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Megjelen minden szerdán es szombaton este
Köziratokat vissza nőni auun*. 
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évre 3 korona Egyes szám ára 12 fillér 
Hirdetéseket a legjutányosabb árban közlfln

le g jo b b  rem ények
biztatnak a mai hirekbül. A je
lentőségében ietürpült nyugati 
fronton elképzelhetetlen áldoza
tokkal tudnak egy-egy lépést 
tenni előre az ungol-lrancia se
regek és minden tapalattnyi te
rület tömegtemetője marad a hó
dítóknak. A háború súlypontja 
áthelyeződött északra és keletre, 
ahol a legnagyobb ellenség, a 
moszkvita kolosszus a támadóval 
Romániával kísérli meg ércka
punk bedöntését. Itt a feladat 
súlyosabb részén tul vagyunk. Az 
óriási orosz rezervoár, melyből 
valamikor milliós embertömegek 
omlöttek ki, apadni kezd és a 
támadó lendület, amely Lucknái 
be tudta törni lrontunk és egy 
ideig irtózatos áldozatok árán 
célja leié birt törekedni, már 
megállt és a bukovinai határnál 
a kárpáti hegyek gerincén gyön
gül el utolsó életereje. Ma már 
örömteli hirt olvasunk, egy tá 
madásunk fontos állások es több 
ezer fogoly birtokába juttatott.

A román árulás banditái mély 
sebektől véreznek a Duna mögött, 
itt az erdélyi hegyek közül is 
hozzánk repült egy örömhir Pet- 
rozsény visszavételéről. Az árulás 
másik cég társa pirrhusi győzelem 
árán lépett Görz földjére és most 
a trieszti utón dönti le nagy tö
megekben vérpadra hajtott légi
óit a nagy kaszás.

A kedvetlenség, amely hetekig 
nyomta hangulatunk, engedni 
kezd és minden uj nap uj remé
nyek örömeivel virrad reánk. Ki 
kellett állnunk a sors megpróbál
tatásait, hogy erőnk keményebore 
edződjék, el kellett szenvednünk 
a balsikereket, hogy akaratunk és 
elszántságunk szilárdabb legyen 
Nem szabad megismernünk a 
csüggedés és a türelmetlenség 
érzéseit, minden bizalmunkkal 
igaz ügyünk diadalában kell hin
nünk. Ne legyünk itthon jobb 
hadvezérek az arra hivatottaknál 
és ne legyen senki türelmünk 
elrontója, reménykedésünk letip- 
rója, hitünk pusztítója. Bízni és 
türelemmel várni, ez a parancs 
azok számára, akik órától, vagy 
napoktól követelik a nagy per 
befejezését.

A feszültség, nyomasztó köd, 
ami a levegőn ült, oszlóban van 
és bizunk benne okos türelmes- 
seggel, igazunk fanatikus hitével, 
hogy szerencsecsillagunk világit 
be nemsokra újra magyar árva
ság csendes hajlékára.

Város-Vármegye.
Hittanóra a városházán.

A folyó hó 22-óre kitűzött, do 
képviselőtestületi natarozat £otytáu 
elhalasztott ülés hétfőn délután 4 
órakor lett megtartva. A rövid tárgy - 
sorozatú üiés prologjakónt elég hely
telenül napirendre került annak a 
letárgyalt indítványnak vallási szem
pontokból való megvitatása, amely 
az előző közgyűlésen érdeme szerint 
már elintézést nyert. A lieichard 
Salamon indítványa felett a pénteki 
ülés mar kritikát gyakorolt, avval 
nem foglalkozunk, csupán a hétfői 
ülés keretében felhangzottakhoz fűz
zük megjegyzéseinket.

Egyáltalában nem tartjuk helyén
valónak, indítványoknak vallási 
szempontokból tvaló megvilágítását, 
mert az ülésterem varosfejlesztő 
eszmék megvitatására, határozattá 
való emelésére szolgai, nem pedig 
arra, hogy Ladányi urék vallási 
kérdésedbe ütköző, de magándolgo
kat fesszegeseuek és hogy Orosz 
Dezsőék, iialászék, az esetleg talán 
érdekkörükbe bele nem vágó trükk
nek minősített indítványok mikénti 
elbírálását a vallási védelem leple 
alatt sajat kortes céljaikra felhasz
nálják. A magán élet úgyis annyi 
iépteu-nyomou felbukkanó vallási 
kérdésekkel foglalkozik, hogy ezt a 
város po/itika beiéletóbe bele vinni, 
sem nem időszerű, sem nem tapin
tatos. Egyedül a polgármester volt 
az, aki a luihithü, hosszuuapkor sem 
szivarozó ellenzékkel színiben, be- 
iaita azt, hogy egy péntek délután 
4 órára kitűzött ülés, belehuzódhatik 
a napok rövidsége folytán, a szombat 
előestéjébe is es erre való tekintettel, 
azon kijelentéssel zárja be az áldat 
iau vitát, hogy a jövőben ha elke
rülhetetlen lesz, péntekre ki is tűzi 
bar az ülést, de 3 órai kezdettel.

Egyébként a vallási vitává fajult 
ügyészi kérdést megoldják akként, 
hogy a helyettesítést dr. Malártsik 
h. közig, tanácsosra bízzak, hogy 
pedig Malártsikual mint referensnél 
inkompatibilitás elő ne álljon, olyan 
ügyeket, ahol előreláthatólag ügyészi 
vélemény lesz szükséges, más refe
rensekre szignálja.

A városi kereskedelmi iskola 
államosítása érdekében Füzesséry 
Zoitau elfogadott indítványa szerint 
járnák el, feliratot intéznek a mi
niszterhez az államosítás érdekében. 
A katona-sirokat illetőleg, az oda
vezető ut rendbeiitartásahoz a katouai 
kincstár által kért anyaghozzájárulást 
ü llő  korona 70 fillér értékben meg
szavazza, vállalja a sirok rendben 
tartását és Kincsessy Péter iuditvá 
nyara díszes emlékoszlopot állítanak 
tel a hősök emlékére.

A polgári fiúiskola subveucióját 
e tauevrt* 2000 koronára felemelik 
és tudomásul veszik, hogy a szak* 
miniszter a városi küvezetvám szedósi 
jogát további egy évre meghosszab
bította.

A vármegye őszi közgyűlése.
A vármegye rendes őszi köz

gyűlését kedden délelőtt tartotta 
meg, S z i n y e i  - M o r s e  István 
főispáu elnöklete alatt.

Napirend előtt elnöklő főispán 
megemlékezik az erdélyi román 
betörésről és hazafiságtól magasztos 
emberi érzelmektől tolt beszédében 
ieikesitőleg kéri a közönséget a me
nekültek minden irauybani támoga
tására. A lelkes beszéd mély hatást 
gyakorolt és a főispáu szavait meleg 
éljenzés kísérte.

Különös érdekességet kölcsön
zött a közgyűlésnek dr. Chudovszky 
Móric felebnezése, a városi faszállitási 
szerződések megkötése ellen, azon 
indokolással, hogy a város tanácsa 
olyanokkal is óhajtott szerződéses 
viszonyba lépni, akik nem fakeres- 
kedők. A közgyűlés Szirinay Istváu 
főügyész véleményének megliallga- 
tasa után, a feiebbezésnek helyt 
adott és megtagadta a szerződés 
jóváhagyását.

A tárgysorozat második érdekes
sége volt a sárospatakiul kérelme a 
főiskola szanálása és az íuteruátushoz 
nyújtandó anyagi segítséget illetőleg. 
A közgyűlés olyan értelemben hatá
rozott, hogy a patakiaknak a leg
messzebb menő segítséget nyújtja, 
azonban érdemben, az ügy elégge 
elő nem készitettsége folytán nem 
kíván ezúttal még iiatározni. Az al
ispán jelentette, hogy a bolgár 
sirály e hó 17-éu itt keresztül uta
zott, akit a megye nevében üdvözölt 
és szereucsekivanatait fejezte ki a 
dobrudzsai győzelem felett.

A vidéki hírlapírók országos 
szövetségének kérelmét teljesiti 
törvényhatóság és a közművelődési 
aiapbói 20J koronát szavaz meg a 
telepítendő sajtószáliánra.

A Vörös-Kereszt részére gyüj 
tőknek köszönetét szavaznak és el
utasítják Nasztauovics rendőrőrmester 
személyi pótlék kiutalása iránti ké 
leimét, ellenben Visegrádi Jáuos, 
keresk. isk. tanárnak, aki a hadba* 
vonult igazgatót helyettesítette, a 
megszavazott 500 korona jutalmai 
jóváhagyják.

Egynéhány apró ügy letárgya- 
lása után a közgyűlés befejeződött.

Menyasszonyi kelengye
bevásárlásnál ajánljuk
Szegő Sándor

ruhaáruháznak nagy fehérnemű osz
tályát. Esolrangu aruk, olcsó árak.

fe l kell jelenteni
a cukrot eltitkoló kiskereskedőket

A cukormizériak okairól Lend- 
vay Gábor, a Cukorküzpont igazga
tója a következőket jelenti ki egy 
laptudósitóuak :f

— Cukorhiány nincs és nem is 
lasz. Ma meg nem mondhatom meg, 
hogy milyen a répaterinósünk, mert 
még csak most kezdték meg a sze
dését, de október 10-én már tiszta 
képet látunk. Ez időszerinti cukor- 
készletünk 280000 mótermázsa.

— Es hogy mégis hiányról pa
naszkodnak zz emberek, anuek nem 
az az oka, hogy nincs cukor, hanem 
egészen másban keresendő. A cu
korközpont megállapította az orszá
gos szükségletet még pedig oly mó
don, hogy egy emberre havonta egy 
és negyed kiló cukrot számított. 
Megállapította a lakosság számát és 
ezzel arányosan osztja ki a cukort

A cukorközpont nyilvántartást 
vezet minden kereskedőről, aki az 
ország bármely részében cukrot ka
pott. Ebbe a nyilvántartásba vezetik 
a kapott mennyiséget, a község, vagy 
város lakosainak számához arányí
tott szükségletet és a kereskedők 
rendes havi jelentését a cukorkész
letükről. Így minden pillanatban 
tudjuk, hogy hol inennyi a cukor 
és amikor kifogy, kiutalják az újabb 
szükségletet.

Az azonban csak a legritkább 
esetben történt meg, hogy a vasúti 
szállítási akadályok miatt cukorella- 
tásbau zavar állott be. Cukorhiány 
sohasem volt, mert a fejeukint egy 
hónapra számított egy és negyed 
kiló cukrot mindenütt az országban 
megkapták. Ezenkívül kiutaljuk kü
lön az iperi célokra szolgáló és kü
lön a hadsereg számára szükséges 
cukrot.

— A cukorfogyasztás a hábo
rúban megnövekedett. Sokkal több 
cukrot fogyaszt a közönség most, 
mint békében. Mig háború előtt 
12U.000 métermázsa cukor elég volt 
Magyarországnak, tavaly 200.000 
mótermázsa cukrot utaltunk ki.

— A cukorfogyasztást fokozta 
a cukorkaipar hihetetlen fellendülése. 
A cukorkaüzlet kitünően jövedel
mező, mert inig a cukorkagyáros 
110 koronáért veszi a cukor méter- 
mázsáját, kis festék és idegen anyag 
hozzáadása után 350.500 koronát kap 
érte. A cukorgyárosok cukorszük- 
sóglete tehát sokkal nagyobb lett, 
mint volt a háború előtt és mert 
rendes utón nem tudják ezt fedezni, 
összevásárolják a cukrot a kereske
dőknél, akiknek egy raéternaázsáórt 
180—190 koronát is fizetnek. Ezé
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két * visszaéléseket stigoruau üldöz
zük és a rendőrség segítségét is 
minden egyes esetben igénybe vesz- 
81 ük.

— Cukorhiánytól nem kell te
hát tartani, mert annyi cukrot tu
dunk gyártani, amennyi Magyaror
szág szükségletét fedezi. Csak a kö
zönség alkalmazkodjék a közös ér
dekbe* és a bőségesen megállapított 
mennyiségnél többet ne fogyasszon.

A kereskedők tehát elrejtik a 
cukorkószletüket csak azért, hogy 
üzérkedjenek velük. A közönség az 
ilyen vissaéléssel szemben úgy véde- 
kezhetik, ha feljelenti azt a keres- 
kereskedőt, aki azzal küldi el, hogy 
nincs cukor. A feljelentés alapján 
a cukorküzpont uyilváutartásából 
megállapítják, hogy abban az időben 
volt-e a kereskedő raktárában cu
kor? lla igen, megbüntetik azért, 
araiért elrejtette.

Hétfőn zsiratlan nap lesz
Szerdán és pénteken tilos lesz 

minden húsétel.
A Budapesti Közlöny mai száma 

a kormánynak egy rendeletét közli, 
amely nem kelt valami nagy örömet 
azok körében, akik szeretik a gyom
rukat, sőt nem kell valami nagy 
konyhabarátnak lennie annak, aki 
ijedten olvassa el e sorokat.

A rendolet a húsfogyasztás kor
látozásáról rendelkezik s nem keve
sebbet rnoud, minthogy hétfőtől 
kezdve, hétfőn tilos állati, vagy nö
vényi zsírral vagy zsirpótló olajjal 
főzui 8 ilyen ételeket kiszolgáltatni 

A rendelet teiiát behozza az 
osztrák es a német példa után in
dulva, a zsiratlan napokat. Megszo
rítva továbbá a husatlan napokat is. 
Eddig kedden és pénteken voltak 
hústalan napok, de ezeken a napo
kon is lehetett kolbászt, sonkát s 
baromfihúst enni. Az uj rendelet 
most szerdara és péntekre teljesen 
hústalan napokat állapit meg, amikor 
vendéglőben semmiféle húst nem 
lehet majd kapni.

A rendelet első paragrafusa el
tiltja, hogy szarvas marhat, sertést 
juhot, kecskét, kedden és csütörtö
kön tilos levágni, szerdán és pénte 
ken tilos mindennemű húst kiszol
gáltatni forgalomba hozni s hús éte
leket előállítani, tilos e két napon 
mindenféle húsból készült ételt árulni, 

Es hogy a husbarátok azzal se 
vigasztalódjanak, hogy e két husta 
lan és az zsirtalan nap szenvedései
ért azzal fogják kárpótolni magukat, 
hogy más napokon majd jól lakna* 
hússal, — a rendelet errőiis gondos
kodik, hogy egy személynek eg> 
húsételt szabad kiszolgáltatni, sőt 
ebből a szempontból a hal is húsnak 
számit. Szóval vagy húst eszik vagy 
halat a szegény magyar szeptember 
25 tői kezdvel

Mai távirataink.
Elkeseredett harcok 
Petrozsénytól nyugatra.

Budapest, szept. 28. 
Az osztrák-magyar vezérkar jelenti: 

Román hadszíntér:

A  T u lis in i hegyháton, Petro 
zsénytól nyugatra elkeseredett 
harcok.

Nagyszebennél a helyzet ked
vező. A  román ellentámadások 
eredménytelenek maradtak.

E rdé ly  keleti harcvonalán, 
Székelyudvarhelytől és a Bisztri- 
cioara magaslattól délre fekvő 
területen as előőrscsatározások 
még folynak.

Ká ro ly  főherceg lovassági tá
bornok harcvonala.' A  hármas- 
országhatártól délkeletre, K ir l i-  
babától északra, a Ludova vidékén 
és a Tatár-szorostó l északra az 
ellenség ismét eredménytelen tá
madásokba bocsátkozott.

L ipn ica -D o ln á tó l délre német 
csapatok sikeresen előretörtek, 
130 orosz foglyu l esett és négy 
gépfegyver ju tott zsákmányul.

Terstyánszky vezérezredes had
seregénél Marw itz tábornok csa
patai az egy hét e lőtt elvesztett 
s még az ellenség kezében maradt 
utolsó állásrészt is elkeseredett 
harcokban visszahódították. A z  
ellenség rendkívül súlyos veszte
séget szenvedett. 41 tiszt és 2800 
főből álló legénység fog lyu l esett, 
1 ágyút és 17 gépfegyvert zsák 
Hiányoltunk.

Olasz hadszíntér:
Nincs különösebb esemény.

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

gyakornokot
kezdő fizetéssel.

Bizonyítvánnyal felszerelt 
kérvények személyesen nyúj
tandók be a Hangya székház
ban levő irodánál.

HÖFER altábornagy,
a vezérkar főnökének helyettese.

Magyar tengerészzászlós
hőstette az Adrián.

Események a tengeren :

26-án délelőtt öt ellenséges 
repülőgáp Durzra számtalan 
bombát dobott, anélkül, hogy 
emlitésreméitó kárt okozott 
volna. Két tengeri repülőgépünk 
védekezés céljából tüstént fel
szállt és kőzülök az egyik 
(megfigyelő Bartha tengerész 
zászlós, vezető Haschke repülő
szállásmester) légi harcban egy 
ellenséges vizi repülőgépet vizre- 
szállásra kényszeritett, ahol egy 
olasz romboló azt biztonságba 
helyezte, azután üldözésbe vett 
egy Brindisi-féle menekülő másik 
repülőgépet, a tengerparttól 40 
mértföldnyire lelőtte, majd le- 
bocsájtkozott a szétrongált re
pülőgép mellé, amelynek megfi
gyelője, egy olasz tengerésztiszt 
halott volt. A  pilóta súlyos fej
sebet kapott. Az utóbbit az el
merülő repülőgépből saját re
pülőgépünkbe felvettük s Durzba 
szállítottuk.

H Í R E K .

— Takács Manyiiért dr. kitkntetése.
Őfelsége Takács Menyhért dr. jász- 
óvári prépost prelátusnak kiváló ér
demei elismeréséül a Szent István- 
rend közép keresztjét adományozta. 
A nagyérdemű főpap, magas királyi 
kitüntetése kétségkívül a legnagyobb 
örömmel fog találkozui, az ország 
egész társadalmában, amelynek kö
rében úgy nagyértókü tudományos 
működéséért, mint hasznos országos 
közéleti szerepléséért „és fejedelmi 
bökezüségü jótékonyságáért, eddig is 
kiváltságos népszerűség és szeretet 
övezte.

A dohánygyári vörös kereszt 
kői ház részére érkezett pénzbeli 
adományok. Felsőmagyarországi Hír
lap 4 k. (>0 f. Payer esperes plébá
nos 100, Moisz Dezsőné 5, Egy be
teg 2, „Mágnás Miska" operett elő
adásából műkedvelőink 200, N. Is. 
40, Bényey István 41.30, Schőn An
dor 10, Kiucsessy Péter 80, Stein- 
höffernó 20. Természetbeni adomá
nyok : Koyacs Jánosáé Vilypuszta 
5 és fél liter tej, 1 és fél liter tej
föl, Király Józsefnó Kiese 7 drb, 
tojás, Kiss Szabó Janosoó 5 drb, 
tojás, Herceg Windischgraetz La- 
josué i nagy szarvas, dr. Szepessy 
Arnolduó ó kg. alma, Tóth And
rásáé Kisrozvágy 11 tojás, Pasony 
Mihályué Alsóregmec* 1 pár csirke,
1 darab kenyér, 4 liter tej, ti tojás, 
dr. Szepes y Arnolduó 5 liter bor, 
ozv. Keresstessy Lajosué sütemény 
és szötő, Damjauovich Ágostonná ö 
üveg ó bor, Ladomérszkyué szőlő és 
sütemény, Uuttmann Mérné 5 liter 
bor, sütemény és piskóta, Vadász 
irma sütemény, dr. Cnudovszky 
Móric egy nagy kosár alma, üzv. 
Halasi Adolfod sütemény, dió és 
sziiva, Karsa Gizi kalács, 2 üveg bor 
és 1 torta, Bényey Istváuné 65 drb.i 
káposztás beles, Eraődi Lászlóné 100 
drb. alma, Meczuer Béiáué 100 drb. 
sütemény, dr. Hornyay Bálané alma, 
Beruáth Aladaruó ö liter compót, 
Grünspauné gyümölcs, dr. Friedman 
Árminná sütemény, Zettiu Ignéczué 
forralt bor, dr. Oláh Istváuné 2 üveg

szamorodni bor, Meczoer Tiborué 
cigaretta, dr. Bajusz Ernőnó 1 doboz 
cigaretta és uoboz szivar, Márky 
Bertalanná 1 kosár szőlő, Latka 
Jáoosoé Mikóháza 4 liter túró.

— Hirtelen halál. Özv. S z a b ó  
Fereucnó 48 éves, láeai lakos a 
Kossuth-szobor előtt összeesett és 
meghalt. A halál oka szivszélhüdés.

— Délután és éjjel feladott táv
iratok külön díjazása. Szeptember hó 
28-tól kezdve, minden délután 4 
órától feladásra kerülő távirat után 
1 korona pótdij fizetendő, niig a 
vasár- és ünnepnapokon, úgyis éjjel, 
magánfelek csak sürgős táviratot 
adhatnak fel.

— A tojás szállításának szabá
lyozása. A hivatalos lap rendeletét 
közöl, a tojás szállításához szükséges 
igazolványok dolgában. A rendelet 
a mezőgazdasági termények szállítá
sához szükséges igazolványokról 
megjelent rendeletét kiterjeszti min
dennemű baromfitojásra. A rendel
kezés szeptember 26-án lépett életbe. 
Hatálya kiterjed a magyar szent 
korona országainak területére.

— A moziban szombaton este 
fél 9 órakor egy rendkívül érdekes 
film kerül bemutatóra. „Az ütezeróves 
átok“, dráma 3 felvonásban, a fő
szerepben : Olaf Föns. a dánok egyik 
legkiválóbb művésze. Ezenkívül ki
tűnő kisérő műsor. Vasárnap, október 
1-én nagyszabású detektiv-dráraa, a 
főszerepben: Cario Wieth, Lebiliu- 
cselőtn érdekes, változatos a dráma 
mindvégig. Kisérő műsor : „A koldus 
hercegnő" 2 felv. dráma és egy 
gyönyörű természetes felvétel.

S i r k ő r a k t á r .
Siegelman H. Wolf

S á t o r a l j a ú j h e l y ,
Meczner üyula-utcza 3.

Tart raktáron minden kivitelű 
sírköveket.

Márvány, gránit, szianit, la- 
brador és különböző homok 
kövek a legolcsóbb és legfino
mabb kivitelben.

Sátoraljaújhely r. t. város polgárm estere.

11134/1910. szám.

V e r se n y tá r g y a lá s i h ird etm én y.
Sátoraljaújhely r. t. város a Városi Színházat m ozgó

két) előadások czélja ira 1916. november 9-tő l 1917. évi 
október 31-ig  terjedő időre bérbe adja.

K ik iá ltás i ár 8000 (nyolezer) korona.
Zárt ajánlatok 1916. évi október hó 16-án  

d. e. 10 Óráig nyújtandók be a város iktató hivatalába. 
A  zárt ajánlatok ugyanez időben történendő felbontása 
után szóbeli versenytárgyalás lesz.

Bánatpénz 2000 (kettőezer) korona, mely készpénz
ben, vagy óvadékképc-s értékpapírban a versenytárgyalást 
megelőzőleg a város pénztárába letétbe helyezendő. 

Utóajánlatok el nem fogadtatnak.
Részletes versenytárgyalási feltételek a hivatalos 

órák alatt a város irattárában megtekinthetők. 
Sátoraljaújhely, 1916. szeptember 26.

Dr. Orbán K álm án,
h. polgármester.

Felelős szerkesztő . Landesmann Miksa Nyomatott Landesmann Miksa és Társa könyvnyomdájában Sátoraljaújhely.
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