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1 liiiiii tm k ril
mindenütt csendet jelent a hiva
talon híradásunk, amely ugyan 
leginkább csak az európai ese
ményekkel szokott foglalkozni. 
Hogy mi van bzueznél, azután 
Mezopotámiában s az örmény a 
kisázsiai Erzerum környékén, ar
ról kevés hir jön, legfeljebb az 
ántánt újságjai kapnak győzelmi 
jelentéaeket onnan, amiket nem 
lehet komolyan venni. Annyi 
bizonyosnak látszik, hogy az an
gol es az orosz Ázsiában segitik 
egymást, ott meg van némi egyet
értés az ellenségek ezen ketteje 
között. Eddig egymás ellen tör
tek Perzsia és afganisztán birto 
káért; tudvalévő, hogy az angol 
sterling és a muszka rubel évti
zedek óta dolgozott ott egymás 
ellen. Mindezekről azonban ke
veset tudunk. De ugyanezt ins- 
tálná tőle a francia is.

Ami az olaszt illeti, ott ab
ban van a nagy egyétértés, hogy 
nem ad katonát sem a (randá
nak, sem az angolnak. Amiként 
nem adott a Dardanellákhoz sem, 
nem ad Szalomkihoz sem, amint 
nem segítette Szerbiát, sem Mon 
tenegrót. Egészen a „szent ön
zés" alapján dolgozik, ha ugyan 
hadi dolognak lehet nevezni ait 
a tényt, hogy az osztrák határon 
félmillió cmbernyi veszteséggel 
ma is o tt áli, ahol a háborúja, il
letőleg eskilszegése megkezdése 
alkalmával.

Az olasz újságokban most 
azon tart a disputa, hogy mi le
gyen az 6 jövendő helyzetük a 
Balkánon. A Lovcsent már elsl- 
ratták. Szerbia felett is ejtettek 
már néhány krokodil-könnyet, 
egyébként pedig titokban örvend 
tek annak, hogy ez a két hu 
szövetségesük az ebek harminca
déra jutott. Tudvalevő, hogy a 
letűnt nagy szerb álmodozások is 
as Adria-tengert akarták, Mon
tenegró is arra felé szeretett vol
na terjeszkedni s Olaszország is 
az egész Adriát akarta elnyelni. 
Az olasz, a régi római emlékekre 
támaszkodva azt mondta, hogy az 
egész Adria a talián birodalom
hoz kell, hogy tartozzék. — Fiu
me is talián. Görz is talián, Iszt
ria is talián, ahol — sajnos — 
még ma is az olasz a hivatalos 
nyelv. Dalmácia is talián, mert 
ott van Dioklecián palotája él 
Albánia is talián, mert a keresz
tény albánság Olaszországból ve
szi a kultúráját s vele van gaz
dasági összeköttetésben.

Ezzel izemben a két meg
szűnt él megszűnőben levő bal

káni állam úgy vélte, hogy Görz 
is szláv, Isztria is szláv, Dalmá
cia is szláv. Amiket nekik kell ezt 
foglalni s az elloglaiás után majd 
az övék lesz. Hogy melyiké ? Az 
attól tügg, hogy a régi jó dél
szláv recept szerint a cetinjei d i
nasztia teszi-e el láb alól a bel
grádit, vagy a belgrádi a cetin 
jeit. — No, ezzel a nagy dilem
mával nem kell többé foglalkoz 
niok, el vannak ők már mind a 
ketten intézve végkep. Csak a 
taliánok ügye áll elintézetlenül.

Védjék-e Valonát Albániában, 
vigy nem ? Kell-e nekik még az 
Adria, a szent olasz keserű ten
ger ?Hát hogyne kellene. Minden 
kellene, az Adria is, Albánia is, 
Isitria is, Görz is. ha ingyen ad
nák. Csakhogy ingyen nem kap
ható az egyik sem s a taliánok 
most is azon disputáinak, hogy 
kidobták-e hü alattvalói Nikitát, 
Montenegróból, vagy pedig csak 
önként szökött meg onnan, Szép 
tárgy, ezen még sokáig lehet 
veszekedni.

bejelenteni gabona- és lisztkésile 
tét és mentesítve van a büntetés 
alól. Az elrejlök nemcsak jogi ll> 
bírálás alá esnek, hanem a talált 
készletet elkobozzák és kártérítés 
óimén annak kótsierea összegét 
kötelesek megfizetni. A feljelen
tőket a kész etek ötodrésae illeti 
meg, négyütődrésie pedig a kadi- 
rokkantak javára megy. Hogy a 
fináncok hol és mikor jelennek 
meg, az mindig meglepetésszerűen 
fog történni. Magánhazakban rak
tárakban tartanak majd vizsgála
tokat, de felkutatnak minden ae- 
get-zugot ás minden elképzelhető 
heiyot. Valószínűnek tartom, hogy 
igen kevés helyen marad majd 
alrejtelt készlet, mert a rendele
tek végrehajtását roppant szigo
rúan és komoly, nagy erólylyel 
fogjak végrehajtani. Különösen a 
falvakban, ahol rengeteg mennyi
ségű gabona- és liBzt van elrejtve, 
végeznek majd szigorú kutatáso
kat,Ujhelyben szintazonképpen bt- 
pillantanak majd a lakásokba és 
zárthelyekre. A« elrejtett készle
tek napfényre fognak kerülői, ba 
nem szép szerivel, akkor radiká
lis eszközök árán, de megtalálják 
azokat.

Jó lesz sietni.
E nyilatkozatból is láthatja a 

közönség, hogy most már valóban 
komolyra fordul a dolog. Eddig el- 
nézők voltak a hatóságok, eddig a 
kormány az emberek becsületórzó- 
sére, hazafiassugara apellált, de nem 
sok eredménnyel. Most aitán radi
kális eszközökkel nyúl bele a da
rázsfészekbe. Akiknek van elrejtett 
gabona- vagy lisztkésaletük, azok 
siessenek azt bejelenteni, mert ha a 
fináncok megtalálják nagy árat fi
zetnek majd érte. Jó lesz sietni, 
mert jönnek a fináncok 1 Elő a liszt
tel I Eiő a gabonával I Bejelenteni 
mindent, mert kutatás lesz még a 
vermekben, pincékben, padlásokon, 
szekrényekben és mindenütt.

fi jubiláló Népkonyha.
(j?) Az Izr. Népkonyha ütme* 

pelni készül. Nem_„fennállásának va
lamelyik évfordulóját, hanem ai ez 
évi működésében már eddig is elért 
eredményét. Már is eljutott ahhoi 
a ssámhoz, milyet a bevett társa
dalmi szokások szerint ünnepelni 
szoktak. Elérte a 10-et, mely rende
sen minden ténykedésben mesgyéül 
szolgál.

Az Izr. Népkonyha a legköze
lebbi napekban a 10.000-ik ebédet 
adja és ez alkalomból ünnepelni 
óhajt. Már pedig szebb és kelleme
sebb ünnep egy népkonyhán nem 
lehet, mintha a közebédeken részt- 
vevő 110—120 gyermeknek és a 2q

Fináncok kutatták fel az elrejtett 
gabonakészleteket.

M eglepetésszerU v izsgálatokat fognak tar
tani. —  Kártérítést fizetnek a k ik  letagadják  
term ényeiket. —  A  korm ányrendeletek szi

gorú végrehajtása.

A hivatalos lapban nemrégen 
megjelentek azok a kormányrende
letek, melyek arra vonatkoznak, 
hogy a pénzügyőrség fogja felku
tatni az eltitkolt és be nem vallott 
gabona és lisztkészleteket. Váro- 
sekbao, igy Ujhelyben is fináncok tár
tén” k majd meglepetészzerü vizsgá
latokat falvakban pedig csendőrök 
kutatják majd fel a letagadott és 
elásott terményeket. Ez a rendelet 
alapjában véve nem egyéb, mint 
jogos és előrelátó védekezés az án
tánt kiéheztetési szándéka eileD, 
Anglia ugyanis ismét aszal a terv
vel foglalkozik, hogy a blokádot 
szigorítja és a mouarehiától és Né
metországtól mindent távol tart, a 
mire csak szüksége van. Katonailag 
vógképen letörtük és megaláztuk 
ellenségeinket, a pöffeszkedő Brita- 
nu most legalább gazdasági téren 
szeretne valami eredményt elérni, 
ami azonban aligha sikerül majd 
Európa uzsorásainak.

A kormánynak biztos és úgy
szólván számszerű adatai vannak ar
ról, hogy rengeteg gabona- és liszt- 
keszlet van az országban elrejtve, 
vagy eltitkolva. Hisz tudjuk, hogy 
menuyi gabonánk termett, tudjuk, 
hogy körülbelül mennyit fogyasz
tottuk s igy könnyű kiszámítani, 
hogy mekkora gabona, illetőing liszt 
készletnek kell leuui az országban 
A kormány aratás óta már kétizb^o 
rendelte el az összeírást, mert tudj*, 
hogy nekünk még akkera készle
tünknek kell lenni, hogy okos be
osztással és takarékoskodással s a 
fogyasztók közt való arány lagoi 
szétosztással okvet'enül ki fogjuk 
bírni aratásig.

Napfényre I
Az országban lévf> készletet, 

mely ismételjük, okvetlen megvan 
egyes helyeken, raktárakban, pincék

ben, éléstárakban és más lecsukott 
helyiségekben a kormány minden 
körőlnaények között napfényre fogja 
hózni. Ezzel a szereppel a pénzügy
őrséget bista meg s külön rendelet
ben is utasította, hogy a készletek 
felkutatását a legnagyobb erólylyel 
és s legnagyobb szigorúsággal hajtsa 
végre s ahol eltitkolt késeieteket 
talál, aat kobozza el. De az elkobo- 
záson felüt az illetőket az a bünte
tés is éri, hogy az eltitkolt gabona 
és lisztmennyiség értékének kétsze
resét leszuek kénytelenek büntetés
képen fizetni.

Az eltitkolásnak nines semmi 
értelme, mert a gabonaárak szabá
lyozva vannak és a spekuláció ala
posan visszafelé sülhet el. A meg
talált terményeket nemcsak elko
bozzák, de az illetőkre, akiknél ter
ményeket találtak súlyos pénzbírsá
got vetnek ki. De a nemzeti becsü
let is tiltja a gabona- és lisztkéss* 
letek eltitkolását. Megengedhetet
len az, hogy mikor katonáink vi
lágraszóló hősiességgel dicsőséget 
szereztek a magyar nemzetnek, ak
kor azok, akik itthonmaradtak egy
mást ussorázzák ki s „hogy a lakos
ság egy része kénytelen legyeu 
éhzzui vagy legjobb esetben kuko
ricakenyeret enni.

A feljelentők.
A kormányrendeletek életbelép

tetéséről beszélgetést folytatott a 
Felsőmagyarországi Hírlap munka 
társa egy szakemberrel, aki a gabona- 
és lisztkészletek eltitkolásáról és a 
rendeletek végrehajtásáról ezeket 
mondotta:

— Az eltitkolt termények fel
kutatásával nálunk is a fináncok 
vannak megbízva, akik meglepe
tésszerűen fogják a Vizsgálatokat 
egyes helyeken megtartani. Most 
még mindenkinek van még ideje

kapunk mai szAma 4 oldal.
I
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felnőttnek egy különleges, az eddi
gieket is fölülmúló jó ebédet ad.

10X00 ebéd 1 Szép szám. Még 
elgondolni is sok, hát még azt elő
teremteni, Mennyi fáradozás, mily 
önzetlenség, mily nagyfokú erabersze- 
retet kell hozzá, hogy ilyen már le 
hét mondani nagyszabású szooiális 
intézményt vezetni és feltartani tud
junk. Ezt már igazán csak a nagy 
emberbarát, a nemeslelkü kozmái 
Kun Frigyes, az egyesület nagyér
demű elnöke, üst. Fuohs Mérné agi
lis és uemesssivü társelnök, Glück 
Sirnunó jótékony, fáradhatatlan és 
ügy buzgó gazdasági aleinök és as 
elnökség többi tagjaiuak támogatá
sával. Midőn tehát a Népkonyha ju
bilál, ünnepeljük azokat, kik e ju
bileumot lehetővé tették. Ünnepel
jük as Egyesület érdemes elnöksé
gét és a nemesszivü^adakozókat, kik 
önzetlen munkásságukkal és tekin
télyes adományokkal és jótékony 
intézméuy fenntartását biztosítják.

A legutóbb a következők ada
koztak a Népkonyha javára;

Egy budapesti jótevő gyűjtésé
ből vármegyénk nagyérdemű főis 
pánja utján 858 K. 32 f.

Sátoraljaújhelyi izr. Szentegylet 
200 kor.

Sátoraljaújhelyi Takarékpénztár 
40 kor.

Dr. Fuchs Emil Királyhelraee 
leánya esküvője alkalmából, Köz
ponti Takarékpénztár, dr. Fucbs 
Emilné Vóke 30—30 kor.

K. Kun Frigyes, Richter Lipót- 
né, Lefkovies Mór 20—20 kor.

R. E. dr. Grüuvraid Hugó, dr. 
Kelner Sámáné, Ligeti Zsuzsika, 
Radány Árminná Kassa, fö ldes Al
bert, Reismau Károly 10—10.

Landesmann Frida, dr. Brauer 
Adolfné, Kardos Ignác, Primche 
Edénó 5—*6 kor.

Glück Mariska, Vajda Jóssefné, 
ösv, Schwarcz Mérné, dr. Marko- 
vics Manó, Nagy Elza, Nagy, Aranka 
Radó Elvira, Safier Ella 4—4 kor.

Az orth. izr. népiskola 111. oszt Ss- 
bők Samuné, Hirsch Klára, Neuman 
Margitka, Blumenfeld Margitka, Ge- 
csei Sárika, Gottlieb Ilonka 3—3 k.

Ózv. Bettelheim Mórné, Glanz 
Izidorué, Klein Gyuláuó, Weiner 
Simonné, Somogyi Jánosné, Gut- 
maa Ignácné. Lőw N né, Frankéi 
Antalué 2—2 kor.

Szepeasi Simonné 1 kor. 20 f, 
Apróbb tételekből 4 kor.

Természetbeui adományok : dr. 
Fuchs Emil Véke 4 zsák burgonya, 
Rósenbeubtrg Henrikné Bodrogszer- 
dahely 2 zsák burgonya, Felberbaum 
Miksánó Pacin 2 zsák burognya, 
Török Miksánó 1 kg. rizs, 1 kg. bab 
Földes Ferencnó 20 kg. liszt, Schőn- 
feld Heiraanué 20 kg. liszt, 5 kg. 
bab, 3 kg. só, 20 drb. tojás, Ligeti 
Ignácné 1 zsák burgonya, Schwarcz 
Jakabné 7 kg. liszt.

Fogadják a nemes adakozók a 
szegénysorsu gyermekek háláját és 
köszönetét.

Menyasszonyi kelengye
bevásárlásnál ajánljuk

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

f  városi
árvaszék botránya.
érdekes képviselőtestületi közgyűlés.

Kedden délután igen érdekes 
közgyűlése volt a városnak. Saj
nálatos, hogy az érdeklődés elő
terében ezúttal is egy kínos altér 
állott, de hát hiába, az újhelyi 
vározházának úgy látszik végzete, 
hogy állandóan a botránykrónika 
központjában álljon.

Ezúttal az alfér egy árvaszéki 
kölcsön körül forog, melynek ke
zelésében minden jel szerint 
súlyos szabálytalanságok történtek, 
Az eset főszereplője dr. N agy  
Arthur, ki bevonulása előtt a h. 
tiszti ügyészi teendőket látta el, 
meg kell azonban jegyeznünk, 
hogy az ügyben a felelősség 
erősen terheli az árvaszéki re
ferenst is, aki részéről az eddig 
ismert adatok szerint igen lényeges 
mulasztások látszanak fenforogni, 
igy különösen az, hogy a szük
séges nyilvántartást elmulasztotta 
s ez által tette lehetővé, hogy a 
8000 koronás kölcsön s maga a 
pénz másfél évig Csáky szalmája 
gyanánt legyen kezelve.

Mindezideig egyébként hiva
talos adatok meg állnak rendel
kezésre s igy végleges ítéletet az 
ügyről alkotni nem lehet, a kép
viselőtestület is felfüggesztette a 
tnaga intézkddését addig, amig 
egyrészt a bíróságnál elintézést 
nyer a Schmidt Lajos rendőr- 
kapitány bejelentése szerint dr. 
Nagy Arthur ellen folyamatban 
levő bűnvádi feljelentés, mászrészt 
pedig a h. polgármester a köz
gyűlés elé nem terjeszti az 
aktákat.

Tudósításunk ez ügyről a kö
vetkező :

Marton Elek előadó előterjesz
tette, hogy dr. Nagy Arthur, ki a 
városnál hosszabb ideig mint h. tiszti 
ügyész működött, még szeptemberben 
kérvényt adott be, hogy fizetését 
katouai szolgálata alatt is utalják. 
Ezt annak id-jén tárgyalta is a 
közgyűlés,de szabálytalan határozatot 
hozott, úgy hogy az ügyet újra kell 
tárgyalui.

Dr. Grosz Dezső felszólalásában 
megemlékezett a városban széliében 
elterjedt arról a hirrő , hogy a város 
tanácsa Bodnár Pál és neje sátoraljp- 
ujhelyi lakosnak 8000 korona gyám
pénztári kö'csönt szavazott meg első 
levő bekebelezés mellett. Ezen ősz 
szeget a város ügyészi teendőit el 
látó dr. Nagy Arthur sátoraljaújhelyi 
ügyvédnek 1914. juius 4-én kiutalta 
azon utasítással, hogy az ingatlanokra 
bekebelezett előző terheket fizesse 
ki, azokat telekkönyvileg töröltösse 
és a gyámpénztári kölcsönt első 
helyen kebeleziesse be. Dr. Nagy 
Arthur a 8000 koronát a város pénz
tárából felvette és ahelyett, hogy a 
terhek kifizetését eszközölte volna, 
a pénzt saját neve alatt két helybeli 
intézetnél elhelyezte, a betéteket 
apránként kiszedte, saját cé jajra 
felhasználta és jóllehet a kölcsönt a 
gyámpénztár javára Bodnár Pál és 
neje ingatlanaira hekebe ezte, az előző 
terhüket a mai napig sem fizette ki. 
Mié olt pedig 1915. év őszén katonai

szolgálatra bevonult volna, az árva
széki kölcsön után a kamatokat egv 
évre a város pénztárába befizette, 
hogy az aktákat nem ismeri, az eset 

, valódi mibemlótét nem tudhatja s 
távol áll tőle, hogy ártatlan embert 
akarjon meghurcolni, — az azonban 
kétségtelen, hogy addig, ruig ez az 
ügy nem nyer tisztázást, a képviselő- 
testület nem dönthet az irányban, 
hogy dr. Nagy Arthurt katonáskodása 
alatt kivánja-e támogatni vagy sem. 
Indítványozza tehát, hogy addig a 
kérdést vegyék le a napirendről, 
mig a polgármester a Bodnár ügy 
aktáit a jogügyi bizottság vélemé
nyével a közgyűlés elé nem terjeszti.

A dr. Grosz Dezső által felvetett 
kérdés lényegébeu az összes, nagy
számú felszólalók megegyeztek, ne
vezetesen abban, hogy addig, mig a 
Bodnár-ügy tisztázva nincs, nem lehet 
dönteni dr. Nagy Arthur kérése felett. 
Csupán a részletkérdésekben volt vita, 
igy például, hogy dr. Nagy Arthur, 
ki esküt sem tett s nem is helyet
tesítő közgyűlésen volt megválasztva, 
egyáltaláu egy percig is tekinthető 
volt-e a varos tisztviselőjének, to
vábbá, hogy betültsék-e az ügyészi 
áilást sfb.

Magára a Bodnár ügyre nézve 
dr. Klein Károly nyilatkozott, védel
mére kelt dr. Nagy Arthurnak, ki
jelentve, hogy a pénz megvan s hogy 
annak a rendeltetési helyre való 
fordítása a háború miatt késett, mert 
a terheket nem lehetett töröltetni.

As ügy sorsát azonban Schmidt 
Lajos rendőrkapitány felszólalása 
döntötte el, aki kijelentette, hogy 
tudomása szerint ez ügyből kifolyó
lag dr. Nagy Arthurt ellen bűnvádi 
feljelentés történt, ő tehát azt indít
ványozza, hogy a képviselőtestület 
addigra halassza el az ügy tárgyalását, 
amig e feljelentés a bíróságnál el
intézést nem nyer.

Ezt az indítványt a közgyűlés 
— miután dr. Grosz D^zső is vissza
vonta a saját iuditványát — egy
hangúlag elfogadta.

(Lánczi Aladár lemondá
sát nem fogadták el.)

Érdekesebb ügy volt még a h. 
alszámvevő lemondásának kérdése, 
melyről lapunkban már megemlékez
tünk s megírtuk, hogy Lánczi Aladár 
benyújtotta lemondását azért, mert a 
legutóbbi közgyűlés formai okokból 
egyedül öt nem részesítette a 20 
százalékos háborús pótlékban, — noha 
erre módot lehetett volna ta'.álui, — 
s ez által ő fizetés tekintetében a 
sokkal csekélyebb raunkakörü hiva
talnokok, kezelőszemélyzet stb. mögé 
került, annak dacára, hogy a fő 
számvevőség felelősségteljes teendőit 
is végzi.

Az összes felszólalók, — dr. Hor
nya)' Béla, dr. Haas Bertalan, dr. Grosz 
Dezső, Grünbaum Simon megegyeztek 
abban, hogy ily aránylag csekély ok 
miatt nem szabad elbocsátani a vá
rostól a h. alszúmvevőt, kinek mun
kássága általánosan megelégedésre 
szolgál s épen azért a közgyűlés 
egyhangúlag elhatározta, hogy a 
lemondást nem fogadja el, hanem 
az ügyet azzal adja ki a pénzügyi 
bizottságnak* keressen módot arra, 
hogy a h. aiszámvevő jogosult 
anyagi igényei kielégítést nyerhes
senek.

1 b á li  I p k i p .
Aki ezt keresztül-lapozza, ki

csit káprázni fog a szem és nagyon 
beledobban a szive. Talán olvastad 
is a lapokban, nyájas olvasó, hogy 
a Vöröskereszt Egyesület Orsz. Tu
dósító Irodája könyvet bocsátott ki, 
miben mindazokon a halott-katonák
nak fényképeit közük, kiknek roko 
nairól, hozzátartozóiról sehogysera 
sikerült felvilágosiast nyerni. Talán 
olvastad, nyájas olvasó, de lehet, 
hogy kikerülte figyelmedet, hiszen 
egészen hátul állott a lapokban, 
apró betűkkel veit szedve, a vezér- 
eikk, a táviratok, tárca, közgazdaság 
politika és regény után. Meglehet, 
a háború nevelt valami ilyen jóaka- 
ratu neuraszténiát az emberekbe, 
hallatlanul idegesek vagyunk, néha 
elhomályosul a szemünk a kövér 
betűs híreken és legbeÜil feldöröm
böl, fölfordit valami kétségbeesett* 
tehetetlen, fájó és vérző érzés, lég- 
belül, ahol már nem is szégyenke
zünk és sírni is szoktunk, gombos
tűre tűzve, kifeszitetten vergődik a 
lelkünk, fehéren és vértelenül, mint 
egy agyonhajszolt, kifáradt elgyö
tört pille. Egészen oktalan és kor
rekt emberhez nem méltó dolog ez. 
Nem is val'juk be, szégyenkezünk, 
csau igy egymásnak sugjuk meg 
csöndesen, te meg én, nyájas ol
vasó, hogy hallatlan idegenek va
gyunk mi itthonraaradottak. Fáj az 
agya az embernek ettől a tehetetlen 
idegességtől, ha úgy vasárnap dél
után elkezd gondolkozni az életről, 
de erről talán ne kezdjünk el be
szélni, mert sohasem lenne vége 
ennek a kis cikknek.

Arról van szó, hogy már a há
borúnak is van képeskönyve és ha 
ezt a könyvet végiglapozzuk, hát ez 
— népiesen szólva — szivére szalad 
az embernek ós fojtogatja a torkát. 
Egy kötetre való halott katona, a 
halál tlképzelhetetlenül groteszk pó
zaiban, ami drága magyar véreink, 
„Unbekannter honvéd** ós „(inga 
rischer Soldat.** Frontról hazatérő 
katonatisztek hoztak magukkal ilyen 
fényképeket, miket sohasem bátor
kodtam megtekinteni, mindig eszem
be járt a türtéuet, mit az orosz ja
pán háború után mesélgettek : a 
japánok megtorpedóztak egy orosz 
hadihajót ós a legénység mentőö
veket vett magára s beugrált a ten
gerbe. De sietségükben rosszul vet
ték fel a mentőövet szegények ós 
fejjel lefelé fordultak a vízben, tót
ágast álltak, a lábaszáruk az ég felé 
meredt, igy úszott ötven orosz ten
gerész ; a japán hajóról ezt folog- 
rafálni akarták a tisztek, de a pa
rancsnok egy nobilis, fenséges, hu
mánus gesztussal heditörvényszók 
elé állította valamennyiöket. Hát ez 
az. Most egy egész könyvre valót 
kaptunk ilyet, egy háborús képes
könyvet vérző szivü nagy gyerekek 
számára, sok halott magyar kato- 
nár. Békeidőben az I lustration ha
sábjain láttunk ilyeneket, lezuhant 
pilótákat, a szájuk körül valami kis
fiúsán dacos, bánatos, bánatas, mo
solygósig vonással, el’entétben a 
ha'á. merevségével. De akkor uera 
szorongatta úgy a szivünket.

Erről majd egy idegen ember
nek keli majd egyszer józanul Írni. 
Nekünk naru lehet, mert mikor le-
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írjuk: „Unbebanuter honvéd** 
restketni kozd u toll és a lehunyt 
szernpillá mögött égni kezd. ro ifi (len 
szeuvedő és halott magyar honvéd 
képe. Ha végiglapozzuk a háború 
képes könyvét.

H Í R E K .

— Újhelyi henvédtiszt kitüntetése.
Vágó Gyulát, Zemplónmegyei köz- 
igazgatási gyakornokát, ki a 3. hon
véd tábori ágyusezredbeu zászlósi 
rangban szolgál a hadseregföpa- 
rancsnoksága a Strypa front ellen 
intézett támadások visszaverése al
kalmával az ellenséggel szemben ta
núsított kiválóan vitéz magatartásá
nak elismereseül az I. osztályú vi- 
tézségi ezüst éremmel tüntette ki. 
Vágó Gyulának nem ez az első 
harctéri kitüntetése. A gor.icei front 
áttörése alkalmával a II. oszt. vitéz- 
ségi ezüst éremmel lett kitüntetve, 
ugycsak az ellenséggel szemben ta
núsított vitéz magatartásáért.

— Tűz az újhelyi betegmegfigyelő 
állomáson. Tegnap, csütörtökön dél
után '/U  és 1 óra között nagy 
riadalmat keltett a városban az a 
hir, hogy ég a barak-kór/uis. A hírnek 
komoly alapja volt, de természetesen 
csak sokszorosan enyhébb formában, 
amennyiben nem a barakk gyűlt ki, 
hanem annak a sok között egyik 
pavillonja és pedig az 1. számú tiszti 
lakás. A tűz oka eddig ismeretlen.

! A barakk sajat tűzoltósága rögtön 
I hozzáfogott a tűz lokalizálásához 
j mely azután, mihelyt a gyorsan 
létesített városi hivatásos tűzoltók is 
megérkeztek, Friss lieiman szakava
tott és ügyes vezetése mailett ha
marosan sikerűit is. A lángba borult 
tiszti pavillonon kívül semmi más 
nem égett a!. A kár ilyenformán 
aránylag nem nagy.

— A Kaszinó közgyűlése. Miután 
a fa yó hó ü ra hirdetett közgyűlés 
határozatképes nem lóvén, az uj 
közgyűlés közgyűlés ideje íeLruár 
l i  án vasárnap d. u. 4 órára tűze
tett ki. Ekkor február ti ra kitűzött 
tárgysorozat (1914/16. évi zárszáma
dás, 1916, évi költségvetés és igaz
gatóválasztás) lesz napirenden és a 
közgyűlés tekintet nélkül a megje
lentek sftámára, határozatképes lesz.

Vasúti késések nélkül háborút 
képzelni sem lehet, de annak kelle
metlenségei csökkenthetők. Brassón 
például kivitték, hogy a városházára 
és egy pár nagyobb szállóba a vasút 
betelefonálhatja az egyes vonat 
késéseket, amelyeket táblákon felírva 
hoznak a közönség tudomására. 
Brassón tehát nem vár a nagyközön
ség 2—3 órát a vonatra, hanem az
alatt odahaza végzi keuyérkereső 
foglalkozását.

— A Központi Kávéházban ma
és minden tstu a régi jóhirnevü sá
rospataki Jónás féle cigánybanda 
muzsikál.

A  besszarábiai határon horvát hon
védség egy orosz zászlóaljat jöl kiépített 
előállásából főállásába vetett vissza

Olasz üs Balkán hadszíntér:
Nincs nevezetesebb esem ény.

I I Ö F E R  a ltá b ornagy ,
a vezérkari fonók helyettese.

Események a nyugati fronton.
Berlin, febr. 10.

A nagy főhadiszállásról hivatalosan jelentik :

Nyugati hadszíntér:
Telemtől északnyugatra csapataink elragadtak a 

franciáktól egy nagyobb árokrészt és Neuwille környé
kén visszafoglalták az egyik elrontott tölcsért, miköz
ben 72 fogoly és 2 géppuska került kezünkre. A Som- 
metól délre a franciák ismételt részlettámadásait visz- 
szavertük. A Becgren csúcstól közvetlenül északra az 
ellenségnek sikerült a legelői lévő árkunk egy kis rész
ben lábát megvetni Combres magaslaton robbantá
sok. Callestől északkeletre eredménytelenek maradtak.

Keleti hadszíntér :
Linsingen tábornok hadseregcsoportjánál és Both- 

mer gróf tábornok hadseregénél osztrák-magyar csa
patok meghiúsították gyenge ellenséges osztagok tá
madásait.

Balkán hadszíntér:
Ujjabb esemény nem történt.

JHai tá v ira ta in k .
A  m iniszterelnökség satjtóoszályának hivatalos 

közlései.

Az oroszok ismét támadnak.
Budapest, febr. 10.

Az osztrák-magyar vezérkar je len ti:

Orosz hadszíntér :

A z  ellenség tegnap Volhyniában és a 
keletgalíciai arcvonalon előőrseink ellen  
fokozott tevékenységet fejtett ki. József 
Ferdinánd főherceg hadseregénél b izto
sító von ala ink ellen ism ételten és kü lön
böző  pontnkon felderítő osztagokat kü l
dött előre, am elyek  néhol egy zászlóalj 
lé tszám át is elérték. Különösen a fe lső
ausztria i 14. szám ú gyalogezred  arcvo
nalain fejlődtek heves előőrsi harcok, 
a m e ly e k  az éjen át tartottak és az e l
lenség teljes elűzésével végződtek. Egyik  
elsáncolt hadállásnál, am ely  körül k ü lö 
nösen hevesen folyt a  harc, m integy 200  
orosz hullát szám oltak m e g ; itt sok orosz 
fog lyot ejtettünk. Tarnopoltól északnyu
gatra levő  előőrseinknél is elkeseredet
ten fo lyt a harc a tegnapról m ára virra
dó éjjel.

A z  oroszok a legutóbbi jelentések  
egyikében em lített előretolt állásunkat 
újra m egtám adták, de egy ellentám a
dással e lűztük őket.

II
, I I

• / 5 S S I

C ső d -á rverési hirdetmény.
Alulírott tömoggondnok közhírré teszem, hogy a 

vb. Hercz Kálmán Pia sátoraljaújhelyi vaskereskedő 
ezég csődtömegéhez tartozó, a csődleltár 1—114. tétel 
s 116—498. tétel alatt felvett 13287 korona 62 fillér 
beszerzési s 10256 korona 94 fillér becsértékii vas-, 
bádog stb. áru s üzleti berendezés zárt ajánlati verseny 
utján el fog adatni.

A zárt Írásbeli ajánlatok 1026 korona bánatpénzzel 
együtt 1916. évi február hó 2 5-ik  napjának  
délutáni 2 órájáig alőlirott tömeggondnoknál
adandók be, mig a csődválasztmány az ajánlatok felett 
ugyanaz nap d. u. 3 órakor fog határozni.

Becsáron alól az ingók eladatni nem fognak.
A csődválasztmány az ajánlatok felett szabadon 

határoz s jogát ahhos is fenntartja, hogy esetleg vala- 
meonyi ajánlat elutasítása mellett uj árverést tűz, vagy 
az értékesítés más módját választja.

A választmány s a tömeggondnok az eladás alá 
kerülő ingóságokért, azok minőségéért s mennyiségéért 
vagy a csődleltár adataiért s netáni tévedéseiért s egy- 
általdbao semmi tekintetben szavatosságoi nem vállal.

Akinek ajánlatát a választmány elfogadja, tartozik 
a vételárt azonnal alólírott tömeggondnoknál készpénzben 
lefizetni, különben bánatpénzét elveszti s költségére és 
veszélyére uj árverés fog tartatni, amelyen elérendő 
netáni csekélyebb vételárt ő tartozik az általa ajánlott 
összegre kiegészíteni.

Vevő a vételár lelizetése utsn a megvett ingókat 
haladéktalanul átveszi s tartozik azokat 3 nap alatt el
szállítani.

A kincstári vételi illeték a vételáron felül a vevőt 
terheli.

Sátoraljaújhely, 1916. január 29.

Dr. Tátray Dezső,
ügyvéd,

tömeggondnok.
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=  könyvnyomdája és papirkereskedése =  
SÁTOR ALJ AU HELY, KAZINCZY-UTCA 5. SZ.

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

u

„Felsőmagyarországi Hírlap" kiadóhivatala.
t e l e f o m s z á m  i o  Hirdetések jutányos árban felvétetnek t e l e f o n s z á m  i o

a
MEGHÍVÓ.

A Mezőgazdasági Bank Részvénytársaság
Sátoraljaújhelyben, az intézet helyiségében

1916. évi február hó 21-én délelőtt 10 órakor tartja

VIII. évi rendes közgyűlését,
melyre a t. részvényeseket ezennel meghívja, 

Sátoraljaújhely, 1916. évi február hó 7-én.

Az igazgatóság.

Tisztelettel értesítem a m. t. közönséget, hogy a

Klein. IVil-félo 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

Tárgysorozat:
1. Jegyzőkönyvi hitelesítők kir-ndelése.
2. Az igazgatóság és felügyelő bizottság jelentése.
3. A lefolyt üzletévre vonatkozó mérleg e őierjesztése, a 

nyeremény felosztása és a felment vénv feletti hatarozathozatal.
4. Az a'apszabályok 36 ik §-a érteimében két kisorsolt 

igazgatósági tag helyének vaiaszi s ut|au való betöltése.
Jegyzett A kilépő igazgatósági tagok újból választhatók.
A közgyűlésen részt vehet minden részvényes, kinek a közgyűlés 

előtt 30 nappal a részvény saját nevére átíratott < s a közgyűlést 3 nappal 
megelőzőleg részvényét a bank pénztáránál elismervény mellett lététbe 
helyezte.

Még hónapokig is eltartható

b e só z o tt  b irkahús
csak comb, lapocka és 
gerinc (vesepecsenye) fog
hagymával, babérral és bors
sal fűszerezve (körülbelül 
25- 30 kg.)á 2 K. 80 f. eladó.

Bővebbet: ? kiadóhivatalban.

Klein József
szobafestő tapétázó és mázoló 
Saujhely, Rákóczi-u. 63.

I-ső rendű modern kivitel, 
legfinomabb bel- és kül

földi anyagok.
Telephon 22. sz

felelős szerkesztő: Landesmann Miksa

SALGÓTARJANI 
Kőszénbánya Részvénytársulat

ír  széntermékei (szobafütésre és ipari czélokra)

0 NEUMAN JENŐ cégnél
Sátoraljaújhely

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

valamint porosz briket kapható.

Superfosfát-műtrágya Káli-só

Nyomaiott Landesmann Miksa és Társa könyvnyomdájában Sátoraljaújhely.
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