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Íz iskolai ét tép.
A lapok közölték, hogy a folyó 

iskolai év korábban ér végett, 
mint máskor. Ez tévedés, mert 
semmi értelme sem volna annak, 
hogy az iskolai év megrövidit- 
tessék és annyi sok idő pazarol- 
tassék minden ok nélkül semmit
tevésre. Figyelmeztetjük az érde
kelteket a fővárosi főigazgatók 
nyilatkozataira, amelyeket cél
szerű figyelmesen olvasni és meg
jegyezni azokból, hogy mig a 
magyar iskolák minden méltá
nyos körülményt figyelembe vesz
nek azoknak a tanulóknak javára, 
akik katonai kötelességteljesités 
miatt az iskolát idő e ott elhagyni 
kénytelenek, kiadják szorgalmas 
tanulóknak bevonulásuk előtt egy 
héttel az évvégi bizonyítványt, 
vizsgálatot rendeznek még a ke- 
vésbbé megfelelő tanulóknak is, 
hogy azok is boldogulhassanak 
és lehetőleg évet ne veszítsenek, 
ámde nem várhatják a hanyag 
tanulók, hogy tudatlanságuk és 
egész évben tanúsított hanyagság 
mellett is felsőbb osztályba bo- 
csáttassék vagy éppen érettségi 
bizonyítványt kapjanak. A rend
kívüli megpróbáltatás, amely sok
szoros erőfeszítésre szorította nem
csak a harctéren nagy nehézség
gel küzdő katonát, hanem az itt
hon a nemzet polgári munkáját 
végző gyermekeket és öregeket is, 
leányokat és asszonyokat egyaránt, 
megköveteli, hogy az a tanuló if
júság, amelyért a verejtékes mun
kával küzdő szülő igen sokszor 
megvonja szájából a betevő fa
latot, szintén álljon feladatának 
magagaslatán és tanuljon lehető
leg jobban, de mindenesetre leg
alább úgy, mint máskor. Azoktól, 
akik itthon maradnak el kell várni, 
hogy többet dolgozzanak, mint 
máskor s a szülők pedig a ha
nyag tanulóktól ne sajnálják a 
kellő biztatást, abba nem törik 
bele a csontja, ha a hanyagsá
gon ért nebuló megkapja azt a 
szükséges utasítást, amelylyel ha
nyag erőket okkal-móddal sike
resen lehet munkára serkenteni. 
Nézzen utána mindenki kedves

magzatának idejében. Győződjék 
meg, vájjon végzi-e a kötelessé
gét. Minden iskola szívesen ad 
felvilágosítást a tanulmányi álla
potokról a maga idejében, ellen
ben sikertelen marad a kilincselés 
mindenütt a vizsgák felé, ha csak 
arra szolgál, hogy legyen egy 
kis elnézés a kedves magzat 
gyengeségei irányában.

Minden tanári testületnek min
denkor, de most különösen kö
telessége szív szerint alkalmazni a 
tudás mértékeit, azonban akkor, 
mikor egy uj kor mesgyéjén áll 
a nemzet, különösen meg kell 
vizsgálni, hogy kiket bocsát a 
nemzeti munka vezetésére s jaj 
ennek a nemzetnek, ha tanári 
testületéi nein tudnak a vezető 
helyekre arravalókat bocsátani s 
ha az odabocsátottak gyengék
nek mutatkoznak a nagy meg
próbáltatás idejen.

Azért tehát ne tessék hinnie 
hogy az év rövidebb lesz és a 
vizsgálatokon könnyebben átesnek 
a tanulók, mint máskor, ellenke
zőleg, miként súly alatt nő a 
pálma, a magyar ifjúság köteles
ség érzete is nőjjön, hogy a fel- 
amelyek megoldása reájuk vár, 
egész embert és kifogástalan 
munkást találjanak a mi gyerme
keinkben.

jfti maradt még olcsó?
Hogy mindaz, ami az élet fen- 

tartására kell és pénzért szerezhető 
csak, olyan drága, hogy a milliókból 
csak kevesen vannak abban a hely
zetben, hogy életfent rtásukat bizto
sítva tudják, azt tudjuk. Hogy az 
élet kioltására szóló szerek is méreg 
drágák, azt is tudjuk, hiszen csak 
nem régen emelte a hivatalos lap a 
patikaszerek árát és a sok nehéz 
üteg, bomba, puska tölteléke mily 
drága, azt a modern háború railliárdjai 
mutatják. Ez utóbbiból az is követ
kezik, hogy a régi közmondás: „az 
emberélet olcsó" a mai igazi értel
mében ugyancsak megdőlt.

A levegőre és vízre is azt szokták 
mondani, hogy olcsó. Hát ez a két 
dolog ma még látszólag csakugyan 
olcsó, azonban a jövő kilátásai itt 
som kecsegtetnek biztatólag.

Mert például a mi Ronyvánk — 
mely a múltban báboru nélkül is 
szállította a kolerabacillusokat az 
olvadás beálltával vígan fogja le- 
hömpölyögtetni a medre körül el
raktározott piszkot éz vele együtt a 
járványokat és akkor a viz is meg
drágul.

A folyóban fürödni tilos less, 
aki tehát e luxust fogja akarni üz»i,i 
annak vagy pénzért fog kelleui a mi 
rongyos közfürdőinkbe szorulnia és 
ott felszedni valami ragadós históriát, 
amitől megint csak pénzért tisztogat
hatja meg magát doktor és patika 
segítségével; vagy maga fogja hozzá 
melegíteni a vizet és a fa ma arany
drága.

Aki vizet fog inni, annak azt 
forralnia fog kellenie, azután hütenie. 
A forralás drága fát, a hűtés cukor
nál drágább jeget fog igényelni, mely 
utóbbi cikket a természet ez évben 
u«m igen termelt, tessék hát elkép
zelni, mily áru lesz a mesterséges jég. 
A levegő — na persze, hogy ez sem 
marad olcsó. A járváuyuyal telitett 
levegő elől — aki teheti — mene
külni fog. Ez uagyou drága mulatság 
lesz a legközelebbi jövőben. Aki nem 
teheti, — és ki teheti még majd? — 
az csak doktor és patikus segítségé
vel fog úszhatni a légárban és ezek 
az úszómesterek drága tandíjba 
kerülnek.

Mi hát az olcsó inég?
Hopp megvan 1 A gondolat. Igen 

ára, de ez is csak feltételesen, t. i. 
némaságba fül. Mert aki ma gondo
latait szabadou kifejezni és terjeszteni 
meri, az drágán fizeti meg ezt a 
sportot.

Istenem, mi maradt hát olcsó?
Talán mégis csak az emberélet, 

de nem valódi értelmében, meri 
ezzel pazarul elbánnak ma a világ 
harcterein.

Dankl lia d serc g p a m n csn o k  ü zen ete .
A jülíársáu bízzék és íelKesedjen!

A Budapest jeles harctéri tudó
sítója Fabinyi-Fiizesséry István dr. 
meglátogatta az első hadsereget 
melynek nagyszerű parancsnoka 
Dankl tábornok, asztalánál vacsorára 
fogadta az újságírót. Az első hadsereg 
vezérkari főnöke Kochanovszky tá
bornok a harctéri tudósitó kérésére 
a következő nyilatkozatot tette

Ő excelleuciája a hadseregpa
rancsnok ur arra kérte önöket, 
hogy tartsák ébren az otthonmaradt 
polgárságban azt a lelkesedést, azt 
a nyugodt, bizakodó hangulatot, 
amelyből a mi energiánk is táplál
kozik. Ezt kérem az uraktól én is 
8 még csak azt teszem hozzá, hogy 
a mi energiánk ez otthon fakadó 
kútfője sohasem lehet eléggé mély, 
eléggé buzgó és eléggé bőséges. 
Mert mi az energiának miuden^tö- 
raegét használjuk és fölhasználjuk 
annál a nehéz, fáradságos, emésztő 
és terjedelmében szinte elképzel
hetetlen, de annál szebb és gyö
nyörűségesebb munkánál, amelyet 
végzünk már hónapok óta s végezni 
fogunk egészen a győzelemig. Ezt 
tessék hirdetni otthon.

Mi is leközöljük a megszivlelésre 
méltó szavakat, melyek őszinte meg
nyilatkozásai az okos katonai fel
fogásnak és megérdemlik, hogy a 
polgárság az országban mindenütt 
tudomást szerezzen róluk.

A  l i s z t r ő l ,
amely van de nincs.

Plakátok vannak és hosszú ma
gyarázó, felvilágosító újságcikkek 
tárgyalják az ügyet. Senki többé 
kétségbe nem vonhatja és hiábavaló 
akadékoskodás minden ezen való si
rám : bennünket többó bajok nem 
fenyegetnek és lisztünk van, a kö
vetkező aratásig bőven elég, sőt 
annyira elég, hogy Ausztriának is 
adhatunk elegendő mennyiséget. 
Plafcátok, újságcikkek, városatyák 
mondják, írják, nyomtatják, ragaszt, 
ják feltűnő buzgalommal : van liszt 
vaD, van, van elég liszt, az uzsorát 
letörték, a készleteket összeírják, a  
zsarolókat megbüntetik, az elosztást 
szervezik, s liszt van bőven elé g  
ha nem is a régi jó fehér, de v a n  

fekete és ha az nincs, van kukorica, 
de vun, és ha valamiben raegrövi 
dűlünk, az csak a  luxus, m«rt 
valódi szükségletekre bőven el va
gyunk látva. Van liszt, házak pad“ 
lásán van, dobutcai szobákban van 
pincékben van, malmokban v a n ,  
raktárakban van, zsákban, ládákban, 
stanicliban van, mindenütt van liszt, 
ha nem is első rendű, de meglelte-
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tésre jó, van liszt van, van, mondja 
a po'gármester, mondja az újságíró, 
mondja a miniszter, van liszt mondja 
az egész világ, csak éppen a keres
kedő mondja, hogy nincs. Régeb
ben volt egy ilyen című operett, s 
most egy ügyes tragikomédia vi 
seli ezt a ciraet, szereplői asszonyok 
háziasszonyok és anyák sokan, akik 
a plakát előtti állanak és olvassák, 
hogy van liszt és akik a szatócshoz 
mennek és hallják, hogy niucs liszt. 
Van de nincs. Aliért niucs ha van? 
Es ha oí l cs , akkor hogy lehet, hogy 
lehet, hogy mégis van ? lía nincs, 
hol niucs? Es ha van, hol van? Ta
lán nem fog ellenkezni a hadvezetés 
érdekeivel, ha raegformulázzuk ezt a 
kérdést, amelytől korog a gyomrunk 
amelyet kisirtszeraü asszonyok sír
nak és amely sehol a világon nincs, 
csak itt Magyarországon, ahol a ke
nyér terem. A kérdés ez: Hol a 
liszt ? Az ebből következő alkérdé- 
sek : Mikor lesz hát liszt, ha van ? 
Mi kell az éhes embeinek: plakát, 
újságcikk, városatyai megnyugtatás 
vagy liszt? Bizottsági határozat, ta- 
nácsbatározat, utasítás, összeírás, iv, 
rubrika, tiuta, hivatal, utalvány, ta
nulmányozás, kommüniké, plakát 
kell-e, vagy liszt ? Es ha az utóbbi 
kell, miért traktálnak folyton az 
előbbiekkel és miért mondja a sza
tócs, hogy nincs. Valahol vau, vanui 
van, de neki nincs. A szatócsnak 
nincs. Es ennélfogva a közönségnek 
sincs, nekem sincs, önnek sincs, a 
szomszédnak sincs, a pókuek siucs, a 
nagynenem masoduuokatestvérének 
sincs, niucs, nincs, mert van, de a 
szatócsnak nincs. Miért niucs a sza
tócsnak. lisztje, kerdem Oilendort 
nyomán? Miért busui a teugeresz? 
Mert a néuemnek niucs kenyere. 
Miért niucs, ha van? Micrt?

Haia istennek, uzm érték ehhez 
doioglioz és eppeu ezért világosán 
meg tudom mutatni, hogy hol van 
itt a végzetes abszurdum. Becsben, 
ahova mi adtuk a lisztet, mar van 
lisztet, mar vau liszt. Az ember kap 
egy utalványt, tudja, hogy kitoi 
kapja, tudja, hogy hova menjen 
veie, s tudja, hogy olt kap lisztet es 
tudja, Hogy mennyit, milyet es meny
nyiért. xSa.uuk bemegy az ember a 
szatuCshoz, a szatócs azt mondja, 
hogy uiucs es ezzel be is vau előt
tünk deszkazva a viiag. Mert hiaba 
megyek a piakaihoz, a piakalot nem 
eüeleiu meg, azt pedig nem mondja 
meg a piakat, hogy kit kapjak nya
kon ezert a nincsleieusegerl. Ked
ves piakat, kérem, feljelenthetem en 
ezt a szatócsot, ha nem ad lisztet ? 
Es kinél jeiem&eiu lei ? Es ha lei
je lenitiu, tesz lisztem ? A szalonnái 
nincs iiszl, meri vaiasi nem ad neki, 
Vagy 0 , a szaloCs letagadja. D. 
nincs senki, aki olt rögtön velem 
jöjjön a szatócshoz, megvizsgálja 
az ügyet, eiópar«ncsolja az eldugott 
lisztet, vagy tovább uyomozzou, 
hogy ha niucs, hat hol vau ? Hói 
akadt meg ? Ki ül rajta ? Ki nem 
adja tovább ?

Csupa megfejezhetetlen rejtély 
ez, épen úgy, mint maga a liszt, 
amely vau, de niucs.

Menyasszonyi kelengye
bevásárlásnál ajánljuk

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

Választás
a városházán.

*
Közigazgatási tanácsossá behelyet
tesítették dr. Malártsik Györgyöt.

*
Tegnap délután a h, polgármes

ter közgyűlést hívott egybe, * ame
lyen előterjesztette, hogy felelőssége 
tudatában javasolja a közigazgatási 
tanácsosi állás betöltését addig is, 
áruig véglegesen választhatnak. A 
közgyűlés el is határozta, hogy a 
helyettesítést megejti. A szavazásra 
76 városatya gyűlt össze, míg az 
előző napon két évi zárszámadás 
tárgyalására nem tudott 10 ember 
összejönni. S hogy a szomorú kór
tünet teljes legyen, megemlittetjük, 
hogy sem a tegnapi, sem tegnapelőtti 
közgyűlésen nem akadt egy ember, aki 
szóvátette volna, hogy a fűszeres 
boltok előtt siró, kétségbeesett asz- 
szouyok tépik egymást, hogy egy 
kiló liszthez hozzájussanak, mert a 
hatóság telietetlensege a város élei-1 
mezőséről nem gondoskodott. Erről 
nem esett szó, — hanem annál na
gyobb izgalomban döntötték el, hogy 
a közigazgatási tanácsosi állásra 
egyik, vagy másik ügy véd legyen-e 
helyettesítve. Úgy látszik, hogy eb
ben a szerencsétlen városban még a 
mai legendás idők sem tudják a 
a közérdekat a személyi érdekek 
felé emelni.

Az állásra egyébként két jelölt 
volt: dr. Malártsik György és dr. 
Polgár Ernő ügyvédek. Utubbi a 
vaiosiiazahoz intézett beadvauyabuu 
Kötelezte magul, hogg ingyen latja 
ei a heiyettesitest. A je.öiő bizottság 
mindkettőt jelölte. Titkos szavazas 
vuii, amelyen dr. Malártsik György 
44 szavazatával szemben dl. Polgár 
Ernő 80 szavazatot hapoit, míg 1 
szavazólap üres, 1 pedig erveuyteieu 
volt. Így az alla&ra dr. Maiartsikoi 
behelyettesítettek.

A választásról a közönség között 
sokféle ntzet vau, dd az általános 
veiemeuy az, hogy a kepvise.őieslüiei 
most sem járt el helyeseD, amikor 
epeu most választolt helyettest s 
amikor epeu két besorozott katona 
s őzül vaiasztott, akisiiek marciUa 
15 én be keil vonulniuk.

Véleményünk szerint a kijeid.ö 
bizottságnak mit voiua módja a hibát 
megakadaiyozui, olyképeu, hogy a 
jelöltek egyikét sem jelölte voiua.

Ezzei az eljárással a törvén) 
szellemet s az észszerüségel egyaránt 
szolgálta volna. Épen pár napja 
jelent meg a miniszteri rendelet, 
hogy közigazgalasi szolgálatra, he- 
íyeltesiiesekre csakis katonai szó gá- 
,atra a kalmatian egyenek alkalma
zandók. De az észszerüség is ezt 
javasolja. Álért az illető megvalasz 
tóttal vagy nem mentik fel a be
vonulás küteiezettsege alól s ez eset- 
beu a varosuak 8 uap múlva megint 
nincs közigazgatási tanácsosa ; vagy 
felmentik s ez esetben egy katouat 
vontunk el a hadseregtói.

Az pedig, amit a polgármester 
állít, hogy az alias betöltése olyan 
sürgős volna, egyszerűen nevetséges 
most, amikor 7 hónapja látják el 
házilag ezt az ügykört. De különben

is Dókus Gyula alispán abban a ren 
deleiében, melyet pár napja közöl 
tünk, megmondotta, hogy a maglévő 
tisztviselőknek most becsületbeli köte
lességük az üresedésben levő állások 
ügykörét is ellátni.

Rémes drágaság 
Ujhelyben.

sí-
Indokolatlan áremelések.

#
Hol vannak a hatóságok ?

Ezen a héten az élelmiszerek 
árai oly rettentő magasságba szök
tek fel az újhelyi boltokban, hogy 
már nem kell növekeduiok sem, 
hanem elég, ha csak lövid ideig 
ezen a nívón maradnak meg s bát
ran mondhatjuk, hogy a megélhe
tés a lakosság nagy többségére 
nézve lehetetlenné válik.

A liszt — és keuyérhiányról 
már nem is szólunk itt, — ezzel 
különben más cikkünkben foglaiko 
zunk, — elég rámutatunk a zsir- és 
husueraüek őrületek áremelkedésére, 
mely ezen a héten is fokozódott. 
Tegnap már csak 5 koronáért lehetett 
egy kiló disznózsírt kapni s ehhez 
igazodott a husnemüek ára is. A 
fa, a zöldség, a fűszerek ára pedig 
továbbra is megmaradt, s részben 
meg emelkedett, de sok mindenhez 
egyaitttiabau hozzá sem lehetett 
jutni.

Kétségtelen, hogy ezt az irtó
zatos drágaságot neiu lehet kibírni. 
Kibírhatjuk azok, akik maguk is ke- 
resuek a háborún s kibírhatják a 
a gazdag tőkepénzesek, akik leg
feljebb nem szaporítjuk vagyonukat 
a haboiu alatt, vagy esetleg szegé 
nyebbek íeszuea pár ezer koronával. 
De semmieseire sem bírhatjuk ki a 
kisembernek a houoraciorok, liiva 
laluokok, akik egy fnlerrei sem ke
resnek többet, mint akkor, amisor 
100—150—200 percenttel olcsóbb 
viszonyok mellett is alig tudlak 
megérni a szül-re szabott gázsiból.

A kétségbeesést, mely ezt a 
sok ezer embert elfogja, meg fokozza 
es még gyötrőbtó teszi az, hogy 
semmiféle reményt nem lehet táp
lálni a viszonyok javulása iráut es 
semmiféle koiuoiy lépést nem latuuk 
a hatóságok részéről a heiyzet sza- 
uaiasara, Plakatok, és ismét plaká
tok, szépén kicirkaimazott intelmek 
es oktatások ; ezektől az éhes gyo
mor nem lakik jól és akasztófa hu
morként hangzik, amikor folyton ta
karékosságra buzdítanak, amikor 
akárhogy is akaruauk pazarolni, nem 
tehetjük, mert egy fél kiló lisztet 
nem tudunk kapni az egész va
rosban.

A városházán már vagy két 
héttel ezelőtt tartott közgyűlésen 
nagy szólamok hangzottak el s kü
lönösen a polgármester fogadkozott 
nagyon, hogy ezutáu ilyeu meg 
olyan erélyes lesz az áremelésekkel 
szemben, továbbá bizottságot alakí
tottak, amely hatósági segédlettel 
szerezzen be nagy mennyiségben 
minden szükséges árut s azt kiossza 
a varos lakossága között. Azóta te
lik az idő és semmi tettet nem lá- 
tuuk. Vagy taiáu úgy akarják ke
zelni azt az ügyet is, miutegyuual- 
mas közöigazgatási aktát, mely ak
kor kerül végső elintézésre, mikor 
már az alapkérdés', mindenki régen 
elfelejtette?

Nem tulzunk, ha azt mon 
hogy a városban rettenetes a két
ségbeesés a hatóságok tehetetlensége 
miatt, amely Ujhely város lakossá
gát, a lakosság egy nagy részét a 
pusztulásnak szolgáltatja ki.

A polgármesterhez, a város ve
zetőségéhez már nem is fordulunk, 
mert látjuk, hogy ez hiábavaló, de 
a főispánt és alispánt kérdezzük tisz
teletteljesen : meddig tűrik még, 
hogy Ujhely a városi hatóság köny- 
nyelmüsége és tehetlensége miatt 
ilyen rettenetes helyzetben legyen? 
Főispánunkat és alispánunkat, ment
sék meg a lakosságot és a legeró- 
lyesebb eszközökkel kényszerítsék 
a városi hatóságot arra, hogy végre 
cselekedjék és a város lakosságának 
élelmezésére a szükséges intézke
déseket végre ne csak Ígérgesse, de 
meg is tegye.

A német császár és 
egy magyar könyv.

Kőszegi Arraand dr. miskolci 
ügyvédet, akinek irodalmi munkás
ságáról, több feltűnést keltett köuy vé
nek megjelenése alkalmából a sajtó 
a legnagyobb elismeréssel iit, most 
nagy kitüntetés érte.

Kőszegi Armand dr. „Ignoramus 
et ignorabimus“ címen meg a háború 
kitörése előtt, de már küszöbén, 
Könyvet irt, melyben a néraet-magvar 
barátság szükségét történelmi esemé
nyekkel igazolja. A könyvet magyar 
uyelven irt felségfolyamodváuyabau 
íö.ajánlotta Vilmos német császárnak 
és magyarul tudó fiának, Eitel Frigyes 
királyi herceguek. Érdekes a magyar 
uyelvü kérvénynek az a része, amely 
kiindulva a német császárnak az 
ezredéves ünnep alkalmával mondott 
történelmi jelentőségű szavaiból, 
melyek minden magyar ember szivét 
szeretettel és örök tisztelettel tölt ték 
el, igy szól :

„Ezt csak megerősíti és foko a 
az az örvendetes tény, hogy Felség 
a bűbájos szépségekben olyan gazdag 
de barátjaira nézve oly szegény 
magyar uyeiv hathatós pártolójául 
és megbecsülhetetlen jó barátjául 
.épett föl, amidőn fenséges fiát, Eitel 
Fritz kirá.yi herceg O Fenségét a 
magyar nyelvre kegyesen megtanít- 
talm méltóztatott, arra a magyar 
nyelvre, melynek Petőfi Sáudora 
szebben dalolt, miut Heine s melynek 
Kossuth Lajosa a világ legnagy
szerűbb plasztikus műremekeivel csak 
Demosztheuesszel hasonlítható össze; 
a magyar nyelvre, mely a teDger 
mélyének gazdagságát és a csillagos 
mennyég végtelenségét tárja min
denki elé s mely mégis annyira 
üldözött, oly elhagyatott, meg nem 
értett és szegény. Annál nagyobb 
bála és elismerés illeti azokat, kik 
becsülésükkel feléje fordultak.“

A kérvényre Tschirszky bécsi 
német nagykövet február hó 19-én 
ezt a megtisztelő választ küldötte a 
szerzőnek:

Megbízatásom szerint tisztelettel 
közlöm nagyságoddal, hogy ő 
felsége a császár és király, leg- 
kegyelraesebb uram az ön által a 
berlini császári és királyi nagy- 
követség közvetítésével fölajánlott 
„Ignoramus et iguoramibus" művé- 
uek példányát elfogadni és a másik 
példányt ő királyi fenségéhez, Eitel 
Frigyes porosz herceghez, mint 

1 kúte, eljuttatni ktg)eskedett.
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Ő felsége kegyeskedett meg
bízni engem, hogy nagyságodnak 
a tanúsított figyelemért való leg
felsőbb köszönetét és ő királyi 
feuségének köszönetét tudomására 
adjam.

Különös örömömre szolgál, 
hogy a részemre juttatott legfelsőbb 
megbízást teljesíthetem.

Tschirszky.

H Í R E K .

— Nyilvános nyugtázás. Hálával 
és köszönettel eltelten az izr. Nép
konyha lelkes támogatói iránt nyug
tázzuk a következő adományokat: 
Guttraan Mérné, özv. Maiidéi Ru- 
dolfné, Klein Ignácuó, özv. Fuchs 
Mórnó. 1—1 ebédet. Sátoraljaújhelyi 
izr. Nőegylet 100. Sátoraljaújhelyi 
Takarékpéuztár 40, Központi Taka
rékpénztár 30. Wildman Gyu'a Ti
szafüred, Sátoraljaújhelyi Hitelbank, 
Polgári Takarékpénztár, Rübner 
Hermannó, N. N. özv. Keresztesi La- 
josné, Dr. Fuchs Emilnó 20—20.1 
Safier Márkuszué 15. Lichtenstein Pa
lika, Grünberger Abrahám, Halász Jó
zsef 10—10. Neuman Jenőué, Gönczi 
Gyuláné, Dr. Schweiger Mór, Schőn- 
féld Hermannó 5—5. Reichard De- 
nesnó 4. Radó Ödönné, Reichard La
josáé, Vértesi Zsigmond 3. Groák 
Miksáné, Dr. Friedman Arminué 2—2. 
ltudali Ferkó 1 koronát. Ozv. Grosz 
Ignácuó 1 zsák burgonya, W J-  
ler Aladárnó 6 ki. bab. Az Elnökség.

— Mesék a kukoricakenyérröl 
Mikor a kukoricaliszt általános fo
gyasztásáról először volt szó, a kó- 
nyeskedők azt moudották, hogy a 
közönség körében azért nem lesz 
népszerű, mivel egészen szokatlan 
eledel városi ember számára. A ké- 
nyeskedők azonban elfeledkeztek ar
ról, hogy most világháború van és 
hogy nemzeti létünk fenmaradása 
érdekében állunk harcban a fólvi- 
Jággal. Ez a mi mostani helyzetüuk 
van olyan „szokatlan**, mint a ku
koricaliszttel készült kenyér fogyasz
tása. Volt azután egy másik kate
góriája a foutoskodóknak, akik az

zal a rég megcáfolt állítással pró 
hálták műveltségűket dokumentálni, 
hogy a pellagra betegséget a ku
korica okozza és terjeszti. Vala
mikor csakugyan sokan voltak, akik 
hittek ebben a babonában. Ma azon
ban már kétségtelen bizonysággal 
megállapították a tudományos vizs
gálatok, hogy a pellagra betegség
nek semmi köze a tengeri.iszthez. 
Olaszországban, amelynek egyes vi
dékein igen sokszor fordu'tak elő 
a pellagra-járványok, pár esztendővel 
ezelőtt nagy tudományos appará 
tussal fogtak hozzá e betegség oka
inak felderítéséhez és megállapítot
ták, hogy a pellagrát az egészség
telen ivóvízzel az emberi szervezetbe 
kerülő kovasav szétbomlása okozta. 
Szóval ma már csak a babonás em
berek hiszik el, hogy ez a betegség 
valami kapcsolatba hozható a ku
koricaliszttel.

— Az újhelyi mozi első előadása.
Az újhelyi városi mozgószinház szer- 
dáu kezd itta meg előadásait színül- 
t :g zsúfolt ház előtt, iijeu szép mű
sorral. Különösen tetszettek a Kinő 
riport háborús felvételei, melyek 
vitéz csapatainknak máramarosi 
harcából mutattak be érdekes rész
leteket. Nagy hatásuk volt azouban 
a jól összeválogatott uj mozidara- 
bokuak is, melyek között bol
dogság utja“ c, szenzációs dráma 
tetszett különösen. A legközelebbi 
előadás uj műsorral holnap szomba
tom lesz, raig vasárnap két előadás, 
bán mutat be a mozi uj és nagyon 
érdekes műsort. Úgy szombaton 
mint vasárnap háborin képek is 
lesznek.

„B arátnő"
zsebkendőjét újévkor megkaptam. 
Köszönöm. — Rossz szívre vall azon
ban rendszeres kinzasa. — Nagyon 
kérem, áru ja el kilétét s Írja meg 
Miskolcra, szeretném végre megtudni, 
hogy ki az, ki ártatlanul annyiszor 
gyötör.

Használjunk
hadisegély

póstabélyeget.

jYíai távirataink.
A m in isz tere ln ö k ség  sa jtó o sz tá ly á n a k  h iva ta los  

k ö z lé se i.

Véresen összeomlott
orosz támadások.

*

Az ellenség sulyus veszteségei.

Budapest, márc. 4.

Az osztrák-magyar vezérkar jelenti :

A B iala m elle tt, Zaklycntől d élk eletre  
te g n a p  e lő r e h a la d ó  o ro sz  csap atok at v é 
res  harcok után v isszavertü k .

A L aborca-völgytő l jobbra é s  balra, 
v a la m in t Cisnától é sza k ra  fo k v ő  m a g a s
la to k o n  a  harcok to v á b b  folynak

H elyen k én t m ég  éjjel is , m indenütt, 
a h o l csap ata in k n ak  sik erü lt tért nyerni, 
a z  e lle n s é g  ism éte lten  e llen tá m a d á so k b a  
k e z d , a m e ly e k e t  m indig v é r e se n  v issza 
verünk. K ülönösen  B odigrodi m elle tt kí
sére lték  m eg  a z  oroszok , h o g y  a  sürü  
h ó fö rg e teg b en  n agy  erő k k e l e lő re  törje
n ek . A tá m a d á s, a m ely  m in k et a  leg k iseb b  
tá v o lsá g ra  m eg k ö ze líte tt, á g y ú - é s  g é p -  
puskatü zü n k ön  az  e lle n sé g  erős v e s z te 
s é g e i m elle tt letört, v ég ü l te lje se n  ö s s z e 
om lott.

A többi arcvonalon  nincs lé n y e g e sv á l
to z á s , csupán á g y ú  harc fo ly ik .

P rzem ysl körül n y u g a lo m  van .

Hőfer a ltáb orn agy ,
a vezérkari főnök helyettese.

Berlin, márc 4.

A német nagyvezérkar közli :

Grodnótól északnyugatra az oroszoknak elle
nünk intézett támadásai oldaltUzünkbe jutva, meg
hiúsultak. Lomzától északkeletre is összeomlottak 
az oroszok támadásai az ellenség súlyos veszteségei 
mellett. Miszyniectől délre, valamint Prasznisztől 
északnyugatra az oroszok újból támadnak. Az 
arcvonal többi részén nincs változás.

A németek nagy sikerei nyugaton.
Berlin, mire. 4.

A nagy főhadiszállásról hivatalosan jelentik :

A nyugati hadszíntéren egy lőszert szállító 
francia gőzös, mely Nieuportba volt rendelve, az 
ittas legénység elnézéséből Ostende felé tartott, ott 
tUzet kapott és elsülyedt. a megsebesült személyzetet 
megmentettük.

Loretto magaslaton, Arrastól északnyugatra 
csapataink tegnap reggel elfoglaltak 1600 méternyi 
ellenséges hadállást, 8 tisztet és 558 főnyi francia 
legénységet foglyul ejtettek, 2 géppuskát és 6 
kisebb kaliberű ágyút zsákmányoltak. Az ellenség 
ellentámadásait délután visszavertük; könnyű szerrel 
visszavertük Champagneban a franciák újabb tá
madásait.

Az Argonnei erdőségben St. Huberttől nyugatra 
a franciáknak ellenünk intézett előretörése meg
hiúsult. Ellentámadásunk alkalmával elragadtunk az 
ellenségtől egy lövészárkot.

Az Eifel toronyról világgá bocsátott híradások
nak egyike szerint egy német oszlopra Tourel 
magaslaton át való menetelése alkalmával sikerrel 
tüzeltek. E hirnek kivételesen helyes voltát meg 
kell erősítenünk; az oszlop azonban elvezetett 
francia foglyokból állott, akik közül harmincnyolcán 
elestek és öten megsebesültek.
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Ajánljuk a t. ópitő, épitász és múszkereskedő urak szi
ves figyelmébe az általunk kizárólag fával égetett, teljesen 
kőmentes

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

Levélbeli megkeresésekre azonnal válaszolunk, távirati 
megrendeléseket elfogadunk.

Bankegyesület részvénytársaság 
Zemplcn-faöamóczi mész- és agyagipar

telepe Sátoraljaújhely, 
Sürgönyeim : Bankegyesület. Telefon 32.

I
1ém
«Ém

i

I

Országos
érdek
hogy az idei termés fényesen sikerüljön, kötelessége 
tehát minden földbirtokosnak a tavaszi vetést ideje
korán kártevések ellen megvédeni. A vetőmagnak el
lenségei: a varjuk, egerek, hangyák és az üszők, melyek 
ellen biztos védelmet nyújt a kitűnő

CORBItf
csávázó-szer, mely 8 év óta bevált, miként azt tudo
mányos intézetek, valamint gyakorlati gazdák alapos 
kísérletei hitelesen bizonyítják. A Corbin nem befolyá
solja a vetőmag csírázó képességét! Búza, rozs, árpa, 
zab, kukorica,, répa, kender, konyhavetemény stb. 
magjainál alkalmazható egyaránt kitűnő eredménnyel. 
A je le n le g  d rága k ék k ö v e i va ló  csávázás, 
m ely  csak iiszök  e llen  v éd , te lje sen  e l
m aradhat.

Megrendelések idejekorán lehetőleg azonnal esz- 
közlendők, m ért a vasúti szállítás számos vonalon aka
d á llya l jár.

Rögtön kül dünk árajánlatot, (igen egyszerű) haszná
lati utasítást és b izonyitványmásolatokat érdeklődőknek.

D r. K E L E T I  és  M U R Á N Y I
v e g y é sz e t i  gyára  Ú jpesten,

valamint a főelárusitó:
Ifj. Klein Jakab Sátoraljaújhely

Nincs étvágyam.
a fejem fáj, rosszul érzem ma
gam. Ezen rosszuilétnek legin
kább gyomorrontás vagy az 
elégtelenül működő emésztő 

szervek az okai.
Ezen panaszok folyton hallhatók, 
ha nem használja rendszeresen a

Xaiser-jéle /odormenta
l i l l l l H - l i M A M Ü I
Hosszabb használat esetén ki
tűnő háziszer étvágytalanság, 
gyomorfájás, fejfájás, gyomor

sütés es szájszag énén.
20 és 40 fin* rés csomagokban 
kapható; Widder és Kardos 
gyógyszertárában és Hrabéczy 
Kálmán drog*riájában baior»ija 
ujheiy, Kronovits Miksa gyógy
szertárában Nagyu'haiy, Fábián 
Arnold gyv.gy zertarabau Hu 
mouua és Hazay Géza gyógy

szertárában Tőkfterebes.

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

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

földi anyagok.
Telephon 22. sz,

Kazinczy-utcza 5 sz. alatt 
az emeleti m ájus hó 1-től,
a földsznti lakás azon n a l 
kiadó.

Bővebbet: R osenberg  
Sámuelné Kazinczy-utcza 5 sz

Tisztelettel értesítem a m. t. közönséget, hogy a

K d e i n  P á l - f ó l e  ü z l e t e t
megvettem, azt azzal szemben levő Rákóczi u. 6. 
számú házba helyeztem át és saját nevem alatt 
tovább vezetem. Amidőn ezt a m. t. hölgy közön
ségnek tudomásása hozom, biztosítom egyúttal 
arról, 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

X SALGÓTARJAN1 
Kószénbánya Részvénytársulat

széntermékei (szobafütésre és ipari czélokra)

NEUMAN JENÓ cégnél
Sátoraljaújhely

rendelhetők meg. Ugyanott legjobb minó'égü apró és 
durva szemű kétszer mosott kovács szén és koksz 

valamint porosz briket kapható. 
Superfosfát-műtrágya Káli só

MODERN Í Z L É S E S

FI NOM

: LEVÉLPAPÍROK
egyszerű és elegáns dobozok
ban, sokféle színárnyalatban, 
legkülönfélébb alakokban és 

mindenféle árban r =

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

SLANDESMANN MIKSA
#  könyv- és papirkereskedésében Sátoraljaújhely
gtt a „FELSŐMAGYARORSZÁGI HÍRLAP" kiadóhivatalában.

Árverési hirdetmény.
Közhírré tesszük, hogy a néhai Haas Adolf hagya

tékához tartozó 186 gönczi hordó kerti bor

1915. évi márczius hó 8 -á n  Délelőtt 11 órakor 
Boörogszerflahelyen

nyilvános birói árverésen el fog adatni,
A borok az árverés előtti órákban a Bodrogszerda- 

helyi pincében megtekinthetők.
A részletes árverési feltételeket a sátoraljaújhelyi kir. 

járásbíróságnál, vagy Kosner Imre bírósági végrehajtónál 
lehet megtudni.

Sátoraljaújhely, 1915. márczius 4.

A h ite lező k .

elelős szerkesztő: Landesmann Miksa Nyomatott Landesman Miksa es Társa könyvnyomdtatiaDan Sátoraljaujehly.
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