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I  T É í p r i  Itália.
A balkáni franciahadak főpa

rancsnoka azt üzente a szerbek
nek, hogy semmi szin alatt se 
adják meg magukat, hanem vo
nuljanak Albániába s onnan kezd
jenek uj harcot a német, osztrák
magyar és bolgár seregek ellen, 
szövetségeseik pedig rendületlen 
ki fognak tartani mellettük.

Ezel a biztató és leiemelő 
üzenettel egyidejűleg az is tud
tára adatott az egész világnak, 
hogy a szerb kormány éppen 
olyan barátságos otthont fog ta
lálni Olaszországban, mint ami
lyent a belga király és a belga 
kormány talált Franciaországban. 
Az entente nagyhatalmai ezert a 
határtalan önzetlenségért és lekö
telező áldozatkészségért nem ki- 
vánnnak egyebet, mint azt a cse 
kélységet, hogy Szerbiának sem
mi körülmények közt se kössön 
külön békét.

Mindezekkel a nagyhangú ki
jelentésekkel egyidőben történt 
Ausquith urnák az a nyilatkozata 
is, hogy az entente hatalmai soha 
sem voltak közelebb a diadalhoz 
mint ma.

Az embernek valósággal meg 
áll az esze, ha mindezeknek a 
kijelentéseknek a boncolásához 
akar lógni.

Először a rejtély az, hogy a 
győzhetetlen Franciaország, Ang
lia és Oroszország miért követeli 
az olyan kis népektől, mint a 
belga, meg a szerb, meg a mon 
tenegrói, hogy ne kössenek kü
lön békét, még akkor sem, ami
kor csak a külön béke segíthetne 
rajtok?

A rejtély egyik megoldása 
kétségtelen az volna, hogy a né
hai belga és szerb nemzeti had
sereg romjai is nélkülözhetetlenek 
a francia angol és orosz érdekek 
védelmében. De hát akkor milyen 
alapon mondható győzhetetlen
nek sőt győzedelmesnek a fran 
cia, angol és orosz hadsereg ?

Hiszen még csak néhány hó
napja, hogy az entente hatalmak 
megkapták Olaszország több mil
liós hadseregének támogatását s 
akkor igazán biztosra vették a 
gyors és teljes diadalt, amiből 
persze nem lett semmi.

Honnan veszik hát azt a bi
zodalmát, hogy a hontalanná 
vált szerb kormány és szerb had
hadsereg további ellenállása biz
tosítani fogja rájuk nézve azt, 
amit Olaszország csatlakozása 
nem hozott meg ?

Igazán bajos erre a kérdésre 
más felelet adni, mint azt, hogy

„a levegőből" szóval ugyanabból 
a lorrásból, amelyből Németor
szág megalázásara s az osztrák
magyar monarchia felosztására 
vonatkozó reményeiket merítették.

Azonban a lég várak épitése 
csak elmebeli gyengeségre vall, 
mig a szerb és belga kérdésnek 
az entente részéről való kezelése 
napról-napra valószínűbbé teszi, 
hogy ezekkel a megtévelyedett 
szerencsétlen népekkel éppen a 
szövetségeseik űznek rettenetesen 
önző, erkölcstelen játékot.

Az entente hajszolta bele a 
háborúba a népeket, az tolta 
őket maga előtt a leggyilkosabb 
tüzbe, s most az kínál nekiK ven
dégszeretet azzal a kikötéssel, 
hogy hazájuk területéről kiszo
rulva is az utolsó szál emberig 
fognak harcolni.

Igazán megható Itália ven
dégszeretete, ha őszinte ; és még 
meghatóbb az angol-francia ön 
zetlenség, amely a hontalanná 
.ett szerbeknek Itáliát jelölt ki, 
teljes ellátást nyújtó vendégfo
gadó gyanánt.

Cadorna már ki, hogy Itália 
önvédelmi harcot folytat. Milyen 
felemelő látvány .esz tehát Olasz
ország klasszikus földjén, Petár, 
Pasics és Putnik fölvonulása I

A megbolondult
v i l l any l ámpák .
Nappal égnek, éjjel alusznak.

Vagy két héttel ezelőtt egy 
egészen uj és meglepő tüneményre 
ébredt tJ,hely város; reggelre kelve 
ugyanis a járókelők nagy csudálko- 
zással látták, hogy a közvilágítás 
működik, az összes villanylámpák 
vigau égnek az utcákon. Hogy éjjel 
nem égtek, azon senki sem csudál- 
kozott, annál már jobban ismerjük a 
mi kitűnő közvilágításunkat, mintsem 
hogy az esténként és éjjelenként 
uralkodó pokoli sötétségen megütköz
zünk ; az azonban már egy kicsit 
furcsa volt, hogy a kelő nap sugarai
val együtt kigyulladtak a villany
körték is és égtek buzgón, becsüle
tesen egesz délelőtt, tisztességtelen 
koukurrenciát csinálva az öreg Nap
nak, amely bizonyára maga is csodál
kozott ezen a különös jelenségen.

Azóta már vagy harmadszor, — 
legutóbb tegnapelőtt, — ismétlődött 
meg ez az eset, úgy hogy már 
kezdünk beleszokni, hogy a villany 
és a közvilágítás, melynek létezésé
ről az utcák vándora az esti órákban 
csak hallomásból tud, délelőttönként 
nagyszerűen működik.

Nem tudjuk, mire kell vélni az 
utcai lámpáknak ezt a különös

viselkedését és furcsa buzgalmát, 
amely fényes nappal bo'dogitja az 
újhelyi járókelőket a maga állítólagos 
10 vagy hány gyertyafény erejével. 
(A valóságban legfeljebb másfél 
gyertyafényről lehet szó egy újhelyi 
utcai viilauylárapáuál.) Mindeueselre 
bolond dolog, hogy az utoákat épen 
délelőtt világítják és épen abban a 
városban, ahol a közvilágitás olyan 
közismerten gyatra és inizerabiiis, 
miut naiunk.

A megbolondult villanylárapak 
ról jut eszüukbe, hogy mar évek óta 
folynak a tárgyalások a varos és a 
villanygyár között a jelenlegi vég
telenül silány égőkuen. Wolfram
lámpákkal való kicserélése tárgyá
ban ; legutóbb pedig az egyik városi 
közgyűlés — aiij pár hete, — ez 
ügyben elfogadta a viuanygyár 
minden propozicióját, kívánságát, a 
pausálé fölemelését stb., úgy hogy 
mar csak a villynykörték kicserélése 
vo.t hatra. Varjuk is ezt azóta; e 
helyett azoubau csak feutebb említett 
reformot kaptuk: az éjjel aivó és 
nappal égő viiiauyiámpakat.

Városok és községek 
élelmezési központja.

A Magyar város, ós község- 
íejiesaUsi részvény ursasag iguzgaiú- 
S <ga elhatározta, hogy működését 
suerjeszti varosaink es községeink 
kózeielmezesi kérdéseinek megoldá
súra es ertdeti programmjauak ideig
lenes feduggesztesevel megalakítja 
a városok es községek eioiuitzoai 
központját. Ez a központ azoktól a 
terményektől eltekintve, amelyek 
beszerzése a Hadi termény részvény- 
vény társaság ügykörét képezi,miudeu 
egyéb élelmezési ós háztartási cik
keknek közvetlen és Összpontosított 
beszerzésével és a kommuuitások 
részére való értékesítésével kivan 
foglalkozni.

Mühödése súlypontját a központ 
a hús- is zsirkérdis megoldására, fogja 
helyezni, amennyiben a városok és 
községek megbízásából egységesen 
fogja a marha- és sertéshizlalást saját 
és nagyobb gazdaságok telepein 
végezni. Sikerült ezenfelül oly össze
köttetéseket kezdeményezni, amely
nek segélyével a városok és községek 
kőszén• és esetleg tűzifa szükségletüket 
is kedvezően biztosíthatják. Ezenfelül 
a társaság szervezetet létesített o y 
árucikkeknek a neutrá'is országokból 
való importja céljából, amelyek be
hozatala a hazai fogyasztás szempont
jából előnyösnek és jutányosnak 
mutatkozik.

Végül különös gondot kíván a 
központ arra fordítani, hogy az egyes 
városok és községek között csere- 
forgálmat létesítsen egyes fölöslegben
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levő élelmicikkek (főzelékfélék, ba
romfi stb.) kölcsönös kompenzálása 
tárgyában.

A részvénytársaság igazgatósága 
a belügyminiszterrel szemleu köte
lezettséget vadait az áruforgalom 
terén elérhető nyereségnek limitálása 
iránt, ezenfelül pedig a társaság 
főrészvényesei hajlandóknak nyilat
koztak a részvénytőke fele erejéig 
részvényeiket nóvórtékbena törvóuy- 
hatóságok. városok és községek ren
delkezésére bocsátani, hogy igy a 
társulat közérdekű akciója — amely 
amúgy is dr. Nómethy Károly állam
titkár, miut miniszteri biztos, köz
vetlen felügyelete alatt áll — az 
érdekelt kommunitások iráuyitása ós 
ellenőrzése mellett, de auyagi érdé 
kéltségükkel is bouyolittassók le.

Az ilyeukóut felajánlott részvé
nyek átvételére már számos törvény
hatóság, város és község jelentkezett 
és a társulat legközelebb megtartandó 
közgyűlése ehhez képest az igazga 
lóságot, il.elve igazgatótanácsot is ki 
fogja uj tagokkal egészíteni. Az 
igazgatóság a vezérigazgatói teendőit 
ellátásával dr. Éber Antal, a köz- 
igazgatási rósz vezetésével dr. Horváth 
József igazgatósági tagokat bízta 
meg, ügy vezető-igazgaiová pedig 
Töpier Ottót nevezte kí.

fi kultuszminiszter az ifjúsághoz
a katonák karácsonyáért.

Jaukovich Bála va'.láj- ós köz
oktatásügyi miniszter a tu. kir. mi
nisztérium hatósági és főfelügyelői 
köréhez tartozó összes (mindeiifoku) 
tanintézetek igazgatóihoz, tanárai
hoz és tauitóihoz a kóveUozö fel
hívást intézte :

A m. kir. honvédelmi miniszté
rium liadsegéiyző Hivatala ós a Ma
gyar Vöröskereszt Egylet a közelgő 
karácsonyi ünnepek alkalmából uj 
felhívással fordul a magyar nemzet
hez. A közelgő karácsony üuuepi 
hangulatához j kivan hozzájárulni, 
azzal, hogy a harotéren küzdő hő
seinknek a bálás szeretet öukéntes 
adományait njujija. Irántuk való 
szeretetünk a hazafias hála forrásá
ból fakad, ez a hála készteti a ha
zának mindenrendü ós rangú polgá
rát arra, hogy békés otthonában 
lelkes ragaszkodással, gondoljon 
azokra, akik ezt a drága otthont 
vérük hullásává', iiéikü özósek, szen
vedések, emberfölötti áldozatok. árán 
védelmezik.

S elszakadva, az otthontól, mely
nek szeretető bátorítja szivüket és 
edzi fegyverüket legyőzhetetlenné, 
talán soha aunyira nem érzik a bol
dog meleg otthon hiányát, mint ka
rácsony szent estélyén. Haza száll 
szivük-leikük minden emlékezése, 
szálljou tehát hozzájuk minden ína
gyar haza rég nélkülözött melegét
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•karja kiárasttaoi a oehéa harcokat 
küzdő katonákra. A szent estén sze
retné éreztetni hőseinkkel, hogy 
mindnyájuknak szívesen juttatunk 
otthonunk karácsonyesti melegéből.

A karácsony a gyermekek ün
nepe s a szülők ünnepe. Hazánk 
tanulóifjúsága, mely a győzelmes 
békének minden áldását élvezni fogjn, 
mely hisszük, hogy dicsőbb, békésebb 
korban szolgálja majd nemzetünk 
jövőjét, nem maradhat el attól a 
mozgalomtól, mely az elsősorban 
értük küzdő haroosok karácsony 
estélyét kívánja elsősorban derültté 
tenni. — A magyar tanulóifjúság 
otthona boldog ünnepének fénye 
áradjon szét a magyar harcterekre 
is és a hazai társadalom jótékony 
adományai között találják meg ka-

Az „Egri Újságában olva .suka 
következő érdekes sorokat:

Tiszta ünneplőben öltözködött 
négy falusi menyecske állított be 
ma délután a szerkesztőségünkbe. 
Eger környékének egyik kis közsé
géből valók 8 nem kisebb szándék
kal jöttek, raiothogy igazítsuk őket 
útba, nagy Szibériába, ahová felke
resni induljanak az ott bús rabság
ban, szegény árvaságban élő szerJ- 
metes urukat.

Mindegyiknek kaiján egy-egy 
nagyobb kosár, tele elemózsiával, 
mert hát nagy ut vezet oda, ahol a 
muszka parancsol. Elmondották szé
pen, minden különösebb felindulás, 
zavar nélkül a szivük szándékát, 
majd elővették a kosarukból a ken
dőbe burkolt tábori lapokat, melye
ket a fehér cár birodalmában baka
káplár irt az előttünk álló felesé
géhez :

„Kelt levelem Kotosow Jouro 
vitzban, Szibériában, az orosz cár 
birodalmában, messze földön. Édes 
párom, itten vagyok, nagyou raesz- 
szire tőled és a gyerektől, meg a 
Cézártól, ami jó házőrző kutyánktól 
és nézem a havat, mert itt mindent 
hó borit. — Sóhajtozom és sóhaj
toznak szegény fogolytársaim is, 
mert mert a lövészárkot is sajnáljuk 
d^ jobban sajnáljunk titeket, akikért 
már egy óv óta epekedünk. Most 
nem irhatok többet, de majd írok és 
addig is csókollak szeretettel és 
csókolom a gyerekeket meg a Cé
zárt, meg a nagyságát mond raeg- 
nekik, hogy egészséges vagyok, 
amit nektek is kívánok a sírig hü 
szeretettel Biró István urad, 37-68 
fogoly, baka-káplár**.

Bizony nem hallgathattuk benső 
raegindu tság nélkül a szeretetnek 
a hűséges ragaszkodásnak ezt a ha
tárt nem ismerő, huta inas uagy sza
vát.

„Nem lehet ám oda menni lel
kem, jó asszonyai** —■ szólalt meg 
a felelősünk.

— No min rat;’ ne lehetne — 
kérdi az egyik, ki a legbátrabb volt 
köztük.

— Azért, mert kimondhatatlan 
nagy ut visz ára odáig — feleltünk 
nekik s odamutatunk a falon függő 
nagy térképre.

Látjék-e, n*. itt Budapest, e* a 
kis pofot meg Eger városa. Mar most
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tonáink, fiaink és leányaink szere- 
tetének drága bizonyságát, a ma
gyar tanulóifjúság öukéntes, ked 
veskedő ajándékát, melynél jobban 
őszintébben megioditóbban semmi 
sem emlékeztetheti az élsz kadt 
apákat, testvéreket, fiukat, reájuk 
váró ottkouukra.

E célból folyó évi november 
havában az intézet ifjúsága— estleg 
a szorgalmi idő feihaszuálásával is — 
egy begyűjtendő, előtte a gyűjtés célja 
lehetőleg a fent kifejtettek alapján, 
ismertetendő. A tantestületek a gyűj
tést a helyi v.szonyokhoz szabott, 
lehetőleg rövid határidőn belül vé
geztessék. A tanintézetek igazgatói 
a gyűjtés eredm ínyéről felettes ha
tóságukhoz is tegyenek jelentést.

nézzék csak, itt van Szentpétervár, 
az oroszok fővárosa. LJgy-e, milyen 
messze van? Hát még innen az a 
falu, ahol az uruk van. Az van csak 
ám messze. Nem is fórt ide a map
pára. Meg azután az a legnagyobb 
baj, hogy a tuu-zkák nem enged
nek semmiféle asszony uepet. Bi
zony visszazavurnák mindnyájukat.
5 magyaráztuk hosszan, jóakaróan 
hogy milyen lehetetlen dologra vál
lalkoztak.

Nehezen nyugodtak bele.
A könny azonban, a szeretet és 

hűség a vágyakozás s egyszersmiul 
a taualos lemondásnak csillogó ékes 
gyöugye ott ragyogott mindegyikük 
szemében.

Majd lassan félénken, de már 
az igaz bizalomnak haugjáu így 
szóit az egy i .;

—- „Bedig be kár, mily nagy 
erőm leit volna*4 — a ezzel egy 
kis papírlapot mutat nekünk, melyre 
a következő volt írva ;

„Bíró István 37-ik gyalogezred 
beii o»ka-kap.ar, 111. regiment ö. sz. 
Kotosow Jauritz, liasslrtud, Prisseni 
ers das Gouerre. Édes uram, meg
kaptam levelidet, es tud«t ak, hogy 
e.indultam, hogy bús rabságodban 
felkeresselek! Csókol siioo túl is 
hűséges hitvesed lióaa“.

Az a gyermekes ritka naiv ár- 
tal ansag, meiy ott ült a négy me
nyecske arcau, bennünket is meiyeu 
melyen meghatott.

Azután erőskódui kezdtek. Hogy 
ők neiu tudjak, hol van Szibéria, 
eddig soha hírét se hallottak, de 
megse lehet oiyau szörnyű messzi, 
ha az uiuí oda juthatott.

E g y  k ica ic  s ir d o g a ita k  e g y  k i
c s it  a is u d o z ta k  is ; h o g y  tu ia n  m é g is ?
6 amuor .aiiáu, hogy nem utazhat
nak Özibeiiuba, az egyik asszony 
mosolyogni ke<dclt a kőunyeiu ké
résziül ;

— De Ugy-u ez a sürgöny el
mehet így mégis Szibériába ? Hadd 
higyje a draga, jó lélek ott a havas 
tájon, hogy útra keitüuk és visszük 
a hazai meleg pogácsát.

Használjunk
hadisegély

póstabélyeget.
; /  7 / /

L e m o n d
vagy

nem mond le 7
S zék e ly  E lek k irakodása

Kínos incidens a  p én z
ügyi b izo ttsá g  Ü lésén.

Székely Elek h. polgármester 
már sokszor felvetette félig komoly, 
félig tréfás formában, hogy neki 
nem kell a polgármesteri szék, hogy 
ő a'ig várja a végét a mai állapot
nak,hogy ő átadja a helyét akárkinek 
szívesen, stb. Ezeket a kijelentéseket 
persze senki sem vette túlságosan 
komolyan; most azonban olyau ki
jelentés hangzottéi a h. polgármester 
ajkáról, amely gondolkodóba kell 
hogy ejtse még azokat is, akii 
semmiféle Ígéretet nem vesznek ko
molyan Székely Elektől.

A pénzügyi bizottság szerdai 
ülésén történt ez a dolog, csattanója 
képen egy érdekes és kínos incidens
nek. Székely E ek h. po’gármester 
és a bizottság egyik tekintélyes tagja, 
Höntcn Dezső között törtóut az a 
heves összeütközés, amelynek vágón 
a h. polgármester azzal a kijelentéssel, 
hogy „H uncut gazember, aki ezek 
után tovább szo lgá l', — ott hagyta 
a pénzügyi bizottságot.

Ezen a bizottsági ülésen a város 
1916. évi költségvetését tárgyalták. 
Mar előzőleg is éles vita vo:t egy-kél 
kérdés felett, a vihar azonban a 
városi fakittrmelósből várható jőve 
delem ügyénél tört ki.

A költségelőirányzat szerint a 
városi fa ara ismét emelkeduék. Az 
áremelés megindokolására nézve 
akart a h. polgármester a bizottság 
elé érveket sorakoztatni, de alighogy 
szólam kezdett, közbe vágott Hönsch 
Dezső s azt a súlyos kijelentést 
dobta a vitába, hogy a polgárm ester 
ehhez az ügyhöz nem szólhat hozzá, 
m ert ő is fáva l kereskedik, ő is 
érdekelt fél.

Székely Elek roppant iud.gua- 
cióval és idegeseu ti.lakozott ez el
len. Kijelentette, hogy ebben az 
evben egy darab fát som adott el, 
piszkos gazember, aki azt állítja, 
hogy ő a városi fával kookurrál. He
vesen kikelt ellene, hogy őt egyéni 
becsületében gyanúsítják ; egyszóval 
— bar a pénzügyi bizottság elnöke 
csillapította, — roppantul tüzelt és 
pattogott.

H ö n s c h  Dezső fenntartotta, 
hogy a h. polgármester ebben az 
ügyben érdekelt s így a vitában 
nem vehet részt.

Székely Etek végül is felpattant 
s azzal a kijelentéssel, hogy huncut 
gazember, aki ilyen körülmények 
között a városnál tovább szolgai, az 
ülésről eltávozott.

Az ülés azután zavartaianu, to
vább foiyt.

Városszerte érdeklődéssel várják 
most mar, hogy Székely Elek to
vább szoigát-e, vagy nem ?

Menyasszonyi kelengye
bevásárlásnál aján ljuk

Szegő Sándor
ruhaáruháznak nagy fehérnemű osz
tá lyát. Elsőrangú áruk. olcsó árak.

/  7 / / / /

A 10. honvédgyalogezred
pótzászlóaljának felhívása.

Vettük a következő felhívást, 
mely bizonyára nem fog hatástala
nul elhangazani Ujhely közönsége 
előtt:

A 10. honvódgyalogezred hő
sei harcolnak északon, délen és 
keleten. A mi fiaink vére áztatja 
fél Európa földjét és dicsőségünk 
bejárja az egész világot, A mi fi
aink sírjai díszítik messzi országok 
temetőjét, miket nem öntözhet 
még szeretteik köuuye sem.

Katonák ! Polgárok ! Törüljük 
le az özvegyek és árvák árvák 
könnyeit, siessünk enyhíteni fáj
dalmaikat, igyekezzünk pótolui 
férjet, apát, adjuk oda meleg, 
ragaszkodó szívvel hideg fillére
inket, a hősök támasz nélkül ma
radt árváinak.

Mindenki elosete fáj, minden 
hősi halál egy-egy seb, de külö
nösen érezzük azok elhunytét, 
akik közülünk valók voltai*, kik 
a házi ezredünk, a 10 ik honvéd- 
gyalogezred kötelékébe tartoztak 
Ezért indítványoznak, hogy a 10. 
honv. gy. ezred elesett és fogságba 
jutott altisztjeinek özvegyei és ár
vái segélyezésére egy állandó ala
pot létesítsünk, hogy ezzel is le- 
rójjuk hálánk egy parányiját az 
érettünk küzdő hősök iránt.

Po gárok ! Legyen közös a 
szomorú kötelesség te'jesitóso, tá- 
mogas>anak munkánkban, járu'jon 
mindenki tehetsége szerint e szent 
có.uuk eléréséhez.

Minden fillér csökenti az ár
vák szükségét, minden fillérért 
árvák hálája száll az égbe.

Büszkék vagyunk hőseinkre, 
legyünk hálásak utódaik iráut.

A szives adományokat a Mis- 
ko'czi Hiteiintózethz (Miskolcz, 
Széchényi utca 35. szám) kérjük 
küldeni.

MLkolez, 1015. november hó.
A 10-i k honvédgyalogezred 

pótzászlóaijparaucáuoiisága :
Putnoky István.

h í r e k .

Esik a  hó.
Szerdán reggel ólomszinü 

reggel hajlott a városra. Valami 
feketeségbe fulladt minden. A 
gyalogjárókon bugyborékolt a 
sárgás-piszRos esővíz. Az abla
kok, kövek mintha világítottak 
volna, az álmos dílelőttöu ma
gukba szívott fóuyt sugározták 
magukból. Hideg szólrohara sza
ladt végig az u cákon, mint a 
krajcáros lap rikkancsa és üvö tő 
hangon sírta bele az utcákba :

— Itt van a tél 1 Eljött a 
tél 1

Az emberek fázósan tűrik föl 
kabátjuk gallérját, dideregve la 
puitak a házfalak mellé. Mintha 
féltek volna. A szól pedig han
gos szóval hirdette ;

— Itt a té! I Eljött a tó i!
A felhőba'dachiu olyau fe

kete lelt, mintha gyászmisóre 
feszítették volna ki. A levegő
ben valami israeretleu feszült
ség reszketett. A gályák a fá
kon csontujjkónt fenyegették a 
várost;

„Szibériába az urunk után.“
Négy menyecske vállalkozása. — Nem vihetnek 

pogácsát a fogoly férjeikhez.

/ /
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— Itt a tél ! Vigyáztatok ! 

Eljött a tél !
Es osakugjan. A nagy fy. 

kote baldachioból estére villogó 
fehérség hasadt ki. Kövér, duz- 
zadt hópehely karikázott alá. 
Eser meg ezer hullott fehéren, 
hogy megfulladjon a sárban. 
Mintha fehér virágszirom hu lőtt 
volna alá valami eldugott tűn* 
dérkertből s az utcákon miut 
egy ember szólalt meg mindenki ;

— Esik a hó, esik a hó 1

— A hajdudorogí püspök hadi 
kölcsön jegyzése. Mikióssy István 
hajdudorogí piispek a harmadik ha- 
dikölcsöure az Osztrák Magyar Bank 
nyíregyházi fiókiutózeténei százezer 
koronát irt ala. Mikióssy püspöknek 
hazafias lelkesedésétől lángoló kör
levelei már eddig is nagy népsze
rűséget szerezlek. A püspök egész 
javadalma negyvenezer korona évi 
készpénz. Hazafias áldozatkészségé
nek tehát igen eklatáns bizonyító 
kát szolgáltatta a gür. kath. rnagya 
rok első püspöke, amikor ez alka
lommal évi jövedelménél 2 és fél
szer magasabb összeget jegyzett 
hadikölcsönre.

— Felmentés gazdasági munkák
végzésére. Meitanyiasi érdemlő ese
tekben es indokolt kérelemre — a 
Külügy-Hadügy — értesülése szerint, 
az őszi gazdasági munkákra három 
hónapig terjedő felmentést adhatnak 
a kerületi paraLCsnoksagok. A tel 
mentéseket a honvédelmi miniszter 
most kiterjesztette a következő fog
lalkozású egyénekre is. Mezőgazda
ságban felügyelet gyakor.asara hiva
tott ispán, béres, gazda, majoros, 
udvarbiró és munkavezető; erdő- 
gazda, a fatermelók es ezek üzem
vezetői, felügyelői és gépészeti sze
mélyzete és munkásai, erdei ttrme- 
keket feldolgozó fűrész- es tűz fa
vágóüzemek alkalmazottai; moiuarok, 
halaszok, kádárok, tehenésze*, sör- 
főzök, alagcsővezelő* stb. A kcruieii 
paiaucsnokság csak egy ízben adhat 
három hónapig terjedticiő le.mén test. 
A három hónapot meghaladó és a 
bizouytálán időre szóló felmentesse!, 
valamint a további felmentések meg
hosszabbítása iránti javaslatokat a 
főispánok a földiniveiésüg) i minisz
terhez terjesztik fel, aki azokat 
határozat végett a honvédelmi, illetve 
a hadügyminiszterhez fogja áttenni. 
Ez a rendelet csakis legénységi 
állományú egyénekre vonatkozik. A 
tisztek és tisztjelöltek felmentése 
iránti kérvényeket a honvédelmi 
minisztériumhoz címezve kell fel
terjeszteni.

Nyilt-tér.

Köszönetnyilvánítás.
Felejthetetlen feleségem, 

illetve anyánk elhunyta alkal
mából fogadják ezen az nton 
mindazok, kik a bennünket ért 
nagy csapást részvétük melegé
vel enyhíteni igyekeztek, szív
ből jövő, igaz köszönetünket.

Bokor Józoof é t gyormekei.

//

T Ű Z I F Á T
minden mennyiségben szállít 
Zemplénmegyei terméséből

Ehrenwald Béla
fatermelő B u d a p e s t ,  
V ili., K alvária-tér 14.
Telefon: J ó z s e f  31—95.

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

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

földi anyagok.
Telephon 22. sz.

Bor-pincze
250—300 hordó bor befogadá
sára alkalmas, két elkülöníthető 
ággal biró borpincze az Ungváron 
áganként vagy egészben is kiadó, 
esetleg eladó. Czim megtudható 
a kiadóhivatalban.

A Tőketerebesi Czukor- 
gyárban 2  Ü gyes, józan  
kocsis felvétetik.

ÓVJATOK
a  csu k aszü rk ék et  

2 5  ó v  ó ta  kipróbált

Kaiser-féle

a 3 fenyővel.

Milliók használják

K öhögés
rekedtség, hurut, elnyálkásodas 
fo jtóköhögés és kukhuru t ellen 

és a meghűlés mellőzéséül.
közj. hitelesített orvosi 
és magánbizonyitvány 
kezeskedik a biztos 
sikerért. -v-%-

Nagyon jó ízű bombon.

1 tü tu ia g  ú 20 1 0 1 ,1  doboz á  GO i .
Kaphatók : Hrabeczy Kálmán 
drogériájában, K|ncsessy Peter, 
Kadar Gyula, Kardos Zsigmond 
és Éhlert Gyula gyógyszertárá

ban Sátoraljaújhelyben. 
Kronovits Miksa gyógysz. Nagy- 
mihály, Fábián Arnotd gyógysz. 
Homonna, Hazay Géza gyogy- 
szertrában Tőketerebes lolvay 

Imre gyógysz. Nagymihály.

Császárfürdő n̂ TS'í
gyógyhely, a magyar irgalmas rend tulaj
dona. Elsőrangú kénes hévvizü radioaktv-
gyógyforráea! ; modern berendezésű gőz
fürdő, kényelmes Iszapfürdők, iszapboro
gatások, uszodák külön hölgyek és urak 
részére, Török-, kö- es márványfürdők, 
hőlég-, szénsavas- és villamos-vízfür
dők, A fürdők kitűnő eredménnyé, 
használtatnak főleg csuzos bántál inak
nál és idegbajok oilen. Ivó kúra a lég. 
zőszervek tiurutos osetoibon s altosti 
pangásoknál. 2U0 kéeyolmes lakószobái 
Szolid kezelés, jutányos árak. Uyőgy-I 
és zenodij nincs. Prospektust ingyen 
és bőrmentve küld

Az igazgatóiig

Idái távirataink.
A m in isztereln ök ség  sa jtó o sz tá ly á n a k  h iva ta los  

k ö z lése i.

A czartoryszki diadal.
Budapest, nov. 18,

Az osztrák-magyar vezérkar je lenti;
Orosz hadszíntér :

A helyzet változatlan. A czartoryszki csatatér rend- 
behozatala alkalmával ismertük meg teljes nagyságban 
a legutóbb kivívott sikert. Az ellenség súlyos veszte
ségeket szenvedett. Eddig 2500 oroszt temettünk el és 
400 frissen ásott sirt számoltunk ossza. Több ezer pus
kát és nagymennyiségű lőszert zsákmányoltunk. A zsák
mány mennyisége még növekedik. Az ellenségnek a Styr 
nyugati partján 4 egymásmögötti erős hadállása volt 
drótakadályokkal, támpontokkal és oldalozó hadállá
sokkal kiépítve. Nagy kiterjedésű kunyhótáborok meg
erősített faházakkal és nagy istállókkal azt igazolják, 
hogy az ellenség ott már télire rendezkedett be.

Olasz hadszíntér:
Tegnap sem kezdték újra a támadást. Zagore, 

Monté san Michele északi teteje és San Martinétól dél
nyugatra fekvő terület ellen gyenge előretöréseket kí
séreltek meg, de visszavertük. Ma kora reggel óta Görz 
újra heves tüzérségi tűz alatt áll. Az első órákban 
mintegy 400 lövedék esett a városba.

Délkeleti hadszíntér:
Az üldözés a^lehető legmostohább időjárás dacára 

jól halad. Novavarostól északra csapataink az Uvac- 
szakasz felé közelednek. Jávor község birtokunkban 
van. Ivanjicától délre a Jankov-csucs körülötti területen 
megközelítettük az Ohja Planina szorosainak magaslatait. 
Német csapatok az Usceről Raskára vezető ut felét 
tették már meg, mig osztrák-magyar csapatok kelet 
felől az Ibar irányában előre nyomulnak. Karadak felé 
haladtukban átjutottak a Kópén.

A bolgár csapatok harcok közt elérték a Radan 
magaslatait és az e hegytől délkeletre fekvő területet.

H Ö F E R  a ltá b o rn a g y ,
a vezérkari fonók helyettese.

A szerbek üldözése.
Berlin, nov. 18.

A nagy főhadiszállásról hivatalosan jelentik :

Nyugati hadszíntér:
Az angolok tegnap reggel a Mesnil-Armentieresi 

országút melletti állásunk ellen meglepetésszerü támadást 
kíséreltek meg, de visszavertük őket. Az Argonneokban 
felismertük a franciáknak azt a szándékát, hogy egy 
árkunkat felrobbantsák. A fenyegetett árkot még ideje
korán kiürítettük.

Balkán hadszíntér:
Üldözés közben általában elértük azt a vonalat, 

amely a Jávortól kezdve, Raskától északra húzódva, 
Kursumlje és Radonon át Ornglieáig terjed. Csapataink 
Kursumljét a szerbektől kiürítve és kifosztva találtak. 
Több száz foglyot ejtettünk és néhány ágyút zsákmá
nyoltunk.

/
/
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T ,Landesmann N. és Társa3

=  könyvnyomdája és papirkereskedése =  
S Á TO R A L JA Ú JH E L Y , KAZINCZY-UTCA 5. SZ.

Levélpapírok, számlák, fal
ragaszok, meghivők, név
jegyek és egyébb nyomdai 
munkák a legpontosabban és 
jutányos árban készíttetnek

„Felsőmagyarországi Hírlap" kiadóhivatala.

u

t e l e f o n s z Ah  10  Hirdetések futányos árban felvétetnek t e l e f o h s z Am  ioa
SALQÓTARJANl 0

Kőszénbánya Részvénytársulat íj
széntermékei (szobafütésre és ipari cze'lokra) Jh

NEUMAN JENŐ cégnél |
Sátoraljaújhely £

rendelhetők mej;. Ugyanott legjobb minőségű apró és Jj

durva szemű kétszer mosott kovács szén és koksz 

valamint porosz briket kapható.

Superfosfát-műtrágya K á li-só

Ajánljuk a t. építő, építész <'s mészkereskedő urak szí- ^

T isz te le tte l értesítem a m . t. közönséget, hogy a

K le in .  P 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 a la tt 
tovább vezetem. Am időn ezt a m. t. hö lgy közön- 
ségnek tudom ásása hozom, biztosítom  egyútta l 
a rró l, hogy igyekezn i fo gok  m indenkor a legjobb 
gyártm ányú á ru t a legnagyobb választékban ra k 
tá ron ta rtan i. V evő im et előzékeny és pontos k i
szolgá lásról b iztosítva vagyok k ivá ló  tis z te le tte l:

B l u m e n f e l d  J e n ő

Hirdetések jutányos árban vé

tetnek fel kiadóhivatalunkban

vés figyelmébe az általunk kizárólag fával égetett, teljesen 
kimentés

I. rendű darabos m eszet,
mely kiadós voltánál fogva az összes hazai termékeket fölül
múlja.

Levélbeli megkeresésekre azonnal válaszolunk, távirati 
megrendeléseket elfogadunk.

Bankegyesaiet részvénytársaság 
Zeaplín-Iailantóczi mész- és agyagipar

telepe Sátoraljaújhely, 
Sürgönyeim : Bankegyesület. Telefon 82.

&

&
m
&

ÉRTESÍTÉS.

Felelős szerkesztő: Landesmann M iksa

Tudatom a t. Gazdaközönséggel, hogy korpa 
eladására a Korpaközponttől megbízást nyertem és azt 
1 0 0  kg.-ként 2 0  korona árban, zsák nélkül, árusítom. 
Az üres zsákokért darabonként 1 kor. 60 fillér fizetendő, 
azokat megfelelő' árban visszaveszem.

Korpát állandóan raktáron tartok.

Schwarcz Ignácz
Gálszécs.

■  ■  ■  ■  ■  P
Nyomatott Landesmann M iksa és Társa könyvnyomdájában Sátoraljaújhely.
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