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Megjelen minden ezerdán ée szombaton ette.
Kéziratokat viasza nem adunk. 

Szerkesztőség : Kazinczy-utcza 5 
Kiadóhivatal: Landesmann Miksa és Társán?!.

FŐSZERKESZTŐ ;
v  DK HOLLÓ ANDOR

Előfizetési ár i
Egész évre 12 korona.félévre 6 korona. Negyed 

évre 3 korona Egyes szám ára 12 tillér 
Hirdetéseket a iegjutányosabb árban kAziün

D icső ség  és h ó d o la t hadiköicsön
vezérünknek, aki Szent István uksja  béke szolgálatában.
rónájával kitályunkká szentelte
tett. A harmadéves háború győ 
zelmének történelmi dicsőségében 
alkotmányunk érintetlenségének 
büszke hódolatában, a szebb és 
jobb jövő reményének boldog 
ígéretében köszöntjük uj fejedel
münk, aki íehérparipáján százezer
nyi magyar ujjongása között vág
tatott a dombra, melyet iöldünk 
történelmi emlékektől mégszentelt 
rögeiből hordtunk össze. Kétmil
lió magyar katona állt a határo
kon túl és őrködött hűségesen, 
hogy bzent István kardjának a 
négy világtáj felé lendülő ereje 
az élet valóságát nyerje. A szent 
kard acéljából a magyar erő szik
rázott ki, mely uj vezére alatt 
most járja legvéresebb útját tör
ténelmének.

Ünnepelt az ország népe és 
a szivéből fakadt éljenekte a ma
gyar bakának harcterekről har
sogó diadalmas Rajtája adta a 
visszhangot. Arcunkat pirosra 
festi ma az ének, melyet már a 
harmadik esztendeje fest bibor- 
szinüre a megpróbáltatásoktól 
terhes élet. Háborúban koroná 
zunk és a nemzet hűsége, meg 
a király bölcsesége éppen akkor 
állják a legkeményebb próbát, a 
mikor legnagyobb tüzét veti a 
küzdelem, amikor a véres vetél
kedés legizzóbb napja következnek.

Ajándéknak vittük a trónhoz 
erőnk és hűségünket. Viszonzá
sul várunk jóságot, szeretetet, tü
relmet és megbecsülést a hódoló 
magyar népnek. Nem a koroná
záskor ismert meg uj királyunk, 
amikor ünneptől hangos és ékes 
volt körülfe minden. Már megis
mert azokon a helyeken, ahol 
fegyverek, ágyuk tüzében mutat
tuk erőnket és hűségűnket. Látta 
a magyar katonát a galíciai sí
kokon, az erdélyi havas hegye
ken, a Karsztok sziklái közt, min
denütt és mindig hűséggel küz
deni a haza és a trón védelmé
ben. O tt járt köztük nehéz óráik
ban, látta őket szenvedni a véres 
m egpróbáltad saikban.

Es most látja ünnepelni is 
ezt a népet. Amott az önfeláldo
zás zászlói alatt csodálhatta meg 
a nemzeti nagyságot, itt szere
tetünk lobogói alatt gyönyörköd
hetett ünnnepünkben. E csodás 
idők csodás jövő kapuit tárják.

Most, hogy a habomban kivivolt 
vitássá nem tehető fölényüuk be- 

al t az emberiesség szolgalatéba s 
ellenségeinknek felkínálta a békét, a 
hadikö csőn jelentősége, eredményé
nek fontossága egy szerre hihetetlenül 
megnőtt. Sietve ajánljuk ezt a 
magyar közvélemény figyelmébe, 
hogu a hadikölciöuben való részvé
telét szigorúan ehhez a körülmény
hez szabva határozza meg.

A mi folényüuk nem csupán 
harci sikereinkből, csapataink győ
zelmes előnyomulásából áll, hanem 
annak eiengedhetetetleu föltétel 
is, hogy liadikészültségünk, jövő 
sikereinknek ez a biztosítéka is teljes 
legyen. Fegyvereink ellenálihatatlau 
ereje elől az ellenség frontról-froutra 
mtnekü1. Ellenben keresve-keresi 
rést ImhkészültségÜQkben, hogy ezen 
keresztül, a front mögött szükséges 
teljesítő képességünk meggyöngülő 
sóvel öntsön lelket a békére mind
inkább hajlandó, luegsauyurgatoit 
mészárszékre hajszolt népeiben.

Nem is kell, hogy a hadiköicsön- 
n el kudarcot vailjuok. bpen elég 
annyi, hogy a sikere csak addig 
emelkedjék, mint az előző eredménye, 
Megszokott furfangjával már ebből 
is azt a következtetést vonná le, 
hogy minden erőfeszítésünk hiábavaló 
volt, semmire sem tudtuk előbbre 
vinni, mint az előző hadiköicsön. 
Pedig itt volt az idei termésdus 
pénzbősége, itt vannak a tagadhatat
lan harci sikerek. Mind a kot körül
mény megsokszorozhatta volna aa 
ötödik hadiköicsön eredményét, azon
ban hogy ezeknek dacára sem vol
tunk képesek felmutatni, boldogan 
magyarázzák arra, hogy a front 
mögött ügyünkbe vetett bizalmunk 
is, kitartásunk is megroppant és 
hogy épeo ezért a béke most már 
megint nem sürgős nekik.

Szó nincs róla : mi altjuk a harcot 
tovább is, ha kell, ha a vérontásért 

felelősséget ellenségeink a béke 
elutasításával magukra veszik, És 
majd keservesen győződhetnek meg 
róla, hogy maradunk, akik voltunk 
reudithetetleuek és győzelmesek. De 
békeajánlatuuk őszintesége és becsű 
letessóge kötelességünkké teszi, hogy 
erőink teljes feltárásával eleven útját 
vágjuk minden elmagy arázási kísér
letnek. Miut a fronton, ép oly szi 
tárdak vagyunk a front mögött 
amit letagadhatatlauul azzal bizonyi-

Minden fillér, melyet a hadi-
kölcsünre adunk, a harci tűz szitói 
alól szedi el a talajt s ezért hadi
kő csönünk sikere ma egy bóke-
torekvóiünk sikerével. Tehát most

békét mozdítja elő, aki hadikül-
osönre jegyez.

Ahol király és népe a megértés I tünk be, hogy a hadikölcsünt olyan 
egyakáratábao haladhatnak abol- eredményre segítjük, arainöt eddig 
dogság és nagyság magasságai felé.! még egyszer sem ért el

f i z  általános Kötelező polgári 
segédszolgálatról.

(Levél a szerkesztőhöz.)
Mélyen tisztelt Szerkesztő Ur I 

Kedves Barátom I Arra kérsz, hogy 
írjak valamit az újévi számba. Miu 
tán számtalan komoly és gúnyos le
velet is kapok, amelyben kérdezik, 
hogy saját jószámtamból tettein e 
meg indítványomat az aáttaiános kö
telező polgári segédszolgálatról a 
vármegyei közgyűlésen, avagy talán 
mások köreimére adtam-e be indít
ványom, leghelyesebbnek tartom, ha 
erről írok pár sort felvilágosításul 
polgártársaimnak

Senki engem fel nem kért az in
dítvány beadására, azt tisztán saját 
elkeni sugallatára hallgatva, igazán 

hazafias érzelemtől áthatva magam 
készítettem és adtam be, következő 
okokból ;

A központi hatalmak el Ínségei 
külüuöseu Anglia minden erejét meg
feszíti, hogy összes polgárait harcba 
vigye és makacsul ragaszkodik ah
hoz, hogy központi hatalmakat vég
sőkig kifárassza.

Különösen a magyar nemzetnek, 
mely a nagy háború kezdete óta a 
egádázabb ellenségekkel volt körül
véve bizonyságot kell tennie arról, 
hogy ezer éves hazáját meg akarja 
és megtudja védeni és azt a jövő 
ezredévnek is csorbítatlanul átakarja 
adói és faun akarja tartani.

Mezőgazdasági állam lévén min
den egyes honpo gárnak kötelessége 

harcban álló katonák segítségére 
tenni és helyettük az országon beiül 
is elvégezni mindazokat a munkála
tokat, amelyek szükségesek, hogy a 
katonaság semmi hiányt ne szen
vedjen és a honmaradottak és a 
harcoló katonák családjainak meg 
ólhetése és fenntartása biztositassék.

Még ha a béketárgyalások meg 
is kezdődnének, feltétlenül szükséges 
lesz, hogy az egész nemzet készen 
álljon a harcra és megmutassa a vi
lágnak, hogy nem engedi magára 
kényszeríteni egy olyan békét, ame 
lyet gonosz ellenségeink diktálnának 
abban a hitben, hogy már ki va 
gyünk merülve és elvagyuak Csüg
gedve.

Ezért szükséges, hogy miuden 
ember a hazában egy katonai szerve 
zettnek legyen alávetve 

Ijesitse hazafias

az a szervezeti felsőbbsóg odaállítja. 
Egy mindnyájunkért s mindnyájan 
a hazáért, hogy ez a sokat szenve
dett haza, amely félő, hogy most uj 
megpróbáltatásoknak lesz kitéve, 
végre valahára, szabad, boldog ós 
független legyen !

Esek voltak és semmi egyebek 
azok a szempontok, amelyek öuset- 
len szerény tettemben vezettek. Az 
ország összes nagy lapjai, sőt a kül
földi „Berliner Tageblatt** is Írtak 
róla, csak itt Ujhelyben nem akart 
még a tisztelt hivatalos sajtó sem 
tudomást venni róla s rólam hát 
már ez „Zemplén-**! szokás, mind
amellett szívből kiváuok barátaim
nak ós ellenségeimnek boldog uj 
évet és főleg azt, hogy indítványom
nak ne kelljen életbe lépni, s legyen 
már e földön béke.

Szeretettel üdvözöl híved é* 
barátod

Dr. Székely Albert.

Lapunk mai száma 4 oldal

Székely E lek
pinkapénze
A r á g a lm a z á s s a l  v á -  
d o lta k a t  a  b ír ó sá g  fo l-  

m o n to tto .
December 28 án tartotta meg 

helybeli kir. járásbiróság a tár. 
gyalást abban az óriási Érdeklő
dést keltő rágalmazást perben, a 
melyet Székely Elek volt polgár
mester indított, a közismert pin
kapénz Ügyéből kifolyólag, D eb
receni Áron kereskedelmi iskolai 
igazgató, dr. Malárcsik György 
városi gazdasági tanács és Kolos 
Sándor városi gépész mérnök e l 
len. A kir. Járásbiróság, dr, Szir- 
may István és dr. Holló Andor 
ügyvédek védőbeszédei után, az 
összes vádlottakat a vád és k ö 
vetkezményei alól lelmentette és 
a lelmerUlt költségekben főmagán 
vádlót marasztalta. Az Ítélet in
dokolásában kimundja, dr. Nagy 
Arthur tanúvallomása alapján, hogy 

vádlottak a bizonyítási okiratot 
nem rágalmazási, hanem bizonyító 
eszköz gyanánt állítottak ki és igy 
a vádbeli cáelekményt el nem kö 
veiték. Az ítélet ellen a főmagán- 
vádtó képviselője, dr. MarkoVics 
Manó felebbezést jelentett be.

Menyasszonyi kelengye
bevásárlásnál ajánljuk

Szegő Sándor
és ott tel- i ruhaáruháznak nagy fehérnemű osz-

kijleleaségét, .hová j tályát. Esfilrangu áruk, olcsó árak.
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ÚJÉVRE.
1917.
A végtelenség egyik képzelt 

határmesgyójón állunk. Tekintetünket 
komor elszántsággal szögezzük a 
Sziukszre, amelyet ama rejtélyes 
szám képvisel.

Mintha az a raythologiai rém. 
velőtleu mosolyával, meg akarná 
dermeszteui ereinkben a vér*, mintha 
rettenetes hallgatásával az enyészet 
örök némaságát hirdetné.

Az időoceán vadul háborog alat
tunk, 8 mi tépett vitorlákkal, irányt 
veszítve, roncsolt hajóban hánykó- 
dunk a tarajos hullámokon.

„Minden tagunkból vérezünk,
Hogyisne, villog elemink,
A fólvilágnak kardja."
Rettenetes évforduló I Milliók 

nemes vére ömlött a szörnyű ba
rázdába, amelyet a világtörténelem 
ekéje szántott, minden eddigieknél 
mélyebbre.

Népek, akik a haladás nemes 
versenyében büszkékké lettek em
ber voltukra kicsufolva Istent, raeg- 
gyalázva az eszményt, kitépve szi
vükből az irgalmat, vad gyűlölettel 
törnek ártatlanokra a képzelt erő 
jogán, szövetkezve orgyilkosokkal 
esküstegőkkel, bízva a baromi túl
erőben és a ringyó szerencsében, szá
mítva milliók éh-halálra s a legel
képzelhetetlenebb nyomorra, amely
ben az elvadulás pokollá tenné a 
civilizátiót és Európa viráuyaira visz- 
sza varázsolná a barbárságot.

És még sem szabad csüggedni 1 
Mert jaj a csüggedtnek I

A világtörténelem látott már 
nagyobb erő aránytalanságot két 
küldő fél bÜ2Ött, mint az, amelynek 
most vagyunk tanúi, s győztesként 
mégis az emelkedett ki a küzdelem
ből, akinek ereje kissebb, de lelke 
nagyobb volt.

l-ső Frigyes poroszom zága a 
XV111. század első felében alig volt 
akkora, uraiuő Belgiumé, Lakossága 
kevesebb volt annál amennyi ellen
felei legkisebbikéuek egy-egy or
szág részét lakta. Franciaország, az 
akkori Ausztria, Oroszország egy
szerre támadták meg. De sőt a né
met államok közül is sorakoztak 
egyesek ellene, melyik nyíltan, me
lyik ártó semlegességgel. Kegyetlen 
csapásokat mért .a szörnyű túlerő az 
aránylag parányi porosz seregre, de 
legyőzni nem volt képes azt a nagy 
Hohenzollernit, akinek láng esze, 
ősgermán erélye feltámadt nagy 
Vilmos császárban, u középeurópai 
népek hatalmas vezérében, remény
ségünk horgonyában.

De nincs is okunk csüggedésre I
Edeoségeiuk egytől egyig vagy 

lerongyolódtak, vagy közel vannak 
a lerongyolódáshoz. Közülök a leg- 
pihentebb, akinek az cnteute az espáda 
szerepét szánta, ledöfni az arénában 
agyonhajszolt bikát, — most véré
ben és ganajaban fu'dokol.

Az a rikoltozás, amellyel a béke 
emberies szavát fogadjak, nem ere
jük fölényes tudatának férfias meg
nyilatkozása, hanem a részeg barom 
artikulálatlan üvöltése egymás zsi- 
ráDybecsUletének a terror által való 
biztosítására.

Mi is szenvedünk. Ámde sike- 
reiuk csak nekünk vágynak, a lég 
becsesebb zálogokat vas marokkal 
szorítjuk s az ellenség példátlan

vérpazarlással se képes kicsikarni 
belőle.

Miudeu emberi valószínűség 
mellett szól, hogy a pokoli terv meg
bukott, amit az ellenséges államok 
népei is belátták már, ámde a szé
gyen, a gazvezotők beleit mardossa 
és a hecatorabákórt való számonkérés 
elodázása készteti őket i. reménytelen
ség forsirozására. Lámpavasra velük!

* **
A vérzivataros égbolton, mintha 

fel-fel tünedezne a szivárvány el
mosódó körvonala. Washington népe, 
az angolszász faj nemes hagyomá
nyainak, — a világ szabadság, az 
emberies érzés és emberi jogok 
respektálásának letéteményese, óvást 
emelt a brutális, a polgárosodást fe
nyegető s egyben céltalan ember
mészárlás ellen. A szabadságszeretet 
romantikus népe a helvét, bátran 
emeli föl szavát az emberiség közös 
java az áldott béke érdekében. Csat
lakozni fog Hollandia is — a zsar
nokság egykori vértanúja, majd a 
szabadság egyik leghősiesebb baj
noka. Kis ország, de hatalmas er
kölcse által. Erőtől duzzad minden 
izma. Csalogatta, kecsegtette a lel
ketlen britt- de megingatni nem 
tudta. Urániái Vilmos.szelleme őrkö- 
rök fölötte 1 Svédország se marad
hat távol köitö királyának híres jel
mondata ;

„Kit ring? t keblén a nagy óceán
Te, a szabadság őre vagy hazám!"
Gusztáv Adolf, a lelkiösmereti 

szabadság herosa, Xll. Károly a mosz 
kovitzmus egykori réme, — miud- 
aunyi nemes hagyományokkal kö
telezi azt a hős nemzetet, akit egy
azon ellenség fenyeget. A semlege
sek szava hatalmas khoru3já egyesül.

l)d van a békének más remény
kedése is. A porosz, a bajor, a ma
gyar, a bolgár és török katona. A 
honvéd, a 34-es baka a huszár ezek 
a rettenetes iievek minden ellenség
nek. A kárpáti csaták, Uzsok, IV 
etrokow, Lysagora megismétlődésének 
a lehetőségei. Óhajtjuk a békét, bí
zunk is benne, do készek vagyunk 
dacolni minden ellenségünkkel. Te
hát bízhatunk a diadalmas békében!

* *
*

Szent István koronája az ötveu 
kettedik utód homlokát érintette 
Sylveszter napján. Az első koroná
zás ily rettenetes világfelfordulásban, 
noha történelmünk a harcok tör
ténete.

IV. Károly király az ország meg
védését jelképező kardvágások után 
szinte egyenesen az ellenség óié vág
tát. Zita királyué a koronázási dísz
ruhát a szenvedés enyhítésének ne
mesen egyszerű jelmezével cseréd 
föl. Komor, de fenséges szerep a 
királykodás mézes heteiben.

Sursura corda I
A királyával egybe forrott nem

zet legyőzhetetlen. Soha még ellen
ség nem vett erőt az egységes Ma
gyarországon. Most se fog.

Kossuth János.

ELADÓ
egy üveges zárt hintó, mely 
nyitva is használható.

Lácay Lászlóné Sárospatak.

r !

f i  bérkocsisok visszaéléséről.
A botrányos állapotok között, 

amelyek a város polgárainak min
dennapi életén vörös fonálként ke
resztül húzódnak, nem utolsó helyet 
foglal el a bérkocsik ügye.

Nem is szólunk már arról a tűr 
Keletien helyzetről, hogy a háborús 
drágaság minden eltakaró leple alatt 
lépten nyomon nyúzzák a közönsé
get, nem beszélünk már arról a le
hetetlen állapotról, hogy a „meg va
gyok rendelve" • üres kifogásával, 
oda mennek csak és annak, akinek 
az arca a nagyságos uraknak meg
tetszik, hanem egy legújabban fel- 
burjánzott cselekedükre hívjuk fel- 
ezuttal az illetékes hatóság szunnyadó 
figyelmét.

Arról van szó ugyanis, hogy a 
nap-nap melletti késések miatt éjjel 
beérkező vonatokat, a bérkocsis urak, 
akikre nappal is temérdek panasz 
van, nem várják meg.

Ők kényelmes urak, akik nap
pal könnyen keresnek annyit, hogy 
bőségesen megéljenek és csak nem 
veszik vállukra az éjjeli szolgálat ne
hézségeit. Es a rendőrségben nincs 
annyi energia, hogy éjjeli szolga 
latra kényszerítse a bérkocsisok szent 
és sérthetetlen kasztját. Öreg, járni 
alig tudó emberek és uriasszonyok 
elcsigázott, fáradt gyerekek nagy 
podgyászokkai, gyalog kényte'enek 
bejönni az állomástól, mert bérko
csit találni lehetetlenség.

Valóságos kis tragédiák játszód
nak le az utcákon. A hideg esős 
éjszakákon fáradt emberek kis ka
ravánjai vonszolják magukat végig 
a sáros utcákon.

Lehetetlen állapot, hogy az ide
gen embereket keserves éjjeii gya
loglások emlékei kössék a városhoz, 
amelynek valamikor még szüksége 
lehet azokra az idegenekre, akiket 
a városi tanács intézkedések híján 
elvadít ettől a várostól. H í a polgár- 
mester ur hallaná a meggyötört, sá
padt emberek jogos kifakadásait ez 
ellen a város ellen és különösen a 
város ügyeinek intézői ellen, ha egy 
éjjel megnézné a vasúttól betámolygó 
fáradt embereket, akkor feltétlenül 
eszébe jutna, hogy ezen a lehetetlen 
állapoton segíteni kell.

Szabályozzák
a cipőuzsorát.

Cipőközpont lesz. — Meg
állapítják a négy típust. —
Az árdrágítók büntetése.

A tűrhetetlen cipőuzsora ellen, 
amely a polgári és munkásosztály
nak hovatovább lehetetlenné teszi 
a cipővásárlást, végre kormányin
tézkedésre készülnek.

Mint értesülünk, a kormány a 
legközelebbi napokban rendeletét 
fog kiadni a cipők gyártásának és 
forgalomba hozatalának szabály ozása 
tárgyában. Az ezentúl gyártható ci
pők típusát megfogja a kormány 
határozni és mindössze négy minő
ség gyártását engedi majd meg, ne
vezetesen : a fa talpas cipők, a hasi- 
tékbőrből készült cipők, a „Goodyear" 
cipők s a fényüzési cipők típusát. 
Az előirt minőségtől eltérő cipőket 
meg kell majd jelölni megfelelőkép 
s ezeket a cipőket csak a rendelet 
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kibocsátását követő négy hónapon 
belül lehet majd eladni.

Szigorú tilalom sújtja majd a 
cipőszakmában a kózről-kézre való 
eladást,az úgynevezett „Kettenhan- 
delt". A rendelet szerint a nagyke
reskedő majd csak valamely kiske
reskedőnek a kiskereskedő csak köz
vetlen fogyasztóknak adhat el cipőt.

Végül több ugyneveztt ármeg- 
állapító szakbiróság is fog szervez- 
tetui a cipővásárló közönség esetle
ges panaszai számára. Az árdrágítók 
visszaéléseinek rendőri üldözése he
lyett minden kereskedelmi és ipar
kamara székhelyén egy-egy ilyen 
bíróságot fognak szervezni, melynek 
elnöke egy jogászbiró lesz s a bíró
ság tanácsában résztvesz majd a 
fogyasztóközönség képviselője, va
lamint a cipőgyárosok s a cipőke
reskedők egy-egy képviselője. A bí
róság a panaszolt esetekben ki fogja 
számítani az önköltségi árai s hoz
záüli ahhoz a maximális hasznot. 
Beigazolt árdrágítás eseten, ha a 
panasz két héten belül emeltetett, a 
külünbüztetet az eladónak a vevő 
részére vissza kell fizetni.

A magyar kormány az osztrák 
kormánnyal tárgyalásokat folytat az 
iránt, hogy ott is hasonló rendelet 
adassák ki. Az érdekelt körök véle
ményét a kormány ez ügyben egy 
szaktanácskozmányon már ki is kérte 
s e mindennapi tanácskozáson a ke
reskedelmi minisztériumban dr. Maly 
Ferenc miniszteri tanácsos elnökölt,

Hir szerint a napokban megala
kul a cpőközpout is, amely a kor
mány tervbevett intézkedéseit lesz 
hivatva végrehajtani. Ez a Oipőköz- 
pont fogja monopolizálni a német 
cipőbehozatalt és fog az arányos 
felosztásról is a meghatározott áron 
gondoskodni. Egyidejűleg intézke
dés történt, hogy a cipőkészletek 
sürgősen összeirassanak.

A nehéz idők nyomasztó súlyát 
borzasztóan érzik azok, akik a há
borús viszonyok folytán a minden
napi kenyeret nélkülözni, vagy 
szűkösen és könnyekkel enni kény
telenek. Kétszeresen szenvedik az 
életviharokat azok, akiknél a kenyér- 
kereső messze idegenben, jeltelen 
sirhant alatt pihen, akiknél a családfő 
idegen országban rabláncon sínylő
dik, akiknek atyjuk egy láncszemét 
alkotja a törhetien hazáját védő 
magyar bakák brigádjának. Ezekről 
az árván maradottakról való gondos
kodás szo'gáltatja az impulzust leg- 
löbb jótékony intézmény alakításának 
és ez adta meg rugóját a gróf
Széchenyi-Wolkensteiu Ernőnó által 
megindított, egy általános népkonyha 
felállítását célzó mozgalomnak.

Az eszme, amelynek keletkezé
séről annak idején már beszámoltunk, 
nem haruvadt el többi intézményeink
hez hasonlóan, csirájában, hanem 
mérföldes lépésekkel halad a meg- 
valósítás felé.

Hétfő délután a városháza nagy
termében értekezletre hívta össze 
gróf Széchenyi-Wolkenstein Ernőnó 
a nagybizottságot, ahol a meghívott 
hölgyek lelkes örömmel vették tu
domásul a polgármester előlerjeszté- 
sét, hogy a népkonyha cíljaira 
szükségelt összeg a közönség fényesen 
megindult áldozatkészsége folytán
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bittositva lem. A helyisig kérdése is 
megoldást talált, nevezetesen a Vörös 
Ökör földszintén levő helyiség lett a 
célnak megfelelően átalakítva, ami 
akként lesz berendezve, hogy nap 
közi melegedő gyanánt is szolgáljon.

A népkonyhában naponta 100 
ingyenes és 100 nagyon jutányos, 
önköltségéül ebéd lesz kiadva, még 
pedig első sorban hadiárvák és harc
téren levő szegénysorsu katonák 
hozzátartozói részére.

Azok, akik az ebédjüket haza 
óhajtják vinni, azok uzt csak előze
tesen kiadott jegy ellenében euzkü- 
aölhttik, amely jegyek a jelentkező 
nek a szőkébb körű bizottság valu- 
iuelyik tagjának személyes megálla
pítása alapján lesz kiszolgáltatva.

A szőkébb körű bizottság f. hó 
8-án újra ülésre jön egybe, mig a 
népkonyha előreláthatólag már 0 én 
at lesz adva a rendeltetésének.

Momentán csupán az szükségel
tetik, hogy a módosabbak a havi 
önkéntes adakozással minél többen 
és többel járu.janak hozzá a nép
konyha fenntartásához. Még a leg
csekélyebb adomány is jó szívvel, 
meleg köszönettel lesz fogadva és 
hivatva lesz egy éhezőnek éhségén 
csillapítani.

Karolja fel megértéssel a közön
ség a nemes eszmét és adjon módot, 
hogy legközelebb hasonló, hosszú és 
tartalmas kimutatással szolgálhassunk.

A mozgalom első órájában a 
következő íelajanlásoktörtentek, a 
melyek öt részletben lesznek aján
lattevők álal kifizetve; Sciuyei 
Merse István, gróf Síécheuji-Wol- 
keusttin Eruőné, izr. szent egylet 
500—500 kor., herceg Windisch- 
Ürütz Lajosáé 250 kor. és öt darab 
dámvad, dr. (Jhudovszky Móric 250 
kor., izr. Nőegylet 200 kor., Payer 
Ferenc, Haas Fülöp i50—150 kor.. 
Kun Frigyes, dr. Prihoda László, 
dr. Szepessi Arnold, lilumeufeld 
Adolf, dr. VVeisz Bertalan, Scbweiger 
Ignác, Hüusch Dezső, Meozuer Be- 
láuó ér. Trattner Markusz 100—100 
kor., Boroukay Bubi és Biri, Ber- 
uálh Aladárnó 75-75 kor., Moldo- 
váuyi Géza, Damjauovich Ágostou, 
Schiller Kálmán, dr. Urüuwaid Hugó, 
Enyedy Andor, Landcsiuauu Miksa, 
Néraethy Bertalan Zinner Adolf, 
Síkor* tábori lelkész, Fekete Lajos, 
Mát) uga Caraii, Ebiért Gyű a, Alex
ander Vilmos, llóth Józs.fué, dr. 
Friediuan Ármin, özv. Juhász Je- 
uőné és Dókus Gyu a 50—50 kor., 
Mária 44 k, Fried uan Benőné 30 k. 
és Bodea Gyula 25 korona.
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— Kitüntetett Máv. műhelymunkái.
Őfelsége f, évi november 12-ón kelt 
legfelsőbb elhatározásával Lengyel 
László sátoraljauthelyi Máv. műhely* 
ken alkalmazott asztalosnak egy 
szerencsétlenség alkalmával tanusi 
tott különös lélekjelenléte és önfel
áldozó magatartása elismeréséül az 
ezüst érderakeresztet a vitézségi érem 
szalagján legkegyesebben adomá
nyozni raóltóztatott.

— Eljegyzés T ö r ö k  Mancit 
eljegyezte B i r ó Zoltán. (Minden 
külön értesítés helyett.;

— Koronázási ünnepély. A hely
beli polgári fiúiskola f. hó 3-án ko
ronázási ünnepélyt rendezett. Az

ünnepi beszédet Kertész Ödön igaz
gató tartotta. Beszédében a szent 
korona és a koronázás történelmi je
lentőségét méltatta, a hitlevelet is
mertette, végül őfelsége IV. Károly 
király erényeit, különösen a meg
nyilvánult bókeszeretetót emelte ki. 
Az ünnepi beszéd után Balogh Sa
rolta tanárnő az uj király kiáltvá
nyát ismertette. Majd 2 tanuló a ki 
rályt dicsitő alkalmi költeményt sza
valt el. A lelkesítő ünnepély, mely 
a Szózattal kezdődött — a Hymnusz 
eléneklósóvel fejeződött be.

— Újévi üdvözlet megváltása fe
jében a főispán á.tal indított moz
galom céljaira dr. Székely Albert 
20, Gáthy József Csörgő 5, Visnit* 
István 5, és Pásztor Lipót 2 koronát 
kü:dütt szerkesztőségünkbe, amely 
összeget rendeltetési helyére juttattuk

— Törvényhatósági bizottsági tag 
választás volt csütörtökön Ujhely- 
ben. A vá'asztás iránt igen csekély- 
érdeklődés nyilváuult. Alig egyne 
hányau szavaztak le. Egyhaugulag 
dr. Orbán Kálmán h. polgármestert 
és dr. Ü áh Istváu törvóuyszóki el- 
ooköt választották meg a törvény
hatósági bizottságba.

— Halálozások. Szokolay Emil 
füldmivelésügyi minisztériumi, mi 
niszteri nyug. osztálytanácsos életé
nek 68 korában — Pataky Miklósné 
született llosactio Gizella,nyug. vá
rosi főjegyző neje élet* ne& 55 ik évé
ben elhunyt.

— Az V. hadikölcsönre a Sáros
pataki Takarékpénztár r. t. Sárospa
tak eddig 014200, a cagymihályi 
keresk. és Hitelbanknál 503600, a 
Nagymihályi Gazdasági Banknál 
Nagymihály 550000 és a Bodrogközi 
Takarék póuztár Király lieiraec 918/00 
koronát jegyeztek le.

— Az Izr. Népkonyha-egylet syl
veszter esti hangversenye az erköl
csi siker teljes jegyében folyt le. A 
színházat zsúfolásig megtöltő díszes 
ós előselő közönség zugó tapsokkal 
jutalmazta a budapestiek művészetét 
és műkedvelőink dicsérendő igyeke 
vetett Az estély lény pontja termé
szetesen Komlóssi Emma művészi 
éneke volt, mig nem kisebb sikeri 
arattak Pásztor Zoltán szeriőz há
borús dalai. Közismert műkedvelőink 
izsépy Tihamér, Maltvasovszky Kál
mán, Olchvári Ernő képességeit jói 
ismeri a közönségünk és kehően ér
kelni is szokta azokat, ezúttal 
még az amatőrjeinek díszes sorába 
szeretettel iktatta be, dr. Bródy 
Kálraánnét, Fuchs Alicet ós Jelenek 
Arankát. Az estély anyagi sikeréről, 
az elszámolás közzététele után fo 
gunk tudni csak beszámolni.

— Felhívás árpavetőmag előjegy
zésre. A Zemplóuvároiegyei Gazda
sági Egyesületnek kilátása van arra, 
hogy a már lekötött árpavetőmag 
készleten kívül nagyobb mennyi
ségű árpavetőmagot fog a gazdik
nak rendelkezésére bocsáttatni, mi 
értis felhívja a gazdákat, hogy ebeli 
szükségletüket január 15 ig a titkári 
hivatalnál Írásban jegyezzék elő. A 
vételárat, valamint a pénznek és 
Csákoknak hová és mikor történendő 
beküldését annak idején a titkári 
hivatal tudatni fogja.

Mai távirataink.
Átkeltünk a Milcovon.

Budapest, jan. 4.
Az osctrák-magyar vezérkar jelenti: 
Keleti hadszíntér:

Dobrudzsát a Galac fele' hú
zódó keskeny földnyelv kivéte
lével megtisztítottuk az ellenség
től ; a román síkságon, eltekintve 
az orosz lovasságnak sikertelen 
tapogatódzó kísérleteitől, nem 
volt különösebb esemény.

Az Odobescitől nyugatra át
keltünk a Milcovon, a Sovoje 
mellett és az ojtozi ut mentén 
rohammal elfoglaltunk ellenséges 
állásokat. Valeputnantól nyugatra 
az oroszok hatalmukba kerítették 
egyik árkunkat, egyébként észak
keleten nem volt jelentős ese. 
me'ny.
Olasz és délkeleti hadszíntér:

A helyzet változatlan.
HÖFER altábornagy,

a vezérkar főnökének helyettese.

j t o  keres,
jártas, hadmentes fiatalember, 
ügyvédi irodában, felügyelői, vagy 
ehhez hasonló állást. — Cim: a 
kiadóhivatalban.

Péntek, január 5.

K ié g e te tt
mint a „Magyar Olaj- és Zsiripart 
Központ R. T.“ főbizományosa 

n a g y o b b  m e n n y is é g b e n

le gm agasabb  árban vásáro lok

GRUNBAUM SIMON
Sátoraljaújhely.

&

Árverési hirdetmény.
Alulirt dr. Griinwald Hugó sátoraljaújhelyi ügyvéd, 

mint Hofísiíidter Lipót mezőkövesdi és Schiffmann Eerencz 
sátoraljaújhelyi lakosnak igazolt megbízottja ezennel köz
hírré teszi, hogy a Schiffmann P'erencz által Nisszel Károly 
budapesti lakosnak (Király-utca 21. szám) eladott s utóbbi 
által a kikötött határidőben át nem vett busz hektoliter
1916. évi termésű hegyaljai kóser bor Sátoraljaújhelyben
1 9 1 7 . é v i  Január H6 8 - á n  d é lu tá n  3  á ra k o r
dr. Kovaliczky Elek sátoraljaújhelyi kir. közjegyzőnek 
Kazinczy-utca 28. szám alatti irodahelyiségében, a nevezett 
kir. közjegyző közbenjötte mellett, a kereskedelmi törvény 
352. szakasza alapján megtartandó nyilvános árverésen 
Nisszel Károly budapesti lakos, késedelmes vevő költsé
gére, kárára és veszélyére készpénzfizetés mellett, egy 
tömegben a legtöbbet ígérőnek a becsáron alul is el fog 
adatni.

A bor Sátoraljaújhelyben, Rose Salamon Rákóczi-u. 
84. számú házának pincéjében van elhelyezve s ott meg
tekinthető.

Kikiáltási ár hektoliterenkint hordóval együtt 350 
korona, bánatpénz 500 korona. A borok az árverés napját 
követő nyolez napon belül átveendők, kitizetendők és el- 
szállitandók; a vételi illetéket a vevő viseli, az eladó 
semmiféle felelősséget nem vállal.

Sátoraljaújhelyen, 1916. deczember 30.

Dr. G riin w ald  H u g ó f
mint Iloffstádter Lipót és 

Schiffmann Ferencc megbízott 
ügyvédje.

/
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Elsőrangú halcsontos és halcsont nélküli
W ___ ^

F X J  Z  O
legújabb fasori szerint, valamint különféle 
haskötők, hátegyenesitők, melltartók stb.
-------  m érték szerint készülnek =

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

Saját készitményii kész fűzőkből nagy raktár,

.javítások és tisztítások pontosan készülnek.

'wmfi „Inngsram lámpa"
y j  gazdaságos, mert hosszú élettartamú. 

fi minőségért a gyár szavatol.
Kérje mindenütt a „Tungsram" véd
jeggyel ellátott lámpát. Gyártja az:
€gyesiiltlzzólámpacsVillaino$sági 
Részvénytársaság. Ú j p e s t  4.

J i a z a i  g y á r t m á n y !

X S A L Ü Ó T A R J A N I  J
K ószénhánya Részvény tá rsu la t

szénlermékei (szobafütésre és ipari czélokra)

NEUMAN JENÓ cégnél
Sátoraljaújhely

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

valamint porosz briket kapható.

S uperfosfát-m űtrágya Káli só

|  v a g o n té te le k b e n  kié g e te tt (m á r k ifő z ö tt) A  
h  tö rk ö ly t, v a s ú ti á llo m á s o n  v a g o n b a  r a k v a , f  
f i f iz e tv e  o t ta n . K é re k  á ra já n la to t U

Schön Andor B u d a p e s t ,  V . , H e n v é d - u .  8 .

Egy jó házból való fiú

tanulónak
könyvnyomdánkban 

f i z e t é s s e l  felvétetik.

r,Landesntann N. és Társa.1
könyvnyomdája papirkereskedése

S Á T O R  ALJ AU HELY, K A ZiN C ZY-U TC A  5. SZ.

Levélpapírok, szám lák, fa l-
ragaszok, m eghívók, név-
jegyek és egyébb nyom dai
m unkák a legpontosabban és
jutányos árban készíttetnek

„Felsőmagsrarországi Hírlap*® kiadóhivatala.
t e l e f o h s z A m  1 0  Hirdetések lu tányos árban felvétetnek t e l e f o n s z A m  i o

FelelOs szerkesztő: Landesmann Miksa Ny óm,lton I ahdcsmann Miksa és Társa könyvnyomdájában Sátoraljaújhely I 1
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