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Hirdetéseket a legjutányosabb árban kdildná

a mi részünkről ntir régesrégen  
tisztázottak. Amikor ránk szakadt 
a vihar, amikor a magunk aka
ratán kívül kellett kardot ránta
nunk, amikor ellenségeink min
denfelől hordáik fekete hullámai
val készültek elborítani, amikor 
tájdalmak és veszteségek, örömök 
és győzelmek értek bennünket, ha 
néha csordult is a könnyünk, tíel- 
zokogot is a lelkünk, hitünk és 
m eggyőződésünk sohasem válto
zott : nekünk addig kell folytat
nunk ezt a háborút amig a m eg
vert ellenség karjai el nem lan
kadnak, kezükből ki nem hull a 
fegyver, szivükből ki nem vész a 
bosszú és irigység gonosz akarata. 
A megtisztult lelkenek igy kell 
várni, vágyni és kérni a megvál
tó békét. Minden erőink teljes 
m egfeszítésével, minden változa
tát. Mert éreztük, hittük és tud
tuk, hogy nagy missiot kell be- 
töltenünk, szuronyaink hegyén a 
béke, a boldogság fénye csillog 
és addig kell harcolnunk, amig a 
piciny lény széjjel nem árasztja 
világosságát az egész világra.

A  béke legelső feltétle tehát 
most is az lehet a mi részünk
ről. ami mindig v o lt ; vérünk, 
pénzünk feláldozása árán hosszú 
biztositékát kell akarnunk annak, 
hogy a békét sokáig nem zavar
hatja m eg senki. A  hódítások, a 
határok kiszélesítése ez mar rész
letkérdés, a iőkérdés mellett ; be
látják-e ellenségeink, hogy to 
vábbi küzdelmük meddő, hogy 
legnagyobb céljuk, teljes letöré
sünk, akaratunk, erőnk leigázása 
hasztalan, minden csöpp vér, ami 
még kiömlik, hiábavaló. Belátják-e 
hogy már nem változtathat sem 
mi fegyvereink ragyogó győzel
mein ?

Hasztalan volna, ha mi most 
hirdetésével jönnénk békearatunk- 
nak. Hiszen nem győztük soha 
eleget hirdetni ; mi a békéért 
folytatjuk a háborút. A  mi éle 
tünkre törtek és ha erőinken m eg
törtek az ellenséges tenger hullá
mai, akkor ennek a következmé
nyeit is viselniök kell azoknak, 
akik a tragédiát felidézték. A  ma
gyar vér azért ömlött, hogy a 
magyar föld gyarapodjék, a győ
zelem virágát azért öntöztük any- 
nyi drága vértel, hogy az nekünk 
adja termését. Akarjuk a békét, 
szeretjük s békét, karunk, mely 
lankadatlan erővel tartja a fegy
vert, kész a megértő békés szo
rításra, csak előbb azoknak kell 
lehanyatlani, amelyek a vér vi- 
lágát dőrén felidézték, _____

Az ulhelyi
fekete gyémánt.

Van sz é n , d e  m é g  sincs.
Amióta a téli időjárás beköszön

tött. mint egy elnyomott, fájdalmas 
följajdulás sötét felhője lóg a leve
gőben : a fűtőanyag kérdése, ülyik 
— ólónkebb fantáziájú polgár — a 
túlfűtött kávéházban már elmesélte 
az obiigát tótot és csizmaszárat, ifjú 
honpolgárok fölszerelték magukat 
e^y félpár korcsolyával, az arra 
illetékesek pedig kijelentették, hogy 
a jelenlegi famennyiség elegendő a 
pillanatnyi szükség kielégítésére. 
Örömmel vették ezt tudomásul és 
szaladtak a fásboltokba, de a fa — 
épen akkor fogyott el. Szónhiány 
egyáltalában nincs, — biztattak ezzel 
is bennünket. Vegyünk szenet, ha a 
fa épen elfogyott — gondoltuk — 
és vettünk — ígéretet a kereskedő
től arra, hogy a legközelebbi szállít
mányból — ha marad — kapni 
fogunk.

Valóságos drámai szkeccsek pe
regtek le ott, ahol fát vásárolni 
szokás. Meggyőződést akartunk sze
rezni, csakugyan oiyan sötét-e a 
helyzet, mint amilyennek festik és 
tegnap délután végig néztünk egy 
ilyen filmet, azonban — hiszen 
mindig újabb és újabbat produkált a 
technika — ennél a képnél a humoros 
rész elmaradt, reális, a köznapi élet
nek megfelelő volt a szkecsnek ez a 
detailja is. Az életből ellesve, a 
darab címe és a tárgya változatosan 
a következő : Jószivü fakereskedőnek 
reggel két vaggou fája érkezik. A 
képen látható, amint szorgos mun
kások stilholják és a gőzfürészbe 
teszik. Alig van még pár mázsa 
feldolgozva, maris betódul a kapuo 
a népség és a katonaság. Nagy, 
kockás kendőjü asszonyok, fázós, 
vézna gyerekek, városi buadás urak 
rohanják meg a Jószivüt, aki kiló- 
számra is árusít fűtőanyagot, üek 
kerben, kofferben, papírzacskóban 
viszik el a boldogságtól sugárzó 
arccal a szenet, az aprított fát, A 
kép tovább pereg: Újabb csoport 
tódul be az udvarra, — megható 
drámai rósz — de ezek már lesuj- 
tottan távoznak. Elfogyott a fa. 
Ekkor a szénportól csokoládésainké 
festett proletár lép a kapu elé és 
táblát helyez éli

Holnap újabb izállltmány. |

így láttuk a filmen, igy történt 
az Urnák ezerkilenoszázütüdik esz
tendejében, fiitőanyagioség havában 
Ujhelyben,
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Vilmos császár
távirata a 34-ik 
gyalogezredhez.

Az elmúlt hónapok történeté
nek dicső lapjaiu mi is megörökí
tettük Vilmos császár látogatását 
harctereinken. Dicső szövetségesünk 
amikor az északi frontot látogatta 
meg, a 34. gyalogezredei is meg
tisztelte látogatásával, amely ennek 
tudvalevőleg Zemplénből is nyer 
kiegészítést, Jnownál történt ez a 
osatlakozás, amely még szorosabbra 
vonta azt a kapcsot, a német csá
szári ház és a vasdandár között még 
az 1864-iki königsbergi ütközet óta 
fennállott.

A május 22-iki lembergi győ
zelem utáu a német hivatalos jelen
tések újból a leguagyobb dicséret 
hangjáa emlékeztek meg a harminc- 
négyesek kiváló magatartásáról a 
Lysagora bevételénél.

Mindezek szinte egy miudinkább 
nagyobbodó láncnak egyes szemei 
voltak, melyekhez most egy újabb 
gyönyörű láncszem csatlakozott.

Az ezred parancsnokságához 
Vilmos császár Őfelsége ugyanis a 
következő táviratot intézte :

Ő császári és királyi Apos'.oii 
Felségévé, legfelsőbb szövetsé
gesemmel Wienben találkozván, 
szükségét érzem annak, hogy de
rék császári és királyi osztrák-ma
gyar 34-ik számú gyalogezredem
ről, legszivélyesebb üdvözletem 
kapcsán megemlékezem.

Büszkeséggel értesültem azon 
kiváló haditeltekről s azon szívós 
vitézségről, amellyel ezredem ma
gát általában s különösen utoljára 
az Ikwa mellett kitüntette.

Felkérem Önt alezredes Ur, 
hogy az ezred valamennyi tagjá
val közölje császári üdvözletemet 
s hogy a mai napon átutalt kitün
tetéseket nevemben adományozza.

WILHELM 1. R.
Képzelhető, milyen óriási örö

met okozott a 34-ek között a ki
rályi figyelem Ilire, amelyet alig, 
hogy e sürgöny november 20-án 6 
órakor megérkezett, M a r k ó  Árpád 
százados ezredsegédtiszt telefon ut
ján azonnal közölt századokkal, úgy 
annyira, hogy néhány perccel ő ói a 
után már minden harraincnégyes 
örömmel értesült arról, hogy Vilmos 
császár a déli órákban szeretettel 
gondolt reájuk.

A német császár üdvözlő soraira 
verebólyi Marzsó Tibor cs és kir. 
alezredes, ezredparancsnok a követ
kező válaszsürgönyt küldötte.

/ Vezetésem alatt álló ezredem 
boldogan és hálatelt szívvé! vette

tudomásul Császári Felséged ke
gyének legújabb bizonyítékát.

Tisztikar és legénység megin- 
dultan legmagasabb Ezredtulaj
donos felé, azon kérelemmel, 
hogy a bennünket ért legkegyel- 
raesebb elismeréséért és az ado
mányozott kitüntetésekért legalá
zatosabb köszünetünket elfogadói 
méltóztassék.

Az ezred, mely gyakran küz
dött vállvetve Fesóged dicső had
seregével, régi tradícióihoz híven, 
fokozott bátorsággal fogja a végső 
győzelem kivívásáig minden erejét 
latba vetni, hogy Felségednek, 
mint legfelsőbb és legmagasabb 
Ezredtulajdonosának teljes meg
elégedését kiérdemelje.

MARZSO,
cs. és kir. kamarás és alezredes.

Dr. Orbán Kálmán
az uj h. polgármester.

Jlteg volt a behelyettesítés.
Amint már megirtuk, Székely 

Elek végre elérkezettnek látta az 
idejét, hogy a polgármesteri 
széket odahagyja. A  saját ko- 
noksága volt az oka, hogy eltá
vozása oly kínos körülmények 
között történt, mert ha korábban 
belátta volna, hogy ő immár tel
jesen lehetetlenné vált, mint 
polgármester, akkor legalább n é
mileg m éltóságteljesebben tidoz-  
hatott volna.

Székely Elek lemondása foly
tán a képviselőtestület kedden 
gyűlt egybe, hogy uj vezetőt 
helyezzen a város élére. A  dél
után 4 órakor megnyitott közgyű
lésen R a k m á n y i Jenő városi 
tanácsos elnökölt, aki telolvastatta 
Székely Elek lemondó levelét. A  
közgyűlés fagyos csendben hall
gatta meg s minden m egjegyzés 
nélkül vette tudomásul ezt. Székely 
Elek tehát odajutott, hogy má
sodik és most már kétségtelenül 
végleges távozása alkalmából m ég  
saját hívei is feszélyezve érzik 
magukat, hogy „éljent" bocsás
sanak utánna.

Délután fél 5  órakor jelent 
meg Dókus Gyula alispán a köz
gyűlési teremben s megnyitva a 
közgyűlést, mindjárt a tárgyra 
tért át s a maga részéről dr. 
Orbán Kálmán városi főjegyzőt 
ajánlotta a polgármesteri állásba 
való behelyettesítésre. A  közgyű
lés nagy éljenzéssel fogadta ezt a 
javaslatot, mely egyhangúlag ha
tározattá lett. A  megválasztott h . 
polgármester azonnal le is tette  
a hivatali esküt, majd Dókus 
Gyula alispárf meleghangú b e-

ILapunk mai néma 4 oldal.
i i l I



FELSÓMAGYARORSZAGI HÍRLAP Péntek, december 10.98, Kánt (2)

izédben szavakkal emlékezett meg 
dr. Orbán Kálmán becsületessé
géről és szorgalmáról s kifejezést 
adott abbeli reményének, hogy a 
képviselőtestület most már az uj 
h. polgármester vezetése alatt 
nyugodt munkássággal fogja az 
előtte álló nagy feladatuknak szen
telni magát.

Mi is bizalommal üdvözöljük 
az uj h. polgármestert, akinek 
egyéni és hivatalnoki puritánsága 
általános tiszteletben áll s garan
ciát nyújt arra, hogy az újhelyi 
városházán a botrányok sorozata 
most már lezárult. Hisszük és re
méljük azt is, hogy az uj h. pol
gármester erélyesen fog utána
látni annak, hogy az ő megvá 
lasztása, ne csak személy-, de 
rendszerváltozást jelentsen és je 
lentse a klikkek és a magánérde
kek orgiáinak végső befejezését 
Ebben az esetben dr Orbán Kál
mán behelyettesítése nagyon üd
vös eredményeket fog hozni a 
város javára.

H Í R E K .
Kicsiny a já n d ék o k ,

drága üzenetek, amiket itthon 
i^ssegyüjtünk és szeretetünk 
postájával küldünk hozzátok har
coló testvéreink, vigyenek nek
tek ürömét, vigasztalást, boldog 
álmokat haíu'ról az árván ha
gyott fészekről, az utanatok só
hajtozó sápadt asszonyokról, 
gügyögő gyerekekről. A mi itt
honi karácsony uuk nem lesz 
vidámabb, mint a tietek, édes 
testvéreink, akik már a második 
karácsonyt töltitek a harcmezők 
fehér hóleplein. Az ünnepünk 
egyforma, a goudolatuuk is ta
lálkozni fog az uttalan utak, 
irdatlan erdők, hegyek jégormai, 
puszták hómezői felett. A hideg 
éjszakában sebesen suhauuak a 
gondolatok valahol a határoknál 
találkoznak, átölelik, raegsimo- 
gatják egymást, mint békés ván
dorai az éjszakának és autón 
fut mindegyik tovább a maga 
utján. A tietek haza jön, hogy az 
öröm hirével pihentesse el a 
nyugtalanságot. A mienket viszi 
a téli szél hozzátok, a lövész
árkokhoz és mosolyt lop az 
álmaitokba, bizakodást az ébren
létetekbe, reményt a jövőért 
való aggódástok helyébe.

Milyen jó volna lelkűnkkel 
odatapadni az éjszakák sötétjé
hez és kihallgatnia rejtelmeteket, 
amikről csak sejtéseink vannak, 
meghallgatni a sóhajokat, amik 
a gondolat sebes szárnyain re
pülnek száz és száz mériföldeken 
á lta l a harcmezők felé és vissza 
a  hazai föld kicsiny, nyugtalan 
fészkeihez. A szeretetnek e drót- 
talan üzenetei pillanatok alatt 
befutják a világot a képzelet 
rohanásával szelik az éjszakákat, 
egyik testvérünkhöz a lengyel 
mezőkre, a másikhoz az olasz 
hegyekhez és a világ raiuden 
tája felé viszik a szeretet meleg 
Uaeneteit.

Gyönyörű gondolat a mindig 
szálló sóhajokhoz karácsony ün
nepére apró ajándékot is kap
csolni, a  szeretet apró ajándékait
'küldeni azokhoz, akik a béke
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családi ünnepét nem tudják itt
hon tölteni. A kicsi gyerekek 
édes gügyögése, a hazavárásbau 
elfáradt sápadt asszony vágyó 
sóhajtása, a tűzhely fényének 
egy melengető sugara lesz az 
ajándékokban, amiket itthon 
gyűjtünk és szeretetünk üzene
tével küldünk e második nehéz 
karácsonyon a harcoló katonák
nak, akik fegyverek villanó 
fényét látják az ünnep gyertya
fénye helyett, vagy az ellenség 
által ütött sebek fájdalmában 
reszketnek kórágyaikon. Az aján
dékok vigyenek hozzájuk sze
retettől meleg üzenetet . . .

— Előléptetések a 10. honvéd 
gyalogezrednél. A miskolci 10 ik hon
véd gyalogezrednél december 
hó elsején előléptek, illetve kine- 
veztettek tartalékos zászlósokká: 
tíiró Rezső Zoltán, Petiik Árpád, 
Urveiss Béla, Nyitray Károly, BirO 
Imre, Szabó Karoly, Adier Z-igmoud, 
Fodor Annin. Petro István, Körös- 
kónyi Lajos, Aczél Sándor, Misik 
Bála, Iszkerka Tamás, Bighy Já- 
czint, Meilinger Dezső hadapródok. 
— Tartalékos ludaprddokká: Smó
ling Sáudor, Dorubach Alajos, Mé
száros István, Piáveuszky Ferenc, 
Molnár Jenő, Cséka Ferenc, Klein 
Armaud. Bartha Emil, Kmethy 
László, Hajdú Imre, Ndniessóuyi Lő
rinc, Fodor Zoltán, Weisz Ödön, 
Barna Mór, Grüi.di István, Mogyo- 
róBsy Jauos, Dörutr Ferenc, Nagy 
Sáudor, Hátterei Istváu, Papp Zo tan 
hadaprodjeiöitek.

— Mától kezdve ti'os a zsemlye- 
sütés. A hivatalos lap a kormány 
rendeletét köz i, amely december 
10 étól kezdve eltiltja a zsemlye, 
kiíli és más apró péksütemények 
eiőálíitasát. A hat szakasztól álló 
rendelet első szakasza ugyanis 
kenyér, keuyérnemüok, vagy más 
sütemények előállításával ip.tr- vagy 
keresetszcrüleg foglalkozó vállalatok, 
üzemek, üzletek vagy egyének búzá
nak, rozsnak, árpának és keverékei
nek őrleményeiből zsemlyét, kiflit 
vagy más apró péksütemény nem 
állilhatnak elő és ily sütemények 
előállítására semminemű megbízást 
sem vállalhatnak. Ilyen süteményeket 
forgalomba hozni senkinek sem 
szabad. A második szakasz értelmé
ben a fenti liitó rendelkezéseket a 
belügyminiszter, akar az ország egész 
területére, akar annak egy részén a 
magánháztartásokra is kiterjesztheti. 
A 4. szakasz szeriut ezentúl csak oly 
cukrász-sütemény ál.iihuló elő, amely
nél a felhasznált anyagból a liszt 
nem éri el az egész mennyiség 5j 
százalékát. A tilalom megszegőjére a 
reudelet két hóoapig terjedhető el 
zárás és 600 koronáig terjedhető 
péuzbüotetésl állapit meg.

— Idehaza a 10 es honvédek ez 
redpirancsnoka. A napokban két 
heti szabadságra a harctérről haza 
érkezett K o b a k  Béla ezredes, a 
10. honvéd gyalogezred vitéz pa
rancsnoka. Kobek Béla ozrtd.s kö
zel másfél esztendője állandóan a 
harctéren vau és a múlt év szep
temberétől parancsnoka 10. honvéd
gyalogezrednek, mely annyi dicső
séget, annyi babért szerzett. Részt 
vett elejétől fogva az ezred minden 
jó és rossz napjaiban. Az első idők 
minden nélkülözését és szenvedését
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csak úgy megosztotta bajtársaival, 
mint a későbbi dicsőséges ütközet
napok minden sikerét és diadalát. 
Az ő nevéhez, az ő irányításához 
fűződik a dicsőséges tavaszi hadjá
rat minden olyan sikere, mely egy- 
egy ütközetnapon az ezred felé fór 
ditotta a hadi szerencsét. Görbéétől 
— Breszt-Litowszkig 21 olyan üt- 
közetuapja, olyan harca volt a 10. 
houvédezrednek, melyek mindegyi
kében csak elismerés és babér érte 
a derék tizes honvédeket. Ennek a 
huszonegy ütközetnek mindegyiké
ből derekasan kivette a maga részét 
Kobek Béla ezredes és tudásával, 
hadi tapasztalataival, személyes bá
torságával minden alkalommal az ő 
személyéhez fűződött a vezetés, az 
ütközetük kedvező k.menetele, sze
rencsés kialakulása.

— A saujhelyi és vidéki Jótékony 
Nöegylet d.c 6-án a vármegyeházán 
választmányi és közgyűlést tartott 
Ambrózy Nándornó elnöklete alatt, 
amely üléseken Ambrózy Ágoston 
részletesen beszámolt a gróf Audrássy 
Déues fóle hagyatéki ügy állásáról 
ismertette az áitala megszerkesztett 
alapító oklevelet, melyet a közgyü 
lés egyhangúlag elfogadott és alá
írására az elnökön kívül Mecznei 
Béláné és Dókuj Gyula egyesületi 
tagokat delegálta. Utána Moldoványi 
Gáza pénztárnok pánítári jelentését 
tette meg, majd segélyösszegek kiu 
talását szavazták meg. A gyűlés 
hangu'atát emelkedetté tette a hala 
érzése a neraeslelkü örökhagyó iránt 
akinek fejedelmi hagyománya örök 
időkre megalapozta a nőegylet jö
vőjét és lehetővé tette a jótékony
ságnak, amire most annyira rászo 
rul világ, tágabb körben való gya
korlását.

*
Az ülésben megszavazott segé

lyek a következők : Arvaház 200 k. 
„Karácsony a harctéren" mozgalom 
200 k., Dohánygyári Vöröskereszt 
kórház 50 k, Erzsébet közkórház 50 k, 
Brédi kői ház 50 k. Állami elemi is
kolai kórház 25 k, Fcgimnáziumi 
kórház 25 k, Katona-otthon 25 k, 
Nagy Gáborné 20 k, Kakas Júlia, 
Szu'ia János, Duöik Mihály 10—10 
korona.

— Nem drágítják a szivart Ó3 a 
cigarettát. Az utóbbi hetekben az
zal a riasztó hírrel lepték meg a 
kösöusóget, hogy a dohányjövedék 
a szivart és cigarettát fogja meg
drágítani. A hir úgy szólt, hogy va 
lamennyi szivar- és cigarettafajta 
árát mintegy 40 százalékkal fogják 
szabni. Ebben az ügyben, amely a 
dohányzók szempontjából annyira 
fontos és amely a harctérre küldött 
ajándékcsoraagoiásnál is tetemes drá 
gu’.ást okozott volna, egy hirlapiró 
a dohányjövtdék központi irodájá 
hoz fordu't s lőle a következő meg 
nyugtató felvilágosítást kapta:

— Tudomásom szerint semmi 
fi le o!yan irányú terv nem mirült 
fel, hogy a dohányjövedék akár a 
különlegességi, akár a közönségei 
gyártmányait megdrágítsa. Arról 
sem tudok, hogy Ausztriában fog
lalkoznának ezzel u tevvvel.

Az árdrágitá: ugyan indokolt 
volna, mert a magyar dohányjöve
dék az egész világén a lego'csóbb 
és a többi forgalmi cikkek kereske
delmi árának emelésével a dohány- 
gyártmányok drágulása is érthető 
voíUB, azonban erről egyáltalában 
szó sem volt,

— A magyar katona családjána
készült az az értékes zenegyüjte- 
mény, mely „Rózsavölgyi Karáoso- 
nyi A!bum 1915“ cira alatt kará
csonyra került forgalomba. Az album 
az 1914 évi értékesebbnél értékesebb 
operett, kabaré-, müdal, katona-nóta 
szalon ós tánctarabokat tartalmazza 
Az album hasouló a múlt évben 
megjelent zenegyüjternényéhez, azon
ban tartama sokkal érdekesebb, ki
állítása ízlésesebb, mint a múlt évi 
volt. Alkalmasabb ajándékot kará
csonyra nem Bdhatunk a zenét ked
velőknek, miut a „Rózsavölgyi 1915 
évi Karácsonyi Albumát". A színes 
címlappal ellátott fűzött példányok 
ára 5 korona, Ízléses, egész vászon
kötésben 7 kor. Kapható lapunk ki- 
adóhivatalában, a helyi könyvkeres
kedésekben és a kiadónál Rózsa
völgyi és Társánál Budapest, IV., 
Szurvita tér 5.

— UsztárverÓ8 a postán. A hely- 
beli pf. hivatalnál folyó hó 20 án 
hétfőn délelőtt 10 órakor körülbelül 
80 kilogramm kézbesithetetleu liszt 
kerül árverés alá. Venni szándéko
zók szíveskedjenek nevezett napon 
délelőtt 10 órakor a főnöki irodában 
megjelenni.

— A Földes félő Margit-króm a
legtökéletesebb arcszópitő és fino
mító, vegytiszta és ártalmatlan, Kap
ható gyógyszertárban. Tégelye 1 K.

— Lógnyomá8U mosógép. Egy igen 
érdekes és nagyhasznosságu lég- 
ny’omásu mosógép lesz bemutatva 
ma pénteken és holnap szombaton a 
délután pont 4 órakor a Magyar Király 
szálló éttermében Ezen gép, mely csak 
14 koronába kerül, képes 45 perc 
alatt minden megerőltetés nélkül 
annyi ruhát kimosni, mint egy mo
sónő egy egész nap alatt. Nincs 
dörgölós! Nincs kefélés! Kíméli e, 
ruhákat és kezeket, mert légnyomás
sal sajto'ja ki a szennyet a ruhából 
s Cáak feleannyi sza ppan kell hozzá, 
mint tódig. A piszkos ruha a közön
ség előtt lesz 8 perc alatt hófehérre 
mo>va, moly pr óbarnosás bemutatása 
díjtalan, tehát senki ne mulassza el 
annak megtekintését. Az egyedáru- 
sitási jog Sátoraljaújhely ós vidíkóre 
még átvehető.

ORVOSOK
aján lják, m in t a leg jobb 

köhöge's e llen i szert.

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

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

Jtaiser-jéle fodormenta
lü M IM  m id iU l
Hosszabb használat esetén ki
tűnő háziszer étvágytalanság 
gyom orfá jás, fe jfá jás, g yo m o r

sütés és szájszag ellen.
20 és 40 filléres csomagokban 
kapható: W ldder és Kardos 
gyógyszertárában és Hrabéczy 
Kálm án drogériájában Sátoralja. 
Ujhely, K ronov its  M iksa gyógy
szertárában Nagy nihály, Fábián 
A rn o ld  gyógyszertáréban Ho 
monua és Hazay Géza gyógy

szertárában Tőketerebes,

I
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és részben a pótlásra, a nikkel is 
azok ktizá a (érnek kiiaó tartozik, 
amelyekkel hadi szempontból kell 
számolni. Németorsságban, mint is
meretes, a húsz pfsnnigesek anya 
gát, a nikkelt már vassal helyette
sítik, BécsbSI pedig ma azt jelentik, 
hogy német példára nálunk is ver
nek majd vasból húsz filléreseket.

A Hegyvidéki Hitelszövetke
zetek Központi Irodája f. hó
1 5 -é n  leendő belépésre szor
galmas, megbízható, lehetőleg nős

i r o d a s z o l  g á t
keres.—  Ajánlkozók munkakönyv
vel, vagy bizonyítvány-másolatok
kal a Központi Irodában Dohány 
utcza 14 . sz. alatt jelentkezzenek.

Egy kereskedelmit jelesen 
végzett leány a l ka l mazás t  
keres.

Cim a kiadóhivatalban.

I S P Á N .
Egy gyakorlattal biró gazda

sági ispán egy bérgazdaságban  
alkalmazást 1916. jauuár 1-től 
nyerhet.

Cim a kiadóhivatalban.

Menyasszonyi kelengye
bevásárlásnál a ján ljuk

Szegő Sándor
ruhaáruháznak nagy fehérnem ű ősz 
tá lyá t. E lsőrangú áruk, olcsó árak.

Árverési hirdetmény.
Ügyfelem Müller Eugén buda- 

pesti cég képvise.'itébeu közhírré 
teszem, hogy B.-Vécs község hatá
rában fekvő „Kozma“-féle szőlőben 
termett és ezen szőlő borházábaa 12  

drb. gönci és 16 drb. nagyobb hordó
ban leraktározott ÍOÓ’74 kectó idei 
termésű bor, a hordókkzl együtt egy 
tömegben, 8579 korona G1 fillér 
becsértékben dr. Kovaliczky Elek 
sátoraljaújhelyi kir. közjegyző ui 
közbenjöttével 1915. évi december 
hó 16. napján délutáni 2  órakor a 
h e l y s z í n é n  tartandó nyilváuos 
árverésen a késedelmes vevő, Rosner 
Izidor saujhelyi lakos, kereskedő 
veszélyére, kárára és költségérn el 
fog adatni.

Eladó a bor minősége és mennyi 
ségóért felelősséget nem vállal.

A bor kifejezetten a hordókkal 
együtt bocsáttatik árverés alá és a 
becsáron alól is fog elsdatni.

Árverelő 2 0 % bánatpénzt tartozik 
az árverés megkezdése előtt az eljáró 
kir. közjegyző ur kezeihez letenni.

Vevő köteles a vételárat az 
árverés befejezése után azonnal kész
pénzben kifizetni és a megvett bort 
a hordókkal együtt azonnal átvenni 
és elszállittatni.

Vevő viseli a vételi illetéket.
Sátoraljaújhely, 1915. dec. 9.

Dr. K tllne r Soma,
Uygyvód.

Csodás hatású arezszőpitő  ős finom ító 

a világhírű FÖLDES fé le

A  R G I T
C R É M E  é s  
S Z A P P A N

u Margit créms zsirta lan , á rta l
m atlan ,rög tön  szópit, Ára I -20 K.

A Földes-fólo Marglt-szappan pár nap 
a la t t  lomossa a szoplökot, m ájfoUokat 
s m eg szű n tö t m indon b ő rb ajt.Ára 90 f.

Kapható minden gyógyszertárban 
drogériában s illatszerkereskedesben.

6 koronás rendeléseket bérmentve küld

Kelemen gyógy
szertára A radon.

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

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

földi anyagok.
Telephon 22. sz.

T Ű Z I F Á T
minden mennyisedben szállít 
Zemplénm egyei termésébó'l

Ehrenwald Béla
faterm elő B u d a p e s t ,  
V ili., K alvária -tér14 .
T elefon: J ó z s e f  31— 95 .

C s á s z á r f ü r d ő  H% lTm
gyógyhely, a magyar irgalmas rend tulaj
dona. E lső ran g ú  kénes hévvizü radioaktv-
ayogyforráeai ; m odern  borondezósü gőz
fürdő, k ényelm es iszapfürdők, iszapboro
gatások, uszodák k ü lön  hölgyek és u iak  
részőro, Török-, kö- és márványfürdők, 
hőlég-, szénsavas- és villamos-vízfür
dők, A fürd ő k  k itű n ő  oredm ónnye, 
h aszn á lta tn a k  főleg csuzos bántál mák
nál és idegbajok ellen. Ivó-kura a lég. 
zőszervek  hu ru to s  e sete ib en  s a lte s ti 
pang áso k n ál. 200 kéeyelm os lakészobal 
Szolid kezelés, ju tá n y o s  árak . Gyógy-i 
és zenedij n incs. P ro sp ek tu s t ingyen  
és bőrm outve küld

Az igazgatóság

Urak és hölgyek,
kik cikkeinknek eladásával e's 
vevőink közt a pénzbeszedéssel is 
foglalkozni óhajtanak, szép fix
es jutalékos keresetre tehetnek 
szert, —  alkalmazunk helyben és 
vidéken szorgalm as és eladó
képességgel biró hölgyeket is.

Singer Co. varrógép r .- t.
Sátoraljaújhely.

T E J E T
ki szállítana állandóan 100 liter
től feljebb.

Ajánlatokat kérek ABONYI 
IRÉN Sároraljaujhely, Kazinczy- 
utcza 8. szám.

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

k ö z lé se i.

Megvertük a montenegróiakat.
Budapest, dec. 9.

Az osztrák-magyar vezérkar je len ti:

Orosz hadszíntér :

Nincs különös esemény.
O lasz hadszíntér:

A görzi grófságban az olaszoknak 
arcvonalunk egyes szakaszai ellen in
tézett hiábavaló támadásai tovább tar
tanak. Ilyen támadásokat Oslaviánál, a 
Monté san Michelan és San Martinénál 
visszautasítottunk. Doljenél Toimeintől 
északnyugatra, csapataink az ellenség 
arcvonala egyes szakaszainak elfoglalá
sával megjavították állásaikat. Délti- 
rolban az olasz tüzérség lavaronei és 
rivai megerősített területeinknek egyes 
részeit bombázta.

Délkeleti hadszíntér:

A Plevljetől délnyugatra emelkedő 
magaslatokon montenegrói bandákat 
szétugrasztottunk. A Beranetől északra 
lévő határterületen a montenegrói bal
szárnyat hátrálásra kényszeritették. Az 
ellenség jobbszárnya ellen is sikeresen 
harcolunk. Az lpektől nyugatra emelkedő 
magaslatokon visszavertünk szerb utó
védeket. A tegnap beszállított foglyok 
száma 2 tiszt és mintegy 1000 főnyi le
génység.

HŐ F É R  altábornagy,
a vezérkari főnök helyettese.

A bolgárok hóditó útja.
Berlin, dec. 9.

A nagy főhadiszállásról hivatalosan jelentik :

Nyugati hadszíntér:
Az arcvonal k ü lö n b ö ző  h e ly e in  é lé n k  

tü zérség i harc, k ü lö n ö sen  F landriáaan é s  
a  Sou ain tő l é sz a k k e le tr e  e s ő  1 9 3 -a s  
m a g a sla t tá ján . Egy francia lé g i járm üvet 
B ap au m etá l d é lre  le szá llá sra  k én yszer l-  
tettü n k . A b en n e  ü lő k e t e lfo g tu k .

Keleti hadszíntér:
E gyes járőrök csa tározása in  kívül 

nincs je len ten i v a ló .
Balkán hadszíntér:

Plevljetől délre, Sjenicától délre és Ipeknél si
keresen folytatjuk a harcot.

Bolgár csapatok megszállották Djakovát, Dib- 
rát, Strugát és Ochridát.

A Vardar mentén a harcok kedvezően halad
ra k tovább.
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f iLandesmann 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, meghívók, név
jegyek és egyébb nyomdai 
munkák a legpontosabban és 
Jutányos árban készíttetnek

„Felsőmagyarországi Hírlap" kiadóhivatala.

u

TELEFONSZÁM 10 Hirdetések iutányos árban felvétetnek t e l e f o n s z á m  i o  ^

I  I  I  B  B

ÉRTESÍTÉS.
Tudatom a t. Gazdaközönséggel, hogy korpa 

eladására a Korpaközponttől megbízást nyertem és azt 
100 kg.-ként 20 korona árban, zsák nélkül, árusítom. 
Az üres zsákokért darabonként 1 kor. 00 fillér fizetendő, 
azokat megfelelő árban visszaveszem.

Korpát állandóan raktáron tartok.

Schwarcz Ignácz
Gálszécs.

Tisztelettel értesítem a m. t. közönséget, hogy a

KLlein Pál-fóle üzletet
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

Hirdetések ju tán yos áron  
. fe lv é te tn e k .

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

I. rendű darabos meszet,
mely kiadós voltánál fogva az összes hazai termékeket felül
múlja.

Levélbeli megkeresésekre azonnal válaszolunk, távirati 
megrendeléseket elfogadunk,

Bankcgycsfilet részvénytársaság 
Zcmplén-Iaiamiczi mész- és agyagipar

telepe Sátoraljaújhely, 
Sürgönyeim : liankegyesiilet. Telefon 32. H*

B

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-mtftrágya

S l S s g f L .

Káli-só

Nyomatott Landesmann M iksa és Társa könyvnyomdájában Sátoraljaújhely,
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