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^ koron ázás fénye.
A koronázásra készülő ország 

olyan, mint az ünneplő szív, amely 
boldogságának érzésével szeretné 
beragyogni az egész világot.Csengő 
érccel, pompázatos diszmenettel, 
ünnepi határokkal, fejedelmi pa
ripákkal, drágaköves szablyákkai, 
a nemzet minden régi lovagi te 
nyével szeretnők külsőleg is ün
nepivé tenni a történelmi aktust, 
amelyen IV. Károly lejére István 
szent királyunk koronáját illeszt
jük. Hz illenék ez ifjú fejedelem
hez, aki szivének egész őszinte 
jóságával közeledik lelénk és aki 
nek első óhajtása volt az, hogy 
az alkotmány értelmében megko- 
ronáztassék, esküt tegyen a tör
vényekre, amelyeket meg akar 
tartani és mások által is megtar
tani. Kívántuk volna, hogy ünnep 
zengjen Zita királyné körül, aki 
méltó utódja felejthetetlen Erzsé
betünknek, hiszen mint a koroná
záskor a negyvennyolcas rokkant 
honvédekre gondolt, úgy vállalta 
Zita királyné is lelséges férje 
uralkodásának első napján az er
délyi gyermekek védnökségét.

Am rendkívüliek az idők, a 
melyekben a koronázás liagyomá 
nyos és szertartásos fényét kel 
lene kifejteni. Százezrek és mil
liók nélkülözik, a legszükségeseb
bet, nem szabad, hogy a korona 
zási körmenet, a koronázás aktusa 
fényének erejével rávilágítson az 
idők nyomorára. Maga a koro
názási jelenet fontossága, iiju ki
rí lyunk alkotmányos érzéseinek 
őszintesége, a nemzet hatalmas 
és áldozókész szerété lógják je
lentőségében lelmérni a külső csil 
lógást és pompát, A szent ko
ronázás lényét, — igy kivánja ezt 
a nemzet. Hs igy kívánják ezt a mai 
idők is, igy kívánják a látszatra 
lényegtelen külsősegek, technikai 
okok. Királyunk mentői előbb 
akar Szent István koronás utód
jainak sorába lépni, mindössze há
romheti idő áll a nagyszabású 
előkészületek rendelkezésére. Ki
rályunk nem akarja bevárni a 
törvényes hathónapos időtartamot, 
nekünk végtelenül rokonszenves 
és spontán sietséggel még kará
csony előtt akarja letenni az es 
küt az alkotmányra és igy a 
zord és bizonytalan decemberi 
időjárás sem alkalmas arra, hogy 
azt a pompát fejtsük ki, amivel 
íelékesitettük 18ö7-ben junius hó 
nyolcadik napját.

A király és a nemzet érzései
nek pompája fog kárpótolni min
ket a koronázási szertartás idő

szerű puritán egyszerűségéért. Ez; Katonai presztízsünket tiera eu- 
nem csukaszürke hadikoronázást! gedhetjük elhomályosítani a speku-
jelent, — az aktus egyszerűsége 
önmagában történelmi lontosságu 
tény, mert mindörökre emlékez
tetni lóg arra, hogy nemzet és 
király a megpróbáltatásnak mi
lyen napjaiban siettek egymás se 
gitségére. A koronázás egyszerű
sége a jövendő nemzedékek szá
mara hirdetni fogja a felséges 
uralkodópár puritán jellemét és a 
nemzet komolyságát, amely — 
bár egyesek azt kívánnák — nem 
akar több pompával hivalkodni, 
mint amennyit az 1910 iki esz
tendő komolysága megenged. Le
gyen a koronázás egyszerű, mim 
ahogyan egyszerű és minden elő
készítés nékül való volt a pozso
nyi országgyűlés Moriamur-jele- 
nete, amely tartamának fényével 
és zengésével számos koronázási 
aktus pompáját haladja meg tör
ténelmünkben. Hiszen most is, 
mint akkor, hadban állunk egy 
egesz világgal, most is, mint ak
kor, ő habsüurgi felségének leg
biztosabb támasza a magyar nem 
zet kipróbált és hazafias király 
hűsége.

A  koronázás szimbolutnos szer- 
Lartá.aihó), a közjogilag fontos 
aktusokból nem engedünk el sem 
mit sem. Mindez meg is fog tör
ténni tcrü,etée amaz ősi budai 
várnak, ahol készen várja az uj 
királyt Hollós Királyunk koroná
zási temploma.

A győzelem ú ad M csön e.
Bukarest, P ouoii, Suiaja uiau 

taiáu íö.ösleges lej lege tinink, mily 
rendkívül Kedvező körülmények kö 
zott foiyik az ötödik hadikölcsöu 
jegyzése és iniiy kevéssé Kellene, 
hogy szükség legyen újabb meg újabb 
buzdító szavakra.

Azonban diadalmas fegyvereik
nek az egész viiagot csodaiatba ejtő 
sikerei suiu tudtak megmozdítani 
egyes köröket, amelyek éppen a 
háború réven jutottak jelentékeny 
uj vagyonukhoz. Ezeknek az érthe
tetlenül számító, lelkesedésre csak 
nagyon nehezen ösztökélhető ele
meknek fokozottabb ellenőrzése kez
dődőit meg lapué* hasábjain. iNem 
elégszünk meg azzal, ha szemfóny 
vesztésül kisebb összegeket jegyez
nek, mert a mertek a keresethez, a 
vagyoni viszonyokhoz igazodik.

Nyilvánosan pellengére fogunk 
állítani mindenkit, társadalmi állás 
rangra való tekintet nélkül, akik a 
háborús konjunktúra következtében 
nagyösszegeket kerestek és a hadi 
kölcsön jegyzéstől mindez k elle
nére eddig tartózkodtak.

lansok által. Ebben a háborubau a 
gazdasági siker csaknem egyenlő ér
tékű a harotéren kivívott eredmé
nyekkel.

Mozdítanak meg az illetékes 
körök minden befolyásukkal kény
szerítsék a habozókat a jegyzésre és 
a nópnevelés munkásai, tanárok, tá
rniuk az iskolákban propagáljanak a 
gazdisági diadal érdekébeu. A haza 
erdeiében minden áldozat kevés,

+
Legutóbbi számunkban a felső- 

rollakou kívül a következő helye
den történtek hadiköicsönjegyzések.

Megyei Általános Bank R. T.
M. 13. 24000, Lsépy Istvánná 

150OU, Ilkovics Mór 12000, dr. Szé
kely Aiber 11000, dr. Adriányi Bála 
8000, Uiószegny Pál 5000, Haas Fü- 
iup 5000, N, N. 5o00f LvUtsch Adolf 
5000, Fucbs Jenő 4ÜU0, özv. Miider 
1. 2000, Grosz Móric 2000, Kádár 
Gyű.a 1000, Scnwarc Leopoid 1000, 
ácnweiger Markue 1000, Siposs I oua 
800, Eperjessy Íren óőO, Braun H ár
uim 400, Liptay Beia 200 koronát. 
Osszeseu 103 000 korona,

Mattyasovszky Kálmán tb, fő
szolgabíró es Nyeviozaey László fő
ispán] titkárnál a következő jegyzé
sek lürleulek ;

Bcnwatc Ernő 1000, DeUtsch 
Nándor Barospatak 100, Keich Jó 
zsef 500, Kohu Mauó 500, Buda) 
István 100, Kroó Mór 500, Murko- 
vics Józset Legeuyo 1000, Schwarcz 
L;ó Tokaj 2000, Burger Jakab KQO, 
Köln bú':# 2000, B - tkovics Mauo 
M-zőiaborc 2ÜU0, Markovtcs Miksa 
iLUU, dr. Kaiiay József Nagyruiháiy 
1000, Gzouipo.y István Nagyrozvagy 
1000, Bcnwarcz Bauiu Pacin 2000, 
dr. Pririoda László 3000, ifj. Nye- 
viczkey László 200, Lkovics Moi 
lOOoO, dr. Lichtensteiu Jenő 5000, 
dr. Fuons Emu Véke 10000, Bíttei- 
neim Miksa 4000, Fiisilmaun Jozsel 
Kozma 2000, B.umeuCeid Jenő 2000, 
Kottán György luv0 koronát. Össze 
sen 54000 korona.

A Mezőgazda*ági Bank A’.- T,-nál.
Őzv. Vadáazy Autalnó 70000, 

őzv. íiübuer iiermannó 50000, özv. 
Besseuyey Istvánuó Migiécz 20J00, 
Mezőgazdasagi bank r,-t, 20000,
Piiisy László 5000, iváu Gyula Ö00J, 
özv. Bcrkovits Zsigmondué 4000, 
Földműn Anuus 4000, Steind.er Her
mán 5000 koronát. Összesen 183000 
korona.

Menyasszonyi kelengye
bevásárlásnál ajánljuk
Szegő Sándor

ruhaáruháznak nagy fehérnemű osz- 
tályát. Esőlrangu áruk, olcsó árak.

Lapunk mai sxim a 2 oldal
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következő volt: búzában 3682. 
rozsban 2541, árpában 558, zabban 
2397. Amennyiben a requirálás kellő 
eredményre, egyes helyeken nem 
vezetett, a bodrogközi sárospataki 
és homonnai járásokban fokozott szi
gorral végrehajtható pótrt qirálás lett fiz oroszok 
elrendelve.

ójjeliuri, oson?, kerülő, kondás, inas, 
szoléi tx hasonló állásokra lőhet 
kapni igen megbízható rokkant k v 
tonákat. A rokkant kutouák kívá
natra bemutatásra elküldetnek.

H  1 H  E  K .

Novemberi közigazgatás.
Zemplén vármegye küzigazga 

t.ási bizottsága Szinyei-Morse István 
főispán elnöklete a'utt hétfőn déle
lőtt tartotta rendes havi ülését.

A személyi ügyek tárgyalásá- 
nálfcólénk részvéttel emlékezett meg a 
bizottság Sznarecsányi János Ó3 a hősi 
halált halt Moskovitz Iván elhuny- 
tárói. A jegyzői karban néhány jegy 
zőt rendbírsággal sújtottak. Kesz- 
nyéteo községben liszt újítást tartot
tak. Néhány apró tüzeset volt Tá 
lyán, Tiszaluczon, Nagyrozv ágyon 
és Czirókahosszumezőn. A harmadik 
pótszemlón alkalmasnak talált nép- 
fölkelők bevonultak. A közutak és 
műtárgyak állapota általában jó.

A tavaszi kapás vetemények 
betakarítása befejezést nyert. Őszinte 
örömet ke!tett, hogy az őszi szántás 
vetés munkálatai az igen kedvező 
időjárás mellett és a fü'dmivelő nép 
minden dicséretet felülmúló buzgói 
kodása folytán, az általánosan ösmert 
nehézségek után is szintéu teljesen 
befejeztetett. Egyes járásokban a 
vetési terület nagysága a béke óvek 
terjedelmét is túlhaladja. A tavaszi 
vetőmag szükséglet összeírása foga 
natosittatott és a föídmivolésiigyi 
miniszterhez felterjesztetett,

A közegészségi ügy kedvező, 
az adóbehajtás folyamatban, A taní
tás fennakadás nélkül folyik.

A küzőielmezés zavartalan biz
tosítása érdekében vármegyénk alis 
pátija felhívást intézet az első fokú 
hatóságokhoz, hogy a malmok által 
szedett gal ona vamok megőrzései 
fokozott éberséggel kisérjék.

Az alispán elrendelte, hogy a 
hét éven aluli gyermekek részére a 
240 gramm napi liszt adag 120 gr, 
helyett szolgáltatandó ki.

A közélelmezési hivatal az ed
dig megállapított havi 36 "'aggon 
liszt kontingenst 18 waggonra szálli 
tóttá le. Vármegyénk alispánja a 
közélelmezési hivatalhoz konkrét és 
hiteles statisztikai adatokkal igazolt 
fölterjesztést tett, hogy a kiutalt 18 
waggon lisztből lehetetlen kijönni. 
Erre a közélelmezési hivatal elnöke 
pótlólag még 18 wjggont utalt ki.

A m ju irálás prodm«»»ye nov, 20-ig

— Kitüntetés. Őfelsége a II 
oszt. ezüst vitézségi érmet adomá
nyozta, az ellenséggel szemhun ta
núsított vitéz magatartása elismeré
séül Arnothfalvy Ágost 10. honvéd- 
gyalogezredben zászlósnak.

— Windischgrátz hercegi pár 
nagylelkű adományai. Windischgrátz 
Lajos herceg országgyűlési képvi
selő a homonnai szegények folsegi- 
tésére 2000 koronát, a hercegnő pe
dig a sátoraljaújhelyi .szegények fel- 
segítésére 1000 koronát küldtek a 
főispánnak.

— Kórházorvosi kinevezés. A io
ispán dr. Prihoda László közkórházi 
orvost tb. osztálylőorvossánév.zie ki.

— Kitüntetések a haüikölcsünód.
A m, kir. pénzügyminiszter az 1014 
évben kitört világháború dicsőséges 
megváltása érdekében kibocsátott 
magyar állami hadikülosüuök sikeré
nek előmozdítása körül szerzett ér
demek elismerést ül a kiiálytol nyert 
felhatalmazás alapján Vailó István 
sátor Jju U jheiyi pénzügy igazé alcuak, 
Kiéin FereDC sátoraljaújhelyi adóhi- 
vata i pénztáritoknak, Marikovszky 
Sándor sátoraljaújhelyi adóhivatal) 
llenőruek, Nikel Ke emeu gálszécsi 

adóhivatali penzumoknak, (Jrusz 
Antal gálszécsi adóhivatali eileuőr* 
aefc, Tar Lajos szerencsi adóhivatalt 
pénztáritoknak, Vougriuovits Ede 
varaund adóhivata i péuztárnokna's 
és Leskovits András varaunói adó
hivatali ellenőrnek elismerő okleve
let áliitott ki.

— A Sátoraljaújhelyi Izr. Nép 
konyhaegyesület elnöksége Szilveszter 
estéjén nagyszabású raüvészestély 
reudezését határozta el. Az estélyre 
hosszas tárgyalások után sikerült 
megnyernie Knmlóssy" Emmát, a 
Vígszínház művésznőjét, Pásztor 
Zoltán kaharémüvószt, a Hudaposti 
Téliktrt főrendezőjét és e őudó mű
vészét, Váradi Annust a Télikert 
primadonnáját. E művészek mellett 
helybeli műkedvelők is közre fognak 
működni. Az estély, melyre az elő
készítő munkálatok serényen folynak, 
a sátoraljaújhelyi Városi Színházban 
fog megtartatni és annak jövedelme 
az izr. Népkonyha által fönntartott 
szegéiig gyermekek ellátásának fo
kozására fog fordittatui.

— A munkaadók rokkant alkal
mazottakat fogadhatnak fel, a m. k irí 
Hokkantügyt Hivatal sátoraljaújhelyi’ 
intézetében. A sátoraljaújhelyi rok
kantügyi intézet ezúton is értesíti a 
megye közönségét, hogy ha bármi
lyen ipari vagy mezőgazdasági al
kalmazottakra van szüksége, fordul
jon a sátoraljaújhelyi rokkantügyi 
intézet Mu n k a k ö z v e t í t ő  i r o 
d á j á h o z ,  ahol [elfogadhatók oly 
rokkant katonák alkalmazottul, akik 
valamilyen testrészükre csonkák, 
vagv bénák ugyan, de megfelelő 
munkák végzésére alka'raasok. Kü
lönösen gazdasági fe lü g y e  ői, mun- 
k a felüt?y élői, szolgai, erdő, mező és

óriási vesztesége.
Budapest, dec. 11.

Az osztrák-magyar vezérkar jelenti: 
Keleti hadszíntér:

Mackensen vezértábornagy 
hadcsoportja : A szöv etséges had
erők a kedvezőtlen időjárás rossz 
utak és helyenkint újra ellen
séges ellenállás dacára tovább 
nyomulnak előre. Az osztrák- 
magyar és német csapatok Bu
karesttől északkeletre Receanu- 
nál kivivták az átkelést a Jalo- 
mitán.

József főherceg vesérezredes 
hadseregarcvonaia: A Kárpátok
ban az oroszok véres vesztesé
geik dacára, amelyeket az utóbbi 
hetekben alacsony becsléssel le
galább 30.000 emberre tehetünk. 
Újra és újra eredménytelenül ro
hanják meg állásainkat.

Arz tábornok hadserege a 
határszakaszon üchnától nyu
gatra és északnyugatra újra számos 
előretörést vert vissza.

Kövess tábornok hadseregé
nél a Valeputna-Jakobeny muut 
kétoldalán, ahol az ellenség 
tehermentesítő offenzivájának 
kezdete óta Habermann es v. 
lschleuchensteul tábornok csapatai 
ellen különös szivósággal roha
mozott és a Tatár-szorostól 
északra fekvő területen elkese
redett
minden áldozata hiábavaló volt.

Lipőt bajor herceg vezértá- 
bornagy hadseregarcvonaia: Nincs 
jelenteni való.
Olasz és délkeleti hadszíntér.

Változatlan.

JKeghiusult szerb támadások-
Berlin, dec. 12.

A  német nagyvezérkar je lenti: 
Nyugati hadszíntér:

Ruprecht trónörökös had
csoportja: A Somma két partján 
a tüzérségi tevékenység tegnap 
jelentékenyen fokozódott, déltől 
kezdve a Relimstől északnyugatra 
fekvő arcVOnalon is fokozódott 
az ellenséges tűz.

A trónörökös hadcsoportja : 
A Butte du Mesnilen (Champag- 
neben) és Vaquoisnal (Argonneok) 
terjedelmes robbantásokkal szét
romboltuk a franciák állásának 
tekintélyes részét. A Maas keleti 
partján nehéz ágyúink tüzeltek 
az ellenség árkai és ütegei ellen.

A verduni arcvonalon védő 
tüzelésünkkel és légi harcban 
lelőttünk hét ellenséges repülő
gépet.
balkán hadszíntér :

Mackensen vezértábornagy 
hadcsoportja : Az üldöző hadse
regek egyes helyeken ellenállás
sal találkoznak, az ellenállást 
megtörtük. Mozdulataink a zu
hogó eső a felázolt talaj és a 
hidak szétrombolása ellenére terv 
szerűen folyik. Újra több ezer 
foglyot ejtettünk.

Macedóniai arcvonal: Dec. 
10-én, amely napon az ellenség 
jelentékeny tüzérségi és gyalog
sági erőket vetett harcba az áll
tám újabb súlyos kudarcot szen
vedett. A franciáknak és szer-

, £ . , beknek Dobromir és Makov kö-
^ j C :h z. ° r,0SZClt" ztött intézett minden támadása 

meghiúsult. A német és bolgár 
csapatok szívós ellenálló erején 
a Paralovóló! keletre fekvő ma
gaslatokért folyt harcokban kü
lönösen a keletporoszországi 45. 
számú gyalogezred.

HÖFER altábornagy,
a vezérkar főnökének helyettese.

LUDENDORF,
első főszállásinester.
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KÉPVISELETE 
SÁTORALJAÚJHELY BEN

PRINCZ DÁNIHL
törv. bej. keresked. Ügynökségénél

Wekerle-tér 2.

Tőketereb@si ^stsufluoz 3 
km. 500 darags 14|30 cm.

f e n y ő
eladandó. Értekezni T A H Y  G Y .  
urad. felügyelbnéi Tdketere- 
bes, telefon 14.

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


	96



