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Hirdetéseket a legjutányosabb .árban kdaliak

Az antant tervez!
Játéknak tekintették az egész 

háborút. Anglia fenn il! a ren
dezői páholyban s onnan széles 
gesztusokkal vezényelt. Olyan 
egyszerű az egész. Közrefogjuk, 
körülzárjuk a központi hatalma
kat, az orosz gőzhenger végig 
seper rajtuk, a tranciák az áhí
tott revancheot lepaskolják. Az 
angoloknak mi marad ? Néhány 
veszélytelen Udvlövés leadása és 
a — tapsolás a nagy színjáték
hoz.

Mikor látták, hogy erős hábo
rúban állnak, a szerb-monteneg- 
ról martalóc sereg mellett az 
olaszokkal is maratni akarták lá
bunkat. Kifelejtették, hogy a láb 
nemcsak az álláshoz szükséges, 
hanem rúgni is lehet vela. A 
nagy színjátékban Anglia nélkül 
csinálta az antant a számítást s 
csak százezrek vérének hullása, 
milliók elvesztésének tudása éb
resztette fel őket deliriumos ál
mukból.

Az álmot áldozataik vérea ár
nyai azétlosztották szemeik elől, 
a deliriura megmaradt. Ennek 
nyoma van meg minden intézke
désükön.

Másfél év alatt sokat lehet 
és kell tanulni. Másfél év alatt 
jó tanítómestere voltunk az an
tantnak, hogy megtanulja mit je
lent a szervezettség.

A ránk szórt halálos ítéletek 
izünetlen hirdetése közben be
leharsogták a világba szervezke
désüket, az együttmüködest. Mint
ha csak azt mondták volna : az 
eddigi nem számit, kezdjük élő
ről. S kezdik . . .

A háborúhoz katona kell: 
Anglia megszavazta a védkötele- 
zattséget. Az igazság és erkölcsi 
erő érdekében meg kell védeni 
a gyenge, a kis semleges álla
mokat: közös erővel tisztelik 
Görögország jogait. A háborús 
sikereket áttöréssel lehet bizto
sítani, példa rá a gorlicei: az 
orosz gőshtngert neki iramitották 
s rövid pár nap alatt el ia érték 
az oroszok : ötvenezer embert 
sikerült elveszteniük. A háborban 
elért látható sikerek növelik az 
erkölcsi erőt, a lelkesedést lát
ható, tehát foglalni, hódítani kell, 
el is foglalták Szalonikit. S hogy 
a háborús játék teljes legyen, 
hogy a játékból a tervszerűség 
ki ne maradjon, osztanak szere
pet a jövőre is. Olaszország el
készítette a költségvetését, s a 
háborús kiadásokat csak ezerki- 
lencszáztizenhat feléig állította 
be ahban a reményben, hogy 
addigra béke lesz,____________

Tehát ez a szó is belekerült 
a szótárukba, annak a nemzetnek 
révén, amelynek nem kellett vol 
na az antant mellé állani, bárha 
ellenkező esetben nem lett volna 
teljes a társaság. Talán Olasz
országot nem számítja az antant 
szorosan magához, s ezért mer 
Olaszország békére gondolni ? Az 
antant Olaszországgal is aláíratta 
az egyesményt, mely szerint kü
lön békét nem kötnek. Vagy épen 
azért íratta alá, mert igy egész 
bizonyos, hogy lesz legalább egy 
állam, mely a szerződést —■ meg
szegi.

Addig pedig játszák tovább 
a háborút, mig jön a végső, a 
nagy, a legnagyobb leszámolás. 
Mi osztjuk a vágső csapást, vagy 
saját országuk liai, ki tudná meg
mondani. De Oroszország ég a 
földje a alatt is, az angol mun
kás kazére nem enged béklyót 
rakni. {Erőtlen a seree, melyet 
igy hajtanak céltalan vérontásba, 
oktalzn vérvesztésbe.

Harcok a Stripa mellett.
Fiaink — a 39-ik hadosztály — 

ismét fényes tanúbizonyságát adják 
hősi bátorságuknak. Az orosz offen- 
ziva főleg azon a pouton dühöng, 
ahol a 39 ik honvédhadosztály eszak- 
keieti Magyarország félelmet nem 
ösmerő hősei álluak a tüzvonalban. 
Egy újhelyi polgártársunk, ki a 
kezdet kezdetétől a munkácsi ll-ik 
heuvédgyalogezredben szolgálja a 
hazát, egy újhelyi ismerőséhez inté
zett levelében érdekesen írja le a 
Stripa mentén folyó harcokat.

Abban a reményben, hogy a 
semmisem nem állja útját a levelek 
köz.ésének, szószerinti szövegében 
leadjuk e leveleket:

1915. december 31. 

Igen tisztelt I . . y űr!

Tegnap délután már azt hittem, 
hogy meg kellesz változtatni a már 
d. e. megírt levelezőlapomnak szö
vegét. A rnuizi oly gránát-schrapnel 
áradatot zúdított állásainkra és a 
faluba, akár mi Gorlicénól tavasz
kor. Ő is erre a mintára próbált, 
de nem sikerült, inért mi bakáink 
nem szaladtak el állásaikból. Tü
zérségünk pedig felüímulhatatlanul 
viselkedett: bőven és nagyon jól 
lőnek, ez a tudat bátorítja bakáinkat. 
Az orosz rohamokat véresen is 
visszavertük s mig nekik temérdek 
halottjuk van, nekünk ezzol szem
ben sebesültjeink is alig vannak 
Az orosa foglyok azt állítják, hogy 
addig fognak támadni, mig állá
sainkat át nem törték, ez parancs
ban van náluk kiadva. Akkor csak 
ugyan hullahegyek lesznek állá

saink előtt, mert két rendbeli 
drótkerítést nem képesek áttörni 
és a Stripa folyó is akadály, noliát 
csak jöjjenek. Szívesebben vesszük 
ha ők támadnak. Az éjjel trős 
fagy volt.

December 31. este 10 óra.

Ma délután nagyon mozgalmas 
és izgalmas napuuk volt: a mustka 
hatszor kísérelte meg áttörni állá
sunkat, de mindannyiszor nagy 
veszteséggel kellett visszavonul
niuk, már t. i. azoknak, akik ott 
nem maradtak. Valóságos hulla
dombok vannak állásaink előtt. 
Bakáink kiugráltak a fedezék 
tetejére s úgy lőtték a futókat s 
éljenezték a tüzérségét, akik ki
tűnően lőttek. A muszka valóságos 
gránát- és schrapnelzáport zúdított 
ránk és csodák-csodája, nekünk 
veszteséget egyáltalán nemokozott. 
Irodahelyiségünkbe (egy papiak) 
öt gránát ütött be, egyetlen ép 
ablak sem maradt a házon. Egy 
tUzórtiszt és egy altiszt sebesült 
meg. Holnap valószínűleg meg
ismétlődik a hecc.

Dátum nélkül.
E hó 28 áu tudomásunkra jutott, 

hogy a „muszi“ támadásra készül. 
H . . . őrnagy ur az iiy hírekre 
azt szokta mondani, „ qo ma nyu
godtan alhatunk." Mert valahány
szor előre jelezték támadásukat, 
soha nem támadtak. Ezúttal azon
ban helytálltak szavuknak. Várat
lanul mioket soha nem ér táma
dásuk, most annál kevósbbé, mert 
már karácsonyra vártuk a támadást. 
28-án éjjel előretolt állásunk előtt 
nagy forgalmat tapasztaltunk. Haj
nalra pedig oly tömegekben nyo
multak előre, hogy tábori őrseinket 
visssa kellett vonnunk főállá
sainkba. Persze ez nem ment egész 
Mmán, mert a távolság nagy volt 
s a kozákság pedig isszonyu tö
megekben nyomult előre. Amikor 
kivirradt, négyes sürü rajvonalban 
nyomultak a muszkák előre, hátul 
a rajvonalak mögött a kozákok 
korbácsolják előre a gyalogsáoot. 
Nagyszerű volt a látvány, alig 2 
kilométerre állottak előttünk, mi 
úgy bámultuk őket, mintha Mária- 
pócsra mantek volna búcsúra. 
Négy-öt hadosztály állhatott ezre- 
dünk előtt, nagyobbrészt újonc, 
4—5 nappal előbb érkeztek a harc
térre. A tömeg tüzelés nélkUl 
nyomult előre. Annál jobban és 
hatásosabban lőttünk mi. Hogy a 
látványosságot annál jobban él
vezzem, felmentem a toronyba s 
onnan néztem végig egy jó látcső 
segélyével az előnyomulást. Ami
kor állásainkat egy kilométerre 
megközelítették, lefeküdtek agárba 
s szakadt rájuk kegyetlenül az eső. 
Innen aztán 200—Í00 méteres

distácciákban ugráltak előre. E* 
úgy déli 12 óráig tartott. Ekkor 
vette kezdetét a második felvonás. 
Megszólaltak a mi 18 ai nehéz 
ütegeink s hullatták — bakáink 
hangos óljeezóse között — áldá
saikat a régen várt vendégekre. 
Kaoagot az egész front, amikor 
egy-egy schrapnel vagy gránát 
oda-oda köpött s a muszik csak 
úgy ugráltak jobbra-balra, meg 
vissza. Sokan előre jöttéké völgybe 
s ott húzódtak meg a sötétség 
beálltáig, hogy azután megadhas
sák magukat. Ha már annyissor 
be nem csaptak volna minket, 
valószínű, hogy átengedtük volna 
őket, de mert több ízben vissza
éltek jóhiszeműségünkkel, ezúttal 
megfelelően fogadtuk őket.

Másnap reggel megszólaltak as 
orosz ágyuk, de megszólaltak a 
mieink is. Most délelőtt 11 óra, 
folyik a harc. Remélem, holnap 
referálhatok az eredményről.

január 2.
A muizkák juttatták eszembe, 

hogy már 1916 van. Tegnap korán 
reggel jöttek. Bl u. é. k. kívánni. 
Illő fogadtatásban részesítettük 
őket: megkapták a nekik saánt 
újévi ajándékokat és most kórus
ban jajgatva kössöngetik: „jaj 
panye, jaj panye.M Ezrivel feküsz- 
nek drótakadályzink előtt. NekUnk 
veszteségünk nem volt. A drót
akadályok előtt felemelt kezekkel 
jelzik, hogy megadják magukat. 
De többé nem csapnak be minket. 
A bakák azt kiabálják nekik 
vissza; „Tán azért kaptunk ma 
zviebakot, hogy ti idejertek és 
inegegy étek a jó magyar kenyeret?" 
Bakáink most dupla raenáasit kap
nak. Lesik is az oroszt, mint a 
dúvadat. Azt hiasem, egyelőre 
elment a kedvük z támadástól.

Január 4.
December 28 tói minden nap 

több helyen próbálkozik a muszi. 
Nagy ágyúzással kezdi és roha
mokkal végzi. De mindezidáig 
minden alkalmalommal nagy vesz- 
tesiéggel vertük őket vissza. Teg
nap nem kevesebb mint hatszor 
próbálkozott. Abból ugyan nem 
eszik, hogy frontunkat itt áttörje. 
Éj elen ként temetgeti halottéit, amit 
a mieink gavallérosan megtűrnek, 
addig nem lőnek. Ha az egész 
fronton igy halad, a muszi kifogy, 
még ha kétszer annyi volna is. 
Ezerszámra hullanák el állásaink 
előtt anélkül, hogy nekünk vesz
teséget, maguknak egy kia ered
ményt idéztek volna fel. Reggel 
jönnek csapatostul, estefelé pedig 
már csuk raiat szétvert osorda 
jajgatva futnak vissza. £s ez igy 
megy nap-nap után. A mieinknél 
a hangulat z muszkák óriási vesz-

u p u n k  mai száma 4 oldal.
/
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tőségének láttán, kitűnő. Tüzérsé- 
günk nagyszerűen lő. Muníciónk 
▼au bőven, élelmiszerünk és ruhá
zatunk igeo jó. Azt hiszem 2—3 
nap múlva elmúlik harci kedvük. 
Ab idő ismét enyhére fordult. 
Nekünk kitűnő fedezékeink vannak, 
a muszkák — szegények — nyitott 
fedezékben állanak éjjel és nappal,

Kitűnő tisztelettel 
D. L.

Január 8. d. u. 3 óra.
Ma délelőtt végre csend volt. 

Huszonnyolcadika óta rengeteg 
rohamot kellett visszaverni. Óriási 
orosz tömegekkel állunk szemben. 
Átlag az ezreddel szemben négy 
orosz ezred áll óriási massza tü
zérséggel. A mi hadosztályunk 
előtt addig 4300 orosz halott fek- 
saik, nekünk ezzel szemben az 
egész hadállásunknál nincs több, 
mint 50 halott és 130 sebesültünk 
Most egyébként jól állunk, ra^ri 
sok honvédezredet vontak össze 
mögöttünk hadállásba. Világosnak 
azér nem mondható a helyzet, 
mert olyan tömegekkel és tüzér
séggel szemben soha nem álltunk, 
nem tudja az ember a biztost s a 
holnapot. Az biztos, ha Romá
nia és Görögország a háborúba 
ellenünk be nem avatkozik, Ma
gyarországon ebben a háborúban 
nem lesz muszka.

Élelmiszer-uzsora
az újhelyi utcákon.

Árdrágító nők. — Meg 
kell szllntetnl a piacon 
kívüli vásárlásokat.

Ha az ember a hatóságokat 
szidja a drágaság és a piaci mizé
riák miatt, akkor azok a közönségre 
igyekeznek hárítani a suk bajért a 
felelősséget és azt mondják, hogy 
az újhelyi publikum magatartása az 
egyik saüőanyja a hajúak’. És vall
juk be őszintén, hiába is védelmez
zük ezzel a váddal szemben a közön
séget. Sok igazság van abban. Csak
ugyan az ujhelyek igen naiv embe
rek és eltekintve attól, hogy sem
miféle szervezetet nem tudtak te
remteni ebben a háborúban a ter
melők kizsákmányolási hajlandósá
gának leküzdésére, sokszor az ár
drágítókat is felülmúló brutálissal 
nehezetik meg saját életüket. Ennek 
bizonysága az, hogy az újhelyi kö
zönség csapatostul tódul az utcákra 
és az élelmes kofák és a raffinált 
vidéki eladók látva azt, hogy való
ságos ostromot intéznek ellenük, 
hamarosan felverik az árakat. Az 
•mberek egyrésze merő kényelmes- 
légből nem megy piacra, hanem út
közben intézi el vásárlásait. Elfog
ják a kofákat, kapuk alá hurcolják 
őket és itt licitálnak egymásra. A 
piacokon nem lehet éielraicikket 
kapni, mivel az elárusítók eladják 
portékájukat a vasutná', a vámnál, 
a Kazinczi utcáu és más helyeken.

A vidéki eladók látják azt, 
hogy egy*egy cikkben milyen nagy 
a kereslet, természetes, hogy felve
rik az árakat. De nem is kérhetnek 
olyan összegeket amilyet ne adná
nak meg. Emeletekről s erkélyekről 
csalogatják fel a házakba az e'adő- 
kát. A helyzet persze ilyenkor már 
megváltozott. A kofa szívességet

tett és ezt meg kell fizetni. A kö
zönség valósággal ellensége öuma- 
gának, mert ezzel a viselkedésével 
megnehezíti a helyzetet. Az utcai 
és a kapualatti vásárlásokra felhív
juk a reudőrkapitáuy figyelmét, aki 
már eddig több erélyes hangú ren
delettel teremtett tűrhető helyzetet 
A vásárlásokat csak a piacokon sza
bad lebonyolítani. Az árut egy hely
re kell koncentrálni és ott eladni 
az utcai vásáriások a legképtelenebb 
élelmiszer-uzsorát produkálják, ami
nek egyedül a fogyasztók látják ká
rát. Ha az utcai vásárlásokat meg
szüntetik, akkor a piacokon nagyobb 
lesz a kiuáíat és olésóbb lesz raiu- 
deu. Lássa be a közönség, hogy a 
tullicitálással csak önmaga alatt 
vágja % fát és csak az eladók zse
bét hizlalja.

Menyasszonyi kelengye
bevásárlásnál ajánljuk
Szegő Sándor

ruhaáruháznak nagy fehérnemű ősz 
tályát. Elsőrangú áruk, olcsó árak.

K is k ép ek  a  n a g y  h áb orú b ól.
Menetel a hadosztály, hosszú, 

kigyóvonaltan — ------ , lassan vo
natot menetben. Egy öreg népföl 
kelő huszárember ott bandukol a 
törzs után, piszkosan szurtosar, 
porosau ; a ruikrapipa m »r alig 
a ig szotyog az agyarán, most meg 
ép' kia udt. — Az „öregcsont** hű
séges társa, a „Bimbo“ ott lépgett 
mellette, teljes „cakurapakka.**, c-<ak 
úgy szabadon; megszokta már a 
rendet; kimért léptekkel tapossa 
gazdája mellett a végtelen sárten
ger'. 1)3 hát pipaszó nélkül nem is 
lehet még menetelni sem, a dohány 
meg a pakktáskában maradt a nye. 
regen. Odaszól hat az öreg a Bim
bónak, hogy „á t j l";  d-j semmi ha
tás ; az öreg ló csak tovább csoszog 
a csatakos utoo. Erre maga is meg 
áll az öreg és most már harsányan 
odavágja, hogy »á!lj !» ; de a Bimbó 
csak rendületlenül emelgeti ki pa
táit a cuppogó sárból s egykedvűen 
rakja egymás elé. No, de erre már 
kijött a béketürésből a derék hu
szár ; lelép a gyalogutról a ló mel
lé, aztán elkapja a lológó kantár- 
szárat s jót ráüt rajta. A ló meg
áll, az Öreg eléje lép, kiveszi szája 
bél a pipát 8 a ló izemébe nézve, 
igy kiált fel : »H.ít hiába beszélek 
én ? ? “

*
Nagy sürgés forgás van a ka

szárnya udvaron már kora reggel 
ója, ma jön az ezredes ur szem ót 
tartani az uj regruták felett 1 — 
Ott is állnak hát glédában tekintve, 
hogy minden pereken jöhet a pa
rádé. Végre itt a nagy pillanat 1 
Az ezredes ur érdeklődik a parancs
nokoló öreg hadnagynál, hogy mi
ként haladnak a «fiatalok» s hogy 
hány hetesek már? Aztán jelt ad, 
hogy kezdődhetik a produkció. A 
hadnagy egy harsány haptákot ve
zényelve további parancsnokát akarná 
adni, de itt közbevág az ezredes, 
egy hatalmas haltot kiáltva: —
„Látja hadnagy Ur, hogy' áll ott 
az az ember, ott, a harmadik balról!*4 
— „Látom, ezredes ur**, f-  volt a 
feleleti — „de az még semmi 1 Tes-

I IS

sék csak azt nézni, azt a másodi
kat jobbról! Az áll még csak cif
rán !**

Káplár ur Tilinkós fölkiált a 
kaszárnyaudvarról az emeleti legény
ségi szobába: „Hányán vagytok 
ott, Dudás „oiramer Ordnuogot csi
nálni ?“

— „Heten volnánk, káplár ur, 
jelentem alássan 1“ — volt a felelet.

„Az sok; a felt azonnal 
mars ide le fuszekzecérozni !**

•

Egy magyar baka megjön jár
őrből 8 két muszka fogollyal állít
be a zászlóaljparaucsnoksághoz. —
Itt persza megfelelő jóindulattal fo- 
fogadják. — Útközben kérdezték a 
bajtársak, hogy csinálta ezt a fo
gást amire ő csak odavágta, hogy 
»fejiődott» rajvoualba és •bekerí
tett1-» az istenadtákat. De itt a „Herr 
Hiuptraaun** ur szeme előtt, a ki
hallgatáson bizony nem lehett ev
vel előhozakodni 1 — Itt meg kellett 
rtra mondani az igazat! — Össze is 
sz'dte eg'sz német tudományát s a 
hozzá intézett kérdésre, hogy is voit 
az eset imigyen jelentett:

— „Herr Hauptmán, raeldi ge- 
horzara, iá patruj, tereffen ruszki 
patruj, ik uieder, schiessen, zwei 
Treffer, ruszki schiessen : Fehler Ik 
Siurra, hurráit, vorwórts, rajta, üsd, 
nem apad ! Ruszki kehrt Euch, 
auföchrittt marssl Dni ruszki blei- 
beo uieder, zwei Haudauf 1 Rtohts 
bchwenken, gefaogen, hRr 1“

Megértették a derék tiut s az
óta meg is kapta Kitüntetését. — 
Hiába, ha nincs is a háborubau ve
zényszó, az a derék baka megmu
tató , hogy még a német »komraen* 
dót» is fel tudja használni!

H Í R E K .

A  ken yeret
ezután nyájas olvasó, csak jegy- 
gy.el tudod megveuni a péknél. 
Szigorú miniszteri rendelet és 
hatósági hirdetmény kötelez, 
hogy amisor pók boltjába lépsz, 
pénzed mellett keuyórjegyet is 
tarts kezedben, mert különbeu 
hiába fáradtál és éhen maradsz. 
A pék boltja ezontu olyan, mint 
a színház, a mozi, a hangver 
senyierem, vagy bármi.y látvá
nyossági hely, jegy nélkül nem 
élvezel ott semmit, igaz, hogy 
mindezeken a helyeken jogod 
van — ha pénzed is akad — 
az eisőrendü széket épp úgy 
megvenned, miut a legutolsó 
sorét és több széket is kaphatsz, 
a péktől azonbau nincs jogod 
napi 24 deka lisztnek raegfelő 
33 egész 6 tized deka kenyér
nél többet követelni, még ha 
egy 20 koronás aranyat is nyomsz 
a kiszolgáló kezébe. A minisz
teri rendelet ennyire taksálja 
napi kenyérszükséglötedet s hiá
ba zúdulsz fel ellene, hogy húsra 
nem telik, adjanak pénzedért 
legalább annyi kenyeret, araony- 
uyivel jól lakhatsz, sUket fü
lekre találász és gyomrod ko
rogni kénytelen. Miután azonban 
a rendelet ahhoz alkalmazkodni 
kell, nyugodj meg ebben s le
het, hogy lassanként beletörődsz 
ebbe a paragrafusba, amely hiz

lalni éppenséggel nem fog. Az 
ország érdeke követeli, — moud- 
ja a rendelet, — hogy igy le
gyen. Hát jó, de aztán ne csak 
a szegény ember egye a kenyér- 
jegyet, hanem éljenek vele azok 
is, akik kitalálták !

— Visszaállítják a vasárnapi mun
kaszünetet. Harkányi János báró ke
reskedelemügyi miuiszter mint 
értesülünk — megfontolás tárgyává 
tette, hogy a vazárnapi munkaszü
netet visszaállítsa és eszel úgy a 
vallásos érzésnek, mint a kereske
delmi alkalmazottak vasárnapi pihe
nőjének eleget fog tenni. Az utóbbi 
időben úgy az iparvállalatoknak, 
mint a kereskedőknek sikerült a 
termelést és forgalmat akkéut sza
bályozni, hogy a vasárnapi rauuká- 
ra nagy általánosságban már alig 
van szükség és igy nincs semmi 
akadálya annak, hogy a vouatkozó 
törvények és reudeletek előbbi in
tézkedései visszüálíitassanak. Egyéb
ként is a kereskedők és iparosok 
csökkent létszámmal végzik a mun
kákat és ezek az alkalmazottak hó
napok óta a normális időn tűi szin
te a kimerülésig dolgoznak nap nap 
után. Ez is erős érv uraellett, hogy 
a vasárnapi munkaszünet ismét visz- 
szaállitassék.

— Választójogi vizsga. A vallás-
és közoktatásügyi miuiszter rende
let intézett a vármegyékhez, amely
ben — tekiutettel arra, hogy az or- 
szággyülési képviselőválasztók 191T- 
re érvényes névjegyzékének kiiga- 
zitái-d munkálatait 1916. évi március 
hó folyamán meg kell kezdeni — a 
miniszter intézkedik, hogy az imi és 
olvasni tudást igazoló vizsgáitokat 
az illetékes hatóságok f. évi február 
havábau tariák  meg.

— Községi és körorvosok állam 
segélye. Az ailarai tissztviselők ré
szére engedélyezett állorasegélyt a 
községi és körorvosok is megkapják. 
Hogy kik és mennyi segélyt kapnak, 
az összeírás után jauuár 31-ig álla
pítandó meg. Az összeírásba azo
kat az orvosokat veszik fel, akik 
1916. jauuar 1-én tényleges szolgá
latba állottak, tekintet nélkül arra, 
hogy fel vannak-e függesztve vagy 
sem, s hogy hadbavonultak-e ? A 
segély összegét uógyszáz koronában 
állapítja meg az alispán. A segély 
ben nem részesített orvosnak felszó
lalási joga van.

— Kiualták a városok államse
gélyét. A belügyminiszter most ér
tesítette leiratban a városokat, hogy 
kiutalta részükre az 1916. évre szóló 
államsegélyt. A rendőrségi ál'arase- 
gólyből ez alkalommal, épp úgy, 
miut a múlt év elején, 2 millió kö
röttét oszt ki a miniszter a városok 
között, mely segélyből elsősorban a 
rendőrségi, egyébként pedig más 
•élokra szolgáló kiadásokat kell fe
dezni. A feuuraaradó egy millió ko
rona szétosztásáról a miniszter ké
sőbb fog rendelkezni. Ez az összeg 
a múlt óvbeu is az első félév vé

cével került szétosztásra.
— Tisztek lovaglás ügye. A

Küiügy-Hadügy azt írja, hogy a 
tisztek a közöttük előforduló lovagias 
ügyben úgy gondolkodtak: most 
háború van és a fegyveres mérkőzés
nek másutt van helye. Ez azonban 
téves felfogás, mondja a katonaság

I I I
I
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ügyeivel foglalkozó szaklap. A csa
patok és parancsuokságok tudomá
sára hozták, hogy a tisztek között 
felmerülő lovagias ügyek a háború 
tartama alatt is éppen úgy intézea- 
dők el, mint béke idejóu.

—  A téli sport. Téves volna azt 
hinni, hogy a háború tartama alatt 
a téli sport szükségtelen. Nem a 
nyaktörő sportot értjük azzal, ha
nem olyat, ami az emberi szervezetet 
acélozza és táplálja. Azonkívül miu 
dánkor ajánlatos a Kaiser-féle mell- 
karamellákkal ellátnia magát, mely 
sser évtizedek óta kipróbá't és leg
jobbnak bizonyult köhögés, rekedt
ség és egyéb a légző szerveket, bán
talmazó betegségei ellen. A Kaiser- 
féle mell-karamellák minden gyógy
szertér és drogériában, valamint na
gyobb füszerkereskedésokben kap 
hatók.

Hivatalnak,
vagy egyleti helyiségnek alkal
mas négy utcai, egy nagy 
udvari szobából s előszobából 
álló lakás Kazinczy-utcza 28. 
számú házamban fo lyó  évi 
m ájus elsejétől kiadó.

Dr. Kovaliczky Elek,
kir. közjegyző.

Használjunk
hadisegély

póstabélyeget.

J ía i tá v ir a ta in k .
A  m iniszterelnökség satjtöoszályának hivatalos  

közlései.

Csapataink Cetinje előtt.
Budapest, jan. 13.

Az osztrák-magyar vezérkar je len ti:

Orosz hadszíntér :
Kelet-Galiciában és a besszarábiai harcvonalon 

helyenkint tüzérségi harc. Egyébként nincs különösebb 
esemény. Az orosz hivatalos hírszolgálat legtágabb tért 
nyit önkényesen kitalált hadieseményeknek, minden orosz 
állítással szemben a leghatározattabban meg kell álla
pítanunk, hogy hadállásaink a Strypától keletre és a 
besszarábiai határon egyetlenegy zászlóalj harcvonal sza
kaszától eltekintve, melyet 200 lépéssel visszavertünk 
pontosan ott húzódnak végig, ahol a nagyszabású ka
tonai és hírlapi beállitssal kezdett és eddig az ellensé
geink súlyos veszteségei mellett tökéletesen visszavert 
karácsonyi orosz támadó hadművelet megkezdésekor 
húzódtak végig midőn tehát e szerint az összes ezzel 
az ellenkező' pétervári hírek hamisak. A délkeleten le
játszódó események azt igazolják, hogy a Dnjeszter és 
a Pruth-menti sikertelen orosz támadások, a Monte
negróra nehezedő nyomást sem tudták semmivel sem 
csökkenteni.

Olasz hadszíntér:
Az olasz tüzérség a Judicariákban Creto és Por 

községeket vette tűz alá. Ronconéra az ellenség repü
lői bombákat dobtak le, de nem okoztak kárt. Nago, 
Rivától keletre szintén az ellenség tüze alatt állt. Tü
zérségünk Poniafeltől délre fekvő olasz baraktábort 
felgyújtotta. A tengermelléki harcvonalon a tolmeini és 
doberdői szakaszon a tüzérharc mindkét részről tovább 
folyt.

Délkeleti hadszíntér:
Az Adriai partján előrenyomuló osztrák-magyar 

hadoszlop elűzte a montenegróiakat Buduától, elfoglalta 
a várostól északra emelkedő Maini Vrh-magaslatot.

A Lovcsen-szakaszon küzdő csapataink tegnap 
este Cetinjétől hat kilométernyire nyugatra álltak harc
ban. A Grahovo melletti harcok is kedvezően halad
nak ; csapataink a völgykatlanban nyomulnak elő.

Az Aftováctől délre fecvő határszakaszon az el
lenséget magaslati állásaiban támadtuk meg és vissza
vetettük. Montenegró északkeleti részében a helyzet 
változatlan.

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

MEGHÍVÓ.

fi Jíagymlhályl S ir- és Malátagyár Részvénytársaság
törzs- és elsőbbségi részvényeseit ezen
nel meghívjuk a Nagymihályon, 1916. január
29. napján délelőtt fél 10 órakor a saját 

tanácstermünkben megtartandó

rendes közgyűlésünkre,
mely az alábbi tárgysorozatról lesz hivatva határozni.

T á r g y s o r o z a t :
1. A lefolyt üzleti évre vonatkozó igazgatósági jelentésnek, 

a mérlegnek, az eredmenyszámlának és a felügyelöbizottság je
lentésének előterjesztése s ezek elfogadásának az igazgatóság és 
felügyelöbizottság részére a felmentvény megadásáról határo
zat hozatala.

2. Határozat hozatala az alaptőkének 222.500 korona 
leszállításáról olykép, hogy minden törzsrészvény névértéke 
10 koronára, s minden elsőbbségi részvény névértéke 26 ko
ronára szállittatik le.

3. Határozat hozatala az igazgatóság azon indítványáról, 
hogy a törzs- és az elsőbbségi részvények közt az alapsza
bályok által megállapított különbségek megszüntettessenek, 
vagyis az elsöbhsegi részvények előjogai megszűnjenek, to
vábbá arról, hogy a leszállított,s egynemüsitett részvények uj 
200 korona névértékű névre szóló részvény-cimletekkel cse
réltessenek ki,

4. az esetre, hogy a közgyűlés az igazgatóság indítvá
nyát a 2. és 3. pontban foglaltakról elfogadja, határozathoza
tala az alaptőkének 75u-00o korona felemeléséről 2637 fél da
rab. egyenkint 2oo korona névéttékü névre szóló a többi rész
vénnyel egyenlő jogú részvény kibocsátása által,

5. az igazgatóság indítványa az alapszabályok 2, 6, 7, 
8, 9. 10, 12, 13, 14, 16, 16, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 
29, 37, 38, 39, 40, 41. §-ai módosítása 30—36 §-ai kihagyása 
tárgyában,

6. az igazgatóság tagjainak választása,
7. a felügyelöbizottság kiegészítése uj tagok választásával,
8. esetleges indítványok.
Nagymihályon, 1016. január 13.

Az igazgatóság.
Mérleg-számla. Követ#!

VAGYON Kor. fiit. TEHER Kor. fill.

Pénztárkészlet . . 491 08 Alaptőke . . . . 140000
Ingatlanok . . . 404021 63 Elsőbbségi részv. 30000® —
Gépek ................... 110000 — Hitelezők . . . . 400574 89
Edények, jármüvek Átmeneti tételek és

és eszközök . . 53696 18 kamatok . . . 16284 82
Készletek . . . . 630* 50 " "  V
Adósok . . . . 58247 43
V áltók ................... 4525 —
Veszteség . . • 219569 89

856859 71 856859 71

Tartozik Veszteség- :s nyereség-számla K0 retel

VESZTESÉGEK Kor. fill. NYERESÉGEK Kor. fill.

Veszteség áthozat 107943 18 Nyereség árúkon . 124712 40
Elhasznált anyagok 13625 62 Veszteség. . . . 219569 89
Üzleteti költség és — \

fuvar ................... 8161 91 \
Kamatok . . . . 36375 83 \
Személyzet fizetése 26464 43 \
Állami és községi \

a d ó ................... 2074 53 \
Betegsegélyző dij 614 92 \
Biztosítási dij . . 2698 56 \
Fentartási költsé- \

g e k ................... 6063 — \
Leírások . , . . 138260 30 \ _

344282 29 344282 29

Nagymihály, 1915. szeptember 5.

A z  i g a z g a t ó s á g :
Gróf Sztáray Sándor s. k., 

elnök.
BarnaiAndorsk., EhrenheimSchytriFerdtnándsk., Herakovlta Jónássk., 
Walkovszky Béta sk., Egreczky Mihály sk., Welnberger Sándor sk., 

Dr. Widder Márk sk.. Schreiber Mőriz sk.

A f e l ü g y e l ő - b i z o t t s á g :
Bajusz Andor sk., Dr. Fucbe Ignác sk., Dr. Kállai Józacf sk., 

UJ. Koch Gábor sk., Dr. Sőtér Ödön sk.

/
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=  könyvnyomdája és papirkereskedése =  
SATORALJAUHELY, KAZINCZY-UTCA 5. sz.

Levélpapírok, számlák, fal
ragaszok, meghivók, név
jegyek és egyébb nyomdai 
munkák a legpontosabban és 
Jutányos árban készíttetnek

n Felsőmagyarországi Hírlap" kiadóhivatala.
telefonszAmio Hirdetések Jutányos árban felvétetnek telefonszAmio

Sátoraljaújhelyben 1916. évi január 
hő 30-ikán délután 3 órakor

XXII-ik évi

|  rendes közgyűlését tartja
az intézet helyiségében, melyre a t. részvényeseit ezennel 

meghívja.

A közgyűlés tárgyal:

1. Az igazgatóság és feliigyelő-bizotttság jelentése.
2. Az osztalék megállapítása s nyeremény felosztása 

tárgyában határozathozatal
3. Az igazgatóság és lelügyelő-bizottság felment

vényének megadása.
4. Két felügyelő-bizottsági tagnak megválasztása.
5. Esetleges indítványok.

Sátoraljaújhely, 1916. évi január hó 12-én.

Az igazgatóság.
A* alapszabályok öl. §-a szerint a közgyűlésen csak azon 

résavényes vehet réaat, ki a közgyűlés megtsrtása előtt egy 
nappal saját nevére irt részvényt az intézetnél letétbe helyez.

Tisztelettel értesítem a m. t. közönséget, hogy a

K.lein 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

SALGÓTARJANI 
Kőszénbánya Részvénytársulat

széntermékei (szobafütésre és ipari czélokra)

NEUMAN JENŐ cégnél
Sátoraljaújhely

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

valamint porosz briket kapható.

Superfosfát-műtrágya Káli só | |

—/■ —  ------------ S. -----■ -—^  ^ i i
Nyomatott Landesmann M iksa és Társa könyvnyomdájában Sátoraljaújhely.
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