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gizkalnak utódomban...
„lin már nagyon öreg ember 

vagyok, nem sokáig élhetek, de 
utódom jeles ilju, benne örömem 
telik, bízhatnak benne,"

Ezeket a szavakat a már bár 
Sony koporsóban pihenő Ferenc 
József király mondta, amikor ha
lálsejtelmek lepték meg és lassan 
bucsuzkodott az élettől az ősz bá 
gyadtau ragyogó arany verőfényé
ben, ott ahol a Glorietie sok év
század soha el nem tűnő dicső
ségét és szenvedéseit örökítik 
meg.

Benne bizhatnak igy szók a 
legbölcsebb aggastyán azon l'ér- 
íiuról, ki őt Magyarország évez
redes trónján, Íme most követi és 
akinek nincs más igerete, mint az, 
hogy Európa legbölcsebb uralko
dójának nyomadékain haladjon az 
igazság, a kötelesség, az erény 
felséges utjain.

A világrengés eme legrette
netesebb hangjai közepette top
pant közénk Károly király, l>i ma
gával hozta harctereinkről lelke 
minden frisseségét és olt a lö
vészárokban igaz ember módjára 
megnyiltkozott előttünk, úgy, olyan 
őszintén és leplezetlenül, ahogyan 
a nyugalom egyszerű evetben ta
lán sohse tudtuk volna megtalálni. 
Itt áll előttünk Károly király olyan 
tiszta lélelekkel, ahogyan csak !i- 
vérünket, vagy a fiunkat láthatjuk 
Megismerte Mngyarország gyé
mánt erényeinek értékét szemtől- 
szemben gyönyörködött annak 
kápráztató tüzében és most már 
valójában átérezbeti a nemzet ki 
rályliüségének mámoros lobogá- 
sát.

Mint jahogyan nagybátyjának 
benne, úgy neki, mint bennünk 
öröme telhetik és mint ahogyan 
Ferenc József mondta búcsú sza
vaiban, bizhatunk benne. Bízunk 
az iga ság érzetében, melyet acé 
lossá kovácsoltak a gránátok pö
rölycsapásai, bizunk az irántuk 
való szeretetében, melyet forróvá 
hevített e föld es a trón védel
mében hullajtott vérünk látásán, 
bizunk az ifjúsága tüzében, amely 
összeolvad a magyar lélekből fel 
törő hüségérzelmek örök lángjai
val. Bizunk benne, bizunk önma
gunkban : az örökké élő nemzet 
ben, melyet a .jeles ifjú. bizton 
elvezet a békés iejlődés nagy erős 
és gazdag birodalmába.

Éljen Károly király!

f  cipő eladásának szabályozása.
Becsből jelentik, hogy az csat- 

rák kereskedelemügyi minisztérium
ban tanácskozások folynak a cipő- 
ki i dősben, valamiül á'.taiabau a ci
pőárak maximálása tárgyában,

Rövidesen megjelenik a rendelet, 
mely a polgári lakosság cipészük- 
szükségletének kielégítéséről, a ké
szítési szabályokról és az ár maxi
málásáról intézkedik. Főleg a köz
vetítő kereskelem nyereségének meg- 
állapitázától várják a cipők árának 
maximálását.

A maximális uyereség, amelyet 
a kiskereskedő részére megállapíta
nak, a cipő miuősóge szerint válto
zik. Ebből a szempontból három cso
portot létesítenek, az első csoport
ban az egészen fioom és lakk cipők 
tartoznak, oly képen, hogy „a finomabb 
cipőknél a kiskereskedő nyeresége, 
nagyobb lehet, miut az olcsóbb ci
pőknél intézkedik a rendelet a rak
táron lévő cipők eladási árára vo

natkozólag is, olyképen, hogy a rak
táron lévő összes cipőkre átlagos 
árat állapit meg, amely túllépi nem 
szabad.

A rendelet életbeléptetése után 
gyártott cipőket már a készítő tar
tozik a kicsiuben való eladási árral 
megjelölni.

A nagykereskedő a belföldi 
gyártmányok után a kiskereskedői 
uyereség háromtized részét igényel
heti.

A semleges és szövetséges kül
földről behozott cipőmenuyiségek 
utáu a nagykereskedő és a kiskeres
kedő nyereségének fele és azonkívül 
három százalék prémia illeti. A mér
ték szerint készült cipőknél bizonyos 
irányelvek szerint szintén sziutón 
szabályozni fogják az előállítási költ
ségeket és a megengedhető nyere
séget.

Tehát, mint ez a példa is mu
tatja, lehet iparcikkek árát is sza
bályozni.

rög kathoiikus egyház templomában 
Darajauovieh Ágoston főesperes őfel
sége lelkiüdvéért gyászistentisztele
tet tartott. A református templom
ban Eoyedy Audor hatalmas gyász
beszédet mondott,melyben az elhunyt 
országok atyját, mint tökéletes em
bert apostrozálta. Csokorba szedte a 
leféuyesebb uralkodói élet einbervo- 
uásait jellemezte a legszebb eréuyét 
hogy népeinek sorsa mindig a saját 
sorsa volt.

A statuiquo izr. anyahitközség 
rendkívüli gyászközgyülóst tartott, 
ahol őfelsége iránti részvétét jegy
zőkönyvben öröikitik meg a hálás 
utókor részére, a gyászévbeu, úgyis 
minden évben az évfordulón, öröki- 
jdőköu keresztül kadisch imát mon
datnak „szegénysorsu gyermekek se
gélyezésére,, Ferenc József dijat osz
tanak ki minden évben és részvé
tüknek a miniszterhez intézett távi
ratban adnak kifejezést.

A templomban Néraethy Berta
lan az ő ismert gyönyörű ékes szó
lásává1, a béke fejedelmének a túl
világon örök békét, országának pe
dig békés fejlődésben jövőt esedtt a 
nyitott Frigyszekiéuy előtt az egek 
Urától, a legfőbb Bírótól. Eibensütz 
Izsák kántor héber beszéde és az 
elhangzott gyászd.Jok mélyen meg
hatották az egész gyászoló gyüleke
zetét. A gyászistentiszteleteken, az 
összes hatóságok, testületek, egye
sületek a tanulóifjúság vettek részt 
és künybo borult szemekkel kértek 
békés pihenést a legjobb Uralko
dónak.

A városi képviselőtestület.

Dr. Orbán Kálmán h. polgár
mester, hőn szeretett királyuuk el
hunyta felett érzett mély gyászunk, 
fájdalmunk és részvétünk kifejezése 
céljából novembér hó 2ü. napjának 
délután 4 órájára hívta össze a 
gyászközgyülóst. A nagy király em
lékéhez méltó volt a közgyűlés. A 
képviselőtestület úgyszólván vala
mennyi tagja megjelent és mily 
megilletődéssel hallgatta dr. Orbán 
Kálmán h. polgármester tömör és 
bensőséges szóuoki beszédet. A beszéd 
után indítványozta a polgármester, 
hogy őfelsége emlékét jegyzőköny
vileg örökítsék meg és e város rész
vétének a heliigyiuiniszteihez inté
zet, a trón zsámolya elé juttatandó 
táviratban adnak kifejezést.

A vármegye

főispánja a törvényhatósági bizottság 
tagjait a fiúi és alattvalói, mely fAj- 
da'oiu kifejezése céljából, december
4. napjának délelőtti 10 órájára rend- 
kivüli közgyűlésre hívta egybe.

I A vár os  gyásza.  |
A király halálának megdöbbentő 

esemóuye üli meg a lelkeket s a 
nemzet e kegyetlen hatása alól még 
most sem szabadult fel. Népek, nem
zetek apraja-nagyja keresi fel gon
dolatban a király ravatalát, hogy 
könnyes szemmel és beo9Ő kegye
lettel, áldozzon a nagy halott emlé
kének. Szomorú gyász és részvét 
nyilvánul meg a sok ezer fekete lo 
bogéban, amely a székesfővárostól 
a legutolsó kis faluig is, a házakon 
hirdetője, a király halálának ; a gyász 
és részvét e külsőségein kívül, belül 
a szivekben is bánat ül. Közel egy 
hete, hogy a nemzet árvaságban ül, 
elnémult a zene, vigaszság az or
szágban szerteszét, jeléül aunak, hogy 
elköltözött mindnyájunk atyja, a jó 
király. Minden magyar szive kétsze
resen sajog ezekben a keserű órák
ban. Az első a nagy uralkodónak szól, 
aki mindent megtett népe boldogi- 
tására, a másik az embert siratja, 
akinek aranyos szelíd őszét pihenést 
kiuáló alkonyát zavarta meg a leg- 
csunyább zivatar.

Minden tekintet most Bóos felé 
tekint, ahol a kapucinusok temploma 
gazdagabb lesz egy koporsóval. Egy 
koporsóval, amelybe egy egész his
tória van bezárva.

A tiszáuiuneni ref. egyházkerü
let dr. Tüdős István püspök és Dókus 
Ernő főgondnok elnöklete alatt a 
tagok élénk részvétele mellett tar
totta rendes közgyűlését, amelyen 
Dókus Ernő kegy ele les szavakban 
emlékezett meg Őfelsége haláláról 
és indítványozta, hogy a kerület 
részvétét a trón elébe juttassák és a 
nagy uralkodó érdemeit jegyzőkönyv 
ben megörökítsék. A temetés nap
ján a templomok harangjai megszó
laltatnak és a lelkészek a királyról 
prédikációt tartanak.

Az iskolák.

A vallás- és közoktatásügyi mi
niszter rendelet© is leérkezett, mely 
szerint a temetés napján az összes 
iskolákban a tanítás szünetel. Ezen 
a napon az összes tanintézetek 
gyászisleni tiszteleten tartoznak meg 
jeleuui, még pedig miuden tanuló a 
saját feiekezetónek gyászistentiszte
leten.

A temetés napján az összes 
hivatalokbsn munkaszünet volt, A 
bíróságnál az e napra kitűzött tár
gyalások elhaiasztsttak.

Gyászistentiszteletek.

Csütörtökön a temetés napján 
az Összes felekezetek gyászistentisz
teleteket tartottak, még podig a gö

L a p u n k  m a i  u á m a  4 oldal
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A jótékony cgy«sll«tck
is méltó raódou veszik részüket a 
gyászból As isr. Nőegylet gyász* 
gy ülést tartott, ahol őfelsége her
vadhatatlan emléket jegysőkönyv* 
ben megörökíteni, két 600 k. alapít
ványt létesítenek, egyet Istenben 
boldugölt Őfelsége emlőkére, a má
sikat Zita királyné őfelsége nevére, 
melynek kamatait minden évben egy 
asegóuysorsu hadiárvának juttatják 
As israeüta népkonyha egylet ün
nepi ebédet adott, ahol Kozma Ár
min tanító méltatta a mai gyásznap 
jelentőségét és 135 gyermeknek szív
hez szólóan magyérázta azt a mér
hetetlen veszteséget, amely orszá
gunkat a király halálával érte.

A temetés uapjáuak délutánján 
az üssses üzletek, műhelyek, gyárak 
oárva voltak és mindenki áldozott 
az emlékezés oltárán.

Az egész város a gyászoló fiú 
keserű bánatával állta körül képze
letben aa ősz Atyának sötét ravatalát- 

tíü magyar nemzetének minden 
fia ájtatos imával zokogva emelte 
fel szivét a miudensóg Teremtőjéhez 
oseudes pihenést és megnyugvást 
esedve sokat szenvedett fáradt lel
kének.

yi készletek bejelentése
Kézbesítik a bejelents lapokat.

A közélelmezés kérdésének ren
dezése jelentős fordulathoz érkezett. 
Az orszug eme legfontosabb ügyének 
intézésére hivatott hatóság feje, úgy 
látszik, helyes érzékkel fogta föl * 
reábizott uagy feladatot s erelyes 
kézzel, okos es célravezető rendel
tekkel igyekszik a „tejjel-mézzel folyó 
KauaanuakN, a magyar föld lakóinak 
egyszerű mege.hetesét, ellátását biz
tosítani abból a termés eredményéből, 
amit az ország földjéből ki tudott 
hozni az itlhoamaradt munkások, 
munkásnak do gos két keze.

llogy isteua dúlta földünk ez 
évben is megteremtette azt, árui 
lélfeutarlásunkhoz szükséges, az két
ségtelen. Minden bizonnyal nem 
öntött azonban magúból annyit, hogy 
egyesek, lelve a bekövelkezendu 
limestől, tu halmozhassak w legfon
tosabb élelmiszerekkel éléskamráikat 
s elvonják ezzel a forgalomból azt 
a mennyiséget, amelynek helyes, 
egyenlő mer lekkel való eloszlásával 
pedig mindenki megkaphatna minden
napi betevő falatjai.

A közélelmezési hivatal elnöke, 
amikor maga elölt látja az ország 
szükséglete', igen helyesen ludui 
akarja legelső sorban azt, hogy kik 
vaunak teljesen, vagy részben ellátva, 
útin halmozzuk-e lei egyes huztar 
tások az élelmiszereket meg nuiu 
engedhető mértékben s ezeknek a 
háztartásoknak a tagja', ellátottságuk 
dacára nem állanak-e oda azon el
látatlanok sorába, akikről neki keli 
gondoskodnia abból a készletből, amit 
a túl előrelátó háztartások még ren
delkezésre hagylak,

Minden bizonnyal osakis az ez 
iiáuyu helyes kép alapján lesz mód 
jáhau a közélelmezési hivatalnak 
megállapítani azt, hogy az országban 
hány léleknek az ellátásáról kell 
gondoskodnia s a rendelkezésre álló 
készleteit hogyan kell szétosztania, 
hogy éhesen senki se maradjou. E< 
voituuk iá készülve, hogy enuek az 
iotéskedesuek alapjául a hatóságok

nak a legsürgősebben össze kell 
Íratni a háztartások készleteit.

Nem szabad tehát az erre vonat
kozólag kiadott rendelkezést zakla
tásnak vennünk, hanem oly polgári 
kötelességnek kell tekintenünk, a 
mellyel segítséget nyújtunk a köz
élelmezési hivatalnak arra, hogy 
hivatásának megfelelhessen.

A készletek bejelentésére a pol
gármester bejelentő lapokat ad ki. 
A háztartások fejé a bejelentő lapok 
rovatait a valóságnak megfelelően 
tintával kitölteni s azt december hó 
10 ig a polgármesterhez juttatni kö
teles. Ezeken a lapokou fel kell 
jegyezni a liszt, búza, rozs, árpa, 
bab, borsó, lencse, cukor, kávé, 
burgouya, sertés- és libazsír, valamint 
olvasztott vaj mennyiséget, amivel 
az illető háztartások rendelkeznek.

A készletek a valósághoz hív 
feltárása ma már azért is rendkívül 
fontos, mert a
magánháztartásokban felhalmozott 

élelmiszerek is rekvirálhatók.
A hivatalos lap- keddi számában 

a kormánynak egy nagyon fontos 
reudelete jelent meg, moly az élel
mezési cikkek eddiginél igazságosabb 
és egyenletesebb felosztása céljából 
igen messzemenő intézkedési joggal 
ruházza fel a Közélelmezési Hivatalt. 
És pedig felhatalmazza arra, hogy a 
különbözőélelmicikkekből személyen 
iéuti fogyasztható mennyiséget — 
póidául a lisztre vagy keuyérre vo
natkozó napi adagokat — az eddigi 
szabályoktól eltérőleg állapíthassa 
meg, más szóval rikvirálhassa, to
vábbá hogy mindennemű élelmezési 
cóira használható terményt és őrle
ményt nemcsak termelőknél, vagy 
kereskedőknél, de magánháztartások
ban is rekviráíhasson.

A kimutatásba a december 10 iki 
állapot veendő fel. Aki a készlet- 
bejeleutóst elmulasztja, vagy valótlan 
adatokat jelent be, a készlet elkob 
záson felül Ü00 kor. pénzbüntetéssel 
és 2 hónapi elzárással büutettelik.

|  jtfoskovitz 3ván |
A négy világtájon bömbölnek 

az ágyuk, pusztulást és halált zú
dítva az emberiségre. Köpködnek, 
csattognak a golyók, villognak a 
kardok szuronyok, friss embervér 
áradatában fürdik a kelő nap és sá
padt emberroucsokra veti sugarait 
az éj örök vándora a hold.

Lángban, tüzesőbeu ál-'unak fal
vak, városok, a békés polgárok 
százezrei letették a béke szerszá
mait és két marokkal öldöklő szer 
számokat ragadnak.

Az újságíró publicista kibonta
kozik a papirok halmazából, leteszi 
a tollat és amiről egy ember életen 
át prédiká', a béke szent jegyében, 
az emberiség éslángolóan szeretett ma 
gyár haza védelmiben, kardot köt a 
szürke robotos is.

Moskovitz Iván. Egy név, egy 
fogalom, mégis tengernyi érték. 
Moskovitz Iván, a betűk, az írás 
harcosa, felköti a még nem ősei kar. 
dját, beáll a csatasorba, abba regi
mentbe, ahol az élet célok, az elpi
hent energiák, egy véres küzdelem 
ben ku m illáinak, ahol a szivek em
bere, a káprázatok hérosz is egy

szent cél felé törekszenek és ez a 
diadal.

Moskovitz Iván olnieut. Mosko
vitz Iván úgy ment el, hogy tudtuk 
hiába várjuk, lessük visszatértét. A 
mit ő akart, azt teljes lélekkel, szív
vel ak'. rta, az élete a drága élete 
▼ olt a legkisebb előtte, amit akara 
tának martalékjárói oda dobhatott.

Hogy vártuk reménységgel a 
híreket róla, felderuit az arcunk 
megkönnyebbült a lelkünk, dobogott 
örömtől a szivünk, ha hirt adott ma
gáról. De örömeinket letorzitotta el
halványította a jövendő félelme. 
Tudtuk előre Moskovitz Iván a csupa 
szív ember írásaiban mi már nem 
gyönyörködünk. A legszigorúbb kö
telességeidet mártírja csak egész ér 
lékben tudta megtenni kötelességét.

Ma már halott. 10 napig sajgott 
u lelkünk üsszeszorult a szivünk, 
ölte szaggatta a kétkedés. Ma már 
tudjuk a bizonyosat Moskovitz Iván 
a hazájáért hősi halált halt. Golyó 
tépte teteme, ma már megszenteli 
honi földben nyugszanak és i.uittes- 
tén keresztül fújó paripák szágul
danak a kivívott diadalra.

És megmozdul a rög halottak 
órájau, Moskovits Iván a publicista 
kiszáll áirjából. riportot ir saját vé
rével a győzelemről és úgy száll 
vissza szent Péterhez a mennyek 
országába, lapot oHuálni. A sok-sok 
elhunyt életért kiöntött könnyek 
özönében, most már ott folynak a mi 
határtalan báualuuk könnypatakjai is.

Siratjuk a pub.ici tát, aki halált 
halt a rajongva szeretett magyar 
Hazájáért.

Legyen neki könnyű a főid, a 
melyért nctues vérét Kutatta.

H I R £ K .

— Vaskorona rend. Őfelsége dr. 
TüOiuau Miulós 15. helyőrségi kór
házi vezértörzsorvosnak, akit gyer
mekkorának eiuékei városunkhoz 
tűznek, az ellenséggel szemben kitűnő 
szolgálata elismeréséül a Vaskorona- 
reud 111. osztályát a hadiékilméimyet 
díjmentesen adományozta.

— Tanítónői kinevezés. A kassai 
megyés püspök a megüresedett 
zerapiénrónai r. k. tanítónői állasra 
Polovizscsak Berta okleveles tanítónőt 
nevezte ki.

—  Lelkész! kinevezés. Lapp Antal 
ungvári megyóspiispök ifj. Karezub 
Hal laski ielkészt Koromlakra plébá
nossá nevezte ki.

—- Karácsonyra lesznek egy ko
ronás bankjegyek. Az Osztrák-Magyar 
Banknál sürgősen dolgoznak az egy 
koronás bankjegyek kiadásán s va
lószínűleg karácsonyra mar forga
tómba is hozzák az uj papír egy fcu 
ronásokat, Egy idejűleg megkezdik a 
kétkorouás bankjegyek bevonását s 
jobbat csinálnak, mint a régiek vol
tak, A háború utáu pedig úgy a 
két, mint az egykoronás papírpénzt 
kivonják a forgalomból.

—  Tanitél kinevezés. A megyés- 
püspök a megüresedett bodrogolaszi-i 
róni. kath. káutortanitói állomásra 
Lukács Péter oki. tanítót neveste ki.

— A vámőrlő-malmok ellenőrzése. 
Az Országos Közélelmezési Hivatal 
tegnap a vámőrlő-malmok megreud- 
szabályozása ügyében rendeletét bo- 
esájtott ki. Felhívja az alispán, el- 
lenőrizse szigorúan, hogy csakis őr

lési tanúsítvány alapján őröljenek, a 
szedett vám mérvét kifüggesszék és 
alkalmazzák, a lehető magas fokot 
érjen el, a váradijakat a H. T.-uek 
szolgáltassák be. Ez utóbbi a vár
megyére annál foutosabb, mert első
sorban ebből elégítik ki a vármegy e 
küzszükségletét.

—  A munkaadók rokkant alkal
mazottakat fogadhatnak fel. A m. kir. 
Kokkautügyt Hivatal sátoraljaújhelyi 
intézetében. A sátoraljaújhelyi rok- 
kautügyi intézet ezúton is értesíti a 
megye közönségét, hogy ha bármi
lyen ipari vagy mezőgazdásági al
kalmazottakra vau szüksége, fordul
jon a sátoraljaújhelyi rokkautiigyi 
intézet M u n k a k ö z v e t í t ő  i r o 
d á j á h o z ,  ahol felfogadhatók o‘y 
rokkant katonák alkalmazottul akik 
valamilyen testrészükre c ionkák, 
vagy bénák ugyau, de megfelelő 
munkák végzésére alkalmasok. Kü
lönösen gazdasági felügyelői, mun
ka felügyelői, ssoigai, erdő, mező és 
ójjeliői, csősz, kerülő, kondás, inas, 
szolgai 0s hasonló állásokra lehet 
kapui igen megbízható rokkant ka* 
tonákat. A rokkant katouák kívá
natra bemutatásra eiküldetaek.

—  Elkobzott iisztküidemény. Az
elmúlt héten a hatóságnak tudomá
sára jutott, hogy a nagy mihaiyi 
állomáson szénával megrakott vasúti 
kocsiban 50 zsák lisztet akarnak 
Gaiiciába kicsempészni. A csendőrség 
nyomban megindította az eljárást és 
csakhamar konstatálta, hogy az egyik 
Galíciába szánt kocsirakomáuy baa 
tényleg nagyobb mennyiségű liszt 
van, amely a sauoki cs, és kir 
helyőrség tiszti étkezde részére volt 
szánva. A hatóság a lisztet kfogiaiu 
óh megindította az eljárást an n a k  
kiderítése céljából, kitől lett vásárolva 
a liszt.

— A Tokaj Hegyaljai Szőlősgaz
dák Szövetkezetének igazgatósága 
áltál kiküldött, gróf Széchenyi 
Ernő, Hegedűs Sándor és Szabó 
Sándor tagokból álló bizottsága 
f. hó Ü2-éu Sátoraljaújhely beu 
a főispán hivatalos helyiségében ülést 
tartott, melyen a lörkölyfőzés tekin
tetűben nitrgáiiapodolt Moulseinual, 
Fürerrel és Öéér Oszkárral, s elha
tározta, hogy Sátoraljaújhely, Sá
rospatak, Olaszliszka, Erdőbénye, 
Tokaj, Tárcái, Mád és Abaujszáulú 
községekben való főzésre az enge
dély kiadásút kéri. A törköly főzés f. 
évi december hó 15 éu megkezdődik.

—  Megvizsgálják a kózipodgyászo- 
kat. A hivatalos lap reudHetet kö
zöl a gazdasági termények, lisztue* 
miiek és egyes mezőgazdasági ter
ményekből előállított ipari termékek 
vasúton vagy hajón úti- és kézipod- 
gyászkéut való szállításának ellenőr* 
zéséről. Eszerint mindazokra a kézi 
podgyászokra amelyek gazdasági ter
ményeket vagy mezőgazdasági ter
ményekből előállított ipari terméke
ket tartalmaznak, kiterjesztik a szál
lítási igazolvány használatának kö
telezettséget. A kézipodgy ász meg
vizsgálása a vasúti kocsiszakaszokbau 
illetőleg a hajón tortóaik. Az Ürszá 
gos Közélelmezési Hivatal rendelke
zéséhez képest az utipodgy ászok 
vizsgálatát a feladás előtt végzik, 
podgyászt csak akkor Vehetnek fel, 
ha a vizsgálatot teljesítő közeg a 
felvételt megengedi, Közli a rende
let a helységek neveit, mely ék pék 
állomásaira utipodgyászkóut feladott
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küldeményeket meg kell vizsgálni s 
amelyeken az ország területén kívül 
ebé helyekre feladott podgyászt a 
feladás előtt vizsgálják meg. A ren
delet december elsejéi] lép éltebe.

— Halálozás. Reichard József 
helybeli születésű kereskedő Buda
pesten elhalt. Nagyszámú előkelő 
rokonság gyászolja.

— Hadifoglyok élelmezése. Álta
lánosan hangoztatott elv ma a taka
rékosság minden vona'on, Magyaror
szág miniszterelnöke is nyíltan ki
jelentette, hogy a legnagyobb taka
rékosságra vagyunk utalva és euuek 
szigorú betartásával leszünk képesek 
oilensógeiuk tervét, a kiéhestetést 
megakadályozni és ily módón tudunk 
ssak ellenségeinken diadalmaskodni. 
A fogyasziast miuden téren redu
kálni keli és különösen be kell tar
tani a liszt adagolására előirt meoy- 
nyiséget, ái. ez a hadifoglyok élei 
mezesénél is, ahol szigorúan betar
tandó. hogy egy hadifogoly részért 
naponként legfeljebb 390 gramm 
liszt baszuálható fel. Figyelmeztet 
jük ezen rendelet pontos betartására 
gazdáinkat, mert a cst-ndőrsóg uta
sítva lesz bejelenteni azon gazdasá 
gokat, ahol ettől eitérŐleg a foglyo
kat kenyérrel bővebben élelmezi* és 
az ilyen gazdaságokból a hadifog
lyok be fognak, vonatni. Pótoljuk 
tehát a hadifoglyok kenyeradagjál 
egyéb kenyérpótló anyagokkal.

— Agitáljunk. Alig nyíltak meg 
a jegyzések első napjai és noha a 
trónváltozás nagy eseményei elterel
ték kissé a figyelmet a hadiköicsönrő , 
mindazonáltal igy is megállapítható, 
hogy máris nagy összegű alairáso* 
történtek s az agitáció sem szünetelt. 
A közigazgatás és más hatóságok 
szervei országszerte megruozdu.tak. 
Egyes helyeken a főispánok, vagy 
a vármegyék más fŐiisztviselöi járjak 
be a kerületeket, püspökök pásztori 
levelekben, lelkészek a szószékrő. 
buzdítják híveiket, tauitók az iskolás 
gyermekek utján oktatják ki a szülő
ket a hadiköicsöu előnyeiről, jegyzők, 
földbirtekosok, gazdatisztek s aüala- 
han mindazok u vezető elemek, a 
melyeknek a társadalom különböző 
rétegeire hatásuk van és a néppel 
állandóan érintkeznek, látható ered
ménnyel világosítják fel az ország 
lakosságát arról az igazságról, hogy 
legjobb adós uz állam s legbiztosabb, 
leghasznolbajtóbb lősebsfeklttós a 
hadikiücsÖD. A meggyőzés mnukájá- 
nak sikerét semmi sem mutatja 
jobban, mint az, hogy már eddig is 
nagy számmal érkeztek apró jegy
zések, A százezrek és miiiiók mellett 
kisemberek 1ÜQ--2Ö0 koronás alá
írásai. Ezek épen oly becsesek, mint 
a nagyok. A tenger vize is apró 
patakok üsszefyjyásából gyülemiik 
együvé. Akik tehát ismerik a uöpet, 
óév- és személy szerűit, tudják 
vagyoni viszonyaikat s jól tudják 
azt is, hogy miuden hazafiul felbuz
dulás mellett is, mégis vannak köztük 
csökönyösek, nuzódók, tépeiődők ; 
keressék fel az ilyeneket, ne szűnje
nek meg az agitáció munkáját 
tovább folytatni. Felvilágosító, okos, 
meggyőző rábeszéléssel újabb és újabb 
száz koronácskák jegyzéseinek gyűj
tésével növelhetik a nemzeti ligy 
sikerét s egyúttal Önmaguknak is 
elévülhetetlen nevet szerezve, bizto
síthatják a nemzet háláját. Akinek

csak egy kis módja, alkalma nyílik, 
agitáljon a hadikülosön rain.'l nagyobb 
sikere érdekébon.

Mai távirataink.
2421 főnyi legénységet elfogtunk.

Budapest, nov. 30.

Az osztrák-magyar vezérkar jelenti: 

Keleti hadszíntér:

Mackennen vezértábornagy' 
hadcsopoctja : A sikeres előre
nyomuló dunai hadsereg a fo
lyón való átkelése óta 43 ro
mán tisztet 2421 főnyi legény
séget 2 nehéz és 36 tábori ágyút 
7 kis ágyút és 7 gépfegyvert 
szállított be.

József főherceg vezérezredes 
hadseregarcvonala: Falksnhayn 
tábornok csapatai tegnap elfog
lalták Pitestil és Kampolungot. 
Kampolurigban 17 tiszt, 1200 
íőuyi legénység, 7 ágyú és szá
mos málha jutott a bajorok ke
zére.

Az Uz völgy és a Tatárszo
ros között az oroszok kemé
nyen szorongatott román szö
vetségesük teher mentesítésére 
szánt támadásaikat nagy töme
gekkel folytattak.

Arz és Kövess tábornokok 
hadseregei csaknem egész arc
vonalon éjjel-nappal elkeseredet
ten viaskodtak a mindig újra 
előretörő ellenség sok helyen 
ember-ember elleni harcok foly
tak. Az orosz roham összeom
lott, kis helyi_ előnyök nem vál
toztatnak. Azon, hogy az ellen
ség nagy áldozatai tegnap is 
hiábavalók voltak. A harc to
vább folyik.

Lipót bajor herceg vezértá- 
aornagy hadseregarcvonala : Ninc 
jelentős esemény.

Olasz hadszíntér :

Görztől keletre és a Karszt 
fensikon a tüzérségi barc időn- 
kint nagyon élénk volt.

Délkeleti hadszíntér:

Albániában a helyzet válto
zatlan.

HÖFER altábornagy,
a vezérkar főnökének helyettese.

Kampolungot elfoglaltuk.
Berlin, nov. 30.

A  német nagyvezérkar jelenti: 
Nyugati hadszíntér t

Az Ypern-hgjiáában ellenséges 
osztagok erős tüzérségi előkészítés

után mintegy három kilométer 
szélességbea mrgtámadták állá
sainkat, tüzelésünkkel, némely 
helyen pedig közelharcban vissza
vertük őket.

Ruprecht trónörökös had
csoportja: A ködös időben a 
tüzérségi harc csak Serrenes, az 
Ancre között, valamint a St. 
Pierre Vaast erdő két oldalán 
elterülő szakaszon fokozódott.

Keleti hadszíntér:
Lipót bajor herceg hadsereg

arcvonala : Nagyobb harci tevé- 
kenyéég nem volt.

József főherceg vezérezredes 
arcvonala: Az erdős Kárpátok
ban és a moldvai határhegység
ben az oroszok folytatták táma
dásaikat anélkül, hogy fontos 
eredményt értek oolna el, az 
oroszok súlyos veszteségeket 
szenvedteo és kis helyi előnyök
kel kellett megelégedniük.

A Nyugatromániában vissza
szorítottuk az ellenséges utó
védeket. Pitestin kívül tegnap 
Kampolungot is elfoglaltuk, ezzel 
megnyitottuk az utat a törcsvári 
szoroson át. Itt 17 tisztet, 1200

Jótá llás a biztos sredményért.

Törvényesen
védve.

i
l .  R e l t t e r  O s z k á r
nagybecskereki ny. főkapitány és 

fajbaromfi-tenyésztőnek 
nagyszerű találmánya a

„ p a t k A n i n "
patkányirtó-szer, (nem méreg) mely 
emberre és háziállatokra nem ártalmas 
sfölmul minden 1 % . i 7 y  
más irtószert. 1 *r * 3
mely elegendő körülbelül 60 patkány 
kiirtásához. — Minden dobozhoz 
használati utasítás van mellékelve. 
Ismertető prospektust, melyben le van 
írva, hogy különféle nagyságú gazda
ságban hány adag használandó, — 
kérésre ingyen kild  a PATKÁNIN 
gyár egyedüli elárusítója, a Torontáli 
Agrárbank Részvénytársaság Nagy- 

becskereken.

Eladó ház.
Jókai-utcán a 20. számú ház 

eladó. — Bővebbet a kiadó- 
hivatalban.

Menyasszonyi kelengye
bevásárlásnál ajánljuk
Szegő Sándor

ruliaáruháznak nagy fehérnemű osz
tályát. Esőlrangu áruk, olcsó árak.

A csodás hatású FÖLDES-féle

M A R G I T
főnyi legénységet, 7 ágyú és 
számos málha jutott bajor csa
patok kezére. Őfelsége „Kőnigin“ 
nevű vértesezredének Ciolemes- 
tinnél elfogott egy 17 tisztből és 
1200 főnyi legénységből álló 
ellenséges oszlopot és ez alka
lommal 10 ágyút, 3 gépfegyvert 
zsákmonyolt.

Balkán hadszíntér :

Mackensen vezértábornagy 
hadcsoporta : A dunai hadsereg 
harcolva tovább előrenyomul. A 
dunai átkelés óta a hadsereg 43 
isztet 2421 főnyi legénységet el- 

Macedón-arcvonal: Monasztir- 
tól északkeletre meghiúsult egy 
ellenséges előretörés a Gruniste 
mellett emelkedő várhegy nyu
gati széléről, amelynek csúcsát 
az utóbbi napokban az ellenség 
gyakran eredménytelenül támadta. 
A szerbeket újra elűztük.

LUDENDORF, i
első főszáliásmester. !

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 iugraeutes, leg
finomabb nüvéuyzsirokból ké
szült, kellemes szagu, kitünően 
nabzó szappan igen kiadós, miért 

családi használatra a leg
alkalmasabb.

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

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

denkorra elmulasztja
a szépiákét.

Ára 1 20 fillér. Kapható minden 
gyóyytárban s drogua-keroskedés- 
ben. Hozzávaló Marglt-Cróme 1-20 
ós 2 40 K ás tégelyekben, Margit- 
Pouder 1 kor. 20 fillér. Gyárija:

F ö ld es K elem en o t o s z e r é s z  A rad.

< r
€gy jó házból való fiú

tanulónak
an •

f iz e t é s s e l  felvétetik.
-------------------- á *

Csodás hatású arozszőpitő ős finomtiő 

a v ilág h írű  FÖLDES féle

A N G I T
C R É M E  é s  
S Z A P P A N

a Margit-oréme zsirtalan, ártal
matlan,rögtön szépít. Árai 20K.

A Földes-féle Marglt-szappan pár nap
alatt lemossa a szeplőkot. májfoltokat 
sm egszüntot m indenbőrbajt. Ára 1*20

Kapható minden gyógyszertárban 
drogériában s illatezerkereakedeeben.

6 koronás rendeléseket bérmentve küld

F öld es K elem en  . S í í í L  A rad on .
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■ V  Nagy megtakarítás ' M
Üzleteknek, gyáraknak, mai-
moknak és gazdaságoknak.
A leteld legjobb és legtartósabb

PAPI RSPÁRGÁT
Csomagolásra 2, 2> 3, 3 és 4 mm. 

vastagságban kg.-ként K. 3*50, 
100 kg. K. 348*-.

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

Szélőkötözáshez (2 és 2>a mm.) 
kg.-ként K. 3*50, 1#0 kg. 340.

Zsákzsinegeknek 4 mm-esből vágva és 
kötegelve kg.-ként K. 3‘60, 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 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 Gyula-utcca 3.

Tart raktáron minden kivitelű 
sírköveket.

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

Kl e i n  J ó z s e f
szobafestő tapétázó é s  mázoló
Saujhely, Rákóczi-u. 63

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

földi anyagok.
Telephon 22. sz.

T Ö R L E I  
PEZSGŐGYÁR

KÉPVISELETE 
SÁTORALJAÚJHELY BEN

PRINCZ DÁNIEL
törv. bej. keresked ügynökségénél

Wekerle-tér 2.

ORVOSOK
ajánlják, mint a legjobb 

köhögés elleni szert.

Nincs étvágyam.
a fejem fáj, rosszul érzem ma
gam. Ezen rosszullólnek legin
kább gyomorrontás vagy az 
elégtelenül működő emésztő 

szervek az okai.
Esen panaszok folyton hallhatók, 
ha nem használja rendszeresen a

Xaiser-jéle fodormenta
hl

Hosszabb használat esetén ki
tűnő háziszer étvágytalanság, 
gyomorfájás, fejfájás, gyomor- 

sütés és szájszag ellen.
20 és 40 filléres csomagokban 
kapható: Klncsesy Péter, Kádár 
Gyula Kardos Zsigmondzvégy- 
tarában és Hrabéczy Kálmán, 
drogériájában Sátoraljaújhely, 
Kronovita Miksa gyógyszertá
rában Nagyraihály, Fábián 
Arnold gyógyszertárában llo 
tuonna és Hazay Géza gyógy

szertárában Tőkclerebes,

Elsőrangú halcsontos és halcsont nélküli

n r  f ű z ő k
legújabb facon szerint, valamint különféle 
haskötők, hátegyenesitők, melltartók slb.

mérték szerint készülnek 

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

Saját készitményü kész fűzőkből nagy raktár.

Javítások és tisztítások pontosan készülnek.

fi „Tungsram lámpa"
gazdaságos, mert hosszú éleltartamu. 

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

Egyesült IzzólámpaésVillamossági 
Részvénytársaság. Ú j p e s t  4.

j t a z a i  g y á r t m á n y !

árverési hirdetmény.
A lu l irt dr. G rlinva ld  Hugó sátora ljaújhelyi ügyvéd, 

mint M iille r Salamon nátafalvai lakosnak igazolt meg
bízottja ezennel közh írré teszi, hogy a nevezett ügyfele 
által Fuchs László  budapesti lakosnak eladott s utóbbi 
által a k ikö tö tt határidőben át nem vett 62 hektoliter és 
47 liter 1915. évi termésű hegya lja i bor Sátoraljaújhely
ben 1916. évi deczember hó 4-én délután 3 órakor 
dr. Kova liczky E le k  sátora ljaújhelyi kir. közjegyző 
Kazinczy-utcza 28. szám alatti irodahely iségében kir. 
közbenjötte mellett a kereskedelm i törvény 352. szakasza 
alapján megtartandó nyilvános árverésen Fuchs László 
budapesti lakos, késedelmes vevő költségére, kárára és 
veszélyére, készpénzfizetés mellett, egy tömegben a leg 
többet Ígérőnek becsáron alul is el fog adatni.

A  botok Sárospatakon Sp itz An ta l pinezéjében 
vannak elhelyezve, az árverés napjáig M iille r Henrik 
sátoraljaújhelyi lakos Molnár-utcza 25. szánni lakásán az 
árverezni szándékozóknak egy borm inta megtekintés 
végett rendelkezésre áll.

K ik iá ltás i ár hektoliterenként hordóval együtt 435 
korona, bánatpénz 5000 korona. A  borok az árverés 
napját követő nyolez napon belü l átveendők, kifizetendők 
és e lszá llitandóc; a vételi illetéket a vevő viseli.

Sátoraljaújhelyen, 1910 évi november 26.

Dr. Grftlnvald Hugó,
mint M iille r Sa lam on megbízott ügyvédje.
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felelős szerkesztő: Landesmann Miksa

SAL0ÓTARJAN1
Kőszénhánya Részvény társulat

szénterinékei (szobaiütésre és ipari czélokra)

NEUMAN JENŐ cégnél
Sátoraljaújhely

rendelhetők meg. Ugyanon 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 könyvnyomdájában Sátoraljaújhely,

most igen alaposan kell 
védekeznünk, mert kolera, 
vörheny, kanyaró, typhus, 
himlő és egyéb ragályos 
betegségek most fokozot
tabb erővel lépnek fel, mim 
más időkben, miért is szük
séges, hogy minden ház
tartásban egy megbízható 
fertőtlenítő szer kéznél 
legyen. A  jelenkor legmeg
bízhatóbb fertőtlenítő szere a

L ír a i
szagtalan, nem mérgező, 
olcsó és eredeti üvegekben 
1 kor. 25 fillé ré rt 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 
puhítja és illatossá teszi a 
bőrt. Egy kísérlet és Ön a 
jövőben kizárólag ezen 
szappant fogja használni.

Á r a : 2 korona.

Mimii
erősen antiseptikus hatású 
szájvíz. Szájbiizt rögtön és 
nyomtalanul eltüntet és a 
fogakat konzerválja. Hasz
nálandó továbbá orvosi 
utasítás szerint toroklobnál, 
gégebántalmaknái és nátha 

esetén gurgulázásra. 
Néhány csepp elegendő 

egy fél pohár vizre.

reileti Iv e g je  i t o i m
Az összes lysofornkészit- 
mények kaphatók minden 
gyógyszertárban és drogé
riában. Kívánatra bárkinek 
ingyen és bérntentve meg
küldjük az „Egészség és 
fertőtlenítés" című érdekes 

könyvet.
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