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Koncentrációs kormány
Ma reggelre a lapok egy ré

sze, még pedig pártállás és po
litikai hajlandóság különbözőségé 
nélkül úgy ir, mintha küszöbön 
állna valamelyes alakulat, mely 
minden vagy majd minden par
lamenti pártot belevonna a há
borús kormányzatba. Némely el
mélkedés vagy tudósítás már oly 
konkrétan látja az alakulatot, hogy 
egy-egy miniszteri tárcáról is meg
jelöli, kinek jutna s a lehetősé
geket is ismeri, amelyek szerint, 
hogy és kire juthatna az egész
nek vezetése.

Ezzel szemben mi úgy tudjuk, 
hogy ilyen alakulat felé mind
eddig semmiléle lépés nem tör
tént, sehonnan, semmilyen ol
dalról, semmilyen irányban.

Azt kellene ezek szerint mon
danunk, hogy mind e híresztelé
sek csak kombinálások, melyek
nek semmi alapjuk nincsen.

De ezzel nem volnánk hivek 
a valósághoz. Mert ha lépések 
nem is történtek s ha történni betü- 
szerint nem is történt semmi, de 
van valami. Van valami a leve
gőben. Van valami hangulat, ami 
több a hangulatnál, mert szinte 
kézzel lógható. Van egy erkölcsi 
kényszer, amely alól elképzelhe
tetlen, hogy ki lehessen vonni 
magukat. S ez a kényszer s ez 
az erkölcs hat a tudósításokra, 
mikben már konkretizálva látják 
azt, ámi nincs meg, ami csak han
gulat.

A hangulat nem mai keletű 
— lappangani már régóta benne 
lappang a lelkekben. A cselek
vésnek, melyre az ellenzék, kö
telességét tovább nem halaszthat
ván, eltökélte magát, megvan az 
eredménye abban, hogy e han
gulat ki alakult és tudatossá lett. 
Nagy és becses eredménye ez a 
parlament munkájának. Világos 
lett a tárgyalásai során, még pe
dig minden félen, hogy egyoldalú 
nemzeti egység, nem egység. 
Hogy a valóságos egység híján 
iolytak a dolgok, úgy, olyan rósz 
szül, ahogy folytak. S hogy így 
tovább nem folyhatnak.

Ez a hangulat delelöjére há
gott azon a történelmi jelentő
ségű zárt ülésen, melyről ha el 
mondani nem is lehet semmit, de 
annyi már köztudomású, hogy 
kivált Apponyinak s Andrássynak 
felszólalása megigézte a lelket pad 
meg programm külömbsége nél
kül. Nem lehet magyart a ma
gyartól külön tartani s kell va
laminek történnie, hogy bizhas- 
sanak egymásban és együtt dől-1

gozhassanak a hazáért. Azt mon
dogatják, hogy nincs magaszto- 
sabban nemzeti, mint az a nem
zetköziség. mely ma a négy köz
ponti hatalom résztvevői között 
kifejlődött. Mi is azt mondhatjuk, 
hogy nincs az a jogos pártérdek, 
mely benne ne volna abban a 
pártközi hangulatban, mely most, 
végre valahára, mintha kezdené 
átboltozni a politikában a magyar 
lelkeket.

Történi semmi sem történt, 
de lelkekben már meg van a 
koncentráció, kivételre ugyan ne
hezen kerül a sor, mert a kor
mány irtózik minden olyan vál
tozástól, amely a jelenlegi kül
politikai helyzet egyetlen igaz 
megértőjének gr. Andrissy Gyu
lának cselekvési szabadságot biz
tosítana.

Megkísérelték a legvariánsabb 
formákat, megbeszélések folya
mán azonban minden koncepció 
embrióban elesett, hogy Tisza 
legyen a kabinet feje, hogy az 
ellenzék vezérei tárca nélküli mi
niszterek legyenek, nem változ
tatna a helyzeten, mert nem 
volna ellenőrzés igy, sem a 
parlamentben, sem a kormányon 
belül, egyrészt, mert igy az ellen
zék vezérei amolyan bizalmi férfiú 
helyett töltenének be, másrészt 
mert a parlamentben a minisz 
térség immunizál minden ellen 
őrzést.

Az egyetlen helyes megöl- 
dás Gr. Andrássy Gyula külligy- 
minisztersége, nem mintha And
rássynak volna szüksége a hata
lomra, hanem mert a monarchiá
nak életszükséglete Andrássy 
Gyula tehetsége.

fi román háború
nem érinti a központi hatalmak 

gazdasági helyzetét.
A központi hatalmak terme
lése fedezi a szükséglet. —
Az orosz termés gyengébb. — 
Oroszország nem tud impor
tálni. — A tengerentúli import 
nem fedezi az ántánt szükség
letét. — Anglia lakossága 

éhezni fog.

A román hadüzenet kierőszako
lásával az ántánt tökéletessé akarta 
akarta tenni Anglia kiéheatetési 
politikáját, de eddig nem sikerült 
Angliának a központi hatalmak 
töokretótelére irányuló ezerféle mes
terkedése, úgy ez a legújabb me
rénylete is hiábavaló maradt. Ha 
el is zárták a legújabb hadüzenettel 
a központi hatalmak elől a román 
gabona behozatalának lehetőségét, 
ez a mi kenyérellátásunkra a leg

csekélyebb befolyással sem lesz.
Magyarország sohasem szorult 

gabona behozatalra, Németország 
pedig az 1916—17. évi gazdasági 
terv megállapításánál nem vette 
számításba a román behozatalt, úgy, 
hogy auuak elmaradása a legcse
kélyebb befolyást sem fog gyako
rolni Németország kenyérellátására. 
A gabonatermés a központi hatal
mak területén megbízható becslések 
szerint öt millió tonnával több lesz, 
mint az elmúlt évben, de ehhez még 
hozzájárul a megszállott területek 
termésfölöslege. Így hát a központi 
hatalmaknak nem okoz gondot a 
román gabonba behozatalának elma 
radása. Mi tovább is ugyanolyan 
kenyéradagokai fogunk fogyasztani 
sőt Németországban az eddigi ke- 
nyóradagokat — minap érkezett tá
virati jelentés szerint — már fel is 
emelték.

Ezzel szemben ellenségeinknek 
ugyancsak nagy gondot fog adui a 
lakosságnak kenyérrel való való el
látása. A háború előtt ugyanis a 
gabonakiviteli államok között első 
helyen Orszország és Amerika állt. 
A háború azonban sok mindent 
megváltoztatott gazdasági téren, igy 
elsősorban az orosz gabonakivitelt 
is. Az orosztermósről természetesen 
uiucsenek megbízható adataink. De 
jól értesült forrásból azt a hirt kap 
juk,hogy az orosz termés az utolsó 
háborús évbeu erősen megcsappant 
Kisebbek a bevetett területek, az 
időjárási viszonyok kedvezőtlenek 
voltak, véfül igen érezhető a mun' 
kaerő hiánya. De ha még olyan 
nagy lenne is a oroB* termés, abból 
szövetségesei nem sokat élvezhetné
nek, mert az orosz gabona kivitele 
nagyon meg van nehezítve. A há
ború kitörésekor még meg volt a 
kivitel részére a Fekete-tengeri ut, 
amelyen keresztül az orosz kikötők 
valósággal ontották világpiacra 
gabonát, amelyből az ántánt többi 
országai meglehetős készleteket hal
moztak fel. De ezek a készletek 
most már kétségkívül elfogytak, vi
szont Oroszország ha csak Szibérián 
keresztül nem, több gabonát nem 
tud szövetségeseinek szállítani.

Hogy az elmúlt évben mégsem 
érezték az orosz gabonakivitel hiá- 
ányát Angliában és Franciaország
ban, azt az amerikai 1915. évi re 
kordtermelésnek kell tulajdonítani 
1916-ben Amerikából egy milliárd 
bushel búzát importáltak. Ezzel a 
gabonatömeggel el lehetett látni az 
ántánt országait de még a semle 
geseket is. Igaz. hogy Amerika föl
használta az európai államoknak 
az 6 gabonájára való utaltságát és hal 
lattan magasan szabta meg Európa 
szállított gabonájának az árát, ami-
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nek az volt következménye, hogy 
Londonban kétszer annyi volt a 
búza ára, mint Berlinben. Mégis a 
háború eddig elmúlt két esztende
jében ellenségeinknek és a semleges 
külföldnek gabonával való ellátása 
csak pénzkérdés volt. Másképpen áll 
azonban ma a helyzet. Angliának 
legoptimisztikusabb számítása sze
rint Kanada és az Egyesült Álla
mok legföljebb 76 millió mázsa ga
bonát szállíthatnak. Ehhez számít
hatunk Ausztráliából körülbelül 23 
millió. Argentínából 26 millió, Indiá
ból 0 millió és Eszak-Afrikából kö
rülbelül 2 millió mázsa gabona be
hozatalára, úgy, hogy az európai 
piacra kerülő tengerentúli gabona 
összesen körülbelül 130 mm. millió.

Nézzük ezzel szemben, hogy mi 
az előrelátható szükséglet az ántánt 
és a semleges államokban ? Angliá
nak legkevesebb 60 millió mázsa 
gabona behozatalára van szüksége. 
Tekintetbe véve a gyenge termést 
Franciaország 20 millió, Olaszország 
17 millió, Hollandia 14 millió, Spa
nyolország és Portugália egy és ne
gyed millió gabona behozatallá van 
utalva, viszont a többi államok 
(Svájc, Dánia, Svéd és Norvógor- 
szág) 15 millió mázsa tengerentúli 
gabonát igényeinek, hogy lakossá
gukat kenyérrel el tudjak látni. De 
a tengerentúli behozatalnak terhére 
esik a nem európa államok gabona 
szükséglete is, amelyet mindenkor 
az amerikai és ausztráliai kivitelből 
fedeztek és amely 18 millió mázsá
ban számítható fel.

Mindez a szükséglet 160 millió 
mázsát meghalad, szóval legalább 
kétszeresét a tengerentúli gabona
behozatalnak. Nem szükséges nagy 
fantázia ahhoz, hogy ezeknek a 
számadatoknak alapján megállapít
suk, hogy az ántánt államaiban a 
lakosság kenyérellátása körül nagy 
bajok lesznek. Mert ha az összes 
tengerentúli gabonát Anglia a saját 
szövetségesei részére foglalná is le, 
ami nagyon valószínű akisnemzetek 
védőjétől, aki eddig sem respektálta 
a semleges kis államok jogát — s 
ha nem lenne előrelátható, hogy a 
tengerentúli gabonával megterhelt 
ellenséges hajók egy részét elsülyesz- 
tik a német tengeralattjárók, akkor 
is az ellenséges államok lakossága 
kenyérszüksógletének fele fedezet
lenül marad.

ilyen az egymással harcbanáiló 
két államszövetség gazdasági hely
zete. A központi hatalmak gabona- 
szükségletüket fölösen eltudják látni, 
viszont ami kióheztetésUnkre törekvő 
ántánt lakossága minden valószínű
ség szerint jóval kisebb kenyéradag- 
hoz jut, mint Magyarország, Német
ország és Ausztria lakosai.________
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Sátoraljaújhely város
közegészségügyének reformja.
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leti ülés volt tegnap délután a vá
rosháza tanácstermében dr. Orbán 
Kálmán b. polgármester elnöklete 
alatt. A közgyűlés tárgyai között 
szerepelt ugyanis a városi közegész 
zégügy reformja s a jelenlevők az 
eddigi szomorú tapasztalatok célszerű 
felhasználásával tüzetes megbeszélést 
folytattak a fontos tárgy körül.

A dr. Chudovszky Móric, dr. 
Löcberer Lőrinc és dr. Szepesi Arnold 
főorvosok által benyújtott tervezetre 
vonatkozó, a pénzügyi bizottságnak, 
a közegészségügyi állapotok javitását 
célzó intézkedések mikénti megtételét 
érintő, javaslata keltett érdeklődést.

A javaslat néhány pontját az 
uralkodó munkáshiány, anyag és 
árudrágaság folytán nem vélik tel* 
jesitbetőnek és ez okból a háború 
utáni időszakra marad, a vízvezeték
kel el nem látott utcák hálózatának 
kiépítése még, egy főcső felállítása, a 
népfürdő és uszoda Jstesitóse, a 
Diana-fürdö javítása és egy fertőtle
nítő készítése, a vágóhíd restaurálása 
és a mar régebben tervezett jéggyar 
és árucsarnok létesítése.

Elhatározták azonbau, hogy a 
Vörös-Ökör udvarában, napipiac 
terén és a Rákóczy-uton nyilvános 
illemhelyeket atliiauak fel, a második 
bérkocsi állomást kiaszfaltozzák, a 
dögteret áthelyezik, az ezekre vo
natkozó tervezet és költségvetés 
sürgős elkészítésére a mérnöki hi
vatalt megbízzák és hogy az egész 
vármegyére szóló járváuykórház itt 
Ujhelybeu leendő felépítését kérel
mezik a minisztertől, kapcsolatosan 
az egész megyére kiterjedő vegy- 
kisérleti állomással.

Megtiltják a süteményeknek és 
cukorkáknak utcai árusítását, a ti
lalom ellen vétőket első ízben pénz
bírsággal, visszaesés esetéu árusítói 
engedélyének megvonásával sújtva

Megtagadják az engedélyt há
zaknak piucelakással való építésé 
iránt es a jelenben la&oit pince
helyiségeknek fokozatos kiürítését 
rendelik el, miről főorvos negyed 
évenként jelentést tenni tartozik. 
Elhatározzak az utcák gyakori sepré
sét, locsolását és a csatornaiiyilasok 
mészszel történő fertőtlenítését, ká- 
vóházak, vendéglők félreeső helyei
nek szigorúan tisztán tartását.

A jövendő nemzedék egészségé 
ről is óhajtván gondoskodni, meg
bízzák a polgármestert gycrmekjátszó 
tér tervezetének kidolgozásával, úgyis 
a szépészeti egyesület és mentőügy 
megalapozásával.

A korcsmái zárórák tekintetében 
az érvényben levő kormányrendelet 
időpontjain nem kívánnak szigorítani. 
A pénzügyi bizottság többi javaslatait, 
a tisztviselők beszerzési előlegét, u 
városi mozinak 8000 korona bérért 
mint legalacsonyabb kikiáltási áron 
való bérbeadását, segélyügyeket, 
bérelengedéseket tudomásuk veszi*, 
ellenben elutasítják a városi hirdetési 
táblák bérlőjének bérelengeaési és a 
mezőőrüknek a drágasági pótlókban 
való részesedési kérelmét.

A katonai sirokuál az elhalt 
katonákért befizetett sírhely-dijakat, 
K. 4)0 önköltség leszámításával,

visszautalják, ogyben megkérik, hogy 
a katonai kincstár a circa 5000 ko- 
ronányi Össseget fel no vegye, azt a 
városnak a sírok jókarban tartására 
és emléktáblával való ellátására 
hagyja vissza.

Néhány illetőségi ügy tárgyalása 
után az ülés véget ért.

A menekültekért.
Erdélyt elrabolta tőiüuk az orvul 

támadó ellenség, de vissza fogjuk azt 
szerezni tőlük. Elpusztulhatott Erdély, 
de újra fel fogjuk építeni. Ehhez 
azonban bizalom, türelem és pénz 
szükséges. Bizalom a még mindig 
tengernyi akarattól duzzadó, elszánt- 
ságábau tündöklő magyar erőben és 
türelem, sok-sok türelem, hogy az 
idő lassú muukájával visszahozza azt, 
amit uéhány megátkozott és iueg- 
siratott nap elvett tőlünk. Sok-sok 
pénz . . .

Dobrudzsa felől, át a Dunáu 
ágyuszót hallanak Bukarestben. A 
háborús ijedelem luar ráfeküdt a 
romáu főváros lakóira. Ki tudja? 
talán már elég is a háborúból nekik. 
Pedig még el sem kezdték. Velük 
szemben azonban mi sem kezdtük 
még el. Katonáink vasfala ott áll 
mar Erdély bércei között. Megállt 
mar a román előrenyomulás, de a 
harc még nem kezdődött meg. A 
harc, egy egészen uj küzdelem még 
itthon is folyik. Küzdelem azok 
megélhetéséért is, akik elmenekültek.

Erdélyi vendégeink helyzetének 
javítása szent kötelességünk. Aki 
miiyen arányban veszi ki részét e 
front mögötti küzdelemből, olyan 
mértékben tekiutse azt hősének a 
polgári társadalom.

A sátoraljaújhelyi társadalom 
bizonyára megérti az idők és fáj
dalmas események intő szavát és 
megértő lélekkel, bőkezű gavallériá
val siet a nélkülözők segélyezésére.

Ide kell a sok pénz . . .
A lapunkhoz őrtüzeit adomány ok 

újabban a kővetkezők:
Fuchs Jenő . . .  50 korona,
Németh Nándor. . 20 „

Megyegyülés.
Zeraplénvármegye törvényha

tósága f. hó 26 áu tart közgyűlést* 
hogy elintézze a mar hosszabb idő 
óta Összegyülemlutt ügyeket.

A tárgysorozat főbb pontjai a 
következők :

Közművelődési célokra l°/o vár
megyei pótadó megszavazása.

Vármegyei háztartási célokra */• 
•/• pótadó megszavazása.

Tiszti nyugdíjra 5/ »•/„ me ,yei 
pótadó megszavazása.

Jegyzői nyugdíjalapra hozzájá
rulás 3.j#% pótadó megszavazása.

Esküdtképes egyének névjegy
zékének kiigazítására hivatott bizott
sági tagok választása.

A vármegye 1917. évi költség
előirányzata.

A vármegye 1917. évi közúti 
költségelőirányzata.

Zsruplénváriuegyo jegyzői ny ug
díjalap 1915. évi számadási zár.ata.

Az alispán évnegyedjs jelen
tése.

Miniszteri leirat a gróf Buttler- 
féle Ludovika akadémiai alapítványi 
hely ügyében,

Sárospatak közönségének kérelme

a főiskola internátusáuak anyagi tá
mogatása iránt.

Vidéki Hírlapírók Orsz, Szövet
ségének átirata a beteg újságírók 
pihenő és üdülő házának létesítése 
tárgyában.

Az őrlési vám százalékának az 
1750. M. E. számú rendelet 12. §-a 
alapján való megállapítása.

A vármegyeháza hivatali helyi
ségeinek és a vármegye Központi 
alkalmazottainak tűzifa szükséglete

A vármegyei árvaszók részére 
1917. évre rendelkezésére bocsátandó 
tiszti ügyészi előleg ügye.

A uagymihályi kozkórház ha
tározata egy hadiárva félfogadása 
tárgyában.

Az alispán javaslata a főszol' 
gabirák irodaátalány-sególye tár
gyában.

Szepesvármegye átirata a csa
ládi pótlók rendelkezéseinek a Kör
jegyzőkre való kiterjesztése tár
gyában.

h í r e k .

Öreg fegyverünk,
a szekerce, meg a l’urkósbot, 
hasogatta az oláh koponyákat 
(Jelenőénél, a kis erdélyi falunál, 
amelyhez az árulás első óraiban 
leeriek a martaiuc horda*, az 
ősi ellenség első vérszomjas ful
lajtárjai. Könyök nélkül uem 
lehet olvasni a geiencei hős- 
kü.töményt, a véres háború 
megrendítő kis tragédiáját. L. 
kell olvasui mindenkinek, felje
gyezni az iskolás könyvek ta
nulságukat adó krónikájába, 
meg Kell örökíteni és az em

lékezés aranyramajába foglalva 
megőrizni, mutogatni,póidaudasra 
tanulásra, mint nüseges rajzát a 
székely le>ekuek. Az aranykere
tes kis képben benne vau a szé- 
kelység egész lelke, miut egy 
csöpp Kék vizbeu a tenger egész 
ele te.

. . .  Az oláh hadak álmuk
ban meglepték és az áru.ás első 
óráibau átlépték a szent és tiszta 
hatart. Besurrantak Erdély föld
jére és a hitszeges üiegn szegült 
hordái elhozták szegény Erdély
nek Szent Bertalan éjszakáját. 
Székely vérrel festett biborkou- 
Löse volt auuak az örök emlé
kezetű tragikus hajnalnak. Az 
o.ahok megvadultau vetették ma
gukat a tiszta, kedves, csöndes 
székely falukra. Régen nincs 
mar azokban más, miut aggas
tyán, asszony meg serdüietlen 
gyerek . . .

(Jeleuce kis népe, az aggok 
és a gyerekek, szekercókkel, íur- 
kúsbotokkal állanak a martaid- 
cok elé. Egyenetlen harc ez, 

egymásután hauyaUanuk el a szé
kely földre, miut apró, piros 
gyöngyszem hull a drága szé
kely vér. És a végső lohellet- 
tel hull ki a* üreg magyar 
fegyver a néhány székely ke
zéből. Az oláh fenevadak ujjongó 
ordítása elnyeli a haldokló szé
kelyek halk sóhajtását, mely fel
viszi fáradt szárnyain lelkűket 
a legfőbb magyar Hadúr elé. 
És boldog a néhány öreg szé
kely utolsó percre, mert életük
kel megmentették a riadt asszo

nyokat, leányokat. Erek elfut* 
hattrk, amíg néhány nagyapa 
meg fiugyerek odaállt a betó
duló oláhság elé.

Majd, ha egyszer elpiheu a 
förgeteg és feldúlt földjeinkre 
visszaköltözik a nyugalom, a 
a krónikásnak legyen szent kö
telessége összeszedni az apró 
gyöngyöket és olyan füzérbe 
fonni, mely legszebben ékesíti 
majd az emlékezés szobrát. A 
geleucei Thermopyle siró emlé
kezete lesz a székely testvérek 
martiriumának, amely áldozatul 
adja magát a nagy magyar 
ügyért.

Oh, mennyi olyan apró szobra 
lesz a székely önfeláldozásnak, 
miut a geleucei Bertalau-éj . . .

A KÖZÉLELMEZÉSI BI
ZOTTSÁG figyelmébe ajánljuk, a 
városi liszteladáshoz négy-öt orvost 
és legalább ugyanannyi mentőt, 
mentőkocsit, hordagyat kirendelni. 
A fényesen bevált lisztkiosztő mód
szernél olyan életveszélyes a tolon
gás, hogy hálát ad Istennek, akinek 
három kilő liszthez csak n é g y  
bordája törik be. Ha a közélelme
zési bizottságnak éhes asszonyok, 
gyerekek tülekedésében, verekedé
sében perverz gyönyörűsége telik, 
teljesen elegendő, ha csak egy 
lisztelosztő helyet tartanak fel. Ott 
többször lesz szükség orvosi be
avatkozásra, akkor több halálesetet 
igazoló anyakönyvi kivonatot lehet 
lesz kiadni.

Más városokban állatvédő egye
sületek is vannak, nálunk had vesz- 
szen az eszkimó, úgyis kevés a foka. 
Legalább több jut a protekciós 
uraknak.

Rendőrkapitány ur, városi fő
orvos ur tessék a lisztelosztó he
lyeket, életveszélyes voltuk miatt, 
s ü r g ő s e n  betiltani, erre kötelezi 
Önöket az a védelmi kötelesség, 
ami a nőknek és gyermekeknek 
kijár.

— Katonai kitüntetések. A király
elrendelte, hogy az ellenséggel szem
ben tanúsított vitéz magatartásukért 
legfelső elismerése adassák tudtul 
Wiukler Szilárd lü. honvéd gyalog
ezredbeli századornak és Schweitzer 
Péter houv. tüzér hadnagynak. — 
Ligeti Béla állatorvos a koronás 
aranyérdemkeresztet kapta a vitéz- 
ségi érem szalagján.

— Rehabilitált kereskedő. Annak 
idején részletes tudósítást közöltünk 
arról a bűnügyről, mely Soliwarcz 
Ignác terménykereskedő ellen volt 
folyamatban, kit a kír. ügyészség 
azzal vádolt, hogy Lefkovics Lajos 
gálszécsi kereskedőnek hitelezőinek 
kijátszásához segédkezet uy ujlott. A 
bíróságok marasztaló Ítélete e!!eu. 
Schwarcz perújítással élt. Hétfőn 
tárgyalta az ügyet a saujhelyi kir, 
törvényszék Kail Béla bíró elnöklete 
alat', A vádat Uazdy Béla kir. 
ügyész képviselte, a védelmet dr. 
Szirmay István és dr. Holló Andor 
ügyvédek látták el. A védelem mint
egy ölvén tanút vonultatott fel, kik 
valamennyien a vádlott ártatlansá
gát voltak hivatva igazolni. Keddeu 
hirdette ki a törvényszék ítéletét, 
mely szerint a korábbi marasztaló 
ítéleteket hatályon kívül helyezte 
és Sohwarez Ignácot a vád alól fel* 
mentette.



71. szám (3) FELSOMAGYARORSZAGI HÍRLAP Péntek, szeptember 15,

_  Az életiziikségletl cikkek árai 
ügy legújabb belügyminiszteri ren
delet alapján, kivétel nélkül maxi* 
málhátok. A belügyminiszter ren
deleté általános fölhatalmazást ad a 
város első tisztviselőjének, hogy 
mindennemű szükségleti cikknek az 
árát előzetesen kikért korraányha* 
tósági jóváhagyás nélkül maximál
hassa. A reudelet szerint az eladó, 
akár kereskedő, vagy kofa legyen 
az, köteles az álta forgalomba ho
zott élelmi, vagy életszükségleti 
cikknek az árát a közönség által 
látható helyen feltüntetni, továbbá 
arra is kötelezhető, hogy a birtokuk
ban levő készletüket értékesítsék a 
hatóság által megállapított raaxiroá 
lis áron. Idegén való volna, ha ille
tékes tényezőink a rendeletét men
nél e őbb, sürgősen életbe is léptet
nék.

— Tűz Lasztóozon. Nvgyobb- 
arányu tüvósz pusztított a napokban 
Lasztócz községben. A tűz méretei 
ugyan meg nem közelítették a uagy- 
rozvágyi tüzet, de a kár itt is jelen
tékeny volt. A tűz Dókus László 
főszolgabíró kastélyában keletkezett 
egy a kéményből kipattant szikrából. 
A tűz elhamvasztotta a kastély egész 
tetőzetét, sőt három helyen a menye 
zet is beégett. A kár jelentékeny, 
de egyrészt biztosítás utján megtérül.

— A burgonyaárak maximálása.
A hivatalos lap közli a burgonya 
árainak megállapító és a burgonyá
nak forgalomba hozatalát szabályozó 
rendeletet. A burgonya maximális 
ára 100 kilogrammonként 1910. nov. 
15 ig 14 korona, november, lö-tői 
december 31-ig 12 korona, 1917.
jauuár 1-től február 28 ig 15 korona, 
március 1-től 16 koroua. Ezen árak 
válogatott, legalább tyúktojás nagy
ságú, egészséges, tiszta étkesési bur
gonyáért követelhetek. A reudelet 
egyúttal egy Országos Burgonya 
Közvetítő Iroda fölállítása iránt is 
iutézkedik.

— A hadifénykép - kiállításra,
melyet a lladsególyző Hivatal ok 
tóberbeu rendez, a trolitokról egyre 
érkeznek a szebbuel-szebb felvételen.. 
A kiállítás a háború egesz történetéi 
kívánja bemutatni, azért fontos, hogy 
mindenki küldje be fölvételeit, a 
melyek a magyarság habgrus szerep
lését megörökítik. A hivatal minden 
nagyságban és kivitelben felfogad 
képeket vagy filmeket, az esetleg 
szükséges előhívást vagy uagyiiast 
maga végzi. Cím: V„ Akadémia 
utca 17.

INTÉZETI KELENGYÉKET 
a legrövidebb idő alatt, mérték 
szerint, készít G R Ü N B E R G E K  

J Ó Z S E F ,  Wekerle-tér 4.

Alulírott 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.

Bodrogion Gazdái T a tiré ljé M tá ra  
isje lz á lo g in tiz e te  r. t.

Kirilyhelmecz.

V—.—  — — ....4

Visszavert román támadások Jfagyszebennél.
Jfagy harcok a Kárpátokban.

Az osztrák-magyar vezérkar jelenti:

Rom án ia i h a rc v o n a l:

Budapest, szept. 14.

N agyszebeniü l nyugatra  és keletre  több  
ellenséges tám adást visszavertünk. A  harc
vonal többi részén nincs sem m i esem ény.

K ároly  főherceg harcvonala i A  K árpá
tokban ism ét heves harcok vannak. Szapora  
tüzérségi e lőkészítés után, am ely  egész a 
pergőtűzig fokozódott, a z  ellenség roh am 
m al m egtám adta a smotreci, tudóval és ca- 
puli á llásainkat, de véresen v isszavertük . A  
Cibó-völgyben a harc m ég fo ly ik.

L ipét bajor herceg harcvonala > A  h e ly 
zet változatlan .

O la sz  had sz ín té r:

A Karszt-fensik elleni ellenséges tüzérségi tűz 
szemlátomást erősbödött. Tirolban csapataink folytat
ták a Forane-terület kitisztítását. Egy magaslati állás 
elfoglalásakor 44 aipinit, köztük 2 tisztet foglyul ejtet
tünk, 1 gépfegyvert és tetem es készletet zsákmányol
tunk. A Fassini hegyháton levő állásaink tartós tüzér
ségi tűz alatt állanak.

Délke le ti hadszíntér;

Nincs esemény.

JIÖ F E R  a ltá b o r n a g y ,
a vezérkari fonók helyettese.

Sátoraljaújhely r. t. város polgármesterétől.

A d . 11263 1916. szám.

Pályázati hirdetmény.
Sátora ljaú jhe ly r. t. vá ros közé le lm ezési b izottságá

nak határozata fo lytán a város által fe lá llítandó három  
hatósági lisz tüz le tben :

1. három  üzletvezetői,
2 . három  ellenőri,
3. három  elárusítónál,
4. három  szo lgai állásra  

pá lyázato t hirdetek.
A z  üzletvezetői á llá sra  csak is gyakorlo tt, ügyes 

kereskedők pá lyázhatnak, m ivel a k iszo lgá lá sná l ezek 
is közrem űködn i fognak.

A z  eddigi m űködést és m egbízhatóságot igazo ló  
o km ányo kka l fe lszerelt és 1 koronás okm ánybélyeggel 
ellátott pá lyázati kérvények a város polgárm esterének 
cím ére legkésőbb 1916. évi szeptember hó 15-ik 
napjának déli 12 órájáig h ivata lom ná l beadandők.

A  javada lm azásra  vonatkozó  igények a pá lyázati 
kérvényben kü lön  kitüntetendő^

A z  elkésetten érkezett pá lyázatokat, va lam in t a 
katona i szo lgá la tra  a lka lm asnak  ta lá lt egyének pályázatát 
figyelembe nem veszem.

Sátora ljaú jhe ly, 1916. évi szeptember hó 7.

Dr. Orbán Kálmán,
h. polgármester.

I
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
bízhatóbb fertőtlenítő szerea

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.

é r
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.

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 r a : 2 korona.

üvegje l korona.
Az összes lysofornkészit- 
mények kaphatók minden 
gyógyszertárban és drogé
riában. Kívánatra bárkinek 
ingyen és bérmentve meg
küldjük az „Egészség és 
fertőtlenítés*1 cimü érdekes 

könyvet.

Ír. Keleti és luránji
f t f j ta t i  g i n ,  l ip ta i .
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s A t o r a l j a u h e l y , KAZINCZY-UTCA 5. sz.

Levélpapírok, számlák, fal
ragaszok, meghivók, név
jegyek és egyébb nyomdai 
munkák a legpontosabban és 
jutányos árban készittetnek

t i

» Felsőmagyarországi Hírlap" kiadóhivatala.
t e l e f o n s z A n i o  Hirdetések jutányos árban felvétetnek t e l e f o n s a m i o

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

I-ső rendU modern kivitel, 
legfinomabb bel- és kül

földi anyagok.
Telephon 22. sz.

A csodás hatású FOLDES-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 lugraeutes, leg
finomabb növónyzsirokból ké
szült, kellemes szagu, kitünően 
habzó szappan igen kiadós, miért 

családi használatra a leg
alkalmasabb.

Pár alattnap
e ltU n te tt  saeplőt, májfoltot, mit- 
tessaert, pattanást. A pórusokat 
alaposan kitisztítja s biztos és 
gyors hatása folytán úgyszólván

lemossa
a bőr tisztátlanságát, úgy hogy 
nyoma sem marad a szépség
hibának. Világhírét pedig aonak 
köszönheti, hogy egyszersmin- 

denkorra elmulasztja

a szépiákét.
Ara 1 2 0  fillé r. Kapható minden 
lyóyytárban t  drogua-kereekedóe- 
ben. Hozzávaló Marglt-Créme 1 20 
éa 2 -40  K-á« tégelyekben, Marglt- 
Pouder 1 kor. 2 0  fillér. Gyártja.

Földes kelemen syógyszerész Arad.

a
X SALGÓTARJANI

Kőszénbánya Részvénytársulat
szén te rm éke i (szoba fü tésre  és ip a r i c zé 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 o so tt kovács szén és koksz 
va lam in t porosz briket kapható .

Superfosfát-m ú'trágya Káli-só

ÓVJATOK
a csukaszilrkéket 

25  é v  óta k ipróbált

Kaiser-féle

a 3  fenyőve l.

Milliók használják

H O R D Ó K A T
petroleumos, o la jos kátrányos, sziruposat, szeszeset a 
legmagasabb áron

minden mennyiségben készfizetés mellett
veszünk úgy helyben, m int bárm ely v idék i vasút, vagy 
ha jóá llom áshoz szállítva.

Hordóügynökök kerestetnek!

WE 1 S Z  L I P Ó T  ÉS T Á R S A
Budapest, III., Hentes u. 17. Interurbán telefon: József 14—50.

Felelős szerkesztő: Landesmann Miksa

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 ií 20 ck40í, i doboz á 001.
Kaphatók : H rabéczy Kálm án
drogériájában, K lncsessy  P á te r, 
K a d a r Gyula, K ardos Zsigm ond 
és É lű é r t G yu la  gyógyszertárá

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

Im re  gyógysz. Nagymihály.

Nyomatott Landesmann Miksa és tá rsa  könyvnyomdájában Sátoraljaújhely,

Menyasszonyi kelengye
bevásárlásnál ajánljuk

Szegő Sándor
ruhaáruháznak nagy fehérnemű osz
tályát. Esőlrangu áruk, olcső árak
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