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Hirdetéseket a legjutányosabb árban kőzlfln

A románok.
Szabadságharcunk óta két 

utált, gyűlölt név van históriánk
ban : az orosz és az oláh, ro 
mán. Az elsővel a világháború 
kitörésekor menten szembenéztünk 
és hogy milyen szívósan, milyen 
eredményesen, azt a világháború 
eddigi történelme hirdeti. A ná
lunknál sokszorta nagyobb orosz 
csorda nem birt velünk, sőt sok
szor alánk került.

Másik históriai ellenünk, a ro
mán eddig meghúzta magát. Ve
leszületett alattomosságával húzta 
halogatta a döntést, végtére 
azonban mégis szintvallott: hadba 
állott velünk.

A hadüzenetek hosszú lánco
latához 25. hó alatt hozzászok
hattunk. Nem egyszer érintett, 
kellemetlen csalódás baráti érzel
műnek vélt, de ellenséggé vedlett 
nemzetek részéről. Nem titkoljuk 
a sok hadüzenet meglepett, kel- 
lemetlenül, lehangolóan, hatott.

Most, a román hadüzenet első 
óráiban azonban nem érezünk 
semmi kellemetlen érzést, semmi 
meglepetést. Az egész magyar 
társadalom egész természetesnek, 
a román nép veleszületetett alat
tomosságának tartja ezt a had
üzenetet, amelyet régen vártunk, 
s amelyre már régen fel is ké
szültünk. E hadüzenet tehát nem 
jelent egyebet, mint egyik régóta 
előkészített harcszintéren a hadi
operáció megkezdését.

Tehát mint háborús esemény 
nem sok vizet zavar fel a román 
hadüzenet. Több alcsoportja lesz 
legföljebb a ITöffer jelentésnek, 
de a bizalom a magyarok hatal
mas Istenének segítségében, a 
végső diadalban a régi, a háború 
kezdete óta változatlan.

Egészen más a helyzet, ha 
ennek a hadüzenetnek úgy bel-, 
mint külpolitikai vonatkozását néz
zük. E két téren valóságos fellé
legzést, levegőtisztulás eredmé
nyezett Románia hadüzenete,

Magyarország él.tében az 
utóbbi évtizedekben állandó vö
rös fonál, vörös posztó volt a 
román kérdés- Furcsa, de úgy 
van, hogy Magyarország beléle- 
tében mindig arra kellett nézni- 
liogy mit szólnak ehhez vagy ah, 
hoz a — románok, nálunk, Ma
gyarországon román képviselők, 
román bankok voltak s az erdélyi 
vármegyékben egyre kisértett a 
román terjeszkedés. Mi ezt tür- 
tük, mert békeszerető nép vol-

tunk mert kerültünk mindent, arai 
összekoccanásra vezethetne Ro
mániával.

Így nőtt egyre hazánkban a 
románkérdés méregfoga. Erdély
ben egyre több lett a román 
kedvezmény, román érdek,- úgy, 
hogy már félni lehetett Erdély 
elrománosodásótól.

Mi itt nem a magyar szirü 
hazafias románságról Írunk, ame
lyik e háborúban is megmutatta, 
ezután is igazolni lógja, hogy 
ő román nyelve mellett is ma
gyar I Mi itt Romániából szított 
már fenyegetővé vált románositó 
politikáját értjük. Ennek lett vége 
a mai napon és ez határozott 
nyeresége a magyarságnak. Ahogy 
a szerbekkel való leszámolás a 
szerb agitációnak végett vetett 
örökre, Így lesz vége örökre a ro 
mán kérdésnek, Mert végződjék 
bárhogy is ez a kegyetlen vér
tengert hizlaló háború, Magyaror
szágon, ha egyszer eljön a béke, 
nem lesz többé szerb, nem lesz 
többé szláv és román kérdés, ha
nem csak egy lesz : erős, sovén 
magyar politika és a világháború
ból egy egységes, csakis saját 
magának élő és kizáróan a magyar
ság érdekeit néző magyar poli
tika lesz.

Amit nem tudott elérni a 
béke sok évtizede, kivívja világ
háború amelyből egy mindenné! 
értékesebb vezéreszmével kerül 
ki a m agyar; Magyarország kizá
róan csakis a magyarokéi

A tanév küszöbén
Vigyázzatok a gyerekekre.

Szent István napja után már 
hanyatlik a magyar nyári ólet. Kezd
jük órezai az ősz előszelét. Vége 
leié jár a szabadság, ha ugyan ju
tott e nyáron. A hó vége felé kez
denek népesülni az iskolák ; jönnek 
a szegény pótvizsgásuk, akiknek ez 
rontá a nyarat. Mozgósitják a gyer
mekek a szülőket: van gond, van 
költség, sok kiadás. Most különö
sen nyom bennünket. I)e nem lehet 
annyi áldozat ami elegendő le
gyen, mert a gyermekekért van. Min
dig kedvesek, becsesek ők, a jövő 
reményei.

De most uagyon is erősen ta
padnak szivünkhöz. Hisz hol a Kár
pátok erdős zugaiban, hol az olasz 
front hegységeiben, vagy Galícia, 
Oroszország lapályain jelzi szomo
rúan korhadó kereszt, talán néha 
azt is, hogy elveszett a mithosok 
küzdelmében a kedves fiú talán

olyan is, aki még egy-kót esztendővel 
ezelőtt maga is a nyári vakáció után 
napsütötte arcával, naiv mosolygás
sal, örvendező lélekkel tolongott az 
iskola körül s verte fel a két hóna
pig csendes folyosókat és tanter
meket a gyermekkor kedves zsiva
jával.

Vigyázzatok a gyermekekre 1 
Mi most súlyos napokon szenvedünk, 
gond és hazafiui aggodalom teszi 
nehézzé napjainkat. De ne hagy
játok, hogy csak a legkisebb is bo
ntsa a gyermek üde, rejtelmes sze
meit. A mi szomorúságaink és ke
servünk ne marasztaljon nyomot 
zsenge lelkűnkön, eltöröihetetlen 
benyomásként. Akiknek élni és meg
halni adatik a világtörténelmi kor
szakban, érezhetjük kedélyünkön a 
nagy időt, de a gyermek, a jövő, 
maradjon a gyermeknek ; mosolyog
jon, örvendezzék, örüljön az életnek 
amig gyermek.

Hisz a gyermek őfelségéért ful
ladnak vérbe testvéreik, azért hulla 
nak le ssáz és százezrek a nemzet 
törzsfájáról, hogy a kis testvérkék
nek biztosítják a jobb jövőt, amely
ért mindnyájunk áhítata emelkedik 
az ég felé, de amelyben nemcsak 
bizzuak, hiszünk, de szenvedünk, 
vérzőnk és küzdünk ezer év óta.

Gyermekeinkért, szülők, jáuus 
arccal kell járni. De ők csak egyet 
lássanak : azt, amely mosolygó, biz
tató, reményt keltő, nehogy mar ma 
nehéz kedéllyel siváran legyenek — 
gyermekek. Isten mentsen, hogy 
egész nemzedék vérkeringése legyen 
megátkozva gyermekedély, édes, 
kacagős, gondatlan életkedv nélkül

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

A hadi árvák.
Egy humánus belügyi rendeletről.

A nemzet kertjét a jövő Ígére
tét is tarolja a vihar, amely fájdal
mas, nehéz sebeket paskol a világ 
testére. Az ártatlan jövő nemze
dék, amely most még gyerek, 
korának fehér álomvilágát éli, ár
ván bolyong a szomorú tűzhelyek 
körül, ahonnan a testvért, apát a 
háború vitte el, az anya meg a 
drága élet kenyeréért dolgozik mü 
helyekben, gyárakban napszámon.

A jelen nagy izgalmai kötik le 
közben elfeledke

zünk róla, hogy az utoán cipőtlen 
rongyos, züllött gyerekeket látunk, 
akik mint a magára hagyott árva
ság, bolyongnak felügyet nélkül, a 
romlási alkalmak százszámra mutat
kozó csábításaitól voaetve a bünut- 
jai felé.

Végig kell már verekednünk
ezt a háborút. A jelen győzelméért 
mindent oda kell adnunk, apát, fiút, 
testvért, férjet, vőlegényt, reményt, 
örömet, boldogságot, mindent. De 
ne áldozzuk fel a jövő egyetlen bia- 
tató biztos ígéretét, a gyermekeket.

Evvel a célzattal küldte le a 
belügyminiszter a vármegyék árva
széki hivatalaihoz a hadiárvákat érinő 
rendeletét, amely humánus rendelet 
főbb vonásaiban a következőkép tér 
ki a hadiárvák elhelyezésének kö
rülményeire, vezérelvül azt állítva 
fel, hogy a hadiárva lehetőleg az 
édesanya nevelése alatt álljon s csu
pán akkor helyezendő el, ha az ár
vaszék bizonyos körülmények foly
tán jónak látja a gyermeket gon
dozásba másnak kiadni, vagy ue- 
messzivü és hazafias4emberbarátokuak 
az örökbefogadást ajánlani.

Rendkívül érdekes messze kiható 
intézkedése a rendeletnek az, amely 
arra szól, hogy abban az esetben, ha 
olyan körülmények közé jut a há
borúban elesett katona felesége, 
hogy gyermekét eltartani nem tudja, 
vagy akkor, ha a hadbavonult a 
hadisegély ellenére sem tudja eltar
tani, a gyermekraenhelyek vegyék 
fel kötelékükbe, azután adják ki
nevelésre az anyjukhoz.

Főleg a hadvonultak gyerme
keméi ajánlja ezt a módot a minisz
ter, aki az elhelyezés tekiatetébeu 
humánus alapon úgyszólván teljes 
szabad kezet biztosit fcaz árvaszókek- 
nek. A rendelet intézkedik arról is, 
hogy a hadbavonult katona felesége, 
aki saját gyermekét kapta ki ne
velésre, a hadisegélyen kívül a ne
velőszülőknek járó tarsdiját is meg
kapja.

A tartásdij a gyermek kora sie* 
rint 10-'30 koronáig váltakozik jós 
a hadisególiyel egyidejűleg uta
landó ki.

A vármegyénk árvatzóke, mely 
korábbi intézkedéseiben is tanujelét 
adta megértő emberszeretetének, hi- 
szük, hogy teljes szívvel lélekkel 
teszi majd magává a rendeletet és 
azon lesz, hogy az árvák szomorú 
sorsán bölcs gondoskodással, eny
hítsen és erabertársi érzéssel köny- 
nyitsen azoknak a siralmas helyse
tén, akiket a világháború, minden 
kincsnél értékesebbtől, as apjuktól 
fosztott meg._______________figyelmünket és

kamunk mai száma 4 •Itfal
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Tüdőbetegek
ingyenes ambulanciája a közkórházban 

A főispán akciója.
— aug. 31.

As emberek sorsának jobbra 
fordulását célzó küzdelmek nemcsak 
a harctereken, a halált osztó fegy
verekkel folynak, hanem a mögöttes 
országrészekben az ólet fegyvereivel 
is. Az emberfeletti erőlködések 
nemcsak egymás időelőtti erőszakos 
elpusztításával, hanem a haláltól 
való megmentéssel is szolgálják azt 
a nemes eszmét, amelynek keresztül
vitele által fejlődésben és szám
szerűleg haladhatunk és növeked
hetünk.

A legvariánsabb időváltozások, 
átöröklések, fertőzések szaggatják a 
múlandóság testet öltött jelképét as 
embert, anélkül, hogy a modern 
háborúk ezerféle gyilkoló szerszámát 
igénybe kellene vennünk.

Mindkét rendbeli pusztítás szá
mottevő hányadát vonja el .orszá
gunk fejlődését előmozdító dolgos 
kezeknek, de raig a harctéri vesz- 
tessógek ellen, amelyek fájdalmassá
gukban is előnyünkre szolgáluak, 
vétónkat fel nem emelhetjük, nem 
is akarjuk, mert a küzdelemből egy 
nagyobb, hatalmasabb Magyarorszag 
fog kifejlődni, addig azonban a 
betegségek, ragál) ok ellen nemcsak 
védekezhetünk, hanem védekeznünk 
is kell.

Hazánk lakosságának széles ré
tegében százszámra szedi áldozatát, 
tuberkuluzis, a tüdŐvósz. Egy egész 
hadszíntér alakul ki abból a küz
delemből, amely e pusztító beteg
ség gyógyítását meggátolását cé
lozza. Az országot át hidaló vezér
karnak itt uera tábornokai, hanem 
apostolai vaunak. Apostolok, akik 
csendben, kerülve a közfeltünóst, a 
dicséretet, lázasan do goznak azered- 
raéuy elérésén és a publikumot csak 
nyert csaták után, egy kész doiog 
elé állítják. Ezeknek az apostolok
nak a seregébe tartozik Zemplén- 
várraegye köztiszteletben, közszere
tetben, küzbecsülésben álló főispánja 
Szinnyey Merse István.

A íőibpáui méltóságát nemcsak 
a közigazgatás zavartalan meneté
nek biztosítására, kormánya akara
tának lehető keresztülvitelére hasz
nálja fel, hanem emberi motívumuk 
által vezettetve, társadalmi téren is 
teremt, javít, g)ügyit. Teremt me
gyéjében olyan intézményeket, a 
melyek más vármegyékben már a 
fejlődés legfelsőbb fokán állottak 
nálunk pedig a iuult rezsim alatt, 
szét húzások miatt még a kezdet 
legelejére sem jutott.

A főispánunk legújabb tényke
dése, amelyről tudtán kívül ezúttal 
bereferáluok ezidőszerint még csak 
az Erzsébet közkórházban ideigle
nesen feláliitott, tüdőbetegeket gyó
gyító ingyenes dHpeuzór.

tír, Müller Kálmán főrendiházi 
tag kormánybiztos által indult meg 
évekkel ezelőtt egy országos moz
galom, amely a tüdőbeteg gondo
zását, társadalmi utón összehozott 
fillérekből épült tőkéu akarja ke- 
resztül vinni. Az intézmény már az 
egóss országban prosperált, mig ná
lunk egyelőre a főispán által kiesz

közölt kormáiiysególyeu beruház- 
kodva, szeptember hó 2 áu fog meg
indulni.

A sátoraljaújhelyi szanatóriumi 
fiók tüdőbetegeket goudozó intézete 
a vármegyei közkórházban megkezdi, 
ur. Prihoda László intézeti főorvos 
vezetése alatt, a működését. Minden 
hét csütörtök és vasárnapjának dél
előttjén fél 11-től 12 óráig ingyenes 
ambulanciát tartanak tüdő- és gége
betegek részére. Az ambulancián 
minden jelentkező beteget alapos 
orvosi vizsgálatnak alávetnek, el- 
törzskünyvélik és róla állandó nyil
vántartást vezetnek, hogy a hivatásos 
ápolónők, akiket e célra kioktattak, 
mint gondozó nőnék a betegüket 
lakásukon felkereshessék, anuak 
megállapítása végett, betartja a 
beteg az eiőirt orvosi rendelkezése
ket, tápláléka van-e megfelelő és 
vájjon lakása uiucs-e a gyógyulás 
hátrányára ? Ha azután a beteg, 
például élelmezésének megjavításáról, 
lakásváltoztatásul önerejéből nem 
goudoskodhatik, úgy arról teljesen 
díjmentesen, a dispenser gondosko
dni- Addig is, amig a tervbe vett és 
főispánunk agilitása folytán biztosnak 
látott ailaudó tüdőbeteg kórház fel
épül. a súlyosabb betegeket szana
tóriumokban es tüdőbetegek részére 
épült kórhazakban fogják elhelyezni. 
A dispenser körleveleket intéz az 
orvosokhoz, amelyben felszólítja 
őket a tüdőbetegeik bejelentésére, 
hogy minden ilyen betegről, akik 
botegségü* ragály osságara és a 
mikeuti védekezésre ki lesznek ok
tatva, a dispenser gondoskodhassak. 
A tüdőbetegek lehat állandó orvosi 
felügyelet alatt lesznek és ingyenes 
gondoskodás történik minden olyan
ról, ami a beteg állapotát megküuy- 
nyiti, meggyógyítja.

Az intézmény, mint mondottuk, 
a társadalom áldozatkészséges ado
mányaiból tartja fenn magát és amig 
helyben megfelelő tőke összegyűl, a 
főispánunk közbenjárása folytan az 
újhelyi intézményt a kormány és az 
országos központi szervezet finan
szírozza.

Hálátlanok volnánk dr. Löcho- 
rer Lürincz vm. főorvos iráni, nem 
em.iteuük, hogy a íőispáut ő figyel
meztette arra, hogy Zemplénben a 
tüdőbetegek sorsavai vajmi keveset 
törődtek. Nem volna viszont teljes 
a főispánunk buzglaiua, ha jótékony 
társadalmunkat miuól impozánsubb 
adakozásra fel nem szólítanánk,

Nyújtsunk segédkezet annak az 
embernek, aki nagy arán)u politi
kai eifogaitsága mellett, szivén vi
seli a beteg kis emberek sorsát. Le
gyünk segítségére nagy pénzbeli 
adakozásokkal, hogy varmegyéje is 
méltó legyen arra a tényre, amely 
főispánunk mindenki által' szeretett 
és becsű t személyéről miruáuk há- 
laralik.

Adakozzunk a tildő betegek 
helybeli szanatóriumára.

E célra száut adományokat el
fogadunk é* n)ugtázzunk.

—V.

Az élelmiszerárusok 
megrendszabályozása.
A „Zemplén*1 laptársunk folyó 

hó 2ö-iki számában megjelentek, a 
rendőrkapitányi hivatal által tervbe 
vett, élelmiszer és szükségleti cikkek 
legmagasabb árai. Az ármegállapítá
sokhoz addig amig hivatalos formá
ban napvilágot nem látnak, nem 
akarunk hozzászőlani, azonban nem 
mulaszthatjuk el, már előzetesen 
egynémely olyan dolgot a rendőr
kapitány ur figyelmébe ajánlani, a 
melyek keresztülvitele nélkül, az ár
megállapítás csak hiábavaló munka, 
írott malaszt volna.

Tegyük fel, hogy a kereskedői 
érzékkel és a kereskedők iránti jó
akarattal megállapított árak érvénybe 
léptek. Azoknak a sajtó és falraga
szok utján történő közzététele ideig- 
óráig hatással van a vásárló közön
ségre és az eladókra, azoaban rövid 
időn belül a feledés homályába 
merülnek anélkül, hogy célzatuknak 
egy Ízben is érvényt tudtak volna 
szerezni.

Ennek elkerülése végett véljük 
célszerűnek, hogy a város területén 
köteleztessék minden elárusító az 
általa elárusitásra bocsátott összes 
életszükségleti cikkekért, a közvetlen 
fogyasztás célját szolgáló kereske
delmi forgalomban követelhető árak
nak hatóságilag iattamozott jegyzékét 
szembetűnő helyen az üzlethelyiség 
kirakatában, esetleg a bejáratnál, 
egyszóval a vevők részéről jól ol
vasható módon kifüggesztve tartani.

Ezen árjegyzékek hatósági iát- 
tamozását a rendőrkapitányság tel
jesítse és szólítsa fel az illetékes 
tényezősét *|, üzlethelyiségben vagy 
nynt piacon árusító kereskedőket, 
iparosokat, piaci árusokat, 'j. hogy az 
elárusítandó összes életszükségleti 
cikkekre nézve általuk készített 
árjegyzéket hatósági láttaraozas vé
gett záros határidőn belül bemutas
sák. Kötelezessenek az elárusítók, 
hogy az árjeg)zóket megfelelő alakú 
és nagyságú, papiron könnyen át- 
tekinthetőleg és olvasható, lehetőleg 
nyomtatott belükkel, illetve számok
kal készíttessék el. A szövegezés és 
alakszerűség szempontjából meg nem 
felelő árjegyzékek láttamozását a 
rendőrhatóság tagadja meg és a 
bekövetkező késedelem miatt az el
árusítót büntetőjogi felelőség ter
helje.

Ez a rendszer a háború első 
hóuapjarban nálunk már ki lett 
próbálva, be is vált, hanem mint 
minden helybeli akció, lobbant és 
elhamvadt. Most tehát csak halottai
ból kell feltámasztani és a feltámasz- 
tónak hálás lesz a fogyasztó vásárló 
küzzusóg és a még elég sok becsü
letes kereskedő és elárusító.

S í r k o 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.

i , i

Alispánok és polgármes
terek együttműködése.

A terjedő élelmiszer uzsora 
megakadályozása céljából 
tartsanak most értekezletet 
a szomszédos törvényha
tóságok első tisztviselővel!’.
Ha a törvényhatóságok első tiszt

viselői egy évvel előbb kapják meg « 
közszükségleti cikkek maximálásá
nak jogát, .akkor a drágaság nem 
emelkedett volna ilyen horribilis ma
gasságra. Nem volna koronás hús 
és 10 koronás zsír és még sem pa
naszkodnék sem a termelő, sem a 
viszont elárusító. Egy kicsit későn 
jutottak tehát a polgármesterek és 
alispáuok a joghoz, de hát mégis 
jobb későn, mint soha.

A föltétien raaximáiásijog nem
csak arra kötelezi az alispánokat és 
polgármestereket, hogy törvényha
tóságaik területén mentsék meg a 
lakosságot a kiuzsorázástól, hanem 
arra is, hogy egymással vállvetve 
igyekezzenek országszerte együttes 
akcióval a rémületes drágaságot né
mileg enyhíteni. Különösen nagy 
goudot kell arra fordítani, hogy a 
termelő ne váltogathasson a piacok
ban, ne mondhassa azt, hogy itt 
többet adnak portékámért, miut ott, 
ide viszem tehát. Mert, ha az egyes 
piaeok lényeges árkülönbözeteket 
mutatnak, akkor az egyik tulzsaloit 
lesz, a másik meg üres.

Legalább a szomszédos törvény- 
hatóságok lépjenek egymással e te
kintetben megállapodásra s igy nem
csak biztosíthatnák egymás számára 
a szükségeltelő ólelmicikkeket, de 
mérsékelhetnek is az arakat. Föl- 
tétleu megállapodásra kell ’jutniok, 
még pedig miuel hamarább az alis
pánoknak a megyéjük területén be
lül fekvő törvényhatósági városok 
polgármestereivel, hogy az ármeg
állapítás olyanformán eszközöltessék 
hogy a falvak lakói kénytelenek 
legyenek a városok piacait termé
nyekkel ellátni, vagy legalább ne 
sztrájkolhassanak, Így majd meglá
gyul a szivük azoknak a lelketlen- 
egyéneknek, akik honfitársaik szo
rult helyzetét a maguk javára még 
busásabban akarják kamatoztatni * 
e céljuk elérése végett még a kié- 
heztetés bűnétől sem riadnak vissza.

A múlt évben Kassán értekez
letei tartottak a szomszédos tör
vényhatóságok első tisztviselői, hogy 
a közélelmezési mizériákon segít
senek, akciójuk azonban eredmóuy- 
nyel ueiu járt, mert sem nekik seiu 
más furumoznak nem volt raaximá- 
iási joguk ; ez csak a minisztert il
lette. Ma minden jog a törvényha
tóság első tisztviselőjének kezébe 
tétetett le, szükséges tehát, hogy 
ez az értekezlet most ismét össze
üljön és olyan megállapodásokat lé
tesítsen, ameiyek segítenek a bajo
kon s a tejjel-mézzel folyó Kanaáu 
lakosságát megmeutik az éhenlu- 
Iástul, vagy a kiuzsorázéstól.

H Í R E K .
A  turul

a sas, úgy a kétfejű, mint a 
duplasas ragadozó madár az igaz, 
de nemes állat. A turul biro
dalmát feuyegeti ée körülveszi 
az ellenség,

i t l
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Uámordul az orosz medve, 

teljes erővel nehéz teste min
den súlyával ráveti magát. A 
japáu sakáll a háta mögött les- 
kelődik, a megvert szerb kutya 
még vakkant egyet egyet; az 
olasz vipera diihödten próbálja 
ki méreg fogait; a francia kakas 
vérvörösen mérgesen kaparja a 
földet; az angol véreb uszit, 
ahelyett, hogy őt uszítanák és 
most jön a varjú, amely eddig 
a fatetejéu lármázott.

Elérkezettnek vélve az időt, 
hogy a turulnak legalább a 
combját biztosítsa magának, el
felejtve azt, hogy az élő hús 
nem dügraadárnak való.

A turul pedig a tengernyi 
küzdelemben lankadt, de neiu 
fáradt szárnyait fölemeli, felé
tek repül olyan magasra, ahová 
károgás nem hallatszik, aztán 
lecsap és kivágja a két szeme
det te csúnya fekete madár! 
Dögmadár!

— Kinevezések. Márta Miklóst a 
sátoraljaújhelyi állaraépitószeti hi
vatal főnökét, műszaki tanácsost, 
a kereskedelemügyi miuiszter, a 
kassai államépitószeti hivatal főnö
kévé: A hegyvidéki hitelszövetke
zetek igazgatósága pedig Tarivsky 
Jenő itteni kirendeltségi főnököt 
igazgatóvá nevezte ki.

—  Kitüntetések. Őfelsége meg
parancsolta, hogy dr. Csizy Béla 
népfelkelő főhadnagynak az ellen
ség előtt tanúsított vitéz magatar
tásának elismeréséül, a legfelsőbb 
elismerése újólag tudtul adassák. Dr. 
Sehweiger Ödön tartalékos főorvost 
a munkácsi hadkiegészítő kórház 
orvos főnökét a porosz Vörös Ke 
reszt érem II. osztályával tüutették ki.

— Eljegyzés. Dr. S e h w e i g e r  
Ödön orvos eljegyezte Fü le p  Ju 
liskát Mátészalkáról.

— Halálozás. Lányi iiure a be- 
tegsegélyző péuztár tisztviselőjének 
felesége Ifi éves korában rövid 
szenvedés után elhunyt. Temetése 
nagy részvét mellett tegnap délután 
ment végbe.

— Beiratáook. A sátoraljaújhe
lyi állami polgári leányiskolában az 
191ö|17. tanévre a beiratások az I. 
osztályba szept. 1-én, a il. 4-ón, a
111. ö ón, a IV. 6-áu eszközöltetnek 
délelűtt 8 11-ig az igazgatói irodá
ban (Andrássy-u. 10. sz.) A ma 
gántanulók javitévizsgálata aug.81-én 
d. e. 9 érakor, a rendes tanulóké, d. 
u. fél 8 órakor veszi kezdetét. A 
felvételi vizsgálatok szept. ö-ón d, 
u. fél 8 órakor tartanak meg. Az 
iskolai év megkezdése szept. 9-én 
lesz. A rendes tanítás szept. 11 ón 
kezdődik. Tan- és felvételi dij egész 
évre lö korona. Szegénysorén és 
kiváló előmeneteld taru'uk szülői 
10 koroua tandíjmentességért folya
modhatnak a beírás napján. — A 
helybeli polgári fiúiskola a bt íratá
sok naponta d. e. 9-11-ig eszközöl
tetnek. Az l-II. osztály javitó vizs
gálata aug, 30-áu reggel 8 órától, a 
Ul-lV-ik osztályhoz tartozók pedig
len alig. 31-én reggel 8 órától lesz
nek. — Beiratások a helybeli fő
gimnáziumban szeptember hó 1. 2. 
és 4, napján lesznek. Javitó, pótló 
ős magánvizsgálatok pedig augusztus 
faó 30, és 31. napján. Az előadásuk

szept, 15-óu kezdődnek. Igazgató,— 
A saujhelyi áll. el. iskolába az ltílli 17. 
tanévi beiratások a következő sor
rendben lesznek; szeptember l-éu és 
2-án az I. osztály, 4 én és 5-én a
11. osztály, (i-án a 111, osztály, 7. és 
9-én a IV. oszt. ll-óo az V-Vl. ősit. 
Az 1. osztályba csakis születési anya
könyvi kivouat, vagy születési ta
núsítvány alapjáu vétetnek fel a II 
évet betöltött tanulók ; a többi osz
tályokba előző évi bizonyítványaik 
alapján. Az igazgatóság. — A hely
beli statuíquo itr. elemi iskolában a 
beiratások az 1910 17. tanévre f. hó 
3 áu és a hót következő napjaiban 
d. e. 9 —10-ig tartatnak a hitk, iro
dában. — A saujhelyi községi ipa

ros tanonciskolába a beiratások az 
19!6jl7 tanévre szept. hó 1-től 11-ig 
d. u. 6—8-ig az áll, el. iskola he
lyiségében esskozöltetuek. A vall-, 
és közokt, miniszter 93200 910 sz. 
rendelete értelmében köteles min
den mtinkaádó tauoncát a fent jel
zett időben beíratni, mert a be nem 
irarcozott tanulók az 1907. évi 2085 
eln. sz. rendelet élteimében a rend
őri büntetőbíróságnak fognak kia
datni. Azok a tanulók, kikuek nél
külözhetetlensége indokolt, a mun
kaadónak szóban, vagy írásban elő
terjesztett kérelmére az igazgató ál
tal az iskolába járás alól bizonyos időre 
felmenthetők. Az igazgatóság.

most igen alaposan kell 
védekeznünk, mert kolera, 
vörheny, kanyaró, lyphus, 
himlő és egyéb ragályos 
belegségek 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- 
bizhatőbbfertőtlenitőszerea

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.

lpim-mp
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.

Á ra : 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 vizre.

Eredeti i ir e fje  í korona.
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 cs Murínp
f f j j j M i  i f i n ,  I p l t n .

Visszavertük a románokat fjerkulesjürüőnél.
Budapest, aug. 31.

Az osztrák-magyar vezérkar je len ti:

Keleti hadszin te 'r:

A  H erkulesfiirdőtől keletre fekvő  
m agaslatokon rom án tám adásokat v issza
vertünk.

A  csíki hegyekben ktlzdő császári és 
királyi csapatok a  Csíkszeredától nyu
gatra fek vő  m agaslatokon levő uj á llá 
sokba vonultak. Egyébként a m agyar 
harcvonalon a  helyzetben lényeges vá l
tozás nem  állott be.

A z  orosz harcvonalon az ellenség  
tüzérsége szám os helyen fokozott te
vékenységet fejtett ki.

O la sz  és Délkeleti hadsz ín té r:
Nincs nevezetesebb esem ény.

H Ö F E R  a ltábornagy ,

Sátoraljaújhely rend, tan, város tanácsától.

10809 1916. szám.

Sátoraljaújhely r. t. vá ros tanácsa a Sátoraljaújhely 
— csarnahói útnak 228 fo lyóm éter hosszban tnvább 
kiépítését határozván el, az ezen utszakasznn tervezett 
a lapburko latta l b író, kav icso lt úttest m unkálata ira a 
városháza nagy tanácstermébe folyó évi szeptember 
hó 18-lk napjának d. e. 10 órájára zárt ajánlati 
versenytárgyalást hirdet.

Versenyezni óhajtók fe lh iva tnak, hogy a m unkálatok 
végrehajtásának e lvá lla lására  vonatkozó  zárt ajánlataikat 
a k itűzött időig „A ján la t a Sátora ljaú jhely— csarnahói 
közút tovább kiépítésére" cím m el a városi iktatóba 
adják be. Későbben érkezett a ján la tok figyelembe nem 
fognak vétetni. A z  aján lathoz az ajánlati végösszeg 
5°/.-ának megfelelő bánatpénz, ille tő leg ennek a város i 
pénztárba történt befizetését igazo ló  nyugta csatolandó.

A ján la ttevők a ján la ta ikka l a végleges döntésig k ö 
telezettségben m aradnak. A  m unká la tokra  vonatkozó 
m űszaki művelet és részletes feltételek a városi fő 
mérnöknél n h ivata los ó rákban naponkin t megtekint
hetők, az ajánlati m inta ugyanott beszerezhető s az 
esetleg szükséges fe lv ilágos ítások is megadatnak.

A  tanács fentartja m agának nem csak azt a jogot, 
hogy az aján latok közü l szabadon választhat, hanem 
azt is, hogy a m unká la tok ró l az a ján lh toktó l teljesen 
függetlenül s máskép intézkedhessek.

Sátora ljau jze ly r. t. vá ros tanácsának 1916. évi 
augusztus hó 21-én tartott ü léséből.

Dr. Orbán Kálmán,
h. polgárm ester.
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r,Landesmann M. és Társa3

=  könyvnyomdája és papirkereskedése =  
SATORALJAUHELY, KAZINCZY-UTCA 5. sz.

Levélpapírok, számlák, fal
ragaszok, meghívók, név
jegyek és egyébb nyomdai 
munkák a legpontosabban és 
jutányos árban készíttetnek

f9 Felsőmagifarországi Hírlap®1
t e l e f o w s z A m  10 Hirdetések jutányos árban felvétetnek t e l e f o n s z A m  i o

$

K l e i n  J ó z s e f
szobafestő tapétázó és mázold
Saujhely, Rákóczi-u. 63.

1-ső rendű modern kivitel, 
legfinomabb bel- és kül

földi anyagok.
Telephon 22. sz.

A csodás hatású FOLOES-féle

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

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

Ezen teljesen lugrnontes, leg- 
finütuabb növóuyzsirokból kö
szült, kellemes szagu, kitünően 
habzó szappau igen kiadós, miért 
is családi használatra a leg

alkalmasabb.

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

lemossa
bőr tÍ8ztatlauságát, ugy hogy 

nyoma sem marad a szépség
hibának.Világhirétpedig annak 
köszönheti, hogy egyszersmin- 

denkorra elmulasztja

a szeplőket.
Ára 1*20 fillér. Kapható minden 
lyógytárban sdrogua-kereskedes- 
ben. Hozzávaló Margit-Créme 1 20 
és 2 -40 K ás tégelyekben, Margit- 
Pouder 1 kor. 20 fillér. Gyártja:

Földes Kelemen nyónyszerész Arad.

Árjegyzék ingyen.

t&as
Eredeti

M a y f a r t h - f é l e
törvényileg védett ®

„HERKULES" |
bor- és gyümölcs-sajtók, ffl

E lsőrendű gyártm ány ©
Viznyomásu bor- és gyümölcs- í E

sajtók -M
Eelü l nem m últ ? !

Szőlő- és gyümölcs-őrlők, szilre-
telő berendezések. ^

M A Y F A R T H P H . é s T S A  |
gazdasági gépgyár M

Becs (Wien), II. Taborstrasse 71. &
Különleges gyártás sajtók és borászati

ÓVJÁTOK
a csukaszürkéket 

25  év  óta kipróbált

Kaiser-féle
mell-karamellákk

a 3 fenyővel.

Milliók használják

Felelős szerkesztő: Landesmann Miksa

X SALÜŐTARJANI
Kőszénbánya Részvénytársulat

szén te rm éke i (szoba fü tésre  e's ip a r i czé lok ra )

NEUMAN JENŐ cégnél
Sátoraljaújhely

rende lhe tők  meg. U g yan o tt leg jobb m inőségű apró  és 

du rva  szem ű  ké tsze r m oso tt kova'cs szén és koksz 
va lam in t porosz brlket kapható .

Superfosfát-műtrágya Káli-só

... ■| " 1 — ■ ■ ------ — ^ ^  w ja i.  i.suirangu
Nyomatút Landesmann M iksa és Társa könyvnyomdájában Sátoraljaújhely.

rekedtség, hurut, elnyálkásodás 
fojtóköhögés és hukhurut ellen 

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

Nagyon jőizü bombon.

1 csomag á  20 és 401 .1 doboz á  <i01.
Kaphatók : Hrabéczy Kálmán 
drogériájában, Kincsessy Páter, 
Kádár Gyula, Kardos Zsigmond 
és Ehlert Gyula gyógyszerjárá- 

ban Sátoraljaújhelyben. 
Kronovits Miksa gyógysz. Nagy- 
mihály, Fábián Arnoid gyógysz. 
Homonna, Hazay Géza gyógy- 
szertrában Tőketerebes Tolvay 

Imre gyógysz. Nagymihály. I

Menyasszonyi kelengye
bevásárlásnál ajánljuk

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