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Künn és benn.
Odakünn g)őzünk. Ellensége® 

és áruló hatalmak körülfogó szö
vetsége sokszoros tuleró'vel immár 
több, mint három év óta tör meg
semmisítésünkre és legendás vi- 
tézségü csapataink nemcsak áll
ják, hanem diadalmasan vissza is 
verik a hallatlan támadást és 
nincs kétségünk benne, hogy hős 
nemzetünk ezt az ezer év előtt 
karddal szerzett szép hazát most 
is, véglegesen meg fogja vé
delmezni kardjával.

Ez van odakünn, a harctere
ken. Es minek köszönhetjük c<l 
a hosszú ideig való fennmaradá
sunkat biztositó, a történelemben 
példa nélkül álló szép sikert? 
Különleges harci erényeinken 
fölül kiváltkép annak a lelkes egy 
ségnek, amiben a szép magyar 
birodalom heterogén összetételű 
lakossága a közös haza védel
méért való lángolásban egygyé 
olvad. Ellenségeinknek végzetes 
csalódása volt az a föltevés, hogy 
a poliglott Magyarország, a pár
tos magyarok hazája a sokoldalú 
támadás folytán szétbomlik és 
belső meghasonlásával sietteti a 
szétdarabolásunkra irányuló külső 
törekvéseket. íme, kezdetóta az 
egységes és legyőzhetetlen ma
gyar nemzetet találják magukkal 
szemben.

Gyönyörű, lélekemelő világtör
ténelmi eredmény 1 Es ránk nézve 
mégsem minden ez, nem is elég, 
mert mi nemcsak megmaradni, 
határozatlan ideig tovább létezni, 
szomszédainktól nyugton lenni 
akarunk, hanem fejlődni, előre
törni és nemzeti hivatásunk végének 
láthatatlan utjain tovább haladni 
akarunk.

Ehhez pedig mindenekelőtt az 
szükséges, hogy belső berendez
kedésünk, jövendő boldogulásunk 
alapjainak itthon való lerakása 
tekintetében épp oly szilárdan 
egyet akarók legyünk, mint va 
gyünk a csatamezőkön. Nemcsak 
ellenségeinkkel szemben kell meg
oltalmaznunk a jelent, hanem a 
magunk számára, a békében is 
biztosítani hivatásunk a szebb jö
vőt. Es nem lehet abba bele nem 
nyugodhatunk, hogy történelmi 
haladásunk útjában a világháború 
rettenetes szakadékát keresztül
lábalva, ugyanoda jussunk, ahol 
voltunk azelőtt, hanem a túlsó, 
magasabban fekvő pontra kell fel
vergődnünk, hogy hiábavaló ne 
legyen egészen a gigászi küz
delmünk,

Végigfjeng a világán a demok-

ratikus korszellem. „Milliók egy
én !w volt a régi jelszó. »Vala-| 
mennyien mindnyájunkért* ez a 
szolidaritás uj ig é je . 'A  magyar 
nemzet azzal tudott megmaradni 
merőben idngen fajok áradatában 
hogy mindig megértette az idők 
szavát. Es mindig nagy volt és 
mindig mérföldjáró csizmát öltött 
haladása, valahányszor egyetértett 
saját magával és királyával.

Megértő, bölcs, ifjú királyá
val s a hatalmas lendületű kor
szellemmel még soha sem volt 
jobb egyetértésben, mint most. 
Ha saját magával is teljes össz
hangba keiül, ha politikai és 
társadalmi minden erejét is egyesíti 
— amint ennek a nagyszerű je 
lei mutatkoznak — a közcélok ki
tűzése és elérése tekintetében úgy 
akkor nemesik sietteti, hanem 
kétszeresen áldásossá is teszi ide- 
benn is, a világháború kolosszális 
erőfeszítései után elkövetkezendő 
aratást.

Hőseink odakünn uj honfog
lalók. Mi legyünk itt benn, egyet
értésünkkel, a haza boldogabb és 
dicsőbb uj ezredévének megala
pítói.

— aug. 24.
Wekerle Sándor, az uj kormányelnök

e.yiití legnagyobb po itikusaiuk- 
nak, h-giehutségesebb á iamf ríiaiuk 
nak. Válságos helyzet kből vezette 
már ki a kormányzás szekerét ós 
libera izmusa is felette áll minden 
kételkedésnek. E nagy jelentőségű 
állami-rf.ura most sokkal nagyobb 
febditok várnak, rniut amilyenekre 
eddig vállalkozhatott. A gazdasági, 
pénzügyi, szociális kérdések nagy 
tömege felett lebeg belső politikai 
életünk legégetőbb aktuális kérdése, 
az általános vá asztói jog.

A sokféle akarat és az ország 
érdeke flanak szemben a küzdelem
ben, melynek eredményétől sorsunk, 
jövőnk függ. - -  Szeretjük, akarjuk 
hinni, hogy a uagytehetségü We- 
kerle megbirkózik a súlyos nehéz
ségekkel és végül azt kapjuk, amit 
kívánunk, a nagy kérdések józan, 
országos érdekű megoldását, a poli
tikai élet szeuvedélyes hulláraveró 
sónek elosendesedósót. Nem a párt 
érdekeknek, a pártarányok óvatos 
megőrzésének a kormányzatát vár 
juk, hanem az országos érdekek be
csületes, akaratos, őszinte szolgála
tát,. A vezetésre hivatott nagy éra 
bér ereje ne forgácsolódjók széjjel 

1 kiefinyes pártharcokban, hanem té- 
| niadjon friss ereje a rendszernek ott 
! ahol eddig legnagyobb gyöngéje 
| mutatkozott, és ne pártok arány ok, ha
jóéra az ország érdekében szolgálja 
az Uevet, arait elvállalt,

A  függetlenségi 
párt tisztelgése

gr. S z é c h e n y i G yörgy  
fő isp á n n á l.

— aug, 24.

A sátoraljaújhelyi függetlenségi 
párt f. hó 22 én d. e. 11 órakor tisz
telgett a főispánnál. A küldöttség
ben részt vett: Dómján Elek, Főző 
József, Fucns Jené, Kalász József, 
Kericz Sándor, Hodosi Kiss Ernő dr., 
Horvá li Pál, Keleti J-. nő, Kertész 
Ödön, Kiucsessy Péter, Ladoraérszky 
Béla, Papp üyu!a, Runár József, 
Rirasy Lehel, Szabó Sándor, Szé
kely Albert dr., Visegrádi János dr.

A küdittség nevében Dómján 
Elek intézett a főispánhoz üdvözlő 
beszédet. Örömmel köszönti — úgy
mond — a párt a főispánt, myit an- 
Udk a kormánynak zempléni képvi
selőjét, amely az általános, egyenlő 
és titkos választójog megalkotását 
vallja legelső rendű feladatának ; et
től a választójogtól függ romlott 
közéletünk megtisztu ása és nemzeti 
életünk reorganizációja. A bukott 
rendszer csak szomorú em'ékeket 
hagyott nekünk hatra, célja a párt- 
abszolutismusnak tüzzel-vassai való 
érvényesítése volt. E fojtott minden 
ellenzéki hangot s letlrt minden el 
lenzéki a ciót; az országban min
denütt s itt Zemplénben is láttuk t/k 
éreztük kárhozatos, romboló mun 
kaját, Erkölcsi, szellemi értéket csak 
a munkapártban talált; a vármegyei 
szerveiből, fontos politikai bizottsá
gaiból tervszerűen kirekesztették a 
függetlenségeiket, raiutha a legszen
tebb nemzetiéletideálokat tápláló füg
getlenségi táborban erkölcsi-szellem' 
értékek egyáltalában nem leitek 
vő na. A rendszer megbukott s az 
uj kormányzati rendszertől sérel
meink orvoslásit reméljük. A fői - 
pán egyéniségében annak garanciá
ját látjuk, hogy e szomorú kor visz- 
szatéroi, vagy folytatódni nem fog 
és az elkövetett igazságtalanságok 
orvosoltatnak. Azt is hiszi és re
ményi a párt, hogy amikor majd 
megindul a politikai elvek harca (a 
választások idején) a főispáu ur a 
pártat'anság magaslatán engedi dia
dalra jutni az igazságot. Végül a 
szónok kijelenti, hogy a párt a fő
ispánt minden hazafias munkájában 
lelkesedéssel és teljes erejével tá 
raogatni fogja és szerencsét s á'dást 
kíván a főispán zempléni működé
sére .

A beszédre a főispán örömének 
ad kifejezést afelett, hogy a függet
lenségi pártnak ilyen tekintélyes 
kü do'.tsógét látja maga előtt. Nem 
tagja ugyan a függetlenségi párt
nak, de mindig szeretettel és meleg

érdeklődéssel kísérte annak törek
vését, annyival is inkább, mert hi
szen a függetlenségi párt egyik ve
zéremben, az ő édes atya ébresz
tette fel benne iránta a tiszteletet. 
A régi kormányrendszer többé vissza 
nem tér; ami el vau temetve, fel 
nem támad, ezz-1 kívánja megnyug
tatni a pártot. Végül köszönetét fe
jezi ki az iránta megnyilatkozó bi
zalomért.

A főispán lelkes éltetésével tá
vozott el a főispáni fogadótereraből

küldöttség.

Csökkentik
a vásárok számát.

- aug, 24.
Serényi Béla gróf kereskedelem

ügyi miniszter e napokban nagy 
fontossággal bíró rendeletét küldött 
az alispánhoz. A rendeletben a mi
niszter foglalkozik avval a tervvel, 
hogy mivel Magyarországon a vá- 
sár-iigy a megváltozott kereskedelmi, 
mezőgazdasági és közlekedési viszo
nyok miatt reformra szorul, ezt a 
reformot mielőbb megvalósítsa.

A modern kereskedelmi forga
lom mellett — mondja a rendelet — 
a vásárügy jelentősége tetemesen 
csökkent és a kereskedelem modern 
szervezete szükebb térre szorította 
a vásárok szerepét. Ha egyes élén- 
kebb forgalmú és valóban forgalmi 
gócpontul szolgaló helyeken tartott 
országos vásároknak, valamint 
élénkebben látogatott heti vásárok
nak jogosultsága el nem vitatható, 
mégis a fennálló tulnagy számú vá
sárok csak egyrósze> sorolható ebbe 
a csopo tba, raig a vásárok egy más 
részének megtartásából a forgalom 
elaprózása, a vásározással járó nagy 
időveszteség és je'entékenyebb ke- 
res'ei. hiánya folytán közgazdasági 
szempontból több hátrány, mint 
előny származik.

A vásárlók tultengésében rejlő 
hátrányoknak elkerülése teszi kívá
natossá a vásárok számának korlá
tozását. Ezt pedig úgy kontempláija 
a rendelet, hogy a most már jelen
tőségüket vesztett vásárokat, ame
lyek rau már sem közforgalmi, sem 
helyi jelentőséggel nem bírnak, tel
jesen megszüntetnék, s a többnapos 
vásárokkal egyidőben tartanák meg.

A rendelet felhívja azért aa al
ispánokat, hogy jelentsék be, hogy 
vannak-e a Vármegye területén oly- 
vásárok, amely ma már jelentőség
gel, érlékkel nem bírnak, és igy 
végleg raigszüntethetők volnának 
esetleg ós mely több napos vásárok 
lennének rövidebb időre korlátos* 

| hatók 8 aa állatvásárok kai összevonva 
tarthatók.

L a p u n k  m a i u á m a  4  o ld a l
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fi tüzifo ellátásról.
X izifugatáti hatóságok figyelmébe.

— aug. 24.

Mint tudjuk a kormány elren
delte a faórtókesitŐ hivatal vagy 
mint általánosságban nevesni szok
ták, a faköipont felállítását, melynek 
célja, hogy úgy a kö*-, mint a magán
érdek megfelelően kielégítést nyer
jen aa által, hogy mindenki a szük
séges tűzifa mennyiségéhez hozzá 
juthasson és ne legyenek kitéve an
nak, hogy tél idején fűtőanyag nél
kül maradjanak akkor, midőn egy 
úttal 8aénhiánynak kell, hogy elébe 
nézzünk.

Sajnos, eddig még ezen hivatal 
jótékony hatását nem érezzük, mert 
miként más központok felállításával 
a megfelelő cikkek eltűntek, úgy 
faközpont felállítása óta tűzifát is 
alig látunk szállítani. Hisz városunkba 
is alig érkezik tUzifa-szállitraány, 
holott az itt már a város fekvéséné 
fogva is a legkönnyebb volna, miután 
fatermelő vidéken vagyunk. Milyen 
lehet a helyzet az alföldi városok
ban ? 1

Ezen is könnyű volna segíteni, 
ha fatermelőink több hazafias érze
lemmel viseltetnének és a kapzsiság 
közepette nem feledkeznének meg 
honpolgár társaikról akkor, midőn a 
ro. kir. minisztériumnak 1917. május 
hó 30-án a hivatalos lap 122 szá
mában 1851/1917. M. E. számú ren
deleté megengedi a félvaggonkinti 
szállítást szállítási igazolvány nélkül 
és ezen szállítmányokat inkább az 
országba szárítanák s nem G*!iciAba, 
hova való szárításért a ga icuiktól 
hihetetlen nagy árakat kapnak.

Kaptunk faközpontot; a rende
let is megjelent, de úgy, hogy a 
rendelet kijátszására utat engedett s 
e kerülte az illetők figyelni it*—hogy 
veszedelmes kapzsi szórnia duuk vao, 
kÍK osupán azért jönnek ide, hogv 
azt a kev-set is, a ni m >g van, el
képzeli -tetien ár Tt Kivigvóa annál 
is in»4bb, miután számításuk*t könv- 
nyen megta álha ják, hisz G ticuhan 
ma egy va^eon tűzifáért, legyen az 
bükk a-agy m »s fa, vaggo ionként 
1800 vuronát is f ittnek.

ü i  -zt « kivitelt lov <bb is igv 
fo jiK tűrni, oiir-* itt t-sz a tét, tűzi
fánk n-ra lesa. Hisz alig term lü"k. 
K'V • ? Munkasaini nincs nek, a fel 
mentettek nagyreszt moHt b- hivt u 
s azon fatermeiŐ munkások, kik m g 
itthon vannak tegnag »bb r sz • 
gyerek és aggastyán. Ds még ez- k 
élelmezéséről is leh -tétlen gondol
kodni a meglevő rendelet alapján, 
miután csak a székhelyen van a vá 
sáriás engedélyezve. Hol vásárolunk, 
a hegyek között, hol gabona nem 
terem? Az illetékes körök úgy lát 
szik, elfelejtették, hogy a fatermelés 
nem termő földön eszközöltetik, rai- 
utáu erről a rendeletben külön em
lítés nincs.

Valóban elérkezett a tizenket
tedik órai Még van egy kis idő, 
hogy a mutatkozó bajon segítsünk, 
de ha a fa termelést az id »n nem

támogatja a kormány, akkor jövőre 
fa uéikül lestüuk. Amivel pedig most 
rendelkezünk, azt a belső fogyasztás 
számára kell biztosítani. Kötelessége 
az il'ető faktoroknak tüstént meg 
akadályozni a Gilioiába való élvag- 
goukénti kiszállítást, mivel eszel 
csak a rendeletet játszák ki egyes 
hazafiatlan termelők, miután eg< 
vaggonokhoz szállítási igazolványt 
a faközpont Galíciába való szállítás
hoz nem ad.

Tanácsos lenne, ha erre hatósá
gunk a faközpont figyelmét felhívná, 
ha pedig ez nem vezetne eredmény
re, akkor a kormány feladata ezen 
szállítások azounali meggátlásáról 
gondoskodni.

L. I.

A gabona
drágítása ellen • •

Hadik János gróf rendelete.
— aug. 24,

Alig, hogy megtörtént az idei 
gabonatermés kicséplóse, már is meg
indult az ilyenkor szokásos speku
láció. A termelők kihasználván a fo
gyasztóközönség nyomorúságos hely
zetét, horribilis árakon adják el a 
gabonanemüeket, mintha az ársza
bályozás terén semmi nem történt 
volna. A vásárlók pedig — termé
szetesen, ha pénzzel bírnak — meg
adnak minden árat, csak, hogy ga
bonához, különösen búzához juthas
sanak. •

Ez a nemtelen árfelhajtás már 
úgyszólván nyilván folyik s i 
nek megakadályozása érdekében 
gróf Hadik János, az Országos Köz
élelmezési Hivatal elnöke rendele
tet intézet a törvényhatóságok első 
tisztviselőihez. A rendeletet tartal
mazó távirat ma érkezett meg Far
kas Andor polgármesterhez s a kö
vetkezőkép hangzik :

Több oldalról jelentik, hogy 
úgy eladók, mint vevők túllépik 
a gabonaneroüe-re nézve megái a 
pitott legmagasabb árakat. Mint
hogy a fönnálló szabályok értel
mében a maximális árakra vonat
kozó rendelkezések megszegése 
kihágást képe-/, felhívom, utasítsa 
az esőfoku hatóságodat, hogy az 
em!i ett rendelkezések megtartásút 
minden iráDyhan eré'yiyel hat
hatósan ellenőrizzzék, tudomásu-ra 
jövő minden egyes esetben a ki- 
hágasi eljárást ha ad ktaianul te 
gye'*, fo yamatba és gondoskodja
nak a visszaé ések legszigorúbb 
megtorlásáról. Egyben felhívom, 
hogy lentieket tegye azonnal a 
legszélesebb körben közhírré és a 
raninaális árak túllépése miatt a 
törvényhatóság területén iuditott 
kihágási ügyeknek első fokon való 
mikénti elnézéséről tegyen hoz
zám minden hó elsején jelentést.

Ez a rendelet minden bizonnyal 
véget vet a közönség ellen indított 
rablóhadjáratnak, mely a búza árát 
már eddig is 100 koronánál maga
sabbra hajtottn.

Hazajönnek
a  b a ta g  h a d ifo g ly o k .  

•  •
A honvédelmi miniszter leirata.

— aug. 24
Tavaly ilyenkor, nyár utóján 

jött haza az első csererokkant transz
port Oioszországból. A fák már sár 
gultak, a vonat pörkölt vetések kö
zött hozta haza a béna bakákat a 
szomorú fogságból, ahonnét elenged
ték a bénákat, a vakokat és azokat 
a katonákat, akik olyan nagyfokú 
testcsonkaságban szenvednek, hogy 
egyá tálában katonának nem hasz- 
na'hatján őket. Minden hónapban 
80—40 ilyen magyar osererokkant 
jóit, akik hirt hoztak a többi száz
ezrekről akik a messze idegenben 
rabsagbau sínylődnek.

Sokan vaunak ezek között olya 
uok, akik súlyos betegségben szen
vednek és az orosz kormánynak nin
csen módjában ezeket a beteg hadi 
foglyokat kellőképen gyógykezel
tetni. Éppen igy nálunk is számos 
beteg orosz hadifogoly van, akik 
többnyire az ellentétes kiima miatt 
nem gyógykezelhetők sikeresen.

A két hadügyi kormány között 
Svájc közvetítésével olyan megegye
zés létesült, amely szeriut mindazo
kat a hadifoglyokat, akiknek beteg
sége huzamosabb időt igényel, bü 
lönösképen pedig a tüdővészeseket, 
kölcsönösen cseréljék ki. A kicseré- 

rövid időn belül megtörténik és 
a jövő héten már összegyűjtik az üsz 
szes hadifoglyokat és orvosi vizsgá
lat alá veszik.Mindazokat, akiket műn- 
kára képtelennek találnak, vagy olya 
nokat, akik huzamosabb időt igénylő 
gyógykezelésre szorulnak, hazakül- 
dik Oroszországba s helyettük beteg 
magyar hadifoglyokat küldenek haza. 
A gasdusági munkabizottság mar 
elrendelte a hadifoglyok összegyüj 
téset és az aliomas-orvosfőnöktől te
tű vizsgalati bizottságba delegálandó 
orvosos megnevezését kerte.

Közel százezernyi orosz hadifo
goly fog kÍKerülni a monarchia kór
hazaiból és munaatelepeiről. S ezek
en ugyauanuyi magyar és osztrák 
hadifoglyot foguuk kapni. A bei- 
Ugyriúniszieriuiuboi már értesítés jött, 
hogy a beteg hadifoglyok elhelye 
zesére és óieimezesere kellő gond 
forűitlassek. A leirat közli, hogy 
hazatért beteg magyar katonákat 
nem katonai kórházakban fogják el
helyezni, hanem hazakü dik lakó
helyeikre, ahol a leghatásosabb bávi- 
kezelésben részesülnek a hatósági 
orvosok felügyelete mellett.

H Í R E K .

Gárdos Mór. S.iute fogalommá nőtt 
i-z a név a mi szükebb hazánk

ban. A kütelességtudás. a becsüle
tesség, a haza iránti rajongás fo
galmává. Bár hivatása ide kötötte, 
maga kivánkozott a harotérre. Le
mondott felmentéséről, fizetéséről, 
hogy fegyverrel kezében védhesse 
hazáját. 60 évas, deresedé fejjel 
másfél éve buija a Iflvészárkokat

rohan támadásra és ha a mindent 
lenyűgöző httegség hazatérésre 
nem kényszeríti, talán vissza aem 
tér közénk a háború végéig. Most 
is alig várja a felépülését, hogy 
visssstérhessen a frontra, A ma
gyar népnevelő tanité e csodála
tos miotaképe előtt mi csak levett 
föveggel állunk. Csodáljuk be iné a 
rettenthetetlen hőst, a példát add 
mestert és türelmetlen izgalommal 
várjuk az időt, amikor ujbél O 
Olthatja a katedráról gyermekeink 
leikébe a haza iránli szereteted

— Királyunk születésnapja.
A hódolatteljes szere te t, mely 
ifjú királyunkat uralkodása óta 
körülveszi, m eleg és őszinte kife
jezésre  ju t  a nem zet ünnepében. 
Az egész ország ünnepelt, m in
den tem plom ban im ádkoztak a 
Kel égért, akinek bölcs u ra lkodá
sától várjuk az á ldo tt béke vissza- 
jövetelét. A helybeli tem plom ok
ban isteni tiszte e tek  voltak, ahol 
az összes hatóságok m egjelentek, 
gr. Széchényi G yörgy főispán ve
zetése alatt.

— A főispánunk eljegyzése.
Gróf Széchényi G yörgy várm e
gyénk főispánja, aranysarkantyús 
vitéz eljegyezte Zichy A nasztázia 
grófnőt, Zichy Á gost gróf v. b. 
t. t. főudvarm esttr leányát. A vár
m egyében Szent István nap ján  le tt 
köztudom ású az eljegyzés, amikor 
is a várm egye tisztikara Dókus 
Gyula alispán, a város Farkas 
A ndor polgárm ester, a pénzügy- 
ig azg a tó s ig  pedig dr. Kiss Géza 
vezetése alatt küldöttségileg  fe
jez te  ki szerencsekivánatait. Mi 
ezúttal a m agunk úgyis annak a 
nagy közönségnek őszinte sze
rencsekivánatait tolm ácsoljak, a 
mely nagyközönség gr. Széchenyi 
G yörgy főispánt rövid itt ta rtó z
kodása dacára m ár is szere te tte l 
és tisztelettel veszi körül.

— Szerkesztőségünkből. Lározi 
Aladár éveken át volt szerkesztőnk, 
legutóbb a „Z-raplén" főmunkatársa, 
belső dolgozótársként ismét lapunk 
kötelékébe lépett.

—  Katonai előléptetések, kineve
zések. őfelsége a király Rápo thy 
Karo'y alezredest, ezrédessé, dr. 
Braun Bó a és dr. Gerson litván 
népfelkelő segédorvosokat, oépfelk- lő 
főorvosokká léptette e ő. nőig Bajusz 
Györgyöt és Bernáth Gyulát a 8. 
honvéd tábori ágyusesredhez, De
meter Gázát, Pókay Ernőt, Jureczky 
Kálmánt a 10. honvéd gyalogezred
hez hadnagyokká nevezte ki.

—  A Zemplén gazdát oserélt. Mint 
értesülünk, Ehlert Gyula eladta a 
Zemplén könyvnyomdát felszerelé
seivel és vállalataival együtt dr. Hel- 
lingFT Ignác ügyvéd. Kroó Mór szesz
kereskedő és Zalán Nándor nyomda- 
tulajdonos, sátoraljaújhelyi lakosok
nak. A nyomdáyal együtt gazdát 
cserélt tehát a Zemplén cimü poli
tikai lap is, azonban mondanunk is

tges, hogy ez a csere a lap 
eddigi po'itikai irányábnn változást 
nem jelent.

Óvás! Rájöttem ,  hogy ax általam gyártott

, ,  e f f l o  d i á n  o ~ @ lu 6 s p  Q c i a l i i é ( í -  ttioarRafHioolynoR
uldneatai vannak forgalomban, amelyek ellen egyedüli 
védelem a védjegy a t aldirdtom fiontoi tneefim tléte

_
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—  Igazságügyi kinevezitek. őtel-1 

sége a táblabirói címet ős jelleget 
adományoita KaiI Bála sátotaljauj 
helyi kir. törvényszéki, Peterffy Bőla 
királyhelmeczl ős Kőrüssy István 
saerenosi járásbiráknak, raig dr. 
Qömöry Vilmos gálszáosi, dr, Petro- 
galli Lajos sátoraljaújhelyi, dr. Hör
csög Károly homonnai, Makó Béla 
saerenosi, Horkay Ferenc homonnai 
albirák és dr. Stépán Sándor sátor
aljaújhelyi alügyóst, járásbirókká 
illetve ügyésszé lettek kinevezve 
Hegedűs Ferenc sátoraljaújhelyi, Kar 
osagi Lajos szerencsi járásbirötági 
jegyzők, jelenlegi alkalmazásuk he
lyén a IX. fizetési osztályba léptek 
elő.

— A főispán gr. Széchenyi 
György úr Öméltósága magán 
feleket csak kedden és csütör
tökön délután 3 —5-ig fogad.

— Káténál előléptetés. Dr. Gáe- 
pár István tartalékos honvódfő- 
hadnagyot, aki vitézségéért eddig 
már a nagy ezüst vitézség! érmet, 
Sigcura laudist, Károly keresztet 
kapta, őfelsége újabban az ellenség 
előtt tanúsított vitéz magatartásának 
elismeréséül a Ferenc József rend 
hadi dÍ9zitményes tiszti keresztjével 
tüntette ki.

—  A Tóketersbssl Hitelszövetke
zet folyó évi augusztus hó 26-án d. 
u. 3 órakor tartja ez évi rendes köz
gyűlését.

—  Kitüntetések a polgári hadi 
érdemrenddel. A háború alatt kifej
tett buzgó szolgálataik elismerés' ü 
őfelsége adományozta: Gararavesze 
lei br. Kazy József nyug. á'laratit 
kár városunk országgyűlési képvise 
lőjének, dr. Takács Menyhért jászéi 
prépostnak az első osztályú, dr. Mázy 
Engelbert tankerületi főigazgatónak, 
Beregszászy István, Kolu nbáu La 
jós tanfelügyelőknek, Bíró Pál mi
niszteri titkár sajtótudósiténak, la 
púnk egykori felelős szerkesztőjének 
a II. osztályú és Martinovics Szilárd 
posta és távirda tisztnek a Hl. ősz. 
talyu po’gári hadi érd -rakere ztet.

—  A városi lakosság ellátása. 
A Közélelmesési Hivatalhoz töme
gével érkeznek azok a fe iratok, a 
melyek a gabonavasár'.ási jog kitér 
jesztésót követelik. Tudvalevő, hogy 
a rendelet értelmében a törvényha
tóságok csak a saját körzetükben 
vásárolhatnak gabonát és minthogy 
sok helyütt annyi sem termett, hogy 
azzal a lakosság egy csekély részét 
kielégíthették volna, majdnem miu- 
den törvényhatóság engedélyt kért 
arra, hogy másutt is vásárolhasson. 
Bár ezek a kérvények érdemleges 
elintézést még nem nyertek, gróf 
H.idik János, a hivatal elnöke már 
konkrét kijelentést tett, még pedig 
gróf Benyóvszky Móricnak, Baranya 
vármegye főiápánjáuak, hogy a Köz
élelmezési Hivatal minden város ré
szére több körzetet fog kijelölni, a 
hol a szükséges mennyiséget besze 
rezhoti.

— Kinevezés. Zemplénvármegye 
főispánja Polturák Margit gépirónőt 
vármegyei iroda segédtisztté ne
vezte ki.

—  J&vitó-vizsgálatok ói belratá 
••k a polgári fiúiskolában. A helybeli 
polgári fiúiskolában a javító vizsgá
latok augusztus hó 30 án (I—II. osz
tály) ős 31-ón (III—IV. osztály) reg
gel 8 órakor lesznek. A beiratáuok 
szeptember 4 ig besárólag naponta

9 órától 11 és fél óráig eszkösöltet* 
nek. As iskolai év meguyitása szep
tember 5-ón reggel 9 órakor lesz, a 
rendes tanítás szeptember 6-án reg
gel 8 órkkor kezdődik.

— Kinevezések a postán. Szabó
Ilona, Wieden Teréz, Boksay Ilona, 
Takács Iraréné p. t. kiadónők, p. t. 
kezelőnőkké neveztettek ki.

—  Tüzek. Alségyertyánban Ko- 
bulinszki Mihály gazda tulajdonát 
képező fenyőerdőben tűz támadt s 
a foganatosított beoslés szerint 4000 
korona értékű lábon álló fa égett 
el. A rendőri nyomosat során meg
állapítást nyert, miszerint nyájőrző 
kis fiuk el nem oltott pásztor tüze 
okozta az erdőégést. — Kelen köz
ségben ismeretlen okból lángbabo- 
ru’t egy ház, melynek tüze a nagy 
szárazság folytan gyorsan tovább 
terjedt. Mig nehezen sikerült a pusz
tító elem megfékezése, leégett 15 
lakóház, melléképületeivel. — Hét
főn délután tűz volt gróf Káro'yi 
László füzérradványi vadaskertjóben. 
A tűz Vily község legelőjén kelet- 
keletkezett, melyet nemsokára elol
tottak. De úgy látszik nem sikerült 
egészen eloltani, mert a lappangó 
tűz nemsokára felgyújtott* a közeli 
vadaskertet. A nagy szárazságban 
elégett hétszáz köbméter tűzifa s az 
erdőnek egy része. Szerencsére a 
gyorsan előhívott segítség eloltotta 
a könnyen végzetessé vá'haté tüzet,

— Hordóhiány. A taruza i vin
cellériskola igazgatóságától vesszük 
az értesítést, hogy a sátoraljaújhelyi 
állami kutpiucében ezideig rende - 
kezésro álló alig 4000 hektolitert ki
tevő viszonylag tehát nagyon cse
kély hordókészlet zug. hó 9-ig közel 
négyszáz szőlőbirtokostól beérkezett 
vételajánlattal tízszeresen túljegyez- 
tetett s eszerint az igy megnyilvá
nu l nagy keresetűek csak igen kis 
része elégíthető ki : miért is az ér
dekelt folyamodók a kórt mennyi
ségnek ouuan nem fedezhető részét 
igyekezzenek más módoo biztosítani. 
As igazgatóság közli velünk azon 
számítását is, hogy ha 1 kg. szőlő 
ért I koronát lehet kapni, ami ok
vetlenül elérhető, az esetben 1 gön- 
czi hordó must 600 koronáért van 
eladva, most 140 I. mustra körülbe
lül 200 kg. szőlő szükséges. Ez eset
ben 1 liter mustot 4 K| 30 fillérért 
aduik el hordó nélkül s nem kell 
tapostatui, gajloltatni stb. Igyekez
zünk tehát furmintunkat is — persze 
még nem teljesen megérve, araikoi 
u. i. szállítható — ennivaló sző őnek 
eladni.

— Elitéit malomtulajdonss. A
sátoraljaújhelyi járás főszoigabirája 
Fedor János alsóregmeoi malomtu
lajdonost, különböző tapasztalt visz- 
ssaélósek és szabálytalanságok miatt 
700 korona pénzbírságra Ítélte. Az 
agyonuzsorázott közönség érthető 
Örömmel fogadja az ilyen példás 
ítéleteket, amelyek egy-kettőre el
veszik a kedvét a basáskodó malom 
tulajdonosoknak és reábirja őket 
arra, hogy a fogyasztó közönségnek 
nem nyueói, hanem tisztességes se
gítő társai legyenek.

—  Haditengerészetünk a világhá
borúban. Dicsőséges hajóhadunk vi
lágháborús szereplésének főbb mo 
menlumai elsőrangú művészi kivi
telű albumban megörökítve jelentek 
meg a Hadisegélyző Hivatal özvegy 
és árva-alapja javára „A os. és kir. 
haditengerésiet a világháborúban"

címmel. A 24 pompás mély nyo 
másu képet tartalmasó album meg
rendelhető a Hadisegélyző Hivatal 
gyUjtőosstályánál, Budapest, V. Aka 
démia-u. 17.

—  Szülök figyelmébe ajánljuk a 
budapesti Kó s e r  tanintézetet, mely 
áll 1. nyilvános felső kereskedelmi 
iskolából, 2. nyilvános polgári isko
lából, 3. nevelő internátusból, benn
lakó és bejáró növendékek részére. 
Beiratások szepteraher 6 ig tartanak. 
Értesítőt küld R ő s e r  tanintézet, 
Budapest, Aradi-utoa 10.

—  Adriai Biztosító Társulat. A
társulatnak folyó évi augusztus hó 
14-én megtartott választmányi ülé
sében az igazgatóság a lefolyt Uz 
letóvre n*'*zve csak ideiglenes zár 
számadást terjeszthetett he, tekin
tettel arra, hogy az ltíltí. évre vo
natkozóan a teljes zárszámadások 
még nem voltak elkészíthetők. Á'- 
talánosságban az elemi biztositási 
ágazat üzleti gyarapodása igen ki
elégítőnek tekinthető, kedvező kár
viszonyok mellett. Az életbiztosítási 
ágazat forgalma az uj szerzemények 
tekintetében élénkebb volt mint a 
megelőző háborús évben. A rendes 
és rendkívüli üzleti kiadások erősen 
fokozódtak. As igazgatóság osztalék 
gyanánt egyelőre a múlt évi oszta
lék nagyságának megfelelően rész
vényenként 160 korona kifizetését 
határozta el.

Ö tödfél hold leginkább szőlő
nek, részben kertészetre s műve
lésre is, avagy gyárnak, vasúti 
lakásoknak, szanatóriumnak alkal
mas terület, V é C 8 Í - d o m b ,  bold- 
nyi szőlővel, lakályos házzal, pin- 
czelelszerelés és szerszámokkal 
együtt közvetítés kizárásával

eladó.
Útm utatás kiadóhivatalunkban 

kapható.

Dohányzsinegre
ajánlatok oly nagy számban ér
keztek, hogy azokra egyenként 
nem válaszolhatok. További meny- 

nyiségre nincs szükségem.

Jtoskovils €mil, Budapest V. kér.
Klolild-utca 22. sz.

Ház eladó.
A ndrásey-utcza 4. szám alatti ház, 
mely 8 különböző lakásból áll,

e la d ó .
T ovábbá a sta tusquo templom* 

bán egy férd és női ülés eladó.
Bővebb felvilágosítással szolgál 

Bettelheim Gyula.

Zongorát totlnék
Ajánlatokat a kiadóhivatalba kérek.

Viszketegség, Sömir, Rüh
leggyorsabban elmulasztja a
Dr. Flesch-fóle eredeti

„ B A R N A -Z S 1 R “
Nincs szaga, nem pisekit. Min
dig eredeti pecsétes Dr. Flesch- 
félét kérjünk. Próbatógely 1*69 
K, nagy tégely 3 K, családi 
tégely 9 K. — Kapható a hely
beli gyógyszertárakban, vagy 
direkt a készítőnél rendelhető.

Dr. FLESCH E.
„Korona" gyógyszertára Győr.

pezsgődugót
használtat, de nem tö
röttet, 40 fillérért ve
szünk darabonként. —■ 
Küldhető előzetes tuda
kozódás nélkül után
véttel.

Ujpalack-dugékat
minták előzetes bekül
dése mellett a legma
gasabb árban veszünk.

F r o m m e r  T e s t v é r e k
Budapest Terézkörut 23.

JK akulatura-papir
könyvnyomdánkban kapható.

Sátoraljaújhely r. t. várót polgármeetoritöl.

9043/1917. szám.

II ir d etm én y .
Értesítem  a város közönségét, hogy a Kertész 

Ö dön igazgatása a la tt álló polgári fiúiskolánál a jövő 
1917/1918. tanévben 14 egész és 29 féltandijm entes hely 
lesz betöltendő.

Felhívom ennélfogva m indazokat, akik a kedvez
ményre igényt tartanak, hogy szabályszerűen felszerelt 
kérvényeiket folyó 1917. évi augusztus hó 80-ig a város 
tanácsához Czimezve adják be.

Sátoraljaújhely, 1917. évi augusztus hó 17.

F a r k a s  A n d o r ,
polgárm ester.

ii
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Elsőrangú halcsontos és halcsont nélküli

F Ű Z Ő K
legújabb fajon szerint, valamint különféle 
haskötök, hátegyenesitők, melltartók stb.
=  m é r t é k  s z e r i n t  k é s z ü ln e k  =  

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

S«|át készítménye kési fűzőkből nagy raktár.

Javltisok és tisztítások pontosan készülnek.

Egy jó házból való fiú

tanulónak
könyvnyomdánkban 

f i z e t é s s e l  felvétetik.

P a l i c s k ó  J á n o s
szobafestő, tapétázó és mázoló.

Első rendű munka a legszebb festőminták és tapetaszerü 
festésekből a legmodernebb kivitelben.

Feltűnő újdonságok I Legjobb anyagok I
L ak ása . Sátoraljaújhely, Kossuth Lajos-utca 15. szám

Makulatúra-papír
könyvnyomdánkban kapható.

Nagyvárad mellett

F ü r d ő ü z e m  t e l j e s
Kénes hévviz források termé
szetes forrtísága 42"c kénes 
hőforrását már 300 év óta 
használják bámulatos győgy- 
hatással köszvény, csúz, csont
bajok, női betegségek és más 
fájdalmas betegségek ellen. 

500 holdas fenyőerdő közvetlen 
a virágos park mellett. Villany
világítás az egész telepen és az 
összes szobákban. Nagyszabású 
nyári uszoda 26oc folyton befolyó 
forrásvízzel, uszástanitás, nap- 
fiirdő, homokkura. — Fürdő- 
ismertetőt küld az igazgatóság.

Xomzsik yllajos, a fürdő bérlője.

J ó tá llá s  a biztos eredményért.

• D  n l l é á k a

Törvényesen
védve.

R e l t t e r  O s z k á r
nagybecskereki ny. főkapitány és 

fajbaromfi-tenyésztőnek 
nagyszerű találmánya a

„ p a t k A h i n "
patkányirtó-szer, (nem méreg) mely 
emberre és háziállatokra nem ártalmas 
sfölmul minden . % . i  R y
más irtószert. 1 0oboZ ára 5 
mely elegendő körülbelül 60 patkány 
kiirtásához. — Minden dobozhoz 
használati utasítás van mellékelve. 
Ismertető prospektust, melyben le van 
Írva, hogy különféle nagyságú gazda
ságban hány adag használandó, — 
kérésre ingyen küld a PATKÁNIN 
gyár egyedüli elárusítója, a Torontáli 
Agrárbank Részvénytársaság Nagy- 

becskereken.

T iLandesmann M. és Társa3

== könyvnyom dája és papirkereskedése =  
s A t o r a l j a u j h e l y , KAZINCZY-UTCA 5. sz.

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

V
C m

„  Felsőm agyarországi Hírlap'1 kiadóhivatala.
T . c i r o « . i . M  1 0  Hirdetések ju tányos árban felvétetnek t i l e f o m j i A m  1 0

3
'•leifis szerkesztő. Landesmann Miksa Nvomatntt Landesmann Miksa és Társa könyvnyomdájában Sátoraljaújhely
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