Szabadságot kért és személyesen 
gy ózod itt meg a hírek alaposságá
ról. Korholva kérte a feleségét ja
vuljon meg, aki büubanólag meg is 
Ígérte azt. Visza jött tehát, jelent
kezett szolgálatteteire és hűségesen 
teljesítette feladatát. Néhány nap 
előtt azután újra sz-ibadságot kért 
és váratlauul meglepve feleségét azt 
ép egy legény karjai között találta 
Egy szót sem szólt hozzájuk, visz* 
sza jött Uj hely be és hétfőn este a 
gyártelepi vasúti állomáson a me- 
zőlaborci vonat elé feküdt, amely a 
szerencsétlent halálra zúzta.

— Áthelyezés. Az igazság^
^isztur U.-pede György nagy- 

mih. lyi kir. járásbiról, sajat kérel
mére, törvényszéki bírói minőségben 
a sátoraljaújhelyi kir. törvényszékhez 
helyezte ár.

Szerencsétlenül járt uriasszony.
l'Ey bennünket kétszeresen fájdal
masan érintő su'yos kimenetelű 
vasúti balesetről keil ezúttal beszá
molnunk. Vasárnap este, dr. Holló 
Andor ügyvédnek, lapunk főszerkesz
tőjének bájos fiatal felesége, vonaton 
Bodrog.sz. rdaheiyre utazott. A vasúti 
állomás közelében, egy hirtelen 
zökkenéssel a vonat megállt és az 
un asszony, aki a nyitóit ajtónál 
állott, kibukott arcra a vonatból. 
Súlyos zuzódisokat és könnyebb 
fajta agyrázkódást szenvedett. Az 
eszméletlen urinőt a legközelebbi 
vouattal behozták Sátoraljaújhelybe 
es az Erzsébet közkórház külün- 
osztályáu helyezték el. Állapotában 
ma már biztató javulás állott be és 
bizton hiszük, hogy a harctéren küzdő 
főszerkesztőnket mielőbb az örven* 
detes teljes gyógyulásról értesíthet* 
„Ük, amit őszintén s»ivből óhajtunk.
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—  Fölem elték a tá v ira to zá s  d ijá t.
A kereskedelemiig)-i miniszter leg- 
ujubb reudelete szeriül f. hó 15-től 
kezdve a következő dijak lesznek 
érvényben. Közönséges táviratok 
szavanként 8 fillér, a legkisebb dij 
táviratonként 1 korona. Átalányos 
táviratok : &z első 500 megtávirato
zandó szóért 15 korona, minden 
utóbbi megkérdett 100 szóért 3 
korona.

—  A  mozi szombaton este Zöld
helyi Anna, Tibor Dezső a Király 
Színház tagjainak és helyi műked
velők felléptével Oabaré-előadást 
rendez. Ezen az előadáson kerül 
bemutatásra a legújabb öt felvouásos 
filmdráma, a „Május királynője is. 
A vasárnapi előadáson fellép a leg
jobb magyar Ei'iumUvészon, B rky 
Lily és a legszebb színész, Vórkonyi 
Mihály, a kolozsvári színigazgató 
Janovics dr. által rendezett országos 
sikert aratott prója filmben : „Az éj
féli találkozás" bán. A műsor többi 
része szintén a legszenzációsabb 
számokból kerül ki.

—  Elégett tá b o ri á rum in tá k . A
közelmúltban tábori áruküldemény 
gyúlékony tartalma ismét tüzet oko
zott és ennek következtében sok 
táboriposta és áruminta küldemény 
megsemmisül. Ez az eset arra mu
tat, hogy a közönség, a figyelmez
tetések dacára, a csomagokba gyű ó 
és robbanó anyagokat (gyufát, ben
zint, benziutüzszerszámokat, petro 
kumot, spiritust) még mindig elhe
lyezz, holott evvel a harctéren küzdő 
véreiuek nemhogy segítségére, ha
nem kárára van. Ugyanis a csórna 
gocskák tarta ma olyan apró ked
veskedések és nyalánkságok, ame
lyeknek katonáiuk a harctereken 
hiányával vannak és amelyekkel a 
nagy küzdelem közepette egy kis 
örömet okozunk azoknak. Ha azután 
mint a legutóbbi esetben, a c.-o:ua 
gokban elhelyezett gyúlékony anyag 
lángra lobban, sok-sok ezer csomag 
elhamvad, mennyi remény, sóvárgás, 
vágyakozás lesz semmivé, egyesek 
könnyelmű meggondatlaosága foly
tán. Ezt elkerülendő ne helyezzen 
el a közönség a táboriposta csoma
gokban, a postahivatalok kijátszá
sával, semmiféle gyúlékony vagy 
tiltott anyagot.

—  A kereskedelm i leyelek cen
zú rá ja . A kereskedelmi levelezés 
valósainüleg cenzúra alá lurü1, hogy 
a hadviseléssel összefüggő adutok 
vigyázatlanságból a küllődre ki ne 
kerüljenek kereskedelmi levelek ré- 
véu. A kereskedelemügyi miniszter 
38122 -V . 1916 szám alatt felhívta 
az érdekeltek figyelmét arra körül
ményre, hogy kereskedők és iparo
sok a külfölddel folytatott levele
zéseikben és odaküldütt nyomtat
ványaikban legtöbbször vigyázat 
lanságból és gondatlanságból o'yan 
adatokat is közölnek, amelyek az 
ellenség tudomására jutva a hadvi
selés érdekeire fölötte hátrányosan 
hatnak. A fentem’itett adatok közlé
sétől tehát mindenki tartózkodjék.

—  A  vas h u sz filló re se k  fo rg a - 
lom bahoza ta la . Régebben felmerült 
a terv, hogy német mintára nálunk 
nálunk is vas váltópénzt hozzanak 
forgalomba. Az állam már megtett 
minden szükséges intézkedést; sok 
millió vaspónzt veretett. Az elkészí
tett va^pénzt az Osztrák Magyar 
Bauk páncélfalas pincéiben őrzik

Bécsben és a pénzügyminisztérium
ban. Egyelőre vas huszfillóreseket 
veretett a kormány a körtuőcbáuyai 
pénzverdében. Az uj vaspónz alakja 
és folirása ugyan olyau, mint a régi, 
anyaga tiszta vas, színe nem csil
logó, inkább bágyadtának mondható 
Az uj vas huszfilléreseket a kotmány 
augusztus 23-án hozza forgalomban. 
Egyidejűén bevonják a nikkel busz- 
filléreseket. Az államnak helyeseb
ben a hadseregnek nagy szüksége 
van a nikkelre, ezért vonják be a 
nikkel huszfilléreseket. Ezért a vas- 
péuzt forgalorabahozó rendelet úgy 
intézkedik, hogy az Osztrák-magyar 
Bank bécsi és budapesti főintézeti, 
valamennyi vidéki fiókja a vas 
huszfilléreseket C3ak a nikkel husz- 
filéresek fejében adhatja ki. Tizfil 
léreseket nem veret a kormány vas
ból. mert a nikkel tiafilléreseket már 
az elmúlt évbeu fö’cserélték alpa 
kából vert pénzzel.

INTÉZETI KELENGYÉKET 
a legrövidebb idő alatt, mérték 
szerint, készít G R Ö N B E R Q E R  
J Ó Z S E F ,  Wekerle-tér 4.

Eladó
43 drb. 4 e'ves, fehér ükörtinő, 
190 drb. vegyes korú tenyészjuh, 
45 felbúgott koca, 4 tenyész 
kannal, 7 drb. hízott disznó.

Buttykay László,
földbirtokos

Nagyrozvágy, (Zemplén m.)

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 ,
M eczne r O yu la -u tc ia  3.

Tart raktáron minden kivitelű 
sírköveket.

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

Komáromi és pozsonyi ezredek fényes győzelme
Budapest, aug. 17.

Az osztrák-magyar vezérkar jelenti:
Orosz hadszíntér:

Károly főherceg lovassági tábornok hadsereg- 
harcvonala: A Capul-szakaszon a Sztara-Obczyna 
magaslatot elfoglaltuk.

Moldavától de'lre e's a Bystrzyca felső folyásánál 
az oroszok előretörései meghiúsultak. Egyébként ezen 
a hadseregharcvonalon a tegnap már említett Horo- 
zankánál lefolyt támadásokon kívül, nincs nevezete
sebb esemény.

Hindenburg vezértábornagy hadsereg-harcvonala: 
Böhm-Ermolli vezérezredes hadseregénél teganp Pe- 
repelniki és Pienikia közt leghevesebb harcok fejlődtek 
ki. Az ellenség több, mint tizenkét órán át szakadatla
nul támadásra hajszolta előre tömegeit állásaink ellen.
A legtöbb roham már akadálainknál összeomlott. Ahol 
azonban az ellenségnek, mint Manowkánál, utólag si
került állásainkba behatolni, ott tartalékaink vetették 
vissza. Az orosz támadás győzelmes visszaverése, ép
pen úgy a német és osztrák-magyar ütegek remek 
tüzliatásának, mint a gyalogság bátor magatartásának, 
különösen a nyugatmagyarországi 12. számú (Komá
rom) és 72. számú (Pozsony; gyalogezredeknek kü- 
skönhető. Veszteségeink csekélyek. Az ellenség veszte
ségei rendkívüli súlyosak. Odább északra nincs neve
zetesebb esemény.

11 Ö l’l i l t  a ltá b o rn a g y ,
a vezérkari fonók helyettese.

Hirdetmény.
N é h a i  S z e n t - l v á n y i  L á s z l ó  ö r ö k ö s e i

tulajdonát képező málezai birtok, mely mintegy 1600 
magyar holdnyi kiterjedésű f .  é v i  o k t ó b e r  h ó  1 - t ő l  
egy, esetleg két évre bérbeadó.

Részletes felvilágosítást a feltételekről készséggel 
nyújt az alólirott, akihez az ajánlatok e hó 30-áig 
beadandók.

Nagymihály, 1916. augusztus hó 16.

Dr. K á lla i József,
ügyvéd, az örökösök megbízottja.

ttlfii
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- 
bizhatóbbfertőtlenitőszerea

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.

Ili'
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- 
rnények kaphatók minden 
gyógyszertárban és drogé
riában. Kívánatra bárkinek 
ingyen és bérmentve meg
küldjük az „Egészség és 
fertőtlenítés" cimü érdekes 

könyvet.

Ili. üti CS llilfi
ereszei. 6,
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c Landesmann M. és Társa
=  könyvnyomdája és papirkereskedése =  
SÁTORALJAUHELY, KAZINCZY-UTCA 5. sz.

3

Levélpapírok , szám lák , fa l
rag aszok , m eghívók, név
jegyek  és egyébb nyom dai
m unkák a legpontosabban és
jutányos árban készítte tn ek

u

„Foteömagyarországi Hírlap1' kiadóhivatala.
t e l e f o n s z An i o  H irdetések ju tán yo s árban  fe lvétetnek  t e l e f o n s z á m  i oa

Kl e i n  J ó z s e f
szobafestő tapétázó és mázoló
Saujhely, Rákőczi-u. 63

I-s6 rendű modern kivitel, 
legfinomabb bel- és kül

földi anyagok.
Telephon 22. sz.

A  csodás ha tású FÖLDES fé le

A R G I T -
S Z A P P A N

a m odern szépségápolásnál 
n é l k ü l ö z h e t e t l e n .

Ezen teljesen iugmentes, leg
finomabb növéuyzRirokból ké
szült, kellemes szagu, kitünően 
habzó szappan igen kiadós, miért 
•s családi használatra a leg

alkalmasabb,

Pár nap alatt
eltünteti szeplőt, májfoltot, mit- 
tesszert, pattanást. A pórusokat 
alaposan kitisztítja s biztos és 
gyors hatása folytán úgyszólván

lemossa
a bőr tiszti:t,lanságát, úgy hogy 
nyoma sem marid a szépség
hibáknak.Világhíréi pedig annak 
küszönheli, hogy egyszersruin- 

denkorra elmulasztja

a szeplóket.
Ára 1-20 f i l lé r .  Kapható m inden 
■yógytárban s drogua-kereskedes- 
bon. Hozzáva ló M arg it-C rém e 1 -20 
éo 2 -4 0  K-áo tégelyekben. M arg it 
Pouder 1 ko r. 2 0  f i l lé r ,  Gyárija:

fö ld e s  k e lem en  íyógyszerész  Arad.
Felelős szerkesztő; Landesmann Miksa

m

j§j i  E re d e t i
M a y f a r t h - f é l e

törvényileg védett

„H ERKULES"
bor- és gyümölcs-sajtók.

Elsőrendű gya'rtmány 
Viznyomásu bor- és gyümölcs- 

sajtók
Felül nem múlt ^5

Szőlő- és gyümölcs őrlők, szűre H 
telő berendezések

MAYPARTH PH.ÉsTSA |
gazdasági gépgyár í f j

Árjegyzék ingyen. B écS  ( W i e n ) ,  II.  T a b o r s t r a s s e  71.  g |  

Külünieges gyártás sajtók és borászati MgKépviselők kerestetnek. készülékek számára.

— ---------- ®

X SALQÓTARJAN1
Kőszénbánya Részvénytársulat

sze'nlerittékei (szobafüte'sre és ipari czélokra)

NEUMAN JENŐ cégnél
Sátoraljaújhely

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

valamint porosz briket kapható.

Superfosfát-m ütrágya Káli só

ÓVJÁTOK
a  c su k a s z ü rk é k e t  

2 5  é v  ó ta  k ip ró b á lt

Kaiser-féle
iiiuicuiii

a 3 fenyővel.

Milliók használják

Köhögés
rekedtség, hurut, elnyálkásodás 
fojtóköhógés és l.ukhurut ellen 

és a meghűlés mellőzéséül.
közj. hitelesített orvosi 
és magánbizonyitvány 
kezeskedik a biztos 
sikerért.

Nagyon jóízű bombon.

Kaphatók ; H rabéczy Kálm án 
drogériájában, K lncsessy  P eter, 
K a d a r Gynla, K ardos Zsiym ond 
ás E t ilé r t  G yu la  gyógyszertárá

ban Sátoraljaújhelyben. 
K ro n o v its  M iksa  gyógysz. Nagy- 
mihály, Fáb ián A rno td  gyógysz. 
Homonna, H azay Géza gyogy- 
szertrában Tőketerebes tu lv a y  

Im re  gyógysz. Nagymihály

Menyasszonyi kelengye
bevásárlásnál ajánljuk

(f/t Szegő Sándor
f )  ruhaáruháznak nagy fehérnemű ősz- 

lályát. Esőlrangu áruk, olcsó árak
Nyomatott Landesmann Miksa és Társa könyvnyomdájában Sátoraljaújhely.
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