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yikik magyarok 
és mégis idegenek.

Vannak elegen közöttünk, akik 
még ma sem tudják átérezni és 
annál kevésbbé tudnak aszerint 
cselekedni, hogy jelenleg mindé- 
nik honpolgárnak — akár fegy
verrel, akár polgári munkával — 
minden áldozatra készen csata
sorban kell állania a fenyegetett 
haza védelmében.

Vannak elegen, akik gondolni 
se látszanak arra, hogy száz meg 
száz kötelesség, száz meg száz 
égető közszükséglet követeli a nem
zet fiainak s leányainak megfeszített 
egyéni tevékenységet s anyagi 
áldozatait.

Ezek a passzív részvétlenek 
úgy járnak-kelnek közöttünk, mint
ha idegenek volnának, mintha 
semmi közzük nem volna a há
borúhoz és érdeklődésüknek leg
feljebb annyiban adják bizonysá
gát, hogy ők — a leghangos- 
sabban elégetlenkedők minden
nel szemben, amit mások helyet
tük is tesznek.

Ezek a saját polgártársaink 
köréből kikerülő idegenek körül
belül igy okoskodnak a maguk 
becses személyére nézve: En 
úgyis csak egyetlenegy ember va 
gyök és nincs abban semmi kára 
a hazának, ha egyedül én nem 
fogok fegyvert, ha egyedül én 
süttetem nullás lisztből a kenye
remet, ha egyedül én nem adom 
hadi célokra a magam száz vagy 
ezer koronáját. Hiszen harcolnak 
elegen, koplalnak elegen és ada
koznak elegen. Mit számit az, ha 
egyedül én nem vagyok köztük 
és nem hagyom kizavartatni ma
gamat a béke idején életem 
medréből!

Ki nem ismer olyanokat, akik 
efféle okoskodásban lelki meg
nyugvást látszanak találni ? Es 
azoknak a sorában, akik híven és 
becsületesen teljesítik kötelessé
geiket, ugyan kinek nem esik 
egyszer-máskor igazán nehezére 
hogy őszintén meg ne mondja 
véleményét az ilyen embereknek, 
akik elég lelketlenek, hogy ösz- 
szetett kézzel s többnyire rossz

indulatú birálgatással szemléljék a 
nemzet élet halálharcát !

Hát ne essék nehezünkre a 
véleménymondás. Nem csupán 
jogunk ez, de egyenesen köte
lességünk.

Kozveszedelem napjaiban, há
ború idején egyszerűen nem igaz, 
hogy senkinek semmi közzé ah
hoz, hogy valaki miként él, mi
ként munkál, miként áldoz, miként 
gondolkozik ?

Mint honpolgár soha annyira 
nem vagyok föltétlenül szüksé
ges, aktív szerve az állam testé
nek, mint éppen háborúban ! Soha 
annyira nem hat hasznosan vagy 
károsan az egyéni viselkedésem 
az egyéni szervezetre, mint ami
kor a hazának reá törő külső el
lenséggel kell összes erőinek meg
feszítésével szembeszállania 1 Soha 
annyira nem áll az mint ebben 
az esetben, hogy bármily pará
nyi része vagyok a nagy ország
testnek, az én működésem hiá
nyossága csak úgy megzavarhatja 
megbéníthatja az egyetemes szer
kezetet, mint például egy óramű 
pontos járását a legkisebb sze
gecske meglazulása.

Ezt megértve, ne sajnáljuk a 
fáradságot, hogy számontartsuk 
és honpolgári kötelmeik tudatára 
ébresszük az olyanokat, akik fo
gyatékosán vagy sehogyse telje
sítik kötelességeiket. Értessük 
meg és éreztessük velük, hogyha 
idegenekként viselkednek, hát mi 
is alkalmatlan igeneknek tekintjük 
őket, — most és mindenkor.

Osztrák hangok.
Irta: Baintner Hugó dr.

a kassai jogakadémia tanára.
M-íg nem zárult le a közveszélyes 

örültek jelentkezése, kikről Tisza 
István gróf megemlékezett. A mosta
nában megjelent két osztrák po inkái 
röpirat szerzői közül is az egyik a 
dualizmust akarja megbuktatni a 
németek vélt érdekében. Erre akarja 
a háború hatásait fölhasználni. „Mi
lyen lesz a monarchia a háború utáu?“ 
ezen töri a fejét a magát aktív 
politikusnak mondó szerző. A foede- 
ralismussal akarja megdöntőm a

dualizmust, megtörni a magyarságot 
és erősíteni a németséget. Egy-egy 
német, délszláv, lengyel és magyar 
tagállamot akar létesíteni nyilván 
azzal a célzattal, hogy. a középpont
nak megmaradó szövetséges állam 
vezetése a németek kezében legyen.

A történeti cseh nemzetet, a 
melynek jogos igényei felől Deák 
Ferenc méltányosan gondolkodott, 
amelynek segítségére Bethlen Gábor 
a fehérhegyi csata idején Hadakat 
kíi dött es amelynek e.égedetlensége 
aaadalya az osztrák állam kouszo- 
lidaciojauak, — úgy akarja iebirui, 
hogy azt a leugyelektől és dól- 
sziavoktól íö.szabadított német tag 
allamba kényszerítene bele. A ma
gyarokat nyilván a délsziavoltaa: 
akarja hátraszonttatui.

Érdekes a másik röpirat, mely
nek „Partpolitika és közösség 
Ausztriában és Magyarországon" a 
cime. Szerzője hasonlókep ueiu ne
vezi meg magat.

A magyar politikai pártoknak a 
magyar ailam védelmében való 
egyesüiese ragadja meg figyelmet 
es fo.tűnik neki, hogy Ausztriában 
ez nincs igy. Mikor ptdig ennek 
oaát kutatja, arra az eredméuyre 
jut, hogy az osztrák partok eszme 
világából az anaiueszme, műit indító 
motor hiauyzk. Mindegyig partnak 
csaa purli^urnns, tartományi vagy 
uumzclisegi létalapja vau.

A megaiiapitas helyes és vau 
igazság a következtetésben is, a 
melyre jut, hogy t. i. az osztrák 
pártrendszert magyar mintára keli 
alaiakitani, a partikuláris programmok 
helyébe szelesebb, államérdekeket 
méltányló elveket keil tenui. Téve
dése azonban a szerzőnek, hogy ezt 
a célt közvetlenül a panreudszer 
atalakilasav al gondolja elérhetni; 
holott ez csakis u történeti.eg ki
fejlődött nemzeti és politikai iudivi 
dualitásoknak természetes politikai 
funkciókba való visfczahely ezesével 
valhatik lehetsegesse: azaz közjogi 
alalaku.ássai. Erre mar Ddák Fcreno 
gondoit és Ausztriára nezve a lehe
tőséget erre bölcs előrelátássá! az 
1867 ; XII. t.-cikkben is foutartotta.

Használjunk
hadisegély

póstabélyeget.

Két érdemes tisztviselőről.
*

Kelner Sámuel alkapltány nyu
galomba ment. — Schmidt Lajos
kapitány tegnap töltötte be
24.-lk évét a rendőrségnél.

*
A képviselőtestület a múlt hót 

végén foglalkozott Kelner Sámuel 
reudőralkapitány nyugdíjazási kérvé
nyével. Harmincöt évi hűséges, 
szorgalmas, kötelességtudó munkás
ság után adta be nyugdíjazási kér
vényét Kelner alkapitany, akinek 
markáns és szimpathikus egyéniségét 
mar annyira megszoktuk a maga 
hivatalában, hogy a rendőrséget már 
szinte el sem tudjuk nélküle képzelni. 
Ha vezetőszerepet nem is játszott, a 
jól végzett muuka öntudatával te
kinthet vissza hosszú hivataloskodá- 
sara, amely alatt a rábízott munka
kört mindig legjobb ludasa szerint 
híven és pontosan latta el. A mellett 
azonban, hogy a kötelességteljesités 
embere voit, meg volt benne az a 
jóindulat, a közönség erdekei iránt 
való érzék is, amely a jó tisztviselő
nél elengedhetetlen. A feltétlen 
korrektség és megközelíthetetlenség 
egészítette ki az aikapitany tisztvi- 
se.ői jellemképet s igy nem csoda, 
ha városszerte áitaiauos szimpáthia 
vette körül.

A képviselőtestület is méltá
nyolta ezeket a szempontokat s 
amidőn kérésére a nyugdíjaztatását 
kimondotta, egy úttal jegyzőkönyvileg 
elismerését fejezte ki az alkapitany 
hosszú ós tevékeny hivataloskodása 
felett s elhatározta, hogy illetékes 
helyen kérni es illetve javasolni 
fogja Kelner Sámuelnek kitüntetésre 
való felterjesztését.

Mi is igaz elismeréssel búcsúzunk 
a város távozó derék tisztviselőjétől, 
akirói inég feljegyezzük, hogy mint 
polgár hosszú évtizedeken at rendit- 
heteileu hűséges közkatonája volt a 
negyvennyolcas függetlenségi párt 
elveinek.

Az alkapitanyi állásnak helyette- 
sitá utján való betöltését a képviselő- 
testület egyelőre a lpolgármesterre 
bizli.

*
Változással nem jár ugyan, de 

azért nem kevésbbé jelentős moiaa- 
nata a városi tisztviselői karnak az

RADÓ

készítését, valamint ala
kításokat o l c s ó n  vállal
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a jubileum, amely a jubiláns szerény 
sége folytan a legcsendesebben, — 
ugysaólván titokbau, — folyt le, de 
annál bensőségteljesebb volt.

Tegnap, április elsején telt b 
huszonötödik éve, hogy Schmidt 
Lajos rendőrkapitány az újhelyi 
rendőrség szolgálatába lépett, miután 
előbb 10 éven át a vármegyét szol 
gálta. Aki Schmidt Lajos erőtől 
duzzadó, délceg, fiatalos alakját 
latja, az előtt szinte hihetetlennek 
tűnnek fel az adatok s úgyszólván 
UltpUsfs száruba megy Ujhely város 
rendőrkapitánya már 35 évi közpá
lyára tekinthet vissza.

A város egész közönsége öröm
mel látja és üdvözli e hosszú szolgá
lat után munkaereje te'jében a kivaló 
tisztviselőt, aki azonban minden 
ünneplést elhárított magatói, u^v 
hogy csak a legcsaiádiasabb jellegű 
üdvözlés volt a jubileum napján 
tiszt társai részéről.

1
A keresztény világ ezekben 

napokban ünnepli a nagyhetet. A 
kárpáti óriási csata még távol áll 
a döntéstől és a nagyhét, amelybe 
most indulunk, harmincharmadik 
hete már ennek a háborúnak. 
Harminchárom hét; és mostan 
még a fegyverszünet lehetőségét 
sem említik, mint tették karácsony 
előtt.

Karácsony előtt legalább le
hetetlen vágy, teljesíthetetlen kí
vánság vo t a le y verszünet gon 
dolata, most husvét előtt meg 
ennyi sem. Gondolni sem már rá 
senki es minek óhajtani azt, ami 
amúgy is teljeséggel teljesithe 
tétlen.

A háború mintha mintha most 
érte volna el krízisét. A lob most 
a legégőbb, a seb a legfájóbb 
Minden tünet olyan, mintha ment
hetetlenül és óvhatatlanul és 
örökre volnánk eljegyezve a há
borúnak, a szenvedéseknek, a kí
noknak.

Mintha minden düh most ger
jedt volna legmagasabbra, mintha 
minden harag most csúcsosodott 
volna a legélesebbre. És remény
telennek látszik az égbolt, lelhők 
megszakítatlan kárpitja rajta, ép
pen úgy, mint volt ama pénteki 
napon, sok száz esztendővel ez
előtt, amikor az Isten fiái a kál
váriára vitték. Nagypéntekje van a 
földnek.

Kegyes öncsalásnál nem volna 
más, ha azt remélnők, hogy hus- 
vétra, rövid napok, rövid órák 
múlva fel fog támadni az isten
emberrel együtt a fold is. iVlinden 
józan számítás, a háborúnak ed
digi minden tapasztalata (és e 
hosszú háború annyi alkalmat 
adott a tapasztalásra ellent mond 
annak a sajnos nagyon vaioszi 
nütlen föltevésnek, hogy az öl
döklések mihamarabb vegett ér
nék. Napok nem hozhatják meg 
a békét, amely után mindenki

sóvárog, minden ország lakossága 
egyformán. Még verejtékezni kell, 
küzdeni, szenvedni.

Az erő még nincs fogytán, 
újabb és újabb próbák és meg 
próbáltatások várnak ránk. A 
hadviselőknek még egyike sincs 
szivensztirva, még egyik s m dik
tálhatja a másiknak a békét és 
el nem képzelhető, hogy ennek a 
háborúnak másforma béke vessen 
véget, mint olyan, amelyet a győző 
feltétlen kényekedve diktál a le- 
győzöttnek. Hiszen ha nem úgy 
volna, akkor öt esztendő múlva 
újra lángban állna a világ és 
nincs ma egyetlen ember, aki 
ennek a véres és tüzes játéknak 

megismétlődését kívánná. És a 
háborús hatalmak egyike sem 
lesz belátható időn belül abban a 
helyzetben, hogy még egyszer 
olyan hadsereget tudjon kiállítani 
amilyen a mai háborúk folytatá 
sához szükséges. Még szenved
nünk kell. hogy nagyon áldásos 
béke boruljon az emberiségre. 
Még szenvedünk, a föld nagy
hete még t a r t !

Igazságügyi törvényhozásunk s 
közigazgatánu ik nehéz de fontos föl
adata megtaiá ni a kellő határt az 
egyéni szabadság védelme s az 
egyénnek a közérdekében való igény 
bevétele között, ámde a közösség 
érdekeiuek köpvise ői sokszor haj
landók túlkapásokra, illetéktelen 
kedvezmények nyújtására s igény
bevételére.

így tapasztaljuk azt is, hogy a 
sajtóceuzura kezelése nem egészen 
felel meg a következményeknek.

Szükségesnek tartjuk ezenkívül 
a tisztviselők (ideértve katonai tiszt
viselőket is) és magánszemély kö
zötti viszonynak szabályozását, nem 
csupán abban az irányban, hogy a 
magáufél elé tenyeret nyújtó s a 
nyújtó s a baksist elfogadó hatósági 
személy kiméiet nélkül büntettessék, 
büntetőjogilag ott, hol a megveszte
getés nyilvánvaló, fegyelmileg ott, 
hol annak ála'akjai. leleplezett for
mái jelentkeznek s ott, hol a tiszt
viselők (ideértve a katonaiakat is) 
egyeseknek illetéktelen kedvezése
ket nyújtanak.

A jelentést többek hozzászólása 
után némi módosítással elfogadták

állatok húsát, mert ez lényegesen 
megdrágítaná a táplálkozást. Viszont 
azonban a hús nem elsőrendű élet- 
szükséglet, mint a tej, s egy eset
leges szervezetten fellépő bojkott
nak meg lenne az a hatása, hogy 
redukálja az árakat. Bécsben az 
asszonyok bojkott alá a sertéshúst 
és 3 nap alatt 30—40 fillérrel csök
kentették anuak kilónkénti árát. Ha 
Ujhelybeu a közönség 3—4 napig 
mellőzni fogja a husevést, ennek 
feltétlenül meg lesz az a hatása 
mint Bécsben, s az árak, ha nem 
is o'csók, de mindenesetre elfogad- 
hatóbbak lesznek.

A kassai ügyvédi kamara 
közgyűlése.

Sí-
Ügyvédek dolgai. — Sajtöcenzura. 

Harc a baksis ellen.

Ügyvédi kamara t 
évi rendes közgyü-

A kassai 
heten tartotta 
lesét.

Stekker Karoly eluök fél 10 
urakor uyitotta a közgyü est s üd 
vozóite a megjelent tagokat. — 
E/Utau Klein Füiöp dr. titkár felol
vasta a terjedelmes évi jelentést, 
melyet a törvény élteimében az 
igazságügy miniss terhez terjesztenek 
föl.

Az ügyvédek létszáma a kassai 
satoraljaujheiyi törvényszékei 

területén az 1914. év végén 233 
voit, vagyis az előző évvel szem 
ben 10 zel kevesebb. Úgy vedhe.yet- 
les egy jegyeztetett be. Úgy vedjelöit 
ez eV végeu 60 voit bejegyezve, 
vagyis az előző év letszamuuai 7-te. 
kevesebb,

Fegyeimi ügyben öl ügy ved 
ellen 64 panasz érkezett, melyek 
tárgyalásai 4 vétkességet, 1 nem 
vétkességet eredményeztek. A vét
kesség kimoudasavai 3 esetben Írás
beli feddés, 1 esetben pénzbírság 
alkalmaztatott büntetésként.

A kamara két segélyalapja tő- 
kevagyonabói 10—10, ósszesbu 20000 
K. összegű hadiaoicsöut jegyeztek. 
A háborúval kapcsoiatjau a vaiatzi-

H asználjunk  
Szervezzük  a

A tc-j es husszÜKségiet 
egyre sürgetőbben követed a 
o duót. Az eddigi ankótekeu 
megalapítás szögeződött le, hogy 
lej vaiu&agbau kevés van, mert i 
meglevő mennyiségben Ujheiy nagy 
szánra betegállományát is tapiá ni 
kell, emelett az ellési idő is tart, s 
csak annak letelte után lehet a tej
mennyiség növekedését varui. Éhez 
jaru a tej folytonos drágulása, mely 
a maximális arakat figyelmen kívül 
hagyja, s amelyet a közönség az ál
tál istapol, hogy maga is drágabbau 
vásárol, ahelyett, hogy a hatósági 
arak túllépőit rendőrkézre adná.

Addig is, míg az eliés ideje ie- 
jár s a tej olcsóbb lesz, felhívjuk a 
közönség figyelmét arra, hogy a 
tejszüksegiet fedezésének egy ol
csóbb módja ail rendelkezésére, miut 
a piaci vásár as. Ujheiyben megfő 
leiő mennyiségű tojivouzerv áll s 
kozöusfg rendeiivezest re, mely táp
láló erő es tisztaság szempontjából 
föltétlenül mégha.adja a piacon áru
sított tejet, s öiueiiett lényegesen 
OlCaobb. Ha a tej folytonos drágu- 
aoauak gatat kivauunk vetni, ezt

Egy 34-es baka
véleménye a háborúról és a 

drágaságról.
Jóslás a lövészárokból.

— mdre. 27.
A vármegye egyik falujában le

velet hozott a tábori posta egy sze
gény öregasszonynak. A legényfia 
irta, aki mint az „Úristen első ba
kája" fent harcol az északi harctó- 

, ren. A levél igy szól:
Lengyelországnak Totnasow nevű 

városától nyugatra levő községből 
küldöm pár soraimat, kívánom a min
denható jó Istentől, hogy ezen pár 
sor írásom a legjobb és legfrissebb 
egészségben találja. Eu hála Isten, 
egészséges vagyok, arait maguknak 
és hát az egész családnak is tiszta 
szívből és a jó Istentől kívánok. 
Kedves édes anyára, továbbá tuda
tom, hogy nagyon hosszú háborúra 
vau kilátás, tehát arra felkérem ked
ves anyám, hogy lega>ább félévre 
való élelmet szerezzenek be,

Oda
haza hálát adhat a mindenható 
nagy Úristennek, hogy a mi orszá
gunkban nincs ellenség,

uany a hadiszo.gumira bevonult ta-j legfőtvépeii aiuvor emeljük
gok csaiadjtuuaK támogatását is el
határozta es ezt kölcsön lormtjabau 
eszKüzö le is.

A hadbavouu t ügyvedek és 
ügy vedje-üiiek segiteae targyabau 
a Humora fe.iratot terjeszt a mi-ász 
tere.nŐH eie. A kamara tagjai Közül 
maganv-rtesü.es sz> riut — nit-rt erre 
nme- hivat* o» adat — 6Ü ügyvéd 
es 30 ügyvedjr-iölt te.jesii tényle
ges Katonai szó ga atot.

ha a
piaci eiadoa ulserü.esevol pressziót 
gjaKuro uuK reujUtw. Bizonyos, hogy 
ha a tejKonzerve .kei való tap aiko 
zas folytan, meiy esősorban a nagy 
készleteket togy^sztó korhazak és 
katonaság rész-re volna kívánatos, 
sajat haaznUKat veszeiyeztetve lat
jak, ónként fogjak azt redukálni.

A hús tekinteteben a helyzet 
más. Itt nem áll moduukbau kon- 
ztrvtkkei helyettesíteni a levágott

Ezért hát nyugodjon 
meg édes anyám, hogy ón távol va
gyok, mert inkább legyünk idegen 
országba, mint ezek a gazemberek 
gyöjjenek szép hazánkba.

Tóni öcsém még Zágrábból irt 
levelet, ott van beosztva, tehát ez
zel zárom soraimat, maradok kéz- 
csókoló harcos fia itt az idegen or
szágba, üdvözletem küldöm a roko
noknak és ismerősöknek. A tekin
tetes urat is tisztelem párjával 
együtt, mondja meg néki, csak bíz
zanak a boldogóágos Szűz Máriába, 

magyarok nagyasszonyába, mert 
o ád nekünk erőt és egészséget, 
hogy megmentsük a hazát vad el- 
enségtől, ezzel zárom soraim, mara

dok szerető fia, egy hazavódő 34-es 
magyar baka 1

SZOLYVAI
MUGYHAJTÓ ÉS HUGYSAVOLDÓ GYÓGYVÍZ.

Dr. K étly , Dr B ókái, Dr W id erh offer or- 
v o s-ta n a ro k  n y ila tk o za ta i a la p já n  e ls ő  
rangú g y ó g y h a tá s ú : csu z, k ö sz v é n y . h é -  
ly a g , v eseb a jo k n á l, e zu k o r b e te g sé g , h u a  v> 
h o m o k , e p e k ő , é tv á g y ta la n sá g  é s  g y o 
m o r b e te g sé g  e llen . KitUnő izü Üdítő Ital.
K a p h a t ó  m i n d e n ü t t .
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Postai közlemény.
Értesítem a közönségét, hogy 

folyó hó 1-től kezdve az itteni 
postai hivatalnál katonai cenzúráid 
bizottság működik.

Miheztartás végett telkérem a 
közönséget, hogy úgy a közön
séges, mint ajánlott küldeménye
ket nyitva adják fel. Nyitva adan 
dók fel a csakis 350 gramm 
súlyig terjedhető s tábori posták
hoz is küldhető áruminták is. 
Postautalvány szelvényére, vala
mint a szállítólevél szelvényére 
semmiíéle Írásbeli közleményt fel
írni nem szabad.

Nem lehet feladni oly pénzes 
levelet sem, amelyben levél (Írás
beli közlemény) helyeztetett el. E 
célból a íelado a pénzeslevelben 
a pénzt a felvevő tisztviselő előtt 
helyezi el éz azt ott a posta- 
hivatalban a felvevő tisztviselő 
előtt zárja le.

Gerö Alfréd,
m, kir. postahivatal-vozotő.

30. szám (3)

UjhelyésPrzemysl

Búcsú a Przemyslt 
védő újhelyiektől

Sok újhelyi éa zerapléumegyei
sziv sajog, sok fájó gondolat subán 
el tőlünk a przeraysli romok felett. 
Újhelyi és zeraplónmegyei fiuk, test 
véreink, barátaink, rokonaink véd
ték a várat, amelynek pusztul ísa uj 
dátumot jegyzett a világtörténelem
ben. A mi fiaink mind hősök voltak; 
az utolsó falat élelemig, az izmok 
erejének végső megfeszítéséig he
lyükön álltak, Legendák fognak szü 
letni és élnek majd időtlen időig, 
szájról-szájraa, aparól-fiura, arról a 
ragyogó vitézségről, amelylyel a 
magyar fiuk védték Przemysl várát. 
— Fáj a szivünk, mert nem tudtuk 
megváltani hőseinket a szenvedé
seiktől és a sors kegyetlensége foly
tán nem bírtuk elhajtani az orosz 
tengert a magyar sziget fulai alól. 
A fájdalmunk azonban büszke, mert 
fajtánk most, a szenvedések kis szi
getén is megtai tóttá nemes lulaj 
donságait, történelmi ékességü csil
logó erényeit. Külső ellenség nem 
bírta kezükből kiütni a fegyvert. 
Es a przeraysli hősük között is el
sők az újhelyi és zeraplénmegyei 
testvérek. — Dicsőségük a mienk 
is, e városé, e vármegyéé, araelyuek 
annaleseiben adjauak aranylapokat 
hőseink örök ragyogásu neveinek,

*
Ara a fájdalom joga ha meg

kapta a magáét, sokáig álldogálni 
most nem szabad a romhalom felett, 
melynek tegnap még a bevehetetlen 
Przemysl volt a neve. A hadveze
tőség bizonyára, amilyen nyíltan 
adta tudtul a kegyetlen hirt, úgy
szólván az első pillanatban, olyan 
őszinte meggyőződéssel teszi hozzá, 
hogy az általános harctéri helyzetre 
a vár feladása befolyással nincsen. 
Ez bizonyára igy is van, hiszen a 
mi harcuuk nem Przemysl körül, 
hanem a mi határaink körül folyik 
már hónapok óta s Przemysl birto 
kával nem lesz erősebb az orosz of- 
fenziva, mint eddig volt. Mindazon
által gyorsan elsiklani az esemény 
felett, szépíteni, letagadni, aztán sü
ketté tenni magunkat s vigasztaló- 
dást keresni abban, hogy a néme
tek visszafoglalták Memelt és a 
Zeppelinek gyújtogatnak Párisban : 
ez a tempó, ami nem is illene hoz 
Kánk, szükség sincsen rá, Igenis fe
kete hir ez, de nem ok a f< kete 
látásra és a fantázia rémeinek raoz 
gósitására. Ahol kell. ott bizonyára 
már előbb levonták a tanulságot, 
hogy félni nem kell, de ügyelni

szükséges, — nekünk nincs egyéb 
tennivalónk, mint férfiasán szemébe 
nézni a sorsnak, tudomásul venni, 
hogy a hadi szerencse is forgandó 
és nemcsak a könnyű lep!ü Fortuna 
hanem a vértes Mars is ingatag és 
tisztában kell lenni azzal, hogy semmi 
végleges vagy végzetes nem történt,

Nekünk, újhelyieknek azonban, 
akiknek fiaink vaonak a dicsőséges 
przemysl hősök közt, talán még ne
hezebb a sóhajunk, mint a többi 
magyarságnak, mikor bánatos szi 
vünket fölemeljük ahhoz, kinek ke
zéből szerencsét és szerencsétlensé
gei, örömet ás bánatot egyformán 
megnyugvással kell fogadnunk.

H S R E I C .

Lapunk a közbeeső húsvéti 
ünnepek miatt kedden, e hó 6-án 
nem jelenik meg.

— Andrássy Géza gróf kitünte
tése. Ő felsége Andrássy Géz* gróf 
szo'g. kivü i viszonybali őrnagynak 
a 2. hadseregparancsnokságuál az 
ellenséggel szemben kitűnő szolgá
lata elismeréséül 3. oszt. katonai 
érdemkeresztet a hadiékitraéunyel 
adományozta.

— Az egyházmegyéből. A me
gyéspüspök Eiás Endre segédlel. 
készt HernáduéraetibÖl visszahelyezte 
Homo nnára.

Képes Újság címmel március 
27 én, szombaton uj képes hetilap 
indul meg Vajda Ernőnek, a 
„Rozmarin néni", „Ludas Matyi" és 
t-gyéb nagysikerű darabok szerzőjé
nek szerkesztésében. Ez az uj képes 
hetilap legnag) óbb részében a modern 
nyomdai technika legtökéletesebb 
eszközrivtl, az oly gyorsan világ
szenzációvá lett mélynyomással ké
szül s ennélfogva képei minden 
fotográfiánál szebbek és festmény- 
szerűen valósággal keretbe kíván
kozik.

De a rovatok egész sorozzta fog; 
szólni az asszon) oknak, gyermekek 
nek és általábau a családoknak. Ké
peivel és rovataival ez az uj képes- 
hetilap bizonyara a legrövidebb idő- 
alatt meg fogja hódítani a magyar 
közönségét, annál inkább, mert az 
uj lap 32 Oldalas terjedelme és tár
ta ruanak gazdasága dacára talán a 
lego CSÓbb hetilapja az egesz világ
nak és példányonként 20 fillérért 
kapható. A Képes Újság előfizetési 
aia negyedévre 2 50 Kor., félévre 
ü korona, egész evre 10 korona. A 
Képes Újság szerkesztősége és kiadó- 
hivatala V., Vilmos császár-ut 78. 
szám alatt.

— Leghasznosabb szőlőtrágya
a dús legeuy tariaimu debreceni szárí
tott cs nyers fakál.. üurautait légeny 
foszfor es kanu;u túrta ómmal. Deb
recenből minden állomásra yvaggou- 
szamra, a földművelésügyi miniszteri 
rendelete alapján azonnal tuegá lu-: 
ható. Még nem késett el, ha tavaszi 
szükségletét azonnal megrendeli. A 
takaiiai trágyázott szöiö kötszere'* 
termést hoz és a betegségeknek job
ban HllHntáll. Kizárólagos elárusító ; 
Kiár Andor és Társa Részv. Társ. 
Debrecen hova megrendelésük és 
Kérd tuan-ödések intézeudők.

Lakás kiadó
Wekerle-tér 4. sz. házban 4 

szoba és mellékhelyiségekből álló 
emeleti l a k á s  kcrthasználattal
azo n n a l vagy m ájus 1-re
kiadó,

Felvilágosítás : Dr. Kl e i n  
Károly ügyvéd irodájában.

Jlíai távirataink.
A m in isz tere ln ö k ség  sa jtö o sz tá ly á n a k  h iv a ta lo s  

k ö z lé se i.

Tovább tart a kárpáti csata.
Győzelem Inorlodznál.

Budapest, ápr. 1.

Az osztrák-magyar vezérkar jelenti:

A k ele ti B eszk id ek b en  a z  e lle n sé g  a  
Laborc v ö lg y éb en  a z  éj fo ly a m á n  több  
tá m a d á st k ísérelt m eg , a m e ly e k e t  v isz -  
szavertlln k . A lu p k ow i n y ereg  é s  a z  
u zsok i h á g ó  k özt n a g y szá m ú  m a g a sla ti 
á llásért továb b  tart a  harc. A d é lk e le t-  
galíciai arcvonalon  k ü lön ös e z e m é n y  
nem  történt.

O rosz-L engyelországban  a  Pilica m enti 
Inorlodznál csap ata in k  á llá sa it a  regge li 
órákban n a g y o b b  orosz  erők  tá m a d tá k  
m eg , am időn  ak ad á lya in k ig  értek , sú ly o s  
v e sz te sé g e ik  m elle tt v issz a v e te ttü k  ő k e t.

A déli h ad szín téren  nincs v á lto z á s .
Orsóvá nyílt városn ak  3 1 -én  d élu tán  

történt lö v e íé s é t  Belgrád b o m b á zá sá v a l 
v iszon oztu k .

Hőfer a ltáb orn agy ,
a vezérkari főnök helyettese.

A németek márciusban.
*

55,800 oroszt fogtak el.
Berlin, ápr 1.

A német nagyvezérkar közli :

A keleti hadszintéren Augustowo-Suwalki kör
nyékén a helyzet változatlan. Az oroszoknak a 
Rawkán való átkelési kísérletei, amelyeket Skier- 
nievicetől délkeletre tettek, meghiúsultak. Opocnó- 
nál az oroszok támadásait visszavertük. Március 
havában a német keleti hadsereg összesen 55,800 
oroszt ejtett foglyul és 9 ágyút és 61 géppuskát 
zsákmányolt.

Küzdelem a nyugati fronton.
Berlin, ápr 1.

A nagy főhadiszállásról hivatalosan jelentik :

A nyugati hadszintéren a belgák által meg
szállott Hők kolostor-major és egy Dixmuiden 
mellett levő kis támaszpont elfoglalása alkalmával 
egy belga tisztet és negyvennégy főnyi legénységet 
fngtunk el.

Pont-Mussontól nyugatra a Bois de Pretreben 
és az erdő melletti harcban tegnap este szünet 
állott be; egy keskeny helyen a franciák behatoltak 
legelői levő árkunkba, a harc ma tovább folyik.

Lunevilletől északkeletre és keletre eiőőrsi 
csatározások alkalmával a franciák jelentékeny 
veszteségeket szenvedtek.

A Vogézekben csak tüzérségi harc folyt.
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Ajánljuk a t. építő, építész és raészkereskedő urak szi
ves figyelmébe az általunk kizárólag fával égetett, teljesen 
kőmentes

I. rendű darabos meszet
mely kiadós voltáuál fogva a i  összes hazai termékeket felül
múlja.

Levélbeli megkeresésekre azonnal válaszolunk, távirati 
megrendeléseket elfogadunk.

JJankegycsület részvénytársaság 
Zemplcn-Iaöamcczi 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  I3 a 1 - i é  1 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 l u m  e n f e l d  J e n ő

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

1 k ovács, aki géprészek kovácsolásában és patkó
zásban tökéletes;

3 — <4 lakatos nőtlen, kiváló jó géplakatos — 
felvétetik.

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

MODERN í z l é s e s  I

FI NOM •

L E V É L P A P Í R O K :
egyszerű és elegáns dobozok
ban, sokféle színárnyalatban, 
legkülönfélébb alakokban és 
=  mindenféle árban 11

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 i
könyv- és fapirkeretkedésében Sátoraljaújhely 0
a „FELSŐMAGYARORSZÁGI HÍRLAP" kiadóhivatalában, a

i Mtt MMIIf  •••«•
Faiiláá" szerkesztő"i Landesmann Miksa Nvömatott I andesman

X SALQÓTARJANI 
Kőszénhánya Részvénytársulat

széntermékei (szobafütésre és ipari czélokra)

NEUMAN JENŐ cégnél
Sátoraljaújhely

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

valamint porosz brlket kapható.
Superfosfát-műtrágya Káli sé

ORVOSOK
állítják, hogy köhögés ellan 

legjobbak a

Kaiser-féle
in c 11-k ii r fi ni § 11 á k

a 3 fenyővel.

Milliók használják

rakedtseg, hurut, elnyülkásodas 
fojtúköhoges és tiuktiurut allén 

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

Nagyon jóízű bombon.

1 mmajt & !ü és40i. IdobizáiO!.
Kaphatók: Hrabeczy Kálmán 
drogériáidban, Kjncsessy Peter, 
Kadar Gyula, Kardos Zsiymond 
es Ehlert Gyula gyógyszertárá

ban Sátoraljaújhelyben. 
Kronuvits Minsa gyógysz. Nagy- 
mihály, Fábián Minőid gyógysz. 
Honionna, Hazay Géza gyogy- 
szertrában 'lóketerebes lolvay 

Imre gyógysz. Nagymihály.

Marx Email
padlófénymáz

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

Egyedüli raktár Saujhelyben 
Ifj. KBein Jakabnál

Császárfürdő
gyógyhely, a magyar irgalmas rend tulaj
dona. Elsőrangú  kénes hévvizü radloaktv 
gyogyforráeai ; m o d ern  berendezésű gőz- 
fürdő, kényelm es  Iszapfürdők, Iszapboro* 
gutáaok, uszodák kü lön  hölgyok és urak 
részére,  Török-, kö- és márványfürdők, 
hőlég-,  szénsavas- és villamos-vizfür- 
dök, A fürdők k i tű n ő  e redménnyé, 
haszná l ta tnak  főleg csuzos bántál mák
nál és idegbajok ellen,  ivó kú ra  a lég. 
zőszorvek uuru to s  ese te ib en  s a l testi  
pan gáso knál .  2U0 kéoyelm es  lakdszubal 
Szolid kezelés,  j u tá n y o s  árak.  Uydgy-i 
és zeuodij nincs.  P r o s p ek tu s t  ingyen  
ős bérm en tv e  küld

Az igazgatóiig

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

Bővebbet: R osen b erg
Samu élné Kazinczy-utcza 5 sz

H.
Jó anyák gondoskodnak arról, 

hogy gyermekeik tápláló és Ízletes 
édes tésztákat kapjanak vacsorán. 
Kevés fáradtsággal, olcsón, kitűnő 
édes tésztákat, készíthetünk Oetker 
féle puddtng 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 » 
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

Klein József
szobafestő tapétázóé* mázoló
Saujhely, hákóczi-u. 63.

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

földi anyagok.
Telephon 22. sz.

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

111
könyv- és papirkereskedése

[ I BI I  Sátoraljaújhely. B i l i
T e le fo n  10 iz&m.

Miksa e* Trir** könwnvorrdáriaDan Sátoraliauiehly.
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