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I bábon (sraéip
Az entente végzete a tenge

ren is kezd beteljesedni. Néhány 
napon belül két francia csatahajó 
pusztult el, elsülyedt az angol 
Arabis és miként utólag biztos 
megállapítást nyert, ugyanazon a 
helyen, röviddel utána egy má
sodik angol hajót is a tenger 
fenekére küldött ugyanaz a német 
torpedónaszád. A német tenge
részeti vezérkarnak a Sutfren 
pusztulásáról kiadott hivatalos je 
lentését ma kiegészíti a török hi
vatalos jelentés, amely közli, 
hogy a páncélos nyolcszázötven 
főnyi személyzetéből senki sem 
volt megmenthető. Németország 
és az Egyesült Államok közötti 
nézeteltérések, amelyek a ten
geralattjárók harca miatt felme
rültek, kezdenek elsimulni. Ilyen 
körülmények között érthető 
entente izgalma és kapkodása, 
tiltakozása Amerika jegyzéke el
len s az ellenséges lapoknak ököl 
rázása, amely csak a mélységes 
elkeseredést palástolja, amely a 
tengert uraló Anglia és szövet
ségesei hajóhadának tehetetlen- 
ságe miatt forr bennük.

A bolgár király Bécs- 
ben volt hogy királyunknál 
rövid, átogatást tegyen. A főha
diszállásról érkezet oda, ahol Fer- 
dinánd király, Frigyes főherceg 
és hadseregfőparancsnok üdvöz
lésére kijelentette, hogy a közös 
eredményekkel vert Ilid, amely 
most közvetlenül köti össze ke 
letet a nyugattal, a véres küzde
lem befejezte után nem hadi és 
fégyverzajt fog visszhangozni, ha
nem a béke müveit fogja szol
gálni.

A középalbániai fronton a 
legfontosabb esemény, hogy El* 
basszánt a bolgár csapatok meg
szállották. A Tirana és Bazar- 
Sjak között levő magaslatoknál 
visszavert olasz csapatok nyilván 
Durazzó vidékére vonultak vissza, 
mert a mai hírek is jelentik, hogy 
Essad basa csapatai, amelyek 
amelyek közé tudvalévőén az olasz 
osztagok is tartoznak, védeni 
fogják Durazzót.

Szaloniki környékén érdekes 
és talán jelentős változás történt. 
Az ántánt csapatai, amelyek ed 
dig Szalonikitől nyugatra eső vi
déken csupán a Vardar-folyóig 
terjeszkedtek, most átlépték a 
folyót és előnyomultak nyugotfelé 
mintegy húsz kilométernyire a gö
rög-macedóniai területen. Ez a 
csapalmozdulat tulajdonképen nem

előnyomulás, hanem fölvonulás és 
a célja egyelőre nem támadás, 
hanem front kiszélesitése és egy 
újabb védelmi vonalon való elhe
lyezkedés.

Idáig csupán ez történt, de 
úgy lehet és ennyiben válhatik 
nagyobb jelentőségűvé az ántánt 
frontjának kiterjesztése, hogy Sár 
raillék nem várják be a közép 
hatalmak támadását, hanem vá
ratlanul maguk lépnek offenzi- 
vába.

*

Az olasz harctéren általában 
még mindig csak a tüzérség te- 
vénykedik.

*

A nyugati fronton csaknem 
végig kiújultak a harenk. Már 
hosszabb idő óta nem volt ilyen 
élénk a harci tevékenység, mint 
a legutóbbi napon, amelyről a 
német hadvezetőség mai jelentése 
beszámol. Flandriában nagy tü
zérségi előkészület után a né
metek behatoltak az angolok ál
lásába. Li.le várost az angolok 
bombázták. Az innen délre, az 
Oise folyóig, folyóig, lüggélyes 
vonalként húzódó fronton csök
kent a harci tevékenység az idő
járás következtében.

De a négy nap előtt lefolyt 
küzdelemben a németek közel 
hrtszáz loglyot ejtettek, huszon- 
egy gépfegyvert és egyéb hadi
szereket zsákmányoltak. A cham- 
pagnei fronton, St. Marié a Py- 
tól délre —- körülbelül a fele ut 
Rheims és az Argonnos-erdőség 
nyugati széle között —  a néme
tek egy hétszáz méter széles 
francia állást foglaltak el és két
száznál több foglyt ejtettek. In
nen keletre, Massigesnél a fran
ciák támadták, de sikertelenül. A 
Maas éa Mosel között a neme
tek sikeres robbantásokat végez
tek. Lethringiában és a Vogé- 
zekben is nagy ágyuharcok vol
tak. St. Die-tól keletre — Epi- 
ualtól északkeletre, a német ha
tártól néhéhány ki'óméterre — a 
németek szintén behatoltnk a 
franciák állásába és több foglyot 
ejtettek. A német repülök is 
munkában voltak : Flandriái ka
tonai telepeket bombáztak. A 
fancia éa belga jelentések szerint 
is igen élénk harcok folynak 
Flandriában Flandriában, ahol a 
németek megkísérelték az lseren 
való átkelést.

*
Az orosz harctéren nincs vál

tozás. Az orosz vezérkar merész 
hódításait sajtóhadiszállásunk szál
lítja le kellő értékükre.

A zempléni 
orosz invázió emlékeiből

Amikor menekültünk.
1914, október első napjaiban 

Lublin ós Iizvaruszka alól sebtiben 
visszaöaönlő csapataink nyomán lo
holva hazánk veit bástyájának, 
Kárpátoknak peremére hágott 
mindent eltiporni hajlamos patkós 
orosz csizma.

Halálos ijedelem lett úrrá a ha- 
tármogyók lakóinak lolkéD. Termé
szetesen Zempléniben is, amely Ho- 
mouna megszállásának hírére a te
tőpontra hágott.

Zemplén tudvalevőleg egyike az 
ország leghosszabb megyéinek, mely
nek földjén az égboDynló hegyóriá
sok a leglapályosabb Alfölddel vál
takoznak s igy a Tokajhegyalját 
80—120, a Taktaközt 130—160 kilo
méter választotta el a Homouuán ga
rázdálkodó ellenségtől s igy a má
ról-holnapra jelentkező veszedelem 
közvetlenül nem fenyegetett, mégis 
az egész vármegye hasonlóvá lett a 
megbolygatott méhkashoz. Mindenki 

kijárást kereste: menekülésre gon
dolt, sőt a módosabbak, már csoma
goltak is. Zűrzavar, kapkodás, zsib- 
basztó rémület észlelhető volt raiu- 
deu vonalon.

Ez általános jelenség alól Er
dőhorváti sem képezett kivételt, sőt 

közvetlen, alapos hírforrásoktól 
való elszigeteltség lóvén bármily 
hihetetlennek tetsző híresztelés is 
számos hívőre talált. (így például 
alig tudtam meggyőzni az embere
ket, különösképen az asszonyuépet, 
hogy az a hir, mintha a hadveze- 
tőség az összes párnákat lefoglalna 
puskapor gyártásár, teljesen alapta 
lan.)

A megriadt nép szabad prédá
jává lett minden rémes hir terjesz
tőnek.

Valóban crescebat quaudo fama.
Tagadhatatlan azonban az is, 

hogy miudeu komoly oknuk meg
volt a félelemre. Sátoraljaujhely ben 
az ügyészség, a bíróságok, állami 
fogház stb. minden percben várták 
az elköltözésre venatkozó parancsot. 
A főszolgabiráknak a plébánosok
hoz és jegyzőkhöz intézett leirata a 
hivatalos okiratok és értéktárgyak 
elrejtése ügyében köztudomású volt, 
sőt aziránt, is érkezett rendelet: té
tessék közhírré, hogy aki menekülni 
akar, mehet, bár közvetlen veszély 
nincs. (Erről nincs egyenes tudo
másom, de a község lakói kivétel 
uélkül állítják, hogy úgy volt kido
bolva.)

Ily körülmények közölt raiudent 
kellett követnem a hullámzásba

jött kedélyek meguyugtatására, ami 
annál könnyebben tehettem, mert 
egyénileg a háború első percétől ál
landóan feltétlenül híztam hadrakelt 
testvéreink végső győzelmében és 
igy abban is, hogy a hívatlan ven
dég nem talál tartós szállásra nálunk.

De hol férhetek hozzá lefköuy* * 
uyebben a nép nagy tömegéhez? 
Csakis a templomban. Am az egyik 
vasárnaptól a másikig terjedő időköa 
ijesztően hosszúnak tetszett nekem 
e rémítő árnyakkal benépesedett 
időben. A borzalmasan újszerű milieu 
szokatlan eljárásra késztetett.

Az októberi rózsafüzér — majd 
a novemberi bóke-ájtatosság vágón 
miuden ueste 15—30 perces meg
nyugtató. felemelő, felvilágosító irá
nyú felolvasást tartottam a kellő 
útbaigazítást kíséretében az Alkot
mány, Uj Lap, Népújság, Elet, Ma
gyar Kultúra legfrissebb számaiból, 
a rórátékon pedig az Elet kiadásá
ban megjelent Tábori levelekből. 
(A leányegyházamban egy halotti 
mise keretében kellett alkalmat ta
lálnom a töméntelen rémhír ellensú
lyozására.)

Nemoiak a saját híveim jelen
ten meg feltűnő nagy számmal, de 
görög szertartásu hittestvéreink kö
zül is nagyon sokan, sőt alig volt 
este, hogy 1—2 református magyar 
hallgatóm is ne lett volna.

A raonekülósre nincs okunk — 
magyaráztam többször. Mig Sátor
aljaujhely magyar kézben van, egy 
lépést sem tegyünk idegen föld felé. 
Est pedig miaden erejével védel
mezné a hadsereg, mert ha Ujhely 
elvész, sem Kassa, sem Mezőlaborc, 
som Ungvár felé nem tudnánk csa
patot szállítani, sőt úgyszólván egész 
Budapestig nyitva az ut az ellen
ség előtt.

A népiéleknek mély megrendü
lését igazolta állataiknak, termé
nyeiknek gyors, olcsó eladása, őket 
erről is lebeszélni, utaltam a való- 
sziaüleg elkövetkező drágaságra. 
Sokan hallgattak reám, ezek most 
nem győznek eléggé hálálkodni, de 
legtöbbje egy hebroni rózsatőn fa
kadt virágnak adott hitelt, ki azzal 
a kijelentéssel igyekezett beszédem 
hatását lerontani, hogy nekem hi
vatalból kell úgy beszélnem, ahogy 
szólok. Ezek keservesen lakottak 
hiszékeuysógükért.

A magyar népnek, sajnoa, kü« 
lömben sem kenyere a kockáztatás. 
Kevés benne (ma már valamivel több) 

józan kereskedői szellem. Szíve
sebben megelégszik a kevés, de biz
tos haszonnal, mint a bizonytalan 
nagyobbal.

Gazdasági hátramaradottságunk 
részben ebben is leli magyarázatát.

kapunk mai M im a  4 oldal.
/
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Mennyivel nagyobb lenne a 
magyar vagyon, ha eat a háború 
folyamán mindenki mindenkor szem 
előtt tartja!

4—600 koronánkint vesztegették 
el páronkint az ökröt, melynek 
2500—3000 korona a mostani ára. 
A bor gönci hordóükint 40—70 ko
ronán állott, akik pedig a hióbhirek 
által nem zavartatva tavaszig vár
tak az eladással, 130—140 koronát 
kaptak érte.

Magynrországon, mint mondani 
szokás, minden csoda csak három 
napig tart. Ea azt hiszem e tekin
tetben, az egész világ: Magyaror
szág. Megszoktuk lassankint a me
nekülésre való készenlétet is.

1015. április végéig állandó 
rettegésben éltünk, mindazonáltal 
— ha lehet igy mondani — meg
barátkoztunk az idegenbekerülés bá
natos gondolatával Az ijesztő volna 
ha nem is vált, mert hogyan is vált 
volna előttünk kívánatossá, félel- 
raességéből is vesztett valamit.

Azóta a magyarok jóságos Is
tenének gondviselő kegyelme dia- 
dalról-diadalra vezérli seregeinket. 
Az oroszdulta vidékek is egyre job
ban öltik magukra a háború előtti 
nyugodt arculatukat, s az orosz pusz
ták álma a hegyaljai szüretelósről, 
az Alföldün történő aratásról a sem 
mibe foszlott.

Azaz mégsem. Orosz foglyok 
végták rendre a nagy és kis Kunság 
acélos búzáját és segítettek kisajtolni 
Tokajhegyalja nektárét. Ámde az ő 
álmuk nem igy szineződött. Istennek 
legyen érte örök há'a, hogy igy 
vált valóra!

Zempléni M. Geyza.

ártatlanul
meghurcolt járásorvos.
í r .  Wi99er JKárkot felmentették.

Annak idején raegyeszerte nagy 
feltűnést keltett, hogy dr. W i d d e r 
Márk nagymihályi járásorvost, a 
nagymihályi társadalom egyik va
gyonos, tekintélyes s mindazideig 
közbeciülésben állott tagját súlyos 
váddal terhelve a csendőrség letar
tóztatta s bár a bíróság dr. Widdert 
hamarosan szabadlábra is helyezte, 
a bűnvádi eljárás tovább folyt ellene 
• csak e héten ért véget felmentő 
Ítélettel.

A csendőrség magzatelhajtás 
gyanúja miatt indította meg dr. 
Widder Márk ellen az eljárást. 
Ugyanis egy uagymihály vidéki gazda
leány, V a r h o l a  Mária, aki a büu 
perben raiut elsőrendű vádlott sze
repelt, a csendőrség értesülése szerint, 
hogy erkölcsi bukásának következ
ményeitől, a gyermektől megszaba
duljon, bement dr. Widder Márkhoz 
s rávette őt, hogy hathónapos méh
magzatától megszabadítsa, amit a 
járásorvos 500 korona honorárium 
ellenében teljesített volna is. A 
□yomozat során az kétségtelenül be
igazolódott, hogy a leány holt gyer
meket szült s hogy tényleg dr. Widder 
hajtott végre rajta orvosi műtétet.

Az eljárás során dr. Widder 
azzal védekezett, hogy a méhmagzat 
az ő vizsgálat eredménye szerint már 
akkor halott volt, mikor a leány 
hozzá fordu/t s az anya élete érdé

Hí I i ,

kében feltétlenül szükséges volt 
annak eltávolítása és ő csak ezt tette. 
Varhola Mária pedig, bár a csendőrök 
előtt beismerte, hogy tényleg szán
dékában volt születendő gyermeké
től megszabadulni, egyébként szintén 
úgy mondotta el a» eset idejében 
önmagán észlelt tüneteket, hegy ez 
az előadása valószínűsítette az orvos 
védekezését, hogy t. i. a kérdéses 
időben a magzat már tényleg halott 
volt.

A biinper során természetesen 
legnagyobb fontosságuk a szakértői 
véleményeknek volt. Minthegy pedig 
a korábbi főtárgyaláson meghallga
tott szakértők nem tudtak egyöntetű 
véleményt produkálni a döntő jelen
tőségű kérdésben, azért az újhelyi 
kir. törvényszék felterjesztette az 
iratokat az igazságügyi orvosi ta
nácshoz, hogy az mondjon perdöntő 
szakvéleményt: vájjon a műtét al
kalmával élt-e még a magzat, mert 
hiszen a vádbeli cselekményt a 
törvény szerint csak az esetben lehet 
megállapítani, ha igazolható, hogy 
élő méhmagzat elhajlásáról van szó.

A szerdai főtárgyaláson, melyen 
Ka i l  Béla kir. törvényszéki biró 
elnökölt, mint szavazóbirák I s ó p y 
Audor és F e j e s  Ernő vettek részt 
s a közvádat 0  l c h v á r y Ernő kir. 
ügyész, a védelmet pedig dr. F r i e d 
Lajos és dr. T á t r a y Dezső látták 
el, felolvastatott az igazságügyi orvosi 
tanács döntése, mely a védelem 
javára szólt, kimondván, hogy a jelen 
esetben Dera állapítható meg, vájjon 
az orvosi beavatkozás alkalmával a 
magzat élt-e még.

Minthogy a vád egyéb körül
mények által sem volt igazolva, a 
kir. törvényszék a védők nagyhatású 
beszédei után f e l m e n t ő  Í t é l e 
t e t  h o z o t t ,  amelyben kimondotta, 
hogy a jelen esetben a b ű n c s e 
l e k m é n y  tárgyai t ó n y a 1 1 a d ó- 
ka h i á n y z i k s  ezért a vádlottak 
neravoitak elitélhelők.

A felmentő Ítélet ellen a kir. 
ügyész felebbezet.

fi S tryp a  mentén.
€gyha9itit9ósitóaz€l5re-kadosztályról.

A b ‘sszarábiai frout véráztatta 
csataterein járok, arra vezet az utam 
amerre az utam a legborzasztóbb 
harcok dúltak és ahol még 
minbig nem csöndeseden el telje
sen a csatazaj. Az oroszok rendkí
vüli módon erős és nehéz áldozatok
kal teljes próbálkozásai a besszará- 
biai front áttörésére : a világháború 
legvéresebb és legizgalmasabb fe
jezetei közé fognak tartozui minden 
bizonnyal. Amit ezekkel az igen 
erős támadásokkal szemben a mi 
katonáink véghezvittek, olyau bámu- 
atos teljesítmény ez, amiről e vé

res idők történetírói bizonyára ih- 
letetleu és tisztelettel fognak meg
emlékezni. Itt járok a bssszarábiai 
front tópett-mart csataterein, futó 
árkok útvesztőiben és lüvészárkok 
végtelenbe kígyózó megviselt tes
tében bolyongok 63 napok óta együtt 
élek a katonákkal, akik a besszárá- 
biai véres tusát végigcsinálták. Itt 
vannak mind, azaz, hogy nem mind 
mert hát némelyeket, bizony elte
mettek a harcos hűtekben. Mert, 
hogy a mi részünkről is vannak, 
persze, áldozatai az öldöklő küzde
lemnek, noha ezek az áldozatok

akármilyen fájdalmasak, mégis szin
te hihetetlenül csakélyek a harc 
arányaihoz és az oroszok szörnyű 
veszteségeihez képest.

Legtöbb időt a frontnak azon a 
nagyou exponált területén töltöttem 
ahol egy honvédhadosztaly verek
szik borzaszó orosz túlerő ellen le
gendás hősiességgel és kitartással. 
Ezen területet honvédezredek vitéz 
legénysége védi és tartja itt a fron
tot ssiklaszilárdan, áttörhetetlen biz
tossággal. Itt a magyar bakák a 
háború legvéresebb csatáit küzdöt- 
ték végig. A legutóbbi borzalmas 
harcekbau különösen a felsőmagyar
országi hoDvédezredeknek volt dön
tő szerepük, ezek csinálták azt a 
csodál (a budapesti és a somogyi 
bajtársaik mellett, a másik és leg
jobban döngetett szárnyon), hogy 
az orosz előretörések véresen össze
omlottak és a mi frontunk ma szi
lárdabban és biztosabban áll, mint 
valaha. Magyar bakák védelmezték 
a bessaarábiai fronton nagy hírnek 
örvendő, nagyszerűen kiépített és 
majdnem Térszerűen megerősített 
támaszpont-jellegü hadállást,

Hosszan időztem ezen a helyeD.
Egyik zászlóaljparanesnok vé

gigvezetett hz állásokban és őszinte 
csodálkozással töitött el, amiket itt 
láttam, hallottam tapasztaltam. Az 
erődítés alatt elterü'ő völgyek még 
mind tele vannak orosz holttestek
kel.

A nevezett területen levő hon- 
védhadosztáiyt egyébként „Előre 
hadosztály" uéveu ismerik a harc
tereken és ez a büszke név nemzeti 
ssinü szallagra hímezve ott ragyog 
a katonák sapkájáo. Elhoztam ma
gammal a hadosztály minden ezre
dének csodalatos megható történe
tét, amit rendre ismertetni fogok, 
mint a világháború megörökítést 
igéuylő izgalmas, véres fejezeteit. 
Es el fogok beszólni néhányat azok
ból a megrázó történetekből, ame
lyek mostanában estek meg a hon
védhadosztály sok vihart látott, so
kat szenvedett vitézeire1.

Járom a besszarábiai front vér
től ázott csatatereit, járom azt a 
főid alá épített komor világot, ahol 
már majdnem húsz hónap óta élnek 
és halnak, szenvednek, véresnek és 
kitartanak a mi testvéreink. Amerre 
járok, ahová lépek, minden a kato
náink győzelméről beszél és meg
szállja az embert a biztossági érzés: 
az ellenség nem fog tudni áttörni, 
nem fog tudni eredményt elérni itt, 
akárhogy is erőlködik.

A jótékonyságról nem szokott 
a magyar ember sokat beszélni, 
inkább gyakorolja azt. igy azutáu 
— épen a magyar ember jószívűsé
gére alapítva — kifejlődött uáluuk 
egy ipar, melynek iovagjai a társa
dalom és vagyon legvitézebb har
cosaiból kerülnek ki. Sok tönkrement 
egsziaztenoia akarja itt a jótékonyság 
igazi szellemének elégetett hamvai
ból a maga anyagi regreszálásáuak 
Phőnix madarát uj életre kelteni. 
Nálunk a jótékonyságot gyakorolják, 
beszélni róla — sajuos — akkor 
szoktak, ha botránya van valamelyik 
nem éppen önzetlenkedő jótékony 
iparlovagnak.

Legutóbb egy báró került rendőr
kézre, aki sorsjegyekkel utazott a jó

vidókeu. Li a jó vidék vette a sors 
jegyeket, amikből alig a fele jutott 
a jótékonyságnak, a többi a báró ur 
önsegélyző céljaira került. Esuttal a 
háborús jótékonyságot, az egy koronás 
filantrópiát korapromitálták és újra 
beigazolódott, hogy nem valami 
ideális alapokon kezelődik nálunk a 
ma legszentebb dolog, a háborús jó
tékonyság sem. llissen mi már a 
békében — amikor a „meleg ruha, 
téli ruha, téli cipő, iugyen tej" és 
hasonló jelszavakkal — folytak 
nyakra-főre a magángyüjtések — 
sokszor mondottuk, nem ssabad ezt 
a fontos szociális kérdést magán* 
gazdálkodásban hagyni. Sok a pénz, 
sok az adomány, ez igen szép, de 
kevesen tartják szükségesnek a 
nyilvános elszámolást. Adjál, adjál 
cipőre, osizraára, ruhára, mindenre a 
világon, jószivü pelgártárs, sokszor 
olyanra, amiből magadnak is jó 
volna, ha lenne, de ne kíváncsiskodj 
és ne kutasd, hogy hová kerül a 
pénzed, amelyet pedig még akkor is 
elszámolnál, ha a magad céljaira 
költenéd el.

Hiszen igen megnyugtató, ha a 
szegény ember garasa felét odaadja 
jótékonyságra, de mennyivel szebb 
és megnyugtatóbb, ha azokból a fa
garasokból jut is valami a jótékony 
célra ügynöki, közvetítői és ki tudja 
hány féle címen kitalált percentek 
levonásával.

Az agyonkoraproraitált jótékony
ság nevében kell már követelni erős 
haDgou, hogy ezt a ma súlyos és 
céljaiban bizonytalan társadalmi adót 
az állam tartsa a kezében és nem 
ügynökök, akiknek kevés horribilis 
percent és a többi saját jótékony 
céljukra kezelik.

H Í R E K .
— Kitüntetés. B r a i a t o r i s

Pál tart. honvéd főhadnagy, király- 
helmeczi járási számvevő az ellenség 
e.őtt tanúsított vitéz magatartása el
ismeréséül Őfelsége által a „Signum- 
Lsudis" sál tüntattetett ki.

— Háborúi estélyek. O l á h  
Istvánná, a kir. törvényszék elnöké
nek a felesége részben a zempléni 
hadiárvák, részben a Zemplénben 
elpusztult falvak újjáépítési alapja 
javára március hó első felében a 
városi színházban két nagyszabású 
estély rendezését vette tervbe. Az 
estélyek iránt a közönség körében 
már is a legmelegebb érdeklődés 
nyilvánul. Különös érdekességet ad 
az estélyeknek az, hogy azokon a 
fővárosi művészeken kivül nagyszámú 
műkedvelő fog közreműködni. Az 
estélyek védnöke : S z i n y e i -  
M e r s e István főispán. A rende
zésben Oláh Istvánná segítőtársai i 
dr. H o r n y a y Béla, br. S e n- 
n y e y István, dr. A m b r ő z y 
Ágoston és dr. B a j u s z  Zoltán,

Fölmentéi. L u k o v i c h 
Ödön jávorhegyi földbirtokost a 
kassai törvényszék 12 esetben elkö
vetett csalás büntette miatt üt ávi 
börtönre ítélte. Ai volt ellene a 
vád, hogy amikor a katonaság lova- 
kot és marhákat vásárolt, ő mint 
becsüs hivatali személynek adta ki 
magát és ezen a révén bizonyos elő
nyöket szerzett magának a vásár- 
lóktól. A kassai Ítélőtábla 8 napig 
tartó tárgyalás után a vádlottat föl- 
mentitte.

/ /
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— A szőlősgazdák rózgáiicszük 
ságiét*. Ismeretes, hogy a földiai- 
velósügyi kormány korlátolt kare
tek között, de azért mégis gondos
kodott a szőlősgazdák rézgálicszük- 
ségletének fedezéséről. A kormány 
már tudatta is a vidéki gazdasági egye 
sUletekkel, hogy a szőlőbirtokok ará
nyában, három koronás áron fog a 
gazdák részére rézgálicot adni. Azo
kat, akik a rózgáliocal spekuláltak, 
igeu nagy veszteség éri most, hogy 
a kormány ilyen olcsó árén tud réz
gálicot juttatni a gazdáknak. Sok 
vidéki bank is próbált keresethez 
jutni ezzel a cikkel, és a semleges 
külföldről behozott árut. hat-tiz ko 
rouás áron szerették volna eladni. A 
zavarosban halászók most azzal biz
tatják magukat, hogy talán mégis 
kevesebb lesz a rózgálic, mint ameny- 
nyire a gazdáknak szükségük vau 
és igy mégis rászorulnak a gazdák 
az ő drága portékájukra. Szerencsére 
azonban a hatóságek is ismerik a 
rézgáliccal spekulálók számításait és 
maguk részéről megtesznek miadent, 
hogy ezeket a számításokat keresz
tül húzzák. Mindenesetre szükséges, 
hogy a szőlősgazdák lehetőleg re
dukálják az igényeket, takarékosan 
bánjanak a rendelkezésre álló réz.^á- 
licoal, igyekezzenek azt megfelelő 
pótolóanyagokkal fölszaporitani. — 
akkor biztosak lehetünk, hogy a réz
gáliccal való spekuláció meg fog 
bukni.

—  18 hónap után adett magáról 
elitje it egy przemysli 10 et honvód.
A Vörös Kereszt tudósitó irodája 
közli, hogy K e r é k g y á r t ó  Lsjos, 
a 10 ik honvéd gyalogezred katonája, 
aki Prterayslben került orosz fog
ságba, 18 hónap után most adott 
életjelt magáról. Az oroszországi
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Nam»g»ub<5l (Turkoaztán) irta hoszá- 
tartozóinak, hogy orosz hadifogság
ban van.

— A hadsereg magasabb árakon 
Vásárol lovakat. A  honvédelmi mi
niszter valamennyi vármegyei és 
városi törvényhatósághoz körrende
letét intézett, amelyben elrendeli, 
hogy február 15-től kezdve a mostani 
háború tartama alatt még bekövet
kezhető újabb lóosztályozás alkalmá
val a lovak értékének megállapításá
nál a mai tényleges piaci lóárak 
vétessenek figyelembe. Mivel a most 
foganatosítandó osztályozásnál szab
ványosnak tekintendő árakat nem 
fognak megállapítani és közzé tenni, 
valamennyi alkalmasnak osztályozott 
ló értékét becslés utján fogják meg
állapítani.

— Üzenet Szibériából. Hosszú 
útról, orosz Szibériából érkeztek 
üzenetek egy 10-es honvédhadap- 
ródtól. Dr. B á r s o n y  Ernő mis
kolci ügyvédjelölt, aki mint a 10-ik 
honvéd gyalogezred hadapródja orosz 
fogságba jutott, érdekes módon adja 
tudtul a német szöveg közé helye
zett magyar szavakkal, hogy tud
ják a jóhireket, uagy az örömük az 
orosz vereségei felett és arról is 
tudnak, hogy Péter és Nikita orszá
gai már csak az eutente ígéreteiben 
léteznek. Arról is hirt ad, hogy az 
orosz már unja a háborút és mindig 
erősebb a bókevágy.

Menyasszonyi kelengye
bevásárlásnál ajánljuk

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

bon-terület és a tolmeini és görzi-hid- 
fők ellen irányult.

Az ellenségnek a Monté San Michele 
ellen megkísérelt támadását visszavertük.

Pólánál a hadikikötök külső övének 
védő ütegei leszedtek egy olasz jármü
vet. A pilótát és a megfigyelő tisztet el
fogtuk.

Délkeleti hadszíntér:

Nincs újság.

H Ö F E R  a ltáb o rn a g y ,
* vezérkari fanok helyettese.

Aránylagos nyugalom
a németek frontján.

Berlin, febr. 17.

A nagy főhadiszállásról hivatalosan jelentik :

Nyugati hadszíntér:

Különös jelentőségű esemény nem 
történt. Az obersepthi uj állás takarí
tásakor még nyolc aknavetőt találtunk.

Visszavert olasz támadás. Keleti hadszíntér :

Az arcvonal északi részén élónk tű-

Pólánál lelőttünk
egy olasz repülőt.

zérségi tevékenység. Repülőink megtá
madták Dünauburgot és a vilejkai vasúti 
telepeket.

Balkán hadszíntér:

Az osztrák-magyar vezérkar jelenti:
Budapest, febr. 17. A helyzet változatlan.

Orosz hadszíntér :

A Strypa menti arcvonalunk ellen éj
jel intézett repülőtámadások eredmény
telenek maradtak. A Kormin patak men

tén, Beresljanitól délre, orosz felderítő 
osztagok támadásait könnyűszerrel visz- 
szavertük.

Olasz hadszíntér:

Az olasz ágyutüz tegnap főleg a Ca- 
nale vonalban levő helységek, a Rom-

m
Ajánljuk a t. építő, építész és raészkereskedő urak szi

ves figyelmébe az általunk kizárólag fával égetett, teljesen 
kőmentes

*
m

m
o
m
m

1
m

1. rendű darabos meszet,
mely kiadós voltánál fogva az összes hazai termékeket felül
múlja.

Levélbeli megkeresésekre azonnal válaszolunk, távirati 
megrendeléseket elfogadunk.

Bankcgytsllct részvénytáraság 
Zemplén-Iaíamóczi mész- és agyagipar

telepe Sátoraljaújhely, 
Sürgönyeim: BankegyesUlet. Telefon

II
I I
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=  könyvnyomdája és papirkereskedése =  
s á t o r a l j  a u  h ely , KAZIHCZY-UTCA 5. sz.

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

V

n Felsőmagyarországi Hírlap" kiadóhivatala.
t e l e f o n s z A m  i o  Hirdetések jutányos árban ffelvétetnek TELEFO N SZÁM  10

$

Az „Erzsébet*1 közkórházban

f ű t ő
kerestetik.

Vizsgázott előnybe részesül.

ÓVJÁTOK
a csukasziirkéket 

25 év  óta kipróbált

Kaiser-féle

a 3 fenyővel.

Milliók használják

Köhögés
rekedtség, hurut, elnyálkásodás 
fojtőköhögés és hukhurut ellen 

d% a meghűlés mellőzéséül.
közj. hitelesített orvosi 
és magánbizonyitvány 
kezeskedik a biztos 
sikerért, ■%.-%.

Nagyon jőizü bombon.

1 tsoniag á ÍO éb iü 1.1 doboz ú ÍV í.
Kaphatók : Hrabéczy Kálmán 
drogériájában, KlnC9essy Peter. 
Kádár Gyula, Kardos Zsigmond 
él Ehlert Gyula gyógyszertárá

ban Sátoraljaújhelyben. 
Kronovlts Miksa gyógysz. Nagy- 
mihály, Fábián Arnold gyógysz. 
Homonna, Hazay Géza gyógy- 
Wehrában Tőketerebes Tolvay 

Imre gyógysz. Nagymihály

A csodás hatású FÖLDES féle

M A R G I T -
S Z A P P A N

a modern szépségápolásnál 
n é l k ü l ö z h e t e t l e n .

Ezen  te ljesen  -ugmentes , le g 
f inom abb  n ö vényzsí rokbó l  ké
szült,  ke l lem es  szagu.  k i tünően 
habzó szap p an  igen kiadós, miér t 
is családi  h a s z n á l a t r a  a leg

a lkalm asabb.

Pár nap alatt
e l tü n te t i  szeplőt,  máj fo lto t,  mit- 
tesszerr,  p a t tan ás t .  A pórusokat 
alaposan  kit iszt ít ja  s biztos és 
g yors  h a tása  fo ly tán  ú gyszó lván

lemossa
a b or  t i sz tá t íanságát ,  úgy  hogy 
n y o m a  sem  m arad  a szépség
h ib áknak .  V i lá ghíré t ped ig  annak 
köszönhet i,  h o g y  egyszersmin-  

do u k o rra  elmula sz tja

a szépiákét.
Ára 90 fillér. Kapható minden 
gyógytdrnan s drogua-kereskedes- 
ben Hozzávaló Margit-Creme 1 20 
és 2 — K ás tégelyekben. Margit 
Pouder 1 kor. 20 fillér. Gyurija:

F öld es k e lem en  r á j m e s z  Arad.

Olcsó ház.
Gyönyörű fekvésű, szép 

kerttel, kényelmes lakással
eladó. ..

.. I n  |\l
Bővebbet a kiadóhivatalban f VJ'

Tisztelettel értesítem a m. t. közönséget, hogy a

K l e i n  B 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 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  1 u m  e n  f  e 1 d  J e n ő

X SALGÓTARJAN1
Kőszénbánya Részvénylársulat

széntermékei (szobafütésre és ipari czélokra) J /

NEIJMAN JENŐ cégnél |
Sátoraljaújhely

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

valamint porosz briket kapható.

M iksa

Superfosfát-m űtrágya Káli-só

N yo m a to tt Landesmann M iksa  és Társa könyvnyom dájában Sátora ljaú jhe ly.
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