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Akarnunk kell
egész erőnkkel, gyűlöletünkkel, 
bosszúnk kielégítésére váró forró 
vágyakozásával az uj háboiut, 
anteiy az árulás kibontott zászlói
val vezette ellenségeink táborába 
Romániát, Nyílt az ellenség célja, 
ki akarja tépni országunk testé
ből legszebb büszkeségünket E r
délyt. Nem vagyunk magunk e 
kétségbeesett, nehéz leszámolás
ban. Nyugatról hü német szövet
ségesünk, keletről bolgár és tő
rük fegyvertársunk nyújtja felénk 
a bajtársi jobbot, együtt megyünk 
e közös ellenség, a leselkedő 
zsebrák ellen.

Aki ezen a Golgothává szen
telt földön nem ismerné a gyű
löletet, akinek a lelke nem ivott 
még a bosszú mérgéből, vezesse 
vissza gondolatait a közelmúlthoz 
a nagy magyar Legendához, sza
badságharcunk történelméhez — 
Szívjuk a telhetetlen mohósággal 
lelkünkre a bosszú mérgét és meg 
maradásunk kérdésének tudatától 
áthatva, a legnagyobb magyar 
cél átérzésével álljunk a legga- 
zabb ellenség elé.

Magyar háború ez, ami éle
tünkről, jövőnkről, az ezer eszten
deje vérözönnel vedlett és meg
tartott Magyarország oszthatat
lan egységéről van most van szó. 
Nem szabad csüggedni, ha mind 
jár az első órákban nem a győ
zelem örömében sütkérezhettünk 
is. Nem szabad lankrdni, ha Brassó 
s még néhány szivünkhöz nőtt 
magyar város a betörők bitorlá
sától szenved. Nem Brassóban 
sarjad a virág, amely a végső 
diadal gyümölcsét érleli és az 
első meglepetés hirtelen elrabolt 
eredményei ugyanúgy hirtelen 
fognak megsemmisülni.

Eáj a lelkünk arra gondolni, 
hogy a határon gyűlölt idegenek 
rohantak be szent hajlékunkba. 
A fajdalomnak azonban még 
erősebbé, edzettebbé kell tennie 
akaratunkat és türelmünket. Sors
döntő idők járnak felettünk és 
megszokhattuk két nagy esztendő 
nehéz viharában, hogy eredmé
nyekért áldozatokat kell hoznunk. 
Brassóban és néhány határszéli 
városban ég lelkünket perzselő 
lángokkal a nehéz áldozatok tüze. 
A román ujjongás éleszti a tüzet, 
hirtelen sikerük öröme serkenti 
győzelmi akaratunkat.

A megrabolt Bulgária, a ki
fosztásra szánt magycr nemzet 
elkeseredett gyűlölete és a né
met hűség együtt olyan mérhe

tetlen forrásai az erőknek, amik- sabbak lettünk, az ország tehát gax- 
nok az eredményeiről gyorsan dagabb, a magyar föld, a magyar
jó híreket kell hallanunk. Várjuk 
és hisszük fanatikusan közeli hol
napokra az áldott hirt, Erdély 
löldje újra tiszta.

A városi ember
és a falusi.

Most, hogy a buzabeszerzés 
gondja olyan sok ráncot von a vá
rosi emberek homlokára, kezdjük 
igazában megismerni, hogy mi is az 
a mindeuuapi kenyér!? Eddig, azaz 
amikor még béke veit, elküldöttünk 
a pékhez a jól megsült kenyérért 
vagy, ha gondos volt a háziasszony, 
akkor otthon dagasztottak, péknél 
sültettek. Azután hozzáláttunk a 
készhez. Arra persze már nem gon
doltunk, hogy az őszi vetéstől meny
nyi minden történt, amíg a szántás
ból pl. vajaskenyér lett.

Ezért valóságos probléma 
városi emberekre, kik pedig szintén 
az agrárius magyar haza polgárai, 
hogy mint kell a búzát kezelni, hogy 
megy az őröltetés, mi a gabona, mi 
a búza r

A falusi emberek bezzeg isme
rik az életet, tudják i miből 
kenyér? Mi, városi emberek nem is 
sejtettük eddig, hogy müyen kincs 
az anyafüld, milyen áldás a termé
szet? Nem ismertük az életet.

Ez azoubau nemcsak a búzára, 
gabouára áll, hanem az egész gaz
dasági életre. A városi ember ismeri 
az aszfaltot, a mozit, színházat, is
meri a pénzelkültésót. De nem is
meri a pénzszerző termelést. Mi csak 
fogyasztani tuduuk. Ez eredményezi 
azután «zt, hogy mostanában szálló 
ige lett, hogy a város ki van szol
gáltatva a falunak. Dehogyis van 
kiszolgáltatva. Csak gyámoltalanok 
vagyunk, a mi, kultureszüuk, raffi- 
nált, de a falusi természetes ésszel, 
a gazdasági ismeretekkel szemben 
tudatlan. Nem vagyunk praktikusak.

A háború, ez az értékpusztitó 
szörnyeteg, nyitotta fel a gazdasági
lag járatlan szemünket. Itt is, ott is 
a városi emberek kezdik fel ismerni 
a gazdálkodás előnyeit, kerti vete- 
ményeket ültetnek, disznót, aprólé
kot kezdenek tartani. És akik igy 
tesznek, tanúsíthatják, hogy csak 
most kezdik ismerni az életet, most 
élvezik igazán, hogy miuden ott
honról kerül ki.

Csakhogy ez a tapasztalat nem 
maradhat egyedül a háborúé. Most, 
a vértengerben kényszerűségből kezd 
a városi nép is gazdálkodni s ezzel 
az országos termelés uj, eddig pár 
tagon hagyott termelési forrásokhoz 
jutott. Praktikusabbak, gazdaságo

háztartás gazdaságosabb, jövedelme
zőbb lesz.

A háború után ezt a tübbter- 
melést feltétlenül biztosítani kell. 
Ezzel a hazai termelést fokozzuk és 
terjesztjük országszerte a jobblétet. 
Errre az újabb gazdasági irányzatra 
alkalmas minden város. Különösen 
a kötött jövedelmű társadalmi osztá
lyokra nyitja ez meg a szebb és 
jobb jövő prespektiváját. A „segíts 
magadon az Isten is megsegít" elve 
örvényesül ebben a gazdasági irány
zatban. Természetesen nem megy 
ez a gazdasági átalakulás máról hol
napra. Arra nevelődni kell a városi 
népességnek. Divattá kell tenni a 
kerti, a városi gazdálkodást, már a 
nevelésbe bele kell vinni annak a 
tudatot, hogy okos ember nemcsak 
a készből, hauem a készet is maga 
teremti elő.

Ez azonban nemcsak magáno
sokra, hanem testületekre, intézmé
nyekre is követendő programra. így 
a katonaságra is, amely ma e téren

szinte vezető szerepet visz. Ha szét
nézünk a laktanyák, különféle őr
ségek körül mindenfelé azt látjuk, 
hogy a katonaság a legeredménye
sebben gazdálkodik. Nem lehetne-e 
a béke időben is kiaknázni a kato
naság gazdasági erejét? Ez első 
sorban hadiérdek lenne. A katona, 
ki javarészben a gazdaságban nőt 
fel, sokkal hasznosabbnak érezué 
magát, ha a kaszárnya kertje, közötte 
fekvő föld az ő munkájától züldel- 
leue, az ő verejtékéből hozna életet 
áldást.

A nemzet gazdasági mérlegének 
megjavítását a gazdasági elveknek 
az életbe, a gyakorlatba vitele any- 
nyiia elősegítené, hogy a közjóiét 
páróv alatt nem is remélt magasra 
emelkedne.Hamarosan raegcsökkenne 
a nélkülözők s ugyanennyivel nö
vekednék az elégedett polgárok 
száma.

A háború után sok sebet kell 
be heggesztenünk. Ebben a gazda
sági jólét emelése lenne a legjobb 
segítő. E segítséget szinte kívánja 
az áldott jó anyaföld. Csak hallgas
sunk szeretettel hivő szavára!

Segítő akció
erdélyi menekülő testvéreink érdekében. 

A polgármester által összehívott értekezletről.

az

A menekülők ezrei lepik el az 
országot. Erdély gyönyörűséges föld
jének szülöttei oltalmat és menedé
ket keresnek Magyarországon.

Székely véreink hozzánk is el
jutnak talán, nehéz óráik után enyhü
lést keresni.

Bár a kormán) hatósági intézke
dés a menekülőknek határozott 
irányt szabva, azok ideiglenes lete
lepítését és ellátását — megállapított 
helyeken biztosítani fogja, megtör
ténhetik, hogy egyes menekülő 
csoportok városunk és megyénk 
területét fogják átmeneti helyüknek 
választani.

Bizonyosak vagyunk benne, 
hogy ha magyar és székely véreink 
nehéz vándorlásukban körünkbe, 
Zemplén véres, de szabad földjeire 
hányódnak, meleg testvéri szeretettel 
osztjuk meg velük hajlékainkat, 
kenyerünket.

Katonáink megtették a magukét. 
Nem rajtuk raullott, hogy e keserű 
pohár nem múlhatott el felettük. Az 
otthouraaradottaknak is vannak kö
telességeik. S ez a kötelességünk a 
legszentebbek legszeutebbike.

Sátoraljaújhely társadalmának 
vezető elemei gyűltek össze tegnap 
dr. Orbán Kálmán h. polgármester 
meghívása folytán a városháza nagy
termében, hogy megbeszéljék azokat
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a módokat, amelyeket menekülő 
testvéreink ellátása körül követni 
kell.

Eddig is nagy elismerésre méltó 
munkával igyekezett a hatóság múlt 
évi menekültek ügyét intézni, de 
rövid napok tapasztalatai bebizonyí
tották, amit mi már több ízben 
hangsúlyoztunk, hogy nemcsak ható
sági közreműködésre, hanem intenzív 
és nagy horderejű társadalmi támo
gatásra van szükség.

A mostani időben igazán nem 
szükséges szavakkal ecsetelni a tár
sadalom hatékony munkájának szük
ségességét, mert amint dr. Orbán 
Kálmán megnyitó beszédében ki
fejtette, most csupán cselekvés, a 
tett segíthet földönfutó testvéreinken, 
akik hajlékaikat voltak kénytelenek 
odahagyni. Mindenki látja a dolgok 
fejlődését, mindenki érzi testvéreink 
megható sorsában a magyarság egy
séges bánatát és erőnkről, kitartá
sunkról, nemzeti érzületünk kiirtha- 
tatlan és égő erejéről teszünk tanú
ságot, ha az erdélyi menekültek 
sorsát a kezünkbe vesszük.

Nagy megnyugvással állapítjuk 
meg, hogy a polgármester akciója 
folytán a menekültek ellátása teljes 
mederbe jutott és a társadalom mű
ködése beiktattatott a nagy fontosságú 
akcióba, amely most egyike a lég-
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sürgősebb kérdéseknek. Sátoralja
újhely közönsége pedig minden bi
zonnyal ismét felemelkedik arra a 
hatalmas erkölcsi magaslatra, amit a 
háborús jótékony mozgalmak terén 
épített magának és most is nemes* 
lelkUségéuek és hazafiasságának 
minden erejével áldoz a nemes és 
emberi cél érdekében pénzt, munkát, 
fáradságot, nyugalmat és időt.

A tegnapi értekezletről szóló 
tudósításunk a következő:

A polgármester megnyitója.
A városháza tanácskozó termét 

tegnap délelőtt 11 órakor sziuültig 
megtöltötte Sátoraljaújhely város 
előkelő közönsége, ott láttuk a ve
zető tisztviselőkön kívül mindazokat, 
akik a háborús jótékonysági moz
galmakban mér eddig is részt vettek 
és azt a rengeteg érdeklődő, akik a 
raeuekültek felkarolása ügyében 
munkálkodni akarnak.

Dr. Orbán Kálmán rövid, de az 
egész fontos kérdést átfoglaló be
széddel nyitotta meg a segítő bízott 
ság alakuló értekezletet.

— Nem nézhetjük téleníil 
úgymond — hogy menekülő test
véreink, akiknek a háború következ
tében egy időre el kellett hagyniuk 
tűzhelyeiket, kellő szeretet és támo
gatás nélkül állják ki e napokat és 
raiuden segítség, minden szeretet
teljes melegség nélkül tegyék meg 
napokig tartó útjaikat. O.yan szer
vezetet kell létesítenünk tehát, amely 
mindezeket a feladatokat megoldja 
és kellő fogadtatásban, ellátásban 
részesíti az erre a vidékre érkező 
erdólyrészi menekülteket,

A mégnyitó beszédben kifeje
zésre jutott emberi momeutumok 
kellő megértésre találtak és egyhangú 
lelkesedéssel alakitottak meg 

a segélyező nagybizottságot, 
amelynek elnökéül a polgármestert, 
jegyzőjéül pedig Lánczi Aladár h. 
számvevőt választották meg. A uagy- 
bizottságból sziikebb körű 10 tagú 
bizottrágot alakítanak, mely a szer
vezés további kérdéseit lesz hivatva 
megoldani. Ennek a bizottságnak a 
jegyzője Waller Aiadárué,

Addig is, mig a beszervezés 
nagy munkájával elkészülnek, elha
tározzák,hogy felszólítják falragaszok 
és a helyi lapok utján a szőlő- ea 
iüldbirtokosokat, gyár- és ipartele
peket, hogy mennyi munkást tud- 
nauak alkalmazni, hogy a

belügyminisztériumhoz sürgő
sen felírjanak, hogy az erdélyi 
meuekültek közül, aki arra 
vállalkozni hajlandó, meg
felelő foglalkozást találjon.

Felszólítják a háztulajdonosokat, 
lakásbérlőket, hogy akik üres helyi
ségekkel rendelkeznek, jelentsék azt 
be a helyi lapok szerkesztőségében, 
vagy Lánozi Aladár bizottsági jegy
zőnél, hogy a menekültek megfelelő 
lakásokhoz jussanak.

Megkérik ezúttal a közönséget, 
hogy ne haszuáljúk ki a menekülteket 
és az elfoglalt lakásokért, élelmiért 
csak a legmérsékeltebb díjazást szá* 
raitsák fel.

Adakozásra szólítják * 
fel városunk áldozatkész közönségét, 
hogy mindenki tehetségéhez mérten 
anyagiakkal is hozzájáruljon erdóly-

* Minden összeget elfogadunk, lapunk
ban nyugtázunk és a bizottság pénztárnoká
hoz, dr. Hornyay Bélához juttatunk.

69. szám (2)

hez. A jelenlevők körében megiudu’t 
első gyűjtés 835 K-át eredményezett,
hatalmas bevezetésként egy váro
sunkhoz méltó akcióhoz.

Sátoraljaújhely város közönsé
gének méltó midőn és nyitott szívvel 
kell fogadni azokat a véreinket, akik 
most az erdélyi részekről menekülnek 
hozzánk. A mai válságos napokban 
igazán helyén kell állani mindenkinek, 
aki még idehaza van s az őrségnek, 
amely itthon a polgári élet sima 
folyamatára vigyáz, moit kell a 
társadalmat kötelességére szorítani.

A jelenlegi események súlya 
alatt háttérbe kell szorulnia az összes 
kérdéseknek, az önös érdekeknek és 
mindenkinek arra kell törekedni, 
hogy menekült testvéreink ne úgy 
járjanak közöttünk mint földönfutók, 
hanem mint szívesen látott vendégek, 
akiknek hajlékot adunk a viharban 
és meleg szavakat, igazi segítséget 
a sztreucsóltenségben.

Magyarország legszebb gyöngy
szemét, a Székelységet ürítette ki a 
hadvezetőség felsőbb taktikai okot 
ból és ennek az lett a következménye, 
hogy a lakosság, amelyre mi mindig 
büszkék voltunk, miut távoli véreinkre, 
most ide is menekül hozzánk. Mél
tatlanok voluauk őseinkhez és a 
harctéren küzdő hozzátartozóinkhoz, 
ha hajlékunkat és betevő falatunkat 
nem osztanánk meg velük.

3rj igazat be akarják törni a fejei
fi központi kávéház tulajdonosa  

inzu lált egy ú jságírói.
A sajtó a közhangulatnak a 

szócsöve és a leszürődült kialakult 
véleményeknek becsületes kifejezője 
A sajtó munkásai, amikor valame
lyes irányban nyilatkozatokat tesz
nek, sohasem teszik az ellenséges 
indulatból, egyéni érdekek által ve 
zetve, hanem tisztán azért, hogy a 
közszerint javításra szőrű ó egy* n, 
vagy iutózraóny m ‘gjavul sát kitor- 
ssirozzák.

Ezek a gondolatok vezették a 
„Zsrapién laptársuük előttüuk isme
retlen cikkíróját, akkor, amikor a 
központi kávéhazban a jelenlegi tu
lajdonos alatt uralkodó és a feljelen
tések tömege szerint beigazolt visz- 
szaélések megtör ását szóvá tette.

Szóvá tette első sorban azért, 
mert beigazoilnak látta ama körül
ményt, hogy az élelmiszel drágítás
ért tiltott Lazárd játékért több Ízben 
elitéit tulajdonos nem akar önző 
célokból üzelraeinek gátat vetni és 
abso ute nem hajlandó a megtorló 
intézkedést respektálni. Szóvá telte 
másodsorban bizonyára azért, mert 
ismét sokszorosan megnövekedett 
azoknak a szerencsétlen asszonyok
nak a szama, akiknek férje becsü
letes munka helyett kártyán válik 
a raiudeunapi kenyérre va:ót kiké
réséi és ezen igyekezetük által a 
szegénységbe, nélkülözésekbe me
rülnek.

Messiriger urnák pedig a pecu 
nia non ölet helytelenül és bűnö
sen értelmezett elvénél fogva mind
egy volt, kinek melyik szegénynek 
a garasa, a fő az volt, hogy teljék 
a pinka.

A hatóságok meggyőződést sze
rezve a feljelentések alaposságairól, 
eleinte pénz bírságok által igyekez
tek eltéríteni a tulajdonost eddigi 
útjáról és amikor ez az igyekeke- 
zetük hiába valónak bizonyult, ak
kor nyúltak a legradikálisabb fegy
verhez, az ipar és ital mérési jog 
megvonásához. Messiuger Mórnak az 
párát a tanács elvou'.a, felebbezés 
folytán azouban vissza nyerte azt. 
Nem volt azonban szerencsije az 
italmérési joggal, mert ugv a pénz-

ügyigazgatóság, most azután minisz
térium jogerősou elvonta tőle.

11a tehát a sajtó szolid nem 
kapzsi célok által .vezetett munkása, 
a tények Ilii registrálásával publikálja 
az eseményt nem követ eí̂  semmi
féle olyan cselekményt, ami a hibás 
ember haragját boszuját megérde
melné. Ha azonban az illető mégis 
úgy találja, hogy a megjelent uj 
ság cikk sérelmes reá, becsületében 
gázol, az uj sajtó törvény módot 
ad neki, hogy igazát a bíróság előtt 
megkeresse.

Nem akarunk az olvasójuk jó- 
ízlésén csorbái ütni és nem illetjük 
a Messinger fele (jualizikálhatatlan 
eljárást megfelelő jelzőivel. Csupáu 
a tényt szövegezzük le, hogy egy 
jogtalanul megvádolt ember nem 
durva támadással reperálja a rajta 
ejtett sérelmüket. Egy újságírót, 
nyilvános hülyén, ahol tulajdonkó 
pen a vendég jog védelme alatt is 
a!, durván inzultatnl csak azoknak 
a szokása, akik sérelmükért más elég
tételt nem szerezhetnek.

Megbántott codegánk a bíróság 
előtt szerez és kap is bizonyára meg
felelő elógtóteit.

Ez a szolidaritás lesz a megsér 
tett újságíró eddigi munkájának lég 
szebb érdem szerinti honoráriuma.

H  8 H  E  K .

Lapunk legközelebbi száma, a 
közbeeső ünnep miatt, f. hő 12-én, 
kedden fog megjelenni.

— Gróf Andrássy Géza hadi ki
tüntetése. A király c&ikszentkirá!) i 
és krasznahorkai gróf A n d r á s s y  
Gázának, egy hadseregparaucsnok- 
sághoz beosztott szolgalatoukivüli 
viszony beli őrnagynak az ellenség 
előtt taousitott vitéz magatartása 
elismeréséül a hadidiszilményes har- 
madikosztályu katonai erdemkeresz- 
let adományozta.

— Kinevezések. A Mártha Mik
lós Kassara történt áthelyezése foly
tán megüresedett államépitészeti hi
vatal vezetői állására Geiidig Lipót 
sir. főmérnök leit kinevezve, akit 
egyéni qualitása szakképzettsége 
már régen, vezető állásra predeszli 
uá1. — A belügyminiszter dr. II o r- 
v á t h Dezső fizetésteleu miniszteri 
sege díogalmazót valóságos segédfo
galmazóvá nevezte ki.

— A kassai jogakadémián ürese
désbe levő jogtörténet egyházjogi 
tanszékre a sárospataki főiskolánál 
müküdő dr. O s v á t h  Gyula nyilv. 
rendkiv. tanár lett kinevezve.

— Előléptetések. Bicske Kálmán 
a üö. gy, ezr. hadnagyot őfelsége 
főhadnaggyá léptette elő. - Zselt- 
vay Béla rimamuráuyi vasmű részv. 
társ. tauitő a 66. gyalogezred had- 
apródjeiöltje, vitéz és hősi magatar
táséért a II, oszt. ezüst vitézségi 
éremmel lett kitüntetve s hadapródda 
e őléptetve. A kitünteti megyénk 
szülőije Zseitvay Bogdán varaunói 
nyug. igazgató tanító fia. Az ősz 
apa lelje beuue örömét, mert nem
csak jó fiút, de hős katonát is ne
velt a hazának.

— Dr. Bródy Kálmánaó Meczner 
Gyula-utca 8. szám alatti lakásán 
szeptember hó 1-én újólag megkez
dődnek az esteli csoportos német 
tanítási órák, amelyek az elmúlt 
esztendőbeu is a közönség nagy 
tetszésével találkoztak és általános 
elismerést vívtak ki.

— Államvizsgálati bisottsági ta
gok kinevezése. A vallás- és közok
tatásügyi ra. kir. miniszter a sáros
pataki jogakadémián működő állam
vizsgálati bizottságba dr. Szinnyei 
Merse István, Zerapiéumegye főis
pánját, dr. Liszy Viktor kir. 
főügyészhelyettest a jogludo 
mányi államvizsgálati bizotságha és 
dr. Kossuth János sátoraljaújhelyi 
ügyvédet a jog- és államtudományi 
bizottság kültagjaivá uevezte ki és 
felkérte a nevezetteket, hogy a bi
zottság elnökének felhívására az ál- 
lamvizsizAlatokon részt vegyenek.

éjjel-nappal támadnak az oroszok.
Budapest, szept. 4.

Az osztrák-magyar vezérkar jelenti:
Keleti hadszíntér:

Románia elleni harcvonal: Elő- 
csapat-csatározás, tüzérségi tűz. A 
helyzet különben változatlan.

Károly főherceg harcvonala: Az 
oroszok éjjel-nappal folytatják eről
ködésüket, hogy a szövetségesek 
kárpáti ellenállását megtörjék.Számos 
ponton elkeseredett harcok támadtak. 
Az ellenség támadásait tűz-, szurony- 
és kézigránát harccal vertük vissza.

Az oroszoknak t-'undul-Moldovi- 
vitöl délnyugatra és a Tatár-szoros 
vidékén elért helyi előnyeit ellen- 
támadásokkal nagyobbára tönkre
tettük. Az ellenség nagy veszteséget 
szenvedett.

Az ellenségnek Brzezanitól dél
keletre folytatott veszteségteljes tá
madásai sem jártak sikerrel. Egy kis 
árokrészért a harc még folyik.

Lipót bajor herceg harcvonala: 
Az ellenség Zborowtól északra, to
vábbá Volhyniában Swiniuchy és 
Selvov közt számtalan nagy tömeg 
felhasználásával intézett támadásaik 
ismételten meghiúsultak.
Olasz hadszíntér:

Semmi különös esemény.
Délkeleti hadszíntér:

Vlorátöl (Valona) délre az olaszok 
előnyomulásait tökéletesen vissza
vertük. Az ellenség kénytelen volt a 
Vojusa balpartjára visszavonulni. 
Valamennyi állásunk újra birtokunk
ban van.

HÖFER altábornagy,
a vezérkar főnökének helyettese.

Nyilt-tér.
Nyilatkozat.

Alóiirutt Messinger Mór, a sátor
aljaújhelyi Küzponti-kávóhi-a tulaj- 
douosa üzeuuel kijelentem, hogy 
Lánczi Aladár úrral szemben azon 
lapközlemény miatti elkeseredettsé
gemben ragadtattam el magam és 
viselkedtem illetlenül, melyben Lánczi 
ur kávéházi italmérósi engedélyem 
elvonását a Zemplén-ben nyilvános- 
sógra hozta. Ugyancsak e miatti 
elkeseredettségemben mondottam 
többeknek azt, hogy én Lánczi urat 
megpénzeltem, vagy hogy nem irta 
volna meg a kérdéses cikket, ha 
megpéuzeltem volna.

Kijelentem tehát a nyilvánosság 
sziue előtt, hogy én Láuczy urnák 
soha pénzt nem adiam, ő tőlem soha 
pénzt nem kért és mindent, arait 
vele szemben elkövettem, vagy róla 
mondottam, mélyen sajnálok és tőle 
ezennel bocsánatot kérek.

Kelt Sáloraljaujhelybeu, 1910. 
évi szeptember hó 2-ikán.

Messinger Mór.

Köszönetnyilvánítás.
Mindazon jóakaróink és jó- 

barataink, kik felejthetetlen jó 
nőm és drága jó édes anyánk 
korai elhuuytával bennünket 
ért súlyos csapást vigasztaló 
részvétükkel enyhíteni igyekez
tek,fogadják ezúton legháiásabb 
köszöuetüuket.

Sátoraljaújhely, 1916. szept. 4.

Lányi Imre
és családja.

Csemege-szőlő eladás.
Thuránszky Lászlónál Sátoralja

újhely, Kazinczy utcza 73. szám alatt 
faj szerinti méltányos árban a leg
kitűnőbb fajok kaphatók.

Téli aggatásra való szőlő már 
most megrendelhető.

Egy középkorú
jó házból való asszony állást keres 
paróchián vagy uraságnál.

Cim: „Vadászkürtszálloda.1
FelelOs szerkesztő: Landesmann Miksa Nyomaim Landesmann Miksa és Társa könyvnyomdájában Sátoraljaújhely.
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