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Bőit.
„Minden farsangnak megvan 

a böjtje/4 Ez igaz nemcsak a 
kalendáriumban, hanem a közta
pasztalat szerint a mindennapi 
életben i s : nem dől ez meg a 
világháborúban sem. De milyen 
bó'jt következik, milyen következ- 
hetik akkor, amikor megelőzőleg 
nem volt farsang, mikor ez a vi
dám évszakasz egyszerűen kim t- 
radt a sorból, mert az emberiség 
egészen megfeledkezett róla : el
felejtette a mulatozást, mivel a 
harcban álló nemzetek milliói, a 
népek szine virága ott küzd a 
csatamezőkön, korosabbja gyön
gébbje meg a honmentő s meg
tartó, fenntartó munka más terein 
íejti ki könnyebb és kevesebb 
veszéllyel járó, de éppen oly 
nélkülözhetetlen munkásságát.

Milyen lehet az a bojt, amely
nek nem is volt farsangja ? Olyan 
mint a mostani, amely az egyet
len stilszerü időszak az egész vi
lágháborúnak immár nyolc hóna
pos krónikájában. A nyárutó s az 
ősz még csak megfelelt a nevé
nek : de biz’ a tél eleje s benne 
a karácsonyi-ujévi ünnepkor, meg 
a „három királyok napja44 bizony 
nem érdemelte meg a nevét ez 
idén: a tél hava s fagya helyett 
tovább is a szűnni nem akaró őszi 
eső s térdig érő sár késleltette a 
hadműveleteket és a csapatok 
mozdulatait; a szeretet ünnepén 
magasan lángolt a hadakozó em 
bervilág szivében a gyűlölet,’ az 
újév csak a régi, rossz eszten
dőkből összetákolt fejelésnek 
mutatkozott a jobb, szerencsé
sebb, boldogabb jövendő után 
sóvárgó emberek bízni nem merő 
s csak kétkedve reménykedő tö
mege előtt •, három királyok nap- 
jántöb koronás fő is volt, aki ag
godalomban töltötte a keleti fe
jedelmek emlékére szentelt ünne
pet, akik látták az Ur csillagát 
feltűnni napkeleten. Most bizony 
több uralkodó is akadt, aki látta 
a saját szerencsecsillagát letűnni 
napnyugaton épp úgy, mint ke 
létén, északon csak úgy, mint 
délen.

Egy világrész harca folyik 
most a hatalomért és az igazság
ért: egész világok küzdelme, ti 
táni erők mérkőzése ez a nyers 
erő s a kultúra, az elme palé- 
rozottsága s a szív nemessége 
elsőbbségéért. Ilyen magas érde
kek, ilyen ős erők összeütközése 1 
láttára kinek is jutna eszébe kér-; 
dezni, hiszen eltörpül, jelentékte
lenné zsugorodik össze a kérdés: ■ 
milyen is lesz, de hát milyen is 
lehet az a bojt, amelyiknek nem | 
is volt farsangja ?

Való igaz : ez most a bojtok 
böjtje ! Századok múlhatnak el, 
s adja Isten, hogy évezredek 
múljanak el, mig jön ismét egy 
hasonló szomorú, szigorú bojt az 
emberiség történelmében. A szülő 
gyermekét, a gyermek apját, a; 
hitvesét, a menyasszony vőlegé-1 
nyét, testvér a testvért, rokon I 
az atyatit, jó barát a hü barátot, 
a haza a muakás kezet nélkülözi 
most minden téren. De bátor 
szív  és erős kar áll őrt határat 
inkon s tartóztatja fel, szorija 
vissza ádáz ellenségeinket. Sok 
lesz vitézeink közül nyomorék, 

j  tömérdek a sebesült, számosán 
hullnak el kora sirba szállva : 
mindannyian nemzetünk mártírjai 
a hazaliság vértanúi lesznek. Sír
jukon virág nyílik, egy jobb jő 
vendőnek a záloga, fejfájukhoz 
elzarándokol a nép, hogy tanul
jon lelkesedni s ha kell, meg is 
halni a hazáért. Az életben ma
radt hősök mankója pedig nem
csak intőjel, hanem élő fenyege
tés is lesz minden ellenségünkkel 
szemben, a költő Zrínyi jelszavá
nak igazolásául : „Ne bántsd a 
magyart!“

Ezek a csonka hősök ugyanis 
bénán is tovább fognak harcolni 
a hazáért. Kihull bár kezökből a 
fegyver, nem bírják talán a ka
pát, kaszát sem, de megmarad 
fényes diadalaik, ragyogó példá
juk emléke s az utókor az önfel 
áldozásukból merít erőt ihletett 
nagy tettekre, munkás és odaadó 
hazaszeretetre.

Az erkölcsi diadal már a mi
énk. Reméljük, hogy a hadi di
csőség, a végleges győzelem pál
máját is nekünk juttatja az Ur. A 
bojt után zöld csütörtök, nagy

péntek után husvét következik. A 
feltámadás ünnepét követi az Ur 
Jézus menn)bemenetele s aztán a 
Szentléleknek az apostolokra való 
kitöltése. Jelentesd meg. Uram 
Isten, azokat a tüzes n> el veket a 
mi seregeink e lő t t : hadd lobog 
jón magasan leikökben a tettre 
kész honszeretet lángja, hogy 
vegyenek győzedelmet az ellen
ség megszámlálhatatlan hadai fö
lött. Adj, Uram nekünk dicső, 
békés, boldog, piros pünkösdöt !

Przemysl.
A monarkia nagy északi vára 

tehát már nincs a mi kezünkön. A 
przernysii hősies védősereg ötödféd- 
hónapi körülzároltatás után vitézsé
gének teljében, de eleségének el
fog) tán az ellenség kezébe tette le 
u várat, amelyet előbb haszna.ha
tatlanná tett.

A történelem és az ellenség is 
cserfakoszorut fognak fonni e hat 
rak homlokára, akiknek lelke ép volt 
még az utolsó percben is, amikor a 
harcos lelkét szolgáló romlandó ma 
sina, az emberi test, éhségbe!) és 
nélkülözésben aszalódon meg any
a ira ,  hogy a további eilentái ást 
nem bírta. Mi büszkeséggel és faj
dalommal adózunk a védőseregnek, 
amiyenek derék része magyar volt 
hiszen és amelyet a két ostrom kö
zötti időközben nem tudtak ellátni 
kellő elesógge!. A lelkiiletet bazu - 
ról hozták magukkal e férfiak, ám 
az elesóget bordó háborús vonat a 
rövid szünnapokon viszonlságos kö
rülmények között nem tudott olyan 
gyorsan és olyan dúsan m grakva 
köz^kedni, mint ahogy az kiváua 
tos lett volna. Az eleség elfogyta 
miatt jutottak fogságra egy végső 
és hősies roham után és egyéni 
sorsuk ezzel beteljesült.

Beteljesült Przemysl sorsa is. 
Ara a háborúi rn*g él és mig el-; 
döntetlen. A hadak történelméből • 
tudjuk, hogy a várak szerepe fon
tos ugyan, de nemcsak a varaké és 
a végső döntés nem a falakon bé- j 
vül, hanem a falakon kívül történik 
meg. A porosz-francia háborúban a 
szedáni nyílt csata hozta meg a 
döntést, noha a hatalmas Metz még 
hónapokig is állt azután.

A legutóbbi háború történeté
ből tudjuk p dig azt, hogy Driná- 
polyt a török visszahódította és amit 
mindennél inkább kell tudnunk, *z, 
hogy Przemysl-n kiviil nagy és t rós 
seregünk áiI a síkokon és a hegyek 
között. Przemysl csak a mi kezünk
ben vo t vár. Egyszerű e!pusztult 
város az oroszok birtokában és je
lentősége más, mihelyt sorsa teljessé 
lett.

Az elmúltakon vitatkozni nem 
ebbon az óraban lehet. M.»jd a bé
kekötés után, amelynek esélyeire 
Przemysl sorsa nehogy hatással le
gyen, lesz helye a bírálatnak. Most 
tovább küzd ői. Tudomásul vesszük 
amit önmagunk előtt titkolni amúgy 
sem lehet és harcolunk tovább. 
Paucéltornyok hói va'ó várunk el
esett. várat kell építeni a szivekben 
és a lelkekben és bevehetetlen ci
tadellává kell tenni minden egyes 
katona testet, bo cs vezetéssel, jó 
fegyverekké, eleséggel szóval, amely 
nélkül katona nem nyerhet meg 
háborút.

amerikai magyarok 
a hősök özvegyeinek és árváinak.

A nagy vi ágrengető esemé
nyek, a magyarság hősi küzdelme, 
a magyar haza szorongattatása túl a 
Oceínon élő hazánkfiaiban a meleg 
szeretet, a velünk való érzés 
gyönyörű szimptomáit váltja ki. 
Szivszorongva, lélekzetfojtva lesik, 
várják a Uvo.ban élő véreink gigászi 
küzdelmeinket. És ha vérrel nem 
is tudnak adózni a magyar haza szent 
ügyének, összegyűjtik filléreiket, el- 
kii dik az óhazába, hogy felszántsák 
vele a harcban elesett hősük özve
gyeinek és árváinak arcáról a fáj
dalom, a n 'dkü özés keserű könnyeit.

Egy könnvet fakasztó irás fek
szik előttünk. Ékes bizonyítéka annak, 
hogy a távólság nem szünteti meg, 
csak fokozza az édes magyar haza 
vérrel áztatott rögeihez való hűséges 
ragaszkodást. Távol Amerikában, a 
Pennsylvaniában fekvő Duquesne 
községben 800 zempléni, abauji és 
ungi magyar megtakarított filléreit 
összegyűjti és elküldi a magyar 
belügyminiszterhez, hogy az a hősök 
özvegyei és árvái között osztassák 
ki. A levélből, amelyben a pénz-

készítését, valamint ala
kításokat o l c s ó n  vállal

RADÓ Ö D Ö N N É  Sátoraljaújhely, Kazinczy-utcza 31.
Lapunk mai száma 4 oldal.
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küldemény utrainditását jelzik, a 
következő részleteket kezeljük :

„Távol az óhazától, messze 
idegenben sokszor gondolunk vissza 
gyermekkori játszóhelyeink bérces 
völgyére.

Szeretettel gondolunk vissza: 
— de akkor, midőn a népek mil
lióinak dúló fergetege zug, mikor 
az európai koncerthez az ágyuk 
ezrei szolgáltatják a zenét, amidőn 
a fergeteg ezreit és százezreit 
pusztítja ki honfitársaink sorából, 
akkor szivünk összeszorul — lel
künk sir.

Szeretnénk mi is részt venni 
hazánk védelmében, de a körül
mények nem engedik. így csak az 
árvák és özvegyek könnyeit akar
juk részben felszáritani, a minden
napi száraz kenyerünkből egy da
rabkát letörni.

Gyűjtésűnk első részletét egy 
itteni cég utján küldjük. Duquesoe, 
Pennsylvánia állam egy kis hely
sége mintegy 800 főnyi magyarsága 
gyűjtötte össze a pénzt 8 az első 
részletül 3000 (háromezer) koronát 
kü'd. Ez, mint jelezzük csak első 
részlete hazafias érzésünk meg
nyilvánul ásának.

A pénzt a jelenlegi háborúban 
elesett, kizárólag magyar anya
nyelvű hősök magyar özvegyei és 
árvái javára gyűjtöttük felekezeti 
különbség nélkül ; a kiosztást is fe
lekezeti különbség nélkül kérjük 
foganatosíttatni I

A magyar fegyverek győzel
méért imádkozunk !

28, szám (2)

A magyar föld.
Amióta a háború tart, minden 

gondolatunk a háború körül forog 
Ha két ember összetalálkozik bizo
nyára a háború dolgát is megbeszé
lik. Aki nem beszól is róla, folyton 
reá gondol Még álmában is ez fog
lalkoztatja most a fiatalt és öreget 
egyaránt. Bizonyára akárhány leány 
van, aki gyakorta csatáról álmodik s 
aki álmában maga is kint küzd a 
csatatéren. Ezernyi nagy és kis do
log akad, amely naponkint szinte 
percről-percre figye'meztet arra, 
hogy háborús világban élünk. Ha 
más nem, a kenyér, amelyet fogyasz
tunk, mindig őrt áll, hogy a há
borúról meg ne feledkezhessünk se 
reggel, se délben, se este.

Igen, a kenyér, a jó kukorica
vágy árpakenyér. Ez a mi hűséges 
emlékeztetőnk, S nagyon helyes, 
hogy épen ennek jutott ez a szer *p. 
A kenyérnek a figyelmeztetése ha
tásos, nyomatékos és kell, hogy 
eredményes legyen.

Nem csak arra figyelmeztet ez 
a kenyér, hogy háború van, hBnera 
aarr is, bogy a háborús világban 
különös kötelezettségeink vannak, 
•melyeket hiven teljesítenünk kell

Egyike ezeknek a takarékosság. 
A tékozlás mindig büu, vagy lega
lább hiba volt, m)st kétszeresen az. 
Aki most nem takarékoskodik, az 
nemcsak helytelenül cselekszik, ha
nem a hazája ellen is súlyosan vét,

A másik, amire ez a kenyér 
figyelmeztet, az, hogy kevés az 
élelmiszerünk a pótoluunk kell a hi
ányt. IS most vau itt az ideje, hogy 
e felől gondolkozzunk.

Tejjel mézzel folyó Kánaánnak 
mondották Magyarországot. Az igaz, 
hogy nem szenvedünk hiányt olyas
miben, amit a földtől vártunk. A 
magunk munkája révén azonban 
nem épen sok értékre tettünk szert.

A magyar ember általában ké
nyelmes gazda. Szereti a földjét ra
gaszkodik hozzá, de nem használja 
ki. Rengeteg területek áüauak par
lagon vagy félig parlagon. S a mű
velés alatt álló föld se adja meg azt 
a hozadókot, amelyet okszerű és 
belterjes gazdálkodás mellett meg
adhatna. Pedig a hazánkba beván
dorolt bolgár kertészek megmutat
ták, hogy milyen sokat lehet pro
dukálni aránylag kis területen is, ha 
a föld termőképességét okszerűen ok
ozzuk. U.y látszik azonban, hogy a 
magyar ember seramiképeu sem akar 
bolgár kertészszó átvedleni. Most 
pedig helyesen cselekednék, ha ezt 
tenné.

Nemcsak a lisztünk kevés, ha
nem a marhaállományunk is dere
kasan megcsappant. 11a csak hussai 
és tésztaneraiivel akarnánk továbbra 
is táplálkozni, bizony hovatovább fel
kophatnék az állunk.

Olyan termények után kell 
látnunk, amelyek mar tavasszal vagy 
a nyár elején fogyasztásra kerülhet
nek. Nagy keresletük lesz ezeknek 
8 e mellett ezek a termények való
ságosvédő pajzsai lesznek még meg
lévő gabonakészletünknek és marha
állományunknak.

A magyar főid nagyon alkal
mas arra, hogy ezeket a terménye
ket jó minőségbeu és bőséges raeuy- 
nyiségbeu szolgáltassa Persze nem 
önmagától, hanem a mi munkássá
gunk révén. 11a csak azokat a te
rületeket fogjuk is e nemű művelés 
alá, amelyek eddig semmi hozadé- 
kot sem nyújtottak, máris nagy 
eredményeket érhetünk el.

De hát ki raüve.je meg az e ha
gyott földeket, mikor a muukaerő 
java a harctéren van ? Bátran vál
lalkozhatnak arra asszonyok és a 
gyermekek is. Nem erős, csak szor
galmat kívánó munkáról van szó. 
Erre mír a 14—14 éves gyermekek 
is alkalmasak.

Lássunk hát. munkához. A jó- 
magyar földet rá kell kényszeríteni 
a háborús életrendhez. Ha a béke 
idején hűségesen táplált bennünket, 
tápláljon a háború idején is. Azért 
a nagy szüreteiért és ragaszkodásért, 
araelylyel irányábau viseltettünk, 
adjon most cserébe borsót, babot, 
krumplit, salátát.

A jó magyar fö d nem lesz fu
kar, csak mi ne legyünk restek. 
Ha mi dologhoz látunk, a föld bő 
ségesen fogja ontani áldásait.

Használjunk
hadisegély

póstabélyeget.

A 10. honvéd ezrednek több 
hős tisztjét érte ismét méltó, megér
demelt kitüntetés. Erről -— a mind
nyájunkat büszkeséggel eltöltő — 
hírről egy tábori levelezőlap értesít, 
amely ma jött lapunkhoz. A tábori 
lap tartalma a következő:

Harctér, 1915. III. 17.
Tisztelt Szerkesztőség !
Tudjuk, hogy a Felsőma

gyarországi Hírlap szerkesztősége 
mindenkor örömmel ragadja meg 
az alkalmat, hogy a város házi 
ezredével az érintkezést feuutartva 
annak örömét és dicsőséges mű
ködését szívesen hozza a polgár
ság tudomására. Egy ilyen öröm
napja volt ma is ezrediinknek, 
mert legfelsőbb Hadúrunk kegye 
felénk fordulva, több derék baj
társunkat, méltányolva az ő jeles 
tevékenységüket, kitüntetésben ré
szesítette ; és pedig : Vitányi D jzső 
és Molnár László főhadnagyok a 
katouai érdemkeszt III. osztályá
val iettek kitüntetve; ezenkívül 
elrendelte ő felsége, hogy a leg
felsőbb megelégedés Jankovich 
Tivadarnak újból ; CLókus Zoltán, 
Fiúra István, Nemethy József, 
Peiyku József századosoknak, 
Kodes István főhadnagynak, nem 
különben karausebesi Rácz Jenő, 
Pörgess Izidor és Palasthy Ernő 
tart. hadnagyoknak pedig első iz 
ben adassák ludtul.

Kiváló tisztelettel
K. K. százados

Az élelmezés kérdése.
Azt mondja Az Est egyik Írója, 

hogy a sok tanácskozás nem sokat 
ér. Aki egy marok lisztet ad, az 
most okosabb ember, mindenki más
nál. ügy látjuk mi is, hogy a közön
séget ismételve figyelmeztetnünk kell 
arra is, hogy az is hazafiság számba 
megy most, ha valaki a maga élel
mezéséről gondoskodik és nem várja 
be a hatóságok gondoskodását. A 
spekuláció immár ebben a csupán 
földmivelő allambau is megbirta tenni 
azt, hogy a termények árát indokol
hatatlan magasra éra lte. Ebből a 
rettenetes nagy árból nincs haszna 
sem a termelőnek, sem az élelmezési 
iparnak, hiszen ezek immár bec.-ukni 
kós2 Üinek a boltot s olvassuk, hogy 
egyes városok (Arad) konzorciumba 
állanak a pékkel, mészárosokkal, 
hentesekkel stb. 8 igy csupán csak 
a fennmaradásért dolgoznak a hatóság 
vezetése alatt. Ámde ha nincs 
hasznuk ezeknek, annál nagyobb a 
kára a fogyasztó közönségnek.

Ezzel a megállapítással azonban 
nem fogják az éhezőket ellátni, az 
illetékes körök rajta lesznek, hogy 
ennivalót is adjanak, azonban kérve- 
kérjük azokat a magánosokat, akik
nek vaunak oiy vidéki összekötteté
seik, ahonnan maguknak élelmi 
szereket tudnak sz°rezni, szerezzék 
azt be s ne várják azt, hogy a ha
tóságok szerezzék azt be, amit maguk

is be tudnak szerezni, mert nagy 
lóvén a magukról gondoskodni nem 
tudók sokasága, mindenki, aki maga 
szerzi be szükségleti cikkeit, dicsé
retes hazafiságot végez, mert a be
szerzési munkát megkönnyíti.

De ezek Írják be a liszt beval
lására kiadott számoló cédulára, hogy 
nekik nincs szükségük a hatóság 
segítségére. Azok, akik ily vallomást 
tudnak cédu'ájukra Írni, azok számot 
tarthatnak nemcsak arra, hogy ügyes 
eraberekuek tartsuk, hanem meg is 
kell őket dicsérnünk, mert előre
látásuk most igazáu dicséretes, 
hazafias cselekedet volt.

H Í R E K .

Még m indig
folytatják kisded játékaikat azok a 
lelketleu kufárok, akik a háború 
borzalmait is a maguk hasznára 
akarják kamatoztatni. Pedig nálunk 
nincs eltiltva ezekuek a gonosz
tevőknek nyílt kipellengérezése, mint 
Angliában, ahol már az alsóház 
is kikelt a kormánynak ama rend
szabálya ellen, mely lehetetlenné 
teszi a spekulánsok nyilvános lelep
lezését. Nálunk már hetek-hónapok 
óta olvassuk, hogy itt, vagy amott 
lefüleltek egynéhány jóraadarat. akik 
részint lopás, részint tiltott üzérkedés, 
vagy meg uera felelő portékák szál
lítása állal a hazaárulással egyenlő 
nagyságú bűnt követtek el. Hogyan 
hallhatott ki az emberi érzésnek 
uto'só csirája is ezekből a jól öltöz
ködött gonosztevőkből, igazáu uem 
iehet megmondani. Tudják nagyon 
jól, hogy nincs gonoszság, nincs 
áluokság, ami előbb-utóbb ki ne 
tudódnék, azt is igen jól tudják 
hogy manapság figyelnek minden
kire, kii önösen pedig azokra, akik 
„üz'eti viszonyban" vannak a had
sereggel és mégis napról-napra meg
próbálkoznak egy-egy tolvajlás vagy 
csalás elkövetésével. Bünük egyenlő 
a hazaárulással, mert hiszen romlá
sára tűrnek a hadrakeit seregnek s 
az ilthonmaradoitaknak egyaránt. 
Hasznavehetetlen portékát szállítani 
a hadseregnek, itthon ró unk le
nyúzni még a bőrt is: nem lehet 
más, mint hazaárulás. Papirtaipu 
bakkancsnak s olyau ásónak szállí
tása, mely egyszer a földbevágva 
elhajlik vagy eltörik : a hadsereg 
munkaképességének alászállitása a 
nullára, tehát teljes megbóuitása a 
bennünket védő csapatoknak. Rossz 
élelmiszerek árusítása, készletek til
tott fölhalmozása s hihetetlenül magas 
árakon való árusítása, gyilkos me
rénylet az itthon dolgozó milliók 
ellen. Még szerencse, hogy hatósá
gaink éber figyelme elég időben 
derített világosságot erre a borzasztó 
merényletre és megállította útjában 
azt a veszedelmet, mely rohamosan 
közeledett felénk. Lehetett volna 
tízszer akkora seregüuk, lehetett 
volna bennünk még nagyobb áldozat
készség, föltétlenül el kellett volna 
buknunk, ha a lelketlen spekulánsok 
továbbra is folyathatták volna

POLENAI GYÓGYVÍZ!
Természetes égvényes savanyuviz-forrás. Különleges szer gyom orbaj és köszvény ellen. Kitűnő 
izU, igen UdHŐ ásványvíz. Tejjel vegyítve a legjobb nyálkaoldó szer. Borral vegyítve a legjobb (röccs. 

................  K A P H A T Ó  M I N D E N Ü T T .  ' ..........~ .... .....1.
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gonosz játékaikat. Hála Istennek, 
hogy a nagyobb veszedelemtől si
került megmenekülnünk, mert már 
börtönben ülnek a főbünösök, az első 
osztályú csalók.

—  T íz esztendő a kassai püspöki
székben. Március 12-ón volt tiz éve 
hogy Fischer Co’brie Ágost dr. me- 
gyéspüspükönket kassai püspökün
ket kassai püspökké szentelték. Az 
évforduló napján délelőtt 9 órakora 
Dómban ünnepélyen szentmise volt 
az egyház főért. Szentmise után a 
káptalan, a gremiális papság és a 
hittudományi főiskola hallgatói üd
vözölték szeretett főpásztorukét, akit 
levélben és táviratban sok tiisztelői 
keresett fel püspöksége második 
lusztruma betöltése alkalmából.

— A nagyciyundi rc f lelkész ha
lála. Mint értesülünk ölbey János, 
alsózeraplóni egyházmegyei tanács- 
biró, a bodrogközi Tiszaszabályozó 
Társulat választmányi tagja s a ci- 
gándi Hitelszövetkezet alelnöke, e 
hó 21-én rövid szenved is u án el 
hunyt. A megboldogult a zempléni 
református lelkészi karnak egyik te 
kintótélyes és agilis tagja volt.

—  A főispán értesítése Zemplén 
vármegye gazdaközönsógéhez. A me- 
zőlaborói járásban kiürített küzsé- 
geknek szomszédos varannói és gál- 
szécsi járásokban elhelyezett lakó 
sok munkabíró tagjai elsősorban a 
vármegye gazdaközönségénól fognak 
a tavaszi és nyári munkaidényre el
helyezést nyerni. A munkások csa
ládbeliekkel, tehát g> ermekekkel és 
akiknek vsn, barmaikkal együtt nyer
nek elhelyezést. Akiknek munká
sokra szükségük van, szíveskedjenek 
a főispáni titkári hivatalnál legsür 
gősebben igényeiket bejelenteni, 
ahol a közelebbi feltételeket is meg
tudhatják.

—  Jól telelt a vetés. A várt hi
vatalos vetésjelentés ugyan elma 
radt, de a gabonakereskedelem mégis 
tájékozva vau a mezőgazdasági hely
zetről. A beérkezett raagánjüleuté- 
sek alapján konstatálható, hogy az 
áttelelés kevvező volt. a vetést ele
gendő hótakaró védte a fagy ellen 
és most, hogy a hótakaró leolvadt, 
a vetések mindenütt jól keltek ki. 
Ha az időjárás kedvezően alakú, 
akkor a tavaszi munkálatok ered
ménye elé nagy reménységgel néz
hetünk már azért is, mert a mező
gazdasági Munkálatára az idén a 
kormány nagy gondot fordit,

—  A gabonanemüek bejelentése 
és szállítása Ujhelyben. Schmidt La
jos rendőrkapitány tegnap a követ
kező hirdetményt adta k i :

A ra. kir. miniszterura körren
deleté szerint mindazok, akikuek 
búzából, rozsból, árpából vagy ezek
ből előállitott lisztből olyan kész
letük van, mely a gazdasági év ter
mésének betakarításáig a saját ház
tartásuk és gazdaságuk céljára szük
séges mennyiséget meghaladja, kö. 
telesek ezt három aap alatt bejelen
teni, mert különben azok, akik a 
bejelentést elmuizsztják, két hónapig 
terjedhető elzáréssal és 600 koro
náig terjedhető pénzbüutetéssel fog 
nak büntettetni és a be nem jelen
tett, elrejtett, vagy eltitkolt kész
letüknek a házi és gazdasági szük
ségletet meghaladó részét a ható
ság a törvény értelraóhen a kihá 
gási eljárás során el fogja kobozni.

A birtokos köteles készletét a ha 
tóságilag megállapított legmagasabb 
áron készpénzfizetésért, az Országos 
Gazdasági Bizottságnak át engedni. 
Az elrejtett és eltitkolt készletek 
hatóságilag nyomoztatni fognak.

A m. kir. ruiuiszterium körren
deleté alapján közlöm továbbá azt, 
hogy búzát, rozsot, árpát, tengerit 
burgonyát, valamint az ezekből elő
állitott lisztet és rozslisztet nem 
postai polgári forgalomban, vasúton 
hajón vagy gépkocsin a város terü
letén kívül eső helyre csak szállí
tási igazolvány mellett szabad szál
lítani. Ha a szállítás fuvarlevéllel 
történik, a szállítási igazolványt a 
fuvarlevélhez hozzá kell fűzni. A 
szÁl itási iga/olváuyo kát díjtalanul 
a rendőrkapitány állítja ki. Schmidt 
Lajos rendőrkapitány.

—  Az országgyűlés összehívása.
Az országgyűlést április közepére 
rövid hadi ülésszakra ismét egybe
hívják. Az ülésszak alkalmasint ápr. 
12 én nyílik meg és tárgyalásait tiz 
napra tervezik. Több a háborúval 
kapcso'atos gazdasági javaslaton ki- 
vül ekkor terjeszti elő és tárgyaltatja 
u kormány e képviselői mandátumok
nak a háború tartamára való meg- 
hosszabitásáról szóló javaslatot és 
egy költségvetési felhatalmazást, a 
mely 1915. júniusától az óv végéig 
szól. A k. pviselőnáz és főrendiház 
hadbavoDU't tagjai az ülések tarta
mára szabadságot kapnak.

— Nem rekvirálják a tengerit. A
földmivelésiigyi miniszter által a 
tengeri készletek önkéntes bejelen
tésére engedélyezett második ter
minusa folyó hó 15-óu járt le. Az 
érdekeltség egyelőre még nem tudja, 
vájjon sor kerül e most a kényszer- 
rekviráiás elrendelésére, avagy a 
megállapított maximális árak alapján 
eugednek-e a szabad forgalomnak. 
Értesülésünk szeriut a kormány által 
koűtemplált meuuyiség teljes egészé
ben bejelentett és rendelkezésére áll 
az a mennyiség, amelyet a hadsereg 
és az ország fogyasztása igényel. 
Hogy a bejelentések mértéke tényleg 
megfelel a várakozásoknak, az ki
tűnik abból is, hogy a fontosabb 
fogyasztási körzetekben muris ele
gendő tengeri lisztkészletelí halmo
zódtak fel. Kétségtelennek tekinthető 
tehát, hogy a tengeri kényszer- 
rekvirálására nem jön sor, hanem a 
meglevő készleteket fokozatosan és 
és szükség szeriut veszik át.

— A „Magyarország" a háború 
kitörése óla a legtökeletesebb és 
legfrissebb tudósításokat ujujtja a 
világháború eseményeirő'. A „Ma
gyarország" minden tu'zást elke
rülve, üuinden igyekezetével azou 
van, hogy tárgyilagosan tájékoz
tassa a magyar közönséget Európa 
nagy válságáról és a harctéri ese
mények rő1. A „Magyarország" a 
külföldi semleges középpontokban 
állandó tudósítókat tart, s ezek se. 
gitségóvel mindig elsőnek közi a 
legfrisebb híreket. A „Magyarország" 
úgy a háborús hírszolgálatának meg 
bizhatóságával, mint egyéb közle
ményeinek magas nívója és érde
kessége révén, mind pedig a lap sze
rencsés megjelenési ideje folytán a 
legterjedtebb és legnépszerűbb ma
gyar napilap. A «Mj*gyarország» 
előfizetési ára negyedévre 8 korona 
félévre 10 korona egérz évre 32 
korona,

jtöai távirataink.
A m in isz tere ln ö k ség  sa jtó o sz tá ly én a k  h ivata los  

k ö z lé se i.

V i s s z a v e r t
erős orosz támadások.
1 5 0 0  f o g o l y .

Budapest, márc. 25.

Az osztrák-magyar vezérkar je len ti :

A. Kárpátokban csapataink az uzsoki 
szorostól nyugatra eső arcvonalon erős 
orosz támadásokat visszavertek, a harc 
tart.

A tegnapi nap egyes szakaszon nyu- 
godtabban telt el, az ellenségnek ismét 
1500 embere került fogságba. Wiszkovnál 
meghiúsult egy ellenséges támadás, ame
lyet az általunk 22-énjelfoglalt állások el
len intéztek, a harcvonal többi részén 
nem történt lényeges esemény.

A déli hadszíntéren utóbbi időben a 
Duna és a Száva mellett elszigetelt ágyu- 
harcok voltak, az általános helyzet nem 
változott.

Hőfer a ltáb orn agy ,
a vezérkari főnök helyettese.

Berlin, márc 25.

A német nagyvezérkar közli :

A k e le ti h ad szín téren  a z  o roszok n ak  
A u gu sztow tó l k e le tre  é s  d é lk e le tre , v a la 
m int J ed n o ro zek n á i°é s  P rasxn isztő l é s z a k 
k e le tre  ellen ü n k  in téze tt  tá m a d á sa it  
visszavertü k .

Berlin, mire 25.

A nagy főhadiszállásról hivatalosan jelentik :

A n yu gati h a d szín téren  a  M aas m a 
g a sla to k o n , V erduntól d é lk e le tre  é s  a  
H artm ann-W eilerkopfon fo ly t je le n té k 
te len  csa tá ro zá so k tó l e ltek in tv e , a m e ly e k  
m ég  tartan ak , csak  tü zérség i harcok  
vo lta k .

/  1

/  /  / /  //
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Ajáuljuk a t. építő, építész és raészkereskedő urak szi
ves figyelmébe az áltatunk 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 
Zemplén-íaSamóczi mész- és agyagipar

telepe Sátoraljaújhely, 
Sürgönyeim : Bankegyesület. Telefon 32.
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Tisztelettel értesítem a m. t közönséget. hogy a

K l e i n  K á l - f é 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 u m e n f  e  1 d  J e n ő

2  gyári portás egészséges, erélyes, józan, fel
tétlenül megbizhajó, magyar, német és tót nyelvvel biró, 
a katonaságtól mentes ;

1 kO V áC S, aki géprészek kovácsolásában és patkó
zásban tökéletes;

3 —4  lak atos nőtlen, kiváló jó géplakatos — 
felvétetik.

Ajánlatok személyesen vagy írásban a fizetés meg
jelölésével azonnal a Tőketerebesi ezukorgyárhoz 
intézendők.

TMODERN Í Z L É S E S

FI NOM

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

mindenféle árban .....

k a p h  á t o 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.

Felelős szerkesztő: Landesmann Miksa

X SALGÓTARJAN1 
Kőszénhánya Részvénytársulat

széntermékei (szobafütésre és ipari czélokra)

NEUMAN JENÓ cégnél
Sátoraljaújhely

rendelhetők meg. Ugyanott legjobb minőségű apró és 
durva szemű kétszer mosott kovács szén és koksz 

valamint porosz briket kapható.
Superfosfát-műtrágya Káli só

ORVOSOK
állítják, hogy köhögés ellen 

legjobbak a

Kaiser-félő
ell-liíimiell

a 3 fenyővel.

Milliók használják

K öh ögés
rekedtség, hurut, elnyálkásodas 
fojtóköhogés és t.ukhurut ellen 
él a meghűlés mellőzéséül.

közj. hitelesített orvosi 
és magánbizonyitvány 
kezeskedik a biztos 
sikerért.

Nagyon jóízű bombon.

lmüjiálU 101,1 doboz á 601.
Kaphatók : Hrabéczy Kálmán 
drogériájában, Kjncsessy Peter, 
Kadar Gyula, Kardos Zsigmond 
es Éhlert Gyula gyógyszertárá

ban Sátoraljaújhelyben. 
Kronovits Miksa gyógysz. Nagy- 
mihály, Fábián Minőid gyógysz. 
Homonna, Hazay Géza gyogy- 
•certrában löketerebes lolvay 

Imre gyógysz. Nagymihály. g
M in a  l e i n t i

padlófénymáz
tartósságánál gyor
san száradó képes
ségénél fogva utol
érhetetlen kiváló mi
nőségű padlókence.

Egyedüli raktár Saujhelyben
Ifj. Klein Jak a b n á l

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

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

földi anyagok.
Telephon 22. sz,

Császárfürdő Budapest 
Nyári és téli 

gyógyhely, a magyar irgalmas rend tulaj
dona. El ső rangú  kenes hévvizü radioaktv- 
gyogyforráeai ; m odern  berend ezésű  g ő z 
fürdő, kényelm es iszapfürdők, iszapboro
gatások, uszodák külön hölgyek ős urak  
részére,  Török-, kö- és márványfürdők, 
hőlég-, szénsavas- és villamos-vizfür- 
dők. A fürdők k itű nő eredm énnyé,  
haszná l ta tnak  főleg csuzos bántál mák
nál és idegbajok ollon. Ivó kúra a lóg. 
zőszorvok l iu ru tos e set e iben  s a l te sti  
pangásoknál.  2UÜ kéoyolmes lakószobái 
Szolid kezelés,  ju tá n y o s  árak.  t íyógy-i  
és zouodij  nincs,  l ’rospoktus t  in gyen  
és bérm ontve küld

Az igazgatóség

Kazinczy-utcza 5 sz. alatt 
az emeleti m áju s h ó  1 -tő l,
a földsznti lakás a zo n n a l 
kiadó.

Bővebbet: R osen b erg  
Sámuelné Kazinczy-utcza 5 sz

II.
Jó anyák gondoskodnak arról, 

hogy gyermekeik tápláló és Ízletes 
édes tésztákat kapjanak vacsorára. 
Kevés fáradtsággal, olcsón, kitűnő 
édes tésztákat, készíthetünk Oetker 
féle pudding-porokkal, melyek kü
lönbözők mint pl. vanília, málna, 
mandula, citrom és csokoládé izek
ben kaphatók s a kicsinyek által 
ujjongó fogadtatásban részesülnek. 
Egy 15 filléres puddingpor cso
magból fél liter tej, 2 tojás és 5 
dg. cukor hozzáadásával kitűnő 
vacsora készíthető 5—6 gyermek 
részére. Minthogy pedig a puddin- 
gokat gyümölcsízzel, tejföl nélkül 
készítjük, ezen szerek kozzák a 
jóizt valamint a tápértékét.

Menyasszonyi kelengye
bevásárlásnál ajánljuk

Szegő Sándor
áruházának nagy fehérnemű osztá

lyát. Elsőrangú áruk, olcsó árak

ÜZLETI, GAZDASÁGI ÉS 
PÉNZTÁRI KÖNYVEK
JUTÁNYOS ÁRON 
- - - - - = - - - - - - =  K A P H A T Ó K

IlilllU JllRMl
könyv- és papirkereskedése

S B 11 Sátoraljaújhely. I B I I
Telefon 10 szám.

Nyomatott Landesman Miksa es Társa konyvnyomduniáoun Sátoraljauiehly.
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