
I

Ara i 12 fillér.

Megjelen minden szerdán és szombaton este
K éziratokat viasza nem adunk. FÓSZERKESZTÓ:

Szerkesztőség : Kazinczy-utcza 5 Dr. HOLLÓ ANDOR
Kiadóhivatal s Landesm ann Miksa és Társánál.

Előfizetési á r:
Egész évre 12 korona, félévre 6 korona. Negyed 

évre 3 korona Egyes szám ára 12 fillér 
Hirdetéseket a legjutányosabb árban közlünk

MEDDIG?
Kérdések, melyekre nincs vá

lasz és válaszok, amelyeknek kér
déseit nem ismerjük : ez a mai 
helyzete a nagy öreg bábomnak. 
Meddig tart még a bábom ? Ez 
az a kérdés amire nincs válasz, 
holott megvert ellenségeink im
már világosan láthatnák, hogy a 
mérhetetlen területű harctérnek 
nincs egyetlen olyan pontocskája 
sem, ahol fegyvereik győzni tud
nának, ahol a kétségbeesett, si
ralmas és reménytelen helyzetü
kön javítani, lendíteni tudnának, 
ahol csak a legkisebb sikert is 
elérhetnék. Próbálgatni itt is, ott 
is, az eredmény azonban mindig 
—  ki tudja már m ióta? — tö
kéletesen egyforma : ezrek fölál
dozása, iszonyatos veszteségek, 
de semmi siker. A legutóbbi 
orosz offenziva borzalmas össze
omlása, a nagy embertömegek 
harcbadobása és tökéletes vissza 
verése újabb bizonyítéka, hogy 
az orosz hadsereg egyetlen iron- 
ton sem képes a legkisebb ered
ményt sem elérni.

Tökéletesen ugyanez a hely
zete és sorsa a többi ellenséges 
hadseregeknek is. A franciák re
megve érzik a németek kemény 
ütéseit, legkétségbeesetteb erőfe- 
szitéseik is csak arra alkalmasak, 
hogy bizonyitékot szolgáltasson 
tehetetlenségükről. Az angolok a 
kétségbeesés dühével próbálnak 
hadsereget talpraállítani, de a 
háború sorsán — bármit tegye
nek is — változtatni ugyan nem 
fognak. Miért folytatják hát ? Ta
lán annak az őrült gonosz terv
nek a sikerére számítanak, hogy 
amit a fegyverek nem képesek 
elérni, azt majd elvégzi a gyo
mor ? Ök érzik, a legjobban, 
hogy ez a terv is olyan lehetet
len, mint a többi, ami az entente 
boszorkánykonyhájában született. 
Az látszik a legvalószínűbbnek, 
hogy már ők látnák legszíveseb
ben békülés útját, amelyet vér
rel pusztulással hintett be gonosz
ságuk. A fáradt francia, a tönkre 
vert orosz, a csalódott olasz had

seregek mögött még Anglia áll, 
mint bujtogató. És ugylátszik 
nem a maguk józanságával, ha
nem a mi ütéseinknek kell azt a 
munkát is elvégezni, hogy józan
ságra ébresszük a felbujtottakat.

fi kenyér biztosítása.
Kormányrendelet a ta
vaszi szántásvetésről.

A háborús korszaknak egyik, 
szociális szempontból is legjelentő
sebb kormányrendeletét publikálja 
a hivatalos lap, végrehajtható 
igazsággá emelvóu ama tételt, amely- 
lyel szemben máig a megcsokünyö- 
södott „enyém, tied" hápogott s a 
mely a kenyérellátás érdekébeu mar 
koncessziót tesz s bejelenti, hogy 
ami az enyém, az tied is.

A rendelet kiadatott „A tava
szi szántás-vetési munkák ügyében" 
cimeD. E munkák elvégzésének biz
tosítására valamennyi elsőfokú ha
tóság köteles működése területén 
mezőgazdasági intéző bizottságot 
feiéllitani, amely egy-egy községben 
vagy városban báró n tagból áll s 
amelynek kijelölt tagjai a kineve
zést elfogadni kötelesek. A bizott
ság feladata : gondoskodás arról, 
hogy az összes rendelkezésre álio 
kézi és fog-tos erő a szántás-vetési 
munkák teljesítésére forditta.sók s 
megteszi a ke.lő iuteakedést, ha eset- 
eg hatóság beavatkozásra vau szük

sége.
A mezőgazdasági intéző bizott

ság az elsőfokú hatóság irányítása 
szerint jár le. E'járása tekintetében 
a következő alapelvek irányaudók ;

Mindenki akinek igaereje nem 
saját területének szántás-vetésével 
foglalkozik, vagy aki saját területé
nek raegmiveiósét nem a kellő szor
galommal és erólylyel folytatja, kö
teles a halaszthatatlan takarmányo
zási s más gazdasági munkák telje
sítésére nélkülözhetetlen igákon ki- 
vül többi igaerejét mások földjének 
szántás-vetésére rendelkezésre bo
csátani.

Akinek saját földje a talaj* és 
időjárási viszonyok folytán egyelőre 
nem mivelhető, szintén köteles iga- 
erejét más fö djéuek szántás-vetésére 
rendelkezésre bocsátani, amennyiben

alkalmas távolságban megmivelhető. 
állapotban levő fold van.

Az idegen földön teljesítendő 
munkák sorrendjét illetőleg elsősor
ban a hadrukeiteknek keliő munka
erő nélkül visszamaradt csalúdtag- 
taira és olyau kiskorúakra, nőkre, 
munkaképtelenekre, valamint kisbir
tokosokra kell tekintettel lunni, akik 
földjük raegmive'ósóbeu segítségre 
szorulnak.

A tavaszi szántás-vetés biztosí
tása érdekében a minisztérium a köz
igazgatási hatóságoknak a szemé
lyes és egyéb szoláltatások elren
delésére és a közerő igénybevéte
lére a felhatalmazást ezennel meg
adja. Amennyiben annak szüusóge 
merülne fel, i.ogy valamely járás, 
vagy város területére egy másik 
ssomszédos járás vagy város terü
letéről rendeltessék ki a közerő vagy 
teudeltessék el a személyes, vagy 
egyéb szolgáltatás, a két érdekelt 
elsőfokú közigazgatási hatóság meg
hallgatásával a törvén) hatóság első 
tisztviselője jogosult rendelkezni. Ha 
egyik törvényhatóságból a másik 
törvényhatóságba kellene a közerőt 
kirendelni, vagy egyéb szolgáltatá
sokat el.reudelui, a két törvényható
ság előterjesztésére a föld nivelés- 
ügyi miuiszter határoz.

Idegen földön végzett muzkáért 
térités jár.

Mi történik a  központi 
hatalm ak frontján túl.

Egy előkelő kalouai sz-raélyi- 
sóg Írja ;

Vájjon mi okozza, hogy a köz
ponti hatalmak frontján lul olyan 
idegesek ellenfeleink ? Talán a hosz- 
szu szélcsend okozta bizonytalanság, 
amely terveiuket borítja ? Vagy 
talán annak belátása, hogy olyan 
erők működnek, amelyek frontjain
kon túl nyugtalanságot és tanács
talanságot keltenek.

Az ententének ez az idegessége 
újabb tápot nyert azokból a meg- 
lepetésekől, amelyekben részeltet
tük : Paris bombázása, Zeppeliuek 
járása az angol muníció központok 
felett, ellenséges hadihajók elsülyesz

tése az oceáuokon, mint ezt az Ap* 
pam-eset igazolja. Rendkívül nagy 
volt a franciák meglepetése, amikor 
messzehordó német ágyukkal bom
bázni kezdtük a minap a biztosnak 
Bcifertot. Azonkívül szójjelfoszlott 
a hazugságoknak az a szövevénye 
is, amelyet Anglia szőtt a Rsuter- 
ügynökség utján Amerika és Né
metország konfiliktusa dolgában.

Bizonyos, hogy ellenfeleink ide
gességét nem fogja lecsillapítani an
nak az angol tábornoknak a jelen
tése, aki a jelen volt a besszarábiai 
fronton és nyilvánosságra hozta 
Londonban, hogy az oroszok ottani 
offenziváját teljesen meg kellett 
szüntetni, mert kilástalan minden 
további küzdelem. Pedig micsoda 
nagy reménységet fűzött az entente 
ehhez az offenzivához, amelytől 
Románia beavatkozását várta. Erre 
most már nem számíthatnak, sőt at
tól félnek, hogy az osztrák-magyar 
hadsereg uj előnyomulást tervez a 
Kárpátokból.

Az eutonte nyugtalanságának 
lecsillapítására Franciaország vállal
kozott, Egyáltalában megállapítható 
hogy az a vezetőszerep, amely ed
dig Anglia kezében volt, most egé
szen átsiklott Franciaországba. Szer
bia összeomlása után kezdődött ez 
a változás. Frenchet vissza kellett 
hívni a nyugati frontról és most 
Joffre a legtöbb parancsnok úgy 
nyugaton, miut keleten. Franciaor
szág kezdésére történt, hogy a leg
felsőbb haditanács Párisban fog ősz- 
szeülni, valamint a közös diplomá
ciai konferencia is. Briand vállalta 
magára, hogy kiegyenlíteni azokat a 
differenciákat, amelyek Olaszország 
és anglia között támadtak, különösen 
a szénnel való ellátás dolgában. Ez 
is egyik ok volt, araiért Rómába uta
zott. Francia vezetés alá került az 
orosz hadsereg is,amennyiben Joffre 
elküldte az orosz vezérkarba P*u 
generálist.

Mégis elmondhatni, hogy az 
entente négy tagjai közül Oroszor
szág őrizte meg leginkább függet
lenségét. A nyugati hatalmakkal 
szemben szemben ssorosabb össze
köttetést keres a szélső, keleten, 
Japánnal, mert a cár kormánya kis
sé kényelmetlennek találja a nyu
gati demokráciával való legszoro
sabb társulást.

Idegesek
ellenfeleink.
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Angliának kUratuie kell Francia- 
nrtiágot, mivel ha a franciák kiug
ranának a aahvetaégbfil, ea Anglia 
leveréaét jelentené. Orosioraaág aaon- 
ban keaében tartja Angliát éa Frau- 
eiaoraaágot, mert pénzügyi elődje 
eaatán mind Franciaorsaág, mind 
Anglia nagy linanciáiii kriiisbe jut
na, hiúén Franciaoruág 22 milliár- 
dot hiteleaett Oronoraaágnik. Orou- 
orsaág tehát éppen .rengeteg adós
sága révén ura a helyzetnek.

Jüöiárvák gondozása.
Irta: Kurimszky János.

II.
A műveltebb társadalmi osztá

lyok hadiárvái közül a katonai ha
diárvák valóziinüleg külön katonai 
internátusbán lesznek ellátva.

A városi patrioiusi családok, 
vártai, megyei s állami tisztviselők 
hadiárvái vagy egyes menhelyeken 
állami gondozókban lennének ellie- 
lyezendők, vagy pedig megmaradt 
családjaiknál, esetleg azok hozzá 
tartozóinál állasukhoz mért s meg
felelő neveltetési pótlék utalványo
zása mellett hagyandók.

Ez utóbbi mód nemcsak gaz
dasági szempontból előnyösebb az 
államra nézve, de a családi tűzhely 
melegénél, 8 szeretőiénél fogva s a 
hadiárva egyéni nevelésénél is aján
latosabb a jövők nemződére nézve.

En csak a végső esetben ven
ném igénybe az állami gondozókai 
az előbb emlitett s más egyébb 
okokból.

S ha ilyenek létesülnek, külön 
fiú s külön leány hadiárva gondozó- 
kat^s otthonokat kellene szervezni.

De akármilyen módon lesznek 
a hadiárvák elhelyezve, múlhatatla
nul szükséges s ez a főkövetelmóny 
hogy erős valláserkölcsi alapon u 
erős magyar jellemben legyenek 
nevelve. Ezt nem kell bővebben in
dokolni, igazolják ezt a mostani di
adalmas háborúnk dicső tényei s 
mggkapó frázisai

De az állami gondozók, ottho
nok a hadiárváknak erős valiáser- 
kölosi kiképzést nem nyújthatnak.

Ezt a telekezeti kérvény telve 
tése nélkül nyíltan merem alútaui a 
nélkül, hogy az állami intézmények 
nevelési módsztrét kisebbíteni akar
nám.

Mert az állami gondozókban ott
honokban különböző vállát u hadiár 
vák lesznek. S e miatt, bár senki
nek vallás b vallásasos érzülete nem 
lesz megsértve, mégis csak az álta
lánosság elvei lesznek az irányadók 
az erkölcs terén pedig csak az álta
lános emberi szempontok, felfogások 
aa úgynevezett közéleti erkölcstau 
szabályai fognak szerpet játszani,

Ily körülmények között termé
szetes, hogy erős intenzív valláser
kölcsi kiképzést ^nera uyerhetuek a 
hadiárvák s a pótlásra a különböző 
vallásu hittanárok heti rövid 2 órá
ban képtelenek.

S ez az oka annak, amit előbb 
állítottam, hogy a hadiárvák ellátá
sában osak a végső esetben gon
dolnék sz állami gondozókra,

Vancak kath. luteránus, kálvi
nista sőt izraelita patronázsok. A 
különböző vallásu hadiárvákat leg
jobb volna saját vallásu patroná- 
ssokba utalni s ezeket megfelelő el 
látásban állami ellenőrzés mellett

/ /
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A magyar faj a háborúban.célt: a hadiárváknak urős vallásur- 
külcsi nevelését s az erős magyar 
jellemben való kiképzését is. •

Bevonulás előtt.
Búcsúznak az öregnépfölkelők

CLupa öreg népfötkelők, aggle
gények, apák, nagyapák, régi jó 
barátok, vén lumpok vauuak együtt 
családtagjaikkal. Az idő sem fiatal, 
hajnalodik. A társaság vig hangú 
latban van. A stilszerüség kedvéért 
a jelenlevő cigáuy zenészek is csu
pa bevonuló néplelkelők, Allaudóau 
egy nótát játszanak és dalolnak 
ezzel a szöveggel:

Nincseu olyau legény 
A katona sorban 
Amilyen ón vagyok — 
Deresedő korbau!

Fiatal a szivem,
Harci kedvvel teli I 
Ha a muszka meglát,
A hideg kileli . . •

Persze a cigányok is kurjanta
nak közbe közbe egyet, mert mint 
alázattal mondjak:

— lusta orn mink is irdektltek 
vágy unt’.

A sebesültek 70#/«-a magyar
Korányi Sándor báró egyetemi 

tanár a budapesti orvosi továbbképző 
tanfolyamon a tuberkulózis és a há
ború között való viszony kérdését 
fejtegette és adatszerűén bizonyí
totta, hogy a harotórről hazakerülő 
kerüiő katonák 70 százaléka magyar 
ember, amiből az következik, hogy 
a hadseregnek a magyar faj adja a 
legtöbb szolgálatképes embert.

Korányi báró rendkívül érdekes 
előadását azzal a megállapítással 
kezdte, hogy a statisztika adatai 
szerint nem hajlik olyan mértékben 
a tuberkulózisra, amint általában 
gondolják. Népünket a gumókor épp 
úgy sújtja, mint a többi betegség. 
A harctérről visszatérő rokkant ka
tonák statisztikája nemcsak igazolja 
ezt a megállapítást, hauem egyúttal 
feleletet ad arra a kérdésre is, hogy 
a rokkaut # katonák többsége miért 
magyar ember. A harctérről vissza
tért güraőkóros katonák 70 száza 
léka magyar, e szívbajosok közt 69.1 
az idegbetegek között 74.3 az elme

bajosok közt 74,1 a belsőbetegségben 
szenvedők közül pedig 70.2 százaink 
a magyar. Ez a statisztika azt bi- 
Benyitja, hogy a hadseregben levő 
valamennyi faj között a magyar az, 
amely a legnagyobb mértékben ki
veszi a részét a küzdelemből, más 
szóval a magyar fáj adja a legtöbb 
szolgálatképes embert.

A harctérről visszaérkező gü
raőkóros katonák nagyobb része láz- 
tálán betegségük tehát könnyű le
folyású. Noha a legtöbb eset a tu
berkulózis kezdő állapota, mégis 
az a veszedelem fenyeget, hogy sok 
családot megfertőznek a gürnőkór- 
sal. Korányi tanár ezután azt a kér
dést fejtagette, hogy a háború mi
csoda hatást tesz a tuberkulózisra, 
mint a népek betegségére. Az 1870—- 
71 iki német francia háború adatai
val bisonyitotta, hogy akkor a gü- 
mőkórosok száma a francia városok
ban is, a német városokban is emel
kedett és a betegség lefolyása rossz
indulatúvá vált. Minthogy a népes
ségi és élelmező viszony ma még 
rosszabb ez a helyzet is még kedve
zőtlenebb.

Egy híres katona Ujhelyben.
Balogh Lajos őrm ester akit minden vitézségi kitüntetést 
megkapott s akit a király is kihallgatáson fogadott, egy 

napot Ujhelyben töltött.

— Sohse halunk meg 1 — Ki
áltja egy elszáut nepfölkelő.

— Nem a manót. Csat; kerül
jünk tüabe 1 Felelte egyik kollé
gája.

— Mi már nem jöhetünk tűibe, 
öregek vagyunk althoz.

— Te adudig komisz voltál, 
nem hiába veitek be bakának.

— Már tauultam is egy baka 
nótát, azt mondja, hogy

Mig küuu áll!ok szomorún a vártán 
A kapuban hü szeretőm vár rám, 
Abrazatja olyau miut egy harcsa, 
Neve is szép,úgy hívják,hogy Marosa

— Ez olyau szép, hogy ón is 
fogom énekelui.

— Mit fog szórni a feleséged, 
ha meghallja ?

— Ürüljön, hogy még ahhoz 
hasonlítom, eddig mindig azt mond
tam neki, hogy oiyau, miut egy 
hárpia . . .

A jeleulevők most egymás nya
kába borulva tancolnak vegyesen és 
pedig egy oépföike:ő felesége a má
siknak az urával, es fordítva, raajd- 
átöielik, megcsókoljak egymást.

— Ki ludja találkozunk e még ? 
— Sóhajtja egy agglegény.

— Hogyne, a harctéren!
Egy anyós. Csak ezután fogják 

az urak látni, hogy mi az egy el
lenség.

Az anyóst valamennyien karon- 
fogják és dédelgetik. Egy teljesen 
illurainált állapotban lévő nópföikelö 
miközben nagyokat csuklik, híze
legve mondja az anyósnak :

— Ha kozák jön velünk szem
be, mindig magara fogunk gondolni.

— A nem mindennapi muri reg
gel 6 órakor a sorozó bizottság élte
tésével ért végett.

Menyasszonyi kelengye
bevásárlásnál ajánljuk

Szegő Sándor
ruhaáruháznak nagy fehérnemű ősz 

ályát Esőlrangu áruk, olcsó árak

Ritka érdekes ember járt a 
napokban köztüuk, a vi ágháborunak 
egyik legendás magyar hőse, egy 
egyszerű magyar fiú, akinek nevét 
szárnyára kapta a hir s aki csodás 
vitézségével és derekasságával ki
emelkedett a névtelen hősök sorából.

Balogh Lajosról, a 7-es Viimos- 
huszárok őrmesteréről csak alig pár 
napja olvashattunk nagy cikkeket a 
fővárosi lapokban, amelyek bőven 
elbeszélték a vitéz magyar huszár 
páratlan kitüntetését; azt, hogy mi
után mármindeu elképzelhető magyar 
és német vitézségi érmet megkapott, 
aiváocsi lett rá maga a legfelsőbb 
Hadúr, őfelsége Magyarország apos
toli királya és magához rendelte a 
legendás hőst.

Egy tábornok vezette fel az ősz 
király elé a derék magyar vitézt, 
akinek megadatott, hogy a mai nagy 
napokban hosszú negyed órákig álljon 
szemben elsőFerencz József királlyá 
és aki végül egy királyi kézszoritás 
soha ei nem felejthető emlékévet 
távozott el a Burg fényes termeiből, 
hogy uj dicsőséget szerezni vissza
térjen a harcmezőre.

Mert Balogh Lajos alig pár 
nappal a felejthetetlen királyi auden- 
tia után már vissza sietett a frontra, 
és oda utazása közbeu töltött egy 
napot Ujhelyben, ahol három másik 
vitézVilmos-huszár bajtársával együtt 
azért szállottak ki, hogy felkeressék 
rajongásig szeretett és már szintén 
minden magas kitüntetéssel elhal- 
raozoll századparaucsuokukuak, Ara- 
brózy György föhaduagyuagy szülői 
házát. Egy édes üzeuetet ak&itak 
vinni a fronton harcoló hős tisztjük
nek, a legkedvesebb ajáudéku , amit 
csak adhatnak neki.

Ambrózy Nándor házában ter
mészetesen végtelen örömmel és sze
retettel fogadták a hős főhadnagy 
méltó vitézeit s köztük a legvitézeb
bel, Balog Lajost a most már világ

híres magyar huszárt, Alig engedték 
el őket, a derék fiuk is alig tudtak 
megváilni parancsnokuk kedves szü
lői házától.

Estefelé egy kis sétát tettek a 
városban miközben teiraészetesen 
mindeufelé feltűnést keltett a da
liás huszárőrraester, akinek mellét 
egészen elborította a sok kitüntetés 
a bronz, a kis ezüst, a nagy ezüst, 
az arany vitézségi érem, a porosz 
vitézségi érdemérem és a vas ke
reszt. A vele volt egyik szakaszve- 
zetőuek aki egyébként a híres Si- 
raonyi óbester egyenes leszárraazója 
szintén három szép kitüntetés díszí
tette a mellét.

Tudósítónk beszélgetést folyota- 
tott a hős fiukkal. Balogh Lajosból 
persze amint a fővárosi lapok is 
megírták hős tetteiről alig lehet va
lamit kivenni, mert maga a raegtes- 
tült szerénység. Annál többet beszél
nek róla társai, akik becézve szere
tik híres bajtársukat.

Egyik legemlékezetesebb hős
tette volt Baioghnak, amikor az 
orosz megszállás alatt civil ruhában 
bement Homonnára és raéiyeu az 
orosz front mögé, kikémlelte az 
oroszok számát, hadállását, tüzérsé
gét és jelentésével nagyban hozzá
járult az oroszoknak kiveróséhez.

A 24 éves ifjú a háború kilő- 
rósekür épen katonáskodásáuak utolsó 
évét töltötte be. Természetesen bent 
maradt, azonnal a frontra került és 
ott harcol az első perotől kezdve. 
Egyébként szülei jómódú gazdaem
berek a szatmármegyei Csengerben 
ő maga pedig kitanult hentes ipa
ros. Nagy kedvvel beszélt róla, 
hogy a háború után majd hentes 
üzletet nyit.

Használjunk
hadisegély

póstabélyeget.
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— űr. Balás Dezső német vörös 
kereszt kitüntetése. A saujhelyi meg 
figyelő állomás vezető orvosát, dr. 
Ba l á s  Ddzső ezredorvo3t a német 
császár és porosz király a porosz 
vörös kereszt érem III. osztályú 
arany keresztjével tüntette ki. A 
megfigyelő álomáson igen rok né 
mát katona is kezeltetett, a kiváló 
műtőt a hadisebószet körüli kiváló 
szolgálataiért jutalmazta a német 
császár a szép kütüntetésse1.

—  Adomány a hadiárvák javára.
G á t h y  József ur (Csörgő) koszorú 
megváltás címén 10 koronát kii dott 
be hozzánk a zempléni hadiárvák 
íelsegitését célzó mozgalom javára. 
Az összeget rendeltetési helyére jut
tatjuk.

—  A Sátoraljaujhslyi „Karolineum" 
Leánynsvelö Intézet f. évi március hó 
2-án és 3-áu dé után 6 órakor az 
intézet óvoda termében „Magyarok 
Nagyasszooyanak“ tiszteletére és 
dicsőségére az elltnségduita felvidé
ken felépítendő „Múmiáivá" javára 
díszelőadást reudez. Hely árak: roárc. 
hó 2-óu a számozott Ülőhelyekre 4 
kor., a számozatlan ülőhelyekre 2 
korona. Március 3-áu a számozott 
ülőhelyekre 2 kor., a számozatlan 
ülőhelyekre 1 koroua.

—  A Sátoraljaújhelyi és Vidéki 
Általános Jótékony Nösgylet f. hó 17-én 
aVarmegyeházán Ambrózy Nácdorné 
elnöklete alatt ünnepi közgyűlést 
tartott, amelyen Mo.doványi Géza 
főtitkár meleg beszédben emlékezett 
meg gróf Andrássy Dénesrői; egyben 
ajánlva emlékének jegy tőKöoy vi meg 
örökítését, arait a közgyűlés kegye 
letes érzéssel el is határozott. Su 
lyovszky Istvánt és Dófeus Gyuai 
egyhangú lelkesedéssel védnökükké 
választották. Ezután a főpéuztárnok 
előterjesztette a számvizsgáló bizott
ság által elfogadott pénztári jelen
tését. Majd a választmányba O.áh 
Istváunót, jegyzővé Prihoda Katót, 
a számvizsgáló bizottságba dr. Hor- 
nyay Bélát és Hüusch Dezsői meg
választották. Végűi Ambrózy Ágoston 
tette meg jelentését a gr. Andrássy 
Dénes-fóle hagyatéki ügy legújabb 
ftrjleraónyeirő’.

— A lipcsei tavaszi vásár ked 
vezmónyel. A miskolci Kereskedelmi 
Iparkamara értesülése szerint u lip
csei vásár rendezősége a tavaszi 
vásáron résztvevő (légek számira a 
következő kedvezményeket eszkö
zölte k i ; A vásáron résztvevő sze
mélyek számára a német vonalakon 
vasúti raenetdijmérséklések biztosit 
tatnak oly formán, hogy a vissza
utazás dijineutesen eszközölhető. E 
kedvezmény akként vehető igény* 
be, hogy a vásárra utazó szemé
lyek, a német állomások jegypénz
táránál, egy iipcsei ki reskedelrai és 
iparkamara részéről számmal ellá
tott, névre szóló igazolvány felmu
tatása alapján Lipcsére érvényes 
egyszerű menetjegyet válthatnak, 
amely a tulajdonost 1916. ik évi 
március hó 17 ig való díjmentes 
visszautazására is feljogosítja. Egy- 
szersruiud a vásárra küldött áruk- 
uak díjmentes vissza ihitasa ügyében 
a kiaiiitási tárgyak fuvarozására 
nézve fennálló szabályok mérvadók, 
Ezenkívül a kiaiiitási bórietüsszegek 
megtelő.ő mérséklését engedélyezik. 
Lipcse város lanacsa ugyanis a va
ros tulajdonát ktpező Ilaudelshof ó» 
Kauthaus című vasári épületek bér 
iőiuek u rendes bérieti üaszegektő. 
ÖO szaza ékos mérséklést biztosit.

Manikürnő,
ki hosszabb ideig B uda
pesten m űködött,házak
hoz aján lkozik .

Szafir Rózsi,
Fö utcza 20.

HÁZVEZETŐNŐ
idősebb úriemberhez mi
előbbi belépe'sre kerestetik. 
Izraelita vallásuak előny
ben részesülnek. " 

Ajánlkozók jelentkezzenek lapunk 
kiadóhivatalában.

Olcsó ház.
Gyönyörű fekvésű, szép 

kerttel, kényelmes lakással 
eladó.

Bővebbet a kiadóhivatalban.

Tisztelettel értesíteni a Sátoraljaújhely és vidéke 
igen tisztelt közönségét, hogy úgy a szállodámban, mint 
az éttermemben az árjegyzéket lejjebb szállítottam.

Havi abonoma 80 korona.
Biztosítom az igen tisztelt közönséget, hogy kitűnő 

konyhámnimal és tisztán kezelt boraimmal mindenki 
meg lesz elégedve.

Tisztelettel

Özv. Pattenhauser Máíyásné,
„Vadász-Kürt“ szálloda bérlője.

Mindennap frissen csapolva az

Első Magyar Részvény Serfőzde udvari söre.
Tisztaráknak 2 5 010 engedmény.

jKai tá v ir a ta in k .
A  m iniszterelnökség satjtöoszályának h ivata los  

közlései.

Nagy győzelem Durazzónál.
Budapest, febr. 24.

Az osztrák-magyar vezérkar je len ti:

Orosz és Olasz hadszíntér :

Nincs nevezetesebb esemény.

Délkeleti hadszíntér:

Csapataink tegnap Albániában az ola
szokat és szövetséges társukat Esszádot 
Durazzónál megverték. Délelőtt zászló
aljaink, miközben kisebb osztagok átkel
tek az Arzén alsó folyásán hatalmukba 
kerítették az ellenségnek Bazar Sjaktól 
keletre levő utolsó előretolt állásait. 
Déliben Savona olasz dandárt az előbb 
említett községtől keletre fekvő erősen 
kiépített főállásából is kiűzték. Egyide
jűleg egy másik oszlop rohammal elfog
lalta a Durazzótól mintegy tíz kilomé
ternyire délkeletre fekvő Sasobianconál 
levő sáncokat, Az ellenség árkait rész
ben menekűlésszerűen hagyta el és a 
belső védelmi övezet mögé vonult vissza. 
Üldözzük.

H Ö F E R  a ltá b o rn a g y ,
a vezérkari fonók helyettese.

t

Berlin, febr. 24.

A nagy főhadiszállásról hivatalosan jelentik :

Nyugati hadszíntér:

A  Maastól keletre elért sikerünket 
m ég teljesebbé tettük, Drabonthaum ont 
és Sam ogneux helységeket elfog la ltuk. 
Beaum onttöl északnyugatra, északra és 
északkeletre elterü lő  egész erdőség, 
valam int a  Herbebois kezünkben van. 
Metztől délre egy előretolt francia őrsöt 
m egleptünk s valam ennyi em bert, szám ra  
nézve több m int ötvenet, elfogtunk.

Keleti hadszíntér :

A z  arcvonal észak i részén é lén kab b  
tüzérségi harc, szám os bolyon járörharc  
volt. Különösebb esem ény nem  történt.

Balkán hadszíntér:

ii Sem m i újság. ii i
i i i
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MEGHÍVÓ.
A T f i k c t a r e b c s i T a k a r é k p é n z t á r  R é s z v é n y  t á r s a s á g

részvényesei

az 1916. évi m árcius hé 12-én d. u. 2 Arakor 
Töketerebesen, az intézet helyiségében tartandó

V I . é v i  r e n d e s  k ö z g y ű l é s r e
ezennel tisztelettel meghivatnak.

T á r g y s o r o z a t :

1. Ke't jegyzőkönyvi hitelesítő választása.
2. Az 1915. üzleti e'v mérlegének megállapítása és a nyereség felosztására vonatkozó határozathozatal.
3. Az igazgatóságnak és felügyelő bizottságnak felmentvény megadása.
4. Az igazgazgatóság megválasztása.
5. Esetleges indítványok. *
Tőketerebes, 1916, január hő 12.

A z  igazgatóság .

* Az alapszabályok 58. §-a értelmében csak oly indítványok tárgyalhattak, melyek az igazgatósághoz a közgyűlést meg
előzőleg legalább 1ö nappal bejelentettek.

Tartozik MÉRLEG-SZÁMLA
Főkönyvi
lapszám V A G Y O N Kor. fiit.

48 Pénzkészlet............................................... 15402 75
49 V á ltő tá rc a ............................................... 376513 50
49 K ölcsönkötvények................................. 53945 —
49 Folyószámla a d ó s o k ............................ 40898 95
50 É rté k p ap ír .......................................... 11103 —
53 In g a tla n ..................................... 7495 99
50 Igegen p én zn em ek ................................. 604 88
52 Ó v á s o k .................................................... 635 42
50 Berendezés ............................................... 2000 —

52 Activ kamatok.......................................... 26784 —

______L _  " H 535383 49

1915. DECEMBER 31. Követel.

Főkönyvi
lapszám T E H E R Kor. fii!.

48 Alaptőke (1000 drb. á 200) ................... 200000 _
48 Tartaléktőke*........................................... 17000 —

56 Háborús veszteségi alap * * ................... 3000 —
49 Folyószámla hitelezők............................. 28737 34
51 B e té te k ..................................................... 202966 98
51 Visszleszámitolás...................................... 69858 —

52 Fel nem vett o sz ta lék ............................. 1380 —

52 Passiv k a m a to k ...................................... 1320 —

Nyereség..................................................... 11121 17

I 535383 49
.

* Ez évi dotátióval K 20000 —
K 5000-—

Főkönyvi'
lapszám V E S Z T E S É G Kor. fiit.

54 Visszleszámitolási k a m a to k ................... 9078 50
54 Üzleti és perköltségek............................ 4015 17
54 Tiszti f i z e té s e k ....................... 2950 _
55 A d ó k ................................. 4705 30
55 B etétkam atok............................ 6434 34
56 Betétkamatadó...................................... 643 43
50 Leírás: É rtékpapírból................... 2084 51
50 Berendezésből ............................ 322 15

Nyereség............................ 11121 17

41954 57
11

EREDMÉNY-SZÁMLA 1915. DECEMBER 31.

Főkönyvi-
lapszám N Y E R E S É G Kor. fill.

52 Leszámítolási kam atok............................. 39447 63
53 j u t a l é k ..................................................... 246 69
50 Idegen p én zn em ek en ............................. 157 80
55 Értékpapir-kamat...................................... 130 —
53 Áthozat 1914. évről .................................. 1972 45

ig tag. ig. tag.

Tőketerebes, 1915. december 31. a könyvelésért, breuer ,. k.
HERSKOVITS JÓNÁSZ s. k. BUROER MÓR s. k. WEINBEROER SÁNDOR s, k. BERKOVICS BERNÁT s. k. Dr. KÁLLAI JÓZSEF s. klg, tag. In öltiAI/ a.__ •

LAUER ALFRÉD s k. 
ig tag.

Jelen mérleg- és eredmény-számlát megvizsgáltuk és helyesnek találtuk:
LORÁND LAJOS s. k. Dr. MARIKOVSZKY PÁL s. k. BRÜNN MÓR s. k

,bl ,as ,b- elnök. fb tas

ig. elnök.
Dr. GYÁRFÁS FERENC (habavonult)

ig- tag.
WEINBERGER ARTHUR s. k. 

ig- tag.

Fele lős szerkesztő : Landesmann M iksa N yom ato tt l.andesmann M iksa  és Társa könyvnyom dájában Sátora ljaú jhe ly.
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