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H irdetéseket a legjutányosabb árban  közlUn

f i  magyar nemzet,
mely nemes türelemmel, sorsiban 
való mély megnyugvással viseli 
öreg királya elvesztésének fájdal
mát, a ravatal mellett uj vezérére 
tekint, aki élére kerül válságosán 
nehéz időkben. Míg a nagy te
metésre készülünk és virágunkat 
koszorúkba fonva hordtuk a ha
lott király ravatalára, készülnünk 
kellett uj vendégünk fogadására, a 
magyar király koronázására.

Ma jött meg a nekünk remény 
teljes hir, hogy az ifjú király és 
felséges királyné december köze 
pén a magyar főváros látogatá 
sára készülnek.

IV. Károly néven veszi birto
kába Szent István örökét az uj 
király. A fiatal uralkodóra nagy 
feladat vár. Háborúban vagyunk 
az egész világgal, határaink leié 
mindenfelől ellenséges tengerek 
hullámai hömpölyögnek, Szent 
István koronájának gyöngyszemei 
bői akarnak letörni, eleven tes 
tünk busán akarnak osztozkodni. 
Az ifjú király ott járt a helyeken, 
ahol a harc lolyik az osztozko- 
dókkal.^Látta a küzdelmet a kár
páti hegyek között, a Karstoknál 
az Isonzó vértől piros vizénél, és 
útjában, ahol járt, ahol állt, min
denhol és mindig hallott magyar
szót. Mindenütt tűiébe csendült a 
magyar katona szava, de sehol 
panaszban, sehol elégedetlenség
ben, sehol türelmetlenségben.

A szenvedéseknek ránk sza
bott legnagyobb terhét szívós tü
relemmel viseljük, az áldozatokat 
történelmi hűséggel, hazaszeretet 
tel és a trón iránti mélységes 
hódolattal vállaljuk. Magyar katona 
van minden fronton, magyar vér 
hull minden diadalban. Az ilju ki
rály, mikor még várományosa volt 
a trónnak, ezt jól látta, a magyar 
szót az ágyuk dörgésében is jól 
hallotta. Es most ennek a szünte
len vérző és türelmesen szenvedő 
népnek legnagyobb kincse, leg
csillogóbb büszkesége, szent Ist
ván koronája kerül megszentelt 
fejére.

Az uj király nem érezhet más 
most sem, amikor a legfőbb ha
talom birtokosává lett, minthogy 
ez a nép eleven, vérző, meg nem 
ingatható falával veszi körül trón
ját, melyre most lép, ha átveszi 
királyi örökségét. Az ifjú király
tól várjuk, hogy uj, friss szellem 
vonuljon be a magyar életbe, 
hogy itt a mi királyi várunk a 
Duna partján és koronánk az uj 
uralkodó homlokán ne csupán Ili 
deg fénynyel világitő szimbólum

legyen. A gigantikus harcok küz 
ben ünneplő nép tele szívvel és 
reménnyel várja az uj magyar ki
rályt.

fiiszeruzktek
és trafikok.

Nem azért vonjuk egy kalap 
aiá a füszerüzkteket és trafikokat, 
mintha egymással rokou cikkeket 
árusítanának, hanem mivei ezek előtt 
látunk már iimen-onnan egy év óta 
nap-nap után életveszélyes tolongá
sokat. Csoportosulni egyébként remi 
őrileg tilos, a fűszer és dohányáru- 
siló bo'tok előtt azonban egyenesen 
a hatóság utasítására kell csopor
tokba verőduiink, mert különben 
nem juthatunk egy deka liszthez, 
egy főt liter petróleumhoz, egy pipa 
dohányhoz.

Hát errői a hatóságilag szaba
dalmazott tolongásról keli egyet- 
mást elmondanunk. Azt beszélik a 
városban, hogy a napokban egyik 
füszerüzlet előtt egy gyermeket a 
tömeg majd agyonnyomolt. Nem tud
juk megfelel-e e hir a valóságnak, 
do bármiül Álljon is a dolog, ilyen 
esetre mindennap el lehetünk ké
szülve. Ha ma nem, holnap, vagy 
holnapután, vagy egy hónap mu-va 
törtóunetik meg ilyen szerencsétlen
ség, S egy eset untig elég.

Azt mondhatná valaki — mint 
ahogy már mondták is — minek 
aü denek, vagy visznek oda gyere
ket. Hát erre nagyon könnyű vála
szolni, Nincs mindenki abban a hely 
zetben, hogy cselédet tarthasson, 
így tehát a családnyákuak maguk
nak kedeue menniük, de akkor ki 
marad otthon a gyermekekkel? Az 
apa. — ha ugyan katouai szolgala
ton nem teljesít, el van foglalva a 
kenyérkereső munkájával, az anya 
lehat, vagy maga megy s magával- 
viszi kis gyermekét, vagy pedig na
gyobbacska gyermekét küldi liszt
ért, petróleumért.

Mindkét esetbeu veszély fenye
geti a gyermeket, „mert hiszen tu
dott dolog, hogy a tömeg legna
gyobb részt oiyau elemekből áll, 
akiknek az udvariasságon és kimóle- 
tességou kívül más tulajdonaik is 
vauuak. A helyzeten tehát változ
tató kell. Ot-hat üzlet igy nem szol
gálhat ki 20000 embert. A lisztet 
több helyen kell kimérni, hogy a 
nép hamarább és kevesebb vesze
delmek között juthasson azokhoz s 
minden elárusító helység elé nagyobb 
őrséget kell állítani.

A trafikok előtt hasonlóan ve
szedelmes tolongás észlelhető. Azzal

a különbséggel azonban, hogy ott 
havonta van az áitaláuos offeuziva 
aminek az árát legtöbb esetben a 
trafikos is megadja. Nem egy he
lyen betörött ajtó és kirakatablukok 
jelzik a szenvedélyek és tömegek 
romboló hatását és nem egy trafi
kos az egész ellátmányának értéké
ből alig egy harmadát tudott u si
ető és köszöaés nélkül távozó vevő
től inkassálni.

— A városi hatóságok közbelé
pésével ennek is véget lehetne vetni 
eszközöljék elsősorban ki, hogy a 
katonák a ^laktanyában szerezhessék 
be dohányszükségletét, a főtralu 
pedig naponként adjon dohányárukat 
a kistrafikosokuak. Sokféle más szem 
pont is követeli ezt s ki tegyen lépé
seket eziránt, ha csak nem a ható
ság ? Elvégre is tűrhetetlen valami, 
üogy a város utcain csak trágár be
szédeket hallani, lökdöséseket, gyom- 
rozásokat és más éle épületes cselek 
mények lefolyását szemléljük. Ha 
háború is vaD, azért kell rendűek 
leuui és nőm szabad egy kulturvá- 
rosbau kuiturátlausá; tobzódásait 
ülhetett kezekkel nézni.

Kérünk tehát a liszt, petróleum 
és dohány árusítása körül nagyobb 
rendet, jobb rendszert és kevesebb 
veszedelmet,

f i  kötelesség szava!
Hegyezzünk haöikölcsönt.
Az a reánk erőszakolt ti tani küz

delem, amely mar idestova két esz
tendő óta fegyverben tartja hazánk 
fiata:ságát és férfiaink színe javat, 
amely egyformán érezteti eredmé
nyében dicsőséges, részleteiben nyo
masztó hatását az itthonmaradt pol
gári lakosság minden rétegében, nem 
tűnhet el anélkül, hogy abból min
den egyes polgártársunk erejének 
és képességének méltó nagy részét 
érdemszerint ki ne vegye. A morá
lis együttérzés mely az eddigieknél 
százszorosán jobban Összeferrasztotta 
a becsület mezején küzdő katonáin
kat a po'gári elemekkel, nap-nap 
után, újabb és újabb, — nem terhe
ket, — de szent, végső megfeszítés
sel is teljesiteudő kötelezettségeket 
mér reánk,

Évezredes területi épségünk 
biztosítását egy hasonlóan véres 
életküzdelem elkerülése céljából ha
tárainknak okszurüon kellő kiszéle
sítését, megerősítését csak úgy ér
hetjük el, a fegyverrel kivívandó 
állaudó tartós béke reményében ka
tonáinknak kihitelezett milliárdokat 
csak úgy kaphatjuk vissza, ha lan
kadatlan kitartással minden segítő 
eszközt megragadunk, ha a haza

nélkülözést nem ismerő oltárán leg
utolsó falatunkat is feláldozzuk, hogy 
a már nagyon közel lévő dicstaljes 
célt minden anyagi és erkölcs fenn
akadás nélkül raieiőbb elérhessük.

A magas kormány a hazafias 
áldozatkészségnek immár ötöd izbeu 
kéri tanujelót adui.

Zemp'énvármegye polgári lakos
ságának egyrésze közvetlenül is ki
vette részét a háború nyomán fakadó 
borzalmakból és egy bar időleges, 
de ellenséges megszállás szomorú 
következményeiből.

Sok százan vannak a földmive- 
lés osztály tagjai közül, akik mint 
életük legszomorubb évtizedére fog
nak arra a nóháuy percre visszaem
lékezni, amelyeket az elenség uralma 
alatt töltöttek. Történelmi nevek vi
selői, akik országrésznyi nagy terü
leteket mondanak tulajdonuknak, 
állatállományuk és termónybeli kész
leteik nagy részét minden pénzen 
igyekeztek értékesíteni, hogy a ve
szett fejszének legalább a nyelét 
megmentsék. Kereskedő iparos a ve
rejtéktől még csillogó raktárát és 
produktumait, amit magával vinni 
mar képtelen volt, otthagyja és csak 
a családját igyekszik biztonságba 
juttatni, csak az életüket akarja meg
menteni. Pénzintézetek remegve még 
a gondolattól is, hogy a gazdagok
nak reájuk bízott ezreit, a szegé
nyebb néposztályuak féltőén, fárad
sággal összekuporgatott garasait zsák
mányul veszni hagyni kénytelenek, 
a rendelkezésükre álló néhány órát 
arra használják fel, hogy a készen 
álló vonatok indulásáig a megment- 
hetőket összecsomagolhassák és biz
tosabb helyekze elszállíthassák. Öz
vegyek és árvak soha ki nem apadó 
könnyeivel öntözött csendes falusi 
temetők sirdombjai szerelmes kisleá
nyok maguk ültette és boldogságuk 
harmatával locsolgatott rózsatői 
mind magukon hoidták vad kozák 
lovak patáiuak bélyegét.

De a gőzheugert romboló utjií- 
bau megakasztotta katonáink ren
díthetetlen és olthatatlau hazasze
retete. Az akkor még helyisikereket 
elérő ellenség ma-már megvan verve 
és hogy a végső csapást is reá mér
hessék, szükségük van a polgárság 
ismételt áldozatkészségére.

Nem kegyet kérnek, hanem 
azoknak a megmentett milliárdok- 
uak egy hányadát kérik kölesünké- 
pen, amelyeket az orosz betörés ide 
jón az ellenség visszaverésével meg
megmentettek. Kölcsönt kémek, a 
mely kölcsönnek bonitását az egész 
becsületes magyar nemzet minden 
vagyonával garantálja.

Szükebb hazánk, nemes Zetup- 
lónvárraegye, ugyanígy városunk és 
az egész magyar nemzet, mely tra-

kapunk mai száma 2 oldal
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diciooálig király hűségének és lán
goló hazasieretetének régelrault tör
ténelmi idők nagyszerű megnyilat
kozása szerint mindig eleget tett, 
most sem feg elzárkózni azon vilá
gokat megrengető egy szó fenséges 
hangoatatása elől, hogy : megadjuk. 
Ka miként 4l$48-bau a nagy kor
mányzó elragadtatásának kifejezé
sét minden kényszerítő körülmény- 
nélkül, csupán lelki meghatottságtól 
indíttatva tette meg, úgy most a 
diadalmas háborúban, a nemzet nagy 
sága előtt elleueink százezrei milliói 
lesznek kényszerítve, bókét kérve, 
fegyvereink erejétől lesújtva lebo
rulni.

*
Örömmel vesszük tudomásul a 

mit a tájékozottabb körökből hal
lunk, hogy a hadikölcsöu iránti ér 
deklődés mind szélesebb gylirliket 
vet, amelyek behudámozzák az egész 
vármegyét, Dicsőség és haszon 
Ígérkezik a hadikölcsöubő', érdemes 
tehát, de szent kötelességünk is, 
hogy annak sikeréért mindent meg* 
tegyünk.

Nem a hadikölcsönt jegyzők ér 
demeinek fényesebbé tétele érdeké
ben, hanem háborúban minden vér 
vesztesség nélkül meggazdagodottak 
de kölcsönt nem jegyezek kipellen 
gérezése céljából közölni fogjuk időn 
ként, kik tesznek eleget erkölcsi kö 
telessőgüknek, hogy a nép a vérző 
és szenvedő százezrek is megtudják, 
kik ellenségei az ország, a haza fej
lődésének.

A pénzintézeteket pedig ezúttal 
ia kérjük, juttassák el hozzánk 
esetenként a hudikülcsüut jegyzők 
díszes névsorát, hogy az illetékes 
körök és a nagynyilvánosság is tu
domást szerezhessen a kötelességük
nek eleget tevőkről.

Mai napig a következők jegyez
tek hadiköicsöut :

Központi takarékpénztárnál jegyeztek: 
lióth József 20000, Sátoraljaúj

hely város 20000, dr. Davidovics 
Izor 10000, dr. Schőn Hugó 0800, 
Friedmauu Teréz 5000, lzr. Szent
egylet 2őG0, Leiostyák István 800, 
lzr. Népkonyha 500 koronát. Össze
sen 65600 korona.

Zemp lén ni egye i Kercsk, Ipar* ter
mény Hitelbanknál:

Darojanovics Ágoston 1ÜÜ0J, 
Uuttmann Mór 10000, Apró tételek
ből 14000, Cziuner Adolf 5000, 
Schmid Uézáué 6000, Rakovszky 
Sándor 4000, Höusch Dezső 4000, 
Leskó Lajos 2000, li. kath. Ispotály 
2000, Boronkay László 1000 kor.-át. 
Összesen 57000 kororoua. 

Bankegyesületnél \
Szabó Jánosnó 20000, Sátoral

jaújhely város 10000, Bankegyesü
let 0000, Klein Ignác 5000, Alexan
der Vilmos 6000, Perimutter Jenő 
40#0, Hericz Sándor 4000, Apró té
telek 4000, Brach Henrik 2000, Satt 
Sándorné 2000, Lipschitz Ignác 1000 
koronát. Összesen 03000 korona.

Sátoraljaújhelyi Takarékpénztárnál: 
Sátaraljaujhelyi Takarékpénztár 

44000, Kaestenbaum tömeg 19000, 
Sátoraljaújhely város 20000, Apró 
tételek 11000, Spouer Margit és Hona 
Dókus Mihály, Németh Nándor, K. 
Butykay László 10000—10000, Szabó 
Ilona, Szabó Gizella, Szabó Zoltán, 
Szentandrássy Pál né 5000—5000, 
N»gy iWa 5200, Nagy Géza 520 ,

gf. Festetioh Iván 4000, Payer Fe
renc plébános 7000, Bernáth Győző 
3000, Hodosay Kiss Ernő 2000 koro 
nát. összesen 191000 korona.

Polgári Takarékpénztárnál:
H. J. részleljegyzés 50000, Tör

kölyfőző szövetkezet Saujhely 25000 
Führer Miksa és Fia Olaszliszka 
25000, Polgári Takarékpénztár és 
hitelügylet Saujhely (összes eddigi 
jegyzése 225000 k.) 25000, Nyevicz- 
key László Saujhely (Östzes eddigi 
jegyzése 75000 k,) 15000, Borcsik 
üyulánó, dr. Ligeti József, Frenkel 
Hermán, Gecsey Jenő, Guttmann 
Mór, Illósházy Gábor, N. N., Seb. 
M., Hodosi Kiss Ernő luOOO—10000, 
dr. Nagy Árminná, 8000, Bauer An
tal 5000, Ziuner Henrik részjegyzós 
5000, Gyarmathy Béla 4000, N. N. 
4000, özv. Mitdar Sámuelnó 4000, 
G. P. 4000, Izraelita Szeutegylet 
Saujhely rószjegyzés 2500, Schwarcer 
Iguatz Abaujszantó 2000, K. J. 
Saujhely 2000. N. N. 2000, dr. Wtisz 
Bertalan 2000, Sleindier Hermaun 
2000, K. E. 2000, Képes Gyula 1000, 
Urbanstky Józsa 1200 Mraz Autalné 
1200, Soltész József k100j, Wielaod 
Lajo.», Bayer Gyula, Ozakó Imre, 
WeiszSarau, Burger Helén Sátoralja
újhely, 1000—1000, Kisebb jogyze 
tek 1200 kokon**, Összesen 289700 
korona J

H Í R E K .

Bukarestet elfoglaltuk.
Az életükért küzdők, az igaz

ságért szövetkezettek országaiban, 
táboraiban ma örömtüzek égnek. 
Harangok érc nyelve messze 
száruyalóau hirdeti, 101 ágyuiövés 
világgá dürgi, hogy a leghitványabb 
romániai árulás 101-ik napján 
Bukarestet a szövetséges csapatok 
birtokukba vették.

A selymekbeu, bársonyban 
tobzódott judások már levethetik 
rongyaikat, arcukról a festéket 
lemossa a könnyek zápora, míg & 
csukaszürkék átszellemült arcán olt 
ég, ott lobog a megérdemelt diadal 
ollhatatlau lángja.

Az egész világ szövetkezett 
ellenünk, a megfizetett csőcseléket 
ideig-óráig összetarthatja a guruló 
arany, azonban az erkölcs nemes 
lüzétől hevített bakák egy ököl
csapása is elég, hogy a gaz szö- 
szövetkezet szerte omoljon.

Ha apostolok is állják útját 
békébeni fejlődésünknek, eltiporjuk 
azokat es csirájában fojtunk agyon 
minden olyan törekvést, amely a 
Szent István korouájduoz tartozó 
országrészek elrablását célozza.

Erdély már visszaütött. Hatal
masat, nagyot, olyat, hogy évtize
deken át is megérzik fekólyes 
testükön az áiuló oláhok a csapások 
nyomát.

Ls a harangok ünnepi szava 
csendesedjék el, csak az ágyúnak 
öutütt társaik zúgják tovább fen
séges himnuszukat addig, amig a 
kivívott, vérrel kiküzdött béke 
legszentebb ünnepét nem ülhetjük, 
akkor koudu'janak meg újra az 
Összes harangok, hogy egy ma
gasztos imában egyesítsék a boldog 
királyt és a még boldogabb nem- 
'Belet.

— A város Kiegyezett a faizálli 
tóval. A városuak Glantz Izidorral 
kötött faszállitási szerződését tud
valevőleg a törvényhatósági biaott 
ság jóvá nem hagyta. Nevezett fa* 
kereskedő tehát az eddig leszállított 
fa visszaadását, vagy vaggonkóuti 
30 korona megtérítést igényelt és ezt 
per utján is érvényesítette. Hétfőn 
lett volna ez ügyben a bíróság előtt 
a tárgyalás de a város a szállítóval 
aki a pert megszüntette, a felmerült 
költségeket viseli, megállapodásra 
jutott, még pedig a város szempont 
jának teljes honorálásával, akként, 
hogy nevezettnek a leszállított fát a 
szerződésben foglalt egységárban ki
fizeti és semmiféle megtérítést vagy 
kárpótlást nem engedélyez.

— A rendőrkapitány uovember 
havi jelentése szerint lopás bűntettét 
18, vétséget 35 esetben követték el. 
Eítoloneoitatott 55 egyén. Nyerész
kedési leraktárosotl nagyobb mony- 
oyiségü szappant foglaltak le. itog- 
otr Izidor és Lowinger helybeli ke
reskedőknél, akikkel szemben az el
járás megindult. Több helybeli gaz
dálkodó uagy pónzbüutetéssel lett 
sújtva, a .tej maximális árának tűi* 
épése miatt. Az Ítélet i'elebezós 

alatt vau, jogerőre emelkedés után 
ez ügyre még visszatéri4nk. A kassai 
vegyvizsgáló állomás a beküldött 
5 minta üveg tejből egyet erősen, 
egyel gyengébben vizezettnek te Iáit 
a vizsgálat folyamatban vau és a 
lelketlen kufárok a törvény teljes 
szigorával lesznek sújtva. Beérkezett| 
938 ügydarab, elintézve 892 elinté
zetlen 46 darab.

— ÓMzoirják az 1 8 9 9  ben ezü 
letett ifjakat. A népfölke.'ői utasítás 
elrendeli, hogy az 1899. övben szü
letett és jövő esztendő január 1-óu 
a népfülkelő korban lévő ifjak a fo
lyó évi december hó 15, napjáig 
irassuuak össze. Ezen törvény ren- 
deikezése folytán az összes 1899. 
évben született népfülkeiő kötele
zettség alá jövő ifjakat összefogjak 
írni. A katouai ügyosztály legköze
lebb hirdetményben értesíteni fog 
mindönkit miképpen történnek az 
összeírások.

— A munkaadók rokkant alkal
mazottakat fogadhatnak fel, a m. kir. 
liokkantügyt Hivatal sátoraljaújhelyi 
intézetében. A sátoraljaújhelyi rok- 
kantiigyi intézet ezúton is értesíti a 
megye közönségét, hogy ha bármi
lyen ipari vagy mezőgazdáségi *L 
kalmazottakra van szüksége, fordul
jon a sátoraljaújhelyi rokbautügyi 
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 feifogadhatók oly 
rokkant katonák alkalmazottul, akik 
valamilyen testrészükre csonkák, 
vagy bénák ugyan, de megfelelő 
muukák végzésére alkalmasok. Kü
lönösen gazdasági felügyelői, mun
kaiéi iigy6lői, szolgai, erdő, mező ós 
ójjeliőri, csősz, kerülő, kondás, inas, 
szolgai ós hasonló állásokra lehet 
kapni igen megbízható rokkant ka
tonákat. A rokkaut katonák kívá
natra bemutatásra olküldetuek.

Eladó ház.
| Jókai-utean a 20. számú ha'z 
eladó. — Bó'vebbet a kiadó
hivatalban.

A felszámolás alatt levő tolcsvai fogyasztási szövetkezet 
mé r l e g e  1914. dec. 31.

VAGYON

Behajtásra kiadott 
követelések . . . 

Függőben hagyott 
követelések . . .

K. j f.

141Ó2| 22 

1551: —

15713: 22

Tolcsva. 1914. dec. 31.

TEHER

Tartozás a tolcsvai 
takaréknak . . . 

Tartozás Koredkó 
Edének . . . .  

Dr. Haas Bertalannak 
törlesztés . . . .  

J á r á s o k ,  költségek

3625 70 

3726 33

7517 34 
633, 86

15713 22

Fclszámofó-bízotteág.

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

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

Felelős szerkesztő: Landesmann Miksa

November hó 14-én éjjel elveszett $) 
bzerencs-Sarospataki utón jj

1 drb. szarvasmarha ¥
5 jobb fülében 637—685-ig sz. fülplomba; 0  
f  nyomravezető a kiadóhivatalnál jutalomig bari részesül.

Nyomaton Landesmaim Miksa ős Társa könyvnyomdájában Sátoraljaújhely.
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