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A mijiaink.
A magyar katonáé minden di

cséretünk, elragadtatásunk, akiről 
soha nem Írhatunk elég magasz
talét. Aktuális volt ő már száz 
évekkel ezelőtt épp tn  úgy, mint 
a háború kezdetén, tegnap, ma 
és holnap s aktuális lesz akkor is 
amikor annyira megoregett, hogy 
földjei felhasználására csak uno
káit küldheti. Meglehet, volt idő, 
hogy akár önérzetes nyugalomból 
akár másból kisé restellettük vol
na a sovinizmus dallamait verni 
Vallja be a bűnét mindenki, aki 
unta a márciusi ünnepségek évente 
visszatérő refrénjét, október bo
rús melódiáit már kívülről tudta 
a sorrenddel, a trázisokkal együtt 
s tréfás elméjét azzal hozta mű
ködésbe, hogy a jó öreg hazát 
ezsei ugya. nem menti meg.

Nem szándékunk kötetbe fog
lalni minden tanúságát a hábo
rúnak, keletkeznek majd róla egész 
könyvtárak és lesz alkalmunk 
megtudni mindent, amit még ma 
nem is gyanítunk, — de a köny
vek százezrei mit sem érnek, ha 
nem tamtjak szenvedélyes erővel 
a magyar sovinizmus szentségét, 
annak mindeneklölött való szűk 
ségessét, a magyar katona párat
lanságát.

Nem tuluzunk egyikkel sem, 
hazugság nem lesz a szavunkban. 
Olyan elmaradhatatlan aktuálitás 
ez, hogy pillanatig sem szabad 
szünetelnie, s ha bármikor is 
meg tudtunk hatva leani a m a
gyar katona, a honvéd nevének 
amlitésekor, foglaljuk ezentúl imá
inkba. Vörösmarty lángigéja le 
gyen a bibliánk : a nagy világon 
e kivül nincsen számodra hely s 
a mi visszavonás, egymástól el
választó összeférhetlenség van, 
olvadjon kölcsönös munkába, sze
retettje. A magyarság fogalmá
ért. Emlékezzünk tiszteletteljes 
meghatottsággal prófétáinkra, min 
dán nemzeti nagyok méltó tár
sára s azért tiszteljük az igét, 
mely talán frázisnak tetszik a 
raftinált kultúrában elkényesedett 
fülüeknek, de vérkeringéssé válik 
és csodákat müvei szükség 
idején.

HigyjUk egyébként is, hogy 
a legszentebb fogalmaknak testet 
adni, lelket megreszkettü igaz ér
zeteket megrögziteni. A nagy 
melységekből aranyzsákmányt ki
használni csak azzal lehet, amit 
frázisnak neveznek szívesen, de 
amihez minden más erő gyönge.

fi lakáskérdés. ]
építsünk modern kislakásokat.

Hogyha majd « hősök Hazajön 
ntk itthon taiaijauub mindent rend- 
bon. Ne zavarja crömuaet eg Örö
münket sem ui. Ezen most Keit nieg- 
fogui a munkát, tiugy az ismeret
ien messzeségben rejtőző büKe be* 
loppanása ne taiaijon aeszü et- 
ienül.

A háborús harctéri események, 
az itthoni élelmezési nehézségei és 
dragasag szinte elvontak teijeseu a 
figyelmet a megoihetei egy nem 
Kévésbe loutos ügyéről a I n k á i -  
K é r d é s r ő l .  Most sem vagyuuK 
jói, hogyan leszünk akkor, hogyha 
liazajouuek a íövészárok lukasukból 
a mieink a lakásügyekben. A műit 
heten DamascliKe Adolf német tu
dós tartott előadást Budapesten, 
többek között erről a kérdésről is 
rámutatott arra, hogy az 1870—71- 
ki német—fraLCia háború után, mi- 
Kor a német gyszoimes hősöK visz- 
szaU-rtek egyedül Berlinben 10,000 
en maradtak laoáj ue.küi.

Égetően fontos kérdés. A ha
bom kitörése után mindenütt nagy 
változásukul busóit a iakasokban 
A bevuuu Luk utnomnaradt csalad
jai Lakareaossagi szempontokból rész
ben más, kisebb lakásokba Költöz
tek, reszbeu pedig más, közeiatlo 
csaladokhoz mentek lakni. Ez 
kö.tözkodés nem teremtett anyagi 
szempontból abnormális helyzetet 
mert inkább vo.t s abuormis ma is a 
akássai űzött kényszerű, nagy pénz
kiadás.

Ujhelybeu i«, .másutt is kevés 
kislakás. Különösen kevés az olyan, 
amely megfelel a kispénzű, de kút- 
turigényeket támasztó lakó szamára, 
akik a „modern" lakásokat keresik.

A regi kislakásokért a kevósbbo 
nagy igényűek nagy kereslete foly
tán oly magas összegeket kértek, 
amiért már kevés pótlással nagyobb 
lakásokat vehettek. Egyes osztályo
kat, iparost, kereskedőt, hivatalno
kot a munkahely irányított a na- 
g)übb lakások igénybe vételere, 
amelyeknek ennéilogva is emelko 
dett az értékük.

A féríiak bevonulásával a kö
rülmények változásává! rae&szüat a 
nagyiakashoz fűzött érdek. A lá
ttok kivonultak s megmaradt az 
üres lakás — és magas hazbér. Hó
napok óta áiluak üresen s okozuak 
eífektiv veszteségeket a haztu.ajdo- 
uooOknak, de a bólék csak nem 
szalunak le*

Mi történik, hogyha majd haza 
jönnek a harourearo . Összezsúfolt 
kislakásokon kívül más lukast alig- 
tatáinak. A drágaság osókkentósót

legalább nagy mértékben, nem le
het várni rögtön a békekötésre. La
kásra azonban szükség vau. H* a 
most üres nagylakásoiv bérei nem 
emelkednek, mégis tulnagy és több 
Rudast jelent a háború után, mint 
előtte vóit, mert a nélkülözhetetlen 
élelmezés veszi igénybe túlságosan 
a polgárság anyagi erejét.

Gondoskodni kell már most, 
hogy a bekövetkezendő aliapot leg
feljebb átmeneti legyen es sokáig 
ne tartsoo. Szaporítani keli a háza
kat, ha máskép nem, a mai takaso- 
sat fői kell szabadítani tisztviselő 
hazak építésével, hogy uujduem a 
a lakasbórek szabályozhatok legye
nek. Lépéseket kell tenni a kormány
nál, hogy építési kedv fokozására 
biztosítson kedvezményeket, i.osszu 
lejáratú hazadómentességet stb.

A £Uiyos helyzet a háború kü- 
velkezméuye lesz, a háburura ho 
zott sok á'dozat mellett varható 
könnyítések elenyészően csekély 
veszteséget jelentenek, annál is in
kább, mert kedvezmény nélkül aligha 
képeznek jövedelmet.

Alakítsunk literi lilát.
— Levél a szerkesztőhöz. —

A háború mindig vérveszteség 
gei járt, de oly nagy és órsékeny 
veszteség egy háborúban sem érte 
a harcoló nemzeteket, mint ebben a 
rettentő világháborúban, amelynek 
pusztító lángja tizenhét hónap óta 
perzseli Európát és annak kultúráját. 
A modern fegyvertechuika csodá
latos oszközei okozzák az ember
anyag pusztulását és a hadirokkantak 
aránytalan nagy számát. Most, ha 
egy két ezred csap össze egymással, 

tövészárkok előtt több halott és 
sebesült vau, mint a régi háborúk 
uagy csatáiban.

Ennek következménye az, hogy 
társadalom minden osztályában 

olyan rések fognak támadni, amiket 
csak az uj generációk ■ az Ameriká
ból visszavándorió magyarok tölthet
nek be. Nekünk azonban arra is 
teljes erőnkből keli törekednünk, 
hugy a magyarság gerince erősödjék 
izmosodjék a háború Után. Est pedig 
nagy részben azzal is elérhetjük, ha 
a rokkant hősök nősülósét minden 
tőlünk kitelhető módon elősegítjük 
és megkönnyitjüK.

Ezen a téren a jó eszméket és 
ötleteket át kell vennünk ellenlé
geinktől. Egy amerikai lap nemrégen 
adott hirt, hogy Bristolban egy 
anglikán lelkész agitaoiójára meg

alakult az Angol Rokkantak Házas
sági Ligaja. A címben van a> egylet 
célja és hivatása. Azt akarja elérni, 
hogy a rokkant angol katonák, akik 
a fronton nem annyira halált meg
vető elszántságukká!, mint inkább 
piperkőc szokásaikkal és nagy ké
nyelemszeretetükkel tűntek ki, jóra- 
való feleióget kapjanak, akik meg
osztják velük az óiét terhét óz meg
édesítik a osaladi körben jövőjüket.

Azt nem mondja a liga oime, 
hogg ennél sokkal fontosabb oéija is 
van az egyesületnek : az angol aaáas 
faj fenntartása, erősítése s a háború 
okosta uagy veszteségek pótlása. De 
az kótsógteieu, hogy az lesz a lég 
fontosabb célja, mert az angolok 
mérhetetlen uagy veszteségeket szen
vedtek, legerősebb • a fajfeutartás 
szempontjából legértékesebb anyag 
semmisült meg, vagy rokkant meg,

A világháború bénái asonban 
felkarral, feilabbal még nem vesz
tettek ei férfias erejüket, sem 
férfiasságukat, annál kevésbbe család- 
alapításhoz való jogaikat. A habom 
rokkantjai a társadalom különböző 
osztályúiban éppen úgy elheiyea- 
kedhetuek, mint akiket a golyó- 
férgéig  megkímélt az ilyen ősapáé
tól. Felkészei és ft'llabbai könnyebb 
munkát jól el lehet végezni, azon
kívül a társadalomnak ói az államnak 
leikiismeretbeii kötelessége, hogy a 
háború bénái kenyér nélkül ne 
maradjanak.

És ha kenyőrkeresők lesznek, 
akkor joguk van a boldogsághoz, a 
megelégedéshez, amit a családi kör
ben találhatnak föl. A nőknek most 
elsősorban honleányoknak kell len
niük. A béna hősök a dicsőség me
zején érettük ée a hasáért vesztették 
karjukat vagy lábukat, tehát nem 
szabad azt mondaniok, hogy ők 
csonka hősöket nem tudnak boldo
gítani.

Ha valaha, úgy most VAn itt az 
ideje annak, hogy Michiaveii elvének 
hódoljunk : a oól sieutesiti az eszközt. 
A háború előtt a házasság hattiaed- 
réssben rideg üzlet volt, térjünk 
vissza ezen a téren is az idealizmus
hoz és a hazafias célszerűséghez. 
Természetes, hogy a liga alapítását 
csak úgy Udvösölketnők örömmel ha 

magyar társadalom előkelő és ve
zető egyéniségeinek részvételével 
alakulna meg és minden üzleti nye
részkedést kisárna. Megfogyatkozott 
magyar fajunk vérveszteségét osak 
úgy tudjuk kiheverni, ha minden 
lehetőt megteszünk a természetes 
szaporodásra. El kell helyeznünk a 
béna hősöket a társadalomban, al
kalmat kell adnunk nekik a háza
sodási • ezzel elérjük azt is, hogy 
nem fog sok derék magyar leány 
pártában eih^rvadni.________ ,

/ Lapunk mai szama 4 oldat.
ff
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Rendszabályok
a fuvarosokra nézve.
Xassán csinálták meg,

de Ujhelyben is elkelne.
Miután nálunk igen ritkán 

történik valami u lp rjese tt kez
deményeiéi, nagy érdeklődéssel 
oivassUK a közeli varusok sajló 
orgánumaiban azokat az ismerte
téseket, melyek az oltani intéz
kedésekről számolnák be a háborús 
viszonyok folytán beállott mizériák 
dolgában.

Legutóbb a kassai lapok most 
érkezett szamában találtunk egy 
oly kezdeményezést, mely az 
újhelyi állapotok között is nagyon 
figyelemreméltó s amelynek kö
vetése feltétlenül jó hatással volna 
az újhelyi közönségre is.

Tudjuk, hogy nálunk is milyen 
sok nehézség van a fuvarozással. 
Másutt is így van ez s ez indí
totta arra Kassa városát, hogy az 
ottani fuvarosokat egy részletes 
és erélyes rendelettel korlátok 
közé szorítsa és megrendszabá- 
lyozza.

Ezt a rendeletet, m élytálunk 
is követendő például szolgálhatna, 
itt közöljük :

Elrendeli először is a főkapitány, 
hogy minden fuvaros tartozik kocsi 
ját táblával ellátni, amelyeu a neve 
és lakása van feltüntetve. Enuek 
helyes intézkedésnek az a célja, 
hogy a közönségnek módjában álljon 
visszaélés esetén feljelentést tenni, 

Most csak az a kívánatos, hogy 
a közönség — szükség esetén — 
éljen is a feljelentés jogával, meri 
különben a rendőrség faradozásának 
nem letz eredménye.

▲ rendelet másik része meg
állapítja a fuvardíjakat.

a) (aét ürköbméttr) fél öl hasáb 
tűzifa szállításáért a vasúti páiya- 
udvarról vagy annak közvetlen kö 
Bemben levő városi éa m»s főraktá
rakból a Kossuth Lajos es Doaa 
Fereuc-uifa, valamint ezen utcáknak 
meghosszabbiiott vonata a>U. hatá
rolt dón városrészekbe 4 korona. 
Ezen vonaton tűi terjedő északi 
városrészedbe 5 korona.

b) (*ei urkouuieii rj fei o hasáb 
tűzifa az«iiuasatn » Nj ui-utcai városi 
f ő r a k t á r b ó l  a  fenieou jc .u ii uiodou 
haláron északi városrészekbe. 4 *ur.,
a  d ed  v áro srész  sOc p  óig 5 »ufuua,

o) Mindcu j.jto iu»«rtej -n.
nicuy szuüwd víKidcB u r0ju
kt poZl S a  ie>es  u.ia< ku Cau.-os 
m e g e g y e z é s s é .  a . i o p l i a u U o  u i c g  úgy 
kkOJbaU ,  h o g y  » . o ü ü  a k  s z e r i ü l  íu g 
kiioplLOll l e g m a g a s a b b  Í U V a l d l j a a ü a  
lobbei k ö v e t e i ü l  u e u i  s z a b a d  :

*.) kö ltözködés!, liUl Goikodasi 
k .ka iO U iin a l e g y  t g e s z  KUCtur*KOUiaUy t 

kt peső  b u to ru e u iu  s z á m lá sá é r t tó  d  
SSinirOi v agy  e m e u iru i egy  tuv» i 
d i j a :

k é lfo g a iu  u -g  i /  r (straf. 
Szekér) u .a u  20 • r

seitog- U lu ..v 1 U. 20
korona,

egy f o g a t ú  fuvaros kocsi után 
10 borona,

pinoelakásból egy fuvar dija 
/ kótfogaiu fuvaros koosi után 6 kor.,

egyfogatu fuvaros koosi után 6 
korona,

b) égési kocsirakományt képező 
egyéb teheráruk szállításáért, ha a 
szállítandó teheráruk súlya legalább 
is tiz (10) métermázsát vagy enné 
többet tesz ki, az első métermázsa 
után legfeljebb 2 koronát, minden 
további ra^terroázsa után pedig leg
feljebb 70 fillért szabad felszámítani, 

o) a darabáruk, ládák stb. szál
lításánál a fuvardíj a szállítandó tárgy 
súlya és a szál itási idő (fel és le
rakással együtt) figveUrabe vételé vei 
állapítandó ra«g ataaL*, liogv a7 
Iső 100 ktr. i< 2 korona, aeootu 

600 kg.-ig minden további 100 kg. 
után még 1— 1 korona a legmaga
sabb fuvardíj. Az 600 kg.-nál nagyobb 
súllyal bíró darabáru szállításánál a 
fuvarbér úgy állapítandó meg, hogy 
az első 100 kg.-ért 2 korona, minden 
további 100 kg.-ért legfeljebb 70—70 
fillér fuvarbér legyen felssámitva.

Azok ellen, akik e rendelkezé
seket áthágják, vagy azoknak eleget 
nem tesznek, a rendőri hatóság álta< 
szigorúan fognak büntettetni és 
ismétlődés esetén, a büntetésen kívül, 
aá állomáshely használatától kar
hatalom alkalmazásával is el fognak 
tiltatoi.

Menyasszonyi kelengye
bevdtárlísnál ajánljuk

Szegő Sándor
ruhaáruháznak nagy fehérnemű osz
tályát. Elsőrangú áruk, olcső árak.

Nem volt szabályszerű!
Párba] a harctéren.

Egv seolgablró, aki mint tarta
lékos főhadnagy kőid az olasz harc
téren és egy géppuskáé osztagnak a 
parancsnoka, a következő érdekes 
dolgot mondta el munkatársunknak.

Három órai rettenetes gránát 
tűz után a századunkkal szemben 
aló olasz oaapatok megmozdultak. 
Tudtuk, hogy rohamra jönnek, ts 

at nem lepett meg a tálján vak
merőség. Az olasz árraádi egyik !eg- 

iválóbb zászlóalja állott velünk 
szemben. C-upa tollas bersaglieriek 

öltük. Minor már nekünk is meg 
ksllett mozdulni és az ellenség fo
gadtatására kellett sietni, előbb még 
hatalmas gépfegyvertüzztl üdvözöl- 
teltem a roüanó tollasokat, aztán :

— Előre !
—» Jobb kezemben kivont kard

dal, balban töltött revolverrel vezé
nyeltem századomat rohamra. Mikor 
már 20 lépésre lehettüuk az elien- 
,égtől, egyszerre kiugrott az olaszok 
sorából egy magas, vékony alak. 
Egy szál kard voit nála. O.asz tiszt 
veit. Es mintha valami pompás olasz 
vívóteremben lett volna, egyenesen 
elém ugrott. 8—10 lépésre lehetett 
tőlem és ott „alias* t foglalt. Kifo 
géstalan vívó állásban voit. Szabály 
szerű testtartással hátra tett bal 
karral, behajlitott térddel. Kardját 
védőleg tarto'ta maga elé és várta 

támadást. Saerenosótleu tálján, ez 
bolond, vagy pedig fogalma sem 
volt a világháborúról. — Természe
tes, hogy nem bocsátkoztam bele a 
párbajba már csuk azért sem, mert 
nem voltak segédeink, hanem egy
szerűen elintéztem balkézzel a fon
tos ügyet. Egy jól irányzott revo! 
verlövgssel leteritettem a vivómes- 
tert. Mikor az ütközet ufán össze
szedtük a sebesülteket, ot- volt köz- 
tűk az olasz tiszt is. A kötözőhe 
tyeD találkoztam vele. Nem volt 
súlyos sebe, de olyan szerarehá 
nyóan nézett reám, mintha azt mon
dotta volna.

— Nem volt szabályszerű. Ez a 
párbaj nem volt igazságos.

Szegény tálján. Vájjon mit ősi 
nalt volna, hu egy szalontai legény- 
nyel találkozott volna. Vájjon a 
gyenge kard megvédte volna a ko
ponyáját a puskatus halálos csapá
sától ?

H Í R E K .
— Halálozás. Mint részvett- 

ri.süüuh, ííj. Szabó Sándor IV
*rs jO^iia.i^tttó, S z a b ó  S.i.dui

-a>u.'puldiNÍ jufakademiai tanár ti 
• tju eit-urh 23 ik evében, noot^a 
-u.yos Ücteha. g köveik ztr-bcu ei 
liU.ijt,

—  Kitüntetett 4 /.es honvedek. A
lliVatalOS .ap U-guapí SzalUa loIU -l 
égj csomó tizes htuved kitüntető 
aet közu: Kuth Endre nyug. száza 
dús, Molnár Karoly és R^ich Gyula 
tart. főhadnagyok, Nyíri Dániel nép 
föikeiő hadnagy a legfelső dicsérő 
elismerését (Signum laudis) kapták 
Majzler Saudor, Schuíts József és 
dr. Petnk Jcuő tart. hadnagyok az 
eiaőojitaiyu ezüst vitóasógi erm« 
kaptak; Farkas Árpád tart. had
nagy Tewán Mihály tart. zászlós, 
Wóber Róbert tart. hadapród, Ka 
sinozy Nagy Jóssef és Juháss Mi

hály tisstiszolga a mésodik osztályú 
ezüst vitézségi érmet kzpták ; Ba^hy 
B«la tart. hadapród, Egri Sándor 
szekaisvezető, Nagy Vendel, Róna 
Farkas és Vilraányi Sándor honvé- 
d k a bronz vitősségi érmet kapták 
mig Marindák János őrvesető az 
ellenség előtt teljesített kitűnő szol- 
gálatai elismeréséül az ezüst érdem- 
keresztet a vitézségi érem szalag
ján kapta.

—  Uj behívások, uj szabadságo
lások. A kormány most az összes 
taofolügyelősógekhez és törvény
hatóságokhoz szétküldött rendele
tével lehetővé teszi, hogy minde
nütt még a legeldugottabb falvak
ban is újra megkezdődjék a gyer
mekek tanítása. As alispánt hiva
talhoz már több ízben külön rende- 
letek érkeztek : vigyázni kell a be
szállásoknál, hogy az ideiglenes ka
tonai érdekek ne sértsenek állandó 
nagy kulturális érdekeket. Közin
tézmények épületeibe, de különösen 
iskolába csakúgy szállásolhatók el 
katonák, ha az előadások megtar
tása máshol is biztosítható ós ha az 
elszállásolás máshová lehetetlenség. 
Nagyon sok vidéken aiouban nem
csak a helyiségek hiánya okozta az 
iskolák szünetelését., hanem főkép
pen az, hogy a tanítók — többnyire 
póttartalékosok, vagy népfölkeiők 
katonáskodtak. Most a kormány 
közli a vármegyével, hogy raindsn 
olyan tanítót, akinek katoaáskodása 
miatt iskolaj szünetelni kényszerülne 
tartósan szabadságoltat, esetleg föl
mentet. A szabadságolások már meg 
is kezdődtek. A vármegyei közigaz
gatása k mindenütt igen nagy ne 
hózségei vannak a jegyzők hiánya 
miatt. Legközelebb mérsékelt szám
ban és kizárólag idősebb korosztá
lyok családos jegyzőiből szintén sza
badságolások történnek az otthoni 
munkák elvégzésére, igen erősen 
megszorították azonban újabban a 
nem gazdaságilag produktív állá
sok betöltőinek a fölmentését. A 
honvédelmi minisztérium például 
szigorúan ráirt az Országos Színész- 
egyesületre, hogy csak azokat a szí
nészeket ajánlja fölmentésre, akik 
nélkül nem exiszláihatnzk a szín
hazak. A szinészegyeiület tanácsa 
most esetről-esetre a legszigorúbban 
aöteles átvizsgálni a fölmentési kér
vényeket. A tavaszra igen sok fel
mentés, mint szükségtelen lejár, tö
megesen iölszabaduinak a faterme- 
léeuéi fölmentettek és más ilyen 
■zakraák alkaimazoitai. Ezek fogják 
póto-ni a tavaszi raozőgazdasagi 
munkához szabadsago audó Katonai
lŐKtít.

— Felhívás. '.lUtau a főispán Ur 
ómóitósaga Kívánsága, hogy a pol
gárőrség zavarta.auui ruÜKödjÓK és 
továbbra is őraödjek Sátoraljaújhely
f t  es vagyonbiztonsága felett, fel- 

* m i  a parancsuoKsagom alatt raü- 
Kodő polgárőrség tagjait, hogy szol
gálati kötelezettségüknek pontosan 
tegyenek eleget, mert az igazolatlan 
elmaradás szigorúan fog bűn tettetni. 
Bajusz yótisef paranosnok.

—  Húszezer török gyermek Ma
gyarországon. Nagyszabású tervvel 
lepett a magyar és török kormány 
elé Karácsonyi Géza, a halkali (Kon
stantinápoly) gazdasági akadémia 
aligazgatója, akit erre a nagyfon- 
tosságu állásra a magyar földmive- 
lésügyi minisztérium küldött ki Tö
rökországba, A  török—magyar test-
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vériság és a két ország közötti gaz
dasági összoköttetás erősítését Gá
lossá ea a terv, amely szerint húsz
ezer hat-nyolc éves török gyerme
kek hoznának Anatoliából Magyar- 
országba. Az ügy már aeuyira előre 
haladt, ki is jelölték azokat a vá
roskát, amelyek a gyermekek lete
lepítési központjai lednek. Nines 
kiaárva Ujheiy, hogy is esek között 
a városok közölt lesz. Eontk foly
tán as utcán taláo már a közeljö
vőben török gyermekek fognak a 
mieinkkel együtt raosnlvogni ránk.

— Pál fordulása. E héten ked
den volt Pál ferduiása. A mai vi- 
lághan, mikor a világ fenekeitől 
felfordult, cseppet lem aktuális nap 
ez. Hiszen a bibliából való, amikor 
e pogány Saul megtért, hogy Krisz
tust kövesse. Mostan pedig nem igen 
bibliásak az időn, legfeljebb annyi
ban, hogy ilyen őrült öldöklést a 
legsötétebb óte.taraentum se látott 
A régi jó világban híres mulatós 
nap vo.t ez a Pai-uap — a magyar 
Patok inkább ilyenkor, ráérős tél) 
időben szokták a nevük napját tar
tani, mint nyári Peter-Páikor. Most 
osendeiek a Pai-esték is, tomboio 
örömmel csak egy Pál fordulást 
tudna ünnepelni a világ: azoköt, 
akik most a kisemberek százmilliói
nak sorsat a kezükben tartják. Hogy 
• hatalmas Sau Ok azt mondanak 
egyszer a Pál apostol töredeimóvei: 
Menjenek haza, akiket a nagy ha
gyott s eljutok most már a maga 
tok életét. Reméljük, hogy közén 
végső győzelmünk meghozza mar 
ezt a Pai fordulását,

— Ml lesz a pászkával? Kenyér, 
bár és noha mindjárt keuyérjeggyet 
kell is megszerezni, csak lesz. De 
mi lese a mai kenyérjegyes világban 
a macesszel, a zsidók iiusvéti ke
nyerével? Más években ekkortájt 
már a kovásztalau kenyeret árulni 
kezdték. Most azonbau hire-hamva 
sincs a kirakatok csemegéjének s 
azok, akik érdeklődőek a paszka 
iránt, némi kíváncsisággal vetik fel 
a kérdést i mi az idén a laskával s 
hogy csak a húsvéti ünnepek alatt 
fogják-e árusítani, amikor a hitköz
ségeknek a szükséges lisztet kiszot- 
gaitatjak es hogyha venni lehel, oda 
keli-e adui a kény érjegy el ? Meri a 
keuyerjegy nem szói maceszra is. 
H» pedig csakis keuyerjeggyel lesz 
u*cr*znető, mennyit aduaa a négy 
SzaxUiUsE gramm kenyérre jogositu 
jegyen. Ezeukivüi meg számos kér
dés merül fel, ameiyeare majd az 
idő fogja meghozni a vaiaszl. A 
macesszal tavaly is baj voit, amikor 
a kenyeret nem utaivyunyal, hanem

kukoricával ettük. Ekkor azonban a 
miniszter megengedte, hogy a zsidók 
részért) korlátolt mennyiségben süt
hessenek pászkát. Az idén még nem 
tudni, hogy mi lesz a pászkával.

D ivatos
faragot bútor 2 ágy, 2 szekrény, 
2 éjjeli ssekrény, 1 pamlag, 1 
varrógép, fehérnemű stb. elköl
tözés végett eladó. Tompa-utca 
21. szám.

Olcsó ház.
Gyönyörű fekvésű, szép 

kerttel, kényelmes lakással 
eladó.

Bővebbet a kiadóhivatalban.

ÓVJATOK
a  csukaszilrkéket 

2 5  év  éta  k ipróbált

Kaiser-féle

a 3 fenyővel.

Milliók használják

Köhögés
rekedtség, hurut, elnyálkásodás 
fojttíköhőgés és hukhurut ellen 

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

Nagyon jóízű bombon.

1 c so m a g  á  20  é s  41) i ,  1 doboz á  6 0 1 .
Kaphatók : Hrabéczy Kálmán 
drogériájában, Kincsessy Peter, 
Kádár Gyula, Kardos Zsiymond 
és Élűért Gyula gyógyszerjárá- 

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

Imre gyógysz. Nagymihály.

B M M M M M H

Használjunk
hadisegély

póstabélyeget.

*8
*a
*»
*#fia
'a**a
t«
m
m
m
*a

t i
tw

fe&MM
Ajánljuk a t. építő, építész és raészkereskedő 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.

Levólbeli megkeresésekre azonnal válaszolunk, távirati 
megrendeléseket elfogadunk.

Bankegyesiilet részvénytársaság 
ZcmpUn-üüan.cczi mész- és agyagipar

telepe Satoraljaujhely, 
Sürgönyeim : BankegyesUlet. Telefon 32.

P
P

P
P
P
P

P
P

JKai tá v ir a ta in k .
A  m iniszterelnökség satjtéoszályának hivatala*  

közlései.

A montenegiróiak nagy része 
le van fegyverezve.

BadapMt, jan. 27.
Az osztrák-magyar vezérkar jelenti:

Orosz hadszíntér :

Nincs különösebb esemény.
Olasz hadszíntér:

A harci tevékenység tegnap általá
ban csökkent. Oszlaviánál tüzérségi tü
zűnk hatása alatt még negyven olasz 
szökött át hozzánk.

Délkeleti hadszíntér;

Montenegró összes részeiben épugy, 
mint Szkutari vidékén teljes csend ural
kodik. A montenegrói csapatok legna
gyobb része le van már le van fegy
verezve. A lakosság teljesen előzékeny 
magatartást tanúsít.

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

Élénkség a nyugati fronton.
Berlin, jm . 27.

A nagy főhadiszállásról hivatalosan jelentik :

Nyugati hadszíntér:

Kapcsolatban a  DUnakban levő á llá 
sunkkal a z  ellenség m onitorai W ostendo  
vidékét eredm énytelenül árasztották  o l 
tüzelésükkel. A  V in y -n e u w ille i ut m ind
két o lda lán  csapataink előzetes robban
tás után a  franciák á llását 5 0 0 —SOO m é
ter kiterjedésben m egrohanták, e lfogtak  
1 tisztet ás 250  főnyi legénységet és 1 
gépfegyvert és 3  aknavetőt zsák m án yo l
tak. A z  ellenség eredm énytelen tám adá
sai után itt és a  legutöbbl napokban e l
fog la lt e lőbbi á rk ok b an  é lén k kézigránát 
Harc fejlődött. Lens városa erős ellensé- 
ges tllz  a latt á llott. A z  A rgonookban  
időnként Heves tüzérségi harcok.

Keleti hadszíntér :
Linslngen tábornok hadseregcsoportjához ta r

tozó kis német és osztrák-m agyar osztagok sikeres 
vállalkozásaitól eltekintve, nincs különös Jelenteni
való.

Balkán hadszíntér:
Semmi újság.
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=  könyvnyomdája és papirkereskedése =  
SÁTORALJAUHELY, KAZINCZY-UTCA 5. sz.

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

•iFelsőmagyarországi Hírlap" kiadóhivatala.
tclefonszAm io Hirdetések jutányos árban felvétetnek telefonszAm io

m e g h í v ó .
f i  Sátoraljaújhelyi polgári Takarékpénztár és jfltelegylet

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

az intézet saját helyiségében tartandó

XLI11. évi rendes

K Ö Z G Y Ű L É S R E .  f
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 nyolez 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. ó. 
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

X SALGÓTARJAN1
Kószénbánya 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

5uperfosfát-m űtrágya Káli io

Landesmann Miksa Nyomatott Landesmann Miksa és Társa könyvnyomdájában Sátoraljaújhely.
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