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Hirdetéseket a legjutányosabb árban közlün

Mint a lídércfény,
libeg egyik helyről a másikra a 
pokoli ling. Nem régen Volhy- 
niában és Bukovinában, majd a 
picardiai földeken, meg a ver- 
duni lalaknál, most a macedóniai 
hegyek között gyűl ki a tűz, 
amelyet harmadik esztendeje táp
lál az emberi szenvedély és gyii 
lölködés. A legtrissebb hirek sze
rint északon és nyugaton enge
dett a harcok feszültsége és uj 
szenzációkkal biztat a görög ha
tár, ahol bolgár fegyvertárunk 
szorítja ki a bitorolt görög töld 
ről a hónapok óta támadásra ké
szülő ellenséget.

A világ felett elhatalmasodott 
háború egyetlen orvosságának 
mégis a fegyver látszik, amely 
addig vajkái majd a sajgó se
bekben, amig végül kimetszheti 
a bajok fészkét, a romlott test
részeket. A diplomácia felé lor- 
dult sokáig a megoldás áhitatos 
vágyával tekintetünk. Úgy gon
doltuk naiv hittel, hogy ahol a 
háborús szikrát lelgyujtották, ott 
majd el is oltják ezt a pokoli 
égést. A diplomácia azonban a 
l'andorra szelencéjét fel tudta 
nyitni és elbocsájtotla a sokáig 
elzárt szenvedélyeket, de újra el
zárni azt képtelen, Ahány kísér
letnek halljuk bizonytalan hírét, 
annyi csalódás követi a nyomán 
támadt ábrándokat.

A fegyver kezdte, a legyver 
végezi el. Úgy látszik, végig kell 
szenvednie az emberiségnek a 
tőidre szánt pokol minden gyöt
relmét, amig majd fáradtan és 
kimerültén békéhez jutn. A mi 
sorsunk a szenvedés meg a re
mény. Tegnapig a bőmmé sikján 
a bukovinai bérceknél kerestük az 
uj tavasz ébredését, ma már ta 
lán a macedóniai hegyeknél várja 
feltámadását az uj hajnal. Tájé
kozatlanok vagyunk a háborúban 
mindenről, ami legközvetlenebbül 
érinti sorsunkat és jövőnket, bej 
tésekre. találgatásokra vagyunk 
utalvaés ahogy nem tudjuk az 
uj viharok kezdetét, nem tudnat- 
juk célját es végét.

Hirek jönnek hozzánk kósza 
szárnyakon és elfutnak az alko
nyati széllel. A román szomszéd 
ügye átvezet a remények és csa
lódások legváltozatosabb utjain. 
A bolgár offenziva, figyelmeztető 
a készülő uj ellenségnek, vagy 
védekezés a közeli jövő uj lor- 
dulatától ?

Nem tud senki biztosat. Sej
telmek és titkok komor, búj leple 
borul lelénk. Csak a szenvedé
sektől megtört ember örök kin
cse, a remény gyújt néha vigasz
taló fényt. ______

Románia hadat üzent a Monarchiának.
Budapest, aug. 28.

A  M agyar T áv ira ti Iroda jelenti;

Tegnap éjszaka a román királyi követ 
megjelent a külügyminisztériumban, hogy 
jegyzéket nyújtson át, mely szerint Románia 
aug. 27-ikén este 9 órától fogva Ausztria- 
Magyarországgal hadiállapotban levőnek tekinti 
magát.

Berlin , aug. 28.

A román kormány tegnap este Ausztria- 
Magyarországnak hadat üzent, a szövetség
tanács azonnal ülésre hivatott össze.

M in iszte re ln ö kség  sa jtó o sztá lya .

A z  ellenségeink szám a ma ism éi megszaporodott.
A  poko lbe li ia jza tok sokasága százezrekke l növekedett, 
hogy e ltiporn i kísérelje azokat, ak ik  a fejlődés, a 
kultúra, a béke érdekeben életre-hala lra szövetkeztek. 
Megnövekedett eggyel ismét azoknak a szama, ak ik 
teljesedésbe soha sem menő hazug ígéretekért, felejteni 
tudták a múlt eseményeit, felejteni tudták azt, hogy 
m ivel tartoznak U ra lkodó  házunknak, Ausztria -M agyar- 
országnak.

Rom ánia hadat üzent nekünk.
Rom ánia teleszivta magát az entente vérfo ltos 

aranya iva l, csalfa hizelgetesével és a jó llako tt barom 
m ódjára oda nyújtotta nyakát a járom  alá.

Rom ánia ma m ár ellenségünk. E llenségünk, mintha 
az elmúlt véres két esztendő alatt nem az lett vo lna? 
így legalább jobb, férfiasabb. Sokka l szívesebben 
küzdünk nyílt ellenségekkel, m int m ézes-mázos beszédű, 
o rvu l, alattom osan támadó, gonosz, hazug májú jó 
barátokkal. Rom ánia pedig sona sem vo lt jo  barátunk. 
Elérhetetlen lantom ként lebegett előtte a kincses Erdé ly 
és a hitehagyott m acskaevők politiká ja szerint, az e l
nyom ott rom ánok felszabadítása.

M ost hát ütött a szabaditás órája —  ütött, de a 
megváltó, a m unka utáni pihenést je lző béke déli 
harangszava nem Erdé ly bércei között fogja taláni őket, 
hanem az elpusztított, felperzselt, k iirtott hazájuk uszkein, 
rom halm azain . Rom ánia elpusztul a fö ldszinéről. E l
pusztítja őket az o lasz esküszegésnél h itványabb áruláson 
fe lzudult egész M agyarország lelkes harci készsége. 
M agyar tigrisek fogják szétszaggatni testét, a kölykét 
féltő m agyar tigrisek.

E rdé ly t ne féltsük. A  Ká rpá tok  szom jas erdei, 
sz ik lás rengetegei m ohón vá rják  az entente pálinkájátó l 
megrészegült rom ánok vértengereit. A  m agyar bakák 
szuronyerdeje m egcsillog az őszi napsütésben vágyón, 
kéjjel várva a p illanatra, am iko r a rab lók vérében, 
húsában elmerülhetnek.

Csüggedni nincs okunk. Kezünkben a fegyver, a 
melyen két év óta csorba nem esett. Ka runk  a régi, 
le lkünk is friss erőtő l duzzadó.

H a  a poko l m inden ördöge ellenünk jön, akko r is
megállunk rendületlenül . .  . _______________ ___

Lapunk m ai icA m a  3 aldai

Legfelsőbb
királyi kézirat

ür. Saéchóuyl Ernőnéhez, a do
hánygyári Yöröa Kereszt kórház 
önkéntes ápoló t'Őnüknőjóhez

mindnyájunk JKici nénijéhez.
A Király, Ő Cs. ós kir. Apos

toli Felsége .születése napja alkal
mából, f. é. augusztus hó 18 ára 
gróf íázóchóoyi Ernőué, Paar gróf 
Ó Felsége Tábornok föhadsegédjé- 
hez egy levelet intézett, amelybeu 
kérte, hogy alkalmilag tolmácsolja 
O Cs. és kir. Feusége előtt, a sajat, 
valamint az egész kórház leghódo- 
latteljesebD udvkivánatait.

Ezen levélre a következő vá
lasz erkezett 1

IGEN TISZTELT GRÓFNÉ 1 
Méltóságodnak 17-ről kelt 

levelét és annak tartalmát O 
Felsége legkegyelmesebben tu
domásul venni méltdztatott és 
megbízott avval, hogy G rófié
nak oly mélyen érzett es oly 
melegen kifejezett szerencseki- 
vanataiert 0  Felsége legszive- 
lyesebb köszönetét nyilvánít
sam, mintahogy O Felsege szív
ből köszöni Méltóságodnak 
nagylelkű faradhatatlan áldo
zatkészséget a sebesültek és 
betegek apolasa és ellátása 
terén.

A Felséges Ur legkegyesebb 
hálával és elismeréssel emlé
kezett meg mindazon ápolO- 
nék, orvosok és egészségügyi 
szolgálatot teljesítőkről, akik a 
Grúiné és Gróf vezetese alatt 
a dohánygyári kórházban mű
ködnek, azon meggyőződésben, 
hogy mindnyájan a sebesültek 
iránti igaz meleg részvéttel 
ezeknek szomorú helyzetében 
azon szükséges és jóleső segít
séget nyújtották, amely csele
kedeteik által nemcsak a sze
gény szenvedők háláját, de a 
jő Isten áldását is kiérdemlik.

PAAR EDIIAD, 
tábornok főhadsegéd.

őfelsége legfelsőbb elismeré
sét a kőrházparancsnok gr. Saóo- 
heoyi Uruu uapiparaocsban közölte, 
a vezetése alatt álló kórház összes 
alkalmazottaival, hogy a jövőben is 
lelkűk egész melegével karolják fel 
azt a nemes eszmét a betegek és 
sebesültek ápolását, amelyet a szi
vük suggalatát követve önként vál
laltak.

A legjóságosabb Miéi néne fá
radhatatlan tevékenysége, pedig a 
mely a szeretet betűivel volt eddig 
is, a beteg és sebesült katonák szi- 
vébe Írva, ma a legfelsőbb királyi

/ /



67. szám (2) FELSOMAQYARORSZAQI HÍRLAP Kedd, augusztus 29.

kegy és érdeméhez mérten hono 
rált». A legodaadóbb Uici néue, aki 
saáaaknak adta viss.a ai ember leg
értékesebbét as életet, oldhatatla- 
nul as ások iméba foglalva, akik 
ideig éréig bár ott eresstik annak a 
lángold szeretetnek melegét, ame
lyet a mindnyájunk Mici nénéje 
gondolásra ssorultak iránt viselte
tik. El nem múld űrök emlékesés, 
kiapadhatatlan köszönet, hosszú 
örömteli életért vald ima ez a Mici 
néne igazi jutalma.

-  J.

Rendre
kell utasítani a kofákat.

A*t mondja a német közmon
dás, hogy a türelem rózsát terem. 
Fájdalom! a mi piacunkon a kö- 
sünségnek báránytürelrae nem ró
zsát, hanem napról-napra szaporodó 
töviseket terem. A 3, 0, 5-os árak 
az aránytalan busás nyereség a kofa 
asszonyságokat mindinkább elbiza- 
kodottabbá, vakmerőbbé, a szegény 
bevásárlók állapotát még kínosabbá 
teszik. Nem elég a folyton nagyob
bodó drágaság, melyet a termelők 
és nagykereskedők spekulációja 
okoz — a bevásárlóknak egye
nes megrontására irányul még el- 
viselhetetetlenebbó teszi; ezt rá
adásul kofaasszonyságok nagy 
többségének oly csufondáros gorom 
basággal, sértegetései, amelyet to
vább is hallgatással elnyelni már 
igazi bárgyuság volna és még job
ban megnövelné a piac kufárnöiuek 
szavait, hogy mégis jobban öklel
hessenek vele, — hiszen büntetle
nül tehetik.

Fölösleges résletesen és példák
kal illusztrálva fölsorolni ezen csúf
ságokat; — hiszen alig vau olyan 
bevásárló, aki a piacou, vagy ön
magán, vagy mellette vásárió sze
gény felebarátján nőm látta és hal
lotta volna azokat az elbizakodott 
szemtelen kifejezéseket, amelyekkel 
ők válaszolnak a szegény alkuvók- 
uak a drágaság fölötti sopánkodá- 
saira, panaszaira, akik sokszor szé- 
gyenkedve elkeseredett könyekkel- 
szemeikben menekülnek a szemtelen 
trágár áradat elől. Nemcsak a foly
ton növekvő drágaság, az árdrágítók 
és az árucikk hamisítások hívjak fői 
a közönséget és a rendőrséget a bő
ven megérdemelt megtorlásra, de a 
kekk az elbizakodott dölyfös kofa 
megnyilvánulások is ; mert ez érzé
kenyebb lelkeknek még jobban fáj, 
mint a drágaság.

De van még egy főpanaszuuk 1 
A hamis mérték. Az közönséges eset, 
hogy a 100 dekából 5—10 d. hiány
zik ; de hiány sokszor 15—20 ig is 
emelkedik. Ezen a kapzsi és gonosz 
károsításon pedig csakis a piac több 
helyen fölállítandó hatósági mérték- 
hitelesítések foguak csak segíteni, 
hogy ott mindjárt melegében lehes
sen a gaz csalókat a szemtelen zsi- 
ványokat megcsípni és a legérzéke
nyebben kíméletlenül megbüntetni. 
Ha a csaló előre tudja, hogy salyob 
büntetés vár rá a hamis mérlegek és 
méretek meg fognak szűnni, vagy 
legalább is a minimumra leszáilni. 
Am épen ez a célunk és erre kér 
jük föl a t. rendőrhatóságot és a 
piaobiztosokat.

Megszűnik 
a termény uzsora

Köteles az eladás. 
Küszöbön a requirálás.

Bár a cséplés előrehaladt, mé
gis azt észlelni, hogy a gazdaközön- 
sóg nem hozza terményeit a kívánt 
mértékben forgalomba. Kétségte
len, hogy a gabonának ez a vissza
tartása — ha inulólag is — küzellá- 
tásban zavarokat idézhet elő. Ep 
azért a kormány, hogy a közszük- 
séletek ellátását minél céltudatosab
ban és tervszerűbben biztosíthassa, 

hivatalos lap mai számában 
rendeletét tesz közzé, amely meg
felelő rendelkezéseket tartalmaz arra 
vonatkozólag, hogy a gabonaforgal
mat óléukebbé, a készletek áttekin
tését lehetővé tegye és tervszerűen 
minél gyorsabban juttassa a gabo
nát az arra hivatott szervekhez és 
fogyasztókhoz.

A rende.et kötelezi a 400 kát. 
holdnál kevesebb szántóföldben gaz
dálkodó termelőt arra, hogy búza, 
rozs és kétszeres feleslegét a ren
delet életbelépte után, illetve, ha a 
cséplést ezután fejezi be, a cséplés 
beíejoztévól azonoal jelentse be az 
lletekes községi elöljáróságnak, ille

tőleg polgármesternek és azt a ha
tóság felhívására szolgáltassa is át.

tusag köteles a Haditerraóuy rt.- 
ot, illetőleg annak az illető terü
letre megjelölt bizományosát az at 
vetőire haladéktalanul felszólítani.

A 400 hoidasuál nagyobb ter
melő pedig a hóuap minden máso
dik vasárnapján köteles a közvette- 
liői megelőző szombati uapou volt 
aiiapot szerint az eddig Kiosépelt 
búza, rozs és kétszeresfeleslegoKet 
es pedig a házi és gazdasági sziik- 
légietekre visszatartott és u fenuáwo 
rendelkezéseit értelmében vásárlásra 
jogosultaknak eladott eladott meny 
nyiségek egyidejű részletes feltün
tetése mellett a iiaditermóny rt. nak
közvetlenül megvételre..felajánlani

A rendelet gondoskodik arroi 
hogy a felajánlott készletek 

lehető iegyorsabbau átvétessenek. E 
végből úgy a Haditeriuóny rt. mint 
ennek bizományosa — és pedig az, 
utóbbi birság terhe alatt — a fel- 
ajáulott termény mennyiségeket át
venni köteles. A gabonaforgalom 
gyorsítását célozza ez az intézkedés 
is amely oly esetben, ha aturmeiü a 
terményeket a felajánlástól barom 
héten belül le nem szállítja, jogot 
ad a törvényhatóság első tisztviselő
jének arra, hogy ezeket a mennyi
ségeket a termelő költségén leszál
líthassa és pedig, ha szükséges küz- 
rő igénybevételével. A reudeiet 1—2 

kisebb intézkedésen kívül a szoká
sos büuteturendelkezéaokot tartal
mazza.

kozásban korlátozásokat is rendelt 
el, de egészben véve nem történtek 
olyan rendszeres és összefüggő in 
tézkedósek, amelyek a burgonyának 
felbaszuálását célszerűen szabályoz
ták volna. Az a körültekintés, amely 
az utóbbi időben észrevehetően jel
lemzi a kormánynak a közellátás 
helyes szolgálatára irányuló intéz
kedéseit, szükségessé teszi, hogy 
ebbe a feladatkörbe a burgonya 
szintén beállittassék.

Értesülésünk szerint a legkö
zelebb kormányrendelet jelenik meg, 
amely elrendeli a burgonya rekvi- 
rálását és ezzel egyidejűleg a bur
gonya felállítását. A  rendelet,amely 
nek előkészítő munkálatai már tel
jesen bevégződtek a földmivelés- 
ligyi és belügyminisztériumokban 
burgonyatermés lefogialásátrendeli el 

A termés elosztását a burgo
nyaközpont fogja végezni, amelyet 
szeptember havában alakítanak meg 
A központnak az ország több váro
sában lesz fiókintézete és a terv 
szerint itt is állít fel a burgonya 
központ fiókot.

A központ munkájának előké
szítése már folyik és a jövő héten 
elrendelik a várható burgonyater
més lefoglalását.

H Í R E K .

Felelős szerkesztő: Landesmann Miksa

Burgonyaközpontot 
létesít a kormány.

Összeírják a burgonyatermést.
A burgonyának nemcsak a 

közélelmezésben, hanem a különböző 
ipari feldolgozás tekintetében is igen 
nagy szerepe van, de a legfonto
sabb élelmicikkekkel ellentétben ed- 
dig egyáltalán nem volt forgalma 
országosan szabályozva. A kormány 
megállapította ugyan a burgonya 
egmagasabb árait és némely vonat-

— Eljegyzés. Kramet Oszkár
tőkótérebesi cukorgyár gazdasági 
ellenőre eljegyezte Landesmann Fri
derikát, Landesmann Miksa lapuuk 
kiadótulajdonosának leányát.

— Kinevezés. Braxatoris Pál 
pénzügyi számliszt, a kiraiyhelrneci 
járási számvevő, s je lenleg honvéd 
főhadnagy, a pénzügyminiszter által 
pénzügyi száiuelleDŐré nevezte te tt  ki.

— Beiratások. A sátoraljaújhe
lyi állami polgári leányiskolában az 
1916J17. tanévre a beiratások az I. 
osztályba szept. l én, a 11. 4-én, a
111. 5 ón, a IV. 6*áu eszközöltetnek 
délelőtt 8—H*ig az igazgatói irodá
ban (Andrassy-u. 10. sz.) A ma
gántanulók javitóvizsgálata aug.31-én 
d. e. 9 órakor, a rendes tanulóké, d. 
u. fél 3 órakor vezzi kezdetét. A 
felvételi vizsgálatok szept. ö-éu d, 
u. fél 3 órakor tartanak meg. Az 
iskolai év megkezdése azept. 9-én 
lesz. A rendes támlás szept. 11-én 
kezdőik. Tan- és felvételi dij egész 
évre lö korona. Szegénysorsu és 
kiváló előmenetelő tanú ók szülői 
10 korona tandíjmentességért folya
modhatnak a beirás napján. — A 
helybeli polgári fiúiskola a beiratá
sok naponta d. e. 9-11 -ig eszközöl
tetnek. Az MI. osztály javító vizs
gálata aug, 30-án reggel 8 órától, a 
IH-lV-ik osztályhoz tartozók pedig
len aug. 31-én reggel 8 órától lesz 
nek. — Beiratások a helybeli fő
gimnáziumban szeptember hó 1. 2. 
és 4. napján lesznek. Javító, pótló 
ős magánvizsgálatok pedig augősztus 
hó 3j. és 31. napján. Az előadások 
szept. 15-óu kezdőduek. Igazgató.

— Zsebmetszéi. Fisch Mózes 
oagybereznai kereskedő tegnap este 
Budapestről jövett, a csapi vonattal 
haza akart utazni. A vonalba való 
felszáláskor észrevette, hogy egy 
középtermetű, sovány cigány aki
nek a háta mögött kétoigány leány 
állott, a zsebében kotorászik és ou 
nau 1024 koronát tartalmazó fekete 
burtápáját kilopja. Lármát csap, az

elősietü rondőrközegnek a panaszt 
előadja, aki később a tettest Budai 
Gyula tiszadobi születésű, sárospa
taki lakos, cigányzenész személyé
ben elfegva, akinél a pénzt azonban 
már nem találták, mert az bizonyára 
az asszonyoknak adta át, akik a 
tömegben eltűnve a Sárospatak felé 
menő vonaton tovább utaztak. A 
károsult Budarban a tettest felis
merte, aki a reudőrsóg előtt először 
szinté a tettet beismerte, később 
azonban mindent tagadásba vett. 
Letartóztatásakor a zsebében egy 
□yeletlen borotvát találtak, amelyet 
zsebraetszésre szoktak használni. A 
rendőrség a cigányasszony büotar- 
táskát már névleg ismeri és azok 
is rövidesen hurokra kerülnek.

-  INTÉZETI K E LE N G Y É K E T  
legrövidebb idő alatt, mérték 

szerint, készít G R Ü N B E R G E R  
J Ó Z S E F ,  W ekerle-tér 4.

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.

ORVOSOK
ajánlják, m int a legjobb 

köhögés ellen i szert.

Nincs étvágyam.
a fejem fáj, rosszul érzem ma
gam. Ezen rosszullétnek legin
kább gyomorrontás vagy az 
elégtelenül működő emésztő

szervek az okai.
Ezen panaszok folyton hallhatók, 
ha nem használja rendszeresen a

Kaiser-jéle fodormenta
( l í Ü l l J *
Hosszabb használat esetén ki
tűnő háziszer étvágytalanság, 
gyomorfájás, fejfájás, gyomor

sütés és szájszag euen.
20 és 40 filléres rsoniagokbau' 
kapható: Kincses)' Péter, Kádár 
Gyula, KardosZsigmondgyógy-
táraban es Hrabeczy Kálmán
drogériájában Sátoraljaújhely, 
Kronovits Miksa gyógyszertá-' 
rában Nagymiháty, Fábián' 
Arnold gyógyszertárában iio-- 
luomia és Hazay Géza gyógy-, 

szertárában Tűketerebes.

Csodás hatású arezszépite és fimmitié 

a világhírű F Ö L D E S - fé le

A  R G I T
C R É N E  é s  
S Z A P P A N

a Margit créme zsirlalun, ártal
matlan,rögtön szépít. Árai 20K.

A Földes-féle Margit-szappan pár nap 
alatt lemossa a szeplukot. in^jfoltokat 
s megszüntet minden bűrbajt. Ára 120

Kapható minden gyógyszertárban 
drogériában s illatszerkereskedcsben.

6 koronás rendeléseket bérmentve küld

Földes Kelemen gyógy
szertára Áradon.

Nyomatét Landesmann Miksa és Társa könyvnyomdájában Sátoraljaújhely.
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