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f i  király Budapesten.
Mire e sorok megjelennek, 

Károly király, Magyarország apos
toli királya és Ausztria császára 
már Budapest székesfőváros vár
palotájában lakik. A magyar ki
rály itt lesz Magyarországon. Nem 
tudjuk, csak hisszük, hogy e so
kat próbált ország legtávolabb 
zugában, legszegényebb kunyhó
jában is nagyot dobban ebben a 
pilanatban minden magyar ember 
szive, itthon van a király 1

Mintha most kezdene érni az 
a gyümölcs, amelynek gyökeret 
hősi vérünk hullásával öntöztük 
meg négy világtáj harcterein, 
amelyért hősi magyar vitézek 
küzdenek huszonnyolc álló hó
napja és amelyből Magyarország 
boldogabb jövője fog reánk mo
solyogni.

Senki, egyetlen nemzet ne.m 
gyászolta meg oly bensőségesen, 
oly híven királyát, uralkodóját, 
mint éppen a magyar nemzet. 
Senki és semmiféle nemzet nem 
hullatta le,kében könnyeit oly 
forron, oly bensőségesen, mint mi 
és éppen azért van nekünk jo
gunk örvendeni azon, hogy a ki
rály az uralkodó hazatért nem
zete körébe. Öreg, törődött ki
rályunk, a legszentebb király, aki 
eddig trónon ült, már öregségé
ben nem tudott hozzánk eljönni, 
hiszen Schőnbruntól a bécsi 
Burgba is csak a legritkábban 
járj be és minekünk — valljuk 
meg — mégis fájt tudni, vagy 
látni azt, hogy a budai Várpalota 
a világ legszebb királyi kastélya 
üresen áll és a magyar nemzet 
soha, vagy csak nagy ritkán üd
vözölheti koronás fejedelmét csa
ládi körében.

Az uj, ifjú királyi párnak első 
gondja az volt, hogy mihelyt a 
bécsi ünnepségek és a nagy mun
kák megengedik azonnal ellátó 
gasson hozzánk és részt vegyen 
abban az örömünkben, amelylyel 
őt fogadják. Valami uj fényesség 
ragyog le a magyar horizontról 
abban a pillanatban, azon a na
pon, amikor a magyar király ha
zaérkezik övéihez, magyar né
péhez.

Ez az ifjú király meggyőző
dött arról, hogy mi a magyar 
nép. A harctereken látta mire 
képesek a magyarok hazájukért, 
a dinasztiáért a királyért. De ak 
kor még trónörökös volt csak, 
sőt szinte úgy érezzük, nem is 
trónörökös, hanem hazáját védő

t t í S R E t f t l  cukorjegy kiosztás hibái.katona, 
kedett és 
nai szemmel nézte ezt az orszá
got, ha akkor csak hadműveleti 
terepnek tekintette a nekünk szent 
folyókat, hegyeket és szorosokat, 
ma tudja mit jelent ez, ez jelenti 
áz ő birodalmát, itt minden feléje 
fordul és ürömmel boldogsággal 
logadja őt.

Bármily szerencsétlen, szomorú 
idő a világháború ideje, az ifjú 
uralkodóra és vele a magyar nem 
zetre mégis szerencsés időnek 
látjuk. Ritkán nyílik alkalma egy 
uralkodónak, hogy annyira meg
ismerje nemzetét és országát, mint 
hogy a IV. Károly királyunknak 
kijutott. Mielőtt legfelsőbb hadúr 
lett, végigszenvedte a harctér és 
a katonák szenvedéseit, ott volt 
a lövészárokban és a menetlések 
nél, ott vnlt mindenütt, ahol a 
hazáját védő katonának lennie 
kell. Mikor az első uralkodói te
endők elvégzése után vissza fog 
térni — mint hírük — a frontra, 
nem mint idegen fog visszatérni, 
hanem ismerőseit, bajtársaít fogja 
ott találni.

Es ha magyar nemzet mindig 
szívesen adta szivét, vérét kirá
lyáért, úgy ez most százszoros 
eset lesz. Mintha uj erőt öntött 
volna a fiatal király az egész ma- 

yar nemzetbe, a hadseregbe, 
mindnyájunkba, úgy érezzük most 
újra azt az elszántságot,azt az el
tökéltséget, amelyre szükségünk 
van, ha ezt a harcot győzelme
sen akarjuk végigküzdeni. Nem 
lehet elképzelni ma egy katonát, 
egy embert ez országban, aki 
ne lelkesedéssel menne tüzbe 
azért a királyért, aki itt nálunk, 
az ország gyönyörű szép főváro
sinak gyönyörű szép palotájában 
otthon érzi magát, otthon akar 
lenni és aki a magyar nemzet
nek minden szívdobogását innen 
közeiről akarja kihallgatni.

Uj korszak virradt a magyar
ságra és mintha már éreznők a 
szabadjövő hajnalának hűvös, de 
kellemes szellőjét.

%  jé házból való |iu

tanulónak
könyvnyomdánkban •  

fiz e té sse l /elvétetik.
■ 4 *

Annyiszor hangzottak el lapuok 
hasábjain a városi adminisztrációt 
illető jogos kritikák és a hatósági 
ellátásbau részesülők illetőleg a külön* 
böző roudsaerck helytelenségének 
bírálatai, mindannyiszor eredmény 
nélkül, hogy egy bizonyos kétke
déssel tesszük szóvá a városházán 
ezúttal uralkodó tűrhetetlen állapo
tokat.

Naponta tömegesen érkeznek 
hozzánk a panaszok, jogos kívánal
mak, tegyük szóvá azokat a botrá
nyos állapotokat, amik ezidőszerint 

bejelentési lapok, őrlési tanúsítvá
nyok legkivált a cukorjegyek kiosz
tása körül a városházán uralkodnak,

Az érdekelt nagyközönség pa
naszát méltatjuk és dacára, hogy 
eddig a falra. azt a drága borsót 
háuytuk, hangot adunk a kivá- 
ualmakuak.

A hibáknak az orvoslása egy
részt a közönségnek, másrészt 
muakával túlterhelt tisztviselőknek 
az érdeke.

Egy kis utána nézéssel még ke
vesebb gondo. kodással egyküunyeu 
szanálható volna a baj.

A városháza olyan szűk, olyan 
túlzsúfolt, hogy teljességgel alkal
matlan tömegek befogadására. De 
ceutraiizá'ják kiosztást, állítsanak föl 
a város más épületeiben, iskolákban, 
vagy akárhol több hasoncélzatu he 
iyet, csak az a fő, hogy egy helyen 
ue legyen az egész összpontositva,

Nagysulyu a kérdés, tne ŝzivle- 
leudő a tanács, mert rettentő idiven 
tességbe kerül, míg az a szegény 
városi ellátásra szorult ember bejut
hat a residentiába. Szeretjük hinni, 
hogy sürgősen segiteni fognak eze
ken a megbotránkoztató, tűrhetet
len állapotokon.

a polgári életben ős megkívánja a 
maga közkatonáit. A magyar nemzet 
minden egyes tagja ne csak vérrel, 
hanem munkával is álljon a nagy 
úgy szolgálatába, egyszóval szükséges 
hogy a németek által propagált és 
bevált polgári hadimuokát, polgári 
segédszolgálatot nálunk is életbe 
léptessék. A törvényhatóság egyér
telműig járult hozzá a főispán in
dítványához, feliratot intéz a kor
mányhoz és a társtörvény hatóságokat 
hasonló állásfoglalásra kéri fel.

A másik nagyfontosságu kije
lentés aszolgabiró választásnál hang
zott el a főispán ajkáról. A jelölések 
előtt ugyauiB a jövőre ható példa 
gyanánt is megkérte a bizottsági 
tagokat, hogy szavazataikat ne az 
előbb kérni jött jelöltre adják, ha
nem bizalmukkal honorálják azt, aki 
hosszú működése alatt azt kiérde
melte. A jelöltek pedig ne csúfítsák 
el betöltendő pozitivjuk fényét ki- 
lincseléssel, hanem munkával és tö
rekvéssel iparkodjanak a bizottiági 
tagok bizalmát megszerezni.

Ennek a beszédnek a jegyében 
folyt le a választás, mely az árva
széki ülnöki székbe dr Meczner Ti
bort, a szolgabirói székbe pedig dr. 
Osváth Dezsőt egyhangúlag beültette.

A tárgysorozatban szerepelt 
még sok apró ügy, melyek közül a 
következőket említjük ki :

Spillenberg Béla gálszácsi szol- 
gabirót a IX. fizetési osztály 2. füa 
kozataba léptették elő; az igazoló 
választmány tagjait újból megvá
lasztották ; Moluár Gábor Nagykő- 
vesdi jegyző választását jóváhagy
ták ; Éva Ödöné, Wobulszky Ká- 
rolynó nyugdíjellátását, illetve nyug- 
dijmegvaltá8át megszavazták.

fi törvényhatóság közgyűlése.
A tárgysorozat kisebb fontos

ságú ügyei soha sem vonzottak még 
olyau nagyszámú bizottsági tag 
egybe, mint a kedden megtartott 
vármegyei közgyűlés.

A megyebizottsági tagok, miutha 
előre is megérezték volua azon nagy 
fontosságú kijelentéseket és határo
zatokat, amelyekkel az elnöklő fő
ispán tette élénkké a rideg egyhan
gúságot.

A kijelentések maradandó nyo
mokat biztosítottak a történelmi je
lentőségű közgyűlésnek és az álta
lunk annyiszor hangoztatott — uj 
főispán, uj irány elvet százszorosán 
megalapozták.

A reánk erőszakolt élethalálharc
lapunk mai u lm a  4 oldal

Zempléni féld
a  koronAzAsi dom bon.

Sándor János belügyminiszter * 
következő táviratot intézte a vár
megye törvényhatóságához.

A megkoronázott király a mély 
értelmű nemzeti hagyománynak 
megfelelően, a koronázási halmon 
négy kardvágással jelképezi, hogy 
győzedelmes kardjával megvédi 
az országot bármely oldalról fényé 
gelő ellenséggel szemben.

Ősi szokás, hogy a koronázási 
halomhoz, amely hazánk szent 
földjét képviseli, az ország vala
mennyi törvényhatósága küld föl
det.

A koronázási ünnepnek e fen
séges mozzanata sohasem volt je
lentősebb, mint most, amikor kirá- 
lyunk északon és délen, keleten
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és nyugaton vezeti győzelemre 
hősies seregeinket.

Fölkérem a törvényhatóságot, 
hogy a koronázási halomhoz saját 
területének történelmi nevezeté- 
sógü helyeiről öt kilogramm sú
lyú tiszta földet postán a követ
kező felirással: „hivatalból, koro
názási ügyben portóraentes" hoz
zám sürgősen beküldeni szíves
kedjék.

A koronázási ünnepre szóló meg
hívást a törvényhatóságnak egyi
dejűleg raegküldöttem.

Sándor János belügyminiszter.
Dókua Gyula alispán a távirat- 

véteiutau azonnal intézkedett, hogy 
Zemplén varmegye történelmi ne
vezetességű Borai község föl djébö 
Kákóozi beiencz szülőföldjének meg 
szentelt talajából és felső Zemplén 
vérrel áztatott földjéből vigyek a 
löldet a koronázási halomhoz. Ahoi 
a nagy szabadság hős bölcsője rin
gott és ahol magyar bakák szurony- 
erdeje állt legyózhetctleuüi ellent a 
kozákság tömegeinek az ouuau sze
dett néhány marok föld fogja latul 
azt a történelmi pillanatot, amÍKor a 
király és a nemiül egybeforrnak az 
egy igaz magyar haza szüreteidben.

Az a néhány marok fö.d viszi 
magával nemes Zempléu vármegye 
lürhetleu király hűségét, ragaszko 
dását és oilhatatian sztretetét.

f i  paraszt/urjang  
és a hatóságok.

Virágzik a zugpiac.
Nagy a panasz a vásárlók kö

rében, hogy a legtöbb élelmiszerhez 
neiu lehel hozzájutni a hatoság ál
tál megállapított maximális uránon. 
Arii vau eieg, sőt Éppen ezért vi
rágzik a tugpiac. A la.Usi asszo
nyok csoportosul: Keresik tol a la
kosokat s ott kiualgatjak a lö.ho
zott csirkét, tojást, vajul, túrót, hű 
velyeseket es burgonyát eladasra. 
Mondanunk sem kei), tiogy nagyon 
jó üzletet csinálnak, mert hiába, a 
nép rá van szorulva az arura és 
üreg veszi azt, bármily magas arat 
kérjenek is erte.

A városi amsekül hatósági ren
deltekkel meg csak meg tehet sza
bályozni; a laiusiaüal azonban nem. 
hitek nem tanullak meg a rendel 
otthon, nem tudnak lehat a városba 
jövetelükkor a hatóságok paraucsara 
sem engcdeiiuesktdui. Inkább kóbo
rolnak a városban, mászkálnák Itaz- 
ról-haiva, csak uvhaiiy fillérrel töb
bet kapjanak portékáikért, Kaiuu 
ugyanis miudeu drágábban adhatnak 
el, mint a varosban, meri ott senki 
seiu ellenőrzi ókéi. A száz iutg ezei 
munkával miiemen jegyzukto> iga
zan nem követelheti senai sem, hogy 
községeikben ligyeljeiiek minden 
emberre, mennyien adjak el ezt, 
vagy azt az ultit. Du sok llelj üti 
nincs is jegyzó es olt mindenki let 
ízese szénül art szab eladuivaiójauak. 
Hogy ki ott a vásárin 'i iiat a varos 
uepe, mely napouket lo.keresi a fa- 
iu,» vagy megbízza egy-egy ottani 
ismerősei, aki azután osszevasaroi 
miudeu elét es beszállítja a varosba 
megbizójauak. iia azonban leiu vá
rosi ember, se ennek megbízottja 
nem vásárolja össze valahol az 
ólelraicikkeket, akkor maguk a tér.

melók hozzák azokat a városba és 
— miután hozzászoktak ahhoz, hogy 
otthua saját maximális áraikon ad
ják el terraesztvónyeiket — hatósági 
ármegállapítás teljes figyelmen kí
vül hagyása mellett kínálják itt árui
kat megvételre. A városi nép pedig 
úgy gondolkodik, hogy iukább tizet 
a iiázaló kofának valamivel többet, 
csak ne kelljen kimenni a piacra és 
élet-halál harcot vívnia egy darab 
vajért, vagy .egy kiló babért. Az 
persze senkinek eszébe nem jut, 
hogy a gyakori följelentésekkel meg 
lehetne gátolni ennek a divatnak 
tovaterjedését. Örül mindenki, ha a 
mai szűkös világban, amikor valami- 
féle élelmicikkot heteket! hónapokon 
át nélküiözui kénytelen — a helyé
ben viszik. ,

Tojást ma a piacon még csak 
nem is láthatunk. Tessék most már 
elképzelni, hogy beteg vagy gyer
mek számára tojást kell venni, ha- 
lórik, tia szukád : nem ad-e az anya 
akár -10 fillért is egy darab tojásért, 
ha odaviszik a lukasba s ott kínál
ják megvételre ?

A parasztfuríaug mituieaki előtt 
eléggé ismeretes. Tanulmányozzák 
ezt is a hatóságok, akkor tálán majd 
eredményesebben vehetjük fül a 
harcot a drágasággal szemben. Ad
dig nem 1

Hivatalvesztésre Ítélt 
helybeli törv.széki biró.

Autiakid-jen egyszerű lnr tor 
májában registraitu*., hogy űr. Ha
pcii* György uagyuiihalyi kir járás 
óiról lürvény-ízéki bírót minőségben 
ide helyeztéK at. Az u'.heiyezeal-fe
gyelmi vizsgalat előzte meg, tueiy. 
ezért indul meg, hogy dr. Kepeda 
uuk egy m. kir. bíróhoz nem meiiú 
hazaliatiau kijelentéseit megtorolja. 
Most, hogy ezúttal a Kúria fegyelmi 
tauaesa jogerős ítéletiül lezárta uz 
ügy aktiul, megismertetjük a fe
gyelmi eljárás os nz ilolet előzmé
nyeit.

Még a román hadüzenet elüti 
Nagyiuihalyt is meglepetés érti-, 
hogy Dicsószemiuartoiibol oda he
lyezték at, Dr. iiaptd* György oláh 
nemzetiségű jarasbirút. A magyai 
urak Lurdttsaga sziveaen fogadta, azon
ban élénk megütközést kelteit, hogy 
a jurásbiró gyermekei egy s*ot sem 
tuduak magyarul,

— Én román vagyok, a felesé
gem osztrák, hal felesleges, hogy 
a gyermekeink magyarul tudjanak, 
mondta a bíró.

— De ön magyar bíró is ma
gyar kenyeret  úszik 1

— Az igaz, hogy magyar Liro 
vagyok, de haiu istennek nem va 
gyoK magyar I

A íelhaborodoit magyar urak e 
kijelentés mull fegyelmi feljelentési 
teltek a bíró eiieu. A kacsai ítélő
tábla legyeltui bírósága elölt így 
védekezeli;

— Apám halálos ágyán meges- 
küdtem, hogy román nemzeti mivol- 
tomal sehasum fogom megtagadni, 
különben is egy román nemzeti ala
pítvány jóvoltából végeztem el ta
nulmány aimat.

A kassai tábla a hazafivtlan bí
rót hivatalvesztésre Ítélte. Ezt az 
ítéletet most a Kúria nagy fegyelmi 
tanácsa is jóváhagyta.

£esz már
általános népkonyha.

Az emberi lólek csodálatos be
rendezése, hogy még a jótétemények 
gyakorlásánál is szüksége vau olyan 
ható erőkre, amelyek tett erejét és 
kötelesség teljesítését fokozzák. Ál
talánosan ismert és tudott dolog, 
hogy a háború nyomán támadt 
gazdasági nehézségek rettentő súllyal 
nehezednek rá a napról-uapra élőkre, 
a szegényebb uéposztályra. Egyrészt 
a munkaalkalmak hiánya, másrészt 
a túlhajtott drágaság lehetetlenné 
teszik a megélhetésüket, kettőzötten 
szükséges tehát, hogy azok, akikuek 
jó mód, jó lét adatott, segítsenek az 
embertársaik nyomorúságán. A min
den jóért, szépért, nemesért nem 
szalmaíáugszerüőu, de megvalósítás
sal kitartóan lelkesedni tudó gróf 
Széchényi Ernőné és Szinyei-Merse 
István főispán kedden délutáu meg
beszélésre hívta egybe városunk 
jótékonysági intézményeinek vezetőit, 
felekezetek papjait, hivatalok elöl
járóit, a sajtó képviselőit egy felál
lítandó általános uópkooyha érde
kében.

Alig lehet föladat, mely szebb 
és amellett a társadalomnak fontosabb 
kötelességét teljesítené, mint az, amely 
az éhezők nyomorát iparkodik eny
híteni. Ezzel indokolta az összejövetel 
célját könnyekig ható beszédben 
gróf Szécheny iné és a főispán, ter
mészetes tehát, hogy az eszme, egy 
általános népkonyha feiáliilasa, élőnk 
elfogadásra talált.

A sok felszólalás kozott Schil
ler Kálmán oldotta meg helyesen a 
népkonyha feltartásának nehézsé
geit akként, fogy önkéntesen ha
vonta mindenki annyit, amennyit 
könnyen nélkülözhet a saját háztar
tásában mindnyájunknak kötelessége, 
hogy tápláljuk azokat, akik aum tud
ják magukat táplálni.

Hogy pedig a könyörületes szi 
vek jóságával vissza ne éljenek 
Eoyedy Andor református lelkész 
indítványára kimondjak, hogy a nép 
kony hai ellátásra szorulókat összei- 
irás céljából jelentkezésre felhívják, 
a jelentkezetteket felekezetiek sze
rint csoportosítják és a lemondottak 
megállapítása végett minden feie- 
aezelhez tartozó csoportot az illető 
vaílásfelekezett papjának személyes 
meggyőződés céljából kiadják.

Iia ezutáu az illető lelkész té
nyek valóságáról meggyőződött az 
iilető szegényt a népkonyhái ellá 
tásra szorultak türzsköuyvebe felve
szik.

Nagy vonásokban ezek az ala
kuló gyűlés határozatai most a tár
sadalmon a sor nagy áldozat kész
séggel emberbaráti megértéssel a 
mozgalom segítségére lenni.

Az idén fokozott nyomorúság
gal álluuk szemben és csökkent erő
forrásunk állnak rendelkezésünkre.

Emberfeletti erő kell ahhoz, 
hogy a nópkouyha e megnehezült 
időkben teljes sikerrel tudja célját 
magvaló8itani.

Társadalmunk bizonyára nem 
fog elzárkózni az áldozatok elől és 
jótékony adományokkal fogja bizto
sítani a nagyon, de nagyon szüksé
ges általános népkonyha létét és fenn 
maradását.

H ÍR E K .

— Búza Barna hazajön
A  legmagasztosabb karácsonyi 
ajándékot, m e ly m inden drága 
kőnél többet ér —  a szabadságot —  
Búza Barna kapta. A  szeretet 
ünnepén, hosszú rabság után, 
szerettei és jóbaráta i körében fog 
időzni, akik elfelejtetik vele a 
rabság kínos éveit. Búza Barna 
karácsonyra hazajön.

— Pápai kitüntetés. XV. Bene
dek pápa Takács Menyhért doktor 
jászóvári prépost praelatuat a lila 
püspöki sapka és az uszályos lila kö
peny viselésére feljogosította.

— A hivatalos gyász idején a 
magyarság mély gyászának legszebb 
és egységes kifejezői a Hadsegélyző 
Hivatal gyászpajzja (kartonpapirból, 
tűvel egy darab ára 20 fillér) és 
gyászérme. ( az elhunyt király kép 
máséval 1830 — 1916 felirattal, fekete 
alapou, föltüzbető, ára I korona) vi- 
sö őik egyúttal az elesett katonák 
özvegyei és árvái alapját is növelik 
Kaphatók a Hadsegélyző Hivatalnál 
Akadémia-utca 17. és uagyobb ke
reskedőcégeknél.

—  Megjött a közélelmezési bistos. 
Sátora'j Híj hely város közélelmezési 
biztosad dr. Nagy Fereue raúko'ci 
polgármester lett megbízva, akt 
csütörtök este városunkba érkezett, 
hogy megkérdje a közélelmezési 
ügyeink Ut u manyozását saz eset.egi 
hibák orvoslását.

— A vas drágítása. Berlinből tá
viratozzak nekünk: A báuyaipar ér
dekszervei és a hadügyminisztérium 
nyersanyagbeszerző osztéiya tárgya
lást folytatott a vas ácáu.k megái - 
lapkájára nézve, amely most ered
ménnyel végződött. A kormány kép
viselői megadták az engedőimet a 
szén, a koksz és ezzel kapcsolatban 
az érc és vas árának mérsékelt föl
emelésére. Egyelőre áronban nyit 
kérd enek hagyták azt, hogy a nyers 
anyag árának változása mennyiben 
érvényesülhet a készgyártmáuyok 
urának megállapításában.

— üjabb lósorozás A honvé
delmi miniszter elrendelte a lovak 
és jármüvek újabb bejelentését és 
összeírását s márciusban tartandó 
újabb íóaorozását. A lótu'ajdonosok 
elzárás terhe alatt kötelesek lovaikat 
és jármüveiket december 20 ig be- 
bejelenteni,

— A moziban szombaton, dee. 
ló-áo este fél 9 órakor egy nagy
hatású dráma kerül bemutatóra; a 
„Marynitu" 6 felvonásban, azonkívül 
kitüuő kisérő műsor, Vasárnap dél
után fél 4, Ö és este fél 9 órakor 
szenzációs műsor lesz. Közkívánatra 
ismét bemutatásra kerül az „Őfelsége 
temetése", ez a rendkívül érdekes, 
látványos film. Ezenkívül egy nagy 
újdonság kerül színre, minden más 
vidéki várost megelőzze, itt először 
„A Karthauzi**, báró Eötvös József 
örökbtcsü, gyönyörű regóuye, filmre 
alkalmazva.

— Betörés. Ileiler Lajos bodrog- 
keresztúri takosuál vasárnapról hét
főre virradó éjjel ismeretlen tettesek 
betörtek, köuyveket, irományokat, 
marha leveleket és a helybeli Köz
ponti Takarék pénztár által kiállított 
takarék betéti könyvet elloptak. A 
betétkönyv megsemmisítése iránti 
0ljárás megindult és a nyomozó h
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tósag esuttal is kéri a közönséget, 
hogy aki a betétkönyvvel jelent
kezik azt azonnal adjak át a rend
őrségnek.

—  A munkaadók rokkant alkal
mazottakat fogadhatnak fel, a m. kir. 
íiokkantügyt Hivatal sátoraljaújhelyi 
intézetében. A sátoraljaújhelyi rok
kantügyi intézet ezúton is értesíti a 
megye közöuségót, hogy ha bármi
lyen ipari vagy mezűgazdásági al
kalmazottakra van szüksége, fordul
jon a sátoraljaújhelyi rokkantügyi 
iulézet Mu n k a k ö z v e t í t ő  i r o 
d á j á h o z ,  ahol felfogadhatók oly 
rokkant katouúk alkalmazottul, akik 
valamilyen testrészükre csonkák, 
vagy bénák ugyan, de megfelelő 
munkák végzésére alkalmasok. Kü
lönösen gazdasági felügyelőt, muu- 
kaiul ügy élői, szolgai, trdő, mező és 
éjjeliőri, csősz, kerülő, kondás, inas, 
szolgai es hasonló állásokra lehel 
kapni igeu megbízható rokkant ka
tonákat. A rokkant katonák kívá
natra bemutatásra elküideluek.

—  A rekviralási határidő meg
hosszabbítása. Az Országos Közeiei- 
mezesi Hivatal elnöke a luvata os 
lapban közzéteszi, hogy az elrendeli 
újabb rekviráias végső határidejét 
január tizen Ö tód U eig meghosszab
bítja, H gyuuai ktmoudja, Uogy a 
rekvirait keszietek fe. Oldására vo
natkozó [Liliden határozat, a*ar vau 
teietbezés, akar nincs, jóváhagyás 
vegeit hozza iciterjeszieutlŐK.

— A 24—32 eves felmentette* 
behívása, budapem iuUubuouk j0- 
iou li; Jói iutunu-ut neiyrol jo.eutlk 
iiecsüo, hogy a 24—32 tves is,-
mell tellek. Lehívásai a .egkomoiyaü 
oan lurgyaLjak ts  erre mar 1 .gkoze- 
looü £>or. ktrü . A  teliueut jUoaeL a 
43—ül) éves alkaimas n> piolke-őake* 
pólóinak, liletvu üeiy ellesi Lenek. A 
utüivuoOK időpontja meg itiuCa lueg 
határozva. Erre nozve az amauuas- 
ság toka m eivaüo miudomiekelőtl. 
A fiataiubb ovi tyamok tciiueniett- 
jel 1017. eisö évnegyedeben ujbó. 
egy szomiobizoUsag eiüit fognak 
megjelenni es ueinsoktal később 
megtörténik bevonulásuk. Az 1Ü17. 
ev aesébbi foiyaman az lUösebu e»* 
lolyam beiiek feim eutétljeinek bein 
vusa is meg fog tOrieuui. A tenneu- 
lettek számú az egesz íuouaicnia- 
bau 7—ÖÜOOUU emberre lú g . A  fel- 
m entenek kicsereiese atka luatlauok 
kai a üadiszolgailátási törvény a.ap
ján fog megtörténni.

— Február elsején a vasúti tarifa
emelés eteibe iep. A  hivatalos vasúti 
közlöny legutóbbi szama nyilvános 
sagra hozta, hogy február eisojen az 
összes vasúti áruszállítások díjtételei 
felemeltetnek. A vasút ezt a mai 
vazuti üzem deficitjével indokolja. 
Úgy ancsak .a személy szállítás díjtétele 
is emeltetni fog, A személyszállítás
nál ugyanazok a szempontok irány
adók, mintáz áruszállításnál. A döntés 
erre vonatkozólag még nem történt 
meg, de sajnos, bizonyos arányú 
tarifaemelés a személyszállításnál is 
elkerülhetetlen lesz. Tjrvbe van véve 
az összes gyorsvonatoknak harmad
osztályú kocsikkal való felszerelése, 
hogy az esetleges díjemelés után a 
közönség az olosóbb kocsiosztályokat 
használhassa. A személydijszabás 
megváltoztatásánál azonban elsősor- 
bau a drágább kocsiosztályok és az 
txpress vonatok díjtételeit akarják 
felemejui. A tarifaemelést úgy tudják
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30 százalékban fogja átlag a vasút 
megállapítani, ez zz áruszállítások és 
személyszállításokra vonatkozik,

Menyasszonyi kelengye
bevásárlásnál ajánljuk
Szegő Sándor

ruhaáruháznak nagy fehérnemű osz
tályát. Esfllrangu áruk, ölesé árak.

Mai távirataink.
Véresen visszavert

orosz támadások.
Budapest, dec. 14.

Az osztrák-magyar vezérkar jelenti: 
Keleti hadszíntér:

Mackensen vezértábornagy 
arcvonala: Az ellenség a Jalo- 
mita alsó folyása körül is visz- 
szhvonulóban van mi újból tért 
nyertünk.

József főherceg vezérezredes 
hndseregarcvonala : Az oroszok 
tovább támadnak. Tegnap is 
mindenütt, úgy a völgytől délre, 
mint a Trotus völgyben és Töl
gyestől nyugatra véres vereséget 
szenvedtek. A comarsci felett 
egy osztrak-magyar repülő le
lőtt egy ellenséges harci repü
lőt, amely felborul és egy erdő
ben leáuhant.

Lipót bajor herceg vezértá
bornagy hadseregarcvonala: Az 
oroszoktüzérségi tevékenysége a 
Dnjeszter mindkét partján foko
zódott különben semmi újság. 
Olasz és délkeleti hadszíntér: 

Lényeges esemény nem tör
tént.

HÖFER altábornagy,
a vezérkar főnőkének helyettese

A szerbek
súlyos vereségei.

Berlin, dec. 14.

A német nagyvezérkar jelenti: 

Nyugati hadszíntér s

Ruprecht trónörökös had
csoportja: A Somme-arcvonal 
egyes szakaszain átmenetileg erős 
tüzérharc.

A trónörökös hadcsoportja: 
A Le Fort Parisnál az Argonneok- 
ban heves tüzérségi előkészítő 
tüzelés után előretolt francia 
járőröket visszavertük. A Maas 
jobb partján délután a tüzérségi 
tevékenység fokozódott.

Keleti hadszíntér .

Lipót bajor herceg vezér
tábornagy hadseregarcvonala: 
Nincs lényeges esemény.

József főherceg vezérezredes 
arcvonala: Az erdős Kárpátok
ban sok helyütt Tüzérségi tűz

volt, a Gyergyó hegységben és 
Atrotosul-völgyben az oroszok 
veszteségteljes, de mirden ered
mény nélkül lefolyó támadásaikat 
folytatták.

Balkán hadszíntér:

Mackensen vezértábornagy 
hadcsoportja : Az egész arcvo
nalon a nagyon rossz utiviszonyok 
ellenére kedvezően haladunk előre 
Nagyoláhország a Bukarest -  
csernavodai vasúttól délre az 
ellenségtől meg van tisztítva.

Macedóniai arcvonal: A szer- 
beknek a Csernától délkeletre 
ellenünk intesett támadásait a 
bolgár állások előtt az ellenség 
súlyos veszteségei mellett ösz- 
szeomlottak.

LUDENDORF,
első főszállásmester.

17t>|1916. vh. az.
Árverési hirdetmény.

Alulírott bírósági végrehajtó az 
1881. évi 1.X, t.-e. 102., illetőleg az 
1908. évi XLI. t. e. 19. ij-a értelmé
ben ezennel közhírré teszi, hogy a 
tokaji kir. járásbíróságnak 1915. évi 
2545:8, számú végzése következtében 
dr. Kemény Béla ügyvéd által kép
viselt Waohs Henrik javára 60 kor. 
s jár. erejéig 1016. évi május 24-én 
foganatosított kielégítési végrehajtás 
utján le- és felülfoglaltam és 2000 
cer.-ra becsült következő ingóságok, 
u. m .: 1 tehén és 1 ökörtinó nyil
vános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a tokaji kir, 
járásbíróság 1916, évi Pk. 1048 6. sz. 
végzése folytan 60 kor. tőkekövete
lésnek 1013. évi július hó 1. napjától 
járó 5°;, kamatai és eddig összesen 
70 korona 60 fillérben biróilag már 
megállapított költségek erejéig Há- 
rombutan végrehajtást szenvedett és 
neje lakásán leendő megtartására 
1916. évi deczember hó 22. napjának 
délelőtti 10 órája határidőül kiültetik 
és abboz a venni szándékozók ezennel 
oly megjegyzéssel hivatnak meg, 
hogy az érintett ingóságok az 1881. 
évi LX. t.-e. 107, és 108. §-ai értel
mében készpénzfiaetés mehett a leg
többet ígérőnek, szükség esetén 
becsárott alul is el fognak adatni.

Amennyiben az elárverezendő 
ingóságokat mások is le- és felül- 
foglaltatták s azokra kielégítési jogot 
Dyertek volna, ezen árveres az 1908. 
évi XLl. t.-o. 20. §-a értelmében 
ezek javára is elrendeltetik.

Kelt Tokaj, 1916. december 5.
Faragó,

kir, bír. végrehajtó,

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 szerea

szagtalan, nem mérgező, 
olcsó és eredeti üvegekben 
1 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), kéz- 
és arcmosásra és ragályok 
elhárítására stb. mindenkor 
ajánlják.

Iplirm-mp
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 kisérlet és Ön a 
jövőben kizárólag ezen 
szappant fogja használni.

Á ra : 2 korona.

erősen antiseptikus hatású 
szájviz. Szájbüzt rögtön és 
nyomtalanul eltűntet és a 
fogakat konzerválja. Hasz
nálandó továbbá orvosi 
utasítás szerint toroklobnál, 
gégebántalmaknál és nátha 

esetén gurgulázásra. 
Néhány csepp elegendő 

egy fél pohár vizre.

E redeti ü vegje  í  korona.
Az összes lysofornkészit- 
mények kaphatók minden 
gyógyszertárban és drogé
riában. Kívánatra bárkinek 
ingyen és bérmentve meg
küldjük az .Egészség és 
fertőtlenítés" cimü érdekes 

könyvet.

Dr. tti % hriqi
lepitti Hiií. liptai.
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Elsőrangú halcsontos és halcsont nélküli

F tJ Z Ő
legújabb fagon szerint, valamint különféle 
haskötők, ha'tegyenesitők, melltartók stb.
=zzz mérték szerint készülnek =  

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

Saját készitményíi kész fűzőkből nagy raktár.

Javítások és tisztítások pontosan készülnek.

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

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

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

J f a z a i  g y á r t m á n y !

Árverési hirdetmény.
A lu lir t  dr. K le in  K á ro ly  sátoraljaújhelyi ügyvéd 

ezennel közhírré teszi, hogy az általa Roóz Ignácz buda
pesti lakosnak eladott és utóbbi által a k ikötött határidőben 
át nem vett körülbelü l 200 hekto liter sátoraljaújhelyi 
termésű idei bor Sátora ljaú jhelyben 1916. évi deczeniber 
hó 20-án délután 4 órakor dr. Kova liczky lilé k  
sátoraljaújhelyi k irá ly i közjegyző Kazinczy-utcza 28. szám 
alatti irodahelyiségében, a nevezett k irá ly i közjegyző 
közbenjötte mellett, a kereskedelm i törvény 352. szakasza 
alapján megtartandó nyilvános árverésen Roóz Ignácz 
budapesti lakos, késedelmes vevő költségére, kárára és 
veszélyére készpénzfizetés mellett egy tömegben a leg
többet Ígérőnek a becsáron alul is el fog adatni.

A  borok Sátoraljaújhelyben, a Kazinczy utcza 24. 
szánul házban, Krausz L ip ó t pinezéjében, Jókay-utcz.a 11. 
szám alatt G riinberger Ábrahám  borliázában a Dörzsig - 
szőlőben, Le lkov ics Jakab raktárában a Rákóczi-utcza 
10. szánni házban, végül a Kádár Gyula pinezéjében a 
Czep ie-fé le  szőlő borházában vannak elhelyezve; az 
árverezni szándékozók a borokat ezeken a helyeken a 
• Sátora ljaú jhely i Po lgá ri Takarékpénztár és H itelegylet« 
közvetítésével és ellenőrzése mellett az üzleti órák alatt 
megtekinthetik.

K ik iá ltás i ár hektoliterenként hordóval együtt 320 
korona, bánatpénz 5000 korona. A  borok az árverés 
napját követő három napon belül átveendők, kiíizetendők 
és elszállitandók, a vételi illetéket a vevő viseli; az eladó 
semmiféle felelősséget nem vállal.

Sátoraljaújhelyen, 1916. évi deczember 13.

Or. Klein Károly,
sátoraljaújhelyi ügyvéd.

VESZEK
vagontéte lekben k iégetett (m ár kifőzött) 
törkölyt, vasúti á llom áson  vagonba rakva,

Í fizetve ottan. K é re k  árajánlatot

Schön Andor B udapest, V., H onvéd-u .8 .

T Á rverési h irdetm énynr
A lu lirt dr. K le in  K á ro ly  sátora ljaújhelyi ügyvéd, mint 

G lü ck  Salamon őrmezői lakosnak igazolt megbízottja 
ezennel közhírré teszi, hogy nevezett ügyfe le által K le in  
G ábor és társainak eladott és utóbbiak által a k ikötött 
határidőben át nem vett 500 hekto liter idei termésű 
sátoraljaújhelyi bor Sátoraljaújhelyben 1916. deczember 
hó 19. napján délután 3 órakor dr. Kova liczky K lek  
sátoraljaújhelyi kir. közjegyzőnek Kazinczy-utcza 28. szám 
alatti irodahelyiségeiben, a nevezett kir. közjegyző köében- 
jotte mellett, a kereskedelm i törvény 352. szakasza alapján 
megtartandó nyilvános árverésen K le in  G ábor és társai 
késedelmes vevők költségére, kárára és veszélyére kész- 
pénziizetés mellett egy tömegben a leg többet Ígérőnek 
becsáron alul is el fog adatni.

A borok Sátoraljaújhelyben részben a Kazinczy-utcza 
22. számú házban a Sp itz-féle pir.czében és részben a 
Rákóczy-utcza 66. számú házban a Prim he-íé le  pinezében 
vannak e lhe lyezve; az árverezn i szándékozók az árverés 
alá kei ülő borokat a helybeli • Közpon ti Takarékpénztár 
Részvénytársaság, közvetítésével és ellenőrzése mellett az 
üzleti órák alatt megtekinthetik.

K ik iá ltás i ár hektoliterenként hordóval együtt 345 
korona, bánatpénz 10000 korona. A  borok az árverés 
napját követő három napon belü l átveendők, k ifizetendők 
és elszállitandók, a vételi ille téke t a vevő v ise li; az eladó 
semmiféle felelősséget nem válla l.

Sátoraljaújhelyen, 1916, deczem ber 12.

Dr. Klein Károly,
ru in t Glück Salamon megbízott 

ügyvédjp.

felelős szerkesztő; l.andesmanp Miksa

1/

* R e i t t e r

Törvényesen

védve.

O s z k á r
nagybecskereki ny. főkapitány és 

fajbarom fl-tenyésztőnek
nagyszerű találm ánya a

„ P  A T K Á N  I N "
H patkányirtő-szer, (nem méreg) mely 
M emberre és háziállatokra nem ártalmas 
5 sfölmui minden . a , . ,  v
H más irtószert. ■ 3T3 3 X,
w mely elegendő körülbelül 60 patkány 
H kiirtásához. — Minden dobozhoz 
H használati utasítás van mellékelve. 
«  Ismertető prospektust, melyben le van 

írva, hogy különféle nagyságú gazda- 
Ságban hány adag használandó, — 

Pl kérésre ingyen küld a PATKÁNIN 
gyár egyedüli elárusítója, a Torontáli 
Agrárbank Részvénytársaság Nagy- 

becskereken.
m.

Kl e i n  J ó z s e f
szobafestő tapétázó és 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
tö r i . bej. kereslted Ügynökségénél

Wekerle-tér 2.

X SALQÓTARJANI 
kőszénbánya Részvény társulat

széntermékei (szobafüte'sre és ipari czélokra)

NEUMAN JENŐ cégn él
Sátoraljaújhely

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

valamint porosz brlket kapható.

Superfosfát-műtrágya Káli só

Nyomatott Landesmann Miksa és Társa könyvnyomdájában Sátoraljaújhely.
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