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Karácsony estéjén kezdődött 
uieg az oroszok uj nagy táma
dása az északkeleti hadszíntéren; 
harcvonalunknak a legszélsőbb 
jobbszárnya ellen, mely támadás 
még ma sem szűnt meg, dacára 
a kudarcnak. Az oroszok újabb 
és újabb tömegeket vetnek harcba 
éi a legszívósabb s legcsökönyö
sebb kitartással igyekeznek be
törni bukovinai frontunkba. Az 
oroszok célja kétségtelenül Buko
vina elfoglalása, mert a bukovi
nai frontunk ellen Toporouc köz
ponttal vezetett támadások csak 
ezt a vezető gondolatot, ezt a 
főcélt bizonyítják, mig a többi 
csatlakozó támadások, a Dnyesz- 
tér—Strypa szöglet és a bucaci 
Strypa front ellen kizárólag azt 
a célt szolgálják, hogy a galíciai 
arcvonalunkat lekössék és meg
akadályozzák, hogy ezen harc
vonal mögött lévő tartalékainkBuko 
vinában felhasználhatók legyenek.

Az oroszoknak ez az uj nagy 
támadása Bukovina ellen katona
ilag csak azzal magyarázható, 
hogy az oroszok ismét az ő ki
próbált soksoronkénti támadása
ikhoz tértek vissza, amely 1914 
októberében a Visztula vonalánál 
oly eredményesen alkalmaztak, 
amikor is először a szélső német 
balszárnyat karolták át és vetet
ték vissza közvetlenül Varsó falai 
alól. Azután Gora Kalváriján át 
támadták a csatlakozó német 
arcvonalat, végül Ivangorodból 
kitörve, szorították a mi erőinket 
vissza. Ez a terv lebeghet az 
orosz hadvezelőség előtt és úgy 
látszik, ezt szeretné itt, Bukovi
nában is megkezdeni.

Most az oroszok elsősorban 
megint a szélső szárnyunk ellen 
támadnának s ha Toporoucnál 
sikerülne az áttörésüé, akkor ter
mészetesen nemcsak Csernovic 
kerülne veszélyeztetett helyzetbe, 
hanem egyszersmind az egész 
bukovinai harcvonalunkat kellene 
vissza vonni a Strypa vonalának 
meghosszabbításába. Ez pedig 
annyit jelentene, hogy az oroszok 
ismét Bukovina birtokába jutná
nak s akkor folytathatnának tá
madásaikat a következő soksor, a 
Strypa front ellen.

Természetes, hogy mindez 
korántsem mehet oly simán és 
könnyen, mint az így leirás után 
esetleg elképzelhető volna. Az 
oroszok már 10 napja lehető 
legnagyobb erőmegleszitéseket 
megtették, oly tömegekkel tá
madtak, amennyi embernek csak 
hely jutott és mégsem tudták

még az első védővonalat sem át
törni, — ahol vannak tehát még 
egy jelentősebb eredménytől, ami
kor nem egy, hanem több védő
vonalat kell áttörni es elfoglalni.

Az orosz nagy támadás ezen 
katonai magyarázatán kívül, még 
más és talán közelebb fekvő s az 
igazságot is jobban megközelítő 
okokra vezethető vissza. Ez pe
dig a román semlegesség kér
dése, a román politika befolyása.

Az orosz támadásnál felhasz
nált erők eredetileg Beiszarábiá- 
ban, közvejlenül a román hatá
ron voltak felvonulva, még pedig 
állítólag egy Bulgária elleni tá
madáshoz. Az orosz hadvezetőség 
és diplomácia mindent elkövetett 
hogy Romániát semlegességének 
leiadására rábirja. Azt akarták 
elérni, hogy ha Románia nem is 
csatlakozik még egyelőre az en- 
tentehoz, de legalább tűrje el 
Görögország példája szerint az 
orosz seregek átvonulását Bul
gária megtámadásához. Az oro
szok ezen törekvése teljes kudar
cot vallott, aminek az lett kö
vetkezménye, hogy Oroszország 
teljesen feladta Bulgária megtá
madását és az ez ellen összpon
tosított csapatait felszállitotta a 
bukovinai és galíciai arcvonala 
mögé és talán legkiválóbb had
sereg-parancsnokának, Ivanov tá 
bornoknak kezeire bízta, aki most 
hivatva volna az oroszok ezen 
friss és még erkölcsileg intakt 
félmillió harcosát győzelemre ve
zetni. Ezzel egyidejűleg egyik 
kiváló diplomatája, Sebeco — 
a volt bécsi nagykövet — ment 
Bukarestbe, hogy a bukovinai tá 
madással egyidejűleg újabb aján
latokat a románoknak s talán ép
pen azt a Bukovinát ajánlotta 
fel, amelyért Ivanov tábornok 
harcol. Az oroszok nagy bukovi
nai olfenziája tehát talán nem is 
katonai okból, hanem megint 
csak politikából indult meg, hogy 
Romániát valahogy megnyerhes
sék. Ezért talán görög újévi aján
déknak ígérték be Bukovinát a 
románoknak i  ezenkívül most 
már Besszarábiát is, de semmi
esetre sem a román semleges
ségért, hanem azért, hogy R o
mánia ismét megmentse a baj
ban lévő Oroszországot.

Bármi is volt az orosz oflen- 
ziva valód oka, akár katonai, akár 
politikai, végeredményben egye
dül a támadás sikere vagy ku
darca dönt el mindent majd : a 
politikai, de még inkább a ka
tonai következményeket; ebben 
pedig nem lehet kétségünk, mert 
feltétlen bizalommal lehetünk hős 
és kipróbált csapataink és had
vezetőségünk irán t______________

b&biljózni kell a Honyvát.
H angok a> n jlie lj i  k ö z ö n i g  k öréb ő l.

Már a múltkor, a llonyva karé 
csonyi, raeglepetésszerü kiáradása 
alkalmával rámutattunk arra, hogy 
micsoda lehetetlen állapot egy vá
rost állandóau ilyen veszedelemben 
tartani, hogy az időjárás és a liony va 
szeszély* folytán örökösen ki le
gyen tóve a legnagyobb károknak 
ós szerencsétlenségnek. Ujhely vá
ros közönsége, mely évek óta várva- 
várja a liony va-szabályozását s mely 
a háború kitörése előtt már megva
lósulónak hitte ezt a sóvárgó kí
vánságát, a legnagyobb elkesere
déssel tapasztalja, hogy ez az ügy 
elaludt, noha a háború alatt is már 
többször szóba került, hogy épen 
mos volna itt a legalkalmasabb idő 
a szabályozás keresztülvitelére az 
orosz fog yok munkaerejének felhasz- 
unlása révén. Mi is, de velünk 
együtt Ujhely közönsége biztosai) 
reméli, hogy ha ez irányban az il
letékes tényezők erélyes akcióba 
fogúinak, a kellő hadifogoly-mun
kaerő megszerzése nem ütköznék 
leküzdhetetlen akadályba.

A mai postával lapunk egyik 
olvisójától e tárgyban megszívle
lendő levelet vettünk, melyet mint 
a közönség hangulatának kifejezé
sét érdemesnek tartunk leközölni : 

Tekintetes Szerkesztőségi

Engedtessék mag, hogy leír
hassam a velőm együtt siróknak fáj
dalmas, szomorú panaszát. Nem drá
gaságról, nem élelmicikkekről van 
szó, hanem a llonyva vizének ára
dásáról, moly úgyszólván, raiudon 
egy napi esőzés után elementáris 
erővel tör ki és végig seper a part 
közelében lakó, nagyobbrészt sze- 
génysorsu lakosság hajlékain.

Es nem lehetne ezt megakadá
lyozni ? Miért kell, hogy a háború 
künuyetfakasztó szomorúságát még 
ezzel is hagyjuk növelni; miért kell, 
hogy e nagy idők ezer fájdalma 
nyomán fakadó könnyek közé a kí
nos Kétségbeesés, a vagyoni tönkre- 
menóstől való félelem nehez sóba 
jai vegyüljenek ; miért kell, hogy 
hősöket gyászoló családok és sze
gény emberek bús hajlékában a'siró 
bánat mellett még a folytonos ret
tegés is tanyát verjen ? Avagy ki
halt az emberek szivéből a szána
lom, a részvét? Tudják ezt a ha
talmasabbak, —• kiknek az árvíz nem 
tett kárt, — hideg közönnyel nézni 
és nem nyilai szivükbe a fájdalom 
ennyi csapás láttára ? Es a szána
lom, a részvét nem szorítja össze 
lelkűket vas marokkal, mikor látják 
a rettenetes ár által szegényes há
zukból kiűzött embereket? Vagy 
talán arra várnak e hatalmas urak,

hogg a vizár tulnőjjön az eddigie
ken u elpusztítsa a saját vagyonukat 
Vagy olyan biztonságban óraik ma
gukat, magason a többiek feje fö
lött, honnan kedélyes szivarozáe 
közben lehetnek szemlélői a szo
morú osapásuak ?

De kellemes nagyúri szórakozás 
lehet az emelkedő árban vóglgko- 
csikázni, egy kicsit megnézetni ma
gunkat, azután hazamenve, kényel
mes meleg otthonban jő vaesorát 
enni s utána vidám teázás ós anak- 
dotázás közben előkelő non ehalan- 
ceszal bemondani a terceket, meg a 
quartokat, mialatt a didergő, sze
gény embernek a tomboló ár mond
ja be az ultimót!

Hát kérem, a kártyázásban, 
anekdotázásban, billiárdozásban ós 
kedélyes seivarozásban, pipázóiban, 
a do'ce far niente-ben való elme- 
rülés a miudeu, ez a közjóért való 
munkálkodás? Ebben áll a megye 
és város népének és érdekeinek elő
mozdítása, vagyouának, megélheté
sének megóvása és fejlődése érde
kében kifejtett összes munkásság?

Elnéztem, hogy milyen jó dolguk 
van az orosz foglyuknak. Sok he
lyen alig, sőt egyáltalán nem dol
goznak és jobb kosztjuk van, mint 
a diadalmas csaták vértüzében ön
feláldozó hősiességgel küzdött kato
náinknak, kik rokkantán tértek hasa, 
mig a rengeteg ós drága koszton 
tartott orosz foglyok egész ideje jó
ízű pipázással, cigarettázásszl telik 
el. Ezekkel gyönyörűenmág lehetne 
munkáltatni az egész szabályosáét 
anélkül, hogy a nemzetközi jogon sé
relem ejtenék.

Es ha ennyi árvis, fenyegető 
veszedelem sokszori kiujulása sem 
serkenti buzgó munkára az illetékes 
köröket, akkor élnünk kell ós iga
zat kell adnunk nagy humoros bölcs 
szavainas, aki ast irta: „Bizony 
mondom, nincs nyomorultabb, nin
csen az emberi nemnél."

Ezek után nyugtalan ssivvel, 
szorongó lélekkel kérdjük a Főispánt 
Urat, hogy tudatában van-e as ára
dás állandó veszélyének, mely Da- 
mokles kardjaként fenyegeti as 
adófizető polgárok élet és vagyon 
biztonságát? Tudja-e azt, hogy sok 
száz ember vagyona van kitéve as 
árvíz pusztításának, a megsemmisü
lésnek, és hogy már is rengeteg la
kás lakhatatlanná lett, mert a gomba 
kipusztithatatian gyökeret vert aa 
egészségtelen és árvis ssennyótől 
bűzös lakásokban ?

Es kérdjük, vájjon történt-e 
már intézkedés a szabályozás iránt, 
hiszen a kormány, — állítólag, — 
100.000 koronát már felajánlott a 
munkálatokra ?

Mert, igen tisztelt Főispán Ur, 
ha még most sem méltoatatnak in- 
tézkedni a sisbályoság megkesdése

kapunk mai száma 4 oldaL
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iránt, mikor a legjobb alkalom 
nálkosik © munkálatok keresstülvi- 
telére aa oross foglyok által, akkor 
sohasem fog a város ai áradás ve 
saólyótől menekülni és nagyon köny 
nyen megtörténhetik, hogy a sok 
aaori ár által alámosott házak rom- 
badöinek, tönkretéve és maguk al 
temetve a polgárok exisztenciáját, 
ami úgy anyagi,1 mint erkölcsi kár 
lenne, nemcsak a városnak és veze 
tőségének, hanem aa államkincstár 
nak is, amennyiben a most adózó 
polgárok, nem, hogy az adót nem 
bírnák fizetni, hanem koldusbotra 
jutván, a mindennapi kenyerüket is 
elvehetnék.

Eat pedig valószínűleg nem kí
vánja sem a mélyen tisztelt Főispán 
Ur, sem a megye hathatós számú 
urai, sem a kincstár, de legkevésbbé 
maguk a polgárok.

Aat hiszem, mindannyian meg
értik e szomorú helyset katasztró
fába súlyát és nem fognak késni 
megváltó munkálatokkal.

Sátoraljaújhely, 1916. jan. 1.
Kiváló tisztelettel 

Sz. L.

(R) Minden századnak meg van 
a maga divatos eszméje, mely a köz- 
és magánéletben foglalkoztatja az 
embereket. A XIX. századnak ilyen 
divatos eszméje a humanizmus. E 
században keletkeznek a legtöbb, 
még ma is létező, emberbaráti intéz
mények, e szazadban omlanak össze 
a társadalmi kasztok válaszfalai, 
megsaünuek az ellentétek és a közjó 
érdekében egygyé olvadnak. A hu
manizmus, amiut látszik, nem élt a 
divatok szokásával, nem lépett oldalt, 
hogy egy másiknak, egy újabbnak 
helyet adjon, nem változott gyökeret 
vert a szivekben s különösen a 
minden jó iránt fogékony női szivek
ben. De századunkban már nem divat 
a humanizmus, a jótékonyság gya
korlása minden kulturlény köteles
ségévé 8 talán már azt lehet raou- 
dani, életszükségletévé vált. S ez 
éppen korunk legbámulatosabb jelen
sége: mikor az emberek milliói egy
más élete ellen törnek, dii dalraas- 
kodott a humanizmus, meghódít 
minden emberi szivet.

E jelenségnek köszönhetjük, 
hogy Népkonyhánk oly szépen fej
lődik és oly áldásosán működik, e 
jelenség teheti lehetővé, hogy na
ponta 110—120 gyermek és 15—20 
felnőtt kap ízletes, meleg ebédet s 
igy két kón»p alatt 5000-nél több 
személynek csillapította Népkony
hánk éhségét.

Népkonyhánk iráut szép érdek 
lődést tanúsít városunk és a vidék 
társadalma. Legutóbb is következők 
adakoztak:

Davidovics Adolfné, Alexander 
Vilmosnó, Klein Ignácué, Giück 
Samunó 1—1 ebéd.

Sátoraljaújhelyi izr, statusquo 
hitközség 80 kor.

Weinberger Jenő Patdics, Sá- 
toraljaujhelyi Hitelbank 50—*0 kor.

Dr. Székely Albert 25 kor.
Mérő Sándor, özv. Rilbner Her- 

rotDné, Osztrák-Magyar Bankfiók, 
Hangya szUvetk-z.t, Hudali Sindor 
főhadnagy 20—20 kor.
, Strsusz Jakabné Nagyköveid 

15 kor. I , i i
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Bettelheira Samuué, Kornstein 
Mórnó, dr. Haas Bertalanné, özv. 
Orosz Hermannó, Friss llermaun, 
Résé Salamon, Weisz Márkuszné, 
Halász József, Weinberger Mayerné, 
dr. Olück Sándor, dr. Kelemen 
Miksáné, N. N., N. N., Friedmann 
Annié, Fuchs István, Haas Annuska, 
Alexander Lipótné, Felberbaum 
Annuka emlékére 10—10 kor., üetzler 
Dávidnó 10 kor.

Gönczi Gyulánó, Büchser Jó- 
■sefné 8—8 kor.

Blura Zsigmondoé, Heichsrd 
Dénesné, dr. Klein Károlyné, dr. 
Székely Alberué, Spitz Izsóué, 
dr. Lichtenstein Jenőné, Polgár 
Liszlóné, dr. Koboz Bernátué, líroó 
Mór, Keleti Jenőné, dr. Orosz Dezső, 
Deutsoh Adolfné, Lánczi Aladár, 
Landesmauu Ella 5—ö kor.

Silberman Gózánó, dr. Klein 
Jakabuó, Bluraeufeld Lajosáé 4—4 
korona.

Weisz Mórué, Hellor Ágnes 3—3 
korona.

Fuchs Géza, Safier Márkimné, 
Müllír M. A., FVudmann Ferenc, 
Rrichard Márkuszné, Grüuzweig 
József, Josefovics Józsefné, Weiu 
b.rger F«rkasné, Lefkovics Jakab, 
Perlroth Lidorué, Kornilzer L:pótcó, 
Kleinmann Farkasnr, Tarján Audornó, 
N. N., Göndör Hirraauné, Schwarcz 
N., Lóhuer Mórué, Haas Olga 2 —2 
korona.

Apróbb adományokból 11 kor. 
34 fillér.

Természetbeni ad© nányok ; Jo- 
sefovics Józsefné, Szepessi Simonná, 
Burger Samu Baraocs egy-egy zsák 
burgonya, Kioiu I uiácné két zsák 
burgooya, Klein Árminná 10 kg. 
buzagrisz, Palimé;Jakab 1 kg. cukor, 
Pollák Ábrahám 5 kg. bab, Zinuer 
Heurikué 5 kg. költs, 5 kg. bab, 5 
kg. hagyma, 5 kg. só, 1 kg. mák, 
Polgár Sámuelué 1 kg. zsír, Perlrautter 
FereLcné 2 abrtáz, SohwarczÁbrahára 
6 kg. bab, Herskovics és Diener 
Tőketerebes 50 kg', főzőliszt, Kosuer 
Izidoruó 5 kg. bab, 2 kg. liszt, 
Deutsch Herako Fia 5 kg. tengeri
dara, Burger Ed íné 5 kg. liszt, 1 kg. 
hagyma, Deutsch Samunó 2 kg. liszt.

Az adományok között találjuk 
Fe'berbaum Auuuka adományát is. 
Megható módon uvilvánuit meg nála 
az eraberszKretet. Már 8 éves gyermek 

jótékonyságot akart gyakorolni, 
gyűjtött., gyűjtögetett a szegény 
gyermekek javára. De sajnos, a 
nemes szív megszűnt dobogni, a halál 
elragadta a kis jótevőt. Emléke élni 
fog a gyermekek szivében.

120 gyermek kíván a nemesizivü 
adakozóknak boldog újévet.

Részünkről pedig fogadják hálás 
köszönetünket.
_____________ Az elnökség.

Hadvezérek
a magyar katonáról.

Félmillió magyar katona részé
re küldött a Vöröskereszt szeretet- 
adományosztály karácsonyi ajándékul 
különböző hasznos dolgokat, ame
lyekért József főherceg- úgy a sa
ját, mint a katonái nevében távira
tilag fejezte ki hálás köszönetét. A 
gazdag ajándékokat Kirchner Her- 
mann altábornagy, a Hadsegélyző 
Hivatal vezetője és dr. Hajós Kál
mán országgyűlési képviselő, vörös
keresztes főraegbizott kisé^ók a 
frontra. Útközben hüsszabb-rövidebb 
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időtt töltöttek az lsonzó*front had 
seregparauosnokainal és felkeresték 
a tüzvonalbau levő hősöket is. Hat 
napi távoliét után a minap érkeztek 
Budapestre és megérkezésük után 
mindketten fogadták egy pesti lap 
tudósítóját, akinek érdekes tapasz 
talataikról a következőket mondot 
ták :

Boroevics Sivetozárnál

töltöttük megérkezésünk után 
első estét. Vacsorára hivott meg 
minket s ezen a fiatal József Fe< 
renc főherceg és herceg Windisch- 
Griiatz Hugó vettek részt rajtunk 
kivü*. Bnroevics szívesen beszólt 
magyar katonákról és nem győzte 
eléggé dicsérni kitartásukat, vitéz
ségüket. Mikor megkérdeztük véle
ményét a magyar katonákról, ez 
két mondotta;

Minden magyar katona, — 
akár honvéd, akár közös: ak
tív vagy tartalékos — megér
demli a legmagasabb kitünteté
sét, mert mindegyikük igazi 
hős. Egy alkalommal fel akar
tam váltani belek óta folyto
nosan tűzben levő katonáimat 
de a legénység maga kért. en
gedjem meg, hogy végig küzd 
jók a ragy csaját pihenő nél
kül. Ilyen szellem uralkodik 
összes katonáim közöltt és ez a 
csodálatos kitartás je,lemzi leg
jobban magyar harcosaimat.

Windisch Graetz Hugó herceg 
61 éves kora dacára végig küzdöt
te az egész orosz háborút és jelen 
lég a saját kastélyából jár be na
ponként a főparancsnoksághoz. A 
magyar huszárokról igy nyilatkozott:

— A magyar huszárok telje
sítményei ebben a háborúban 
bámulatosak, sőt sokszor a cso
dával határosak. En ezt saját 
tapasztaltamból mondhatom, 
mert nyolc hónapou keresztül 
velük együtt é te na át a legne
hezebb napokat. Ma már min
denki tudja, hogy mit tettek a 
magyarok és dicsőségük minde
nütt el van ismerve.

Az iskola padjaiból került a 
harctérre a huszonegytsztendős Jó
zsef Ferenc főherceg, aki a buda
pesti egyetemen a jogot hallgatta 
kitűnő eredménnyel. A háború ki
törésekor abbahagyta tanulmányait 
és hadnagyi rangban küzd apja mel
lett, de azért most is szívesen be
szél a közjogról, nemzetgazdaság- 
tanról és eltökélt szándéka, hogy 
mihelyt a haroi zaj elül, előveszi 
kedves könyveit és minél gyorsab 
bán megszerzi a jogi doktorátust.

/

Jenő főhercegnél.

Jeuő főherceg katonáinak is 
vittünk karácsonyi ajándékot. A 
szolgálattevő alezredes figyelmeztet 
minket, hogy magyarul jelentkez
zünk, mert a fenséges ur nagyon 
szeret magyarul beszélni. Magyar 
katonáiról ezeket mondotta :

— A magyar katonák a leg
nehezebb feladatok között is 
megállják helyüket. Boldog va
gyok, hogy magyar fiukkal 
küzdhetera végig a háborút.

Jenő főherceg i« meghívott miu- 
ket vacsorára, de — bármily szíve
sen tettük volna — kiváoságának 
nem tehettünk eleget, mert el kel
lett utaznunk.

/ . i '  i '  i

H Í R E K .
— Szinyei - Merse István 

felmentése a sáros! főispán! 
állástól. A hivatalos lap szerdai 
száma közli az alábbi királyi 
kézira.o t:

Magyar belügyminiszterem 
előterjesztésére Szinyci-Mcrse 
Istvánt, Árva és Sáros vár
megyéknek, a zemplénvármegyei 
főispáni teendők ideiglenes el
látásával is megbízott főispánját 
sárosvármegyei főispáni állásá
tól, a legnehezebb vizsonyok 
között is kiváló buzgalomm 1 
és sikerre! teljesített kitűnő 
szolgálatai teljes elismerése 
mellett, saját kérelmére fel
mentem.

Kelt Bécsben, 1916, január 
hó 2-án.

Ferenc József s. k.
Sindor János s. k. 

bőispánunk tehát ezek után 
egész tevékenységét Zempién- 
megye javára fogja szentelhetni, 
ami bizonyára csak javára fog 
válni a vármegye közügyeinek.

-  Újévi gratuláció megváltások.
Ezen a ciraou főispánunk fvlhivász 
folytán a hadiárvák javára újabban 
Urlinbau.'n Simon adott át önkiink 
10 koronát. Ezzel együtt eddigi 
gyiljtéaiink 103 koronát test ki. A 
gyűjtés befejeztével az e címen 
begyült összegeket a főispáni hiva
talhoz fogjuk juttatni.

Urak és  h ö lgyek ,
kik cikkeinknek eladásával e's 
vevőink közt a pénzbeszedéssel is 
foglalkozni óhajtanak, szép fix- 

jutalékos keresetre tehetnek 
szert, — alkalmazunk helyben és 
vidéken szorgalmas és eladő- 
ke'pességgel biró hölgyeket is.

Singer Co. varrógép r .-t.
Sátoraljaújhely.

ÓVJATOK
a csukaszUrkéket 

2 5  é v  6ta k ipróbált

Kaiser-féle
M rm lM k l

a 3 fényévéi.

Milliók használják

rekedtség, hurut, elnyálkásodásl 
fojtóköhögés és hukhurut ellen |  

és a meghűlés mellőzéséül.
közj. hitelesített orvosi I 
és magánbizonyitvány I 
kezeskedik a biztosi 
sikerért,

Nagyon jdizü bombon.

1 c som ag  á  ! 0  é s  4 6 1 , 1 doboz á  ( 0  i .  I
Kaphatók: Hrabéczy Kálmán! 
drogériájában, Klncsessy Péter, |  
Kádár Gyula, Kardos Zsigmondi 
es Ehlert Gyula gyógyszenárá-1 

bán Sátoraljaújhelyben. I 
Kronovits Miksa gyógysz. Nagy-I 
mihály, Fábián Arnold gyógysz. |  
Homonna, Hazay Géza 2yófly-l 
szertrában Tőketerebes Tolvayj 

Imre gyógysz, Nagymihály
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]Htai tá v ira ta in k .
Az orosz offenziva alább hagyott.

Budapest, jaa. 6.
Az osztrák-magyar vezérkar jelenti:

Orosz hadszíntér:
A  Harci tevékenység Kelet-Gallciában  

és a  besszaráblai határon tegnap lén ye
gesen alábbhagyott. A z  e llenség á llá 
sunkat Idánként a  tüzérségi t(lz alatt 
tartotta, de gya logsága sehol sem  lépett 
akcióba. A z  északkeleti arcvonal többi ré
szén  sem  vo lt különösebb JeletöségU 
esem ény.

Olasz hadszíntér:
A  tengerm elléki arcvonalon jaz e llen

séges ágyutUz helyenklnt újból hevesebb  
volt. Doljetöl északra  csapataink Ismét 
több  tám adást véresen v isszavertek és 
a z  e lfog la lt h a d á llá st m egtartották. A  tl- 
ro li határterületen a  buchenstelni és rí
va! szakaszonban é lénkebb tUzérharc 
volt.

Üzlet és lakások bérbeadása Homonnán.
Hirdetmény.

Homonnán, Fő-utcsa 8, nára alatt, a Kranathor-fóle 
alapítványi hátban lévő:

1. emeleti lakásnak a hoaaá tartosó mellókhelyiaégekkel,
2. (most Propper-fóle) utocai boltnak és a jelenleg hoaaá- 

tartosó,
3. udvari hátsó lakásnak mellékhelyiségeivel — együtt

vagy külön,
4. (most Berkovics-féle) udvari lakásnak és jelenleg hoaaá- 

tartoró,
5. kertnek — együtt vagy külön, — végül a
6. (most Speiser-fóle) udvari lakásnak, a lakások jelenlegi 

mellékhelyiségeivel
1916. évi április hó l étől I, esetleg több évre való bérbe
adására csak zárt Írásbeli ajánlatokkal egybekötött 

versenytárgyalást hirdetek.
A megajánlandó évi béren kívül a kéményseprési, ssemét- 

hordás, járdatisetitás atb. mellékdíjak is, nemkülönben a sser- 
aődés költsége a bérlőt terhelendik.

At írásbeli ajáulatok hosaám oaimzendők és a lesárt 
borítékon as ajánlat jellege feltüntetendő. Bánt pénzül az évi 
bérösszegnek legalább 10%-át kell kózzpónzben vagy betéti 
könyvben mellékelni.

Ajánlattevők szíveskedjenek netaláni kikötéseiket aján
latukban világosan kitüntetni.
Az ajánlatok benyújtásának határidejét 1916. január 12.

Fentartom magamnak a minden irányban való ssabad döntés 
jogát, t. i. hogy az ajánlatok közül as alapítvány érdekei 
szerint és méltányossági szempontokból szabadén választhassak, 
esetleg a bérhelyiségek hasznosítása iránt uj versenytárgyalást 
tarthassak, vagy másként intézkedhessen*. Az ajánlatok felett 
való döntés végső határideje bezárólag 1916. évi január 20 ika.

Nömetthy Sorfalaiig
(Sátoraljaújhely, Ráktfczi-utcza 18.) 
■int a Kranzthor Jáoosné-alapitvány 

gondnoka.

Délkeleti hadszíntér:
A  Kövess-hadsereg  csapatainak tám a

dása  a m ontenegráiak e llen  Beranetöl 
észak ra  ás Rosaltál nyugatra  kedvezően  
h a la d  előre. A  Boche dl Cattaro területén  
a z  u tá b b l napokban időnként m indkét 
részről a  tdzérség|fejtett k i tevéken ysé
get. Egyébként a  helyzet változatlan  
m aradt.

H Ö F E B  a ltá b o rn a g y ,
« vezérkari főnök helyettese.

Német repülőgépek sikerei.
Berlin, jan. 6.

A nagy főhadiszállásról hivatalosan jelentik :

Nyugati hadszíntér:
Az arcvonalon helyenként élénk tüzérségi 

harcok voltak; Lens városát az ellenség tovább is 
ágyuzza. Le-Mesniltől északkeletre az ellenségnek 
egy kézigránáttámadási kísérletét könnyen meg
hiúsítottuk.

Egy ellenséges repülőrajnak Douai ellen intézett 
támadása eredménytelen maradt. Német harci 
repülők két angol légi jármüvet lelőttek; az egyiket 
Boelke hadnagy, aki ezzel már a hetedik ellenséges 
repülőgépet te tte  harcképtelenné.

Keleti hadszíntér:
A Jakobstadtól délre elterülő erdőben előre

haladó felderitő-osztagunk túlerőben levő ellenséges 
támadás elől kénytelen volt visszavonulni. Carto- 
rijsknál egy előretolt orosz őrséget megtámadtunk 
és visszavetettünk.

Balkán hadszíntér:/ n
Semmi újság.

T\z waggon eredeti legjobb qualitásu

e z u  k o r  r é p a m a g
eladandó.

Bővebb felvilágosítást a lap kiadó- 
hivatala adfa.

Sátoraljaújhely r. t. város polgármesterétől.

17608/1915. szám.

Hirdetmény.
Sátoraljaújhely r. t. város képviselőtestülete 1915. 

évi deczember hó 16-ik napján megtartott közgyűlésén 
elhatározta, hogy a város alkalmaztatásában álló 67 hadi
fogoly és 2 tagból álló őrszemélyzet élelmezését verseny- 
tárgyalás utján kívánja biztositani.

Felhívom ennélfogva mindazon vendéglősöket, ki- 
lőzőket és mindazokat, akik a város alkalmaztatásában 
álló hadifoglyok és őrszemélyzet élelmezését elvállalni 
hajlandók, hogy zárt ajánlatukat 1916. évi január hő 
19-ik napjának délelőtt 10 órájáig a városi iktató 
hivatalba adják be.

Az ajánlatot tartalmazó zárt boritékra „Hadifoglyok 
élelmezése* jelige írandó.

Azon feltételek, melyek szerint az élelmezés nyújtandó 
lesz, a városháza 7. számú hivatalos helyiségében ■ 
hivatalos órák alatt meg tekinthetők.

Az elkésetten érkezett ajánlatokat figyelembe venni
nem fogom.

Sátoraljaújhely, 1915. deczember 31.

Dr. Orbán Kálmán,
h. polgármester.
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r,Landesmann N. és Társa3

=  könyvnyomdája és papirkereskedése =
s A t o r a l j a u h e l y , k a z i n c z y -u t c a  s . s z .

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

u

„Felsőmagyarországi Hírlap" kiadóhivatala.
t e l e f o h s z A m  io Hirdetések jutányos árban felvétetnek t e l e f o n s z A m  io

D D B B E a Q l g e s a B Q
Az Országos Központi Hitelszövetkezetek sátoralja

újhelyi képviselőségéhez azonnali belépésre irodai teendők
ben jártassággal biró

kezelő dijnok vagy gyakornok
kerestetik,

Kezdőfizetés havi 100 korona.
Pályázni óhajtók felhivatnak, hogy sajátkezüleg irt s 

eddigi működésűket tanúsító okmányokkal leszerelt 
kérvényüket a lenti képviselőséghez (Molnár István-utcza 
2. szám, I. emelet) legkésőbb f. évi január 15-éig 
nyújtsák be.

ju tán y o s áron  
. fe lv é te tn ek .

Ajánljuk a t. épito, építész és mészkereskedő urak szi
ves figyelmébe az általunk kizárólag fával égetett, teljesen 
kőmén tes

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

Levélbeli megkeresésekre azonnal vá:PSzo!unk, távirati 
megrendeléseket elfogadunk.

Bankegyesfilet részvénytársaság 
Zemplén-Iaíamóczi mész- és agyagipar

telepe Sátoraljaújhely, 
Sürgönyeim : Bankegyesület. Telefon 32.

Fetolős szerkesztő: Landesmann Miksa

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 
gyárlmányu 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

rX SALGÓTARJAN1 
Kőszénbánya Részvénytársulat

széntermékei (szobafiitésre és ipari czélokra)

NEUMAN JENÓ cégnél
Sátoraljaújhely

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

valamint porosz b rlke t kapható.

Superfosfát-m űtrágya Káli só

Nyomatott Landesmann Miksa és Társa könyvnyomdájában Sátoraljaújhely.
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