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Megdicsőült királyunk elhunyta 
fölötti részvétének kifejezést adandó 
Zemplén vármegye törvényható
sága, f. hó 4-én rendkívüli köz
gyűlést tartott.

Borult, szomorú, esős s inte a 
lelkeket nyomasztó hangulat kiút 
a természetben, mély gyász meg
ható csendje es leketesége a köz
gyűlési teremben.

A bizottsági tagok feketében 
tömegesen vonulnak be, hogy 
nagyságához méltó módon hodol-1 
janak a nagy király emlékének.

A  belépő Szinyei-Merse István 
főispánt mely csendben iogadták. 
Meghatottság az arcokon, meg
hatottság a lelkekben. A főispán 
elfoglalja elnöki székét s máskor 
oly zajos elevenségtől nyüzsgő 
terem, mai szokatlan hallgatásába 
szinte bántó hangon sivit bele az 
elnöki csengő. A főispán az ülé.t 
megnyitja és mintegy vezényszóra 
felemelkedik mindenki a helyéről, 
hogy állva hallgassa végig mint 
hódol a iőispán a jó király emlé
kének.

A főispán gyászbeszéde;
Mélyen tisztelt Törvényha

tósági közgyűlés !
A legmélyebb megrendülés

sel gyűltünk egybe, hogy mér 
heteden gyászunknak, bána
tunknak, s elévülhetetlen ke
gyeletünknek kifejezést adjunk 
s a megdicsőült nagy király 
emlékét megörökítsük.

Szavam gyenge, hogy mél
tóan iejezhessem ki fájdalmun
kat és még gyengébb, hogy 
méltóan ecsetelhessem a meg
dicsőült király nagyságát, me
lyet a történelem van hivatva 
megörökíteni, de ez igaz és 
mélységes fájdalom, mely mind 
nyájunk szivét marcangolja, némi 
enyhülést kell, hogy találjon 
ebben, hogy gyenge szavaim
mal is áldozzon nagy emléké
nek.

A megdicsőült nagy király 
két emberöltőt meghaladó ál
dásos uralkodása a legsúlyosabb 
időkben kezdődött s végződött 
Trónralépésekor vérözünbe fűlt 
a világ 8 különösen drága ha
zánk, mely élet halál harcot ví
vott ősi alkotmánya és szabad
ságáéit________ _______ _____

A megdicsőült király böl
csessége, jósága atyai szeretete 
lehetővé tette, hogy uralkodá
sának második évtizedében a 
századok óta lenuállott ellenté
teket kieg-yeolitse és Szent Ist 
vánkoronájában egyesítse a ki
rályt és nemzetet.

A magyar nemzeti állam 
példátlan fellendülésének indult 
s a nemzeti imádattal övezte 
felkent királyát s törhetetlen 
hűséggel és alattvalói hódolat
tal környezte.

Az isteni Gondviselés müvé
nek tekinthetjük, hogy hazánk
nak ezredéves lennálhtsnkof 
adott ily nagy fejedelmet s az 
ő bölcsessége vezethetett be a 
második ezredévbe,

A béke áldásai után most 
egy reánk kényszeritett hábo
rúban létünkért kell küzdeniink. 
E küzdelem bizonyította be lég 
jobban, mily erőforrást jelent 
a szent István koronájában 
egyesült nemzet és király egyet 
értése, mily szilárd alapja az, 
de nemcsak a legmagasabb 
trónnak, hanem a Monarchiá 
nak is s mily kimeríthetetlen 
az ónálló magyar nemzet hű
sége fiainak hősies önfeláldo
zása és áldozatkészségé.

A megdicsőült király végte
len bölcsessége s nagy állam- 
térfiu képessége teremtette meg 
az előzmények után, bizony nagy 
önmegtagadásával ditiő szövet- 
getnielynek keretében vívjuk di
csőséggel e világháborút s a 
mely nagy nemzetek szövetsé
ges fejedelmei s népei most 
velünk együtt siratják s gyá
szolják nagy királyunkat.

A nagy megpróbáltatásokat 
és legsulyosabh csapásokat is 
fejedelmi nagysággal viselte 
bámulatos kötelességtudása soha 
sem lankadt s vigaszt egyedül 
népei szeretetében keresett és 
talált — mélyen megható en
nek megnyilvánulása legmaga
sabb végrendeletében, melyben 
azt mondja, hogy:

„Szeretett népeimnek igaz 
köszönetét mondok azért a 
hűséges szeretetért, amellyel 
Irántam és Hazám iránt úgy 
boldog napokban, mint súlyos 
időkben viseltettek. E ragasz-
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kodás tudatta jólesett Szivem
nek és abból merítettem erőt; 
nehéz uralkodói kötelességeim1 

, teljesítéséhez. Őrizzék meg 
j ugyanezeket a hazafias érzü

letüket Utódom számára is.“ 
A történelem lesz hivatva 

eldönteni azt, mint fejedelem, 
avagy mint ember volt-e na
gyobb? mi ma csak azt érez 
zük, hogy mérhellen gyászunk 
és bánatunk és gyászba bo
rulva áldjuk örökké élő dicső
séges emlékét.

Határozatok.
Ezen érzelmektől áthatva meg

dicsőült nagy királyunk emléké
nek megörökítésére a következő 
indítványok lettek egyhangúlag 
elfogadva:

A nagy király emlékét, kinek 
példátlanul kimagasló uralkodói 
bölcsessége csodálattal töltötte el 
a világot és elévülhetetlen bálá
val a_ nemzetet, jegyzőkönyvben 
megörökítik.

Zemplénvármegye közönsége 
hőn szeretett királyunk I. Ferenc 
József ő császári és apostoli ki
rályi felsége gyászos elhunyta fe
letti legmélyebb részvéteinek a 
kifejezést és mély bánatának tol 
mácsolása és legalázatosabb rész 
véteinek a legmagasabb Trón elé 
való jutása végett a miniszterel
nököt kéri fel.

A vármegyét a temetésen gr. 
Wolkenstein üsvald és elnöklő 
főispán képviselték.

A határozathozatal után ismét 
a főispán emelkedett szólásra és 
az alábbi királyhüségtől és haza
fias lelkesedéstől áthatott beszéd
ben jelentette be az uj király 
trónraléptét.

Mélyen tisztelt Törvényható
sági közgyűlési

Törvényeink értelmében a 
király elhunytával a trónörökös 
foglalja el a trónt.

Mély hódolattal bejelentem, 
hogy Ö császári és apostoli 
királyi felsége IV. Károly el
foglalta a Trónt és kiáltvánnyal 
fordult a nemzethez.

A magyarnak hagyományos 
éB legfőbb ékességet képezi 
törhetetlen király-hűsége és lán
goló hazaszeretete, s ezért a 
legmélyebb alattvalói hódolat
tal s törhetlen hűséggel üdvö 
zöljük őcsászári és apostoli ki
rályi felségét és a felséges ki
rálynét.

Őfelsége kiáltványában a 
legmelegebb kegyelettel áldozik 
megdicsőült elődje nagy emlé
kének s legnagyobb szeretettel 
és megértéssel fordul a nem

zethez és uralkodói értéssel 
ténykedését képezte utasítani a 
kormányt, hogy a koronázás 
iránti előterjesztést megtegye, 
hogy mielőbb egyesítse Szent 
István koronája a királyt és a 
nemzetet.

Felséges személye dicsőség
ről dicsőségre vezette hősi csa
patainkat s jóságának lennkült 
gondoskodásának felséges hit 
vesével egyUtt is számtalan tanu- 
jelét adni méltóztatott s tudom 
és érzem, hogy egyhangú lel
kesedéssel kiáltják : Éljen a 
király I

Indítvány.
Indítványozza, hogy legmélyebb 

alattvalói hódolatunknak, törhetlen 
hűségűnknek s üdvözlésünknek Pk. 
O cs. és ap. k. fels. és felséges 
hitvese, Zita királyné előtti tolmá
csolására a m. kir. minisz. Eln. 
Ur őnagym. táv. kérje fel.

És a közgyűlés kimeríthetetlen 
magyar büszkeséggel, megindult 
lélekkel, csillogó szemekkel fordult 
az uj magyar király felé.

A magyar ember teljes nyílt
ságával mondották minden a tiéd, 
erőnk, elragadtatásunk, hatalmunk, 
szeretetünk, mert úgy jösz, mint 
fejedelmi barát, megértő testvér, 
mint az ezeresztendős vérben edzett 
alkotmányunkat féltő, óvó Ural
kodó.

A magyar nemzet jóságos hitt 
tel és reménykedő bizalomma 
bízik e válságos, nagy napok 
idején abban, hogy az isteni Gond. 
viselés jól választott számára.

p in c s i  E lfo g y o tt !
Jíogy kezdődött meg az idén 
a karácsonyi vásír  Ujhclyben?

Az idei karácsonyi vásárt már 
sokfelé jelzik az újhelyi kirakatok. 
Sok piros kirakatban sorakoznak már 
az obiigáit krampuszok, s arai az 
általános áremelkedések között is 
erősen szembeszökő, egy*egy 2—2 
koronánál semmiesetre sem többet 
érő krampuszért 8—10—12 koronát 
kérnek a csemege- és cukorkereske- 
dők. De ne tessék azt hinni, hogy 
abban az árban a cukorka ára is 
benue volnál NéazUnk azonban szét 
ér jegyezzük fel, mit Ígér az idei 
karácsouyi vásár ?

Mit lehet azonban kapui most 
azonban az ősz végéD, amikor már 
készülődül szokás a karácsonyi vá
sárokra? S vájjon mit kínál az idei 
karácsouyi vásár a 10—20 ezer ko
ronákra felemelt boitbérek mellett

Lapunk mai n é m a  2 oldal



FELSOMAGYARORSZAG1 HÍRLAP Kedd, december 5.

Ilyen időtájt ssekták a kiraka
tok Reinhardjai egymást lefőzui a 
kirakat reodetés terén s a cégtáb
lák helyén hajdanában az „Occassió" 
felirat jeleate, hogy csodadolgok 
kaphatók az üzletben. Az idén más
kép festenek. Ha tehát egy közép
kora ur elindul, hogy szerény, de 
biztos jövedelméből jó előre bizto
sítsa az ajándékot gyermekeinek és 
becses neje Őnagyságának. a kira
katok végtelen során a következő
ket tapasztalhatja;

A kirakatok fényesek, de csak 
a divatkereskedők kirakatai. A leg
több szürke és üres, mintha a ta
valyi kirakat mása volna. Sok kira
katban előzékenyen figyelmeztetik, 
a vevőközönsóget, hogy raeujer 
máshová, ratrt ott úgy sincs, amit 
akar. Így minden trafikban ott a 
már obiigáit tábla:

Semmi néven nevezendő 
trafik nincs 1

De vau helyette irka, újság és 
levelezőlap, meg pipa. A pipába be 
lehet esetleg fűteni az irkával. Ka
rácsonyra milyen jó volna az idén 
egy láda Kuba szivar I Vaunak más
hol is figyelmeztető táblák nemcsak 
a trafikok -kirakataiban. Így egy ki
rakatban ott van egy tábla : hatal
mas hetükkel már messziről Jigyel- 
uiezleli a közönséget;

Nincs 1 E.fogy o tt!
Só, cukor, kávé és petróleum 

nem kapható 1
Vau valami keserű humor az 

ilyeu hirdetésben. A cég előre fi
gyelmeztet, hogy ő rá senki se szá 
mitson.

Más időkben az rsszonyok az 
ékszerész-kirakatok előtt mereugtek 
a karácsonyi ajándékok reraéuyóvei 
szivükben.

Ma az élelmiszer- és csemege
boltok és a cipészüzlelek kirakatai 
elölt látni ilyeu vagyakozó szemű 
asszonyokat. Az újhelyi kiraloknak 
tehát nem igen vau szenzációja az 
idén, mint azok a figyelmeztető táb 
Iák: hogy nincs, elfogyott, éppen 
az a cikk, aminek a legnagyobb for
galma volna I

De azért az idei karácsony is el 
fog múlni és mindenki fog kapni 
ajándékot. Éti például egy ruhára- 
valót Ígértem egy szép barna pri
madonnának. Adni is fogok neki egy 
patent kapcsot.

94. szám (2)

H ÍR EK.
—  Lapunk legközelebbi száma a 

Közbeeső ünnep miatt, csütörtökön f. 
hó 7 én jelenik meg.

—  Az újhelyi esküdtbirósáy elnöke 
A kasmi kir. ítélőtábla elnöke az 
11)17. óv tartamára sátoraljaújhelyi 
kir. törvényszéknél szervezett esküdt- 
bíróság elnökévé Ol á h  István di. 
törvényszéki elnököt, helyettes el
nökévé pedtg K a i l Béla törvény
széki bírót jelölte ki.

—  A vármegyei közélelmezési re
szortot, Th ur ánsz ky László vár
megyei jő jegy iG vette ál. Ugyancsak 
a vármegyei küzHelmezés ügyében 
ma a főispán elnöklete alatt tiszti 
értekezletet tartottak.

—  A , sátoraljaújhelyi kir. pénz- 
ügyigazgató nyugdíjaztatása. Az állami

satviselők lapjának közleménye sze

rint Valló István kir. tanácsos péuz- 
ügyigazgató nyugaluiaztatásáért fo
lyamodott.

— A városi képviselőtestület ma
délután 4 órakor a városháza tanács
termében közgyűlést tart.

—  H iva ta l v izsgá la t a kér. iuun- 
kárbiztosítóban dr. Sigmond Emil 
miniszteri oszt. tanácsos és Osutor 
Kálmán miniszteri számol lenőr, a m. 
kir. állami muukásbiztositási kikül
döttei, váratlan vizsgálatot tartották. 
A 6 napi folytatólagos és mindenre 
kiható vizsgálat után, a vezetés a 
vagyon és ügykezelés rendbeu ta
láltattak.

—  E lveszett. Folyó hó 26 áu S-i 
toraljaujhely ben a Molnár Istváu- 
utca folytatását képező WekeríeTéri 
Lőw-fóie üzletig egy hosszúkás, la
pos láncszemekből álló arany kar
perec, benne egy kis órává! és az 
óra körül hat briliáns. Aki a taia.i 
Kurkötőt a rendöikapitáuyságual ki
szolgáltatja, iilő jutalomban reszeái .

—  A m unkaadók ro k k a n t a lk a l
m azo ttaka t fogadhatnak fe l,  a m. kir. 
Rokkautügyt Hivatal sátoraljaújhelyi 
intézetében. A satoraljaujht'lyi roa- 
kuulügyi intézőt ezúton is ertesili a 
megye közönségét, hogy lia bármi
lyen ipari vagy mezőgazdasági al
kalmazottakra van szüksége, fordul
jon a sátoraljaújhelyi rokkantügyi 
intézet Mu u k a k o z v o t i t ő  i r o
d á j á h o z ,  ahol felfogadhatok oly 
rokkant katonák alkalmazottul, akis 
valamilyen testrészükre osoukák, 
vagy bénák ugyan, de megfelelő 
munkák végzésire alkalmasok. Kü- 
iöuüsen gazdasági felügyelői, mim- 
Kbfelügyélői, szolgai, erdő, mező Ó& 
éjjeiiőri, Ó-ősz, kerülő, kondás, inas, 
szolgai ós hasonló állásokra lehet 
kapni igen megbízható rokkant ka 
tonákat. A rokkant katonák kívá
natra bemutatásra eiküldeluek.

—  „V á lla lk o z á s 1 cim alatt ir.du 
meg Budapestéi! hetenként megje
lenő nagyszabású pénzügyi, gazda 
sági, vállalkozási, építészeti, műszaki 
szállítási hetilap. A lapnak főleg az 
lesz a törekvése, hogy póuzügyi és 
közgazdasági tartalmán kívül eredeti 
és megbizhutó hírszolgálatiul min
den kínálkozó munka, vállalkozási és 
kereseti l<lk alomról bírt i's értesü
lést adjon. A „Vállalkozás'* szerkesz 
tősége és kiadóhivatala Budapesten 
Teréz küiut 12. alatt van.

( T ---------------------- ^
€gy jó házból való fiú

tanulónak
•  könyvnyomdánkban •  
f iz e t é s s e l  felvétetik.
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T Ö R L E I
PEZSGŐGYÁR

KÉPVISELETE
SÁTORALJAÚJHELYBEN

PRINCZ DÁN1F.L
törv. bej. keresked ügynökségénél

Mai távirataink. 
Óriási győzelem !

Budapest, dec. 4.

Az osztrák-magyar vezérkar jelenti: 
Keleti hadszíntér:

Mackensen vezértábornagy 
hadccoportja : Az Argesul melletti 
csata döntő fontosságú győze
lemmel ve'gződött. Az Argesul 
alsó folyssánál a dunai had
sereg előretöre'se't a románok e's 
szövetségeseinkeek nagy remény- 
kede'ssel kise'rt ellentámadása 
nem tudta megakadályozni. Az 
ellenséges lámadó csoportot 
Draganesciktől északkeletre meg
állítottuk és átkaroló előnyomu
lással a Miaslówon át vissza
vetettük. E harcokban a német
bolgár és ottoman csapatok 
oldalán osztrák-magyar vadászok 
és ütegek és resztvettek, ezzel 
egyidőben Bukaresttől nyugatra 
egy liadseregcsoport kiküzdötte 
az átkelést az Argesul folyón, 
ez a csoport tegnap Titusig 
nyomult előre és itt fogadta 
romjait az első román hadsereg
nek, amelyet Kraft von Delmen- 
singen altábornagy osktrák- 
magyar és német csapatai előző 
nap Pitestitől délkeletre vissza
vertek. Erős román osztagokat, 
m e g s e m m i s í t e t t ü n k  tovább 
északra a szövetségesek elfog
laltak Tirgowistot, a kis Oláh- 
orszégban annak idején elvágott 
román csapatrészdk minden ol
dalról folytonosan hajszolva, 
apránként felmorzsolódnak. A 
dunai ut szabad. A rendkívül 
gazdag zsákmányt megközelítő 
pontossággal sem lehet megálla
pítani, óráról-órára növekszik.

József főherceg vezérezredes 
hadseregarconala : Amig Így az 
oláh sikságoon ellenfeleinknél a 
legújabb szövetséges társát dön
tően megvertük, addig az oro
szok hasztalanul erőlködtek azon, 
hogy Arz és Kövess tábornokok 
vitéz osztrák-magyar és német 
csapataival szemben oly ered
ményt érjenek el, amely Romá
niára is viszhatna. Bár a teher
mentesítő kísérletek bizonyára 
nincsenek még befejezve. A Kár
pátokban az orosz támadások 
lanyhulása is azt mutatta, hogy 
a kimerült és erősen megviselt 
ellenség sürgős hatci szünetre 
szorul. Csupán a felső Trotus- 
völgy mindkén oldalán folytatták 
az oroszok változatlan heves
séggel támadásaikat. Helyenkint 
tizszer is megújították rohamai
kat, de a harcvonal jelentékte- 
lentéktelen hullámzástól eltekintve 
mindenütt visszavertün őket. En
nek a szakasznak déli részét is
mét elragadtunk az ellenség ke
zéről egy magaslatot, amelyet 
nemrég vesztettünk el.

Lipót bajor herceg vezértá
bornagy hadsereg arcvonala : 
Alárendelt jelentőségű harci cse
lekmények voltak.
Olasz hadszíntér:

A Karszt szakaszon tovább 
tart az ágyutüz, az aknavető 
harcok is újból megkezdődtek. 
Egy olasz repülőraj Tuvvotulera 
Grosrepnere és Sezanára hatás 
nélkül bombákat dkbtak. Repü
lőink mestámadták az ellenséget 
és Mawhinje mellett egy Caporni 
gépet 4 benneüllővel leszállásra 
kényszeritették.

HÖFEtt altábornagy,
a vezérkar főnökének helyettese.

Felelős szerkesztő: Landesmann Miksa

November hó 14-én éjjel elveszett jJ 
Szerencs-Sárospataki utón ^

1 drb. szarvasmarha
jobb fülében 637—685-ig sz. fülplomba; 
nyomravezető a kiadóhivatalnál jutalom
ban részesül.

Tőketerebesi vasúthoz 3 
km. 500 darab 14|30 cm.

f e n y ő
eladandó. Értekezni TAHY GY. 
urad. felügyelőnél Tőketere- 
bes, telefon 14.

Nyomatott Landesmann Mjksa és Társa könyvnyomdájában Sátoraljaújhely,
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