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Magyar erő,| 
magyar ész.

Mirt ezer évvel ezelőtt. Né
pek, fajok harca dúlt akkor is. 
Népek vesztek, fajok eltűntek, or
szágok szűntek meg abban a ret
tenetes forgatagban, amely mint 
valami valami forgószél, kavarta 
össze az egymással rokon népe
ket és kényszeritett egymás mellé 
azelőtt halálos ellenségeket.

Es akkor is, az egymásba 
omló népek gordiusi csomójában 
egy izmos ököl villogó acéla csa 
pott le szikrázva s az egymást 
dúló népek ajkán egy azelőtt nem 
ismert kis nép neve hangzott.

A tőidet és a támadók szivét 
megremegteti éppen úgy a né
met negyvenkettesek menydör
gése, mint a magyar katonák 
félelmetes robaja s mig a szláv 
óriás hátát kemény német ököl 
döngeti, mellét a magyar szuro
nyok szaggatják véresre. A né
met Zeppelinhez társul szegődik j 
az ősi Turulmadár.

E j égen és földön dúló ziva-j 
tarban két hős nemzet áll szilár
dan, megdönthetetlen Európa kö
zepén : a magyar és német. Ezt 
a két nevet hangoztatja most az 
egész világ, ennek a két népnek 
erős karja fogja most megszabni 
Európa uj térképét.

S mig a francia, az angol, a 
német, az osztrák határokat erős

várak védik, a mi országunkat 
nem védi más, csak magyar kar, 
magyar acél, magyar szív, ma
gyar ész. Ez dominál, ez uralko
dik, ez őrködik nemcsak a ma
gyar föld szent határai fölött, de 
ez őrzi az osztrák birodalmat, ez 
az igazi támaszfája a közös trón
nak is. Galícia mezőin a magyar 

j  huszárok űzik, hajtják a betört 
kozákokat; a bukovinai hegyek 
között magyar bakák szuronyai 
fénylenek; Krakkó és Przemysl 
falai körül a magyar Himnusz 
hangjai csendülnek k i ; a kettős 
birodalom közös külső ügyeit ma
gyar kezek intézik.

A sorsüldözött ember azokba 
nem soká örvendhetett az epedve 
várt szabadságának.

Az oroszok mindinkább közeled
tek az ország határa felé! A kereszt
tűz kikerülése végett a lakosság a 
szegény pap családjával egyetemben 
a hegyek oldalába vájt üregekben, 
fedezékekben keresett menedéket s 
három hétig csak a legmerészebbek 
mertek előbujni biztos rejtekhelyeik
ből s éhségüket csak egy kis sült 
vagy nyers krumplival s nyers ká
posztával csillapították. A muszkák 
időközben a határraenti községeket 
egy-kettőre megszállották.

A szerencsétlen M. atya is kapott 
hivatian vendéget, két orosz tábor
nok személyében, amiből rá nézve 
végzetes szerencsétlenség támadt.

A magyaré. A germán, frank, 
angol, szász, szláv népek egy
mást irtó harcai közepette meg
jelent egy kis nép, kezében Atilla 
kardjával, szivében Hadúr oltotta 
bátorsággal és kettévágta az egy
másba dühös gyülölséggel fonó
dott népek gomolyagát. — Eket 
verve közéjük ezer esztendőre 
előre megcsinálta Európa térké
pét,

Az egész Európa ajkán a 
magyar név hangzott. Félelem
mel, bámulattal vegyest. Ősi kard
jáért, erős karja segítségéért egy 
császár, ősi, fényes birodalom 
császárja, nem átallott kérő szó
val hozzá fordulni a nehéz szo- 
rongattatása közepette, melyből 
szittya kéz, az éles szittya kard 
ki is segítette.

Es most — épen mint ezer 
évvel ezelőtt. Egy nagy, fényes 
ősi birodalom császárjának orszá
gai köré álnok barátok cselszö- 
vénye lont alattomos hálót, a 
melylyel őt és viruló országát 
megfojtsák. Es orgyilkos kéz ölte 
meg egy régóta szétrobbantani 
szándékolt birodalom ősi dinasz
tiájának uralkodásra hivatott sar
ját. Amelyre, mint egy adott jelre, 
megindultak a hadak hideg észak
ról, messze alant délről, a nagy 
tengerek mellől ; mindenhonnan 
prédára éhes vadak közelegtek 
szétmarcangolni Germánia, Ausztria 
Hungária kívánatos fehér testét. 
Az orosz medve, a brit oroszlán, 
a gall kakas, a szerb sakál, a 
montenegró borz.

Es mig a germán szuronyok 
erdejét könnyű szerrel vélte el
pusztítani a rokon angol s a gyű
lölködő francia, s mikor Ausztriát 
biztos zsákmányának tekinté a 
szláv óriás — Európa keleti ré
szén ismét megjelent a magáról 
régen nem hallatott, szinte elfe 
ledett szittya lovas.

A szegény M. E. cs. . . . i gör. 
kath. papnak is csak egyetlenegy 
ó-szláv szóért, meg egy magyar 
gránátért keservesen kellett lako’nia. 
A boldogtalan lelkész egy ominózus 
vasárnap liturgizál, az oltari szeut- 
ség átvitelekor óuekel egy hosszabb 
szokásos és előirt imát, melyben 
imádkozik a „szentséges római pá
páért, igazhitű királyunkért, Ferenc 
Józsefért, egész Hazáért, Krisztus 
szerető katonáiért, az egyházért s a 
jelenlevő igazhitű keresztényekért" 
stb., stb,

Az ó szláv nyelvben a király szót 
mindenütt cár-ra fordították. Akad
nak ugyan nyelvújítók, akik a cár 
szó helyett a „koroly" kifejezést 
akarnák átültetni, de a szó nem födi 
egészen azt a nagy méltóságot, azt 
a nagy tiszteletet, amely a király 
kifejezéssel már egybeforrott.

Megpróbálták már ezt Lescinsky 
Szanisló lengyel király idejében a 
lengyelországi egyes ruthén papok 
is, de ez a vállalkozás kudarccal 
végződött, amennyiben a „koroiy" 
szó egyes ruthén tájszólás szeriut 
nyulat (Lepus timidus) jelent. Ez a 
„koroly“ szó aztán téuylog nagyon 
komikusán hangzott, amikor a III. 
Ágost a szegény Lescinskyből csak
ugyan lepus tiraidust csinált.

Szegény M. lelkész kötelesség- 
szerüen a római szentszék s a ma
gyar állam által approbált liturgikon 
szerint misézve, a királyt természe
tesen cárnak említette: „Blahovir- 
náho Cárja nasoho I-ho Frauc Jo- 
szifal" (Igazhitű királyunkról, I-ső 
Ferenc Józsefről).

Följelentették őt, hogy a minden 
oroszok cárjáért s az ő fegyveresi 
győzelméért imádkozik. Letartóztat
ták s hadbíróság elé állították.

Mig a szegény papot a börtön
Lapunk mai

I cellájában a kétségbeesés s az őrület 
| környékezte, addig a kilenc tagból 
álló családja szintén leírhatatlan lelki 

| tortúrákon, kifejezhetetlen kínokon 
esett keresztül.

Egy alkalommal a minduntalan 
keservesen zokogó papnét a férje 
hívei azzal „vigasztalták", hogy bi
zony az urát már halálra itóiték s 
már fel is akasztották.

Legkisebb gyermekét karjára 
kapva, a kétségbeeséstől üzve-ker- 
getve indult megtudni X városba a 
valót. Két napi keserves utazás után 
étien-szomjan végre megérkezett. A 
nagy városban testileg-lelkileg meg 
tőivé, tanácstalanul ide-oda bolyon
gott. Hová menjen ? Kihez forduljon ? 
De hioz vannak itt ismerősei, kid vés 
rokonai, azokhoz fordul! De biz a 
kedves rokonok a szerencsétlenségbe 
jutott asszonyt bélpoklosként űzték 
ei maguktól, nehogy őket is az 
ilioyalitás gyanújába keverje.

A meghurcolt embernek ép az
nap tárgyalták az ügyét. A vádlott 
ártatlanságának tudatában s bízva a 
hadbíróság igazságérzetében, szelí
den, nyugodtan védekezett. Csak 
szent kötelességét végezte, semmiféle 
törvényellenes cselekedetet nem kö
vetett el. O.y jó hazafinak tartja 
magát, mint bárki az országban. A 
raisekönyv szláv szövegét a római 
szentszék s a magyar állam appro- 
bálta. Igaz, használta a cár kifeje
zést, de utána rögtön I. Ferenc Jó 
zsefet említette. Az ó-szláv nyelvben 
a cár szó nem az orosz cárt jelenti, 
Több ima van, amelyben a cár szó 
előfordul s itt már az Isten értendő 
alatta.

Nagyon természetes, hogy a bölcs 
és igazságos hadbíróság az ártatlan 
embert a vád alól teljesen felmen
tette s azonnal szabadlábra helyezte.

Egy alkalommal a tábornokok a 
háború esélyeiről diskurálva, a világ
háború ódiumát a mi jó királyunkra 
hárították. E ítélő szavukat be sem 
fejezték, amikor egy rettenetes, 
mennydörgésszerű gránátlövós resz
ketette meg a levegőt, a szoba 
egyik falát áttörte. A gránátszilánkok 
a két tábornokot felisraerhetetlen hus- 
tümeggé szaggatták s az ugyancsak 
bentlevő papnak egy hajszála sem 
görbült meg. Most jött a leszámolás 
ér.ija ! Az orosz tisztek gyanúba fog
ták a papot, hogy a két orosz tá
bornok tartózkodási helyét a magyar 
hadvezetőségnek elárulta s igy a két 
főtiszt raegöletéseért őt tették fele
lőssé.

Letartóztatták, vallatták, meg
gyötörték, Hasztalan volt minden 
tiltakozása, tagadása, könyörgése. 
Hisz fogalma sincs a magyarok had
állásának irányáról. Telefonja nincsen, 
faubeliekkel most nem érintkezik, 
hogyan árulhatta volua el az orosz 
tábornokokat? Hisz velők volt ő isi

A vizsgáló orosz hadbíró azt fe
lelte, hogyha nem ő, akkor a fele
sége, vagy ha nem az, akkor vala
melyik atyafia volt az áruló!

Be kellett fogatnia a saját ko
csijába s a szerencsétlen embert 4 
katona kíséretében elvitték az atyuska 
kancsukás országába, hogy — alávaló' 
árulásért — elvegye méltó büntetését.

A szegény árván maradt gyer
mekek most már újra sirathatják 
boldogtalan apjukat.

Előfizetőinkhez.
Felkérjük lapunk tisztelt elő

fizetőit, hogy a Január hő végen 
lejárt előfizetési dijat lehetőleg 
postafordultával küldjék be, nehogy 
a lap további szétküldésében aka-
dály legyen.

iz im a  4 oldal.
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A város
humanitása.

«
Humániiiak, ha a színházról van 
szó, de a hadifogságba jutott

városi tanár nyomoroghat.
— íebr. 19.

A város keddi közgyűlésén, 
melyről mis cikkben is Írunk, Nagy 
Arthur h. tiszti ügyész referálta a 
színtársulat szubvenciójának kérdé
sét, Javasolta, hogy bár a társulat 
ezidón a 80 előadást nem játszhatja 
le, de a város, — a szinügyi bizottság 
véleménye alapján, — adja ki a 
színészeknek a szubvenciót.

A tárgyhoz dr. Kitin Károly 
szólt, aki megtoldotta a tanács ja
vaslatát egy indítvánnyal; hogy t. i. 
a sziniszezont, eltérőleg a szinügyi 
bisottság javaslatától, hosszabbítsák 
meg március 1-ig, hogy a társulat 
addig kereshessen más helyet.

Dr. Nagy Arthur élesen sikra 
szállott a meglepetésszerü indítvány 
elleo. Kz a kérdés a tárgysorozatba 
nem volt felvéve s ebben a közgyű
lés nem is határozhat. A szabály- 
rendelet sserint ugyanis a szinügyi 
bizottság hatarozatát.ha azt hely
telennek találja, a tanács kell hogy 
a közgyűlés elé terjessze. Ez most 
nem történt meg s Így a közgyűlés 
nem tárgyalhatja a szezonzaras ügyét.

Láncú Aladár h. alszamvevó 
élénken támogatta dr, Kieiu indít
ványát. azt hangoztatva, hogy itt a 
humanitásról, 40 ember kenyerkerdé- 
séről van szó stb„ szóvá a város 
méltányosságból engedélyezze a szín
játszást március 1-ig.

Alexander Vilmos és Hérics 
Sándor is dr. Klein indítványa mel
let szólaltak fel s Így azt a közgyű
lés nagy siótübbséggal elfogadta.

Igazán nem fontos a köz szem
pontjából, hogy az amúgy is erőltetett 
színi szezon pár nappal előbb, vagy 
később végződik-e. Ka kell azonban 
mutatni a városnak egészen rosszul 
alkalmazott és álszenteskedő huma
nizmusara. Hogy mer az a város 
humanizmusról szavalni, mely ridegen 
elutasította az önhibáján kivül francia 
fogságba került tanarának, A’tufeld 
Simonnak a messze távolból eljutla 
tott könyörgését, hogy 150 koroná
val enyhítsenek nyomorán? Akkor 
volt mindenféle kifogásuk a huma 
nitás eben, A polgármester például 
azt mondotta, hogy vannak szülei 
Neufeldnek, küldjenek azok neki. 
Holott a tényállás az, hogy ez a 
szegény tanár volt, — amig itthon 
volt, — szüleinek a fenntartója Is. 
A tények is szépen igazolták a város 
könyörtelen kifogásait. Az lett a 
dolog vége, hogy a kereskedelmi 
iskola növendékeinek kellett pár 
koronát összegyüjteniök. hogy sze
gény tanáruknak — kitől a franciák 
a nála levő pénzt is elvették, — 
nagy nyomorán enyhítsenek.

Ez aztán a humanitás. Egy ilyen 
város dobálódzik ezzel a szép Bzóval.

Ami a szubvenciót illeti, az ellen 
semmi kifogásunk, csak megemlítjük, 
hogy a polgári fiuskola rég meg
szavazott s rég esedékes szubvenciója 
tudtunkkal még nincs kifizetve. No 
de hát, — ez csak iskola.

f i  rokkant katonák.
Rokkant katonákkal most már 

mindgyakrabban találkozhatni. Ok 
már végleg elintézték a háborút s a 
háború őket. Minős egymáson tovább 
semmi keresni valójuk. A rokkant 
fájdalmas arcán valami szelíd  ̂ har
mónia ül, melyet a megbékélés, a 
beletörődés gondolata plántált oda. 
A sebesült más. Az még katona, 
aki nem moudott végkép búcsút a 
harcmezőuek. Benne még ott lobog 
a düh az ellenség iráut, mely kiü
tötte kezéből a fegyvert és ha mé
lyen elrejtve is, de él benne az a 
gondolat, hogy vissza kell menni s 
folytatni a megkezdett müvet.

A rokkát lelkén a teljes meg
nyugvás az ur. A jólvégzett köte
lesség boldogító tudata büszkévé is 
teszi, aki bátran mei hivatkozni a 
jogaira, melyeket a haza véres vé
delmében, az élet-halál harcok me
zején szerzett meg magának.

Sok rokkant lesz, aki holtáig 
sem fogja majd levetni a katonai 
ruhát, mert kényesktdui akar vele 
és tüntetőleg mutatni, hogy testi 
nyomorúságáért nem szánalmat, de 
fokozott megbecsülést var el a pol
gártársaitól.

Igen ; fokozott megbecsülés. Ez 
legyen a jelszó ! A rokkantak ezeu- 
tul mint iutőjelek foguak járkálni 
közöttünk és szakadatlanul figyel
meztetni azokra a szent kötelessé
gekre, melyeket a hon védői iránt 
teljesíteni tartozuuk.

Polgárok ők, ha katouaruhában 
foguak is járni és mint polgároknak 
a po gári jogok teljességéhez kell 
jutniok. Nekik is és mindenkinek, 
akikre a haza dicsőséges „ megvédé
sének a feladata hárult. Ok tanúsít
ják, hogy nincs érderuetleu osztály 
ebbeu az országban, melynek minden 
fia egyeukóut kei fel a legmagasabb 
hivó szózatra.

Ök tauusitják. A rokkantak, 
kik vérükkel pecsételték meg érde
kességüket. Vértanuk ők. Es ha 
vértanúink vannak, úgy a raegvái 
táshoz is közel kelt álianuuk.

Németek a Kárpátokban.
*

Beszélgetés Ujhelyen átutazó 
szövetségeseinkkel.

Amit mi itten Ujhelyben már 
régen tudunk, hogy a dicső szövet
séges német hadsereg csapatokat 
küld a Kárpátokban harcoló serege
ink erősítésére, az most már egé
szen nyilvános dolog. Eddig nem 
írhattunk róla, mert olyau katonai 
mozdulat volt, amelyet a hadveze- 
tőseg nem kürtőit világgá. Most 
azonban a mi hadvezetőségünk hi
vatalosan is bejelentette és tegnap 
már a német főhadiszállásról is pub
likálták, hogy Németország fiai is 
ott vaunak a kárpáti fronton s ez a 
két közlés megerősítése a világ előtt 
aunak az orosz híradásnak, mely 
ugylátszik szomorú tapasztalatok 
alapján számolt be a németek meg
jelenéséről.

A németek kárpáti szereplése 
csak természetes következménye 
annak, hogy a magyar fiuk viszont 
Orosz Lengyelországban működnek 
együtt szövetségeseinkkel, sőt a tá
voli nyugati harcterek győzelmes 
csatáiban is dicséretesen állják meg 
helyüket.

Nagyon téves ezért soknak az 
a kuvikszerü sopánkodása, mintha a 
Kárpétokbau a németek nélkül nem 
birnók az ellenséget feltartóztatni. 
Ez a szempont merőben hamis, mert 
a fegyverbarátság alapján történő 
csapatfelcserélések kölcsönösen és 
egészen eredeti elvek szerint vitet-

nek keresztül, aminek semmi köze 
sincs időleges gyengeségekhez vagy 
helyenkénti harctéri alakulásokhoz.

Jól tudják ezt magok a német 
katonák is, akiknek legtöbbje siet is 
mindjárt bókot mondani a náluk 
harcoló magyarokra, ha szóba hoz
zuk, hogy mi az ő kárpáti felvonu
lásuktól sokat várunk.

— Oh majd ellátjuk az orosz 
baját — mondja egy göndör szakállu 
fiú — de a ti fiaitok is feszes gye
rekek.

— Egy professzorképü népfel
kelővel szóba ereszkedtem a pálya
udvar perrontán. Gondatlanul pöfé
kel kurta pipájából és a legnyugod
tabb hangon — mintha csak va
umi üzleti ügyben utaznék — mondja: 
Mar nekünk is kellett jönnünk, de 
legyen nyugodt, reudet csinálunk a 
fickókkal. Említem neki, hogy a mi 
katonáink meg a németeknek segí
tenek, csak kölcsönbe megy a do
log. Erre nem válaszol. Szippant 
hét-három hosszút, mintha rosszul 
égne a pipája és kérdezi : menny1 
lakosa van Ujhelyuek, milyen az 
ipara, kereskedelme, mik az állami 
és közintézményei. A feleletek tet
szenek neki. Bólint rá a fejével.

Az újságárus fülkében képes le
velezőlapok vaunak kitéve. Három 
német vásárol be,ölük. Örülnek a 
Hindubujohnak. Mindjárt meg is cí
mezik egy láda tetején. Mondom 
nekik, hogy milyen népszerű nálunk 
az oroszverő. Büszkén feleli az egyik : 
az természetes. A másiktól kérdezem, 
hogy ízlik az utazás. — No — 
mondja — egész jól. Aztán elkomu 
lyodik. Tudja, egészöu kellemes a 
világtörténelemben csatangolni. — 
Hat hol járt ? — Mindenütt. Belgi
um, Franciaország, Oroszországi 
Most Ungaru. — A sok közül ez az 
egyedüli jóbarál — jegyzem meg.
— Meghiszem azt — mondja meg
győződéssel. — Igen jó katonáitok 
vannak.

As Ujhelyen átutazott németek 
mind kitűnő hangulatban voltak és 
bamu’atosan jó felszerelésük van. 
Miudegyik ember valóságos kiállítása 
a sok célszerű pateutuek. Valaki ci
garettával kiuálta őket. Nem fogad
ták el. Köszönjük, bőviben vagyunk.
— Az étkezéshez ládaszámra bon
tották ki a saját kélszersUltjüket. 
Mindegyik kapott szardíniát és a 
naponkénti csokoládé adagot.

A husinség ellen.
A marha és a sertés ismét föl

megy Bécsbe és Budapestre, az ára 
meg onnét jön vissza hozzánk, A 
marhái es sertést itt hizlalják ; az 
áraka', elkezdik odafonn hizlalni, az 
utón tovább híznak és itt befejező
dik ez a processzus. Békeidőben is 
aggasztó, kellemetlen a közönségre 
ez a furcsa tüuet. Most, a háború
ban, amikor a viszonyok okozta ár
emelkedésre rádupláz a drágító haj
landóság, — vájjon mi fog követ
kezni ?

A drágulást pedig veszedelemmé 
teszi az, hogy minden egyéb, hihe
tetlen arányú ár növekedésének te
tejébe jön. A kenyér, liszt, a főze
lék, a tüzeőfa, a világitóanyag, a 
hús; — valamennyi majd a kétsze
resébe kerül aunak, araeunyit azelőtt 
kellett fizetni érte. A megélhetésre 
való kereset pedig a legtöbb ember

nél a fele a tavalyinak, néhol még 
annál is kevesebb.

11a máskor is kötelesség, első
rendű hatósági feladat volt a mes
terséges drágítás elleni harc, most 
százszoiosan az. Maga a kormány 
ad példát erre a maximális árak és 
a rekvirálások által. Ha egész őszin
ték akarunk lenni, akkor be kell 
vallanunk, hogy eddig sem az egyik, 
sem a másik kívánt eredménnyel 
nem járt. A húsárak rohamos n&veke- 
dést kétségtelenül maga után fogja 
vonni a hatósági ármegálapitást. Erre 
egyébként még a rendes törvények 
is módot kínálnak, olyau esetekben 
amikor a hús beszerzési és eladási 
ára között feltűnő külörabség vau.

Nem lehet elégszer elmondani : 
ebben a háborúban fékezze mindenki a 
meggazdagodás, a busás haszonszerzés 
vágyát. Nem lehet jóérzósü ember
nek öröme abban, ha a magasabb 
üzletének uagy tömegek fokozottabb 
nyomorúsága adja meg az árát.

Egy-egy ember elhatározása 
természetesen nem változtat a hely
zeten. De ha valamennyien, akiket 
illet, megtanulnak igy gondolkodni, 
ha az indokolt felsőbb nyomás kény
szeríti őket az ilyen életfelfogásra és 
üzleti elvekre, akkor száz percenttel 
talán megcsökkennek a hasznok, de 
ötszáz percenttei kevesebb lesz az 
országban a gond.

Adrágaság ellen
A közgyűlés határozatai.

A lehetetlen áruuzsora, a már- 
már fojtó meglehetősei viszonyok 
végre erélyes állásfoglalásra ösztö
nözték a város képviselőtestületét, 
mely rég nem látott nagy számban 
gyűlt össze a teguapelőtti napon s 
radikális intézkedéseket határozott 
el a viszonyok javitasa tekintetében. 
Reméljük, hogy a város nem fog 
megmaradni a szép szavak és elha
tározások mellett, hanem ezeket 
gyorsau fogják követői a tettek is, 
amely esetben a képviselőtestület 
tagjai és a végrehajtó hatósági kö
zegek igazán nagy hálára kötelezik a 
város egész lakosságát s ez által a 
mű t sok nagy mulasztását expiálják.

A közgyűlés egyéb tárgyai je
lentőségben eltörpültek a drágaság 
ellen tett intézkedések mellett.

Tudósításunk e tárgyról a kö
vetkező :

Griinbaum Simon fejtette ki a 
nagyszámban együtt levő bizottsági 
tagok élénk helyeslése mellett az új
helyi tűrhetetlen állapotokat a leg
szükségesebb árucikkek terén s azt 
a szükséget, hogy a város a reqirá- 
lási jogot elnyerje. Indítványozta 
továbbá, hogy egy bizottság alakít
tassák, mely hatósági asszisztencia 
mellett ne csak reqiráljon, de össze 
is vásároljon minden szükséges árut 
és azt a közönség között a beszer
zési árban szétossza.

Székely Elek h. polgármester 
hosszan ismertette az állapotokat, Au 
áruuzsora megszüntetése terén az a 
legfontosabb, hogy a konkrét ese
tekről tegyenek feljelentést. A ható
ság, különösen a képviselőtestület 
buzdítása után, kérlelhetetlen erély- 
lyel fog eljárni. Nem csak az élel
miszeruzsorát kell U'dozni, hanem, 
mint a fővárosi esetekből látjuk, a 
hatóság mindeo fajta árucikkre ki
terjesztheti ez irányú működését.

A rtquirálási jogot kérelmezni 
kell a a íöídmivdlósügyi miniszter
től. A szükséglet megállapítása vé
gett házról-házra össze kell írni a 
liszt készletet, mert az a nagy hiba, 
hogy egyesek egy évre való lisztet 
is összevásároltak már s még mindig 
kunyorálnak a kereskedőknél.
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Az élelmiszerek vásárlásával s 
általában ez ügyben az intézkedé
sekkel bízzák meg a gazdasági és 
pénzügyi bizottságot, mely aztán 
ssükebb bizottságüt küldhet ki.

A vasúti szállítások tekinteté
ben újabb és újabb előterjesztéseket 
tesz a hatóság. Arai a fauzsorát il
leti, tessék minden egyes esetben, 
minden vásárlásnál a rendőrkapitány
hoz foidutni aki az árat hatóságilag 
megállapítja, az uzsoráskodit meg
bünteti.

A h. polgármester előterjeszté 
seit Grünbaum Simon, dr. Székely 
Albert stb. hozzászólásai után elfo
gadták. Most már tehát a pénzügyi 
bizottságon áll, hogy céltudatos és 
energikus munkával javít a helyzeten

Itt említjük meg, hogy a rend
őrkapitány a fauzsora tárgyában a 
kővetkező hirdetményt adta ki :

Előfordul esetekből megállapít 
tatott, hogy a piacra kerülő tűzifa 
eladása körül nagyfokú visszaélések 
történnek. Minthogy ennek meg- 
gátlása a rendőrhatóság feladata és 
mint hogy a piacra hozott fa be
szerzési ára a hatóság előtt ismere
tes, figyelmeztetem a favásárló kö 
zöuséget, hogy a vásáro'andó fát a 
rendőrség közbenjöttóvel rakassák ki 
ós méressék meg és aki két méter 
bükk fáért 22 24, két méter tölgy 
fáért 22 20, két méter dorong fáért 
ló 18 koronánál többet fizetiett a 
miniszteri körrendelet alapján (15 
napig terjedhető elzárás és G00 Ko
ronáig terjedhető pénzbüntetés) le
endő megbüntetés céljából azonual 
jelentsék fel. Schmidt Lajos rendőr
kapitány.

H Í R E K .
— Az Ujhelyben elhunyt hősök

síremléke. E tárgyban irt legutóbbi 
cikkünk visszhangjául Gárdos Mórnó 
úrnő 4 koronát adott át lapunknak 
az Ujhelyben létesítendő harci sz
emlékre.

— Az Ifjú népfelkelők szemléje. |
A polnármester a következő felhívást 
adta ki : A raagy. kir. honvédelmi 
miniszter ur 500 eln. 18—1915. sz. 
rendeletével felhívott 1896., 1895. ós 
1891. évi születésű, valamint az eddig 
megtartott bemutató szemléken meg 
nem jelent 1894 , 1893. és 1892. év
ben, továbbá az 1890. évtől 1878 
évig terjedő időben született nép
felkelésre kötelezettek bemutató 
szemléje Sátoraljaújhelyben a város
háza tanácstermében 1915. február 
hó 24. és 25. napján fog megtartatoi. 
Felhívom ennélfogva mindazon nép
felkelésre kötelezetteket, akik a folyó 
évi február hó elején megtartott 
összeíráson vagy utólag jelentkeztek, 
valamint azon, a fenti évfolyamok 
bármelyikébe tartozó népfelkelésre 
kötelezetteket is, akik jelentkezésüket 
bármi oknál fogva elmulasztották, 
hoav a városháza tanácstermében 
1915. ovi február hó 24 ón reggel 8 
órakor tisztán megfürodve, tiszta és 
rendes öltözetbeu a legszigorúbb 
büntetés terhe alatt pontosan meg
jelenjenek. Az 1915. évi fdbruái hő 
24-én be nem mutatott népfelkelésre 
kötelezettek ugyanott ós Ugyanúgy 
25 én reggel 8 órakor kötelesek meg
jelenni. Az ezen hirdetményben fel 
hívottak a közhirrótétéltől kezdve 
katonai fegyelmi és büntető szabályok 
alatt állanak és az engedetlenség a 
legszigorúbban büntettetik. Székely, 
helyettesített polgármester.

Keresek-
két szobás bútorozott lakást, kony
hával, mellékhelyiségekkel és lehe
tőleg fürdőszobával.

Cim: a kiadóhivatalban.

Két 15—16 éves fiú
a Cognacgyárban felvétetik. Jelent 
kezni lehet minden nap délelőtt 
10— 12 óra között.

jtiai távirataink.
A m in isz tere ln ö k ség  sa jtó o sz tá ly é n a k  h iv a ta lo s  

k ö z lé se i.

Elfoglaltuk Csernovitzot
Útban Stanislau felé.

Dudapest, lebr, 18.
Az osztrák-magyar vezérkar jelenti:

A kárpáti arcvonalon Dnklálól egész Wiszkovig 
a helyzet általában nem változott. Tegnap is csaknem 
mindenütt hevesen harcoltak. A szövetségesek az állá
saik ellen intézett, számos orosz támadást az ellenség
nek nagy veszteségeket okozva visszaverték. Ezekben 
a harcokban az ellenségnek 320 embere került fog 
ságba.

Kolomca eljoglalásával elragadtuk Kelet-Galiciá- 
ban a Dnyestertől délre az oroszoknak egvfontos tá
maszpontját. Ellenséges erősítéseknek Stanislau irá
nyából történt előnyomulása. Nadwornától és Kolo- 
mcától északnyugatra újabb nagyobb harcokra vezetett, 
amelyek még tartanak.

Bukovinában az ellenséget a Pruth mögé vetettük 
vissza. Csernovitzot csapataink tegnap délután megszáll
ták. Az oroszok Novosielica irányában vonultak el.

Orosz-Lcngyclországban és Nyugat-Galiciában 
csak ágyuharcok és csatározások voltak.

Hőfer a ltá b o rn a g y ,
a vezérkari főnök helyettese.

fa óriási német győzelem.
f i  mazuri zsákmány, eddig 64,000 fogoly.

MEGHÍVÓ.

A K irá l}h e lm e ez i G azd aság i á s K eresk ed elm i Bank R .- t .
1915. évi márczius hó 7-én délelőtt 10 órakor

az intézet helyiségében

XI-ik éYÍ

rendes közgyűlését
tartja, melyre a t. részvényesek meghivatnak.

Tárgysorozat:

1. Jegyzőkönyvvezető kirendelése és a jegyzőkönyv- 
hitelesítők kinevezése.

2. Az 1914-. évre vonatkozó zárszámadások előter
jesztése.

3. Az igazgatóság és felügyelő-bizottság jelentése.
4. A nyereség hovaforditása iránti határozathozatal 

és a felmentvény iránti intézkedés.
5. Esetleges indítványok. *
Királyhelmecz, 1915. január 31.

Dr, Fuchs Emil,
ig. elnök.

•Kivonat az alapszabályokból:
26. §. Indítványok a közgyűlés által csak az esetben 

tárgyalhatok, ha a közgyűlés előtt 8 nappal az igazgatóságnál 
írásban s legalább 10 részvényes által aláírva bejelentettek,

27. §. Szavazati joggal csakis azon részvényesek bírnak, 
akik a közgyűlést megelőzőleg legalább 30 nappal az intézet 
részvénykönyvébe mint részvényesek bevezettettek.

Berlin, febr 18.

A Tauroggentő! e's Grodnótól északnyugatra eső 
területen az üldözési harcok még tartanak. A plocki 
arcvonalon a harcok a mi javunkra dőltek el. Eddig 
3000 oroszt elfogtunk.

Lengyelországnak a Visztulától délre eső részeken 
nincs nevezetesebb jelenteni való.

A keletporoszországi határon vivott harcok hadi
zsákmánya szaporodott Eddig az eredmény 64,000 
hadifogoly, 71 ágyú, több mint 100 géppuska, 3 kórház- 
vonat, légi járómüvek, 170 teli lőszerkocsi, fényszórók 
és számtalan megrakott fogatos jármű. E számnak 
további emelkedése várható.

Német sikerek nyugaton.
Berlin, febr 18.

A nagy főhadiszállásról hivatalosan jelentik ;

A nyugati hadszíntéren az ellenségnek tegnap 
említett támadási kísérletei hasonló sikertelenséggel 
tovább tartottak. Az arras—lillei utón még folynak a 
harcok a mi árkunk egy kis darabjáe'rt, amelybe az 
ellenség tegnapelőtt hatolt be. A Rheimstől északkeletre 
általunk tegnap elfogottak száma szaporodik. A francia'k 
itt is különösen erős, véres veszteségeket szenvedtek és 
a további előtörésekről le is mondottak. Champagneban 
Perthestől északra még folyik a harc, ettől keletre a 
franciákat súlyos veszteségeik mellett visszavertük. Már 
csak legelői fekvő árkaink némely részein tartják 
magukat. A foglyok tegnap bejelentett száma 11 tisztre 
és 785 főnyi legénységre emelkedett Teljes balsikerrel 
jártak az argonnei erdőségtől és Verduntól keletre a 
hadállásaink ellen intézett támadások is. A Pont a 
Mussontól északra fekvő háromszázhatvanötös magas
latot és Noron helységet, amelyet február 13-án el
foglaltunk, a francia erődítések alapos szétrombolása 
után ismét kiürítettük Azt, hogy ezt a hadállást fegyveres 
erővel visszafoglalják, az ellenség nem kísérelte meg. 
Egyébként nincs lényeges jelenteni való,
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Tisztelettel értesítem a m. t. közönséget, hogy a

K l e i n  B á l - f ó l e  ü z l e t e i t
megvettem, azt azzal szemben levő Rákóczi-u. ó. 
számú házba helyeztem át és saját nevem alatt 
tovább vezetem. Amidőn ezt a m. t. hölgy közön
ségnek tudomásása hozom, biztosítom egyúttal 
írről, hogy Igyekezni fogok mindenkor a legjobb 
gyártmányú árut a legnagyobb választékban rak
táron tartani. Vevőimet előzékeny és pontos ki
szolgálásról biztosítva vagyok kiváló tisztelettel:

B 1  n m e  n  f é l d .  J  e  n  ő

MODERN I ZL E S E S

FI NOM

LEVÉLPAPÍROK
egyszerű és elegáns dobozok
ban, sokféle színárnyalatban, 
legkülönfélébb alakokban és 
1 " mindenféle árban "•"""

k a p h a t ó k  d ú s  v á l a s z t é k b a n

LANDESMANN MIKSA
könyv- és papirkereskedésében Sátoraljaújhely
a „FELSŐMAGYARORSZÁGI HÍRLAP" kiadóhivatalában.

f> f  JL M  J J - t - I  • •  •  •Felelős szerkesztő: Landesmann Miksa Nyomatott Landei

MEGHÍVÓ.

fi Sátoraljaújhelyi Polgári Takarékpénztár és Jtitelegylet
t. ez. részvényesei tisztelettel raeghivatuak

1915. évi március hó 7-én délután 3 órakor
az intézet saját helyiségében tartandó

XXXXII-ik évi

r e n d e s  k ö z g y ű l é s r e .
Tárgyalási sorrend:

1. A jegyzőkönyv hitelesítésére 2 tag választása.
2. Az igazgatóság évi jelentése.
3. A felügyelő-bizottsáűr évi jelentése.
4. Az igazgatóság és felügyelő-bizottság részére a fcl- 

mentvány megadása feletti hatáiozat.
5. Az 1914. évi mérleg és osztalék feletti határozat.
6. A sorrend szerint kilépő 3. igazg. tag. választása 6 évre.
7. Három rendes és két pótfelügy.-biz. tag választása 3 évre.
8. Esetleges indítványok.
Az igazgatósági és felügyelő bizottsági jelentés, valamint 

az évi zárszámadás nyolez nappal a közgyűlés előtt az inté
zet helyiségében megtekintés végett kifüggesztetik.

Kelt Sátoraljaújhely, 1915. évi február hó 4-én tartott 
igazgatósági ülésből.

Az igazgatóság.

A részvényesek figyelmeztetnek az alapszabályok következő 
szakaszára:

43 ik §. A közgyűlésen részt venni óhajtó részvényesek 
tartoznak részvényeiket a szelvényekkel együtt legkésőbb a köz
gyűlés megkezdése előtt az intézet igazgatóságnál letéteméuy ezni.

Ajánljuk a t. építő, építész és raészkereskedő urak szi-

mé
m

I
m
só

m

vés figyelmébe az általunk kizárólag fával égetett, teljesen
kumentes

I. rendű darabos meszet
mely kiadós voltánál fogva az összes hazai termékeket felül
múlja.

Levélbeli megkeresésekre azonnal válaszolunk, távirati 
megrendeléseket elfogadunk.

Bankegyesület részvénytársaság 
Zcmplén-Zaöamóczi m ész- és agyagipar

telepe Sátoraljaújhely, 
Sürgönyeim : Bankegyesület. Telefon 32.

ORVOSOK
állítják, hogy köhögés ellen 

legjobbak a

Kaiser-féle
II

a 3 fenyővel.

Milliók használják

K öhögés
rekedtség, hurut, elnyálkásodái 
fojtóköhögés és hukhurut ellen 

és a meghűlés mellőzéséül.
közj. hitelesített orvosi 
és magánbizonyitvány 
kezeskedik a biztos 
sikerért.

Nagyon jőizü bombon.

1 fse u ia g  á  20 é s  4 0 1 . 1 doboz á  60 i .
Kaphatók Hrabéczy Kálmán 
drogériájában, K|ncsessy Poter. 
Kadar Gyula, Kardos Zslgmond 
és Élűért Gyula gyógyszertárá

ban Sátoraljaújhelyben. 
Kronovíts Miksa gyógysz. Nagy- 
mihály, Fábián Arnold gyógysz. 
Homonna, Hazay Géza gyógy- 
szertrában Tőketerebes lolvay 

Imre gyógysz. Nagymihály.

Egy egy fogatú és egy két 
fogatú bérkocsi felszerelései eladó 
— esetleg a fogat is.

Bőv. a kiadóhivatalban.

Klein József
szobafestő tapétázó és mázoló
Saujhely, Rákóczi-u. 63.

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

földi anyagok.
Telephon 22. sz.

Jó anyák gondoskodnak arról, 
hogy gyermekeik tápláló ás illet** 
ide* tésztákat kapjanak vacsorára. 
Kévé* fáradtsággal, olcsón, kitflnfl 
édes tésztákat, készíthetünk Ostkít 
fél* nudding-porokkal, melyek kü
lönbözők mint pl. vanília, málna, 
mandula, citrom é» ssokoládé izek
ben kaphatók s a kicsinyek által 
ujjongó fogadtatásban részesülnek 
Egy 15 filléres puddingpor cso
magból fél liter tej, 2 tojás ók f 
dg. cukor hozzáadásával kitűnó 
vacsora készíthető • —6 gyermek 
részére. Minthogy pedig a puddin- 
gokat gyümölcsízzel, tejföl nélkül 
készítjük, ezen szerek kosaik a 
jőiit valamint a tápértékét.

pászkaliszt.
fi statusquo izr. hitközség 

értesíti t . tagjait, hogy p á sz -  
kalisztről idejében gondoskodott. 
Szíveskedjenek tehát szükségle
tüket saját hitközségüknél 
beszerezni.

Lakás kiadó.
Dobó-utcza 1. számú házban 

1 kétszobás lakás üvegverendával 
május 1-től kiadó.

Bővebbet Behyna TísMrek-néi.

S x SALGÓTARJAN1 
Kőszénbánya Részvénytársulat

széntermékei (szobafütésre és ipari czélokra)

NEUMAN JENŐ cégnél
Sátoraljaújhely

rendelhetó'k meg. Ugyanott legjobb minőségű apró és
durva szemű kétszer mosott kovács szén 

valamint porosz briket kapható.
Superfosfát-műtrágya

és koksz

Káli só

Landesman es Társa könyvnyomdánkban Satoraljaujehly.
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