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Paris reszket
és sir, Pirisban halál hullott »z 
égből és a bulvár népe meg
rettenve rejtőzik pincéibe néhány 
étszakán át. Vájjon mit írnak ma 
a lapok első oldalán arról, hogy 
közeledik-e a régen várt ? Váj
jon biztatják, csalják, hitegetik-e 
még a lakosságot, melyben csak 
asszonyok és gyerekek, reszkető
sek és pulyák vannak, míg a fia
talság dísze ott pusztul a Cham- 
pagneban nyitott sírjaiban, a sző
lős kertek alján ásott lövészár
kokban ?

A Zeppelin párisi támadása 
valóban égi jelként hat a világra. 
Neuville körül fokozódik a har
cok hevessége s a német állások 
naponta jobban nyomulnak be a 
francia föld belsejébe. E pilla
natban még lehetetlen eldönteni, 
hogy általános oflenziva készlil-e 
a nyugati harcmezőn ? A jelek 
arra mutatnak, hogy nem szór
ványos pozícióharcokról van szó. 
Ellenségeink táborából hetek óta 
érkeznek az aggodalmat kifejező 
híradások arról, hogy általános 
nemet offenziva készül. A harcok 
helye és iránya arra vall, hogy 
a német vezérkar a kontinensre 
betolakodott angol csapatok hely 
zetét kivánja megnehezíteni.

Franciaországgal nem sok 
célja van a német hadvezetés
nek. Francia földet hódítani so
hasem vágyott, személyes gyűlö
let nem vezeti, a revanche poli
tika megtorlása pedig nem cél a 
békés munkára törekvő német 
világoirodalmi politika számára. 
Ellenben igenis van célja a had
vezetőségnek a csatorna déli ol
dalán kaletkezett patkányfészkek
nek megtisztogatásával. Calais, 
Boulogne és Dunquerque ma 
tiszta angol szállások s az euró
pai világnak nagy érdeke, hogy 
az angolok ezekből a baráti tá
mogatás örve alatt megszállott 
kikötőkből kiüzessenek. Akár most 
indul a nagy német offenziva, 
akár tavasszal fog indulni, irá
nya a csatorna felé fog haladni 
és eredménye az angol rablólo
vagok hazakergetéae leend. Hogy 
ott kerül e rájuk a sor előbb, 
vagy Sialonikiben, az az ő szem
pontjukból majdnem közömbös; 
a német hadvezetésnek a háború 
folyamán számtalanszor bebizo
nyult főlénye a garancia arra, 
hogy a harcok helyének és ide
jének megválasztását nem az el
lenség lógja diktálni,

A megtévesztett, megcsalt, 
lépre vitt Párist talán hetek vagy 
napok választják el a kijózanodás 
hamvazó szerdájától.

A magyarság
a háború sikerében.

Az „Uj Nemzedék.*4 legutóbbi 
száma érdekes tanulmányt közül a 
magyar csapatok vitéz fegyvertényei
ről a hivatalos vezérkari jelentések 
és a sajtóhadissállás közleményei 
alapján. Ez összeállitás szerint 
Höfer altábornagy a háború kezde
tétől 1916. január 20-áig ötvenkét 
esetben emlékezik meg a magyar 
és horrát közös katonák és houvéd- 
esapatok kivételes hősiességéről és 
mindössze huszonhat esetben találja 
érdemesnek külön ezrodenkint vag> 
szárma sáshely ével megkülönböztetve 
fö jegyezni, amit a világháborúban 
az osztrák csapattostek érdeméül kell 
elismerni.

A magyar csapatok heroizrausára 
vonatkozó hivatalos adatok egy 
przemysli kirohanásnál kezdődnek 
1914. december 16-án, mikor Höfer 
elbeszéli, hogy a vállalkozó szellemű 
magyar honvédség 700 fogolyiyal és 
több géppuskával tért vissza a vár 
erodmüveiuek körzetébe.

A  magyar közös ezrtdek közt a 
legtöbbet emlegetettek egyike a 
parat.au 39-ik (debreceni) ezred, 
főleg mióta a Dobeidó koasztaláu 
Triesztet védi az olaszok ellen (1915. 
október 24 és november 29), a kassai
34- esek, akik Pietrikovot vették bt 
(1915. december 16) es a Lysa Gora 
megrohauásáfai (ju. iua 22) Lemoorg 
sorsat döntöttek ei, mim a uernii 
hivatalos jeleniesüöi aeiaogtuieuüi 
megállapítható, a pcCai 52-ösez, aki* 
Buzesnál elsőaue* tö rtek  át a 
Ziota L ipáu és rohammá, vette* b« 
Oslaviját. A tevabbi Hour-jcoulöbeK 
nősei a magyar közös ezredet* közút: 
a komáromi 12-esek, a 19, ($yón) es 
26 ik (esztergomi) „vitéz magyar 
ezredek“, a budapesti 32 esek, a 
gyulafehérvári 50 esek, a nagyszebeni 
3l*esek, a szeke&fehéri 69 esek 
Hiudeuburg ezrede, a delmagyar- 
orztagi 43 ások, a szabadkai 86-osok, 
munkácsi 65 ösök és a nagyváradi
35- wsek, akik a hivatalos jelentésben 
nem számuk, nem is kiegészítési 
helyük, hanem ezredtulajdonosuk 
után emlittetnek fel.

A honvédcsapatok közt a leg
sűrűbben emlegetett ezred a brassói 
tiszta székely 24-es és a budapesti 
30 as ezred. Azonfelül a híres Hadfy- 
divizió, a 39 es honvédhadosztály, 
amelyben a kassai 9-esek, a miskolci 
10-esek, a munkácsi 11-esek és i 
besztercebányai 16-o» honvédek küc 
denek.
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Nemrégiben hirt adtunk arról az 
érdekes epizódról, melyhez hasonló 
egyébként sok játszódott le nálunk, 
ebben hazában, melynek fiai annyi 
gyönyörű jelét adták a háború fo
lyamán áldozatkéssségüknek és lán
goló lelkesedésüknek. Mint megírtuk, 
Gárdos Mór izr. népiskolai igazgató, 
lapunk régi jeles munkatársa, meg
jelent a városháza katonai ügyosz
tályában és bejelentette, hogy bár 
ez megilletné, a katonai szolgálat 
alól való felmentésre nem reflektál 
s mihelyt azt a korosztályt behívják, 
melybe ő, raiut 43—10 éves besorozott 
ukpfelkelő tartozik, tényleges szol
gálatra bevonulni óhajt.

Ezekre a sorainkra, melyekben 
ezt a kicsiny, de jellemző epizódot 
megirtuk, Gárdos Mórtól most a kö
vetkező levelet kaptuk:

Tekintetes Szerkesztősig!

Becses lapjuk egyik minapi 
száma kiszerkesztette rólam, hogy 
közérdekből történt felmentetésem 
érvénytelenítését kértem illetékes 
helyen, miután az a felfogásom, 
hogy ha már az én magas kor
osztályomat (43—50 évesekét) is 
fegyverbe szólítják, ez már annyira 
a végső szükség esetének felel 
meg, hogy ekkor már minden 
egyéb érdeknek háttérbe kell szo
rulóié a honvédelem érdeke mellett. 
Bár a közlemény teljesen fedi a 
valóságot, mégis nagyon sajnálom, 
hogy a nyilvánosság elé került. 
Az ilyen dolog u. i. — szerény 
nézetem szerint — teljesen belső 
kinek-kinek. De ha már a t. Szer
kesztőségnek az enyémmel ellen
tétes véleménye folytán mégis ide 
került s a t. Szerkesztőség jónak 
látta e tényből bizonyos következ
tetéseket is levonni, engem sem 
feszélyez immár többé semmi 
tekintet s magam is beállók ime a 
leleplezők sorába. Erkölosi köteles
séget vélek u. i. teljesíteni, amikor 
fölemlítem, hogy ez az én b. 
lapjukban túlságosan értékelt cse
lekedetem még városunk kis köré
ben sem az egyetlen, hanem csakis 
egyike az ilynemű eseteknek. Tu
domásom szeriüt u. i. Beregssászy 
István kir. tanácsos, tanfelügyelő 
és dr. Székely Albert urak, bár 
tulkoruak ahhoz, hogy a törvéuy 
értelmében népfölkelői szolgálatra 
behivhatók lennének, mégis önként 
jelentkeztek harcstéri szolgálatra. 
Nem lehetetlen, hogy rajto t kívül 
mázok is. Társadalmunk mindkét

oldal.

említett kimagasló tagja elöljáróra. 
Egyik a tanügyi téren, a másik 
raiut az ünkónteá polgárőrség h. 
parancsnoka. Azt hiszem, oiak 
természetes dolog, ha a közlegény 
a vezérek nyomdokain halad. Ha 
tehát volna is némi méltányolni 
való b. lapjukban jelzett elhatá
rozásomban, akkor es elsősorban 
a jeles példaadókat illeti.

Sátoraljaújhely, 1916. jan. 30.
Kiváló tisztelettel

G frd o i M ór,
tanító.

Most kell szállítani 
tüzelőfát a városba.

Az utak is jók. 
Fuvarosokat is kaphatunk.

Általános panasa a városban, 
hogy nincs tüzelőanyag, te síén, •• 
Ea. A panasz még most is jogosult, 
mart a tél küsepén vagyunk • mint 
a jelek mutatják, moat kesdódik 
csak igasón a tél. A múlt esiten- 
dőben is februárban adta ki a mér
gét a tél, égési biatosan ssáraitha- 
tunk tehát arra, hogy mivel esideig 
még nem volt x.rencsénk Tál apó
hoz, egyszsretak bekopogtat honánk 
a maga rettenetezségében, Es, ha 
oaakugym bekövetkeaik ez, és nem 
lesa tüzelőanyagunk, akkor aligha
nem mi ii olyan hiroket írhatunk, 
mint az orosz lapok, amely újabban 
napihirrovataikat raogfagyázi ölötök
kel töltik ki.

Kőszén ugyizólván naponkint 
érkoaik Ujhelybo, de most is 8,50 7 
koronát kell fizetni métermázeájáért 
fizetnünk. De meg kell fizetni eat 
a magas árat, mert különben meg
fagyunk. Fa aaonban minél keve
sebb van Ujhelyben. A várói erdei
ben kitermelt tUaifa-mennyi.ég, ha 
azt rendesen be lehetne hordatni, 
nagyban czökkentené ai Ínséget. 
Ámde itt az a baj, hogy a rendkí
vül lágy időjárás következtében 
járhatatlanokká váltak az utak és 
fuvarosokat is csak a legnagyobb 
nehézségekkel kaphatunk. így ter
mészetesen alig van hasznunk szép 
nagy ordeinkből, mert a fa le van 
ugyan vágva, de beszáliitani a il le
hetetlenség. Most mindennap ke
mény fagy van, Ab utak járhatób
bak, a szállítás tehát megketdődhe- 
tik, A város hatóságának étért min
dent el kell követnie, hogy a la
kosság réssáre megfelelő mennyiségű 
fa kerüljön a raktárakba, mert, ha 
most nem történik erről gondosko
dás, akkor a köseledő tarass újra 
lehetetlenné tessi a szállítást, még 
psdig két okból. ElőtsUr is: meg 
romlanak ismét as AJttak^_megihá«é^7

/ /
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lédnek tehát e noitaoi állapotok ; 
másodszor: a náp a muokákhos fog 
áa igarooó állatával nem lehet fu- 
varoaoi. A fagyes idSt azért ki kell 
haaaoálai, nehogy teljesen fa nélkUi 
maradjunk. Mert bissen a mezei 
munkák folyamata alatt is kell fU 
tenünk ás egész éveu át fésnUnk.

Azt hisszük, hogy a Táros er- 
détanácsa föl is használja most a 
kedvesé időt és szá i't'-t annyi fát 
a városba, amennyive hónapokon 
át fddöshetjUk szükség eteinket.

10. »zám (2)

Hogyan élelmezik
Miskolc városát.

Követendő példa.
Aa orsaágnak talán minden vá

rosa irigykadve néi Miskolcra, rhoi 
a lakosság abban a belyietban vau, 
hogy pénzért kap élelmet és hoszá 
a viszonyokhoz mérten, nem is olyan 
drágán, mint máshol, a fővárosi la
pok rámutatnak a miskolci közélel 
mezősre, többek között felhozva azt 
is, hogy itt a város 10 fillérért 
árusít tojást,Budapesten pedig 18 —19 
fillér a tojás darabja. Pécs, Győr 
városi kenyérgyárat épít miskolci 
mintára és a többi városok is k i 
lógnak utánuk. Mindenütt átlátják 
már, hegy milyen fontos a közélel- 
mesés városi kezelése ás mennyire 
együttes, közös érdeke a városnak 
és a polgárságnak ez a megoldás. 
Éppen a kőt érdek találkozása adta 
az alapkövét a misko.ci köaólelme 
aési vállalatnak is.

A polgármester, illetve a tanács 
a saját kesében tartja is a legfőbb 
irányítást, ami mindankép megnyug
tathatja fölöslegesen aggodalmasko
dókat is. Szerencsésen történt azok
nak a megválasztása is, akiket a 
köapont, illetve aa üzemek vezeté- 
sébea állítottak.

A városi közélelmezési vállalat 
havonta 2—2 és félmillió koronás 
forgalmat bonyolít le.

Saiote hihetetlennek látszik ez, 
ha tekintetbe vesszük, hogy az 
egésa vallaiat eiak néhány hónap 
előtt létesült.

A  napi forgalom termésaetesen 
váltakozó. Például jauuár hó 25-én 
aa összbevétel 40.000 koronát tett 
ki, vasárnap egyedül húsárukért 
4000 korona voit a bevétel, de en
nek napi atiaga 1500 K.

Az óriási forgatom igazolja, 
hogy milyen fontos és nehéz munka 
haraműk a központra.

A vállalat ma összesen 104 női 
és férfi alkalmazottat foglalkoztat.

Es ennek ma, a közérdek sok 
egyéb vonatkozásaitól eltekintve, 
szociális fontossága is van, mert 
hadba vonultak, elesettek hozzátar
tozói itt biatos keresethez jutnak, 
tehát tisBtességds megélhetésükre 
alka'mat kapnak

A vállalatnak ezidőszerint már 
ezek az Üzemei nyi-tak meg ;

I. Kenyérgyár egy p\árüzera 
mel 8 elárusító hel.’yc  . In  18 női 
és 14 férfi a ka ra .zott kap (ogia- 
k 01 *at.

II. T.-josztal', egy iHjfr'-doiKO 
■ó teleppel, 4 elárusító helyiséggel, 
1 tojáspincével. 12 női és 5 férfi 
alkalraaiott.

III. HusosBtály, 1 kolbászgyár 
ral, 1 szaionnapiocével, 2 e'árusitó 
helyiséggel, sertéshizla dával, 5 női, 
16 férfi alkalmazott.

IV. Zöldségosztály, zöldségpin- 
oével, 2 elárusító helyiséggel. 6 női, 
1 férfi (raktárook) alkalmazott.

V. Központi raktár, 3 földszinti 
1 emeletes raktárral, 4 elárusító he
lyiséggel. Egy felügyelő, 4 női, 2 
férfi alkalmazott.

VI. Tüzelőanyag osztály, 3 el
árusító helyiséggel. Egy felügyelő, 
4 uü, és 2 férfi alkalmazott.

A KENYÉRGYÁR 
volt tulajd M ik ép-n az a apja városi 
élelmezési vállalatnak. Ez volt a 
kezdet és ebből virult ki a hatal 
más vállalkozás. A polgármester jól 
látta előre, hogy bajok lesznek a 
lisztellátás körül és a közönség szük
ségletét a magánvállalkozásom nem 
tudják kielégíteni. Ennek az üzem
nek a szükségességét semmi sem 
igazolja inkább, mint a statisztika, 
a számok, melyek az üzem te je- 
•itroéuyóről beszélnek most és meg
alapításakor.

A gyér üzeme 1914 november 
1-én indnlt meg. A napi termelés 
átlaga 40C0—4200 kilogramm. A 
kenyér kilója 42 fillér, olcsóbb, mint 
bármely vidéki városban óz ezt is 
tapasztalat mutatja, jobb minőségű 
mint akárhol. A közönség meg van 
elégedve a kenyérgyárral, amely 
úgy mennyiségben, mint minőség
ben kielégíti az igényeket. A ke
nyérgyár napi bevétele körülbelül 
2000 koronát tesz ki.

Igen nagy fontossággal bir és a 
közélelmezés szempontjából első 
rangú jelentőségű

A VÁROSI TEJOSZTÁLY 
üzeme. A múlt óv juÜus 1-ón léte
sült ez és hogy milyen közérdeket 
szolgál, erre nézve elő kellene so
rolni talán minden magyar város 
□evét, mert csak igen kevés vau, 
ahol a lakosság tejszükséglete kielé
gítést talál. A főváros éppen úgy 
panaszkodik a tejhiány miatt, mint 
a többi városok és valamennyien 
Miskolccal példálóznak.

A városi tejcsarnok forgalma 
bizonyítja miudenek felett annak 
közérdekű szükségét.

Naponta 60 Hektoliter, azaz 6000 
liter tejet, 200 ki.ograram vajat hoz
nak közforgalomba.

Egy teljes vasúti kocsirakomány 
tej érkezik körülbelül 300 kannában 
mindennap oda.

A város által naponta eladott 
tejmennyiségből átlagos számítás 
szerint körülbelül 65—70000 adag 
kávé készülhet. Eobői lathatjus, 
hogy miiyen fontos a lakosság tej 
ellátása szempontjából a varosnak e. 
a vállalkozása in. Különösen fontos 
a gyermek és közegészségügy tekiu 
tetőben, mert hiszen orvosilag iga
zolva van, hogy a gyermekbetegségek 
erősebben terjednek az o.yau heiye 
ken, ahol tejhiany van.

Az utóbbi időb.-u Ujheiy városa 
is több helyes iutóiátdóat tett már 
a közóieimezmtzes terén, de azért 
nem árt követendő pé dakópeu a 
mintaszerűin r ndez. tt misko ci vi : 
szón ■ o*' at i>m rt> t i.

H Í R E K .
—  KOzgyülés. A Z implénmegyei 

Kaszinó és Kertskedelmi Kör folyó 
évi február hó 6 án, vasárnap dél
után 4 órakor rend s közgyűlést tart.

—  Rózflállc él raffla  beszerzési.
A Z^mpióuvarmegyei Gazd, Egye
sület szőlészeti és borászati szak
osztálya a múlt hó 28-án küldte meg 
a községi elöljáróságoknak a réz- 
gálio és raffia beszerzésére vonatkozó 
utasításokat. De mert a szőlőbirto
kosok már ma is a Gazd. Egyesületet 
zaklatják leveleikkel, felkóretnek a 
községi elöljárók, hogy a kiadott 
utasításokat a legszélesebb körben 
tegyék közzé. Addig is a közönség 
tájékoztassa végett tudtul adjuk, 
hogy minden szőlőbirtokosnak abban 
a községben kell — az átvételt 
illetőleg kötelezőleg — f. évi február 
hó 15-ig bejelentenie rézgálic és 
raffia szükségletét, ame y község 
határában szőlője fekszik. A réz- 
gáiic és raffia ügyet a szőlészeti és 
borászati szakosztály (Illésházy Endre 
Satoraljaujhely) intézi, tehát senki a 
Gazdasági Egyesülethez ne forduljon, 
mert az oda intézett levelek elintézés 
nélkül irattárba helyeztetnek. A 
szőlészeti és borászati szakosztályhoz 
intézett kérdésekhez válaszbélyeg 
csatolandó, mert ennek hijján minden 
kérdés válasz nélkül fog hagyatni. 
Szőlészeti és borászati szakosztály.

—  A nagyigónyü előfizető. Eddig 
úgy tudtuk, hogy az, aki az újságra 
előfizet, jogosan megkövetelheti, 
hogy elsősorban jól szerkesztett 
hírlapot kapjon, a lap olvashatóan 
legyen nyomva s végű', hogy az 
újságot naponta pontosan kézbesít
sék. Úgy látszik, hogy az előfizetők 
igényei nem mindenhol egyformák. 
Legalább erre vall egy vidéki új
ság szerkesztői üzenete, ahol a szer 
kesztő a következőképpen próbálja 
békiteui egyik elégedetlen, sokat 
kívánó előfizetőjét:

L. S. Helyben. ó a  uehezetel, 
ránk, mert Montenegró lapunk 
megjelenése után kapitulált és ezt 
hamarabb olvasta a „Hajnali Kürt“- 
beD, továbbá miért nem mondjuk 
meg világosan, hegy Szalouiki ez- 
idő szerint kinek a birtokában 
van és hogy a Balkán-vonaton 
hány utas volt összesen és ki 
hova utazott, végül — dacára 
többszöri előfizetés beszüntetésé
vel fenyegető levelének — nem 
vagyunk bajlaudók kösölui, begy 
mikor lesz vege a háborúnak, 
uoha miut jól értesült újság, ezt 
epppen úgy tudjuk, mint azt, 
hogy Gorgország és Románia, ki
nek a partjara fognak allani stb. 
Igeu tiszteit Uram ! Röviden azt 
igtTjüs, hogy ezután minden előre 
megírunk Azonbao, ha az ese- 
menyeK m n  úgy fognak bekö
vetkezni, ezért ne tessék reaus 
neheztelni, elvégre az osztáiysors 
játékon sem nyer minden sorsjegy. 
Kivaló tisztelettel; a szerkesztő.

— A hadőavonult diákok magán- 
vizsgálatára a közoktatásügyi mi 
niszter rendeletüt ki, raalyuek értel
mében azok úrról az évfolyamról 
melyet katonai szolgálatban tölte
tlek el, maganvizsgá'atot tehetuek. 
^z idén bevonuló nyolcadik osztá
s ú  tanulókra vonatkozóan ptdig 
Kiterjesztették azt a tavalyi rendel
kezést, hogy bevonulásuk előtt vizs
galat nélkül is kaphatnak érettségi 
bizonyítványt.

— A második téli háború. Derék 
harcosaink, kik az első telet a harc 
téren átélték, ujabbi kényelmetlen
ség és nélkülözéseknek lesznek ki
téve. Úgy a Ksiser-féle mell-passtil-1

Iák katonáink előtt nem ismeretlen 
cikk, mert számtalan mennyiségben 
és levél alakban a harctér minden 
vonalára kerülnek. A Kaiser-féie 
mell-karamellák nevezetesek mint 
kitűnő szer köhögés, rekedtség és 
egyéb a légző szervekre vonatkozó 
betegségek ellen.

— Milliók könyve. Heroseg, Mik- 
száth, Szomaházy s általában legja- 
va regényíróink müvei uj, a maga 
nemében páratlanul o'csó kiadásában 
jelennek meg : egy-egy teljes befő- 
jezett regény ára 24 fillér. Szinte 
hihetetlenül hangzik, hogy a legér
dekesebb regéuyek, melyek 3—4 
koronába kerültek, most 24 fillérért 
kaphatód. Ezt csodát megvalósította 
a milliók könyve vállalat. Az «lső 
regény Herczeg Ferenc; A láp vi
rága. A második Szomaházy István : 
Mesék az Írógépről. A harmadik egy 
önkéntes naplója. Earkas Pál nagy 
nópszcrüsógü vidám könyve, mig a 
négy dik regény Conan Doyle kitű
nő detektivtörténete az „Üldöző**.

— Mi kell a népnek ? A becsü
letes magyar népet nem egyszer el- 
ragalmazzák. hogy ami nívós, ízlé
ses és igazán szép, az magas neki 
és (nem szívesen vásárolja. Ezt a 
rágalmat egyszeriben agyonütötte 
Az Érdekes Újság csodálatosan gyors 
hódítása. Ez a három évi fenuállása 
óta országhóditónak bizonyult képes 
hetilap művészi képeivel, ízléses be
állításával s olvasmányainak irodal
mi hangjával egyaránt megtudta 
hódítani az úgynevezett iutellektu- 
eleket s a nagy közönséget. Az Ér
dekes Újság a kunyhótól a paloták 
ig mindenüvé eljutott s ezt a nagy- 
uépszerüsóget még foltozni fogják 
azok a harctéri, irodalmi, művészi 
és szociális pályázatok, melyeket a 
gyönyörű hetilap most tűzött ki 
7500 korona értékben. — Az Érde
kes Újság pályázatai. Az Érdekes 
Újság, melynek az újságírás törté
netében szinte páratlanul álló gyors 
sikerét kétségtelenül a hetilap rnóly- 
nyomásu képei, gazdagok illusztrált 
cikkei s ízléssel csoportosított aktu
álisai mozdították elő, most újabb 
lépéssel törekszik a közönség ragasz
kodását meghálálni. A gyorsan nép
szerűvé vált képes hetilap összesen 
7500 korona pályadijat tűzött ki 
Harctéri, irodalmi, művészi és szó 
ciális kérdésekre. Nagy érdeklődésre 
számíthat az a 2000 koronás pálya- 
dij, melyet a legszebb magyar nők 
szamara hirdet a népszerű képes
H e t i l a p ,

Használjunk
hadisegély

póstabélyeget.

Csodás hatású arezszőpitő és finomító

a világhírű F Ö L D E S  féle

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

a Marglt-oréme zsirtalan, árta l
matlan,rögtön szépít. Ára I '20 K.

A  Földes-féle Marglt-szappan pár nap 
alatt lemossa a szeploket, májfoltokat 
s m egszűntöt mindon bőrbajt. Ára 90 f.

Kapható minden gyógyszertárban 
drogériában s illatszerkereskedasben.

6 koronás rendeléseket bérmentve küld

F ö ld es K elem en , á ,  A radon.
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Hirdetmény.
B. tudomására adom a Sátoralja* 

ujhely és vidéke közönségének, hogy 
motorerőre berendezett malmomat itt 
Sátoraljaújhelyben, Kazinczy-utcaa 
végén, a mai viszonyoknak meg
felelően átalakítottam, úgy hogy 
módomban van minden őröitető félt 
a legjobban és leggyorsabban kiszol
gálni és tekintettel arra, hogy a 
háború sak kenyérkeresőt elvont 
osaládja köréből, igyekezetem minden 
tekintetben oda irányú1, hogy az 
itthon maradottak úgy öregeken, 
Özvegyeken és árvákon, valamint 
mindazokon, kik a mai viszonyok 
miatt őröltetni kénytelenek, szolid, 
pontos és olcsó kiszolgálásommal 
segítségükre legyek, mivel tudom, 
hogy a malom a jelenlegi viszonyok 
mellett nélkülözhetetlen s úgyszólván 
mindnyájunk éléskamráját képezi, 
teszem ezt azért, mert lekötelezettnek 
érzem magamat a közönségnek már 
néhány eveu keresztül irántam tanú
sított b. pártfogásáért és bizalmáért, 
melyet tőlem telhatőleg most, midőn 
alkalmat találtam arra, viszonozui 
legfőbb óhajtásom és hogy bebizo
nyítsam én is a közönséggel szemben 
előzékenységemet, kijelentem, hogy 
az őrlés dijat, dacára hogy minden 
munka és anyag napról-napra drágább 
hat horonáról négy korouara szállítom 
le, ezenkívül fogatomat a közönség
nek úgy éjjel, mint nappal rendel
kezésére bocsájtora, melyen az őrle 2. 
valót malmomba és onnan haza 
3Bállitha8sa, malmomat a közönaég 
kényelmére a viszonyokhoz képest 
éjjel-nappal üzemben tartom. Kérem 
aa igen tisztelt közönség további b. 
pártfogását és megbizását.

Teljes tisztelettel 
Mmnó Lajos,

malomtulajdonos.

Egy jobb házból való liu
t a n u l ó n a k

könyvnyomdánkban
felvétetik.

Olcsó ház.
Gyönyörű fekvésű, szép 

kerttel, kényelmes lakással 
eladó.

Bővebbet a kiadóhivatalban

A tokaji kir. közjegyzőtől.

HIRDETMÉNY.
Alólirott kir.közjegyző Friedraann 

Mór szőlőbirtokos, erdőbéuyei lakos 
megkeresésére közhírré teszi, hogy 
most nevezett megkereső féltől 
Salamon Drmer ismeretlen tartózko
d á s  kereskedő részéről vásárolt, de 
at uem vett 27 hordó (á 136 1.) 
tokajhegyaljai bor 3780 kor. és 23 
hordó (d 136 I.) tokajhegyaljai bor 
2852 kor. kikiáltási ár mellett el fog 
adatni.

Az árverés megtartására határ
időül 1916. évi február hó 10. nap
jának d. u. 2 óráját Fnedman Mór 
megkereső femek Erdőbénye köz
ségben levő lakásara tűzöm ki, ahol 
az elárverezendő borok venni szán
dékozók áltál előzetesen megtekint
hetők.

Árverési feltételek :
1. Nyilvános árverésen a leg

többet ígérőnek készpénzfizetés mel
let el fog adatni:

a) 27 hordó (á 136 I.) és
b) 23 hordó (á 136 IJ 

tokajhegyaljai bor hordóstól együtt.
2. Kikiáltási ár 3780 kor. és 2852 

kor., de az áruk a kikiáltási áron 
alól is el fognak adatni.

3. Bánatpóuzül a kikiáltási árak 
10%-a teendő le alólirott kir. köz
jegyző kezeihez.

4. Vevő a vételáron fölül a 111. 
fokozat srerinti vételi illetéket is 
viseli s tartozik az árut nyomban 
átvenni.

Tokajba-’, 1916. január hó 31. 
napján.

Dr. Hunyor Sándor,
kir. közjegyző.

MEGHÍVÓ.

fi jtomonnai Kereskedelmi és 3parbank Részvénytársaság
Homonnán saját helyiségében 

1916. évi február hó 20-án délelőtt 11 órakor

tartja meg ez idei

XIII. rendes közgyűlését,
melyre a t. részvényesek ezennel tisztelettel meghivatnak.

A közgyüléf tárgyal:

1. igazgatósági és felügyelő bizottsági jelentés fel
olvasása és azok fölötti határozathozatal;

2. mérleg- és eredme'nyszámla fölötti határozat
hozatal ;

3. felmentvény az 1915. üzletévre az igazgatóság 
és felügyelő-bizottság részére;

4. határozat a tiszta nyereség felosztása tárgyában;
5. alapszabályszerűen netán előterjesztendő indít

ványok.
Homonnán, 1916. évi február hó 1-én.

Az igazgatóság.

Höfer mai jelentése.
Budapest, febr. 3.

Az .sztrák-magyar vezérkar jelenti:
Olasz hadszíntér:

A tengermelléki arcvomlon az ágyuharc ismét több pon
ton igen élénk volt. A tolmeini hídfőnél csapataink árkász- 
támadással kiszélesítették a Santa Luciától nyugatra eső 
állásainkat. Az ellenség által kiürített árkokban számos holt
testet és sok hadianyagot találtunk.

Orosz hadszíntér :
Bojántól északkeletre egy előállásaink ellen intézett 

orosz rajtaütés meghiúsult. Kelet-Galiciában és a volhiniai 
harcvonalon mind a két részről élénk repülő-tevékenysé
get fejtettek ki, amelyek két lakost megöltek többet megse
besítettek. Egy másik repülőgépraj Lucktól északkeletre egy 
bombával megsebesített három épen beszállított orosz fog
lyot. A mi repülőgépeink sikerrel bombázták a Czortkow- 
tól nyugatra és Zdoroktói északra eső területeket. Külön
ben helyenként tüzérségi harc volt.

Délkeleti hadszíntér;
Az Albániában előnyomuló osztrák-magyar haderők 

előcsapataikkal elérték a Konjától nyugatra eső vidéket. 
Montenegróban nincs újság.

H Ö F E R  a ltábornagy ,
« vezérkari /inók helyettesi,

Durazzót bombáztuk.
Január 13-án öt, janár 27-én két és február 1-én három 

tengeri repülőgépünk Durazzót és különösen a város közelé
ben levő sátortáborokat pusztító hatással bombázta és 
noha úgy szárazföldi ütegek, mint hadihajók élénken tüzel
tek rájuk, mindannyiszor sértetlenül tértek vissza. Február 
2-án Valonát három tengeri repülőgépünk bombázta és ott 
a kikötő telepeket, a flottánsokat és sátortáborokat több
ször eltalálta A szárazföldi és hajóütegek ezen tüzelésében 
a repülőgépek egyikének a motorját két találat érte, 
amelyek a gépet a tengerre való leszállásra kényszeritet- 
ték.Konjovicsorhajőhadnagy.acsoport vezetője habozás nélkül 
leszállott a megrongált repülőgép mellé a bórától erősen 
hullámzó tengerre s a sazenói ütegek, valamint két teljes 
gőzzel közelgő torpedózozó tüzelése ellenére sikerült neki 
a két sértetlenül maradt repülőtisztet repülőgépén biztonságba 
helyezni, a megrongált repülőgépet alaposan hasznavehetet
lenné tenni, a xettős személyzettel még idejében ismét fel
repülni és 220 kilométernyi repülés után a cattarói öbölbe 
sértetlenül visszatérni.

A FLOTTAPARANCSNOKSÁG.

R ész le th a rco k  a n yu gati fron ton .
Berlin, febr. 3.

A nagy főhadiszállásról hivatalosan jelentik :

Nyugati hadszíntér:
Az ellenség tüzérsége Flandriában élénken válaszolt 

az ellenséges állásoknak széles arcvonalon történt 
lövetésére. Huiluchtó! északnyugatra megszállottunk 
arcvonalunk előtt az angolok által robbantott két tölcsért. 
Neúville vidékén a délutáni órákban az ellenség ágyúzása 
igen kevéssé fokozódott. Az arcvonal egyéb helyein is 
élénk tüzérségi, az Argonnokban pedig kézi gránátharcok 
fejlődtek.

Repülőink Peronnes vidékén lelőttek egy angol és 
egy francia harci repülőgépet. A bennülők közül hárman 
meghaltak, a francia megfigyelő súlyosan megsebesült.

Keleti hadszíntér:
A helyzet általánosságban változatlan.

, " / ' "Y
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r,Landesmann N. és Társa3

=  könyvnyomdája és papirkereskedése
S ATORALJAU HELY, K AZINCZY-UTCA 5. SZ.

^ — —— — — —
i

Y
Levélpapirok, számiak, fal
ragaszok, meghívók, név
jegyek és egyébb nyomdai 
munkák a legpontosabban és 
jutányos árban készíttetnek

c
,, Felsőmagyarországi Hírlap*' kiadóhivatala.

i o  Hirdetések jutányos árban felvétetnek t e l e f o n s z á m  10

MEGHÍVÓ.
H Sátoraljaújhelyi polgári Takarékpénztár és jGtelegylet

t. c. részvényesei tisztelettel meghivatnak 
s#*i 1916. évi február hő 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 
kővetkező 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.

Tisztelettel értesítem a m. t. közönséget, hogy a

KLlein Pál-féle 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

X  SALGÓTARJAN1 í
Kószénbánya Részvénytársulat

sze'ntermékei (szobafütésre és ipari czélokra)

NEUMAN JENŐ cégnél
Sátoraljaújhely

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

valamint porosz b riket kapható.

Superfosfát-m űtrágya Káli só

felelős szerkesztő: Lándaemann Mikes Nyomatott Landeemann Miksa és Társa könyvnyomdájában Sátoraljaújhely.
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