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Lemberg!
Lemberg a mienk . A diadal 

teljes. Az ősi város immáron nem 
a cár birodalmának déli világító- 
tornya és az orosz uralom, mely 
végtelen masszák lomha ólom há
tán vonult a városba, a pusztu
lás kormos, véres kapuján tá
vozik.

Grodek, Ravaruska, Zolkiev . . 
az utolsó napok minden jelentése 
a nagy győzelem gloriózus dia
dalmenetéhez tartozott már es 
most, hogy a győzelem Ilire egy 
ujjongó nemzet diszőr.serege mel
lett vágtat végig, a lélek kivilá
gítása ragyog a szemekben és a 
nap krónikása, aki a diadal má
morában reszkető kézzel rój ja a 
sorokat, érzi, hogy históriát ir. 
A világtörténelem óraütését 
halljuk.

1914. szeptember 3-án üri- 
tettük ki Lemberget. Azóta el
borult vágyban zarándokolt a 
lelkünk a drága tornyok és ku
polák felé. Azóta éreztük, hogy 
a jövőnkből raboskodik egy d r  
rab Lembergben. Azóta minden 
álmunktenger fenekén, minden 
gondolatunk barlangján, minden 
akaratunk páncéltornyán keresztül 
izzott a láz :

— Visszafoglalni 1 Visszafog
lalni 1

Amikor az orosz túlerő meg
jelent Lembergben, Lembergnek 
nem volt stratégiai jelentősége, 
de ha százszor tudtuk i ;, hogy 
nincs, a tudatunkon százegyed- 
szer is kiütött a bánat gyásza. 
Azóta világok rendültek meg és 
világok születtek, egyik diadalt a 
másik után arattuk es dicsősé
günk a világtörténelem lelhőcsil- 
lárain ragyogott. Büszkék voltunk, 
lángoltunk, bíztunk és hittünk, de 
minden lángolásban ott parázs
lóit egy városnév : Lemberg! 
Éreztük, hogy a mienk lesz, lát
tuk, hogy a lembergi kozákvilág, 
hogy roppant kozák-mentsvárrá, 
tudtuk, hogy — szélesebb kato
nai távlatban — nem fontos, 
hogy Lemberg politikai vagy 
mondjuk történelmi bíbora ázsiai 
csordákat takar. Tudtuk, de 
mindhiába, Lemberg szimboli
zálta nekünk a végleges diadalt.

Ls Lemberg a mienk és. a 
milliónyi meg milliónyi magyar 
lelkek, amelyek hadaink nyomá
ban sereglenek a visszafoglalt vá
ros falai közt, mintha a végleges 
győzelem előcsarnokában imád
koznának.

A győzelem vérben és vérrel 
vívódott ki. Az orosz tudta, mit

vészit Lemberggel és nem adtai 
ingyen a várost. Ls az első ko-j 
szőrűt azokra a sírokra kell ten
nünk, amelyek Lemberg hősei 
fölött domborulnak — drága 
nagyszerű vitéz testvéreinkéi. Ne
künk ok a mindenünk : a mi di
adalainkat a mi katonáink szerzik 
meg, nekünk nincsenek ágenseink 
akik semleges nemzeteknek Ígér
nek, nekünk nincsenek kalmáraink 
akik tölparcelázzák a holdat és a 
bolygókat is, nekünk nincsenek 
árverési hiénáink, mi nem Ígérünk 
mi nem csábítunk, mi nem lódí
tunk arany rudakat v.jgig a nagy 
világ országutjain, mi mindent 
a mi katonáinktól várunk és a mi 
katonáink megszereznek nekünk 
mindent. Ls ha a politikai siker 
kell, noliát azt is katonáinktól 
várjuk és nem lurunk alagutakat 
és nem robbantunk pokolgépeket 
neutrális területen. A katona har
col, ez az egész, de ez aztán 
minden és a katona, aki Lem 
berget elfoglalta, a mai napok 
bán nagyobb politikus, nagyobb 
bölcs, nagyobb diplomata, mint 
az entente Dáriusa minden Me- 
dicije, minden Sforzája. Lemberg 
elfoglalásának, hisszük és tudjuk, 
nagy lesz, nagyon nagy lesz a 
politikai hatása és annál nagyobb 
lesz, mert a katona szerezte meg. 
Arról a politikai sikerről nem is 
szólunk, amiről épp egy francia 
újság ad számot, egy csodálkozó 
keserves jelentésben; „A város
ban csak a katonák és a fölirá- 
sok oroszok, lélekben a lakosság 
nem lett orosz“ — ez volt az 
eLŐ nagy politikiai siker, Lem
berg lakosságáé, a megkínzott 
polgárságé, amelynek könnyeit 
most a diadalmas zászló selyem 
fátyola törli le.

1914. szeptember 3 án ürítet
tük ki Lemberget. Kilenc hónap 
zuhogott közbe és ma kilenc hó 
nap mán, kilenc hónap harcai 
küzdelmei, megpróbáltatásai után 
erősebbek vagyunk, mint valaha, 
erősebbek a harctéren és erőseb
bek itthon; a borjú, amivel elin
dultunk, drága diadalok törté
nelmi terhével telt meg és az 
orosz, aki a hódiló túlerejével, 
tulhatalmával jelent meg a háború 
határán, ma megverten és elron- 
gyoltan vánszorog kifelé. Lem- 
btrg a mienk!

Menyasszonyi kelengye
bevásárlásnál ajánljuk

Szegő Sándor
áruházának nag fehérnemű osztá- 
lyát. Elsőrangú ái

óváros legújabb üzlete
Jólismert kézből, a város egyik 

tekintélyes po'gárától vettük a kö
vetkező sorokat:

7 é  H ntetes  S z e r k e s z tő s é g !

Közérdekű ügyben kérem sorsira 
szives közzétételét:

A városi képviselőtestület fo
lyó évi jutiius 14-én megtartott 
ülésében azt határozatot hogy a vil
lany világítást szolgáltató részvény
társaságnak évenkéut 400 koro
nát fizet azért, mert a 10 gyer
tyafény ü izzólámpákból 300 da
rabot 50 gyertyafényü Wo frara- 
égőro cserél ki. Miután a képvi
selőtestületet nem volt ki felvilá
gosítsa a két égő közli árkü önbö 
zetről a kért összeget megszavaz
ták. Utána jártam a dolognak s 
megtudtam, hogy eltekintve a 
részvénytársaság áital nagy raeny- 
nyiségben rendelt lámpáktól, azt 
helybeli kereskedőknél is besze
rezheti a mostani, háborús, drága 
időben 72 fillérjével. Tehát a tár
saság egész kiadása 216 korona. 
16 os égők ára pedig 52 fillér s 
igy az árkülönbözet összesen csak 
60 korona. Annak idején a va
lósnak az engedményes s most 
jogú ódjával, a társasággal kötött 
szerződése értelmében a régiek 
kicserélését tekintet nélkül az 
újabbak magasabb árára a társa
ság díjtalanul tartozik eszközölni,

Tekintettel arra, hogy a Wo f- 
ram-égők semmivel sem fogyasz
tanak több áramot, mint a régi 
iG-os izzó égők, tisztidéitől kér- 
d m, a város érdemes tanácsát, 
hogy raikepon engedhette meg, 
hogy raindm szakértői meghall- 
gatás mellőzésévé! a város lakó 
saira oly tetem ís terhet lehessen 
róni ?

Teljes tisztelettel t 
eg y  e lő fize tő .

Ehhez a levélhez a következő
ket kell hozzátennünk :

A levélíró még lu’ságosan enyhe 
színben tünteti fel a város legújabb 
üzletét, amelyol ismét a fejéhez 
vág évi 400 koronát a viHanygyár- 
nak — minden ok nélkül.

Ugyanis minden szakértő tudja, 
hogy a Wo!fram*égők áramfogyasz
tása anu)ival gazdaságosabb a je
lenlegi lámpáknál, hogy a differen
cián igen rövid idő alatt megtérül 
a vilaoygyár minden beruházási 
költsége s igy a várostól teljesen 
ingyen kapja az évi 400 koronákat.

Kérészy főmérnök fel is vetette 
azon a juniu* 14-i közgyűlésen, hogy 
tulajdonlapon mi a bizonyítéka 
annak, hogy a vi lanygyár évi 400

koronával többet fog uekünk nyúj
tani és hogy lehetetlen eljárás igy a 
vak világba megállapítani összege- 
kit, a nélkül, hogy pontos számítás 
állana rendelkezésünkre : mi az, ami
ért ennyit, vagy annyit fizetünk.

Az elnöklő h. polgármester 
azonban azzal ütötte el a dolgot, 
hogy nekünk az a fő, hogy végre 
jó világításunk legyen; ez megér 
évi 400 koronát.

Az igaz i*, hogy végre már meg 
kell javítani Ujhely botrányos köz- 
világítását. Csak az a kérdés, mu- 
száj-e, hogy ezen ismét csak a vil- 
lanygyár nyerjen s mi ráfizessünk?

A felelet az, hogy nem muszáj. 
Mint Schiller Kálmán, a szerződés 
alapos ismerője a közgyűlésen meg
mondotta : a szerződésben benne 
van, hogy a gyár az idő folytán 
kölu'es a technika újabb vivinányait 
alkalmazni, természetesen megfelelő 
térítés mellett. Egyszerűen ki kell 
tehat számítani, hogy mibe kerül a 
Wolfrtm-lámpák bevezetése s a 
megfelelő összeg kiadása melleit rá 
kuli szorítani a gyárat, hogy (telik
kel vi ágitson.

A képviselőtestület azonban meg
hajlott Székely Elek h. polgármester 
frázisa e ölt.

Az ügy egyébként felebbetós 
alatt áll s igy remény van rá, hogy 
a város legújabb jeles üzlete még
meghiusu1.

Elsőrangú áruk, olcsó árak.
la p n n k  m ai szá m a  4  o ld a l.

Zcmplomrablás Ujhelyben.
%  közkatona ellopta a 
nagytemplomban az oltári 
szentségről a briliánsokat.

Jíegkcrült a tettes i s  a brilliáns is.
Veszedelmes gonosztevőt tett 

ártalmatlanná az újhelyi rendőrség 
egy katona személyében, aki már 
civil korában is mint megátalkodott 
tolvaj és betörő adott sok gondot a 
hatóságnak.

A megrögzött bűnös Ujhelyben 
több betörést követett el, de külö
nösen súlyos bűnre vetemedett, ami
kor a rom. kath. nagytemplomba is 
bemerészktd tt és az oltári szent
ségre emelte fel szentségtörő kezét. 
A seenzxciós letartóztatásról a kö
vetkező tudósításunk számol be :

A helybeli róna. kath. plébá
nia uagy megdöbbenéssel jelentette 
a rendőrségen, hogy vasárnap a 
nagy templomban teroplomrablást 
konstatáltak, ugyanis egyik segéd
lelkész észrevette az oltári szent
ségről, az ostyatartóról annak brilli- 
ár.sokkal kirakott, több mint ezer 
koronát érő ékesitraónye le van 
törve és nvonotalanul eltűnt.
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A rendőrség acoonsl értesítette 
as összes újhelyi órásokat és óksze- 
résieket a hiánysó ékesség pontos 
leírásával s a körözésnek meg is 
volt as eredménye, mert hamarosan 
jelentkesett a rendőrséges Grünsftan 
helybeli órás és átadta a keresett 
drágaságott. As órásmester elmon. 
dotta, hogy as ékssert egy katoná 
tói vette, aki neki ássál a mesével 
állott elő, hogy azt még az ősszel 
Sabáosbao zsákmányolta, ő  elhitte 
eat s egészen jóhiszeműen megvá
sárolta 30 koronáért a brilliáusokat, 
melynek értékét először nem is vizs
gálta meg alaposan.

A i oltári szentség ékessége te
hát már megvolt s hamarosan elő 
került az elvetemült tettes is. Ugyan
is még az nap este a rendőrség egy 
katonát ért tetten, amint a hercegi 
tejcsarnok ajtaját feszegette, nyil
vánvalóan be akart oda törni.

Bevitték a rendőrségre, hol meg 
állapították, hogy Mozgó Mihály 
közhonvéd, aki a helybeli népfölkelő 
őrkülönitméuynól teljesít szolgálatot.
A megcsípett betörő három betörést 
ismert be s ezek között volt a nagy 
templomban elkövetett templornrab- 
lás is. Ide, úgymond, alku cosal ju
tott be.

Megállapította a rendőrség azi 
is, hogy Mozgó Mihály mar több 
szőr vo.t büntetve lopásért és betö
résért ; gyermekkora óta közveszé
lyes, süiiött alak. Mozgót átadtak a 
katonai hatóságnak, amely iutézke 
dett Miskolczra való átszállítása iránt 
Ott majd a hadbirósag fogja reá 
kimérni a su yos büntetést.

A sebesült 
utolsó sóhajtása.
A datok , m e g fig y e lé se k  
a z  UJhelyben m egh a lt  

katonákról.
Valóságos hoskölleraéuyeket ol- 

Vasiunk mar arró1, hogyan viselkt- 
dik a monarchiabeli es a német ka
tona a harctérén roham közben, az 
agyú, vagy gépfegyver meilett. Tud
juk, hogy a magyar az osztrák, a 
német egyiortuau hős tud lenni, ha 
hazájának védelmére rendeli ki a 
sors. Arról, azoubau, hogy mUeppen 
válnak meg az élettől, mi az utoiso 
szavuk, mi a végső óhajtatua, még 
nem igen oivasiuuk.

Ujheljben, az itteni temetők
ben sajnos, eleg számban vauuak 
olyan harcosok, akiket itt vaiioM 
meg földi szenvedéseiktől a könyö
rületes halál. Több száz katona pi 
hen aa újhelyi hősök temetőjéből): 
ezeket mar az itteni kórhazakba;, 
érte utói szoraoiu végzetük.

— Hogyan viselkedtek halálos 
ágyukon a sebesültek Y

Ezzel a kérdéssé! fordultunk 
azokhoz az újhelyi ápolónőkhöz, 
akiknek az a szomorú szerep ju
tott, hogy felfogják a haldokló ka
tona utolsó sóhajtását és — araeuy 
nyíre lehet — te'jesitsók végső kí
vánságát.

— Ahány ha'dokló van — 
mondta egy régi kitűnő ápolónő — 
anayifóleképpeu hal meg. Van olyan 
is, aki úgy múlik ki, raiutha nem is
merné a szén ved est. Ebben neru le 
hét különbséget teuLi magy ar, orosz 
vagy német között.

— Soha se felejtem el azt a ti- 
roli, kedves huszonegyesztendős hu
szárönkéntest, aki csonttöréssel ke
rült hozzánk. Eleinte nagy fájdal
mai és lázai voltak. Ha harmincki 
lene fokos láza volt, elkezdett zo
kogni, hogy ő már meghal és távi
ratozzanak az anyjának. Ha már 
nem találná élve az anyja, akkor 
mondjuk meg neki, hogy ő okvet
lenül a lovával akar egy sírban nyu
godni A szegény fiúnak meg volt 
hát az „utolsó kívánsága", de annuk 
végrehajtására itt nem került a sor. 
Tőlünk egészségesen távozott, de 
úgy tudom, hogy legutóbb Stryjnél 
elesett.

— Érdekes, hogy a legtöbb fi
atal ember, haláltusában eszméleté
nél van, az édesanyját hívja. Volt 
olyan is, akinek már meghalt az 
anyja. Ez viszont úgy érez.e, hogy 
a mamája hívja őt.

- Megyek már, jó mamám, 
azonnal megyek, — motyogta köny- 
nyes szemmel.

— Azt is érdemes fülem iteni, 
hogy egy prágai iparos miképpen 
viselkedett halálos ágyán. Napodig 
halódott és folyton azt hangoztatta 
hogy a feleségét, meg négy gyer
mekét hozzák ide. Amikor az utolsó 
perceket élte, hamar sört kért. Hoz
tunk neki egy üveg sört; kiitta és 
azt mondta ;

— Ha meghalok, ne értesítsék 
halálomról a családomat. H-tdd liigy -

k, hogy valahol a harctéren va
gyok,hadd reménykedjenek.

Pár p. re niu va kiszenvedett.
— Kevés olyan haldoklóknak 

van, aki öntudatánál van. Hendsze- 
riut o yan magas a lázuk, hogy nem 
tudnak magú ró!. Ilyenkor persze 
t’óirebesze:nek. Az ilyen haldoklók 
csaknem kivétel nélkül a harctéren 
képzelik magukat és valósággal csa 
tárosnak képzeletben. Vau olyan i 
akit le kell kötözni, mert rohamra 
akar menni és fojtogatja a szóm 
szádját. Érdekes volt az a karlsbadi 
fiatal kereskedő, aki tüdősebével 
ha.doklot. Már egészen öntudatlan 
volt, amikor egyszerre csak magé
hoz tért, felült es tükröt kért. Ad
tunk neki Megnézegette magát a 
tükörben, aztán hátra dűlve mondta: 
„Meg vagyok magammal elégedve. 
Nyugodlau ha.ok meg“.

lépett Sátoraljaújhelyre, ahol beállt 
egy szállodába szolgának. Itt a fő- 
pincértől betörés utján lopott el 20 0  
koronát s megugrott.

Legutóbb Törökbecsén volt le
tartóztatva, de a rendőrségtől meg
szökött. Elfogták Kecskeméten 
de ott magára hagyta a rendőrséget. 
Egy újabb letartóztatás után Sátor
aljaújhelybe akarták vinni, de Hat
van körül kisiklott kísérőinek kezé
ből és Budapest felé vette útját. 
Keresték mindenfelé, de hasztalan 
Szinte mér unták a hatóságok a 
dolgot.

Most azután megint hurokra ke
rült. Nyugtalan természete .haza 
vitte őt Kassára. Folyó hó 16-án 
érkezett szülővárosába s mivel tel
jesen lerongyolódott, hát mindenek
előtt tiszteséges ruházat után látott. 
Lesótált az ócskapiacra s egy öcs- 
kástól el is csent egy uraságtól le
vetett nadrágot. De rajtvesztett I 
Rendőrkézbe került. Kihallgatás al
kalmával elmondotta, merre bolyon 
gott, elmesélte, hogy gyalogszerrel 
menl Budapestről Kassára és nem 
sajná't mást, c-iak azt, hogy elvették 
tőle a neki annyira tetsző — nad 
rágot.

A rendőrség intézkedett, hogy 
az országos tolvajt Sátoraljaújhelyre 
szállíttassák. Mivel azonban a nad
rágot át kellett adni igazo't tulaj
donosának, hát luha nélkül maradt 
az istenadta. A rendőrség segített 
rajta. Valahonnan e'őkeritelt egy 
viseltes nadrágot s abba Kapala b de 
is öltözködött. Ez a nadrág is na
gyon megtetszett neki s vígan ia- 
du t újhelyi utjíra, mely most, már 
minden bizonnyal szomorúbban fog 
reá nézve végződni, mint eddigi ki
rándulásai.

I
zása ezáltal azoknak a forgalomhó 
való kivonása a hazai külgazdaság,
a pénz, éa órtókforgalom nemkülön
ben a hazai kereskedelem megbőni 
tását okozó hazaíiatlan cselekedet, 
amely a legszigorúbb megtorlást és 
megrovást érdemli ineg.

De ettől eltekintve az elrejtve 
tartott érmek forgalombahozatala a 
jelen körülmények között hazafias 
kötelesség és elsősorban a nagykö
zönség öszzes rétegeinek érdekében 
áll.

Kívánatos volna, hogy minda
zok, akik a közönség hangulatára és 
magatartására befolyással bírnak 
(lelkészek, tanítók), minél szélesebb 
körben hassanak szintén oda, hogy 
a közönség a váltópónzórmeket a 
forgalomból ki ne vonja.

h í r e k .
Lapunk legközelebbi száma, 

a közbeeső ünnep miatt, pénteken, 
július hő 2 án a rendes időben je
lenik meg.

Az aprópénz.

A gyorslábú Kapala.
Elfogtak egy újhelyi betörőt.

Egy jóképű, de annál gonoszabb 
lelkületű 19 eves fiatalember aerüll 
a rendőrség kezebe. Hosszú idősön 
at ktrealék őt az ország vidéki va
rosainak rendőrhatóságai, de bar 
ueháuyszor lefüleltek őt, miig sem 
tudták éidems sziriut megbüntetni.

Nincs más bűne, mint az, hogy 
lépőit. Itt is, ott is, aiiová rossz 
szelleme vitte. Heluriózlaüák, ei 
akarták szállítani, de gyors labai 
miudig iuefcmentették őt a büohö- 
dastől. Mert amilyen ügyes vo.t a 
lopásban, olyau gyors volt a szala- 
dásban.

Kapala QjUs kasrai származású. 
Mivel Dem ludoit tisztességes fog 
lalkozáslioz juloi, tehát lopott s az
után megszökött Misko cra. Alig 
tette be oda a lábát, mar megint 
lopott s meglépett, még pedig egy 
lopott biciklin. Azután Kassáról is
mét eltűnt. Majd újra Miskolcra tette 
át működére színterét s onnan át- 
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A háborús állapot bekövetkezte 
óta, de különösen a legutóbbi idő
ben, suriiu merültek fel a panaszok 
az éreváltőpéuz hiánya miatt, Noha 
a m. kir. pénzverő hivatal a háborús 
állapot bekövetkezte óta teljes mun
kaképességének felhasználásával ál- 
laud ísn vert 1 koronás, 10 és 2  fi'- 
I'rés érmeset s igy már eddig is 
tetemes mennyiségű uj váltópénz 
érme kerü t forgalomba, a fennforgó 
hiányt még sem sikerült megszün- 
letni.

Ennek oka voltaképpen nem 
váítópénzórmek hiányában, hanem 
abban a körülményben rejlik, hogy 
a lakosság nagy része a váltópénz- 
érmeket elrejti, azokat ily módon 
a forgalomból kivonja és igy a ha
zai közgazdaságnak, valamint a 
pénz- és kereskedelmi forgalomnak 
mérhetetlen kálókat okoz.

Hozzájáiulnak a lakosság ily 
irányú magatartásihoz azok a lel
kiismeretlen forrásából származó s 
minden alapot _uélkülüző híresztelé
sek is, amelyek a bankjegyek elér
téktelenedésével ijesztik a tájéko
zatlan közönséget.

A belügyminiszter most a köz
igazgatási hatóságok ulján tájékoz 
tatja és világosítja fel a közönséget, 
hogy a bankjegyek a koronzérték 
pénz érmével és ennélfogva a vál
tópénzérmekkel is teljesen egyenlő 
értékűek, azok értékcsökkenéséről 
terjesztett híresztelések minden a’a- 
pot nélkülöznek, további, hogy a 
váltópéozérmek elrejtése, felhalmo-|nőkének 
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- -  Az egyházmegyéből. A mo-
gyéspüspök Majoch Ferenc zemp- 
ténsziouai sngédtetkészt Péchy Elek 
áeg;. úri bemutatása a'apján szlati* 
kahermányi lelkésszé uuvezta ki ; 
Hildák Uábor segédlelkószt H rnád- 
németirő! Zemplénsz.iunára küldte,

— A magánháztartásokban leölt 
sertések szalonnájának a küzélelme- 
zés szempontjából igen üdvös ren
delkezéséről értesítette a földeivé- 
lésügyi n iniszter a várost. E szerint 
ezeulul a magánháztartásokban leölt 
sertések szalonnája is közfogyasz
tásra forgalomba bocsájlható. A 
fenálló szabá yok értelmében u.yanis 
ezideig csakis közvágóhídon leölt 
sertések szalonnája volt forgalomba 
hozható, ha előző,eg állatorvos 
vizsgálta meg a leölt állat húsát. 
Ezentúl az egyes magánháztartások
ban előzetes vizsgálat nélkül leölt 
sertések szalonnája is forgalomba 
hozható, mégis a forgalomba hozás 
előtt a szalouuát állatorvosi vizsgá
latnak keli alávetni. Laikus husvízs- 
gáló, vagy emberorvos ezt a vizs
gálatot nem eszközölheti.

— Zár alá vették az idei termést
rá hivatalos lap a kormány nagy fon
tosságú rendeletét közli az 1915. évi 
búza-, rozs-, kétszeres, árpa- és zab- 
rermésnek zár alá vételről. A rende
let sí, érint az emiitett termények 
árusítása, vagy egyébkénti forgalom
bahozatala csak a minisztérium ren
delkezései értelmébtn és az általa 
tnegá,lapított teltételek mellett tör
ténhetik. Evégből iiiindeu termelőnek 
1916 évi termése zár alá helyeztetik 
és afelől a termelő csak s rendelet
ben megszabott korlatok szeriüt ren
delkezhetik. A 1 ormány gondoskodni 
fog, hogy a termelő raktárón levő 
készletei a kormány állal meghatá
rozandó időpontban átvétessenek, A 
termények a hatóságilag megállapi 
tott m: zitnátis áron adandók át.

— Elismerés a vidéki sajténak.
A h. di jótékonysági akciót igen lel
kes készséggel szolgálja az ország 
vid-ki sajtója is. Ezért a támogatá
sul a hadsegélyző hivatal nevében 
Kitoltner Hermán altábornagy, a hi
vatal vezetője meleg hangon mon
dóit köszönetét S z á v a y  üyulának 

Vidéki Hírlapírók Szövetsége el-
I I I 
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— Jutalom szökevény hadifoglyok
kózrekerltéseért. A Htmig)miniszter 
valamennyi törvényhatóság első tiszt
viselőjét, valamennyi csendorktrüleli 
paraDCSDokságot és valamennyi ha
társzéli rendőrkapitányságot a leg
szélesebb körben leendő kcizhirrététul 
végett értesítette, hogy mindazok, 
akik szökevény hadifoglyokat köz
vetlenül elfognak, valamint azok, 
akik oly adatokat juttatnak a köz- 
biztonsági közegek vagy a katonai 
hatóságok tudomására, amelyek meg
szökött hadifoglyok kézrekerilósét 
teszik lehetővé, a hadügyminiszter 
részéről 10—25 korona jutalomban 
részesülnek. A kitűzött juta'omnak 
az erre igénnyel bírók részére legjobb 
belátás szerint és minden további 
jogorvoslat kizárása mellett leendő 
kiutalására az a katonai parancsnok
ság illetékes, amelynek területén 
fekszik az a hadifogolyállomás, a 
melyből a szökés történt.

— Szkeccs és kabaré. A váro>i 
mozgószinházban .szombaton este fél 
9 órai or és vasárnap délután 4 és 
este fél 9 órakor szkiecs és kabaré

lesz. Bemutatásra kerül szombaton .• 
Katona kell a házba. Háborús ope
rett Kaiktól és Hindeuburg Varsóban, 
bohózaton moziszkeccs 3 felvonásban 
Uuthy Somától, ezenkívül magyar 
és német kabaré. Vasárnapi műsor; 
Feleségem hii asszony 4 felvonáson 
operett kineiuaszkt ccs Bróily ős Mar 
tostói és teljesen uj magyar és né 
raut kabaré. Főszereplők Szentirmay 
Béla, a Magyar Sziuház volt tagja, 
Boris Bianka, a Népo/erit prima
donnája és B>urnáim Ktroly a fő
városi Orfeum komikusa. A kiváó 
műsor és a szereplő művészek már 
előre garantálják a sikert. A hely
árak mérsékelten felemeltek. A pá
holyok árai este G ; dé után 5 kor., 
a fő dsziuti Főhelyek 1 kor. 50 fi I., 
ihetve 1 K 20 f , a karzati ülőhelyek 
80 és 60 f., állóhe'yek 40 és 30 fiit. 
Jegyek előre válthatók Uojdics nő
vérek tőzsdéjében.

Használjunk
hadisegély

póstabélyeget.

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

k ö z lé se i.

Djabb győzelmi sorozat.
Elfoglaltuk Nikolajovot, Zydacowoft 

és Sandomierzet.

területén nyugalom van. Az Isonzó mentén 
heves ágyuharcok folytak. Az olaszoknak 
Gradiska és Monfalcone mellett ellenünk 
intézett támadásai meghiúsultak.

H öfer a ltáb orn agy ,
a vezérkari főnök helyettese

A n é m e te k  sikere i.
Átkelés a Dnyeszteren.

Berlin, jun. 24 .

A  nagy főhadiszállásról hivatalosan jelentik :
Nyugati hadszíntér:

A L orettó -m agasla t k e le ti le jtő jén  a z  
e lle n s é g e t  e g y  á lta la  n eh á n y  nap  e lő tt  e l
fo g la lt árokrészből k ivertük. Sou ch eztő l 
d élre a  harcok reánk  n é z v e  e r ed m én y e 
se n  fo ly ta k  to v á b b . A L abyrinth-állásun- 
k at Neuvclletől d élre e g y  éjjel m egindu lt 
erős tá m a d á ssa l szem b en  sz ív ó s  k ö z e l
harcban m egtarto ttu k . A M aas-m agasla -  
toK on továb b i e lk e se r e d e tt  ö s sz e ü tk ö z é 
sek re  került a  sor. Még 1 5 0  franciát e l
fo g tu n k . A z e lle n sé g  k é t m egh iú su lt t á 
m a d á sa  k ö zb en  sú ly o s  v e s z te s é g e t  sz e n 
v e d e tt . Az á lta lu n k  e lfo g la lt  Bán d e  Sapt 
m elletti m a g a s la t  e llen  m eg k ísére lt tá 
m a d á st v issza u ta síto ttu k . A fo g ly o k  
szá m a  ö tv en n e l em e lk e d e tt .

Keleti hadszinte'r:

Budapest, jun. 24.
Az osztrák-magyar vezérkar jeleni!:

Orosz hadszinte'r ;

Keletgaliciában az általános helyzet nem 
változott. Lembergtől keletre és északkeletre 
erős orosz utóvédekkel harcok folynak. A 
Felsó-Dnjeszter mentén Miko'ajowot és 
Zydacowot elfoglatuk. Zydacowlól a folyó 
irányában lefelé a szövetséges csapatok 
heves harcok közt több helyen a Dnjeszter 
északi partjára nyomultak előre.

A Visztula és San közt az ellenség foly
tatja visszavonulását. A Visztulától északra 
az orosz utóvédeket a Saniennán túl vissza
vetettük.

Ostrowiecet és Sandomierzet csapataink 
elfoglalták.

4

Olasz hadszíntér:

A karinthiai határon a kis Pahlnál erős 
olasz csapatok támadását visszavertük. 
Különben ezen a határon, ép úgy mint a 
tiroli határon, csak ágyuharc volt. A Krn

K urschanytól é sz a k k e le tr e  a z  o ro 
sz o k  á lta lu n k  v issza v ert tá m a d á su k  a l
k a lm áva l több  m int 1 0 0  fo g ly o t h a g y ta k  
hátra. Az O m ulew  m en tén  e g y  n ém et  
e lő re tö rés  O paczyska fa lu  e lfo g la lá sá t  
ere d m é n y e z te . L en gyelországb an  a  V isz
tu lá tó l d élre a z  e lle n sé g  több  tá m a d á 
sá t  m egh iú síto ttu k .

Délkeleti hadszíntér:

Linsingen tábornok hadse- 
tege átlépte a Dnyesztert Zu- 
rawno és az ellenség által 
még megszállva tartott Halics 
között és az északi parton 
heves harcban áll. Ezzel ösz- 
szefiiggésben a Lembergtől 
és Zolkiewtöl keletre fekvő 
vidékig folytattuk az üldö
zést. Zurawnötöl a Sannak 
Ulanow melletti pontjáig Je
lentős esemény nem történt.
A San és Visztula szögében 
az oroszok egészen a San 
szakasz mögé vonultak visz- 
sza, a Visztula balpartján ti
zétől észak felé tértek ki.

/
/  v //i ii i i / /
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NELMAN JENÓ cégnél
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rendelhetek meg. Ugyanott legjobb miné'égü apró és 
durva szemű kétszer mosott kovács szén és koksz 

valamint porosz briket kapható. 
Superfosfát-műtrágya Káli só

Tisztelettel értesítem a m. t közönséget, hogy a

K - l e i n  P á l - í ö l e  ü z l e t e t
megvettem, azt azzal szemben levő Rákóczi u. 6. 
az íin u  házba helyeztem át és saját nevem ala't 
tovább vezetem. Amidőn ezt a m. t hölgy közön 
ségnek tudomásása hozom, biztosítom egyúttal 
arró l, hogy igyekezni fogok mindenkor a legjobb 
gyártmányú árut a legnagyobb választékban rak
táron tartani. Vevőimet előzékeny és pontos ki 
s zo lg á já ró l biztosítva vagyok kiváló tisztelettel:

B l u m e n f e l d  J e n ő

Ajánljuk a t. építo, épitész <s ménak eresk tdő urak szi- Jg' 
vés figyelmébe az általunk kivárólag fával ég»tett, teljesen 
kfiruentes ^

L rendű darabos meszet, I
mely kiadós vo’lánál fogva az összes ha. ai termék* kel felül- 
múlja.

Levélben megkeresésekre azonnal vá'aszo'urk, távirati 
megrendeléseket elfogadunk.

Bankegyesület részvénytársaság 
ZentplcR-faüaniéczi mész- és agyagipar j j S

teli pe Sáloraljau h«dy, ^
Sürgőn) c ím : Bánkt gyesület. Telefon 82. ^

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

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

... .................................. .........Felalős szerkesztő
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Landesmann Miksa

Több ezer hektoliter |
|  M agyarádi é s  M énesi feh ér  é s  v ö rö s  h e g y i
áif bort fiatalabb és öregebb évfolyamokból ajánl |k

Domány József,
c«. és kir. udvari szállító, 

sző őbirtokos és honiagy kereskedő 
Arad.

Nincs étvágyam.
a fejein fáj, rosszul érzem ma
gam. Ezen rosszuilétnek legin
kább gyomorron trfs vagy az 
elégtelenül működő emésztő

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

X aiser-jéle joüormenta
lilll.M-kUlIIII.il
Hosszabb használat esetén k i
tűnő háziszer étvágytalanság, 
gyomorfájás, fejfájás, gyomor

sütés es szájszag eltel’.
20 és 40 fi üt rés '.umiagokban 
kapható : Widder és Kardos 
gyógyszertarában ts Hrabéczy 
Kálmán drogériájában Sai.ori.lja 
ujbeiy, Kronovits Miksa gyógy- 
sz* rtaiában Nagy uihály, Fábián 
Arnold gyógyszerárában llo  
’iionna es Hazay Géza gyógy

szertárában Tőkelerebts.

Császárfürdő N>“;rep,e,teu'
gyógyhely, a magyar irgalmas rend tulaj
dona. Elsőrangú kenes hév vizű radioaktv-
gyoyyforráeai ; modern beromlezésü gőz- 
lürdő, kényelmes iszapfürdők, iszapboro
gatások, uszodák külön hölgyek és urnk 
részére, Török-, kö- és márványfürdők, 
hőlég-, szénsavas- és villamos-vízfür
dők, A fürdők kitűnő eredménnyé, 
használtatnak főleg csuzos bántalmak- 
nál és idegbajok ellen. Ivó kúra a lég. 
zöszervek hurutos eseteiben s altosli 
pangásuknál. 2U0 kéoyehnüs lakószobái 
bzolid kezelés, jutányos árak. Uyógy-i 
és zenodij uinos. 1’rospokiusL ingyen
éa bérmeuive küld

Az igazgatóság

i
Gyermekeimnek nem adok élesz

tővel készített tésztákat, férjem, 
ki gyermekorvos, határozottan el
lensége az ilyennek. Minthogy 
azonban a kicsinyeknek a tészta 
kell, lepényt, tortát s felfújtál Dr. 
Oetker-féle sütőporral készítek 
nekik. Vacsorára gyermekeim tej 
bői és tojbásól puddingot kapnak, 
mit a kitűnő Dr. Oetker-féle pud- 
dingporokkal készítek el, vagy pe
dig eremet Dr. Oetker féle dtbona- 
cremporral. Változatosság kedvé
ért kicsinyeimnek időközönként 
Dr. Oetker-féle vörös darát adok, 
mi egy kitünően frissítő utóétel. 
Mindezen ételek Ízletesek, táplálók 
és last nőt teást voltuk dacára 

olcsók.

Ház kiadó.
Egy két lakásból, mellék- 

helyiségekből álló ház, gyü- 
mölcskerttel, a z o n n a l  
b érb ea d ó .

Bővebb az Osztrák-Magyar 
Bank palotájában.

Marx Email
padlófénymáz

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

Egyedüli raktár Saujhelyben
Ifj. K lein J a k a b n á l

Klein József
szobatestű tapétázóéi mázoló 
Saujhely, Rákőczi-u. 63

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

földi anyagok.
Telephon 22. sz

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

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

A Tok*j-H eg yalja i Cognac- 
gyár r . t .  utóda ajánlja saját 
koszit meny ü cognacját elfogad
ható árak mellett.

Nagyobb vételeknél árenged
mény megállapodás szerint.

Szíveskedjék árajánlatot és 
mintát kérni.

Teljes tisztelettel
Tokaj-Hegyaljai C op acjyár r.-t.

utóda
Sátoraljaujbe'y.

Nyomatott Landesmann Miksa és Társa könyvnyomdájában Sátoraljaújhely.
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