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Erdély,, román ajkú honpol
gárai nevében egymásután ér
keznek a hűségnyilatkozatok az 
arra illetékes román vezetőlér- 
liak részéről. Elsősorban a görög
keleti egyházlők, mint híveik méltó 
pásztorai jelennek meg a fóru
mon és nyilvánítják ki rájuk bi 
zott honfitársaik nevében, hogy 
tántoríthatatlan hűséggel állnak 
a magyar haza és a magyar ki
rály oldalán, meg nem ingatja 
őket sem hizelgés, sem fenyege
tés és bizvást remélik, hogy a 
megpróbáltatás nehéz napjai kor
mányunk és hadvezetőségűnk 
gyors intézkedése folytán hama
rosan véget ér.iek.

Aki ismeri a románországi 
bojárok rabszolgasán tartott ro
mániai nép szomorú sorsát, azon
nal tisztában van azzal, hogy a 
magyarországi roinánajku lakos
ság helyzete százszor jobb volt 
mindenkor Magyarországon, mint 
a Romániaié s már csak emiatt 
is inkább akar magyar fönható- 
ság alatt maradni, mint a romá
niai parasztság szinte rabszolgai 
sorsára lesülyedni. Erdélyben a 
román ajkú lakosság között nem 
is volt irridentizmus, amely a ro
mán királyság után való nosztal
giában jutott volna kifejezésre. 
Ha ennek dacára Erdélyben akadt 
egy egy Goga Oktavián, aki gyű
löletet szított és a hegyeken túlra 
kacsintott, az ilyen agitátor ter
mészetrajzával már régóta tisztá
ban vágjunk sfanatizmusát a sá
padt román arany csengésével 
igen könnyen megtudjuk magya 
rázni.

Az osztrák-magyar-román tit
kos konvenció szerint megígérte 
ugyan Románia, hogy nem űz 
román agitációt Erdélyben s 
megvalósulhatlan utópánik tekinti 
a csak felerészben román ajkú 
Erdély elszakitását Magyarország
tól, ennek dacára a romániai kö
rök titokban mindent elkövettek 
az erdélyi románság erkölcseinek 
hűségének megingására, ez az 
agitáció azonban — néhány meg
fizetett egyén kivételével — ku
darcot vallott.

Az erdélyi románság meg
maradt régi hűségében s a ma
gyarság testvéri jobbját kezében 
tartva, tovább akar haladni azon 
az utón, ameiy az ezeréves Ma
gyarország keretén belül őt a 
kultúra áldásaiban egyre előbbre 
akarja vinni. Erdélyi román test
véreink ezekben a nehéz napok

ban érezzék kétszeres melegség-1 
gél a testvéri magyar jo b b o t,' 
amely amennjibeu tőle telik 
— hamarosan megfogja mutatni 
az utat az erdélyi szorosokon be 
özönlött idegen hordáknak.

A harcok, menekülések sú
lyos óráiban legyenek meggyő
ződve román testvéreink, hogy 
ismerni fogjuk irántuk való köte
lességünket.

Hűségben, testvéries érzésben 
egyesülve igenis megvannak a 
magyar és erdélyi román tigrisek 
Megvannak ők, csak oda kell irá
nyítani őket kincses Erdély ka
puihoz.

Közelednek is már és kar
maikkal szétmarcangolják azt a 
gaz, hitszegő nációt, mely most 
megkótyagosodva már a Tiszát 
látja nyugati határául.

Kérelem
Zem plén várm egye és 
Sátoraljaújhely város  

közönségéhez.
Kérő szóval fordulok Záiuplóu- 

varmegye és Sátoraijaujlioiy város 
közönséghez, akik már számtalan
szor adták tauujelét hazaszeretelük- 
nek és numesleikü áldozatkészsé
güknek .

Erdélyi véreinket kiűzte ottho
nukból a vad román horda, amely 
orvul támadt hazánkra, Tizozernyi 
magyar menekült bolyong szerte az 
oiszágban hajléktalanul, éhségtől, 
elcsigázottul],

Mindenfelé az országban megin
dult a társadalmi akció, hogy haj
lékhoz, táplálékhoz juttassák, akik 
az értünk való véres küzdelemben 
vállalták magukra a számkiveióst. 
Nem maradhat hát el euuuk a tör
ténelmi mu.lu vármegyének és vá
rosunk segítése sem,

Mioden fillér adomány egy a 
nyomorúságtól, éhségtől kisajtolt 
könnyet szárit fel, minden ruhada
rab egy emberi életet ment meg az 
idő viszontagságaitól.

Mutassuk hát meg újra, hogy 
miiyou áldozatra képes ennek a vár 
megyének és városnak közönsége. 
Bizonyítsuk be újból, hogy a há
ború borzalmai által sújtott magyar 
testvéreinkért a falatot is készek 
vagyunk szájuuktól elvonni.

Zemplénvármegye és Sátoralja
újhely régi dicsősége ragyogjon 
fel újból és tündöklőén bizonyítsa a 
mi hazaszeretetünket, ami testvéri ál
dozat készségünket.

Az adományok dr. Hornyay 
Béla segélyző bizottsági pénztárnok

hoz, vagy a helyi lapok szerkesztő 
ségeifiez küldendők.

Sátoraljaújhely, lüló. szept. 5.

Hazafias testvéri üdvözlettel:
Dr. Orbán Kálmán,

h. polgármester, 
segélyző bizottsági elnök.

E helyen említjük meg, hogy 
váratunk polgársága raóltóau veszi 
ki részét az erdélyi menekülteket 
segítő akcióból. Pénzbeli adomá
nyokkal, olcsó lakásbejeleutésekkel, 
a kereskedők iparosok állásokkal, 
foglalkozással igyekezzenek a me
nekültek segítségére lenni. Most pe
dig közismert ifjúsági műkedvelőink 
léptek csatasorba és kedden este, 
a városi színházban előadjak „Mag- 
uás Miska“ 3 ielv. operettet és csü
törtökön szeptember 14-óu a mozi 
rendez a menekültek, felsegélyezé
sére művészi nívón álló előadást.

A kitűnő moziműsoron kívül 
közreműködnek a helybeli rokkant 
zenekar tagjai elsőrendű művészi 
zeneszámokkal. A moziműsor kie
melkedő száma: „A táncosnő" egy 
rendkívül látványos müvészdrama 
3 felvonásban. A kísérő műsor is 
elsőrendű lesz. Az előadás előrelátha
tólag legsikerültebbek kozó fog tar
tozni, s a közönség amellett, hogy 
élvezetes estét szerez magának, a 
jótékouycéluak is áldoz, mert a tiszta 
jövedelem a szegény erdélyi test
véreink ielsogélyezésére lesz for
dítva.

Reméljük, hogy áldozatkész pub
likumunk szinüitig fogja megtölteni 
mindkét estén a városi színházat,

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

B érk o cs i - m izériák.
„Rendelve vagyok;*

Annyi panasz érkezett már hoz
zánk a közönség köréből az itteni 
bérkocsisokra, hogy most ismételten 
kénytelenek vagyunk a rendőrség 
figyelmét fölhívni.

Tűrhetetlen állapotok uralkod
nak nálunk ezen a téren és a bajt 
csak úgy sikerül hamarosan kiku- 
ráini, a rendőrség erélyes kézzel 
nyúl a darázsfészekbe. Elvégre, ha 
a mai amúgy is terhes világban 
maximálni tudják az összes közszük
ségleti cikkek árát, azért, hogy lel
kiismeretlen kufarok vissza ne él
hessenek a háboruszülte alkalommal 
akkor a közönség egyéb érdekeinek

megvédését is vállalja a hatóság. 
Hiába viszi minden bérkocsis a nyo
matott tarifát, hiába köteles a ven- 
ságára átadói, olyan utasok is vau- 
uak, akik nem óhajtanak utcai bot
rányokra alkalmat adni, még ön- 
kénytelenül sem.

A bérkocsis a legjobb pszicho 
logus és kezében tartja a közönsé
get. Látszólag nem azért csap bot
rányt, mert a tarifát követelte az 
utas, hanem azért, mert „a ló ki
döglött", — „a ló két napja nem 
kapott abrakot, mert a hetedik fa
luba kell elmenni, amíg 56 koronás 
zabot lehet vásárolni" stb. A közön
ség egyszerre a kocsis pártján vau 
s undorral nézi le az utast, aki fi
gyelembe nem vett ilyeu okokat és 
követelésekkel áll elő a bérkocsis
sal szemben. A legegyszerűbb eset, 
ha elmegy valaki a bérkocsi álló, 
másra és megkérdi :

— Szabad ?
A válasz nem az, hogy igen- 

sem az, hogy nem, hanem a követ
kező ;

■— Hova tetszik 'i
Kérdésre kérdéssel válaszol az 

újhelyi bérkocsis. Már most, ha köz
ük vele, hogy a Szabadság-térre, 
gondolkodik egy sort, azután lelki 
szervei elé képzeli az utca görön
gyeit, az utca nem tetszik neki eset
leg és igy szól:

— „Rendelve* vagyok.
Ez ellen azután appelálhatsz 

nyájas olvasó.
Másik eset. Az utas már járta

sabb, nem intéz kérdést a bérko
csishoz az iránt, hogy miként vau 
beosztva a munkarendje, hanem 
egyszerűen beleül és megmondja, 
hova hajtson. Mondjuk, elviteti ma
gát a Lóuyai-utcára, ahol már várja 
valaki, akivel együtt visszajön a 
kocsin a kiindulási helyre. Átad há
rom korouát, a kocsis nincs meg
elégedve, pedig a tarifa szerint meg
közelítően sem jár annyi. Mit csi
náljon az utas, ha a kocsis ilyenkor 
többet követel, mint ahogy erre 
számtalan volt. Ha nem fizet, ak
kor a kocsis utcai botrányt csap, 
tehát mégis csak fizetni kell. A* 
utas pedig lusta elmenni a rendőr
ségre panaszt tenni, amit a kocsis 
nagyon jól tud és azért máskor is 
hasonlóan cselekszik.

Épen azért máskép nem boldo
gulhat a közönség, ha csak minden 
egyes alkalommal jelentést ném tesz 
a rendőrségen ott ellátják majd a 
bérkocsis ur baját. Persze érzékeny 
büntetést várunk, mert máskülönben 
nem szűnnek meg a bérkocsi-mizé
riák.

TLapunk mai száma 2 oldal
I
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—  A vároil kópWielÖteitülit 
siipteraber hó 13-án délután négy 
órakor rendkívüli közgyűlést tart.

— Óriási tűzvész pusztított 
Nagyról vágy község határában a 
Fellegvár! tanyán és a pillanatok 
alatt mindent elhamvasztó tiiz kö
vetkeztében 8 család, 17 apró gyer
mek lett hajléktalan maradt, kenyér, 
bútor ős ruhadarab nélkül, a megye 
küsönségónek irgalmára és jótékony
ságára támaszkodva. Menteni semmit 
sem lehetett, a ssegényekuek pén
zecskéjük, ágynemű és bútordarabjai, 
szóval minden, minden a tűz áldoza
tává estek, úgy hogy nincs amit 
magukra vegyenek. A károsultak 
látva, hogy már magukét nem ment
hetik, emberfeletti erővel, saját életük 
kockáztatásával, a tűzvész kellő kö
zepén levő uradalmi magtárt ipar
kodtak megmenteni, a benne elhe
lyezett terményekkel együtt, mi 
több égési sebek árán sikerült is. 
Ezen 1500 ram. termény úgyszólván 
közélelmezésre mentették meg, mél
tán megérdemlik a nemesszivü ember
barátok segitségét. A tűz déiután 3 
órakor kezdődött, az óriási szélben, 
mely keletről jött, pillanat alatt 
lángban állott 8 cseléd-lakás, mit 
megközelíteni sem lehetett, egy 
asszony olyan súlyos égési sebeket 
szenvedett, hogy sebeibe pár óra 
alatt belehalt, házak pitvaraiba rekedt 
állatok mind megfulladtak, mert a 
osaládházakról pár pillanat alatt 
lángba borult a szekér, szin, cseléd
istálló, gépműhely s mire az oltáshoz 
a nép összeszaladt, lángbau állott az 
óriási ökör és sertés ól, mely a 
magtár tőszomszédságában van s 
attól alig három lépés választja el. 
A forgószél fölkapta a zsarátnokot, 
ügy hogy a magtár kihagyásával, 
ismét pár pillanat múlva a 8 dohá
nyos lakás is láugbau állott. Borzasztó 
volt nézni az elemek pusztítását, a 
füsttől egy lépésnyire sem lehetett 
látni, vizet közelből nem leheteti 
hozni, mert a tanya közepén álló 
nagy kutat körülfogta a láng. A 
hőségtől az élő fák is lángot kaptak, 
kísértetiesen égtek. Valóságos isteni 
szerencse, hogy a közepén álló mag
tár, a tűitől alig 50—63 lépésre ail- 
dohány-pajták, melyek tele voltak 
már megrakott dohánnyal, a tüztői 
megmenekültek. Az oltásnál kitün
tette magát Bota János 7 apró 
gyermekes ember, kinek még a 
rajta levő ruhája sem maradt meg. 
A tűz állítólag Tót Józsefué laká
sából eredt ki, biztosan kény eret sü
tött, nem vigyázott, vagy az is le
het, hogy a tűznél, illetve kémén 
oónól elaludt. A legnagyobb szeren
csétlenség az volt, hogy az asszony 
veszítve, ahelyett, hogy segítségért 
kiáltott volna, lángoló ruhával, égő 
háját, hordta a vizet egy kis ve- 
dérbe a tanyaiak lángot nem látva, 
azt hitték, hogy megőrült, mire hozzá 
rohantak,az egész tanya lángban álott 
A károsultak részére szánt kegyes 
adományokat, felesleges használt 
ruha vagy bútordarabok, pénz és 
ólelembeli adományok Buttykay 
László nagyrozvágyi földbirtokoshoz 
küldendők, aki azt a károsultakhoz 
juttatja.

—  A közigazgatási bizottság hét- 
főn délelőtt, tartotta rendes havi 
gyűlését. A tárgysorozat előtt az el-

Felelös szerkesztő .^Landesniann Miksa

| uüklő főispán és az alispán meleg 
szavakkal emlékezett meg az állam- 
építészeti hivatal áthelyezett főnö
kéről, Mártha Miklósról, akinek ér
demeit jegyzőkönyvben megörökí
teni .határozták. Az alispáni jelentés 
szerint személyi ügyekben a szabad 
ságolásokat és egynéhány fegyelmi 
ügyet eltekintve, lényegesebb ese
mény elő nem fordult. Közegészség
ügy kifogástalan, a tanítások szü
netelnek közbiztonság egy pár ap 
róbb esetet kivéve kielégítő. A 
aratás befejeződött és a cséplési 
eredmények gyenge közepes ter
mést mutatnak. A ló hiányok aggo
dalmassá teszik a mezei munkálato
kat. A felvidéki oroszdulta községek 
serényen halad, Az orosz betörés 
idején Mezőlaborczra érkezett, de 
eitüut fél waggou só értéket a Ma
gyar Bank a felvidéknek ajándékozta, 
amelyért a bizottság köszönetét sza
vazott. A küzéielraezés kérdésére 
kedvező hatással van a Hadi Ter
mény megyei kirendeltsége, mert a 
közvetlen érintkezés folytán küuy- 
uyebbség mutatkozik már is a la
kosság liszttel való ellátásában.

—  Vádak egy m egfigyelő állom ás 
ellen. Egy estiiap augusztus 6 iki 
számában „Megfigyelések a megfi
gyelőben" címmel közlemény jeleni 
meg, amely a sátoraljaújhelyi álló 
más ellen panaszokat és vádakat 
foglalt magában. Gróf Mailáth József 
belső titkos tanácsos, mint a megfi
gyelő állomás miniszteri biztosa a 
közleményt önmagára és a megfi
gyelő állomás vezetőségére sérelmes
nek találván, arra kérte a belügy
minisztert, hogy a megfigyelő állo
mást és kezelését minden vonatko
zásában vizsgálat alá vétesse. A bel
ügyminiszter a vizsgálatot elrendelte 
és annak teljesítésére di. M i s k o 1- 
c z y Imre, miniszteri biztost küldötte 
ki. A miniszteri biztos beható jelen 
tése és a vizsgálati jegyzőkönyvek 
szerint a panaszom, illetőleg vádak 
alaptalanoknak bizouyu lak, ennél
fogva kormány hatósági részről, to
vábbi intézkedés nem volt szükséges 
A külöu elrendelt, részletes vizsgá
lat az intézet berendezését ép olyan 
megfelelőnek és működését épen 
olyan gondosnak találta, miut az 
előzőleg foganatosított felügyeleti 
vizsgálatok. A belügyminiszter gróf 
Mailáth miniszteri biztosnak az in
tézet létesítésében és vezetésében 
kifejtett buzgó és lelkiismeretes mun
kásságáért ez alkalomból is elisme
rését nyilvánította.

—  A főgim názium  igazgatósága 
közli, hogy a Y. K. M. rendelete 
érteimében a tanév okt. 1-éu kez
dődik. Ennélfogva u folytatólagos 
beiráj (az első osztályt kivéve), a 
javító és magáuvizsgálatok szeptem
ber 24 én és 30 án lesznek. A polg. 
fiú és leány iskolában az iskoiai év 
sziutón okt. hó 1-óu kezdődik.

—  Zöldszinü tá b o ri leve lezőlap, 
lladseregfőparaucsnokság uj, zöld. 
papírból kószü t tábori postai leve
lezőlapot hozott forgalomba, ame
lyeket akadálytalanul továbbitauak 
és kézbesítenek. A levelezőlapon a 
monarchia összes nyelven a követ
kező szöveg van uyomtatva ; „Egész 
séges vagyok és jó dolgom vau". 
Egyéb közleményt nem szabad a 
levelezőlapra írni, de igy módja vau 
a katonának óletjeit adui magáról. 
Zöldszinü közönséges tábori lapokat 
nem szabad használni.

—  Nem m axim á lják a tű z ifa  á rá t. | A  s á to ra l ja ú jh e ly i k i r .  já rá s b író s á g tó l
Budapestről szakkörükből jelentik, ~ ““
hogy a tűzifa árának országos maxi
málását illetékes helyen nem tartják 
célravezető eszköznek és ezért sok
szor beharangozott országos árruaxi- 
raáiásábúl nem lesz már semmi. A 
tárgyalások folyamán rz a vélemény 
alakult ki, hogy az emelkedő árak 
nagyobb arányú termelésre fogják 
buzdítani az erdőtulajdonosokat, akik 
egységesen megszabott maximális 
árak esetén nem sietnének a tűzifa 
kitermelésével. Hogy ez a számítás 
beválik-e, az még nagyon kérdéses 
és csak a téli hónapokban fog ki
derülni, vájjon helyes volt-e az or
szágos maximálást mellőzni.

—  Dr. B ródy  K álm ánná Meczner 
Gyula-utca 8. szám alatti lakásán 
szeptember hó 1-éu újólag raegkez 
dődtiek az esteli csoportos német 
tanítási órák, amelyek az elmúlt 
esztendőben is a közönség nagy 
tetszésével találkoztak és általános 
elismerést vívtak ki.

Nyilt-tér.

Nyilatkozat.
A Zemplén szeptember 6 iki szá

mában „Árdrágításért elitéit hentes" 
cím alatt jelent meg egy közlemény. 
Ámbár név említése nélkül jelent az 
meg, mégis mivel a rendőrkapitány 
ur neiete engem, alulírottat sújtott 
igeu érzékenyen, kötelességemnek 
tartom kijelenteni, hogy meggy őző
désem szerint az ítéletnek alapja 
teljesen igazságtalan, a téuyelu-el 
mindenben elleniéiben álló, vaiaine* 
yik heutes-tarsam rossz indu atu 
teibujtásábói eredő viszálykodas. Ve
vőimet mindig a ieglblkii&meretben 
szolgáltam ki éssoha felül maximális 
áron nem kértem amiről vevőim 
szazai tesznek tanúságot.

Egyébként az ítélet felebezés 
alatt all és mindeu reményem meg
van arra, hogy szerintem teljesen 
igazságtaian ítéletet a felsőbb ha
tóság az én javamra megváltoztatja.

K á r p á t i  S á n d o r ,  
hentes master.

P. k. 3439,916. sz.

Hirdetmény.
A sátoraljaújhelyi kir. járásbí

róság közhírré teszi, hogy az állí
tólag elveszett következő okirat: 
Perimutter Jenő sátoraljaújhelyi 
lakosnak, mint Erzsébet közkórház 
husszállitó vállalkozójának a sátor
aljaújhelyi ra.kir. adóhivatalnál 1907. 
évi közigazgatási letétnapló 355. t. 
sz. alatt óvadékul letett a Sátoral
jaújhelyben székelő Megyei Általá
nos Bank bej. cég által 2003. sz. a. 
1100 koronáról szóló 4°/0 kamatozás 
mellett kiállított betéti könyvre vo
natkozó letéti nyugta megsemmisí
tése iránt az eljárást dr. Tátray 
Dezső, mint Zemplén vm. tiszti al- 
ügyésznek kérelmére folyamatba 
tette. Enéifogva felhívja az cm itett 
okirat birtokosát, hogy a jelen hir
detménynek a Budapesti Közlönyben 
történt harmadszori beiktatását kö« 
vető naptól számított egy év alatt 
az okiratot a bíróságnál mutassa be, 
mert elleukező esetben a bíróság azt 
a jelzett határidő letelte utáu a fo 
lyaruodó újabb kérelmére semmisuek 
fogja nyilvánítani.

Sátoraljaújhely, 1916, szept. 6.

Bodor sk. kir. jbiró.

r
Alulirolt pénzintézet pályázatot 

hirdet havi 100 K. és lakással

dotált gyakornoki állásra.
Pályázhatnak érettségével ren

delkező hadmentes egyének. 
— Pályázati határidő: 1916. 
szeptember 25. — Az állás 
1916. október 1-én foglalható el.

Boii’OíHizi Gazdát Takarékpénztára 
és Jelzalogintázete r. t.

Királyhelmecz.

Menyasszonyi kelengye
b e v á s á r lá s n á l a já n l ju k

Szegő Sándor
ru h a á ru h á z n a k  n a g y  fe h é rn e m ű  o s z 
tá ly á t .  E s ő lr a n g u  á r u k ,  o lc s ó  á ra k

0 csóvánál visszavert támadás.
Budapest, szept. 11.

A z  osztrák-magyar vezérkar je le n ti:
Rom ánia i h a rc v o n a l:

_ O rso v á tó l északra csapata ink több ellenséges tárna- 
dast v isszavertek. A  gyergyó i e's cs ík i m edencéktő l n yu 
gatra a rcvona lunkat kissé v isszavontuk.

K á ro ly  főherceg lovasság i tábornok  hadsereg-arc- 
vona la : A z  A ranyo s-B eszte rce  vö lgyé tő l északra és Ra- 
fa ilovana l erősebb ellenséges tám adás sikerte len m a
radt. bgyeb esemény nem történt

iL l? ° Í  caj 0Iu híÍrc<;g vezértábornagy hadsereg-arc- 
v o n a la . A  Stochod a lső fo lyásáná l az ellenség m egu ii- 
totta heves tám adásait, am elyek azonban tüzérségünk 
zarotuzeben, vagy á rka ink  előtt összeom lo ttak. A z  a rc 
vonal többi részén a helyzet változatlan .

O la sz  h ad sz ín té r:

t i í ' í scj l -,s A stac!l közti ha rcvona lon  az ellenség 
fokozottabb tevékenységet fejtett ki. Ezen a területen levő
á S  Aa Mnantn k q teg|laMP erös„  tüzérségi e's aknatüz alatt
e le n s é s e s Á ^ ó l l i  SPi * '  r  ® Pest0 közti szakaszon  több ellenséges zaszIoalj előretörését vertük vissza. A  Pasub ion
evő vonala inkba az ellenség két helyen behato lt de ellen- 

tám adásunkkal nyom ban k iűztük. 68 fog lyo t ejtettünk A  
Monté M a ion  is meghiúsu lt az ellenség támadása.

i „ í T i a t l . arcvonal többi részén az ágyuharc több 
szakaszon többnyire m érsékelt hevességgel tart.

11 Ö F E R  a ltá b o rn a g y ,
a vezerkúi i fóliák helyet tese.

Nyomától Landesmann Miksa és Társa könyvnyomdájában Sátoraljaújhely,
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