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A dobrudzsai 
döntő győzelem.

Az első hitszegő Hohenzol- 
lern — ki szabadalmazott olasz 
módszer szerinti betörés látszó
lagos sikerétől elmámorosodva — 
méltó szövetségeseinél telekié tölt 
már minden falut, hogy mekkora 
győzelmet nem aratott az ellen- 
álhatatlan bocskoros oláh sereg 
s szinte már az alföld szivében 
képzelte magát — mit érezhe
tett akkor fekete lelkiismeretében 
mikor a tutrakáni és szilisztriai 
súlyos vereségek után a dobrud
zsai döntő veresége jelentését 
vette ?

Sötét szive vájjon éreztette-e 
vele, hogy ez az első láncszem 
abban a hosszú láncban, amelyet 
saját nemzetüknek kovácsolt, kába 
Ígéretek, guruló rubelek és egyéni 
ambíciók alapján.

Hadsereget úgy még nem 
vertek meg, sorkatonaságot fu 
tásra úgy még nem kényszeri- 
tettek —  mint az eibizakodott, 
elmámorosodott es vaksággal súj
tott kis oláh bocskorosait, mo
dern háború minden tapasztala
taival és két évi nehéz, küzdel
mes gyakorlataiban kipróbált di
cső szövetségeseink.

Az iskolázatlanság és tájéko
zatlanság, a felkészületlenség, a 
stratégiai nemtudás ekkora bízó 
nyitékai nagyon is meglógja mu
tatni az ententenek, hogy kire 
bízta az ütőkártyát, hiszen az eli
teménél az oláhok az ütőkártyát 
képviselték e háborúban I s amit 
remélhet ettől a csak kegyetlen- 
kedni, védetlen asszonynépet le
gyilkolni tudó, de minden katonai 
értelemben vett érzék hijján levő 
oláh hadaktól.

Az entente nagyon jól tudja, 
hogy az erdélyi betörésnek^mek- 
kora jelentőséget tulajdonítson, 
hogy csak hetek kérdése, — 
hogy a becstelenek és hitszegők 
szövetségének e legújabb benja- 
ininjai a Hargita és a csiki he
gyek között fog szétmorzsolódni s 
azértszócsövei nagyon is tartózko
dók lettek „sikereik11 méltatásában.

A dobrudzsai eset azonban 
erkölcsileg is egy oly vereség, 
melynek kihatásai az ellenséges 
harctereken is fognak tapaszta 
lódni. S bárhogyan is csüri-csa- 
varja a hitszegő és leplezi a be
csapott nép előtt az igazságot — 
előbb, vagy utóbb mégis tudatára 
íog annak ébredni, hogy becsap
ták, hogy az ententenek eladták 
bőrét az ő tudta nélkül — s 
akkor majd az a nép fog leszá

molni vele, — aki mostan vaksá 
gában a hozsannát kiáltja neki.

De ez a leszámolás irtózatos 
lesz rája nézve.

fi hadbavonult községi 
és felekezeti tanítók fizetése.
A mozgósítás folytan tóuy»eges 

katonai szolgálatra bevonult községi 
és hitl'ölükezeti elemi isk. tanítók 
szoigámti viszonyainak és illetmé 
uyeiuek szabályozása tárgyában ki
adott kultuszrainiszteri rendelet ér
telmében eddig mindazon községi 
és felekezeti tanítók, akik állitáskö- 
teies korbau, vagy a koruk elérése 
előtt 1913. október 1. óta vonultak 
be tényleges katonai szolgálatra és 
egyéves önkéntességi jogusat érvé
nyesítettek, fizetés természetével 
bíró iáetmeuyei&uek csak az évi 
8UÜ koronán felül való részére tart
hatnak igényt, ^mig állásukat újból 
el uem foglalják.

Ez a rendelkezés a minisztéri
umnak a tényleg katonai szolgálatra 
bevonu t all. és varmegyei tisztvise
lők illetményeit szabályozó rende
letéin aiapuit. A minisztérium ujab- 
bau a bevonult állami és varmegyei 
tisztviselők, altisztisztek és szolgák 
illetményeinek szabályozásáról kia
dott rendeletéit ^módosítván, akként 
reudelkezett,liogyÍpoigári illetményeik 
1916. augusztus l-lői kiutaiványo- 
zaudók az olyau lisztviselőkuek, akik 
rendes, tényleges szolgálati kötele- 
zetségük idejet 1910. augusztus 1-je 
előtt már betöltőitek, az olyanok 
részire, pedig, akik csak augusztus 
1. után töltik be, az ezen idő letel
tét kővető legközelebbi esedékességi 
időponttól kezdve.

Eunek folytán a vallás- és fcöz- 
oktatá ügyi miniszter a következő
leg módosítja a hadbavonult uem 
áilaiui tanítók illetményeiről szóló 
előbbi rendelkezéseit.

1. Mindazok a nem állami ta
nítók, akik állitásköteies koruk elé
rése előtt, vagy raiut állitásköteies 
korbau levők 1913. október 1. óta 
vonultak be tényleges katonai szol
gálatra és egyéves üukóutesi joga
iknak érvényesítése folytán fizetés 
természetével bíró illetményeiknek 
csak az évi 800 koronáu felül való 
részét kapták, 1916. augusztus 1-től 
kezdve — amenuyiben az önkéutesi 
óv ezen időpont előtt letelt — teljes 
polgári fizetésükre, ha pedig idő- 
küzbeu a katonai átaláuyosok, vagy 
havidíjasok sorába léptek elő, leszál
lított polgári illetményekre van igé
nyük. Ugyanezek a tanítók lakásukra, 
vaf:y lakáspénzükre is igényt tart
hatnak és pedig, ha az illető köz

ségre nézve megállapított lakbérne- 
gyedek egyike az 1916. augusztus 
1-re esik, ettől az időtől, ellenkező 
esetben pedig ezt a dátumot követő 
legközelebbi lakbérnegyedtől kezdve.

2. Azok a tauitók, akiknek öu- 
kóntesi éve csak augusztus 1. után 
telik le, teljes fizetésüket az egy óv 
leteltét követő hónaptól, lakásukat 
vagy lakbérüket pedig a legköze
lebbi negyedtől kezdve kapják. Ezek 
a rendelkezések vonatkoznak azokra 
a községi és hitfelekezeti elemi is
kolai tanítókra is, akik állitásköteies 
korban, vagy annak elérése előtt 
önként léptek be a hadsereg köte
lékébe.

A közigazgatási bizottság fela 
data lesz ^felügyelni a rendelkezé
sek betartására. Ahol a fentiek kö
vetkeztében fizetéskiegészilő állam
segély kiutalása, vagy felemelése 
vauk szükségessé, ott a közig, bi
zottság âz iskolaszék kérelmére a 
miniszterhez köteles javaslatot tenni. 
Minden ily esetben bemutatandó az 
illetékes katonai hatóság bizony
lata is.

A polgári elem
hadi szolgálata.

Ma ruiudenki hadi szolgálatot 
teljesít. Nemcsak azok, akik mint 
Katonák a fronton harcolnak, vagy 

froutmögött és az úgynevezett 
„mögöttes4' országrészben teljesíte
nek katonai szolgálatot, hanem ki
vétel nélkül minden polgárember ma 
hadiszolgálatot teljesít. Éppen azért 
senki se panaszkodjék, ha egyben, 
másban szűkében vagyunk, hogy a 
megszokott kényelem egy jó részét 
fel kell áldoznuuk, hogy sok olyan 
dologról, amiből a jól áldozott bé
kében bővóbeu voltunk, — ma le 
kell mondanunk. A hadiszolgálat ke
mény szolgalat és akár tetszik, akár 
uem, hozza kell türődui. Ma min
denkinek csak egy célt kell tekin
teni, egyetlen cél szolgálatát kell 
kizárólag mindenkinek teljesíteni és 
az a győzelem biztosítása az egész 
frouton. A katonáknak a harctéri 
fronton kell győzniük és foguak is 
győzni, akik pedig nem katonák, 
azoknak a „polgári frouton" kell 
győzelmet kivivniok, kiharcolniuk. 
Türelemmel, szívós kitartással kell 
harcolui a polgári fronton, csügge- 
dós és idegesség nélkül. A szívós 
kitartás biztosítja a győzelmet.

Kétségtelen, hogy nagyon meg
nehezült az idők járása idehaza 
Jön a zord tél és az ellátás gondjai 
nyomasztóan uehezeduek az itthon- 
levőkre. Ez azonban csak arra ösz
tönöz mindenkit, hogy igyekezzék 
alkalmazkodni a helyzethez és min

Lapunk mai szAma 4 oldal

den igényét redukálva, hozzászokni 
a szükidőkhüz. Másrészt természete
sen a kormánynak és minden pol- 
gái hatóságnak az egész vonalon az 
a kötelessége, hogy minden lehetőt 
elkövessen, hogy az ellátás kérdé
seit minél kielégítőbben rendezze. 
Ma nincs más szolgálat, mint hadi 
szolgálat, a polgári hatóságok is azt 
végzik és úgy is kell végezni, mint 
ahogyan a hadiszolgálatot végezni 
szokták: energiával, körültekintés
sel és katonás pontossággal. A hosz- 
szu, nagy háború most fordult abba 
a stádiumba, amikor — a diadalmas 
siker biztosítása érdekében — min- 
pen erőt koncentrálni kell. Ez a leg
jobb leghatásosabb és legszüksé
gesebb koncentráció.

Szegény újhelyi asszonyok.
Keserves kálváriát járnak min

dem nap. A mindennapi életnek nem 
a megdrágulását panaszoljuk, ezt 
már megunta raiudenki, mi is, a 
panasz úgy sem használ már sem
mit. Arról akaruuk írni, hogy a 
raindenuapi élet uapról-napra nehe
zebb, sőt tehetetlenebb lesz. A leg
szükségesebb élelmiszerek beszerzése 
mindinkább lehetetlenné válik s ha 
emiatt a hatóságnak legközelebb 
súlyos, sőt meleg napjai lesznek, 
ejak magára vessen. Tudjuk jól, 
minden iémes drága volt, s drága 
ma is, de legalább kapni lehetett 
annak, akinek volt pár garasa. Ma 
ez ugyszólváu lehetetlen.

Kezdjük a dolgot a tejnél. Ezt 
a legfontosabb tápszert ma már alig 
alig kapni. Síró gyermekek tehetnek 
erről bizonyságot. Szomorú, hogy 
körül vagyunk véve gazdaságokkal 
uradalmakkal s mégsem jut elóg tej 
a gyermekeknek.

Liszt és kenyér beszerzés ne
hézségeiről már nem is beszélünk. 
A beszéd helyett meginvitáljuk a 
hatóságot, hogy nézze meg azt a 
tolongást, ami a lisztes és kenyeres 
boltok előtt van.

Arról a hajszáról írunk, amit a 
szegény asszonyaink naphosszat vég
hez visznek, hogy egy kis sóhoz 
jussauak. Sőt egyáltalában nem le
het kapni. Hát nem botrány es? 
llát nem elóg, hogy cukorhoz nem 
tudunk jutni, hát már só sincs ? 
Nem szégyen-e ez?

Petróleum szintén nincs. Egye
nesen vérforraló dolog, hogy ilyen 
uélkülüzhetetlen szükségleti cikkek 
uem kaphatók. Hiszen a petróleum 
ép oly szükséges, mint a kenyér. 
Hiszen öt órakor délután már sötét 
vau. Világítás nélkül dolgozni nem 
lehet. Mindenki meg nem vezetheti 
be a villanyt.______



73. szám (2) FELgOMAGYARORSZAG! HÍRLAP

Bettiért meg tíz boltba kell ssa- 
ladgálui, s a tizenegyedikben kap
hatnak csak nagy könyörgésre,mintha 
legalább is tokaji asszu bor volna. 
Ha a minősége nem is, de aa óra 
köiel jár az asszu boréhoz.

Igazán rejtély előttünk szegény 
asszonyaink élete, hogy hogyan küz
denek meg a szükségleti cikkek ba- 
szerzésének nehézségeivel. Akárhogy 
történik is ez az egy bizonyos, hogy 
a beszerzés igen nagy munkaerő, 
főleg pedig munkaidő fecsérléssel 
jár, ez pedig most, mikor a munka 
és az idő olyan drága, bűn uagy 
bűn, ami a hatóság lelkén szárad 
Fel kell, hogy nyiljon a hatóság 
szeme s lássa be, hogy a legszüksé
gesebb oikkek beszerzése, elosztása, 
illetve a fogyasztóhoz való juttatása 
a hatóság kötelessége, nem pedig 
várost megmentő urak, (minden hozzá 
értést nélkülöző) miniszteri renda- 
letekbe ütköző reform tömegeinek 
megvitatása, életre keltése. A köz
élelmezési, végrehajtó bizottság ne 
tagjai csodálatos tehetségének töm- 
jónezen, ne tartson egymásról dicsérő 
előadásokat, ne kössön feltételekhez 
kötött olyan szerződéseket, amelyek
ből a polgárságnak előreláthatólag 
nem előnye, hanem a tervben való 
bizás és a nem teljesedés folytán 
csak kára, hátránya vuu.

Kiteui egy város népét, fogyasztó 
közönséget annak, hogy se cukor
hoz, se sóhoz, liszthez, kenyérhez, 
petróleumhoz, ecethez, ne lehessen 
jutni, szégyene a varosuak és szinte 
ordit hatóságának tehetetlensége 
miatt. Ezen kell segimni, mielőtt 
még komoly baj lesz belőle.

Zemplénvármegye közönsége 
a hadi árvákért.

ytuj. 1-ig befolyt 135(2 k. 38 fill.
Vármegyéuk főispánja, ÍSzinyei 

Merse István* rövid itt tartózkodása 
óta is, teljesen hozzáDŐtt a szépért, 
jóért és némesért lelkesedő, áldozni 
tudó polgáraink szivéhez.

A legnagyobb csendben megin
dult, de méreteit tekintve, minden 
nagyarányú mozgalom indítójaként 
ott áll szerényen félre vonulva, gyö
nyörködve magasztos munkájának 
dús gyümölcseiben. Megyénkben a 
hadi árvákért történő gondoskodás 
is az ő kezdeményezésére indul meg 
és Pintér István arraszéki elnök fa
radhatatlan buzgalma folytán lesz 
méltó vármegyénk történelmi múlt
jához,

A Zemplénvármegyei Hadi ár
vák alapja javára augusztus hó 1-ig 
összesen befolyt 13502 kor. 38 fill. 
mely összeg a következő kegyes 
adakozásokból á ll:

A „Zemplén** kiadóhivatalánál 
az újévi gratulációk megváltása cí
mén befolyt 1000 K. Estók Júlia 
amerikai lakos adománya 32 K. Dr. 
Chudovszky Móricz adumauya 150 
K. Udvai Körjegyző adománya 3 K. 
Zemplénkelecsény gyűjtése 10 k. 
80 f, A nagymiüalyi járás föuzolga- 
birájának gyűjtése 54 K. Upor köz
ség gyűjtése 45 K. (Jselej község 
gyűjtése 28 K. 08 f. Isztancs község 
birájának gyűjtése 20 K, 30 f. Dr. 
Kende Miksa adománya 25 K, A 
homonnai járás főszolgabirájának 
gyűjtése 37 K. 90 f. A cigáudi kör
jegyző gyűjtése 32 K. 25 ,f. Boron- 
k*i L&uló kuBioiu megváltásából

16 K. Neumann Ferencz adománya 
6 K. A karosai körjegyző gyűjtése 
68 K. 42 f. Varannói ra. kir. adó
hivatal adománya 2 K. Láczai kör- 
jegyzó gyűjtése 4 K. 60 f. Helyi 
körjegyző gyűjtése 63 K. 78 f. 
Szinyei Merse István főispán ado
mánya 50 K. Nagyküvesdi körjegyző 
gyűjtése 128 K. 44 f. Legeza Ödön 
gyűjtése 2 K. A szerencsi főszolga
bíró gyűjtése 9 K. 70 f. A Sátor
aljaújhelyi Takarékpénztár gyűjtése 
203 K. A „Zemplén** gyűjtése 1000 
K. Szinyei Merse István főispán 
adománya öü K. Varannói in. kir. 
adóhivatal adománya 2 K. C4 f. Dr. 
Kun Zoltán újévi gratuláció meg
váltása címén 10 K. Dr. Erőss Já
nos újévi gratuláció megváltása 20 
K. Leleszi körjegyző gyűjtésé 68 K. 
60 f. Hadi körjegyző gyűjtése 150 
K. 31 f. A szerencsi iőszolgabiró 
gyűjtése 44 K. 60 f. Beregszászy 
István adománya 100 K. TóketcTe- 
bes jegyzőjének gyűjtése 158 K, 20 
f. Sziuyei Merse István főispán ado
mánya 50 K. Varannói m. sir. adó
hivatal adománya 2 K. Guttmanu 
Mór és neje adománya 150 K. La- 
damóczi körjegyző gyűjtése 51 K. 
84 f. A szinuai főszolgabíró gyűjtésé 
100 K. A sztreucai tőszoigubiro 
gyűjtésé 34 K. 50 f. Gróf Széchenyi 
Ernő adománya 1000 K. bzioyei 
Merse István főispán adománya 50 
K. Hadi esték tiszta jövedelme cí
men ÍOUO K. A közig, letet napló 
9. tótéi* alól átszámolva 165 K. 04 
f. Chudovszky Jenő, Lajos es Pi
roska adomauya tíO K, Gróf Woi- 
keustciu OsWald es neje 200 K. 
Nagy tarkanyi körjegyző gyűjtése 
91 k. Nagykazinéri körjegyző gyűj
tésé 11 k. 60 f. Miuyevagasi kör
jegyző gyűjtése 150 k. Zinuer Hen
rin ős neje 50 k. Chudovszky íren 
adománya 20 k. A tokaji iöszoiga 
Diró gyűjtésé 12 k. 26 £. Viczmaudy 
Ödön adomán} a 10 k. A tokaji fő
szolgabíró gyűjtésé 287 k. 80 f. Lau- 
desmauu Vnmos adománya 10 k. 
Magyar János adománya 110 k. 
Sziuyei Merse István adománya 50 
k. A sárospataki töszolgabiró gyűj
tésé 81 k. 32 f. Haró Souuyey Hela 
adomauya 6u00 k. A karoiyfalvai ta
nító gyűjtése 15 k. Sziuyei Merse 
István főispán koszuru megválás 
címén 50 k. Varannói ra. kir. adó 
hivatal 2 k. Deréky Pál adománya 
10J k. Veugliuovics Ede 2 k.

M iv el c s á v á z z u n k ?
Most, amikor a rózgáiic, a hor

ribilis *r<*k es a készletek hiánya 
miatt alig szerezhető be, n«igyou 
fontos, hogy a rezgalic mint csávázó 
szer mivel pótoltassuk. Ezt a kérdési 
oldja meg a megyei gazd. feiügy. 
alaübi értesítése.

A m. kir. uüvényélet és kórtani 
állomás értesítése szerint a drága és 
nehezen beszerezhető rézgúlic helyett 
ez idén csávázzunk formaldehidül. 
A formaldehid 40°/» os higitásbau 
formaim néven kerül kereskedésbe 
s e csávázó szer megfelelően hígítva 
a magon tapadó üszükspórat töké
letesen megö.i.

A kereskedésben kapható 40°/o-o* 
forma iuból 300 (háromszáz) nler 
vízhez öntünk 1 (egy) kilogramm 
mennyiséget. Jól összekavarjuk és 
kész a csávázó folyadék, mely kb. 
10 hl. bu^a csávázasához elegeudő 

f ^ I j c n  \ i i íűi  V, hogy 300 Jif̂

vízbe pontosan 1 kgr. formaiint önt
sünk, mert, ez nem árt, de ka ennél 
erősebb oldatot használunk, úgy a 
mag csírázó képessége erősen szen
ved, sőt teljesen meg is ölheti azt.

A formaiin hazai gyártmány és 
abból bőséges mennyiségek állanak 
rendelkezésre, 1 kgr. formaiin ára a 
Magyar Mezőgazdák Szövetkezeténél 
Budapest (valószínűleg más üzletek
ben is) 1 sor. 85 fillér.

Egybeu értesítem a t. Gazda 
küzöuséget, hogy a nyers peroczid, 
a vasgálic, a Corbin és az Antispóra- 
Vita néven nagy reklámmal hirdetett 
szerek üszők elleni csávázásra teljesen 
értéktelenek.

Zemplénvármegyei 
m. kir. Gazdasági Felügyelőség

fNi 1 Itt E  14.

Szőlő-vásár.
A dohánygyári vürüs-kereszt 

kórház úgynevezett „fiatal gár
dája,, önk. ápolónők, ételhordó 
„kia nóuikók** és több fiatal 
uriieáuy, aki bar nem apóit, dd 
háború kezdete óta igen gyakran 
különféle kedves kis ajándékkal 
mint gyümölcs, lapok, cigaretta 
stb., slb. lepte meg szeuvedő 
hőseinket, most egy egészeu 
eredeti uj tervvel foglalkozik, 
t. i. azon, hogy egy dupla 
amputált 19 éves fiatal honvedet, 
kinek éleiét a jó Isten segítsé
gévei a szorgos ápolás mentette 
meg, mint méhészt keresethez 
juttasson.

E •élből ezen lelkes ifjú gárda 
vasárnap, szeptember 24-éu al
ispán! engedély mellett, a varos 
3 pontján rendez szőlővásárt.

Azt remélik, hogy a sátoralja
újhelyi és környékbeli szőlő- 
birlokussag szombat délután 
nagylelkűen sok-sok édes szőlő- 
furiot küid a dohánygyári kór
házban működő „intéző bizott- 
ságuak**, vasárnap pedig Sátor
aljaújhely közönsége fogja szép 
tervüket pártolni és „maximális," 
ár mellett itt-ott meg egy kis 
ajándék „raadasava*" fog ezen 
újfajta ktdves „kofáktól** vásá
rolni.

Soha annyi szükségüuk nem 
vo t a szereletre, áldozatkészségre 
mint most, mikor a gyűlölet ül 
orgiát a népek, nemzetek szi
vében.

Soha nem adatván meg ki- 
náikozóbb alkalom jót cjele- 
kedui, mint most, áldást, élet
örömét fakasztani csciekveseiuk 
nyomán, mit akkor, amikor egy 
a hazáért vérzett embert kell 
visszaadnunk annak, akiért nyo
morékká vád, a hazájának. Eh 
hez az akcióhoz nyújtja félénk 
kezet, a dohánygyári vörös
kereszt kórház önkéntes ápoió- 
íőuöknője, gr. Széchényi Ernőué, 
amely kezet megragadni és a 
készülő vásárt mennél nagyobbá, 
eredményesebbé tenni, legszen
tebb emberibb kötelességünk 
legyen.

— Gr. Széchenyi Ernönó, szüle
tett br. Seuuyey Micinek csillagke
resztes hölgyek, a Dohánygyári Vö 
rös Kereszt kórház fáradhatatlan 
önkéutes ápoló főnöknőjének, a köz
szeretetben álló Mici néuének, őfel-
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sége a király, a háborús katonai 
egészségügy terén kifejtett érdeme 
és feláldozó munkásságának jutal
mazásául, a vitézségi érem szalag
ján viselendő koronás arany érdem
keresztet adományozta.

— Városunk országgyűlési kép
viselőjét garomveszelli Báró K a z y  
József földművelésügyi államtitkárt, 
egy hadsereg hadtápparaucsnokság- 
ánál beosztott szoigalatoukivüli vi
szonybeli őrnagy minőségében, a 
háborúban teljesített kitűnő szolgá
latainak elismeréséül Őfelsége leg
felsőbb elismerésével tűntette ki.

— Kitüntetés. Őfelsége elren
delni méltóztatoit, hegy az ellenség 
elölt tanúsított vitéz magatartásának 
elismeréséül, Ka p á s  László 10-ik 
honvédgyalogezredbeli hadnagynak 
legfelsőbb elismerése fejeztessek ki.

— Elismerés a hadikölcsön körül 
szerzett érdemeikért. A^m. kir. pénz
ügy miniszter az 1914-ik évben kitúrt 
vilagnaboru dicsőséges raegvédhe- 
tése érdekében kibocsátott magyar 
állami hadikö.csőnek sikerének elő
mozdítása körül szerzett erdeinek 
elismeréséül O csuszán és apostoli 
királyi Felségének Becsben 1916. évi 
augusztus hó 3ü áu keit legfelsőbb 
elhatározásával uyert felhatalmazása 
aiapjáu F i s c h e r C o l b r i e  Ágost 
dr. megyés püspök, T a k a e s Meny
hért dr. jászovari prépost, Mi ki  ós s y  
István liajduüorogi görög katolikus 
püspök, és í> z i n y e y - M e r s e Ist
ván varmegyénk főispánja részére 
e ismerő okleveleket auilutt ki.

— Városi képviselőtestületi gyűlés
tesz f. hu 22 én de.mán 4 órakor. A 
tárgysorozat fontosabb pontjai: A 
városi felsőkereskedelmi iskola 1916 
—1917 évi költségvetése a pénzügyi 
bizottság javaslata a polgári fiúiskola 
szubvenciójának felemelése ügyében. 
Polgármester előterjesztése az ügyészi 
teendők eiláiá&ara ügyvéd képvise.ő 
testületi tag megbízása tárgyúban, a 
legtöbb adotfizetőa es községig vá
lasztók névjegyzük ének összeírására 
alakított küldüiség megalakítására 
vonatkozó határozat módsitása stb.

Az erdélyi menekültek részére, 
akik most az egész országban ide- 
ígicües hajlékot emberi sziveket 
^eresnek, miudennap jönnek kisebb 
nagyobb adományok jeléül annak, 
hogy az egesz társadalom osztatla
nul siet részét kivenni, íoidöu futó 
testvéreink támogatásából. Lapunk
hoz újabban a következő adományok 
érkeztek :

Neumann Jeuőné 20 K.
Gsüuberger Vilmos 5 „ 

teuti összeggel egyetemben lapuuk- 
cddig befolyt 95 korona.

— Beiratkozás a pozsonyi egye
temre. A Pozsonyi ni. kir. Erzsébet* 
tudományi karán az 1916—17. tanév 
1. felére a nagy méltóságú vallás- és 
Közoktatásügyi miniszter urnák 
112824,916. IV. sz. ieirata értelmé
ben szeptember hó 30-ig minden 
külön engedély nélkül lehet heirat
kozni. Ezen időn Lu a beiratkozásra 
okt. 6 ig a jog és államtudományi 
kar dékánja október hó 6 tói 14-ig 
pedig az Egyetem Utctor* ad külön 
kérelemre engedélyt. A félévi taudij 
annyiszor 3 korona a huny órát 
vesz fel a hallgató hetenként, A 
tandíjmentesség iránti kérvények a 
fenti határidő alatt adandók be a 
jogkari dékánhoz. Az előadások okt. 
hó 2-án kezdődnek. Az egyetemi
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diákasztal 1916. október hó 1-ón 
nyílik meg. Az egészraentes és fél 
mentes helyek iránti kérvények az 
Egyetemi Diákasztal kormányzó ta
nácsához cimzendők és az Egyetemi 
Quaestori hivatalhoz küldendők. Kü
lönben írásbeli tudakozódások a be 
iratkozással kapcsolatos bármely 
ügyben ideérve a lakás kérdést is 
részletes felvilágosítást ad az Egye
tem jogkari dékáni hivatala.

—  Az erdélyi menekültek ügyeinek 
egységes ellátását rendelte el a bel
ügyminiszter. E célból utasította a 
vármegyék főispánjait, hogy a segé
lyezés és ellátás ügyeinek a várme
gyében való egységes intézésére és 
vezetésére egy vármegyei tisztviselőt 
rendeljen ki. Zempiénvármegye te
rületére Mattyasovszky Kálmán tb. 
főszolgabirót rendelte ki a főispán 
e teendők ellátására.

—  Betörés és lopás. Szabó Já
nos, Junker Jakab galíciai beván
dorolt felbujtására, betört Kopacsek 
Vencel bóltisziitónak a vágóhídon 
lévő borszárilójaba, ahonnan aprán
ként 4UU korona értékű borjú üeiet 
ellopott és Juckeruek eladta. Jucaer 
ahogy az eset kitudódott, ismeretlen 
helyre távozott. Hamar Öándor gőz 
cséplőiu.ajdouos sérelmére ismeret
len tettesek, az Üzv. Vadaszy Au- 
tainé tauyájáu lévő cséplőgép gép 
szíjait 700 korona értékben eiiopiák. 
A rendőrség a tettesek nyomában van.

—  A moziban színre kerül szom
baton : A rejtélyes feleség dráma 3 
felvonásban, a főszerepben Else Prő- 
hlich a kiváló dán művésznő. Azon 
kívül kitűnő kisérő műsor, vasárnap, 
szeptember 24 én dó.után 4, 0 és este 
fél 9 órakor a mar egy alkalommal 
hirdetett de akkor elmaradt Eszmé
nyi férj cimü Psilander film kerül 
bemutatóra. Kísérőül egy kituuő 
vigjálók. A címzetes férj kerül színre, 
a főszerepben : Rítta Öaocliettó.

—  A hántott borso árát 106, a 
finom árpagyöugy arát 105, a kö
zönséges és törmelék árpagyüngy 
árát 72 koronában métermázsanként 
állapította meg a hivatalos 'ap leg
utóbbi számában megjelent minisz
teri rendelet.

— A tapolyizsépl postalopás tet
tesei felett a kir. törvényszék Wie- 
land Lajos kir. itó őtáblai bíró el
nökletével hétfőn ítélkezett és Schlár 
Jánosné tettest 6 havi, lUlbriterné 
orgazdát pedig 2 évi börtönre iélte. 
Az elítéltek felebbeztek.

tW tH M H M  • H M M M — >t

A  „Hegyvidéki Áruboltok J 
Részvénytársaság" sátoralja- •  
újhelyi cég keres intelligens J  
irodai •

gyakornokot •
kezdő fizetéssel. ;

Bizonyítvánnyal felszerelt J 
kérvények személyesen nyuj- ■  
tandők be a Hangya székház- •  
bán levő irodánál. •

•  •  m a m a  ”

Használjunk
hadisegély

postabélyeget.

A  Vulkán-szoros mindkét oldalán 
visszafoglaltuk a magaslatokat.

Budapest, szept. 21.
A z  osztrák-m agyar vezérkar je le n t i:

Rom án ia i h a rc v o n a l:
Petrozsénytő l délre a V u lkán -szo ros m indkét o lda lán 

em elkedő m agasla toka t visszafoglaltuk.
Nagyszebennél és E rdé ly  keleti harcvona lán csak e lőőrs i 

csa tározások fo lynak.
K á ro ly  főherceg lovasság i tábornok hadsereg-arcvona la:

A z  E rdős-K á rp á tokban  az ellenség a legnagyobb sz ivóság- 
gal fo lytatja  K irchbach  K á ro ly  báró tábornok hadserege 
elleni tám adásait. B reasanál és a Padtir-nyeregtő l keletre 
e lőugró arcvonalrészeket kissé v isszaszorított. M áskü lönben 
tám adásai a védők  vitézsége következtében m eghiúsu ltak.

A  Kárpá tokban  küzdő  császári és k irá ly i haderők közü l 
Papp  ezredes derék népfelkelő zász lóa lja i érdemelnek 
említést.

A  N ara jovkáná l is eredménytelen m aradt az ellenség 
m inden erő lködése.

L ip ó t bajor herceg vezértábornagy hadsereg-arcvona la : 
Ters tyánszky  vezérezredes hadseregénél Postom uty  és Zatu rc i 
közt M a rw itz  tábornok  szövetséges csapata i ismét erős 
o ro sz töm eg lökéseknek vo ltak  kitéve. A z  ellenség harc
m odora, m int m indig, a m ély osz lnpokban előrevetett 
tám adó csapatoknak, am elyek között a gárda is szerepelt, 
le lk iism eretlen fe lá ldozásában csúcsosodott k i. A z  ellenséget 
m indenütt a legcsufosabb veszteségei m ellett v isszavertük, 
csak Sv in iu chy tő l keletre n incs még eldöntve az ütközet.

O la sz  h a d sz ín té r:

Nagyobb  harc nincs.

D é lke le ti hadszín tér:

C sapa ta inkná l a he lyzet vá ltozatlan .

H Ö F E K  a ltá b o rn a g y ,
a vezérkari főnök helyettese.

Tisztelettel értesítem a m. t. közönséget, hogy a

K.lein I Yi l-íéle üzletet
megvettem, azt azzal szemben levő Rákóczi-u. 6. 
számú házba helyeztem át és saját nevem alatt 
tovább vezetem. Amidőn ezt a m. t. hölgy közön
ségnek tudomásása hozom, biztosítom egyúttal 
arról, hogy igyekezni fogok mindenkor a legjobb 
gyártmányú árut a legnagyobb választékban rak
táron tartani. Vevőimet előzékeny és pontos ki
szolgálásról biztosítva vagyok kiváló tisztelettel :

B l u m e n f e l d  J e n ő

„A magyar olaj- és zsiripari központ*1 részvény
társaságtól

j ő b i z o t n á n y o s s á g o l  v á l l a l t a m ,
jogosítva  vagyok  Sátoraljaújhely város, sátoralja- 
ujhelyi, sárospataki, bodrogközi és gálszécsi já rások  
területén tökmagot, napraforgó magot, úgyis minden 
másfajta olajmagot (len, gom borka , bükk , sző lő , 
dohány, mustár, m ák, ric inus m agvakat)

a megállapított legmagasabb árakon vásárolni,
m it a gazdaközönségnek és ügyfe leim nek ezúton ho zok  
b. tudom ására és kérem  engem a ján la ta ikka l megkeresni.

GrUnbaum  Sim on,
Sátoraljaújhely,

a Maditermény Részvénytársaság bizományosa 
és a „Magyar olaj- és zsiripar r. t.“ főbizományosa.

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.

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 vízre.

ie 2
Az összes lysofornkészit- 
mények kaphatók minden 
gyógyszertárban és drogé
riában. Kívánatra bárkinek 
ingyen és bérmentve meg
küldjük az „Egészség és 
fertőtlenítés" cimü érdekes 

könyvet.

k Mi k Inti
M i ián, [piti
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Landesmann N. és Társa3
=  könyvnyomdája és papirkereskedése =  
SÁTORALJAUHELY, KAZINCZY-UTCA 5. SZ.

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

¥*

n Felsőmagyarországi “  kiadóhivatala.
t e l e f o h s z A m  1 0  Hirdetéseit jutányos árban felvétetnek t e l e f o w s z A m  i oa

K l e i n
szobafestő tapétázó és mázoló 
Saujhely, Rákóczi-u. 63.

I-s6 rendű modern kivitel, 
legfinomabb bel- és kül

földi anyagok.
Telephon 22. sz.

A csodát hatású FÖLDES-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 iugraentes, leg
finomabb nüvónyzsirokból ké- 
aiült, kellemes szagu, kitünően 
habzó szappan igen kiadós, miért 
is családi használatra a leg

alkalmasabb.

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

lemossa
a bőr tisztatlanságát, úgy hogy 
nyoma sem marad a szépség
hibáknak.Világhírét pedig annak 
köszönheti, hogy egyszerbiniu- 

denkorra elmulasztja
a szeplőket.

Ára 1 -20 fillé r. Kapható minden 
lyógytárban a drogua-kereskedee- 
ben. Hozzávaló Margit-Créme 1 20 
é i 2 -40  K ás tégelyekben, Margit- 
Pouder 1 kor. 20  fillér. Gyárija;

Földes kelemen n m y szerész  Arad.

SALGÓTARJÁNI 
Kőszénhánya Részvénytársulat

szén te rm éke i (szoba fü tésre  és 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 kétsze r m osott kovács szén és koksz 
va lam in t porosz briket kapható .

Superfosfát-m űtrágya Káli só

Ö V J á T O K
a csukaszürkéket 

25 év  óta k ipróbált

Kaiser-féle
lell-kanm eiiiii

a 3  fenyőve l.

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

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

Hordóügynökök kerestetnek!

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

Felelős fzerkeszlő: Landcsmann Miksa

Milliók használják

Köhögés
rekedtség, hurut, elnyálkásodás 
fojtóköhogés és hukhurut ellen 

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

Nagyon jóízű bombon.

i . lM o z iíii .
Kaphatók : H rabóczy Kálm án
drogériájában, K lncsessy  P á te r, 
K a d a r Gyula, K ardos Zsiym ond 
és É h le r t G yu la  gyógyszertárá

ban Sátoraljaújhelyben. 
K ro n o v its  M iksa gyógysz. Nagy- 
ntihály, Fábián A rn o ld  gyógysz. 
Homonna, H azay Géza gyogy- 
szertrában Tőketerebes lo lv a y  

Im re  gyógysz. Nagymihály.

m1

Nyomaton Lanáesniarn Miksa ,és Jársa könyvnyomdájában Sátoraljaújhely.

Menyasszonyi kelengye
bevásárlásnál ajánljuk

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