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Az édes apákhoz — az édes anyákhoz!
Az acélszörnyetegek haláltosztó,
^Messze határok idegen ajkú
földet remegtető bömböléséi már gyermekei jöttek el hozzánk tanulni
ötödik esztendeje tartják lenyű zengő magyar beszédet, megis
gözve a világot.
merni áldott jó szokásainkat, meg
Már ötödik esztendeje, hogy szeretni bennünket és mentek
vérbe, könnybe fulladt minden és messze útra a mi gyermekeink,
hogy az irgalmasság fehér virága hogy megértő kapcsolatot teremt
nem képes áttörni az embertársi senek közöttünk és az osztrák
gyűlölködés, a vadindulatu ellen szomszédunk között.
ségeskedés rögeit.
Eltekintve attól, hogy a mai
Mint üstökös a mennyboltozaton emberpusztitó időben a gyerme
át-át viharzik nagynéha, rövid pil keknek, a jövendő nemzedéknek
lanatra a béke, a szeretet remény más, jobb éghajlatú vidékre való
sugara, hogy a villanás után annál vitele egészségi szempontból is
pokoliabban visszhangozzák a dör eminens érdek és pártolandó, a
gést az ágyuk, a fegyverek száz csercrendszer politikai és társa
ezrei.
dalmi célt is szolgál. A gyermekek
A világégés borzalmainak kö hazájukba visszatérve, nem a zavaró
zepette csak egy ember áll tör- ellentétek szitói, élesztgetői lesznek,
hetlen olajággal a kezében, a hanem a kölcsönös megértés és
szeretet, a megbocsátás, a béke segítés előmozdítóinak táborát
krisztusi igéivel az ajkán és ez a fogják növesztem.
felséges em ber: IV. Károly, a
Ausztriából egészséges, magyar
magyarok királya.
lakta vidékekre kis gyermekek
Felséges gondolatok születnek jönnek át hozzánk és viszont tőlünk
a királyi agyban, felséges célok: ugyanannyi apróság megy üdülni
ha már nem egyesülhet a világ a tengerpartra, kedvező éghajlatú
béke magasztos jegyében, legalább vidékre.
ellensúlyozni minden rendelkezésre
Zemplénvárinegyét is a vendég
álló eszközzel, a háború sors látó gazdák díszes soraiba soroz
csapásait és ahol a halálarató ták ; ide is jönnek majd üdülésre
legjobban szedte áldozatait — az gyermek-seregek.
emberek között — igyekezni a
Ismerem Zemplénvármegye la
gyermekek istápolásával, táplálá kosságát: olyan emberek lakják,
sával a jövendő kertjének gyenge akikkel a szív hangján beszélni
palántáit erősíteni, izmositani.
lehet.
őfelségének jóságos atyai
Hiszem és tudom, hogy a
szivéből pattant ki az a nagyarányú nagyjelentőségű gyermekvédelmi
mozgalom, mely gyermeknyaral és sociálpolitikai mozgalom sikeres
tatási célzattal indult meg azért, lebonyolításánál odaadó segitő
hogy azok a leginkább nagyvárosi társaim lesznek és azzal a meleg
szegényebb néposztályok gyer atyáskodó szeretettel zárják majd
mekei, akik egész esztendőn át keblükre, fogadják köreikbe a kis
el vannak zárva az arany nap jövevényeket, amilyen nagy, ha
sütéstől, a szabad mozgástól, a talmas szeretet, felséges királyi
természeti szépségek élvezetétől, a atyai érzés szülte meg a gyermekmai nehéz időkben a társadalom nyaraltatás gondolatát.
segitő támogatásával hozzájussa
Nemes Zemplénvármegye kö
nak a nyaralás lelket-testet üditő zönsége olyan érzelmekkel várja
változatosságához.
és fogadja majd a gyermeksereget
Ez a gyermeknyaraltatási moz ahogy azt édes apák, és anyák
galom a régi magyar világban szerető szive sugalmazza.
előszeretettel dívott csererendsze
Gróf Seéchenyf György,
ren alapszik.
fő ia p iu ja .
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Előfizetési á r :
I Egész évre 20 korona. F élévre 10 korona.
N egyedévre * kor. Egyes szám ára SO fillér.
H irdetések dija Q centim éterenkint 2 0 fillér
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Zemplénvármegye
nemesen

Ú JS Á G

JKég egyszer, de nem uioljára
a csempészetről.

le, a Sátoraljaújhely felől érkező
vonatok utasainál. Nem is m erünk
ezekre a tételekre szám ot be
állítani, olyan rettentő volna az,
úgyis a kár, am i a lopások
folytán a kincstárra háram lik.
A 90 filléres dohány csom ago
lását alapul véve, a fenti összesen
mintegy 40 m étermázsa dohány
értéke: 144,000 korona. C se k é ly 
ség, olyan kevés, hogy nem is
érdemes vele fo g la lk o zn i? !

Ritkán volt cikknek olyan
M ost niár megértjük a bevá
tetszés-zajtól kisért visszhangja,
mint annak, am elyik egyik leg sárolt selyem harisnyák, butorutóbbi lapszám unkban, a dohány- berendezkedések, arany karkötőcsem pcszelről Írva, jelent meg. órák értékének szerzési forrását,
Nem volt hatóság: csendőrség, no meg azt is, honnan telik
rendőrség, pénzügyőrség, magán hetenként 30— 40,000 koronát
ember, aki a legnagyobb kitörő meghaladó összegeknek, dohány
öröm m el ne fogadta volna a gyári m unkásnők által takarékgyüm ölcsöztetés
leleplezést, am ely hivatva van pénztárakban
bűnös visszaélésekről a leplet céljából leendő elhelyezése.
lerántani és azokat radikálisan
Mi megértjük. A dohánygyár
megszüntetni.
vezetősége nem aka r tudomást
A köztudott tények papiroson !szerezni a lopásokról, pedig az
talán nem kerülik el a felsőbb j itteni törvényszék is elég illetékes
Jiatpságok figyelmét és vizsgálat mementő. Keveset m ondunk, a
fog megindulni a dohánygyárban, m ikor azt állítjuk, hogy 40— 50
ahová eddig mint egy semleges m unkásnő ellen fo ly ik az eljárás
területre, nyom ozás céljából be dohánylopás miatt.
menetelt senkinek nem engedé
40— 50 leány ellen, akiket
lyeztek.
tetten értek, ak ik tobzódtak se
Jelen soraink keretében rideg lyemben, bársonyban, élvezetek
statisztikai adatokat fogunk nyil ben akkor, m iko r
becsületes
vánosságra hozni, mintegy bevi állam hivatalnokok feleségeiknek,
lágító fáklya gyanánt azokra a Igyerm ekeiknek még szerény ron
hiányokra, azokra a dohány gyot sem képesek jövedelm ükből
mennyiségekre, am elyek a gyárból ! szerezni.
nem hiányzanak és am elyek mégis
Igaz, hogy ezek csak hivatalelőkerültek. Hogy honnan, azt a
1nokok intelligens nejei és nem
vizsgálat ki fogja deríteni. M ár
pedig a sátoraljaújhelyi dohány
előzetesen is tudjuk, hogy az
gyár munkásnői.
elterjedt szóbeszédnek éscikkeinkA z álarcos bálon kifejtett
nek igaza lesz és nem pedig
annakaszerecsen-m osakodásnak, |eleganciát meg sem közelíthette
amelyet a dohánygyár vezetősége a P a rk Club, vagy egy udvari
bál hölgy közönségének a toilletjei.
próbálgat erőtlenül.
Nem az Ízlésről beszélünk, hanem
1917. évi ju liu s hó 1-jétől
ja felhasznált anyagok gazdagsá
a s á to ra lja ú jh e ly i p é n z ü g y ő ri
gáról.
sz a k a s z 252 esetben 23 m ázsa
i
Ennek az anom áliának most
87 k g . d o h á n y t k o b o z o t t el,
b e z á ró la g 1917. é v i d e c e m b e r 'm ár vége kell hogy legyen és a
h ó 3 l- ig te rje d ő id ő ala tt. A dohánygyár semleges területére
fo ly ó e szte n d ő b en m a i n a p ig kell, hogy rövid időn balul rá
pedig 15 in á /s a 48 k iló t. A világítson a vizsgálat perzselő és
szétugrasztó sugara.
pénzügyőri szakasz létszáma a
legm inimálisabb a háború miatt
és ezt a néhány lelkes, buzgó
embert is külső foglalkozása
annyira leköti, hogy nem szentel
het a dolog érdemének megfelelő
buzgalmat, a csempészet meg
akadályozására. A fenti lefoglalt
mennyiséget csak a tiszta véletlen
juttatta a pénzügyőrök kezeire.
Ebbe a mennyiségbe nincsen be
szám ítva az a dohány, amit a
csendőrség, a rendőrség, a niezőlaborczi és más határrendőrség,
úgyis Kassa, M isko lcz és a szom széd városok közegei foglalnak

Lapunk mai saáma 2 oldal.

M i rajta leszünk,
legyen.

hogy

igy

Kockacukrot, zsírt, mosó
szappant, ha valakinek eladásra
felkínálnak, úgy az eladóra a leg
közelebbi őrszem figyelmessé te
endő, mert a megjelölt fenti cik
kekből, egy éléskamara feltörése
után, ismeretlen tettesek nagyobb
mennyiséget loptak el. Aki a tet
tesek nyomára vezet, illő jutalom
ban részesül.
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Szerda, április 24.
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jól értékesíti as Ösvegyek és árvák Mailáth József gróf szívélyes szavak
— Ritka vadász-zsákmány. Urakal üdvözölte a megjelent bizottsági béczy Kálmán gyógyszerész f. hó löalapjának javára.
Legmelegebb hálával fogadunk tagokat, kérve lelkes támogatásukat áu szepesmegyel feisőszaloki birtokán
el minden legcsekélyebb adományt; a bizottság nehéz feladatú munkájához egy gyönyörű példány, fajdkakast
és ha csak egy tojást is hoz az a Az elnöki megnyitó után a bizottság lőtt. Városunk uimrodjai érthető irigy
• •
szegény anya, aki katonafiáért ret tagjai a fogadalmat Dókus Gyula alis séggel vebzik a rövid hirt tudomásul
A tizes honvédekért.
tegett, sirt, imádkozott, azért az egy pán kezébe letették. Ezután ismét mert egy ily kakasnak puskacsőre
Napsugaras nyári délutánon tojásért is szivünk legmélyéből jövő gr. Mailáth József emelkedett szólásra kerítése az igazi vadász előtt a leg
felpántlikázottan elindultak harcba hálás „Isten fizesse megu-et fogunk és közölte a bizottsággal, hogy araeny- nagyobb ritkaságok közé tartozik.
nyiben az ügyrend a minisztériumból
a legények, a liuk, a testvérek az neki mondaui.
— Uj levélbélyegek. A nemrégiben
Hogy alkalmat adjunk minden még meg nem érkezett, érdemlegesen forgalomba hozott ievólbélyegeket
apák és sok ezeren nem tértek
nem
tárgyalhatnak,
a
gyűlést
bezárja.
anya,
hitves,
nővér
és
leánynak,
hogy
újabbak:, al cserélik ki. Júniusban ke
vissza és nem fognak vissza térni
részt vehessen eme jótékony mozga Az árvizsgáló bizottságnak tagjai a rülnek kí az uj bélyegek, amelyek
sohasem.
abban
fognak külörabözni a mosta
Biborpirosló vérüket szomjasan lomban, a következő napokon kérjük következők: Gróf Berchtold Nagy- niaktól hogy a királyi pár képét fog
kázraér,
Cseley
Márton
Cselej,
Kvas
adományaikat
a
dohánygyári
Vörös
szivta fel az anyaföld, és testü
jak magukon viselni. A 10, 15, 20, és
ket örökre magába zárta az a Kereszt kórház külső irodájába be siuger József Olaszliszka, Fuchs Jenő 25 filléres bélyegeket a király, %35
Sátoraijauihely,
Kossuth
Lajos
Bodhozni:
Kedden,
ápriiis
23-án.
Pén
40,
65 és 80 filléres bélyegeket a kirög, a melyért életet áldozták.
A dal a melyik mindig fris teken. április 2ö-áu. Vasárnap, rogszög, Tahy György Tőketerobes, ralyuö képe fogja díszíteni.
április 28-án. Kedden, április 30-án Diószeghy Pál Sátoraljaújhely, May
és uj marad:
Róbert Zemplén, Dókus Ernő Sátor
és pénteken, május 3-áo.
SZERKESZTŐI ÜZENET.
És itthon maradtak árva anyák
Ismerve Zemplén vármegye la aljaújhely, br. Waldboth Ede Tolcsva,
hitvesek, ölbeli csecsemők, elha
Dr.
H.
I. úrnak a .Sátaraljaujhelyl Színház*
kosainak meleg jó szivét és hazafias gróf Seunyey Pál Bóly, Grüngyottan, reábizva a társadalom a
•zerkesztöjónak Helyben. M éltoztassők „ iíg j
áldozatkészségét, (hiszen jól emlék berger Vilmos Sátoraljaújhely, B'ura csintalan súgó t'eljegyzései“ rovat Írójára!
hős bajtársak ki nem apadó támo
szünk a háború első esztendeiben Zsigraoud Sátoraljaújhely, Landesz- közölni, hogy a szigorú raiiitész kritikája
gató szeretetére.
mily rengeteg adományt hozott a mau Vilmos Nagymihály, Grüubaum szerint, a súgó urnák legutóbb közzóadutt
A mi véreink a 10-es honvédek
Simon, Behyna Kálraáu, Gyarmathy irás kísérlete nem annyira csintalan, mint
fogadalomszerüen gondozzák baj faluk közönsége nap-uap mellett hős
(r i. »
katonáinknak, szegény sebesültjeink- Béla, Ciuuer Adolf, Bokor József, inkább ostoba.
társaik hátramaradottait, szoros
nek és szerencsétlen menekültjeink Schvarcbarth Lipót, Hericz Sándor,
láncszerűen fonódva egybe az ál
nek) tehát biztosra vesszük, hogy Loinuitzer Manó, Tóth András, és Felelős szerkesztő: Landeamann Mlkaa,
dozatkész társadalommal.
Szerkesztő: György Lajos.
most araikor a mi tízeseink gyűjtésé Sebőn Mór Sátoraljaújhely.
Ez az összetartozandóság szülte
ről
van
szó,
most
is,
mint
már
oly
— Hitk. összegyűlés. A helybeli
a 10-es honvédnapokat és az
statusquo izr. törzshilközség f. é. áp
O T
RAFFIA NINCS! ~ p |
alábbi a falvak lakossaihoz, a vi sokszor, megállja a helyét I Heves és
kellő időben lássuk el m agunkat
dék birtokos közönségéhez intézett Borsod faluinak népe hasonló alka rilis ho 28 áu, vasárnap, d. u. 3 óra
Szőlőkötözö papirspárgával.
sorokat, a melyeket a jótékonyság lomkor tömegesen hozott be adomá kor a hitk. tanácsteremben összegyű
lést tart. melynek tárgya : Németh)
Bármily mennyiségben kapható,
a háborús áldozás terén elöljáró nyokat; Mi8kolcz városa 100.000 ko
mig a készlet tart. R aktár. Azon.
nagy aszonyaink Gr. Széchenyi ronát, ingyen telket ajánlott fel egy Bertalan titkár nyugdíjazása ügyében
nal szállítható. Ára 100 kg. kor.
£60.— Olcsóbb m int bármilyen
Wolkenstein Ernőné és Gr. Széc felállítandó árvaházra. Zemplén viasza f. ó. 11. szám alaLt hozott képviselő
más papirspárga. K apható:
testületi határosa jóváhagyású. Ezen
henyi Györgyné bocsátottak útra maradjon?? Nem, ez lehetetlenül
Papirárú Gyári és Kereskedelmi R.-T.
Tudjuk, hogy most uehezek, na ősszgyüiésre a hitközség tagjait ezen
a kérő szeretet nevében.
Budapest, VII., R ákóci-ut G.
gyon nehezek a megélhetési viszo az utón iu meghívja az e.nökség.
T elefon 83-63.
Engedje, hogy egy nagy kérés uyok, de ha mindenki csak egy cse
Sürgönyeim : Papirtextil Budapest.
— Ellopott postai pénzem ak A
sel forduljunk Önhöz.
kélységgel járul hozzá, óriási ered sátoraijaujnoiy i vaauJuuoiuaijou t. ho
Nem terhelnénk e kéréssel, ha ményt érhetünk el, tehát gondoljunk 12 óu ismureileu tettesek elloptak
nem a „Af*“ ezredünkről lenne szó, a mi tizeseiuk szegény özvegyei és egy, leadott postai pénzes zsákot, a
a mi kedves 10-es honvédőinkről, árváira, adjunk nagylelkűen, adjunk melyben sz»r«ucsóre pénzértékek nem
vo.lak, csupáu ajuuiott levél külde szűke miatt eladó. — Bővebbet
akikre bizony ráillik a szó: „Honvéd“ teljes szívvel és miuden egyes ado mények,
Deák-utcza 37. szám.
mert talán kevés ezred áldozott fel mányt kisérje az ima szerű fohász ;
annyit szeretett magyar hazánkért „Istenem I Áldd meg a mi vitéz hon
mint a bátor vitéz tízesek. Przemyslnól vódeiuket és add meg nekik és ne
a Kárpátokban, a Magyarosou ők
q
künk is a várva-várt békét 1“
védtek miuket testükkel és csakis
Sátoraljaújhely, 1918. április 20
véres tetemeiken keresztül tudott
Legkiválóbb tisztelettel:
volna ádáz ellenségünk hozzánk el
jutni.
Gróf Széohenyl-Wolkensteln Ernőn*.
J
S
u
r i o
n
*
Most a 10-es honvédek eljöttek
Gróf Széohenyl Györgyné.
Sátoraljaújhelybe gyűjtést rendezni
A felhívást tizes honvédek
az ezred özvegyei és árvái javára, hordták széjjel és kézbesítették le
amely alapra ők már ezrediik köré a falvak lelkészeinek, tanítóinak,
ben és megyei gyűjtések utján tetemes jegyzőinek, hogy az ő lelkes
össaeget hoztak össze.
buzdító szavuk is közreműködjék
Mindegyikünk szent kötelessége a mozgalom sikerének érdekében
őket támogatni és azért fordu'unk a és hogy ők is buzgólkodjanak
sátoraljaújhelyi járás lakosaihoz is, azért az akcióért, amit támogatni,
hogy legyenek segítségünkre.
diadalra vinni nemcsak a szeretet,
Vasárnap, április 28-án, a városi hanem hazafias kötelesség is pa
gyűjtő napon, egy katona zenekar rancsol.
é l a városi dalegylet fog sétahang
versenyt tartani a délelőtti órákban
Sátoraljaújhely különböző városré
szein.
— Katonai előléptetés. Ligeti La
Reméljük, hogy ezen alkalomkor
a járás faluinak közönsége is nagy jos hadaprodjelölt őrmester ra-dikus,
egészségügyi zászlóssá lépett elő.
számban fog megjelenni.
— Uj adóügyi biztos. A pü. mi
De még többet kérünk;
A dohánygyári Vörös Kereszt niszter dr. Behyna Dezső ügyvédet a
kórház vezetősége, amely kórházban beregszászi kir, péuzügyigazgatóságeddig több mint 11,000 sebesült és hoz id. minőségű adóügyi biztossá
beteg részesült gondos ápolásban nevezte ki.
— Jótékony adakozás. Malonyay
(köstük kb. 1000 tizes honvéd), az
özvegyek és árvák javára arra kéri Tamás Legenyealsómihály egy per
a hetivásárokra bejövő falusi lakos ben megállapított tanú diját 21 koro
7
ságot, áldozson fel jótékonyaiéira te nát adott át nekünk, a 10-es honvé
hetsége szerint baromfit, tojást, tejet, dek özvegyei és árvái alap javára.
barki-egyncqyedhilö-leq finomabb
túrót, vajat, bort, fehérneműt, stb. stb. Rendeltetési helyére juttatjuk az
Egy hölgybizottság, amelynek összeget.
élén alulírottak tetten állunk, átvesz
— A zemplénmegyei árvlzsgáló bi
A R A : K . M IN D E N Ü T T K A P H A T N I
minden adományt reggel 7-től déli zottság gr. Mailáth József elnöklete
0
4
1
12 óráig nyugta ellenében éa aztán alatt f. hó tartotta alakuló illését.

Kérelem

a falvak lakosaihoz

€gy jókarban levő T f ,7
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