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POLITIKAI ÚJSÁG

Moyjelen minden szerdán es szombaton esie
Kéziratokat viasza nem áriunk. f'OSZERKESZTG :

Szerkesztőség : Kazinczy-utcza 5 ÍJ r . M O L L Ó  A N D O R
Kiadóhivatal:  Landesmann Miksa és Társánál.

Előfizetési ár:
Egész évre 12 korona, félévre 6 korona. Negyed 

évre 3 korona Egyes szám ára 12 fillér 
Hirdetéseket a legjutányosabb árban közlünk

ni is hí
Mindenfelől halljuk i liirl már 

a háború kezdete óta, hogy a 
németek dolgoznak. Ezt beszélik, 
akik mostanában német földön 
megfordultak, ezt írja a semleges 
országok sajtója, sót ezt kons
tatálja, nem minden bosszúság 
nélkül, az ántánt sajtója is.

A németek dolgoznak, — s 
ez nemcsak a csatatérre érten
dők. Természetes, hogy A ott is 
dolgoznak, vérrel és vassal, min
den izmukkal és minden ideg
szálukkal, de ezt mi is megtesz- 
szűk. Az ezer esztendőről beszá
moló magyarnak soha tündök- 
lőbb napjai nem voltak. A fegy
verek újra hirt és nevet szerez 
tek a magyar névnek, újra meg
tanították a világot arra, hogy 
ismerjen és tiszteljen bennünket, 
akik félelmes ellenségnek és meg
becsülhetetlen szövetségesnek bi 
zonyulván, nemcsak fajtánk fizi
kai kiválóságáról tettünk tanúsá
got, hanem egyúttal mindarról a 
kulturális fejlettségről, melyet a 
modern háború a modern had
seregtől megkövetel, /mii a né
met munkálkodásról szóló hírek 
ennél is többet jelentenek. Azt 
jelentik, hogy a nagy birodalom 
hatalmas gépezete üzemben van 
ama részein is, melyek nem köz 
vétlenül a háborút szolgáljál; 
Vagyis a német k ugyanolyan 
báborus áldozatok mellett, mint 
mi, ugyanannyi önfeláldozáson 
túl azt is kötelességüknek tart
juk, hogy elvégezzék mindazt a 
kulturmunkát és gazdasági mun
kát, mely a békés állami életben 
nélkülözhetetlen. Szakadatlan haici 
zaj közben ráérnek a jövővel 
foglalkozni, előkészíteni az uj 
korszak programmját, nagysza
bású gazdasági terveket szőni, 
vitatkozni és eszméket termelni.

Nálunk ennek a munkának 
nem igen látni nyomát. Mintha 
valami álszetnérem tartana vissza 
attól, hogy olyasmire is adjunk 
az energiából, ami nem közvet
lenül kapcsolatos a háborúval s 
mintha bizonyos fásultság es 
erőtlenség fogta volna el az em
bereket, hogy amikor százezrek 
véreznek, akkor hallgatniok ér> 
visszavonulnak kell azoknak, 
akiknek nincs módjukban a fegy
veres szolgálat, bár hiszen nem
sokára nagyon kevesen lesznek 
ilyenek. Ez nemcsak indokolatlan, 
hanem vétkes tartózkodás is s 
ez lesz az oka annak, hogy ha

előkészületlenül fognak hennán . 
Kot érni a legégetőbb kérdések.' 
Nekünk most azt kellene megér-! 
tenünk, hogy uj, egeszen uj kor 
szak előtt állunk. Hatalmas pró
bát állottunk ki már eddig is 
fegyverrel a kezünkben, ám ilyen 
m «gas nívóra kell jutnunk a 
bétie órájában is. Mi nem lehe
tünk többe másodrendű valőrök 
nekünk önmagunk iránt való kö
telességünk kihasználni mindazt az 
előnyt, amit meglévő, csak kellő 
módon ki nem használt erőnk 
biztosit számunkra.

Akármilyen hihetetlennek tet
szik is ma, a beke egyszer csak 
el lóg következni s akkor meg 
fogunk siratni minden most ki 
nem használt, elhevertetett ener
giát. Nem elég, hogy csak oda
kint s csak fegyverrel harcoljunk, 
rázok a ku turális es gazdasági 
kérdések, melyek a békés életet 
kiteszik, a háborúban sem hever
hetnek. t\ németek dolgoznak, 
abban a tudatban, hogy a há
ború után változatlanul folytatni 
lógják a munkát. Nekünk dolgoz
nunk kell, meg kell érteni azt, 
hogy Magyarországnak, ha gy 
a harctéren, ha nem, mindenké
pen uj korszaka kezdődik, amely 
nek csak egy kiindulási pontja 
lehet: hogy a jövendő háború 
iában az a nemzet harcol lég 
jobbun, auiely békében legjob
ban dolgozik.

f i  drágaság orvosszere
Mar kezdődi*, igaz ugyan, hogy 

egyelőid csak Budapesten, do meg
kezdődött és cseppet seiu kívánatos, 
hogy folytatódjék a vidéken, az ál
dott jó vidéken, a romlatlan vidéki 
városokban, falvakban.

KozdődiH. ig.uá'), sokszor nem 
is Uh t csodálkozni rajta. Hiszen a
jósz.ig is, ha tokát piszkáljak, ok 
nőikül ülik verii : kirúg, hs akfcoi 
londszerint történik is kisebo-na- 
gyobb szer ne (fenséga

Saáiutulanszor Írjuk, olvassuk : 
megvadult !ó, bika s az ezzel mindig 
kapcsolatos szerencsétlenségüket is 
írjuk és olvassuk.

Budapesten is az történt az 
olrnu t h 'ten pénteken és most va
sárnap a vásárcsarnokokban, meg a 
Teleki-téri piacon.

Nem a bikák, meg a lovak 
bokrosodUk meg, hanem az embe
rek az alatti bőrbe bujt emberektől.

A piici kofák, az élelmiszer 
árusítók, az élelmi cikkek termelő- 
tenyésztői, a hadikölosont ne u 

kis , közép- és nagy gaz dák

fogyasztó közönséget. Ezek az uzso
rások. azok, akik megvaditják égig* 
emelt áraikkal a ’egjámboiabb em
bereket, asszonyokat.

És senki ne higyje, hogy a meg- 
vadított asszonyok és emberek ön
magukért vadulnak; nem. Öt va- 
lam,mnyieu rendszerint anyák és 
pák, akik nem képesek annyit ke* 

resai éjjelt nappallá tevő munkál
kodás mellett se, hogy gyermekeik
nek elegendő és megfelelő eledelt 

hessenek ! Ezért vadulnak meg az 
Istenadták, akiknek gyermekei, 
férjei, testvérei értük is hu látják 
vérüket a sokfelé való harcban ; de 
azért őv azok a szipolyok marad 
uak, olyan angolos hideg vérrel 
vájkálnak a jámborok olvasott ga
rasait tartalmazó zsebekben, mintha 

geraü CaÖsebb cselektd L-tet 
művelnék.

És micsoda rao sdatlanszájuak, 
amikor a fogyasztó kísérletet tesz 
Kifejezést adui megbotránkozásának, 
ha az árut drágulja, vagy olcsób
ban kéri !

Lám, idevezutott a drágaság! 
Ez nem is drágaság, h mem a leg
nagyobb és legveszede ruesebb uzsora 
olyan uzsora, amilyenért békeidő
ben lámpavafcra húzták volna a ki-
zsákmányoót.

Muor kértük, mikor ajánlot
tuk kz összes élelmi cikkek maxi
málását, rekvirálását 1 ?

Télutóján, tavasz kezdetén ! 
Láttuk a féktelen tobozódást 

iuiir a tóién, különösen a tojással, 
meg az ö/eg baromfiakká1. Tudtuk, 
r z ók, hogy ha hatóságaink nem 

teszünk valamint a közfogyasztás 
érd ifiében, akkor alakosság apraja 
nagyja ki lesz szolgáltatva a tér- 
tueiő-Unyésztő kénye kedvének.

S beteljesedett.
Az is, hogy az akkor még 

2 20—2 00 fiatal baromfi 4 — 5 K. 
drüLént s igy végig; a hús ma 
4 80—5 K között mozog Ujhelyben 
és az is beteljesedett, hogy a ha
tóság intézkedési tehetsége — csődbe 
jutót*.

Ennek a csődnek más u kine
vezése, mint amikor a kereskedő, 
vagy az iparos kerül csődbe.

Mert a hatósági intézkedések 
csődjének

a cáődbiztoss, 
ennek helyettese, 
a tömeggondnoka, 
a foglaltatója,

r a jta , hogy B u d apesten  m á r  \e reked -  
a v á sá r ló k  a z  e la d ó kka l, senki n e  cso
d á lk o zzék  r a jta , h a  a v id éken  is  ez  a 
recept lesz a  g y ó g y ító  b a lz sa m  t

í il 11. re.
A 11. magyar hadikölcsün jegy

zése e hó 7-én a legszebb sikerrel 
ért véget Ujhélyben is. Nem lehet 
elég dicsérettel illetni hazafias, lel
kes, áldozatkész közönségünket és 
az aláiráú helyek gyanánt szereplő 
pénzintézeteink agilitását és ugyan
csak áldozatkész buzgalmát, amidőn 
látjuk, hogy a II. hadikijlcsünre ez a 
város, amely az országban is külö
nösen súlyos drágaság és mindenféle 
uzsora terhe alatt nyög s amelyre a 
háború különösen sok megpróbálta
tást mért, még nagyobb összeget 
jegyzett, mint az elsőre. Pedig az 
első hadikölcsüu újhelyi sikere is 
meglepte pénzügyi viszonyaink leg
laposabb ismerőseit is,

A II. hadikölcsünre az Ujhely
ben működött aláírási helyeken üsa- 
Bzeson egy millió 363.5Ő0 koronát 
jeg'jeztek. Ebben persze vidéki jegy
zések is vannak, de ezzel szemben 
újhelyiek is jegyeztek mis városok, 
kivált a főváros aláírási helyein.

Az egyes újhelyi aláírási helyek 
kozott a jegyzések a következőképen 
oszlanak meg:

Az Osztrák-Magyar Bank újhelyi 
fiókjánál jegyezték a lugtübbet: 440 
ez1 r koronát. A tn. kir. Postatakarék
pénztárnál is — tekintve, hogy itt 
csak teljes készpén fizetés mellett 
lehetett jegyezni, tekintélyes összegű 
jegyzés törtéut: 41.200 korona.

A bankoknál a következő ösi- 
szegü aláírások történtek :

Saujhelyi Polgári Takarékpénz
tár 204.000 korona, Hitelbank 135.000 
korona, Saujholyi Takarékpénztár 
134.200 korona (ugyanezen intézet
nek varaiméi fiókjánál még kb. 60 
ezer korona jegyzés törLónt), Keres
kedelmi, Ipar, Termény és Hitelbank 
128.550 korona, Kölcsönös Önse
gélyző Szövetkezet 93.900 korona, 
Központi Takarékpénztár 62.000 ko
rona, Megyei Á'talános Bank 50.900 
korona, Saujhelyi Népbank 36.000 
korona, Mezőgazdasági Bank 31.200 
kor. s végül a Kereskedők, Iparosok 
és Uazdik Hitelszövetkezete 8.000 
koroua.

j - s y *
egyszer mégis cs..k eljön a béke 1 azok, akit me iditofták a szegén

arvt-reloje,
az árverésre került tömeg vevője Menyasszonyi kelengye

mind-miml maga a termelö-tenyésziő, | bevásárlásnál ajánljuk
Es mindaddig míg ez meg nem ,  _  ' '

változik, mindaddig, míg élő szóval ! o Z e g O  S f l l lQ O r
fel nem tárják a kormánynak a |áruházának nagy fehérnemll osztá-
nagy h ib á k a t .- senk-i »e c sm /á lk o ss tk  lyát. Elsőrangú áruk, olcsó árak.

apnnk mai száma 4 oldal i
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Séta az újhelyi piacon.
Elviselhetetlen a drágaság. 
Szomorú jelenetek. 
Verekedés és civakodás 

az árukért.
A legveszedelmesebb helyen: 

az újhelyi élelmiszer piacon tettem 
látogatást a mai kora-reggeli órák
ban. Ott jártam, ahol röpködnek a 
bosszúság srapDell-sziláukjai, ahol 
zuhognak az elkeseredés gránátjai 
és ahol valóságos forradalmak és 
indulatos, nagy csaták dúlnak a 
kofa-ellenség és a háziasszony fél 
között. Jóbarátairanak és ismerő
seimnek nem ajánlom hizlaló kúra 
gyanánt, hogy reggelente végig sé
táljanak az újhelyi piao-lüvészárkok- 
bau, mert nem mernék garantálni 
becses egészségük épségben mara
dásáért. Egyet azonban már itt, 
piac-haditudósitásora elején konsta
tálok, tat, hogy a gazdasági küz
dőtéren van minder, arait csak el
képzelhetünk. Veszedelmes utamon 
elgyönyörködtem a tavaszi termé
kekben : láttam Ínycsiklandozó spár
gát, piros fiatal retket, sze id tököt 
enyhe babot, spenótot, borsót, dús 
salátát, haragos kalarábét, savai)) u, 
pöszmétét, indokolatlanul elhajló 
ugorkát, szóval mindent, mi szem, 
szájnak ingere. De láttam mást is : 
veszekedést, formális birkózást, el
keseredett kézi tusákat. Hallottam, 
hogy háziasszonyaink mennyire al
kudoztak és erőlködtek, hogy pár 
fillérrel lenyomják az árakat. A sza
kácsnők és más bevásárlók táma
dásait azonban erélyesen, telj *s si
kerrel verték vissza a minden el
lenségünket felülmúló ellenségeink ; 
a kofák és az eladik. A háziasszo

nyok bekeritési taktikája se sike
rült, szomorúan tapasztaltam, hogy 
egy-egy kitünően indított háziass
zony offenzív a miként omlik össze 
a kofa-hadállás elölt, 

j A* élelmiszer drágaság iua mar 
elviselhetetlen. Húst még Uunepna- 

Ipokon som lehet enni, olyan drága, 
a zö'dségfélék azonban nem o'osób- 
bak, úgy, hogy az éhenhalás fe
nyeget bennünket. Megijed az em
ber ezektől az áraktól :

Egy darab kalarábó .10—32—34 
fillér.

Egy fuj saláta 7—8 — 10 fillér.
Egy kis tök 2 korona,
Egy drb. ugorka 40—60—70 

fillér.
Két d ci biszke 10 fillér.
Egy kötcg retek 12—14 fillér.
Egy kg. bab 5 korona.
Ugy-e, nem is csodálatos, ha 

ilyen árak mellett a legizgalmasabb 
jelenetek játszódnak le a piacokoD. 
A szegény háziasszonyok már nem 
mernek kimenni a pÍ8C-csatatérre, 
már nem mernek vásárolni, mivel 
képtelenség annyi pénzt szerezni. A 
magyar fo'd du-au termi a hüve
lyes vetemónyt és eunek dacjra  a 
drágaság óriási. Németországban és 
Ausztriában minden o'csóbb lesz. 
nálunk pedig emelkednek az árak. 
Berlinben leszállítják a feliér iszt- 
adagokat és a kény érporciót feleme
lik, uj maximális árakat, kissebbeket 
c inainak, mi pedig fizetünk. A 
vendéglőben már csak milliomosok
nak lehet étkozni, a kofák zsarol 
nak, a hús drágább, mint a topáz 
vagya kalcedon, egy öklöranyi tök 
két korona és tessék megélni. Hogy 
hol fogunk megállni azt csak a jó 
Isten és a még hatalmasabb urak : 
a kofák tudják.

A  t i z e s  h o n v é d e k  h ő s t e t t e i .
Részletek a galicziai küzdelmekből.

Mint a háború elejétől kezdve 
raiuden alkalommal, úgy most győ
zelmes galiciai offeuzivánk során is 
derekasan kivették és kiveszik ré
szüket a kemény harcokból a 10-es 
honvédek. Alig per hét élőit a 
német hivatalos jelentés külön kie
melte a 10-es honvédeket, amidőn 
a fíitcz melletti magaslatokat hót 
szeres roham után e foglalták. De 
ott voltak ők Goriictaél, Liraanová- 
nál atb. is a hősök sorábau s halál- 
megvetéssel küzdö'tók ki a győze'- 
raet minden egyes ütközetben, ahová 
őket a hrfdvnzetőség kirendelte.

A Hüjtóhadiszaliásrol kü dötb r 
a tővárosi lapokban megjelent szá 
mos tudósítás az elismerés legőszin
tébb hangján emlékezik meg a vi
téz 10-es honvédekről, akik olvassák 
e sorokat, mert — igy Írjak a harc
térről:

„Kitűnő postakezelősógünk utá
nozhatatlan fáradozásai és törekvé
sei révén még a háború jelen'egi 
legvéresebb és legádázabb tusako
dásai közepette is megkapjuk sze
retteink sóhajjal teljes sorait és szép 
Magyarországunk dicsőségteljes ro
hamainktól áthatott bizakodó és le!* 
kesitő sajtótermékeit.“

A 10 ea houvédgyalogern-d a 
legutóbbi napok nagy harcaiban 
különösen kivette a maga r-^zét 
Erről és a többi vit-̂ z tetteikről a 
következőkben számol be egy a 
harctérről érkezett levél;

Az «7r> d T. ga iciii köcsög ke
leti szegé yét tartotta megszállva, 
jobb szárnyával a vitéz német csa 
patokkal tartva összeköttetést, mi
kor a muszkák h. vés támadást in
dítottak ál'ámn* ellen. Háromszo
ros vonalban jöttek ezek a kegyet
len gyávák el énünk ginért kegyet
lenek, mig tübbségheu vauink s 
fegyveriel rendelkeznek, de gyávák 
mikor kezeink közé kerülnek, akkor 
csak az „oh Bozst“, „oh Panyi 
járja).“ Az első sorbelieknól kézi 
gránátok voltak, a második sorbe 
beknél részben balt*, restben semmi 
— azoknak, akiknél fegyver nem 
volt, harcképtelenné vá't társaiktól 
kellett a f- gyvert átvenni, töltény- 
táskájuk azonban telve volt rob
banó golyókkal, mellektől taláat 
esetén még a ruha is meggyullad az 
embereken és amelyek iszonyú ron
csolást visznek végbe az emberi 
testben.

I y« n nemtelen harci eszközeik 
vannak nekik ; balta és robbanó 
golyó.

Amint említettem, három sürii 
sorban jöttek ellenünk a gazok ; a 
magas vetésbon itt ott igen megkü 
zelitettek bennünket, Palástby zász
lós gépfegyvere e'őtt 5 lépesre ép
pen akkor lőtték le az egyiket, mi 
kor jobb kezét emelve, a kézi grá
nátot eldobni akarta, ez a karja az 
tan igy is merevedett meg magasra

léméivé s a kézi gránátot görcsösen 
markolva öklébe.

Az őrszemek ébersége azonban 
most seiu szabott alá, azért elég 
idejében meg kezdtük a tüzelést, 
nemkülönben a szomszéd német csa
patok is. Jellemző a muszka ravasz
ságra, hogy tüzéléstinkro a gazok 
azt kiabálták; „No Jöjjetek németek 
vágj link 1“ A németek élőit pedig: 
„Nicht Sehiessen, wir sind Ostorrei- 
chishe Truppén !“

A hajnali derengés azonban rá
cáfolt erro s iszonyú pusztítást vit
tünk véghez soraik között és táma
dásukat nagy veszteségük mellett 
visszavertük. — Halomszámra feküdt 
előttünk a muszka, úgy, hogy a kö
vetkező éjjel mi és a németek elte
mettünk vagy hatszázat.

A támadás visszaverésében, mint 
vezető tiszteknek, Milassin s Némethy 
századosoknak, Staraszovszky és Pör
gess tartalékos főhadnagyoknak ju
tott a főszerep.

Ez alkalommal sebesültek meg 
könnyebben Nyíri és Lantos tarta 
lékos hadnagyok ( áb-, illetve térd- 
lövés).

E napon a zászlóalj törzse közé 
a sok közül bt csapott egy nehéz 
gránát és sajnos, Tanos Be>a had 
nagy segédiisztuek és egyik tekfo 
oistának eltörte a lábát, egy derék 
őrvezetőt, Nyitrait megölt, ivanics 
őrvezetőt súlyosan megsebesítette, 
Tarján Mihály tisztiszolgát és még 
két embert su^osan megsebesített. 
Igazán isteni csoda, hogy Fejes al
ezredesnek és dr. R chter segédor- 
vosuak nem történt egyéb baja, mint
hogy 24 óráig zúgott a fejük és a 
fü ük.

A május 24 iki reggel hozta az
tán azt az eredményt, amit a vezér 
kari jelentés már hírül is adott. Má 
,u 28-án rege el 8 órára vo t kitűzve 
az á (alános roham. Midőn a veszé
lyes pillanat elérkezett, a németek
kel vállvetve, a hói v <1 zászlóalj is 
megindult, mint a fergeteg. — E i\  
K» r- sziuri nevű, 2-ik századba i hős 
tizedes ugróit s rohant elő1. A muszka 
védUlás előtt négysoros drótakadály 
volt, de ez nem akasztotta meg a 
rohamot s az eredmény az vö t, hogy 
az 5 — 600 embercől áló zá^zmaj 
előtt körű be ül 1500 orosz adta m-g 
magát.

Ennél a rohamnál már igazán 
lehetett megállapítani, hogy ki vo t 
hő.sebb. Roham után folytatódott az 
előlörós egészen Üsztrovig, ahol 
ugyancsak a 10-es honvéd zászló
alj zsákmányo'ta az újságokban is 
jelzett 6 ágyút.

Mo'nár Béla zíszlósvo’t az eiső, 
aki belerohant az ágyuk állásába.

H Í R E K .
Hadak utján.

A Vilmos császár nevét vi- 
se'ő cs. és Kir. 7. huszárezred 
egyike azoknak az ezrediknek, 
amelyek mar a részleges mozgó
sítás idején a harctérre vonu lak 
s igy már ide s tova egy esz
tendeje ál ják az ellenség tüzót. 
E’einte Szerbiában teljesítettek 
többnyire felderítő szolgálatokat, 
azóta pedig Galíciában küzdenek. 
Legutóbb egy részük az olasz 
harctérre rueut át.

A homonnai betörés után 
sok ideig gyalogosok módjára

lövészárkokból harcoltak. Majd  
ismét lóra szálltak és DukIától
Gorlicóig úgyszólván mindenütt 
ott voltak az orosz hadjárat alatt, 
ahol döntően fontos küzdelemről 
volt szó.

Sédeni Arahrózy György fő
hadnagy ezredében először kapta 
meg a Signutn Laudist még rau’t 
év novemberében, araikor aka
dályt és veszedelmet nem ismerő, 
ellenséges határon orosz őrtüzek 
közt egy egész éjszakán át tartó 
bravúros lovaglásával kellő idő 
ben oly jelentést tudott ezrede
séhez juttatni, amely által Skálá
nál egy egész zászlóaljat — a 
Peteáui-diviziót — megmentett 
a biztos pusztulástól. Oldalán 
esett el Duklánál századparancs
noka Fiath báró kapitány, Gor- 
licénól pedig uj századparanes- 
noka főhadnagy társa Wolkeu- 
stein Oawald gr5f. Mindkét szá- 
zadparaucsnok igazi hőskéut küz
dött.

Ambrózy a gor.icei csatában 
is kitüntette magát és a király 
az ellenséggel szemben tanusilott 
vitéz migatartásáért a 3. oszt, 
katonai érdemkeresztet a hadi 
ékítménnyel adományozta neki.

Ambrózy főhadnagy, aki leg
utóbb Przernysl felszabadításá
ban is részt vett, mint Verbin- 
dungs-Offizier német és raagysr 
kombinált előőrsi csapat élén az 
időközben elesett Wolkenstein 
gróffii együtt, egy saját elhatá
rozással eszközö t eredményes 
hadi ténye következtében a vas- 
keresztes kitüntetésre is fel vau 
terjesztve.

— Az egyházmegyéből A me
gyéspüspök Mijreh Ferencet Nyárs
aid r I Zímplénszinnára, iludák 
G «bort H-rnádoémetiből Abaujná- 
dasra, Bodnár Józsefet Füzérrad- 
ványról Sáro-patakra helyezte át 
segéd-eikészi minőségben. Az ujrai- 
sés'-k kozlii Nago József Tarcalra, 
Páíka Tamás Hernáduém tibe, kap
tak kinevezést,

Zemplónvármegye nyári köz
gyűlése. Vármegyénk törvényható
sági bizottságának ezidai nyári ren* 
d s közgyűlését Dóktis Gyula alis
pán junius hó 22 én d. e, 9 órára 
hívta egyb“. A tárgysorozaton né
hány érdekes tárgy is szerepe! ; igy 
a tizes honvédek köszöneté a vár
megye üdvözléséért, ugyancsak kö
szönőirat a hadseregfőparancsuoksá- 
gátó1, továbbá nehány aktuálisabb 
törvéuyhatósági átirat,

— Rendelet a tanítók szünidejé
ről. Jankovich Béla vallás és közok* 
talá-ügyi miniszter rendeletét adott 
ki. amelyben korlátozza az állami 
e'erai népiskolai tanerőknek a nagy- 
szünidő alatti szabadságukat. A ren
delkezés órte'mében — tekintettel 
arra, hogy úgy az állami elemi 
népiskolai tanerők, mint az állami 
tisztviselők a háború tartama alatt 
szükség esetén közigazgatási segéd- 
teendők végzésére igénybevehetők 
— a tanítók az iskolai szünidő alatt 
is szolgálati helyükön tartoznak ma
radni ós szolgálati helyükön csak a 
tanfelügyelőnek a törvényhatóság 
veztőjével történt előzetes megálla
podása alapján kiadott ós bármikor 
visszavonható írásbeli engedéllyel 
hagyhatják el. Az idén a jutalmak 
és segélyek kiosztásánál a miniszter
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elsősorban azokat a tanítókat veszi 
figyelőmbe, akiket a szóban levő 
teendők végzésénél igénybe vettük 
és ezért utasítja a miniszteri rende
let a lauteiügyelőket, hogy ezekről 
a tanítókról külön kimutatást ké
szítsenek.

— A honvéd gárdaezred. A i
újhelyi 10. houvédgyaiogezred egyik 
tartalékos haduagya egy újhelyi 
barátjának a következő lelkes soro- 
irta : Galícia, május 1. A hadi tró
feákról, azt hiszem, otthon eleget 
tudhatnak. — Itt a diadaimámorbau 
még az öreg uépíüike.ő is, sőt ta
lán az a legjobban kipirulva, mint 
egy 18 éves, kergeti a muszkát. 
Egyenesen csoda, aiui itt történik. 
A jo Isteu velünk van. — Szemmel 
láthutui. A muszka veszteség több
szörösen felülhaladja a mienket és 
mar talán tizedszer lehet lő 2J- 
szoros. Az embereimet igy biztatom: 
„Ne rohanj annyira előre, mert 
egyedül elfognak‘M Most egy kicsit 
pihenünk. — Még pihenés aiatt is 
meglőttünk 150-et s elfogtunk 200-at. 
Csak az 1. zászlóalj. Csodák! Bizzunk! 
A németek azt kérdezték rólunk:

— Ez a honvéd gárdaezred ?
Gárdisták kérdezték, a német

hadsereg legjobb katonái.
— Fóljegy a sebesült katonák 

látogatásara. A kereskedelemügyi 
miniszter megengedte, hogy a máv. 
igazgatósága a sebesü t, '"agy be
teg katonák hozzátartozóinak láto
gatás céljára személy- és gyorsvo
natok harmadik osztályában ötveu 
százalékos utazási kedvezményt ad
jon. Hozzátartozóknak csak a szü
lők, gyermekek és a feleség tekin
tetnek. A díjkedvezmény 60 kilo
méternél nagyobb utazások vehető 
igénybe. A féijegyet a szeméi) pénz
tárnál csak akkor szolga.tátják ki, 
ha az illető kórház igazolja, hogy a

meglátogatandót ott ápolják és hojy 
a látogatás ellen nincs kifogása.

— Miért drágább a baromfi? A
falusi asszonyok a baromfiak árá
nak 15ü—2u0 porcentes emelésére is 
azt hozzák föl okú’, hogy nincs 
kukoiicájuk, nem nevelhetnek ha 
roiufit. Minden drágaságnak .szerin
tük a rekviráiás az oka, holott u 
rekvirálásuál eljáró kemisszió küiü 
nos goi.dót fordított arra, hogy min
den gazdának saját gazdasága cél
jaira elegendő kukorica hagyassák 
meg. Béke idején su tartott meg a 
fu usi gazda saját gazdasági céljaira 
nagyobb mennyiséget mint most. 
Arai most rekviráiás alá került, azt 
máskor önként adták el, még pedig 
a mai maximális áruknak egy negyed, 
legfölebb egy harmad érán. A  ku- 
Roricahiánnya! a baromfiárak hor- 
ribi is drágaságát uern lehet megin
dokolni. A termelő közönség azon
ban most mindent a háború rová
sára ir és minden rendkivii.i terhet 
átutal a fogyasztó közönségre, mely
nek túlnyomó része tovább utalja 
a drágaságot azokra akik megá la
pított havi fizetésből élnek s a mun
kájuknak az árat nem emelhetik, A 
hivatalnokok mai helyzete olyan, 
mintha csak fizetésüknek fél, vagy 
egy harmad részét kapnák, mert a 
megélhetési szükségletek ara két
szeresre és háromszorosra emelked 
tek. A két és három korona a mai 
viszonyok közt a múlt évi árakhoz 
képest csak egy koronát ér, ameuy- 
nyibeu ma két és három koronába 
kerül az, ami a múlt évben egy 
korona voit. Es a nagyközönség 
ez a része hazafias érzéssel nélkü
löz, szenved Ó3 hallgat, mert e ne
héz időkben nem iiik panaszkodni.

Használjunk
hadisegély

póstabéiyeget.

Jllíai távirataink.
A  miniszterelnökség sajtóosztályának hivatalos 

közlései.

A z  o r o s z o k  ú j a b b  v e r e s é g e .
Támad a PNancer-Baltin hadsereg.

Budapest, jun. 10.
Az osztrák-magyar vezérkar jelenti :

Orosz hadszíntér :
A  Felső-Dnjeszter mentén is  a Dnjeszter 

és Pruth között a harc tovább folyik. A  Pflan- 
zer-Baltin hadsereg észak felé továbbra is 
tért nyert. Tám adó oszlopai szakadatlan har
cok közt Obertynig és a Horodenkátói délre 
emelkedő magaslatokig nyom ultak előre. A  
hadsereg galíciai területen harcoló részének 
sikeres előnyomulásához most már Bukovi
nában is csatlakozott egy csoport, a mely teg
nap a Pruthon átkelve Kotzmantól délnyu
gatra nagy orosz erőket visszavetett. Egyéb
ként északon a helyzet változatlan.

Olasz hadszíntér:
A z Isonzó arcvonalán az ellenségnek 

újabban Plavnánál, Gradiskánál és Sagradá- 
nál megkísérelt átkelését visszavertük. 
Flatsch vidékén és a karni gerincen, Plőcken

szorostól keletre tovább harcolunk. A  tlroli 
határ mentén is tovább tart a tüzérségi harc. 
Tonale területén az ellenség támadása m eg
tört vitéz biztosító csapataink ellenállásán.

Balkáni hadszíntér:
Egyik repülőrajunk tegnap reggel a kra- 

gujevaczi arzenált és pirotechnikai Intézetat 
sikeresen bombázta. Megállapításunk szerint 
két helyen tűz támadt. Repülőink sértetlenül 
tértek vissza.

Hőfer altábornagy,
a vezérkari főnök helyette.e

E l s ü l y e s z t e t t ü n k
e g y  a n g o l  h a d i h a j ó t  a z  A d r i á n .

Budapest, jun. 10.

I Iivatalosan jelentik:

IV. számú tengeralattjárónk, amelynek parancsnoka Sin- 
gule sorhajóhadnagy, e hó 19-én délelőtt San Giovanni di 
Meduatól nyugati irányban 30 mérföldnyire megtorpedózott 
és elsüllyesztett egy Livepool-tipusu angol cirkálót, amely 6 
torpedózuzó oltalma alatt haladt.

Flottaparancsnokiág.

A németek nagy sikerei
minden harctéren.

Berlin, jun. 10.
A nagy főhadiszállásról hivatalosan jelentik :

Nyugati hadszíntér:
Souchez és Neuwille mellett a harcok tartanak. 

Soucheztől északnyugatra a franciáknak minden támadási 
kísérletét csirájában elfojtottuk. Soucheztől nyugatra a 
cukorgyár környékén a franciák kis előnyöket szereztek. A 
Neuwilletől északra levő állásaink ellen intézett ellenséges 
támadások összeomlottak. A Neuwilletől délre folyt árok
harcban fölényben maradtunk. Hebuthernetől délkeletre egy 
ellenséges előtörés meghiúsult. A legutóbbi harcok folyamán 
itt mintegy 200 franciát elfogtunk. Champagneban Souain 
tájékán sikeres robbantások után több ellenséges árok 
birtokába jutottunk, egyidejűleg Lemesniltől északra 200 
méternyi szélességben rohammal elfoglaltuk a francia állá
sokat és éjjeli ellentámadásokkal szemben megtartottuk. 
Egy géppuska és négy aknavető jutott kezünkre. Bois de 
Pretre nyugati részében legelői levő állásunknak egy árok- 
darabja az ellenség birtokába jutott.

Keleti hadszíntér:
Szawlétől délnyugatra az oroszok tegnap előnyomu

lásunkkal szemben élénk ellentállást fejtettek ki, csak 
keveset haladtunk előre. Az utolsó két nap zsákmánya itt 
2250 fogoly és 2 géppuska. Bekeritési mozdulatunk ellen a 
Dubissától keletre az ellenség északkeleti irányból erősítése
ket vetett harcba. E fenyegető mozdulat elől szárnyunkat 
Beíigola-Zoginic vonalába vontuk vissza, anélkül, hogy az 
ellenség ezt megzavarta volna. A Njementől délre támadá
saink és az ellenség üldözése közben junius hatodika óta 
háromezerhusz oroszt fogtunk el, továbbá két zászlót, tizen
két géppuskát, sok tábori konyhát és jármüvet zsákmá
nyoltunk.

Délkeleti hadszíntér:
Przemysltől keletre a helyzet változatlan. Nikolajow- 

Rohatyn vidékéről (Lembergtől délre és délkeletre) uj orosz 
erők nyomultak előre dél felé. Támadásukat Linsingen tá
bornok hadseregének részei a Lityniát (Drohobycztől észak
keletre) a Dnyeszler-szakasszal összekötő vonalon Zuraw- 
nonál hárították el. Stanislautól keletre és Halicsnál az ül
döző harcok még folynak.
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Közgyűlési meghívó.

If A „Bodrogszerdahelyi immunis homoki 
Vj szőlőtelep részvénytársaság" részvényesei 2/
Vf folyó évi junius hó 27-én délelőtt 11 órakor

Sátoraljaújhelyben, a Zemplémnegyei kereskedelmi-, ipar-, 
f- és hitelbank helyiségében tartandó

tisztelettel meghivatnak.

T á r g y a k :
1. Jelentése az igazgatóságnak és ftílügye'ő-bizottságnak 

az 1914. évi gazdálkodás eredményéről.
2. Határozathozatal az évi mérleg és eredmény-számla 

megállapítása és a felraentvény megadása iránt,
A mérlegre vonatkozó igazgatósági és Mü^yelfí-bizottsáiii 

jelentést, a részvényesek, a közgyűlés előtt 8 nappa'. naponként 
d. u. 2—4 óráig Sátoraljaújhelyben, a Z mplérmiegy* i ken s- 
kedelroi , ipar-, termény- és hitelbank helyiségeiben, Fejér 
Elemér társulati titkárnál megtekinthetik.

Sátoraljaújhely, 1915. junius 7 éu.

Az igazgatóság.
Kivonat az alapszabályok 20. § ábói

A közgyűlés áll azon részvényesekből, kik a közgyűlés előtti időben 
részvényeiket az igazgatóságnál ellenit) ugta és szavazati jegy mellett le- 
téteményezik.

Tisztelettel értesítem a m. t. közönséget hogy a

KLlein Pál-féle üzletet
megvettem, azt azzal szemben levő Rákóczi u. ó. 
számú házba helyeztem át és saját nevem ala I 
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  ö

s i i i i S i r a i i l i

pAjánljuk a t. építő, építész és raészkoreskedfí urak szi
ves figyelmébe az általunk kizárólag fával égetett, teljesen 
kőmentes

I. rendű darabos meszet.
p  
p  
p

mely kiadós voltánál fogva az összes hazai termékeket felül- 
múlja. g

Levélbeli megkeresésekre azonnal válaszolunk, távirati 
megrendeléseket elfogadunk. r

fp
Sankegyesütet részvénytársaság P

Z cttip ltn -Ía í.m ícz i mész- és agyagipar j§ |
telepe Sáloraljau hely,

Sürgönyeim: Bankegyesület. Telefon 32.

SALGÓTARJÁNI 
Kószénbánya Részvénytársulat

széntermékei (szobafütésre és ipari czélokra)

N E U M A N  J E N Ő  c é g n é l
Sátoraljaújhely

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

valamint porosz briket kapható.
Superfosfát-műtrágya

és koksz

K á l i  s ó

Ház kiadó.
Egy két lakásból, mellék- 

helyiségekből álló ház, gyü
mölcskerttel, a z o n n a l  
b érb ead ó .

Bővebb az Osztrák-Magyar 
Bank palotájában.

A szünidők tartama alatt 
n é m e t tá rsa lg á sra  és 
k ézim unkára úri leány
kákat elfogad

Dr. Bródyné,
Mcczner Gyula-utca 8. sz. a.

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

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

X aiser-jéle joöorinenta
í-i m i i ü l !

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

I ső rendii modern kivitel, 
legfinomabb bel- és kül

földi anyagok.
Telephon 22. sz

Hosszabb használat esetén ki
tűnő háziszer étvágytalanság, 
gyomorfájás, fejfájás, gyomor

sütés és szájszag ellep.
20 és 40 fiih rés csomagokban 
kapható; Widder és Kardos 
cy égy szertárában és Hrabéczy 
Kálmán drogériájában Sátoralja 
uíheiy, Kronovits Miksa gyógy- 
s/1 rtaiáb »n Nagy mihály, Fábián 
Arnold gyógyszertárában Ilo 
moniia és Hazay Géza gyógy- 

szt rtárábau Tőketerebts.
aana -■ • j

50 hl. Mádon kisüstön iőzütt, 

szeszmentes törk ö ly  pálinka
részletekben is Jutányosán  
e la d ó .

Bővebbet a kiadóhivatalban.

• • • • # m ® • m •

M O D E R N Í Z L É S E S

FI NOM

LEVÉLPAPÍROK
egyszerű és elegáns dobozok
ban, sokféle színárnyalatban, 
legkülönfélébb alakokban és 
____ mindenféle árban

Felelős szerkesztő: Landesmann Miksa

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

L A N D E S M A N N  M I K S A
könyv- és papirkeretkedésében Sátoraljaújhely
a „FEbSŐMAÜYARORSZÁGI HÍRLAP" kiadóhivatalában.

9  9  P  t i  •  P  M f t t t H I H
Nyomatott Landesmann Miksa és Társa könyvnyomdájában Sátoraljaújhely.


	47

