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Hirdetéseket a legjutányosabb árban kA illak

Tünetek.
{B) A harctéri győzelmekről 

és katonáink hősiességéről szóló 
hirek közé vegyülnek mis han
gok is, melyek a magyart na
gyon közelről érdeklik. Régi ba
jok, régi megrögzött ellentétek 
tünetei elegyednek azok közé a 
történeti tények közé, melyek a 
nemzeti erőnket és nemzeti poli
tikánknak legfőbb életproblémánk
ban való beváltásit igazolják. 
Ezek a zavaró hangok végső 
rezgései régesrégi csataveszté
seknek, szenvedéseknek, küzdel
meknek, melyekből évszázakon át 
a magyar história alakult. Jelzik 
az uj korszak küszöbén a letűnő 
régi kort és világosan megmutat
ják nekünk, hogy mi hijja, mi 
akadája, miféle ellensége van 
még győzni indult nemzeti po
litikánknak.

Súlyos szavak hangzottak 
el az ország házában féltékeny
ségről, irigységről, mely sajnálja 
tőlünk küzdő hőseink dicsőségét, 
mely eltünteti diadalmas vitézeink 
nemzeti jelvényeit, mely a győ
zelem gyümölcseiben akar min
ket megkárosítani. Hallottunk egy 
babérkoszorúi hadvezérről, aki 
állítólag mind ezeket támogatja, 
aki a letűnő, már már legyőzött 
korszaknak híve, rendíthetetlen 
bajnoka. Es hallottunk egy fiatal 
magyar történettudósról, ki vak
merőén nemzetének meggyőző
dése, megszentelt hagyományai 
és kegyelete ellen tör. Hallottunk 
magyar tudós társaságról, mely 
magát ama merénylet részesévé 
tette és hallottunk magyar köz
oktatásügyi miniszterről, ki a ma
gyar tudománykarok autonómiá
ját nem tiszteli.

Azt az egész letűnő világot lát
juk mindezekben, amely mi ve
lünk szemben áll. Es jól van, 
hogy azt látjuk.

Hötzendorli Conrád báró, 
amit mondott, azaz irt, vélemé
nyem szerint, az olaszokra ért
hette. Rájuk illik, amit a kedé
lyek nemzeti fölkorbácsolásáról 
mondott; de úgy mondá, hogy 
mi értsünk belőle. Es nézetem 
szerint, arre lehetet is némi oka. 
De értsen ám Hötzendorli Con
rád is abból, ha magyar nemzeti 
lelkesülés katonai értékét tartja 
nagyra.

Conrad von Hötzendorf báró 
is ugyancsak meggyőződhetett, 
épen ebben a háborúban, arról a 
különbségről, amely a közt a ka
tona közt van, aki nemzeti lelke
sedéstől hajtva kerül szembe az 
ellenséggel és a körött a katona

között, akit nemzeti lelkesedés
nélkül, pusztán a katonai parancs 
állit oda.

Hogy a nemzeti lelkesedés
ben rejlő erkölcsi erő az élő, év
szazad óta való katonai szerve
zetben rejlővel, a mostani nagy 
idősben is, egyáltalán szembe 
kerülhetett, az tragius múltúnknak 
és az ellenünk követett pohtiká 
nak nagy bűne. Eszeveszett po
litika, mely a kétfelé erkölcsi erő 
közötti ellentétet a köztük való 
harcnak dűlőre vitelével akarna 
megszüntetni, Mert az csak azon 
erők egyesülésével szünhetik meg. 
Amíg pedig véglegesen meg nem 
szünhetik, az .lleutétnek narcca 
fajulását kell megakadályozni, tz  
mindkét fii kötelessége.

A magyar felszólalón helye
sen tettek, hogy fölszólaltak. Mert 
a nemzetnek ki kell ábraiidulma 
abból az együgyü tévhitéből. Hogy 
katonái hősiessége viheti dűlőre 
a belpolitikai küzdelmeket is.

Ezt csak politikai fegyverek
kel lehet elemi. Es e végett 
szükséges, hogy a nemzet tisztán 
lásson . . .

A fölvetődött kulturális kér
dések nemzeti kultúránk megren
düléséről tanúskodnak. Azt kel
lett megerősítenünk tehát.

A politikai sikernek is a he
lyes nemzeti öntudat a föltétele. 
Ezt pedig csak a nemzeti kultúra 
adhatja meg.

Az első béke.
Miklós, montenegrói király az 

ellenségeskedés raegssüutetójét és a 
béketérgyalásolt megkezdését kérte 
a mouarkiától. A kérésre, amely a 
győző jóiudulatu nagylelkűségért 
apellált, azzai föléltünk, hogy tiőüb 
a fegyverek feltétlen letevését kö
veteltük. Ez megtörtént. A béke
tárgyalásoknak ninos többé akadálya 
a moutenegróiak e len való háború 
megszűnt.

A Balkánon iudult el ez a vi
lágháború, amely tizenkét államot, 
ugyanannyi po.itikai nemzetet állí
tott egymással szembe és az első 
alkalom, amikor a béke nemcsak 
elsóhajtott vágy, titkolt óhaj és fél
tett remény, hanem konkrét valóság, 
igazi realitás, csak olyan, mint a 
háború,az első alkalom, amikor a béke 
a forgalomból a valóságba nőhet bele, 
a Balkán felől érkezik a világba. 
Minden hadviselő között a legkisebb 
állam volt montenegró, ámde nem 
szabad lekicsinylőm a jelentőségét 
ennek a világtörténelmi esemény
nek, amikor egy vitéz és hősies nép 
bölcs és tájékozott királya kéri a 
békét. Miklós király eszel a 
kéréssel feltétlenül

nemcsak trónját, hanem önállósá
gát és szuverénitáiát is aunak a 
nemzetnek, amelynek — végzetes 
órában — igazi apja, bölcs fejedel
meként mutatkozott ő. Ámde ma
gának az eseménynek jelentősége 
túlszárnyalja a kicsiny országhatá
rokat, amelyeket a mostani béketár- 
gyalasok fognak örök időkre meg
szabni és ennek a békekérésnek 
perspektívája világra szól.

Miklós király, Európa politiká
jának ea a beavatottja, bekét kért. 
Katonainak életét mentette meg, 
polgári alattvalóinak kenyerét, min
dem montenegrói tűzhelynek bóké* 
jdt,- sértetlen épségét szerezte meg 
ezzel. De ennél is sóska! többet tett. 
E.evü hetwtien érdeme, hogy az 
eg*s« emberiséget felszabadította egy 
oiyau lidércnyomás alól, amelyről 
sok keserves oráu azt hittük immár, 
uogy örökküiitartó, végetérhetetlen 
Minden iiatnis hősi póz elkerülésé
vel az igazi hősiesseget gyakorolta, 
os szárnyaló erőt adott egy szónak, 
moly gyenge és titkolt voit eddig, 
mint a véka alatt égő gyertya langja 
ea ez a szó : a béke. Miudeu or
szágban sok-sok ember fog meg
mozdulni ezen a mai utpou és az 
eiitente legyőzött nemzete; sorábau 
ó törte meg azt a masfeiesztendős 
gyilkos szuggeaztiót, amely szerint a 
uekektres szegyen és gyaiazat voina. 
Csak zz első lépés uehez. Est mar 
uu megtette ő és pe.ddjau eliudu- 
naluak marok is. Oiasitorasag a 
montenegrói különbóke utaii amúgy 
oom aksrnat tovább vurezui. Orosz- 
országnak pedig nincs joga arra, 
uogy továbbra is megooiygassa hal
lani sziav testvéreinek heiyreaitl 
békéjét, Parisban, ahonnan mar a 
tizeuiioteveseket küldik a harctérré 
es Loudoubau pedig, ahol minden 
ont szabadsaghagyomany megtapo- 
sasavai most uozzak be a kényszer 
sorozást, forradalmi oreje lesz ön
nek a testle vait igének ; béko. Ez 
egy olyan őselemi erővel terjedő 
liauguiat, mint volt 1914. remes 
nyarauak derekán a háború dútie 
és tűse és önnek ellentáliAni nem 
lebotot. Amikor az olasz, a francia 
az angol és az orosz halálraítéltek 
megfogják tudni, hogy lőhet így 
is, hogy magmaradhat az élőt, a 
család, a kenyér, a háai tűzhely, 
megmaradhat miaden, ami emberi 
és megmaradhat ezenfelül a hazai 
föld szabadsága is, amikor rá fog
nak eszmélni arra, hogy a háború 
nem örök intézmény, hanem elmúló 
áldozat, araikor megtörik a szug 
gesztió és felszabadulnak a lelkek, 
akitor a háború meg fog halni az 
entente négy birodalmaiban is.

Nem akarunk túlságosan opti- 
misstikuiak lenni, a háború igy is 
eltarthat soká. Am mégis sok tör-

bókc- 
mo^mentette

napunk mai szim a 4 oldal.

tént, A háborúnak ma már mégis 
más törvényei vannak, mint voltak 
azelőtt. Albert belga és Péter saorb 
király ezt még nem merték volna 
raegoselekedni, az eseményeknek, 
mekkora konzekvenciáit ők még 
nem tudták levonni. A győzelem 
igazi érteke a béke és Miklós király 
volt az első, aki férfias erővel tudta 
megadni ezt aa értéket annak aa 
erőnek, amelynek erre aa értékre 
joga van. ű  veit az első és amit 
cselekedett, aa sokat jelent aa tgésa 
világ és aa egész történelem aaá- 
raara. Aa összes hadviselők köaül 
Miklós király kórt legetősaör békét, 
Am az, aki az eseményeket legelő
ször tudta idáig vinni, a monartia 
voit, annak is nagy magyar hadveaéra 
Kövess gyalogsági tábornak.

Az elbocsátott fiatal nép- 
fölkelöknem lesznek ka
tonák a háború után sem.

A háború kn.rese ut» egyesek 
valóaögoa riaordot tériméitől u u l ,  
hogy hatodszor, heiedazor jelentek 
meg k aorozó, illetőleg « népfölkelő- 
két felülvizsgáló bizottzegok előtt. 
A háborúz uutzugliobok között pe
dig már régebben fölmerült a kér
dés, vajjou azoknak, akiket a há
ború végéi iz alkalmatlanoknak osz
tályoz a biaottaag, hadkötelez kor
ban kell e toroaasra menni? A há
ború kitörőié óta ugyanit nem Tolt 
rendez zorozáa éa egyelőre bajos el
gondolni, hogy a háború után kik
nek kell merce alá áilzni. Ezért ér
dekei a honvédelmi minizater intéz- 
aedeie, amaly megerkezat k várm- 
aii.pauhoz is éz amely elrendeli, hogy 
a vegyes felUiriaagáló bizottságok- 
nak véglégea határozatot kell boani 
az előttük megjelent harmadik kor. 
osztálybeli áliitáakötelesekre a ran
dáiét igy azól :

Valamennyi Törvényhatóság
nak 1 Több fölmerült kérdés foly
tan köslöm, hogy a vódtörvónyi 
utaaitás I. rész 74. §. 3, pontjának 
utolsó bekezdésének ason ren
delkezését, amely sierint a január 
és február hóuapban a vegyes fe
lülvizsgáló bizottságok elé előállí
tottakra nésve, akik már a har
madik korosatálybau állanak éa 
alkalmatlanoknak találtatnak, vég- 
érvényes határoiatot kell hoinl, 
a háború tartama alatt is érrány- 
ben vau és afölraerülő lsetekben a 
rédtörvényi utuiitás ezen rendelke 
zései sisrint kall eljárni. Ea aa el. 
járás alkalmaeaudó most már aa 
18Ő3bau ssUleteUekre vonatkozólag 
és Ugyanúgy kell, illetőleg kellett 
az 1892 ben zzülettekkel izemben 
eltárni. Budapest, 1916. január 5 éa. 
A minizater helyett i Karáaiony, 
államtitkár.

I
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A tradíciók
és a nemzeti érzés.

A magyarság a háborúban.
Polónyi Géza erős hangú kom

mentárral ösraertette Conrád ve- 
■éresredta egy nyilatkozatát, amely 
mellett még akkor zzm lehetne 
•aótlaou! elhaladni, ha ast a vezér
kari főnöknél kisebb legény tette 
volna. Amit a vesérkar főnöke w 
nemseti érallletrŐl mondott, ae 
saólső magánvélemény, olyan, amit 
talán még sem őneki óa kivaitkepou 
nem akkor kellett volna elmondania 
emiker mágia a mutatni uépfoikeiős, 
tyy tagaa korhaiaiohig kiierjesaletl 
védköteloaettség a.apjau htfdüct S£Ó- 
liiott némáét Védi kiurjesitti * 
monarkia h u r-u . Tiiáieivi a vei - 
m< uy eaab«daágan<sk, am po mk»i 
▼eiemónyét e naboruben luiüdeiihi 
a>arcudeii óa a veaerk»ri tó.iok, .ui.i 
katona, aaamara bd&es időben e> m 
m.^eugrdett keuyer « poutika. A*> 
a kli öuoa uordibUs diazuukoioi, 
amit « veet-roar. doa a „ r .  gi, eVna< - 
*ado« oaatainaa tiuéb u oast« forrott 
badotr g hadtir*d'0i«n“ ea a „le kur- 
baosuit ucinaeii t?r»üt«-iük" aoaoti 
lett, batrau a háború utam idő*r
ba^y balta vo.ua, <au ■ l a  lukdbü, 
m ert a k k o r i ra  rgy v i by a k o ra t  
mar *mu_,y u  r g u c m  «*.ué 
lelem a ü l_,ieic. 01 v u (Jo .
rád — a Poiuuyi Go .d-»iul a*c 
nut —■ ez elmeiéinek g) akorlatat 
máris levonja és környezetében mi 
fiimalis helyet sem ad a magyar
ságnak, melynek „felkorbácsolt nem
zeti érzületet1* insabb a kis dober- 
dói piaieaure konc jatriája. E s ezt 
aa alkalmat uasanalta fel Polcnyi 
Qóza arra is, hogy figyelmvz.tessei< 
ka aranytalansagra, amely a ma
gyar és az osztrák B) osztályú nép- 
íölkeles hadi alkalmaztatása közöli 
van.

Tisza érdekében hisszük, hogy 
Ulkiözmerete titokban niutén Po 
lónyi mellett saarazott. A gyakor
lott zzónok egy igaz, egy meleg 
siót mm talált a veaérezredez vó 
delmére, amit mondott, aa lanyha, 
volt óz hititlen. Szivével nem állt 
t i  ügy me'lett, amelyet képviselnie 
ée amelyet a háború alatt tnzga i» 
megvédelmazilt, legutóbb éppen uj 
évi besiedóben bélyegezvén a Ge- 
eammtraenarkiás irányzatokat őrü l- 
•égnek. Akkor a bécsi lapok na
gyon elosodálkoztak azon, hogy kit 
korhol Tizaa, hiszen Ausztriában 
nincs már egy ember sem, aki az 
eltemetett törekvéseket komolyan 
venne. Úgy látszik, még sem az 
üres levegőbe hadakozott Tisza, 
amikor aiokat mondta:

Most másként beszélt. Es lany
hák voltak ama ssavai is, amelyek
kel nem tudta megcáfolni a követ
kező interpellálnak, Semreosáoyi 
Györgynek vadjait sem. Megtudtuk 
hát ez interpellációból, hogy a hó 
ditott szerb területeken sem juttat
nak tért a magyarságnak. „Orosz 
Lengyelország közelebb esi n az 
osztrák érdekszférához, ti magya
rok, várjatok, addig, mig Szerbiá
ban is, raiut hódított területen igaz 
gathatunk . . .■ — raoiidiáv annak 
idején. Vártunk. V riun és vérr* 
hódítottuk mag Sz műt. M» a gro* 
Salis-S -viz tábor -ok vt*§ r - 1<* aiati 
álló szerbiai h > tar ón i» n i
a nf agyar . t  iu y p d> .in

dzn szövetsége* lobogó közül első 
nek érkezett Nándorfehérvár tüzes, 
hzrcos ormára.

Menyasszonyi kelengye
bevásárlásnál ajánljuk

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

H Í R E K .
— Városi közgyűlés volt

csüjörtökön diiu tan  4 órakor dr. 
O r b á n  Kálmán h. polgárm es
ter elnöklete alatt. A közgyűlés 
a leglontnsabb tárgyra a Ronyva- 
patak szabályozása tárgyában 
tett pénzügyi bizottsági javaslat 
volt. A kepviselőieatulet K é r é s z i  
Gyula szakszerű felvilágosítás* i 
alapján elfogadta az újabb tér 
vet, amely a Runyvat Borsi mel
lett köti össze a Bodroggal es 
lágabb fejlődési teret biztosit a 
varosnak. Elhatározta egyben a 
képviselőtestület, hogy a mun
kaiatokat ieiebbezesre való te
kintet nélkül azonnal megkezdi, 
mihelyt lehetségessé válik. — 
megsBavazta a képviselőtestület 
a tisztviselők 20 izazalékos há
borús pótlekai es jováüagyólag 
tudomásul vttie a polgarmestci 
nea a hivatalos OráK megvalioz- 
tatására, valamint a kózéiei.nezesi 
raktár működésére é« hatósági 
tejesarnok felállítására vonalkozó 
jelentéseit. — A gyűlés vegén 
tudomásul vette a képviselőtestü
let, hogy a közig, bizottság visz- 
szahelyezte állásukba dr. Malártsik 
György h, közig, tanácsnokot és 
K o 1 o s s bándor gépészmérnö
köt, akiket annak idején S zé  ke  ly 
Elek ismert pinkapénz ügyeben 
dr. G r o s z Dezső indítványára 
lelfüggesztett a képviselőtestület.

— Királyi kitüntetések. A hivatalos 
lap szerdai szama töob Királyi kitünte
tést közöl, amelyekkel őfelsége azokat 
az érdemeket kiváuta jutalmazni, a 
mely eket egyes közpályáu működők 
polgári foglalkozásukban a hadsereg 
érdekében kifejlettek. Z mpléuvar 
megyét és SatoraijaUjhelyt közelről 
« rd. k ő kiiüutetósek is vannak a 
uevsorban, ami örvendeztető jele 
annak, hogy e vármegye tisztv seiői 
is hivataluk magaslatán ábottak e 
nehéz időiben. K u n  Viklor a 
miskolozi üzletvezető a III. osztályú 
vaskoronarendet j M a r t a  Miklós 
műszaki tanácsos, az áliaraépitészeti 
hivatal kiváló vezetője a Ferercz 
József-rend lovagkeresztjót; Hof fe r 
Ferenc, L ő v e  Lajos raáv. Javító- 
mühelyi főművezetők, valamint 
U l j á n  gálszéosi és N é m e t  ho- 
monnai utmesterek a koronás ezüst 
erderakeresztet kapták a háborúban 
teijesijett kiváló szo’gálatuik el
ismeréséül.

— A háború emlékei Zemplén 
vármegyében. Potnpasau kiahhou fü- 
Kftbüu jeünt ra g Díváid 24 mii 
lapja a zempléni pusztulásról. A 
képeket D ikus a ispau szivhezszóió 
kére me vezeti be a közönséghez, 
hogy 8Zi-rezzH ru*.g mindenki ezt a 
„hangosan bezzé Ő főzetet", mert s 
begyült fiiórekhM is fa ak e melked
nek a Kurpáto fiúban, A füzet 
sra 5 kor-- h L w Adó f könsv 
l e r t -b k  d** ti n ,  /

— A saujhelyl klr. járáiblróiág
áital egyik elpusztított Zemplén me
gyei község óvodájáuak felépítésére 
indított gyűjtés következtében újab
ban adakoztak : Dr. Mezei Mór 
(Bptit) 50, Központi takaróapónz- 
tár,BilauovitsIstván 30 *30,Schweiger 
Mark és Hitelbank részvénytársaság 
(másodszor) 25—25, Fisoher Hani, 
Szegő Sándor, Egy gyógyszerész, 
Blumenfe d Jauő, B.umeufeld Adolf 
e§ társa 20—20, Jeitnek Adura, Róth 
Beruat, dr. Kovaliczky E ek 10—10 
K rlész Ödön, Grünbaura Simon, 
Grouk Miksa, Lőwy Adoif 5—5, dr. 
iieichard Saiamou, Kajoi Jauo 
(H jsszu az) 4—4, Vértesi Zúginoud 
3, Tiuaa ü j Ud  (Kasziuói szög*.), 
K »upf tr Sa..dor, Keieti Jenő, Szó.- 
os»y S^udur, G*rdos Mur»ó 2—2, 
Ivánul jóvedo em 10 korou.>. -
t<u : 341 Kor. E öbbeni gyűjtés: 

1345 ..űr. 90 f. Ö»szes eddigi gyüj 
« 1086 hűi. 90 f. S c ti i 11 e r K.i 

rum, vetető tr. jarasbiró.
— Vaspenz. Az apr> p -uz hia 

.. ou ro-idj u stg ve esz. Kot 
uucbauyao mar hetok old Veri» .*
. ospeu.t, A jegybank híradása sze
riül egy pár nőt rau.va forga omü 
ts tiOzzaa a huboru szülte zörgő 
peuzt.

—  Ismét a németek. A burgo 
uy a e.fiőreudü (de.midiké vallott
üüeo a háborúi világban. Nemcsa<%

-arosU iKbau, liauem messze vldiie- 
»öu io púi aszKüduk azonban, bo^y 
;0. megróni.u közülük. A uomotcK 
«zoübau rájöttek, hogy a rothadas 
félbemarad, ha hibasokat kiválogat
juk és zsakonkiut egy kanálnyi ken- 
virágot szétszórunk köztük.

— Visszaállítják a vasárnapi 
munkaszünetet. B.uro Harkányi Ja 
nos kuroa&edol emügyi miniszter — 
raiut értebü.üuk — raegiontolás tar 
gyavó tette, hogy a vasárnapi nauo- 
KaSBüuetet visezaallitsa és ezzel úgy 
a vallásos érzésnek, mint a ktres- 
Kedelmi ait.aimazott.ak vasárnapi pi
henőjének eleget fog Iöudí.

— Száz va»kere8zt. Hogy a 34. 
gyalogezred mily en Hősiesen harco.i 
a különféle froutoken, arra néz
ve a legszebb példát a mai hi 
vatalos lapban találhatjuk, amely 
szár. 34 ik gyalogezredben altiszt ki
tüntetését közli, illetve azt, raiszt- 
rint a király megengedte, hogy a 
száz hős a német császár által ne
kik Bdományuzott vaskzresztet elfo
gadhassa és viseihesso.

— Megint drágább lesz a gyertya. 
Beszélik, hogy a parafinhiány foly
tán a közeljövőben újabb drágulás 
fog a gyertya árában bekövetkezni. 
A helyzet ugyanis az, hogy a bu
dapesti gyertyagyáraknak a hadve- 
z«t?ség még az ősszel 600 vaggou 
parafint adott ós ennek feldolgozása 
van folyamatban. Természetes, hogy 
a 6..0 vaggonuak már a végére jár
tak ós a szükséglet legfeljebb feb
ruárig van fedezve. A nagy keres
let következtében aztau a gyertya 
foiyiou dragu t, úgy, hogy amig 
bOKeidöbeu 00—95 horoiia vo t me- 
lerraaasaukóut a gyertya ara, most 
24ü Korenat is elkérnek. Remeibe 
löieg a hadyezetőaag újabb koutiu 
gens p«rafint fog a gyertyugy arak 
rendeiKyzesere boOsataui, hogy a 
t> rme és fel ne aaadjuu és az ardra 
tUas tovább ne fokozod,ói.

— Elhelyezik a hadiárvákat, a 
"adi fva do gá aiiaudoou fuK a o/- 
t íja a b. Ügy minisztériumot. Bu*.-

nyák Zoltán miniszteri tanácsos ve
zeti ezeket az ügyeket és eddig 
mintegy 24.044 hadiárva vau, akik
ről egyénenként rendelkeznek. Az 
árvák 93 százaléka az édesanyjánál 
vau és csak hét százalékot kellett 
elhelyezni. Bosnyák Zoltán intenci
ója az, hogy lehetőleg minden ár
vát családnál helyezzenek el 
és ezért is a hadiárváknak csak 
85 tizedszázaléka van menedékhe
lyen. A családoknál lévő árvdkat fi
gyelni fogják az árvaszékek s főként 
erkölcsi nevelésükről gondoskodnak. 
Valószínűleg hadiárva-patronázs fog 
létesülni, hogy minden árvát nem
csak az árvaszék gond >zzon, de a 
patronázs is : ellenőrizze azokat a 
családokat, amelyek az árvákat ne
velik, gondoskodjék, hogy jól bán
janak ve ük s szeretettől áthatott 
o thont nyerjenek.

Használjunk
hadisegély

póstabélyeget.

Csodás hatású arezszdpitő és finomító

a világhírű FÖLDES féle

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

a Margit-créme zsirtalan, árta l
matlan,rögtön szépít. Ára I 20 K.

A Földes-féle Marglt-szappan pár nap 
aiati lemossa a szeplőkot, máj foltokat 
s m egszüntet mindon bőrbajt. Ára 90 f.

Kapható minden gyógyszertárban 
drogériában s illatszerkeresked.sben.

6 koronás rendeléseket bérmentve küld

F öld es K elem en , ! & »  A rad on .

200 hektoliter
részben ó, részben uj B O R  
eladó.

Cim a kiadóhivatalban.

ÓVJATOK
a csukaszürkéket 

2 5  év  öta k ipróbált

Kaiser-féle

a 3 fenyővel.

Milliók használják

Köhögés
rekedtség, hurut, elnyálkásodás 
fojtóköhögés és hukhurut ellen 

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

Nagyon jóízű bombon.

I eso iiiiig  á  20 é s  40 i, l doboz á  SO i.
Kaphatók : Hrabéczy Kálmán 
drogériájában, Klnceessy Páter, 
Kadar Gyula, Kardos Zsiymond 
és Éhlert Gyula gyógyszertárá

ban Sátoraljaújhelyben. 
Kronovits Miksa gyógysz. Nagy- 
mihály, Fábián Amoio gyógysz. 
Homonna, Hazay Géza gyogy- 
szerirában Tőketerebes Tulvay 

Imre gyógysz Nagymihály.
m m m m m m m m m u
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Az oroszok rendkívül nagy
veszteségei.

Budapest, jan. 20.
Az osztrák-magyar vezérkar jelenti:

Orosz hadszíntér :

A besszarábiai határon folyó uj csata 
hevessége növekedett. Hősies ^csapataink 
valamennyi közt legelöl a budapesti hon
védhadosztály a tegnap jelentett táma
dásokon kívül, melyek mind a legkorábbi 
reggeli órákban zajlottak le, késő délu
tánig csaknem óránként a túlerőben ievő 
haderő s z ív ó s  támadásait verték vissza 
Toporouc és Bóján közt különböző he
lyeken. Az ellenség a harcok folyamán 
néhányszor behatolt lövészárkainkba; de 
mindig kézitusában verték vissza, egy 
lendületes ellentámadással a 6-ik és 30-ik 
honvéd gyalogezredek. Az oroszok sú
lyos veszteségeket szenvedtek, hadállá
saink előterét orosz hullák borítják. 
Egyes zászlóaljak arcvonal szakaszán 
800-1000 orosz hullát számláltak össze.

A Planzer-Baltin hadsereg többi 
harcvonala egész nap az orosz tüzér
ség tüzelése alatt állt. Az észak felé foly
tatólag következő harcvonalon, Kelet-Ga- 
liciában rövid ideig tartó tüzérségi harc 
volt.

Olasz és Balkán hadszíntér:

Nincs jelentősebb esemény.

H Ő F E R  a ltá b o rn a g y ,
* veuérkari ftriók helyettese.

Visszavert angol támadás.
Berlin, jan. 20.

A nagy főhadiszállásról hivatalosan jelentik :

Nyugati hadszíntér:

A z  an g o lok  tegnap  este néhány száz  
m éter szélességben fllstbom bák fe lh asz
n á lásáva l m egtám adták  Frelinghientől 
észak ra  fe k vő  á llása inkat. A z  ellenséget 
v isszavertük . Erős veszteségeket szen
vedett.

A z  e llenség tervszerűen lőtte a lensl 
tem plom ot.

Tourcoingnél egyik  repülőgépünk egy  
ellenséges repUlőgépraJból lelőtt egy  két 
gépfegyverrel fe lszerelt harci kétfedelűt.

V édőágyu ink  tüzelése a z  (sernél egy  
ellenséges repülőgépet a z  ellenség vo
nalaiba va lö  leszállásra  kényszerttett. A 
repUgépet azután tüzérségi tüzelésünkkel 
m egsem m isítettük. A  nancyl katon ai te
lepekre tegnap éjfél bom bákat vetettünk.

Keleti hadszíntér:

A z  arcvonal több helyén tüzérségi 
harcok és előőrsi csatározások.

Balkán hadszíntér:

Sem m i újság.

MEGHÍVÓ.

b i l i . !  j
- 1916. év! február hő 6-án délelőtt 10 órakor tartja

az intézet helyiségében

XII. évi rendes közgyűlését,
melyre a t. részvényesek meghívatnak. 

T á r g y s o r o z a t :
1. Jegyzőkönyvvezető kirendelése és a jegyzőkönyv

hitelesítők kinevezése.
2. Az 1915. évre vonatkozó zárszámadások előter

jesztése.
3. Az Igazgatóság és felügyelő-bizottság jelentése.
4. A nyereség hováforditása iránti határozathozatal 

és a lelmentvény iránti intézkedés.
5. Az igazgatóság megválasztása az alapszabályok 

39. §-a alapján.
6. Esetleges indítványok.
Királyhelmecz, 1916. január 12-én.

Dr. Puchs Emil,
ig. elnök.

* Kivonat az alapszabályokból:
26. §. Indítványok a közgyűlés által ciak a i esetben 

tárgyalhatók, ha a közgyűlés előtt 8 nappal as igazgatóságnál 
írásban s legalább 10 részvényei által aláírva bejelentettek.

27. §. Szavazati joggal osakis ason részvényesek bírnak, 
akik a közgyűlést megelőzőleg legalább 10 nappal az intéaet 
részvénykönyvébe, mint részvényesek bevezettettek.

Ajánljuk a t. építő, építész és mészkereskedő urak sai* 
vés 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.

BankcgycsBlct részvénytársaság 
ZcmpUn-Cadamóczi mész- és agyagipar S

telepe Sátoraljaújhely, S í
Sürgönyeim : Bankegyesülel. Telefon 82. Bí
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r .Landesmann N. és Társa3

=  könyvnyomdája és papirkereskedése =  
SATORALJAUHELY, KAZIWC2Y-UTCA 5. SZ.

Levélpapírok, szám lák, fal
ragaszok, meghívók, név
jegyek és egyébb nyomdai 
nunkák a legpontosabban és 

jutányos árban készíttetnek

„Felső magyarországi Hírlap" kiadóhivatala.

u

t e l e f o h s z á m  i o  Hirdetések jutányos árban felvétetnek t e l e f o n s z á m  io

MEGHÍVÓ.
H Sátoraljaújhelyi polgári Takarékpénztár és jfitelegylet

t. c. részvényesei tisztelettel meghivatnak 
az 1916. évi február hó 20-ikán délután 3 órakor

az intézet saját helyiségében tartandó

XLIII. évi rendes

K Ö Z G Y Ű L É S R E , !
Tárgyalási sorrend:

1. A jegyzőkönyv hitelesítésére 2 tag választása.
2. Az igazgatóság évi jelentése.
3. A felügyelő-bizottság évi jelentése.
4. Az igazgatóság és felügyelő-bizottság részére a 

felmentvény megadása feletti határozat.
5. Az 1915. évi mérleg és osztalék feletti határozat.
6. Esetleges indítványok.
Az igazgatósági és felügyelő bizottsági jelentés, valamint 

az évi zárszámadás nyolcz nappal a közgyűlés előtt az intézet 
helyiségében megtekintés végett kifüggesztetik.

A részvényesek figyelmeztetnek az alapszabályok 
következő szakaszára:

43-ik szakasz. A közgyűlésen részt venni óhajtó részvé
nyesek tartoznak részvényeiket a szelvényekkel együtt leg
később a közgyűlés megkezdése előtt az intézet igazgatóságánál 
letéteményezni.

Kelt Sátoraljaújhely, 1916. évi január hó 15-én tartott 
igazgatósági ülésből.

Az igazgatóság.

Tisztelettel értesítem a m. t. közönséget, hogy a

K l e i n  K á l - f ó l e  ü z l e t e t
megvettem, azt azzal szemben levő Rákóczi u. 6. 
számú házba helyeztem át és saját nevem ala.t 
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

X SAL0ÓTARJAN1 fi
Kőszénbánya Részvénytársulat

széntermékei (szobafütésre és ipari czélokra)

NEUMAN JENÓ cégnél
Sátoraljaújhely

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

valamint porosz briket kapható.

Superfosfát-m űtrágya Káli-só

f'.lelős szerkesztő: Landesmann Miksa N yo m a to tt Landesmann Miksa és Társa könyvnyomdájában Sátoraljaújhely.
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