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Mikor leszvége...
Ebben a rettenetes világégés

ben minden nap várjuk, mikor 
lesz már vége az Istenverésnek; 
minden órában kérdezgetjük ma
gunktól és gondokban görnyedő 
társainktól: mikor szűnik már meg 
az Istencsapása. Mikor lesz vége 
a vezeklésnek.

Minden nap várjuk, de a vég 
alkonya csak nem akar bekövet
kezni, a béke derengését valahol 
messze a füst és lángtenger komor 
felhője eltakarja még. A  rejtelmes 
válasz még messze van, a fegyve
rek ropogása elhalóvá teszi az 
Ígérő hangot.

A  halálos ellenségek minden 
órában uj erővel csapnak össze, 
törnek egymásra, mintha a vad 
őrületet, amely a vért a könny 
láttán fakad s fogta el az embe
riséget, sohasem váltaná már föl 
a józanság, az öldöklő lázi a 
pihenés nyugalma, mintha a pusz
tulás romjai fölött soha tészket 
nem rakhatnának a szelíd, csöndes 
emberi érzések.

Harcolunk, küzdünk, szenvedünk 
és vérzünk rendíthetetlen kitartás
sal, mert hisszük, hogy jövendőnk, 
sorsunk, boldogságunk, nemzeti 
létünk van most a sors tragikus 
kockáján. Emberi erőnket már 
régen túlhaladó áldozatokat viszünk 
célunk nagy oltárához, amelynek 
tlizeit frázisok csengésével, része
gítő érzések hamis forróságával 
gyújtották lángra.

Meghozunk mindent, amit lehet, 
odaadunk mindent, szenvedésünket, 
életünket, odaküldj ük apáinkat, 
fiainkat, hitvesünket, fivérünket a 
poklok poklába, a fegyverek tüze, 
az ágyuk torka elé s áldozunk 
rendíthetetlen buzgósággal minden 
nap.

Ö t év óta szenvedünk minden 
percünkben, mert tudjuk, hogy 
ügyünk igazságos, célunk jogos, 
emberséges s az isteni jutalom 
nem maradhat el.

K i tudja, lesz-e a közelben 
eredménye annak a sok hangos 
szónak, amely el akartja hallgat
tatni az ágyuzengést, —  el akarja 
oltani az égig érő lánggal lobogó 
tüzet —  elsimítani a szenvedélyt, 
lelohasztani a féket nem ismerő 
indulatot? Mindenütt és mindenki 
óhajtja már, hogy a lelketlen 
viaskodás ez utolsónak áhított 
óráiban értsék meg az emberek a 
reménység egére lángbetlikkcl ki
rajzolt nagy szót, a béke jelszavát, 
amely varázslatos erejű lesz, ha 
szivekhez mtat talál.

A  varázslat ereje azonban a 
népek akaratából sarjad és ha

egyszer a milliók eldörgik a vétót, 
akkor fölkel a béke várva-virt 
napja s örök hálánk örömtől 
hangos szavával ereszkedünk majd 
térdre . . .

Szurmay 
honvédelmi miniszter 
szózata a nem tényleges

tisztekhez.
• •

A honvédelmi miniszter rende
leté a király születése napjára.

Szurmay S índor b4ró honvédelmi 
miniszter rendeletet adott ki mely
ben a nem tényleges állományú m. 
kir. honvéd és népfölkelőliszteket és 
tisztviselőket egyesülésre hívja fel. 
A renddet, amelyet Őfelsége szüle
tése napján valamennyi tisztnek és 
tisztviselőnek kihirdetnek, a követ
kező :

Világok négy éve tartó ádáz 
harcában hivatásos katona bajtár
saitokkal összeforrva osztoztatok 
a háború min deli örömében *és 
veszedelmében ti, nem tényleges 
állományú tisztjeink.

Bátra i, önzetlen lemondással és 
mindrii á dozaira készen dacoltatok 
a háborús élet viszontagságaival.

A hadser-g és haditengerészet 
büszkén tekint reálok, akiknek 
soha ol nem évülő hőstetteiért 
mély hálával adózik hazánk.

Vér és vas elválaszthatatlan 
köteléket teremtett köztelek és 
tényleges bajtársaitok között. Kö
zös sorsunk volt ez élet és halál. 
Ez egybeforrasztott berniünket.

Ti is, nem tényleges lelkészek 
és hivatalnokok éppen úgy méltóan 
megálltatok helyeteket a világhá
ború eseményeinek áradatában. 
Ugyanolyan kötelességérzettől át
hatva, lankadatlan munkakedvvel, 
akárhányszor ellenséges tűzben, 
teljes erővel és legjobb tudással 
szolgáltátok a haza nagy és széni 
ügyét. Testetek és telketek min
den >-zála egybeolvadta katonaság- 
g.i.

Ti mindnyájan, a fegy verban 
álld nápvazetői és oktatói, óvjátok
mag a fegyveres erőhöz való hoz- 
záurtozásoak ezt az érzését, majd 
akkor is, ha hű kötelességteljesités 
után visszatértek a békés fiivatás 
körébe.

Tartsátok ébren magatokban és 
gyermekeitekben ezt az érxést,
hogy a fegyveres hatalom köte
lékében eltöltött nagy idők emlé
keiből táplálkozó szellem megér
lelje babérral koszoruzott tetteik 
gy Umölosét!

Hódolatteljesen szeretett lég- 
fnlH5hh hadúrunk születésének iln-

Lapunk mai sz

i

népén intézem hozzátok az ünne
pélyes felszólítást : egyesüljetek !

Az egyesülés erőt, a széthúzás 
és közömbösség gyöugeséget je
lent. Tömörüljetek bajtársi egye
sületekben, teremtsétek meg azt a 
kapcsot, amely az eljövendő békés 
időben is biztosítja a szoros érint 
kezé.st a hivatásos tisztikarral.

És hogy ezen felhívást mielőbb 
követhesse a tett, alább közlöm 
azon irányelveket, amelyek szerint 
ilyen egyesületek megalakítására 
vagy már élő egyesületek átala
kulására az előmunkálatok hala
déktalanul megkezdenünk voluá 
nak.

A mindennapi élet kérdéseit, a 
pártoskedást és politikát mellőzve 
magánérdeket és egyéni vágyakat 
háttérbe szorítva, egyesüljetek hü 
egyetértésben I Önként megalakí
tandó egyleteinek legyenek a ki
rály iránti hűségnek és szeretetnek, 
a hazafias gondolkodásnak és lova 
gias érzésnek igazi otthona I 

*
A nem tényleges tisztek és tiszt

viselők egyesülése kétféle módon 
'‘törtéuheiik :

A csapattestek részéről: Az ál
lományukba tartozó nem tényleges 
tisztek és tisztviselők egyesülése ut
ján.

A nem tényleges tisztek és tiszt- 
vise'ők részéről: Lakhelyük szerint, 
helyi egyesületekbe való tömörülés
sel.

A helyi egyesületek a területi 
beosztás4a1apján szövetségekbe vol
nának egyesítenünk.

Minden nem tényleges tisztet 
csapattestéhez boszu éveken át ki 
fejlődött bajtársias érzés fűz. E baj- 
társiasság a tényleges tisztikarra tá
maszkodó, önként megalakítandó 
egyesületben, mint ezred- (zászlóalj, 
stb.) intézményben ápolható.

A csapattestenkénti egyesületek 
a hivatásos tisztikarral való benső 
összeköttetést csak azok számára te
szik lehetővé, akik az illető csapat
test állomáshelyéhez közel laknak. 
Ezért a csapattesteukénti egyesüle
teken kívül szükséges lesz a nagyobb 
városokban (helyőrségekben) az ott 
és azok környékén élő nem tényle
ges havidíjasok számára helyi egye 
sületeket és szövetségeket alakítani.

Ezek a helyi egyesületek kato
nai területenként — Magyarországon 
honvéd kerületenként — fiókszüvet- 
ségekbe és azonkívül a monarchia 
mindkét államának területén, (vala
mint Bosznia-Hercegovinában) egy- 
egy országos szövetségbe volnának 
egyesitendők.

A szövetségek bármelyikében 
való belépéshez csak az a feltétel 
szükséges, hogy az illető tiszt (tiszt
viselő) a fegyveres erő valamely ré
széhez tartozzék. Az állampolgárság
ima 2 oldal.

nem jön v figyelembe, - r  vagyis a 
monarchia vódőerejónek..Magyaror
szágon élő tagjai a magyar* az Ausz-
Inában élők az osztrák, a Bosznia- 
Hercegovinában tartózkodók az oltani 
szövetséghez-csatlakozhatnának.

H Í R E K . .
— Változás a főrendek névjegy

zékében. A hivatalos lap mai száma
közli, hogy gróf Széchényi György 
örökös jogú főrend nevét a főrendek 
névjegyzékében grófok rovatába be
iktatták.

— Tömeges áthelyezés a  helybeli 
dohánygyárnál. A központi dohány
jövedék igazgatósága szolgálati érdek
ből, a helybeli dohánygyári tisztvi
selők közül a kövei kezőket áthelyezte: 
Kohányi Róbert szertárkezelőt Mun
kácsra, Szlovik István osztályvezetőt 
Pozsonyba, Veress Zoltán, Bzghy 
Károly jövedéki tiszteket Zágráb, 
illetve Selmecbányára; Bárány iGy., 
Szilágyi Gyula, Móré Ernő, Csikász 
Elek, Smoling Ferenc, Bokor Náudor 
ügy előket Műnk ács, Eger, Kassa, 
Szentgotthard, Selmecbánya, Mun
kácsra; végül Kocsis János doh. 
kapust Pozsonyba.

— Városi képviselőtestületi ülés
lesz f. hó 21-én. A tárgysorozat fon
tosabb pontjai a következők: Pol
gármester jelentése a városi kösigaa- 
gatás 1918. I-ső félévi állapotáról. 
Dr. Székely Albert és társai képvi
selőtestületi tagok indítványa a 
hegyaljai borkereskedelem rendezése 
tárgyában s erre vonatkozó polgár- 
mesteri jelentés. Törvényhatósági 
bizottsági határozat a sátoraljaújhelyi 
villauyteiep átvételére Vonatkozólag 
s a polgármester e tárgyban kelt 
jelentése. Jogügyi bizottság javaslata 
a „Nyul“ kerthelyiség megvásárlása 
ügyében. Törvényhatósági bizottsági 
határozat a szervezkedési ssabály- 
rendelet módosítása tárgyában. Pol
gármester javaslata a tűzoltó parancs
noki állás betöltésére vonatkozólag. 
Ugyanaz a bodrogközi gazdasági 
vasút vonalának meghosszabbítása s 
a hozzájárulás mérvének megállapí
tására vonatkozóan stb.

— A nyaraié osztrák gyermekek
hétfőn érkeztek Zemplénvármegye 
területére. Fogadtatásuk úgy a ható
ságok, mint a magánosok részéről a 
legszivélyesebb volt. Az állomásokon 
zenével, étellel, itallal várták a .gyer
mekeket és valósággal versenyt fej
tettek ki a gyermekek meg vendége
lése körül. A uyaraltási akció aikere 
gróf Széchényi György főispán flnük- 
lete alatt álló nagybizottság tsgjaiuak 
nevéhez fűződik, akik páratlan ma
gyaros vendégszeretettel szervezték 
meg és készítették elő a nyaraltatást 
vármegyénkben,

Q , ,y. ,,
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— Orvosi bir. Dr. Wohl Lásaló 
főorvos urológiai óh bőrgyógyássati 
rendelését naponta délután 5—8-ig 
Rákóotiut 83. aaára (Hungária) alatt
raegkeidte.

— Az anyakönyvvezetö felhívása 
a szőlőkhöz. A városi anyakönyvi 
hivatal eiuton hívja fel a saülőket 
arra, hogy aa iskolai beiratáshos 
ssUkségőlt anyakönyvi kivonatokat 
már most váltsák ki, mert később a 
tömeges jelentkezések miatt, a meg
kereséseknek nem lesz módjában 
idejében eleget tenni.

Szórtne-vásirlók figyelmébe 1
Akinek elegáns szurmekabát vagy 
Bzurmo-garuiturára szüksége van, 
most o l C B d n  szerezheti be

S z e g ő  S á n d o r
áruházának újonnan berendezett 
szőrmeosztályában, ahol az idény 
újdonságai szőrmékben, leány- és 
női felöltőkben már megérkeztek.

— Tokajhegyaljal bortőzsde meg
alakítása céljából az érdekeltek csü
törtökön a városháza tanácstermében 
népes értekezletet tartottak, amelyen 
elhatározták, hogy érdekeik ápolá
sára, fejlesztésére és megóvására 
szervezkednek és e célból „Tokaj- 
hegyaljai bortőzsde" név alatt egye
sületet alakítanak. A tőzsde meg
szervezésére 3 egyeuként 8 tagú 
bizottságot választottak*.

— Nyulászy János adóügyi 'előa 
dását érdeklődőkből és érdekeitekből 
álló hatalmas közönség hallgatta meg. 
A magas színvonalon álló tudomá
nyos előadás mindvégig lekötötte a 
ha Igatóság figyelmét és méltán szol
gált reá a felhangzott tapsokra. A 
dr. Járó Béla üres és unalmas mou- 
dókája minden tekintetben ellenkező 
hatást váltott ki,

— A Péter Pál napi Vörös-Kereszt 
gyűjtésről, Az Árpád ucai urnánál be
folyt 206 kor. Urnafelügyelő Nyo- 
márkay Odöuné, Kossuth Jelnaa, se 
gédkeztek Löcherer Andorné, Nagy 
Dóra és Iróu, Adamecz E uilué, Kau- 
tha Baba. A posta előtt Giück Ilonka 
67 kor. Koós Gyuláné 89 kor. Dara 
jauovits Ágostoaué 40 kor. A iugy- 
hid előtti urnánál befolyt 268 kor. 
Uruafe'.Ügyelő: Boroukay Lászlóuó, 
segédkeztek : Tiraa Tiborné, Orbán 
Balázsuk, Tima Tutu, Boroukay Baby, 
Orbán Angyalka. A vármegyeház 
előtti urnánál befolyt 675 kor. Ur- 
uafelügyelők: Fejes Istváuné, Gutt- 
mauu Móráé, segédkeztek : Fejes Er- 
nőaé, Arabróay Nándornó, Fuohs 
Margit,Szép issy Mártha, Fejes I'onka 
Tátray Djzsőué, Albrecht Ilona, Pri- 
hoda Kató, Kálnássy Nelly Gyürky 
Irén, Szóohy Jolán. Gr. Széohéuyi 
WolkeusUin Eruőaé dohány gyári 
urnánál Természetbeni adományok : 
Diószeghy Pálné 3 kilo liszt, Arab- 
rózy Náudoraé 6 liter bor, Steinhöf 
fér Sindorné I tál sütemény, Ko 
valiczky Elekné 1 és fél kilo liszt 
Fenyő Józsefaé 3 liter bor, Boron- 
kaynó pogácsa, bitnyi Jenőné 4 kilo 
liszt, Hönsoh DezsŐtié 4 I. bor. Kar 
dós Józsefnó 4 I. bor, N. N. 4 kor. 
és 4 kiló liszt, Tálos Istvánná 6 kor., 
Ladomérszky * Károly 1 kiló liszt, Vil- 
kovszky 3 k. liszt, Aadaraeoz Einh 
10 kor., özv. Bydelikulhy Bertalanná 
3 k. liszt., Kellner Somádé 1 k. liszt, 
özv. Fuehs Mórné 3 k. lisst, Kova 
lioiky Elekné I és fél k. liszt, 1 tá 
pogácsa, dr. S em Árminná 1 és fél
k. liszt, K'iraó Sándor 1 k. liszt, Kó 
pes G yula i  I. bor, Sz^ntgyörgyi Vil-

mosnó 3 I. bor, Isópy Tihamérné 3 
k. liszt, Tiraa Tiborné 1 k. liszt, Or
bán Kálmánná 1 k. liszt, De Sorgo 
Miklósnó 3 k. liszt, Holló Audorné 
3 k. liszt, dr. liudali Izrael bor, Nagy 
Antaiué 3 k. liszt, dr. Burger Jakabné 
1 k. liszt, Némethy Bertalanná 2 k. 
liszt, Szegő Sándorné 1 Ó3 7* klg. 
liszt, Sohöu testvérek 3 k. liszt, Fe
nyő Józsefué 2 k. liszt, Dévai Lajosnó 
1 klg. liszt. Az umáuál fáradozó hö'- 
gyeknek s az áldozatkész adakozók
nak ezúton fejezzük ki hálás köszö 
netiinket. Dókus Gyula elnök. Aiu- 
bróiy Nándorné társelnök.

— Lóvásár. A kassai os. és kir.
katonai pasaucsnokság 1918. aug. hó 
21 re lóvásárt hirdet, mely alkalom
mal felhívja a lótartó gazdákat, hogy 
eladni szándéko t lovaikat a vásár
térre vigyék ki s az a kalraas lovakat 
a bizottság a jelenlegi forgalmi ár
mellett át fogja venni.

— Második dohánykiosztás gazd.
cselédek és munkások részére. A
Pénzügy miniszter úr őuagy móli óságs 
a Zemplénmegyei Gazdasági Egye
sületnek újból 24Ü000 csomag xj%
részben 14 filléres magyar, l/» rés* 
ben 18f.-es kapadoháuyt btclátott  
rendelkezésére, kizárólag mezőgazd. 
cselédek és munkások (tehát  sem
szőlő, sem erdő- vagy másféle mun
kások) részére. A fenti dohány vétel
árának előzetes befizetésére nekünk 
kitűzött rövid határidőre való tekin 
tettel az egyesület titkári hivatala 
ezúton hívja fel a gazdákat, hogy a 
100 jcsoinagoükiot 17 kor. 40 f. 100 
csornagogkinti 174 korouát (melybői 
a kincstári zsákok biztosítására 2, 
illetve 20 kor. esik) postautalváoyon 
„Dohányszámlára" jelzéssel a „Sátor- 
a'jaujhel) i Takarékpénztár Sátoral
jaújhely" oimre f. hó 24 ig befizytui 
szíveskedjenek. A postautalvány on 
feltüntetendő a tényleges cseléd és 
munkáslótszám külöu-külöu (kisigé 
nyék együttes létszárubevailásu a 
körjegyzőségek által kii'öu eszköz- 
lendŐ és igazolai d >) amit amit a 
szétosztó biiottság alaposan meg 
vizsgál s a való tényállással elieukezö 
lótuzárabeva lás a részesedésből ki
zárást vonja maga utáu a fenti ha
táridői! túl érkező igények és befi
z e tő ik  nem fogadtatnak eh E őie- 
láthatólag most még nagyobb tu - 
jegyzés lesz s igy természetesen a* 
igényeket aránylagosan redukálni 
kell. A dohányára és a felmerülő 
költségek levonása után felmaradó 
pénzösszeg eJszámo Abkor a f jeknek 
postautalványon vissza fog téríttetni. 
Hogy mikor jön meg a dohány a 
mikor kell érte bejönni: előre ueiu 
tudható; ugyanazért minden ilyen 
személyes, Írásbeli vagy távirati kér- 
dezősködés mellőzése kéretik, mert 
arra válaszolni nem tudunk. Mihelyt 
a szállítmány raeg'rkezik s a kiosz
tás megkezdődheti1*, u;y<incsak a 
lapok utján azonnal puhiikálUtni fog, 
mert az ám raktáron nem he vertet- 
hető. .

(Felelőit szerkesztő: Landeimann Mlkír, 
Szerkesztő: 8yörfly L«|oa.

f  í  t  a statusquo izr. 
W f w v C  templomban egy 

férfi és női imi- 
szék. —  Cim : a kiadóhivatalban.

Gyakorlott gyors- és gépirónő
megfelelő javadalmazással felvétetik

a  M ezőgazdasági Bank R.T.-nál
Sátoraljaújhely. .

Hirdetés.
Közhírré teszem, hogy f. évi augusztus 

hó 22. napján d. e. 10 órakor Tállyán a Iroplovitz- 
féle pinezében 190 hektoliter bor a kése
delmes vevő veszélyére és kárára a keresk. 
törvény 347. és 352. §-ai alapján nyilvános 
árverésen közbejöttömmel el fog adatni.

Szerencs, 1918. évi augusztus 15.

miskolezi Kovács jjábor dr.
kir. közjegyző.

ÜZLET-M EG N YITÁS.
Tisztelettel értesítjük a nagyérdemű közönséget, barátainkat és jó

akaróinkat, hogy nagybátyánknál

néhai JUSZT FERENCZNÉL
töltött, bosszú évekig tartó működésünk után az üzletből kiléptünk és a 
legmodernebb és legtökéletesebben felszerelt hítszerósz ős főnvKőpészeti 
szak üzletet az alanti címen megnyitottuk

A nagyérdemű közönség szives párfogásút kérik

J U S Z T  L Á S Z L Ó  és G Y U L A
latszeresz és fényképészeti szaküzlet 

BUDAPEST, IV., Mehmed Szultán ut 13.

S á to r a lja ú jh e ly  r. f. vá ro s tanácsá tó l.

7921/1918. szám.

c A r v  é r é s i  H ir d e t m é n y .
Sátoraljaújhely r. t. város tanácsa közhírré teszi, hogy 

az ungvári pinc/.etelepen a Hódossi Kiss Ernő pinezéjében 
elhelyezett és tulajdonát képező mintegy 980 litert kitevő, 
jóminőségü asszu bor egy tömegben, hordóval együtt, a
helyszínén 1 9 IS . évi a  g u sz tu s  hó 2 3 -á n  déle lő tt 
1 0  ó ra k o r  megtartandó nyilvános árverésen készpénz
fizetés ellenében el fog adatni.

A  bor menny iségéért a tanács felelősséget nem vállal.
Közvetlenül az árverés megkezdése előtt árverelők 

a borokai megtekinthetik.
A  kikiáltási ár 28000 korona, amelyen alól teendő 

esetleges ígéretek figyelembe nem vehetők. '
Árverési vevő tartozik a megvett bort a pinezében 

azonnal átvenni és az árverés jóváhagyása után onnan 8 
nap alatt kiszállítani.

Az árverési vétel után járó mindennemű kincstári 
illeték a vevőt terheli, aki azt az árverési vételárral egy
idejűleg kifizetni tartozik.

Az árverés eredményének érvénye a tanács jóvá- 
hagyásától függ és feltétlenül kiköttetik, hogy a tanács a 
jóváhagyást minden indokolás nélkül is megtagadhatja.

Ke lt Sátoraljaújhely r. t. város tanácsának 1918. évi 
augusztus hó 8-án tartott tanácsülésből.

c Tar Has cRnáor,
polgármester.

Nyomatott Landesmann Miksa és Társa könyvnyomdájában Sátoraljaújhely.
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