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K I

Meghalt a király.
Egv a sorscsapástól niegedződött jóságos lélek az öröklétbe szállt.
Nemzetek, népek sorsát atyai gondossággal szivén viselő öreg királyunk nincs többé.
A békeszeretet legendás apostola az örök béke honába költözött.
Győztesként halt meg. Harcát megharcolta. Keresztjét nyolcvanhat esztendős 

martiromsággal teljes életútjában szent tűréssel meghordozta. Egészen a halál küszöbéig, 
mert ennek is megvolt számára a mély tragikuma: a béke fejedelme ágyuzengés és 
véres öldöklés közepette lépett ki az életből; karddal kezében kellett meghalnia annak, 
aki arra volt hivatott, hogy a béke áldásos jogarával kormányozza és boldogítsa az 
uralkodására bízott népeket.

Meghalt a király, meghalt a magyarok királya. Elmúlott a világküzdelmek 
viharának legnagyobb tombolása közepette, csendben az álmok szárnyain suhanva át 
a mennyek országába.

Az egész birodalmon pedig átviharzott a fájdalom, a szemekben felcsillantak a 
bánat igaz könnyárjai és az országokra a gyász fekete szemfedője borult.

A nemzet sir, panaszos jajszava a legszebb, legmagasztosabb gyászindulóként 
kiséri, a harangok búgó szavában, egy ország fájdalma cseng, a munka megállt, a 
sziveken úrrá lett a fájdalom.

Néma lett minden ajak, megreszketett minden s z ív , kiperdült a könny minden 
szemből, közös fájdalomban borultunk össze ezen a vérrel szentelt földön, amely a 
legválságosabb helyzetben, történelmének korszakalkotó fordulatában veszti el a 
tapasztalt, kipróbált, bölcs vezért, az elsők között a legelsőt. Az árvaság érzése ma 
a miénk, a hajlékból, melyet drága vérrel védünk ép mostan is, eltávozott az, akinek 
e forró időkben végig velünk kellett volna maradni, akinek ősz feje, bölcsessége és 
ereje vezető csillagunk a kálváriás nagy éjszakában.

Magyarország temet, temeti Szent István koronájának legméltóbb viselőjét, az 
igazi apostoli királyt.

És a kapucinusok ósdi sírboltjának ajtajai megnyílnak, hogy befogadják egy csupa 
szivjóság, egy sokat sújtott egész ember földi porhüvelyeit.

A nemzet pedig, mely bánataiban szenvedő részese, örömében osztályosa volta  
bezárt kripta-kapun keresztül a soha el nem múló emlékezés aranyhidján kíséri tovább 
az idők végtelenjén át.

Meghalt a k ir á ly ...............

& apunk mai i t im a  4 oldal
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f i  király halálhíre 
Sátoraljaújhelyben.

Ab örökös gyászba, mely niint ue- 
héi sötét lepel borul a harmadik 
éve vértŐ és pusztuld világra, belő 
■okog, a mi külön nagy fájdalmunk, 
panaszos sírásunk a nagy veszteség 
miat, melyet a végzet reánk szabott 
A november huszonegyediki alko 
nyat busább és gondterhesebb lett 
□ekünk a véres idők miuden más 
napjánál.

Fekete szárnyak suhogásán jött 
•I a hir a késő éjjeli órákban a ki
rály haláláról és dacára a késő éj 
jeli órának pillanatok alatt terjedt 
el az egész Tárosban. A kávéházak 
tele voltak közönséggel, mikor valaki 
a lesújtó hirt hozta. A cigányzene 
elhallgatott és a közönség rövid per
cek alatt mélyen megrendülve a 
gyászos hir hallatára, elhagyta a 
kávéházakat. Az emberek arca a 
benső mély raegindultságot tükrözte 
vissza ősz uralkodónk váratlan el
hunyta fölött.

Reggelre kelve egymásután je
lentek meg a gyásziobogók. Először 
a középületükre vármegyeház, vá
rosház, posta, igazságügyi, pénzügyi, 
palota épületeiu jelentek meg a 
gyászlobogók. A templomok tornyán 
is kitűzték a fekete lobogókat, va
lamint sok magánáházon is fekete 
zászló jelezte az országos uagy gyász 
megnyilvánulását.

A város gyásza egyéb külsősé
gekben is megnyilvánul. A moziban 
további intézkedésig nincs előadás 
és a kávéházakban sem szól zene. 
A tegnapi uapra kitűzött képviselő
testületi ülés elhalasztatott azon el
határozással, hogy a kormány intéz
kedéseinek vétele után gyászközgyii- 
lést hiv egybe a polgármester, ame
lyen ünnepélyes módon ad gyászá
nak a város kifejezést.

Ma ragasztották ki apolgáriuester 
gyászkeretes alábbi hirdetményét is. 
Sátoraljaújhely r.t. város polgármesterétől 
14558|191ö, szám.
Sátoraljaújhely város közönségéhez!

Megdöbbent lélekkel jelentem 
a hazánkat ért legsúlyosabb csa
pást, a magyar nemzet legna
gyobb veszteségét. Apostoli ki
rályunk, 1. Ferencz József őfel
sége elhunytál.

Ez a legszoraorubb gyászhir, 
amint végig repült az országon 
mélyen belekarmolt minden ma
gyar leikébe, mert a magyar 
nemzet királyában gondos, sze
rető édes atyját is elvesztette.

1. Fereucz József a világtör
ténelemben is páratlan hosszú 
uralkodása alatt fenkölt gondos
kodásával, hatalmas uralkodói 
képességeivel, a nemzetet a biz
tos fejlődés útjára vezette és 
megteremte l te számunkra a jövő 
boldgulás minden alapját.

A legnagyobb, legnemesebb 
uralkodója volt az egész világ
nak, akinek uralkodói nagysága 
előtt még ellenségei is kényte
lenek meghajolni. Uralkodása 
egész ideje alatt országai hol 
dogulásán kívül egyetlen nagy 
cél lebegett fenkölt lelke előtt; 
a világbéke fenntartása.

Hosszú élete a'att a külön
féle csapások egész sorozata érte

jóságos lelkét. A legnagyold) 
csapás azonban élete alkonyán 
érte az ősz királyt. Ellenségei 
arra kény szeritették, hogy or
szágai védelmére fegyverbe szó
lítsa népeit, A mozgósítás elren
delése alkalmával is a világbéke 
nagy gondolata töltötte be ne
mes lelkét és népeihez intéseit 
magasztos szózatában is a világ- 
békét jelölte meg a háború vég
céljául.

Az isteni gondviselés kifür
készhetetlen akarata azonban 
nem engedte rueg, hogy élote 
legszentebb célját megérje. A 
legbókésebb uralkodó véres küz
delmek idején, a legádázabb 
harci zaj közepette fejezte he 
áldásdos életét. Éppen akkor

ragadta el tőlünk a könyörtelen 
habi1, mikor hatalmas egyénisé
gére, uralkodói bölcsesógre lég 
inkább szükségünk volt.

A legnagyobb gyász lebeg 
hazánk felett. Bánatba borult a 
lelkünk.

Sötét gyászunknak, mélysé
ges bánatunknak külsőképen is 
kifejezést kell adnunk. Ezért 
felkérem a város polgárságát, 
hogy házaikra tűzzék ki agyász- 
lobogókat és a gyász napjaiban 
tartózkodjanak minden vigas
ságtól.

Sátoraljaújhely, 1910. évi 
november hó 22-óu.

D r. O rbán Kálm án,
h. polgármester.

aláírási áron felül az aláíróval szem
ben sem folyó kamat, sem jutalék 
felszámításának helye nincs;

Részletfizetési kedvezmény
Az esetben, ha a 0 százalékos 

járadókkölcsünre aláirt összeg 10) 
koronát meg nem halad, az aláírás 
alkalmával az aláirt összeg egész 
ellenértéke befizetendő, A ti száza
lékos járadékkölcsönre történő és 
100 koronát meghaladó, valamint az 
5 és fél százalékos törlesztéses köl
csönre eszközölt aláírásoknál, azoo- 
ban a befizetés részletekben is tel
jesíthető. Ez esetben az aláirás al
kálin ivat az aláirt Összeg 10 száza
léka biztosítékképpen leteendő és 
pedig készpénzben vagy megfelelő 
ériék papírokban. A részletek pádig 
a következőképp fizetendők ;

A jegyzett összeg eMenértéké- 
nek 25 százaléka legkésőbb 1917. 
januar 5 ig ;

a jegyzett összeg ellenértéké
nek 25 százaléka legkésőbb 1917. 
január 1$ ig ;

a jegyzet összeg ellenértéké
nek 25 százaléka legkésőbb 1917. 
január 27-ig ;

a jegyzet összeg ellenértéké
nek 25 százaléka legkésőbb 1917. 
február 7 ig.

Az utolsó befizetés alkalmával 
az aláírási hely a letett biztosítékot 
elszámolja, illetőleg visszaadja.

Külöleges kedvezmények az 
ötödik hudiköicsönnél.

A most, kibocsátásra kerülő Ü 
százblékos járadékkötvények fölhasz
nálhatók lesznek a* 1916. évi XXIX. 
t.-c. alapján kivetendő hadi nyere
ségadó fizetésére.

Az az aláiró fél pedig, aki az 
5 és fél százalékos állami törleszté
ses kölcsönből legalább egy millió 
korona névértékű kötvény jegyez és 
a jegyzett kötvényeket az aláirás 
alkalmával névre szóló kötvényre 
nézve, amely 1921. április 1-ig és 
azontúl is a visszafizetésig összeírva 
tartaodó, azt a jogot nyeri, hogy az 
így jegyzett kötvényekben kifejezett 
követelés az 1921. évben, legkésőbb 
azonban április 1-én, minden 100 K. 
névérték után 95 K-val leendő vias
szá fizetésre, 1922. évi április 1-re 
felmondhatja. Az 1921. április 1-ig 
fel nem mondott kötvényeknek köz
forgalmú kötvényekre leendő felol
dása iránt hivatalból fognak iutéz. 
kedoi.

H ÍR E K .
*— Halálozás. Báró Vécsey Bé- 

láné szül. Sard gana Margit báróaé 
Bodrogszerdahelyoo elhunyt. Halá
lát Tuélyeusujtott férjén kívül fia, 
Ferenc, huszárfőhadnagy, fivére, 
Sardagana János báró és nővére, br. 
Usslár-G'eichon Ottónó gyászolja. 
Temetése f. hó 22 én délután volt 
impozáns részvét mellett Bodrog- 
azerd.ihelyen. A gyászszertartást 
Fischor Colbrie Ágost. dr. kassai 
püspök végezte fényes segédlettel, j

— Egy hazafias színigazgató.
F a r a g ó  Ödön, a kassai Nemzeti 
Színház lelkes igazgatója, a színház 
deceraht r 2-i előadásának egész tiszta 
jövedelmét felajánlotta a Hadsegélyző 
Hivatal és a Vörös-Kereszt együttes 
karácsonyi akciója javára. A haza
fias példa remélhetőleg követőkre 
fog találni.

f a  ötödik magyar haöiköiesön.
A hosszan elhúzódó háború nagy 

pénzügyi követelményeket támaszt
ván az államhata'ommal szemben, a 
hadi szükségletek zavartalan ellátása 
céljából uj h dikölosön kibocsátása 
vilit szükségessé. A hadviselés költ
ségeinek fedezésére a pénzügy minisz
ter ezúttal — épp úgy, mint az előző 
hadiköícsönük kibocsátása alkalmá
val — 6 százalékkal kamatozó jára- 
dékkölcsön-kütvényeket és ezenkí
vül — uj typus gyanánt — 5 és fél 
százalékkal kamatozó törlesztéses 
kölcsönkötvényeket bocsát nyilvá
nos aláírásra. A pónzügminiszter te
hát ez alkalommal is közvetlenül 
fordul a közönséghez.
Az aláirás tartama és az aláírási helyek.

Az aláírás időtartama 1910. nov 
23-tól december 22 ig bezárólag tér 
j» d. Aláírási helyekül fognak szere
peim az összes állami pénztárak és 
adóhivatalok, a postatakarékpénztár 
és annak közvetítő helyeiül szolgáló 
összes pustuhivata'ok, va amint az 
összes számottevő hazai pénzinté
zetek.

A címletek nagysága.
A kibocsátásra kerülő és 6 szá

zalékkal kamatozó járadékkölosöu- 
kötvényei 50, 100, 1000. 5000 és
10,000 koronás, az 5 és fél százalé
kos törlesztéses kölcsön kötvényei 
pedig 2000, 6#00, 10.000 és 50,100 
koronás címletekben fognak kiállít 
tatni.

Az aláírási á r .

1. A 0 százalékkal kamatozó já- 
radákkülcsönkötvéiiy kiaoc^átási ára 
— épp úgy, mint a korábbi 6 szá
zalékos járadókkkölcsönökkó —- tu 
lajdonképpen 97 K. 12 f. rel van 
számítva, arra való tekintettel azon
ban, hogy a juradókkötvéuy kama
tozása a kölcsön jegyzését és befi
zetését megelőzőleg már f. évi nov. 
1-én veszi kezdetéi, a megtérítendő 
folyó kamatok hozzáadásával a já- 
radékkó c önkotvény aláírási ára min
den 100 korona névértékért a kö
vetkező Összegekben van megálla
pítva ;

1. arra az esetre, ha az átírás 
kor az aláirt összeg »*g.'sz elenér- 
tóke befizettetik ;

8) az 1916 november 23-tól deo 
5-ig bezárólag történő aláirás esetén 
97 K. 70 fillérben.

b. az 1916. évi december 5-ét 
követő időben 1916. évi december 
22-ig bezárólag ,történő aláirás ese 
tón i 96 kotonában ;

2 ha pedig az alább ismerte
tendő kedvezményes (részletekben 
történő) fizetési módozat vétetik 
igénybe, az aláírási határidő egész 
tartamára szólóiag 98 K. 50 fillérben.

Ií. Az 5 és fél százalékkal ka 
raatozó törlesztéses kölcsönkütvény 
kibocsátási ára tulajdonképpen 95 
korona; arra való tekintettel uzon- 
ban, hogy e kö’csönkötvényok ka
matozása a kölcsöu jegyzését és be
fizetését megelőzőleg már f. évi okt. 
1-én kezdetét veszi, a kincstárnak 
megtérítendő folyó kamatok hozzá 
adásával a törlesztéses kölcsönköt- 
vények aláírási ára minden 100 ko
rona nóvértékért a következő össze
gekben van megállapítva :

1. arra az esetre, ha az aláírás
kor az aláirt összeg egész ellenér
téké befizettetik ;

a) az 1916. évi november 23 tó 
december 5 ig bezárólag történő 
aláirás esetén 96 koronában.

b) az 1916. évi december ö-ét 
követő időben 1916. évi december 
25 ig bezárólag történő alairás ese 
téli; 96 korona 25 fillérben ;

2. ha pedig az alább ismerte 
t-endő kedvezményes fizetési módo
zat vételik igénybe, az aláírási idő 
egész tartarua alatt változatlanul 96 
ki róna 75 fillérben.

Kamat-esedékesség.
Az ötödik hadikölüsöu 6 száza

lékos járadékkötvényei 1916. nov. 
1-től kezdődő eg és minden év ruá- 
jUí 1-én és november l én lejáró 
félévi utólagos részletekben évi 6 
százalékkal, az 5 és fél százalékom 
törlesztéses kölcsönkötvények pedig 
1916. október 1 tői kezdődőleg évi 
5 és fél százalékkal miuden év ápr. 
l ón és október 1-én lejáró félévi 
utólagos részletekben kamatoznak, 
tehát a jaradókktílcsönkölvényeknél 
az első szelvény 1917. ovi májiH l éo 
a törlesztéses kölcsünkölvényeknél 
pedig 1917. április 1 én esedékes. A 
folyó évi október 1 tői, illetve nov. 
1-től az aláirás napjáig járó folyó 
kamatokat azonban az aláírónak nem 
kel! megtérítenie: özek ugyanis — 
amint fentebb említettük — a köt
vények aláírási árában bent foglal
tatnak.

Befizetési hely.
Úgy a járadék, mint a törlesz

téses kölcsönre lörtómV’jegyzésekuóI 
az aláirt összegek ellenértéké az 
aláírási helynél fizetendő be ás az

V
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—  E rU tite i.  A „ZemplHnvárme- 
gyei Közművelődéi Egyesületnek* 
f. hó 25-én d. u. 3 órára összehívott 
választmány i ülése nem tartatik meg. 
Az elnökség.

—  Jegyezzünk a badikölcsönre.
A* uj hadikölcsön kibocsátása meg
történt s rá az aláírásokat is rueg- 
uyitják ezen a héten. Itt van tehát 
a cselekvés ideje, amelynek három 
hétnél is többre nyúló határai között 
mindenkinek bőven kínálkozik az 
alkalom, hogy úgy a jegyzésben való 
részvétellel, mint a jegyzésre való 
ösztönzés utján kivegye részét a 
hazafias kötelességteljesitésből. Eddig 
szerzett tapasztalataink után akad
hatna, aki feleslegesnek mondja azt 
a buadi’ást. A nemzet e rettenetes 
küzd elem ben ugv a harcvonaainkou, 
miut a front mögött úgy állta meg 
helyét, hogy nagysága előtt valóban 
meg kel hédo’ma jóbarátnak és 
eiieuségQok egyaránt. Csak ki kellett 
adni a jelszót s jó vagy rossz időkben 
vér- ts vagyonáldozatunk nem ismert 
határt. És még sem igaz, hogy a 
buzdítás feleslege* volni. N*ra bi* 
zalraatl«nság vagy az eredményben 
való kétségeskedés teszi szükségessé, 
hanem a háborús helyzet, mely b 
küzdelemnek mai stádiumában erőink 
teljes megfeszítését parancsolja ráuk. 
Az, hogy megingathatallanok va
gyunk, ellenségeinket példátlan erő 
feszítésre sarkalja s ezért épou ebben 
a* élére állított helyzetből) nekünk 
anuyira kitartóknak keli bizonyul
nunk, hogy ellenségeinknek még ez 
a legvadabb kétségbeesése is hatás
talanul pattanjon vissza rólunk. 
Látjuk, hogy a siker katonáinkon 
nem muiik. Isszonyatos raegpróbá- 
tatásokat kell kiállaniok, de kiál jáu 
és feltartóztathatatlanul nyomulnak 
az ellenséges országokba mind beljebb 
és beljebb. És [amikor ellenségeink 
nem bírnak velük, mi vetnénk nekik 
diadalmas útjukban gáncsot szűk
markúságunkkal l A döntés int felénk, 
ezt egy pillanatra se feledje senki. 
Ez lebegjen mindnyájunk szénié 
előtt és eonek a jelentőségétől át
hatva úgy tegyük rua^u ikévá a? 
ötödik hadikölcsön sorsát, hogy ezzel 
egyben talán a nemzet sorsa fölöt' 
is döntünk.

—  A Kúria helybenhagyta a ho- 
monnai főszolgabíró és szolgabiro fel 
mentését. A Kúria 111. büntető tanácsa 
ma délelőtt tárgyalta M a I o ti y a y 
Tamás horaonuai főszolgabírónak és 
társainak hadiszál itási hünperében 
bejelentett semruiségi panaszokat. A 
vád Északmagyarországon a tuu't 
évben szóltóben azt beszélték, hogy 
Malouyay Tsmis főszolgabíró és 
Gö r g e y  Lász'ó dr. tiszteletbe i 
főszolgabíró százezreké Koreátok n 
katonaságnak szállított marhákon. 
Malonyayt ezért hivatni kötelessé
gének megszegésével vádolta «» 
Ügyészség s aszni, hogy a katonai 
kincstár által kifizet.it összegeket 
hosszabb ideig magánál tartott*, 
azokkal úgy rendelkezett, mi .(ha h* 
övé lettek volna és nnu a népnek, 
hanem azoknak a kereskedőknek 
fizette ki a pénzt, akikkel társa* 
viszonyban volt. A íöldiuivesek p« dig 
csak hosszabb idő mu'va vágy- 
sürgetés utáu tudtak pénzükhöz jutni. 
Görgeyt szintén hivatali kötelességé
nek megszegésével vádolta az ügyész 
ség, azzal a hozzáadással, hogy a 
kifizetések körül is visszaéléseket 
követett el, az összegekből jogtalanul

százalékot vont le. G r ü □ Bernit 
nag> birtokos ellen hivatalos köteles 
sógének megszegésére való felbujtás 
volt a vád. A bünpör negyedik vád 
lottja H o r v á t h  Ármin körjegyző 
volt, de ellene az ügész vadst ejtett. 
A kassai törvényszék előtt ez év 
márciusában megtartott főtárgyaláson 
a megvádolt közigazgatási tisztviselők 
azzal védekeztek, hogy üzleteiket 
miut magánemberek kötötték és hi
vatali kötelességüket meg nem 
szegték. A bíróság nem találta bi
zonyítottnak a vádat és mindhárom 
vádlottat f e l me n t e t t e ,  ami ellen 
az ügyész semmiségi panasszal élt. 
A Kúria mai targyalásáu T a r n a y 
János eluököit és a vádit L i g é t
it u t h y Iván fcorouaügyósshelyettes 
R pvioe.te. Magyar István ismertette 
a bűnügy iratait. A vád és védelem 
felszó aiása utáa a Kúria a Bemmiségi 
panaszokat e l u t a s í t o t t a .

— ItKOias gyerm ekek fe lruhasa
Ahogy lehűlt az első hó és a der
mesztő hid<g jégvirágokat fest az 
ablakokra, uj gond vonul a nyomni 
tanyáira. Fájdalmas trzéstváit ki az 
agyojgyötort anyából lerongyolt 
gytnueke, szive eiszoru. arra a gon
dolatra, hogy gyermekét nem küld
heti iskolába. Hogy lelne 30—40 K. 
egy pár cipőre, muor aiig jut betevő 
faiat a szegénykéknek. Í5 ebben a 
sHuie elviselhetetlen uagy drágaság
ban osztott ki 60 pár uj cipőt és sok 
egyeb meleg ruhaneműt 3000 kor. 
r-rU-kbeu a mar 40 óv ót* fennálló 
„Szegény i?r. gyermekeket iskoiazo 
es feruhazó egyesület." Löhetetleuseg 
volt ugyan az összes kérelmezőket 
kielégíteni, de igy is nagyot és 
nemeset miveit az egyesület. 00 
gyermek boldogságtól sugárzó aicca. 
vitte haza uj cipöcskéjét és az anyak 
bizonyára örömköuyeket hu látták, 
tiogy már nem kell remegni attól, 
hogy gyermekeik megfáznák. Leg
nagyobb részben hadbavonuitak gyer
mekei részesültek segélyben, hogy 
ezzel is enyhülést nyerjen a huboru 
okozta mély sebük. Az egyesület 
minden rendelkezésire álló készpéu 
zét mér az előző két évben használta 
fel hasonló óéira s mar attól kellett 
uri.aui, hogy t-z a nemes intézmény 
ez évben nem gyakorolhatja hivatását. 
l)j a közönt, g áldozatkészségébe 
e őkerüitek az anyagi eszközöl. Az 
e cóira megii dltolt gy űjtés, melyet 
dr. B rgcr Józsofné az Ujoiiuaii i l leg
ve al a. atutl táiseluükuő, Fenyő Jo- 
iíefué és dr. íStern Ármimié úrnői 
KÖaremükÖdésével eszközölt, 2200 
koronát eredményeiett. Fáradságos 
mltukát végeztek a hölgyek, de 
leljék jutalmukat a hálálkodó anyák 
örömköiiy eiben. Nagy érdemeket 
szerettek már az egylet nemes tuii 
ködöse körül. Kozmái Kun Frigyes, 
ügyi. elnök. Ztuner Adolf pénztárnok.

A olpttdrágat'g ellen. A oi-
pödrrtg*nág szabályozása még min 
dig ké*ít. A* ország némely helyén 
arcúban val«hog\ mégis inak védő 
kötnek a bcrrlbi ia cipőárak ellen, 
min! például Győrötl, ahol a város 
vett cipót * adta el a beszerzési áron. 
\ karcukedelml minisztériumban is- 
mét a nipőGJzpont lótusitése végett 
folynak a tárgyalások, sőt a német 
kormánymül U késalll olyan megái- 
lapodáa, hogy • német cipőgyárak 
engedjenek at a magy arországi szük
séglet céljaira hiaonyos mennyiségű 
cipőt. — Az újabban megjelent kor- 
mányreudolütekből, amelyek a talp

bőrök felajánlására s szétosztására 
vonatkoznak, azt várják, hogy most 
már mégis több talpbőrt foguak fel
ajánlani s igazságosabban történik 
majd az elosztás is, min! eddig.

— A nikkelpénzek beváltása. Il
letékes helyről nyert információnk 
alapján fölhivjuka közönség figyel
mét arra, hogy a nikkel 20 fillére
sek f. évi december hó 31-vel a ma
gánforgalomban elvesstik fizetőké
pességüket s ennek folytán ezeket 
az érmeket az állami pénztárakhoz 
fizetéseknél szolgáltassa be, illetve 
ezeknél vagy az Osztrák-Magyar 
Bank intézeteinél vas 20 filléresek 
ellenében váltsa be.

— Maximálták a szappanárát. A
„Budapesti Közlöny* mai szama 
közli a kormány 3609,1020. számú 
rendeletét a szappau és mosópor 
gyártásáról és forgalomba hozata
láról. A rendelet sztriut a szappau- 
uak legalább 30, legfeljebb 30 szá
zalék zsirsavtartalommal kell bírnia 
A szappant egy fél, negyed, nyol
cad, fcgr. nehéz darabokra kell fel 
osztani es maximaiis ara ki.ónként a 
deUii forgalomban 4 K. 10 f, nagy
bani Hidasnál 3 K. 80 f. Az ctu.i- 
tett zsirtarta.ómtól eltérő szappant 
csak december 31 ig lehet furgalomba 
nozui s anunak legmagasabb ara 7 
korona.

—  A üohanyinseg megszületését 
célzó rendeletét bocsátott ki a péuz- 
ügy miniszter. Eszeriut veudegiokbeu,
 ̂ávéházakbau, korcsmákban és aita 
iában a nyilvános helyiségekben 
duháuy termékeket árusítani tiios. 
Vidékén a pénzügy igazgatóságok 
jogkörébe tartozis, hogy a viszo
nyodra való tekintettel ettől a tila
lomtol elUkiutseaek. A uyi.váuos- 
-ággal nem rendelkező egyesületek, 
Kaszinók, kato iai kórhazak és fogoly
táborok részére kiadott engedélyek 
továbbra is érvénybeo maradnak. 
Fűszeresek, szatócsok, vegyeskeres
kedők, kik nem kizárólag dohauy- 
áruHtassai foglalkoznak, a dohany- 
niauy idején nem kaphatnak semmi 
fele dohanygyártmáayt. A pénzügy 
igazgatóságok nem adhatnak trafik 
engedélyeket. Dohánytermékeket a 
rendes árnál drágábban számítani 
bármiféle címen tilos. A nagyármok 
legfeljebb ciak öt százalékot tarthat
nak vissza a kicsiny heui forgalomra. 
A dohánykisárusok csakis az üzletben 
megjelenő fogyasztókat szolgálhatják 
ki. A reudo'et a dohánytermékek 
ti tolt árusítását akarj* megakadá 
lyozui és biztosítani kívánja a kis- 
trafikosok részére a doháuyraennyi- 
sóget.

Eladó ház.
Jókai-utcán a 20. számú ház 

eladó. — Bővebbet a kiadó- 
hivatalban^__________________

Mai távirataink.
fi Cserna balpartján megvetettük 

lábunkat.
Budapest, nov. 23.

Az osztrák-magyar vezérkar jelenti: 

K eleti hadszíntér:
József főherceg vezérezredes 

hadseregarcvonala: Az alsó
Cserna balpartján megvetettük

lábunkat, egyébként Oláhország
ból nincs jelenteni való. A ma
gyar keleti határon és az erdős 
Kárpátokban a felderítő tevé
kenység élénkebb volt.

Lipót bajor herceg vezértá
bornagy hadseregarcvonala: h e
lyenként fokozott tüzérségi harc. 
Olasz és délkeleti hadszíntér ■

A helyzet változatlan.

HÖFER altábornagy,
a vezérkar főnökének helyettest.

Jáeghiusult angol és francia 
támadások.

Berlin, nov. 23.
A német nagyvezérkar jelenti: 

Nyugati h adszín tér:

Ruprecht trónörökös hadcso- 
porotja : Az ellenség tüzérségi 
tevékenysége az Ancre mindkét 
oldalán és a Sailly szakaszban 
az esti órákban fokozódott. Az 
angoloknak Quedcourttól északra 
a franciáknak pedig a St. Pierre 
Vaast erdő északnyugati széle 
ellen intézett résztámadásai meg 
hiúsultak.
Keleti hadszín tér:

Lipót bajor herceg vezértá
bornagy arcvonala : Smorgontól 
délre erős tüzelőkészités után 
előrenyomuló orosz járőrerőket 
elűztünk. A tiszjuló időjárás foly
tán a keleti tenger és az erdős 
Kárpátok közt különböző helye
ken megélénkült a tüzérségi te
vékenység.

József főhereeg vezérezredes 
arcvonaia: Az erdély,.keleti szé
lén felderítő osztagok csatároz- 
nak. Az oroszok ott erősítése
ket ,kapnak. Oláhországbau a 
helyzet nem változott. Krajová- 
nál egyéb zsákmányon felül 300 
vasúti kocsi jutott kezünkre.

Balkán h adszín té r:

Mackensen vezértábornagy 
hadcsoportja: A Dobrudzsában 
és a Duna melletti több ponton 
ágyutüz.

Macedóniai arcvonal: A harcok 
a Chrida-tótól keletre az el enség 
visszavonulásával végződtek. A 
német-bolgár arcvonalon, a 
Prespa-tótől es a Cserna keleti 
folyása közt több Ízben az 
ellenség részelőretörészeit a Pa- 
ralovótól keletre húzódó magas
lati álláson pedig az ellenség 
erős támadásait visszavertük.

LUDENDORF,
első főszállásmester,
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■ V  Nagy megtakarítás 'M ) 
üzleteknek, gyáraknak, mai 
moknak és gazdaságoknak.
A létező legjobb és legtartósabb

PAPI RSPARGÁT
Csomagolásra 2, 2 '|2i 3 és 4 mm.

vastagságban kg.-ként K. 3*50, 
100 kg. K. 34*-'-.

Postacsomagokhoz kg.-ként K. 4‘20, 
100 kg. K. 400--.

Szőlőkötözéshez (2 és 2‘ .j mm.)
kg.-ként K. 3*50, 1#0 kg. 340. 

Zsákzslnegeknek 4 mm-esből vágva és 
kötegelve kg.-ként K. 3'óü. 100 
kg. K. 350’- -  árban szállítja 
pécsi raktáraiból utánvéttel a

Pécsi Kereskedelmi és Ipar
bank R. T. áruosztálya Pécs.

5 kg.-nál kevesebb nem küldhető. 
Papirkötelek.

Elismerő nyilatkozatok. 
Nagyobb rendeléseknél engedmény.

S í r k ő  r a k t á r .
Siegeltnan H. Wolf

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

Tart raktáron minden kivitelű 
sírköveket.

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

K l e i n  J ó z s e f
szobafestő tapétázd é> mázoló 
Saujhely, Rákócziit 63

l-ső rendű modern kivitel, 
legfinomabb bei- és kül

földi anyagok.
Telephon 22. sz

T Ö R L E I  
PEZSGŐGYÁR

KÉPVISELETE
SÁTORALJAÚJHELYBEN

PRINCZ DÁNU L
törv. bej. keresked ügynökségénél 

Wckerle-íér 2.

ORVOSOK
ajánlják, mint a legjobb 

köhögés elleni szert.

Nincs étvágyam.
a fejem faj, rosszul érzem ma
gara. Ezen rosszullétnek legin
kább gyomorrontás vagy az 
elégtelenül működő emésztő 

sztrvek ar. okai.
Ezen panftí-zok folyton hallhatók, 
ha nem használj* rendszeresen a

Xaiser-jéle /odormenta
IA1

Hosszabb buszná'at esetén ki
tűnő hát iszer étvágytalanság, 
gyomorfájás, fejfájás, gyomor- 

sötés i > szájszag énén.
20 és 40 fiib rés csomagokban 
kapható; Kincsesy Péter, Kádár 
Gyula Kardos Zsigmond ,'yógy- 
taraban hrabéez.y Káimán 
drogériájában Sátoraljaújhely, 
Kronovits .Vtiksa gyógyszerta
rában Nagyiuihaly, Fábián 
Arnold gyógyst. rlárabau llo 
tuonna és Hazay Géza gyógy

szertárában Tök, t, reb, s.

Elsőrangú halcsontos e's halcsont nélküli

F" X J  Z  O
legújabb fakort szerint, valamint különféle 
haskötők, hátegyenesitők, melltartók stb.

" mérték szerint készülnek ..~

L 0 R B E R  S A R O L T A
fűzőtermében Sátoraljaújhely, Kazinczy-utcza 6. sz.

Saját készítményt! kész fűzőkből nagy raktár.
Javítások és tisztítások pontosan készülnek.

f i  „Tungsram lámpa"
| gazdaságos, mert hosszú élettartamú. 

fi mihőségért a gyár szavatol.
Kérje mindenütt a „Tungsram" véd
jeggyel ellátott lámpát. Gyártja az:

€gyesült Izzólámpa és Villamossági 
Részvénytársaság. Ú j p e s t  4.

j f a z a i  g y á r t m á n y !

H irdetm ény.
A „Magyar Olaj és Zsiriparri Központ r. t “

tudomására juttatja az oiajütőknek és mindazoknak, akik 
oiajíölöslegüket a 2544/1916, M. E. számú rendelet 
értelmében elmulasztották bejelenteni, hogy a bejelentést 
űrünbautn Simon sátoraljaújhelyi ezég, főbizomá- 
nyosunknak — kinek hatásköre Sátoraljaújhely város, 
sátoraljaújhelyi, bodrogközi, sárospataki és gálszécsí 
járásokra terjed — haladéktalanul tegyék meg.

Nevezett főbizományosunkat utasítottuk, hogy a 
szabályszerű minőségnek megfelelő olajért, méter- 
mázsánként vasúthoz szállítva, 570 koronát fizessen.

Miután a 3552/1916. M. E. számú reudelet értel
mében olajütök vámot olajban nem szedhetnek, a jövőben 
náluk található olajmennyiségek a hatóság közben- 
jöttével elkoboztatnak.

Felszólítjuk tehát az összes ulajüíöket és mindazokat, 
akik olajfölösleggel rendelkeznek, hogy készleteiket 
nevezett főbizományosunknak haladéktalanul szolgál
tassák be.

Budapest, 1916. november 15.

jlílagyar Olaj- és Zsiripari Központ r. t. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ^

X

Felelős szerkesztő : Landesmann Miksa

SALüÓTARJANI 
Köszénhári) a Részvény társulat

szemérmekéi (szobafütésre és ipari czélokra)

NHUMÁN JENŐ cégnél
Sátoraljaújhely

rendelhetők meg. Ugyanott legjobb minőségű apró és 
durva szemű kétszer mosott kovács szén és koksz 

valamint porosz briket kapható.

Superfosfát-műtrágya Káli só

Nyomatott Landesmann Miksa és Társa könyvnyomdájába!

Péntek, november 24.

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 szeren

szagtalan, nem mérgező, 
olcsó és eredeli üvegekben 
t 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), kez
es 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 r a : 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 vizre.

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

könyvet.

Ilr, Keleti és liiÉji
S á to ra lja ú jh e ly .
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