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szép számmal grasszálnak közöt
tünk, Sokféle fajtája van ennek 
a veszedelmes ragadozónak. Ál
talában csak az élelmiszer-uzso
rásokat szokás a lenti névvel 
megtisztelni, holott rajtuk kivül 
még sokféle hiénája van a hábo
rús időknek. Az élelmiszer uzso
rások osztálya csupán az elitje, 
a finomabb fajtája a hiénák tö
megének, bár egyáltalán nein 
kevésbbé veszedelmes, mint a 
többi, alacsonyabb rendű hábo 
rus hiéna. Mindenesetre megér
demlik, hogy először róluk essék 
némi szó, mielőtt a hiénák többi 
lajtájárói beszélnénk.

Hogy az élelmiszer-uszorások 
milyen hihetetlenül felverték Uj- 
helyben az árakat, arra fölösle
ges részletesen reámutatnunk. 
Hiszen mindenki tudja, minden
kinek zsebe keservesen érzi, hogy 
ez az állapot már igazán elvisel
hetetlen. Egyes kereskedők, — 
(a neveiket egyelőre még nem 
akarjuk kipellengérezni.) — csú
nyán visszaélnek a helyzettel és 
jogosulatlan üzletet csinálnak a 
véres világháborúból. Óh igen, 
azt megteszik, hogy szemszurás- 
ból esetleg egy koronát juttatnak 
a Vörös Kereszt javára, — de 
amellett vigan uzsorázzák, szipo- 
lyozzák a szegény fogyasztó-kö
zönséget.

Szívesen elhisszük, hogy a ke
reskedőnek tisztes polgári ha
szonra van szüksége és hogy 
egyes élelmiczikkek ára a háború 
következtében természetszerűen 
magasabb lett. De olyan horri
bilis és annyira indokolatlan ár
emelést, amilyet egyes újhelyi 
kereskedők részéről tapasztalunk, 
igazán nem lenne szabad tovább 
tűrnie a hatóságnak. Mintha az 
egész világtörténelmi dráma csak 
azért folyna, hogy egyes újhelyi 
kereskedők jogosulatlan hasznot 
húzzanak belőle.

Éppen így vagyunk a piaci 
árakkal. Elég arra az egyre utal
nunk, hogy például egy kilogramm 
hagyma 1 korona 40 fillérbe ke-

rül. Ugyan mivel lehet ezt indo
kolni és hová jutunk, ha igy ha
lad tovább az árak büntetlen 
emelése ?

Mozduljon meg már végre a 
hatóság és hozzon szigorú intéz
kedéseket az élelmiszer uzsorások 
eilen.

Más városokban a hatóság 
már régen megállapitotta az élel
miszerek maximális árait. Ujhely- 
ben is hallottunk valamit haran
gozni ilyesmiről, de a közönség 
mai napig sem tudja, hogy meg
történt-e és ha igen, hogyan tör
tént meg az árak megállapítása? 
Annyi bizonyos, hogy ha történt 
is talán valamelyes intézkedés, 
annak a hatóság a mai napig 
sem tudott érvényt szerezni.

Elvárjuk és követeljük, hogy a 
hatóság gyors és erélyes közbe
lépéssel vessen gátat az élelmi
szer-uzsorások tűrhetetlen garáz
dálkodásainak.

Az élelmiszer uzsorások után 
legveszedelmesebb hiénái a há
borúnak az a demoralizált városi 
csőcselék, amely a zavaros idők
ben nem késik a zavarosban ha
lászni.

Olvashattuk, hogy Mármaros- 
szigeten az oroszoknál sokkal na
gyobb kárt tett az a bennszülött 
gyülevész népség, amely az el
hagyott lakásokba betört és azo
kat kifosztotta. Ezek a gyaláza
tos gonosztevők remélhetőleg el 
is veszik méltó büntetésüket.

Ujhelyben a háború hiénáinak 
egy még elvetemültebb, még al
jasabb fajtája ütötte fel a fejét. 
Ezek azok az elzülött, bestiális 
erkölcsű emberi és asszonyi ál 
latok, akik a pályaudvaron rend
szeresen meglopják a sebesült 
katonákat.

Eleinte csak szórványos ese
tek voltak, de most minden jel 
arra enged következtetni, hogy 
egy szervezett tolvaj bandával ál
lunk szemben.

A lopást rendszerint úgy 
szokták véghez vinni, hogy a se
besülteknek felajánlják, hogy a 
számukra egyet-mást bevásárol
nak. Hízelgő, szép szóval kicsal
ják tőlük a pénzt, a szegény se
besültek még hálálkodnak is a

szívességükért, — aztán megug
ranak a pénzzel együtt.

A lopásnak ennél undokabb, 
ennél visszataszitóbb formáját el 
sem lehet képzelni. Ilyen gyalá
zatos módon visszaélni azoknak 
a bizalmával, akik érettünk on
tották vérüket a csatamezőn, s 
most betegen, megsebesülve tér
nek vissza hozzánk, — ezeknek 
az utolsó filléreit aljas perfidiá- 
val elszedni : az erkölcsi zülött- 
ségnek olyan borzasztó foka, 
amelyet még a nyomorral sem le
het indokolni és amely semmi 
kiméletet sem érdemel. Erre nin
csenek enyhitő körülmények. Azok 
a gazemberek és elvetemült asz- 
szonyok, akik ilyesmire képesek, 
megérdemelnék, hogy statáriális 
utón azonmód felakasszák őket.

Melegen ajánljuk az ügyet a 
rendőrség figyelmébe, annyival 
is inkább, mert, — ismételjük, 
— itt már nem szórványos ese
tekről van szó, hanem alighanem 
egy szervezett tolvajbandát kell 

'ártalmatlanná tenni.

látogatás
a JCarolumban.

Most, a világtörténelmi nagy 
dráma mellett eltörpülnek azok az 
itthouvaló apró szenzációk, amelyek 
békés időkben a riporteri fantáziát 
izgatják. Most a háború mellett lég 
feljebb az érdekel bennünket i ho
gyan dolgozik itthon a társadalom, 
hogyan szolgáljuk a háborút mi, 
itthonraaradottak, a munkánkkal és 
az áldozatkészségünkkel.

. . . Tegnap délelőtt becsöuget- 
tem a Karolineum kapuján. Tiszta 
ruhás kis süldő-leány vezetett fel a 
vendégszobába.

Mahagóni-fából készült, gyö
nyörű faragványu hanuónium áll a 
sarokban. Feketeruhás apácák fehér 
ujjai szoktak játszani az elefántcsont 
billentyűkön az örök Isten dicsére
tére. A csend, a béke meghitt leve
gője honol a szobában, — szinte jól 
esik az ember sokat hányatott, so
kat szenvedett lelkéuek.

Kis váratva megjelenik egy jó
ságos arcú, szelíd tekintetű apáca.

— A tisztelendő főnöknő beteg, 
nem kelhet fel, de én vagyok a he
lyettese, — mondja nyájas szóvá1. 
Miben lehetek szolgálatára ?

Azután készséggel levezet a 
kórterembe, ahol ezidŐszerint tizen
három sebesült katonát ápo'nak.

Tiszta, világos, nagy terem. Ké
nyelmes, puha ágyakban feküsznek 
a betegek. Némelyik lábbadozó már 
fel is kelt és az asztal mellett újsá
got olvas.

Többnyire német fiuk, tiróliak, 
de lengyel is van közöttük. A főuöknő 
helyettese sorra járja őket, minde
gyikhez vau egy jó szava, egy ked
ves kérdése. Megható nézni, hogy 
ezek a viharedzett, kérges szivü 
legények milyen boldog, gyermeteg 
mosollyal örülnek a gyöngéd sza
vaknak, milyen hálás, meleg szere
tettel néznek még sokáig az apáca 
tovasuhauó alakja után.

Amott két apáca egy katona 
sebét mossa ki, akinek a karján 
ment keresztül a golyó, A finom 
női ujjak ügyesen, gyorsan, gyön
géden dolgoznak a katona izmos 
karján.

A betegeknek többnyire lőtt se
bük \an, csak egy vau közöttük, 
aki tüdőgyuladásban betegedett meg.

Az asztal mellett gipszbe tett 
karral ül egy galíciai tanító. Felde* 
rül az arca, amint megtudja, hogy 
öt nap múlva már leveszik a gipsz
kötést a karjáról, De a karját ren
desen használni csak egy óv múlva 
lesz majd képes . . .

A legsúlyosabb beteg egy ala
csony termetű, nagyon sovány ka
tona, akinek a gyomrát fúrta át a 
golyó. Látszik az arcán, hogy ret
tenetesen szenved, de azért ő is 
mosolyogva, halételt tekintettel 
mondja :

— Már egészen jól érzem ma
gamat.

Elbúcsúzom a betegektől és 
visszafelé indulunk a keskeny fo
lyosón. A folyosóról több ajtó nyí
lik : kiürített tanteirnek ajtai.

— Ezeket a termeket is kórter
mekké fogjuk átalakítani, — mondja 
a főnöknő helyettese és bevezet az 
egyik terembe.

A terembői namden bútorzat ki
van hordva; készen áll az ágyak 
befogadására. A tisztára felsurolt 
padlóu most nincsenek padok, asz-

SZOLYVAI
HUGYHAJTÓ ÉS HUGYSAVOLDÓ GYÓGYVÍZ.

Or. Kétly, Dr Bókái, Dr Widerhoffer or
vos-tanárok nyilatkozatai alapján als8 
rangú gyógyhatású: csuz, kőszvény, hó
lyag, vaséba jóknál, czukorbetegség,hugy- 
homok, epekő, étvágytalanság és gyo
morbetegség ellen* Kitűnő IzU Üdítő ital.
K a p h a t ó  mi  n d e n O t L

Lapunk mai száma 2 oldal.
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talok. Mindössze egy hatalmas táb
la van az egyik falon, rajta nagy 
piros betűkkel a Himnusz szövege 
és dallama.

— Ezt az egyet meghagyjuk 
minden teremben, — mondja az 
apáca és hazafias büszkeség csillan 
meg a szemében.

— Bizony, — folytatja, — bor
zasztó dolog a háború. De ha már 
a jó Isten igy akarta, mi, szegény 
apácák is igyekszünk minden tőlünk 
telhetőt megtenni a haza érdekében.

. . . Megpróbáltam kifejezést 
adni annak az őszinte, igaz elisme* 
résnek, amelyet éreztem, és azt is 
hozzátettem, hogy a zárda nemes 
munkálkodása bizonyára minden ol
dalról osztatlan elismeréssel találzik.

— Sajnos, nem mindig és nem 
minden oldalról csak elismerésben 
van részünk, — felelte az apáca. 
De hát nekünk kötelességünk a 
kötelességünk a hántásokat elfelej
teni. Mi nem az elismerésért tesszük 
amit teszünk, hanem hogy Isten
nek tetsző dolgot cselekedjünk,

. . . Valami nagy, ritkán érzett 
meghatottság vett erőt a lelkemen 
ennyi önzetlenség láttára. Elköszön 
tem az apácától és egy perc múlva 
kint voltam az utcán, ahol kocsisok 
káromkodnak és suhogó selymek 
söprik a járdát. , .

Kárpáthy László.

A Jövő Század Regénye ciraü nagy 
regényét, melyben a nagy költő 
mintegy prófétai ihlettel megálmodta 
a mai világháborút. Ebből a regény
ből hetenként egy-egy iv van mel
lékelve a krónikához. A Világhábo
rú Képes Krónikájának egy füzete 
24 fillér, előfizetési ára gegyedévre 
3 korona, félévre G korona. Kapható 
mindenütt. Szerkesztőség és kiadó- 
hivatal Budapest, Vili. Üllői ut 18.

H Í R E K .

—  A rendőrség figyelmébe. Kap
tűk és adjuk az alábbi sorokat:

Tekintetes Szerkesztőség 1
A bérkocsi szabályrendeletnek 

van egy pontja, amely szerint a 
bérkocsisoknak vak és sánta lovakat 
nem szabad használniok. Velem szem
ben ezt a pontot mindig igen szigo
rúan alkalmazták. Most pedig azt 
látom, hogy vannak olyan bérkocsi
sok, akiknek mindkét lovuk teljesen 
vak, sőt használnak olyan sánta és 
nyomorék lovakat is, 'amelyek alig 
bírnak mozdulni, és a rendőrség ezt 
nyugodtan nézi auélkül, hogy az il
letőket megbüntetné. Tisztelettel ké
rem ezt a dolgot b. lapjában szóvá 
tenni és a tekintetes rendőrkapitány
ság figyelmébe ajánlani.

Tisztelettel
egy saujhely! bérkocsis.

—  A levélposta gyorsítása. A
postafőnök a közönség főképen pe- 
a kereskedők érdekeire való tekin
tettel folyó hó 25 tői kezdve délu
tán egy órakor külön kocsijárátot 
indít a pályaudvarra. Különjárat 
oélja az, hogy a postahivatal szekré- 
nyébedélután háromnegyed 1 óráig 
bedobott levélpóstai ‘küldemények 
még aznap legyenek továbbíthatók 
Budapest, MezŐlaborc, Kassa és Ki
rályháza irányában.

—  A Világháború Képes Krónikája 
Ezzel a címmel uj füzetes vállalat 
indult meg a Révai Testvérek kia
dásában. Ez az első munka hazánk, 
bán, mely a most folyó világháború 
összefoglaló képét, az eseményeknek 
hü, színes leírását folyamatom, köuy- 
nyen áttekinthető előadásban tartal
mazza, Jeles publicisták és katonai 
szakírók írják meg benne a háború 
történetét. Az uj folyóiratnak, me
lyet művészi illusztrációk és mellék 
letek díszítenek, minden héten egy 
'füzete/jelenik meg. E mellett a Vi
lágháború Képes Króuikájá minden

.sárlója ingyen kapja Jókai Mór;

Prémet a katonáknak!
A téli háború borzalmai 

ellen katonáinknak nagy 
mennyiségű p r é m r e  van 
szükségük. A k i n e k  v a n ,  
küldje e cim re:

Hadsegélyző hivatal,
Budapest, Váci-utca 38.

vási
m

XXXI-ik magyar királyi

jétékonyczélu
államsorsjáték

Ezen pónzsorsjátők remélhető tiszta 
jövedelme közhasznú és jótékony czó- 
lokra fog fordittatni. Ezen sorsjáték
nak összesen 14885 nyereménye van, 
melyeknek összes értéke 475,000 K-ra 

rúg készpénzben.
Főnyeremény 200,000 koro
na készpénzben, továbbá:

1 főnyeremény----------  30.000 Kor.
1 „ ----  20,000
1 -----1 » ------
5 nyerőm, á 1,000 K
5

io ;;
20 nyerem. 
40 

100 
200 

2500 
12000

500 ,
250 ,

200 K 
150 „ 
100 „ 
60 „ 
20 „ 
10 „

10,000 
• 5,000

5.000
2.500
2.500
4.000 
0,000

10,000
10,000
50.000

120,000
14885 nyer. összosen 475,000 K. 

Húzás visszavonhatatlanul 1914. dec. 9. 
Egy sorsjegy ára 4 korona.

Sorsjegyek az összeg olőzetos bokiil- 
dóso mellett a m. kir. lottójövedóki 
igazgatóságtól Budapesten (Váinpalota) 
portömenteson küldőinek, ezenkívül 
K aphatók valamennyi posta-, adó-, vám
ős sóhivatalnál, az összes vasúti állo
másokon s a legtöbb dohánytőzsdében 
és váltó-üzletben. Játéktervet ingyen 
és bórmontve küld a
Magy. kir. Lottójövedéki igazgatóság.

Menyasszonyi kelengye
bevásárlásnál ajánljuk

Szegő Sándor
áruházának nagy fehérnemű osztá
lyát. Elsőrangú áruk, olcső árak

Klein József
szobafestő tapétázd és mázoló 
Saujhely, Rákőczi-u. 63.

I-ső rendű modern kivitel, 
legfinomabb bel- és kül

földi anyagok.
Telephon 22. sz.

elelős Szerkesztő Dp. Kárpáthy László
/  /  ,

Felkérjük lapunk tisztelt elő
fizetőit, hogy a október végen 
ejárt előfizetési dijat lehetőleg 
postafordultával küldjék be, nehogy 
a lap további szétküldésében aka 
dály legyen.

jtfai távirataink.
A miniszterelnökség sajtóosztályának hivatalos 

közlései.

A galiciai harctérről. 
Tízezer orosz fogoly.

Budapest, okt. 27.

Középgaliciában a helyzet válto
zatlan. Ivangorodtől délnyugatra 
felülmúlhatatlan hősiességgel küz
dő hadtesteink amelyek j közzül 
csak az egyik tízezer foglyot ejtett, 
ellenséges túlerővel] állanak harc
ban.

Sikereink
a déli harctérről.

Budapest, okt. 27.

Romasyna Planinán megvert szerb monte
negrói haderőket négy napi szakadatlan £UIdö- 
zés után Visegrád és Gorozde közelében a Dri- 
nán át visszaszorítottuk. Csapataink eközben 
Harstyenica melletti iskolában sok gyalogsági 
és tüzérségi lőszert és Veüikó Prodovikán vívott 
utóvédharcokban gépi egy vereket és hegyi ágyu
kat szákmányoitak. Bosznia jkeíeti része ezzel 
Drináig megtisztítva ellenségtől. Ugyan e napon 
melyen szerbeket és montenegróiakat a Drinán 
visszaszorítottuk, Szerbiában levő csapataink is 
jelentős sikert értek ei. Varsije közeiében Mac- 
Waban két erődített ellenséges áliást roham
mal bevettük s eközben négy gépfegyvert hat
száz puskát, bombákat zsákmányoltunk és szá
mos foglyot ejtettünk. Potiorek táborszernagy 
jelentése.

Franciaországban
áll a nagy harc.

& németek előnyomulása 
orosz földön.

Budapest okt. 27.

A német főhadiszállás jelentése. 
Yser ypresi csatorna mentén Ypres 
mellett és Liliéitől délnyugatra 
harcok folynak változatlan szívós
sággal. Német csapatok más tekin
tetben is előrehaladtak. Varsótól 
délre csapataink erős orosz had
erőnek minden támadását vissza
verte. Ivangorodtől északra újabb 
orosz hadtestek átkeltek a Visz
tulán. /

Miksa és Társa könyvnyomdádban Sátoraljaújhely."Nyomatott Landesmann

7 \ /


	98

