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Hirdetéseket a legjutányosabb árban közünk

Milliók ömlenek
az amerikai kasszákba a háború 
alatt. Amig mink és a világ na
gyobb része vérével és százezer
nyi életekkel küzködik, Amerika 
széles mosolyokkal gyűri mohón 
telhetetlen zsebeibe a milliókat. 
Az Unió olyan álláspontot foglalt 
el a háborúban, arai neki üzleti 
szempontból a legkedvezőbb. — 
Semlegességet fogadott, de ezt 
úgy értelmezi, hogy talán még 
rosszabb, mintha nyíltan ellensé
geink táborába áll. Ellátja őket 
munícióval, amerikai kezek és gé
pek készítik a gyilkoló tömege
ket és szerszámokat, kényszerítik 
kint élő testvéreinket, hogy az 
ellenünk törő ellenség számára 
készítsék a hadiszereket. Anglia 
kihirdeti, hogy nekünk el kell 
pusztulni éhen, hogy ártatlan gye
rekeinkre, asszonyainkra éhha
lál vár.

Kicsinyjeink éhezznek, sebe
sültjeink és betegeink pusztulja
nak el — akarná Anglia és eh
hez a borzalmasan pokoli terv
hez adja a cinkos segítségét a 
„humánus" Amerika. Nem köve
tel kevesebbet, minthogy mi mond
junk le a védelmünk — talán 
egyetlen — eszközéről, a buvár- 
hajóharcról és nézzük halálra 
szánt csendes megadással, hogy 
szövó'dik a lojtogató háló körü
löttünk, hogy táplálja magát az 
ellenség erre a gyilkos akcióra 
ugyanabból az amerikai forrásból 
amely nekünk tehetetlenséget akar 
parancsolni.

Nem akarunk, nem akadha
tunk uj ellenségeket. Van azok
ból már bőven. Van dolguk 
fegyverinknek, akármerre fordul
nak, ellenséges szuronyerdő me
red felénk de az önfentartás, az 
élet legegyszerűbb ösztöne köve
teli, hogy szabaduljunk egy titkos 
ellenség ártalmas semlegességé
től, amelynél igaztalanabbul még 
soha nem értelmezték az érdek
telenséget. Azt kell mondanunk a 
csalódás keserűségében, jöjjön 
inkább ellenünk, aki semlegessé
gével megakarja kötni a kezünk. 
Hiszen akkor, ha a lelketlen, bru
tális üzleti politika nyíltan szint

vall, nekünk is nyíltan elébe le
het állanunk. Olyan bolond jogot, 
amely szerint a semlegesség az, 
hogy az egyiket ellátom gyilkoló 
rémségekkel, pénzzel, a másikat 
meg gúzsba kötöm, hogy moc- 
cani se tudjon, — sohasem fog
nak ratifikálni, amig eszénél van 
a világ. Nem uj ellenség az, 
amelyikkel most vivja döntő mér
kőzését a diplomácia. Régen nem 
barátunk, csak az álarcot tépjük 
most le róla.

Jön a kakorica-kenjér.
Uj rendeletet várnak.

A jól termő zempiún megye 
falvakba bekukkannak a pénzügyőrök 
ós sűrűn rendeznek parázs házkuta
tásokat. A házkutatások elrendelésére 
elég a puszta gyanú. Ekkor már joga 
vau a pénzügyőrnek felszólítani a 
gazdát, számoljon be, hová tette a 
gabonáját, lisztjét. És ha az illető 
nem tud kielégitő választ adni, a 
pénzügyőrnek joga van bárhol meg 
keresni az elrejtett készletet. Nagyon 
sok a följelentés s a rekvirálás igy 
hamarosan be is fejeződik, úgy hogy 
nagy átiagbau az ország egész kész
lete a csekély fogyasztási szükség
letre itt-ott beuutmaradt gabonán 
kívül a haditerraóoy részvénytársaság 
kezére kerül.

Ekkor itt is számot vetnek a 
tényleges készlettel, sőt az augusztusi 
termés valószínű eredményével is. Az 
akkor várható intézkedésekről újhelyi 
szakemberek igy nyilatkoznak:

— Egy bizonyos; az, hogy a 
kukorica-kenyér behozatala Magyar- 
országon kisebb baj lesz, mint a 
jelenlegi buzakeayér adagolásának 
teljes szigorral való keresztülvitele. 
A kukorica-kenyeret, ha elegendőt 
kap belőle, szívesebben megeszi a 
munkás, mintsem a mai buzakeuj éren 
való 300 grammos koplaló-adagon 
éljen hónapokig.

Valószínű, hogy csak 3—4 hónapi 
intézkedésről lesz szó — aratásig — 
ha a rekvirált készletek nem, vagy 
csak a!ig fedezik az országos fo
gyasztást. Ekkor el kell rendelni itt 
is május, junius, juüua és augusztus 
hónapokra a kukoricával kevert ke
nyeret, ami auaál könuyebb lesz, 
mert akkorra már egységes lisztfajta

áll rendelkezésre. Különösen megokolt 
lesz ez az intézkedés akkor, ha a 
termés nem igér sokat.

Ezek szerint március közepén 
vagy második felében dől el, be- 
vonul-e megint az újhelyi asztalokra 
a tavaly annyit szidott kukorica
kenyér.

Ausztriában tiz nap óta sárga 
kenyeret esznek. Az osztrák kormány, 
miután befejezte a lisztkészletek teljes 
rekvirálását ós szárabavitelét, úgy 
találta, hogy a készletek egyáltalában 
nem elegendők a bőséges fogyasz
tásra. Minden baj elkerülésért csak 
egy lehetőség volt: a kukorioakeny ér. 
Ezt he is hozták ott kötelezően.

A szóhoz jutott kibic.
Régeu volt, de mégis igaz volt, 

hogy Toraasow keleti dorabjaia első 
uagy csatánkat vívtuk az orosszal. 
Hogy ismertük-e akkor a védősán
cot vagy a drótakadályt? Nem al 
Csak rohantunk, mindössze annyi 
földkupacot tartunk magunk elé, 
hogy a fejünkbe ne üssön meunykő, 
de már hátunkkal nem törődtüak.

Pedig jött a gránát, de még 
hogy l Hol az orrunk előtt nyekkent 
a főidre a utáua iszonyút durrant, 
messzo a hátunkban. Némelyik csak 
olyan volt, mint egy sörös üveg, de 
némelyik olyan volt, — hogy ne 
hazudjak igen nagyot, — mint egy 
tinó!

Ilyen kellemetlen pillanatban 
minden legkisebb neszt különösen 
tisztán észrevesz az ember. Talán 
furcsának tetszik, da úgy van, hogy 
a leggyilkosabb ágyurengósben hal
lom, ha egy göröngy megfordul, ha 
egy katona sóhajt. Hát ilyen mó
don hallom azt is, hogy az ideges 
rajvonalbau azt mondja valaki balról :

— Még.
Ismét:
— Oueász,
Két gránát vágtat el fölöttünk, 

iszonyút robbau s a következő mély* 
séges csendben megint az előbbi 
hang :

Puccs l
Valaki halkan nevet erre, majd 

a már ismert hang:
Nyomorult, csalsz !

Vigyázva feldugom a fejemet 
s látom, aiig harminc lépésnyire a 
szakasz két önkéntese üti a huszon
egyet. Az orrukat bedugják a föld
kupacba, de a szabad jobb keiével 
az egyik átnyúl a másikhoz, olyan
kor, ha azt mondja, hogy még, a 
másik pedig, a bankos, a balkezével 
nyújtogatja a kártyát. — Sióval 
megállapítom hogy a két megve
szekedett spiller, most is a jó lapért 
remeg, mindenki más a halálra gon
dol.

Dehát á gránát rendületlenül 
sepert s egyszer bizony oda ii le
vágott, ahol a nagy partiroérkőaéi 
dühöngött. Nem is történt nagyobb 
baj, minthogy a kártya kirepült a 
bankos keséből, de maga a bankos 
megnómult.

Ez kora ősszel történt s mire 
virágba fakadt a tavasz, már ma
gam is csöndes kórháiban vártam 
az ébredést. Estónkiot nagy játsz
mák dúltak az ebódlőterembenv me
lyeknek szótlan szemlélője voltam 
magam is. Az ápoltak egyike volt 
a szavátvesztett bankos is, akinek 
még mindig nem jött meg a szava, 
szegénynek. — Ott kibioelt állan
dóan egyik-másik játékos hátában s 
mivel beszólni nem tudott, mimiká
val adta tudtunkra tetszését vagy 
folháborodását.

Egyik este valami olyat játaaot- 
ttak, ahol gyakran előjött ei a sió 
is : tere. A néhai toraasovi bankár 
ezúttal is kibicelt s mikor ai ipart 
ner, akinek kibioelt, kártyát akart 
az asztalra vágni, kibic vissiafogti 
a kezét.

Az arcán kin vonagloit s a sze
me kidüledt. Látszott rajta, hogy 
föl van háborodva s iszonyú bírókra 
kelt megbénult nyelvével.

— Te . . .  te . . .  te .. . — ezt da- 
dogt egyre.

Nem engedte el játékosa keiét, 
hanem lenyomta a székre s magáti 
játékost visszafogta. Iszenyu erőlkö
désében egyszerre csak nagyot lé 
legzett s akkor hirtelen kivágta:

— Tere I Te szerencsétlen 1
Nyole hónap óta ez volt n

első három szava s attól kezdve las
san gyógyulni kezdett. Híres dok
torok nem boldogultak a nyelvével, 
de a kibic felháborodás megadta 
neki az első lendületet.

Az Első M agyar Részvény Serfőzde sö rk ü lö n leg esség e  a
T A V A S Z I  R É S Z V É N Y  S Ö R már kapható minden jobb fűszer- és csemege-
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FELSOMAGYARQRSZAGI HÍRLAP Péntek, március 10.
20. w»m (2)

Kilenc milliáröot költött
JHUgyarország a háborúra.

Tiszteljük a gyu/agyárosokat.
Pár nap óta a magyar gyufa*

25 m illiá rd  a  m o n a ch ia  eddig i
h ad ik ö ltség e . A vag y o a i add.

A háborús kiadások fedezése 
igen természetesen nemcsak az 
aktuális szükségletek kapcsán, hanem 
az államkincstár állandó egyensúlya 
szempontjából is foglalkoztatja a 
pénzügyi szakkörüket. Kétségtelen, 
hogy a háború után bizonyos uj 
adókra lesz szükség, amelyek arány- 
lagos megterhelés mellett a kincstár- 
nad szárabavehető jövedelmet bizto
sítanak.

Kérdést intéztek erre vonatko
zólag H a n t o s  Elemér dr. ország
gyűlési képviselőhöz, aki az alábbi 
felvilágosításokkal szolgált:

— A most folyó háborúból Ma
gyarország hasonlóan a többi had
viselő államokhoz, bizonyos mértékig 
eladósodva fog kikerülni. A monar
chia eddig a háború 19 hónapjában 
több mint 25 milliárd koronát fordí
tott a háború közvetlen költségeire, 
amiből a kvóta szerint Magyar- 
országra körülbelül 9 milliárd korona 
esik. Ezen számok a háberus állapot 
elnyuiásával egyre fokozódnak, pár 
huzamosan a hadsereg élelmezési 
állományának és az általános drága
ságnak fokozódásával. Valószínű, 
hogy az összes kiadások fedezésére 
a már meglevő jövedelmi források, 
a meglevő adók, illetékek tételeinek 
felemelése nem lesz elegendő.

— Ezért nyomul mindinkább 
előtérbe a vagyoni adó problémája, 
mint a háborús kö tségek fedezeté
nek egyik eszköze. A vagyoni adó
nak, amely békés időkben alig pár
tolható, mert a takarékossági szel
lem fejlesztésére rossz hatással van, 
hiszen azt ujtja legjobban, aki jö
vedelmének minél nagyobb részét 
félreteszi. A háború után mégis 
meg kell barátkoznunk vele, mivel 
az adózó polgár annál nagyobb 
hasznát veszi az állam kátonai vé 
delmének, minél nagyobb értéket 
képvisel a birtoaában lévő vagyon. 
Magyarországon egy vagyoni adó 
behozatala azonban csak mint ki
egészítő adónem szerepelhet, az 
egyidejűleg tovább fejlesztendő ál
talános jövedelmi adó mellett, a fuu- 
dált jövedelmek erősebb megadóz
tatása •éljából.

A vagyoni adót ennélfogva össz
hangba kell hozui az általános jöve
delmi adóval oly módon, hogy nem 
egyszerűen a vagyou uagysága, ha
nem a vagyon jövedelmező képessége 
is tekintetbe jöjjön, úgy, amint ezt 
a Németbirodalom legutóbbi nagy 
adómüveletónél, az egyszeri véderő
járulóknál is tekintetbe vette. A 
vagyoni adónak meg vannak azon
ban nálunk a technikai kiviteli nehéz
ségei, melyek elsősorban abban ál
lanak, hogy vapyonkaUszterüok 
nincs és hogy ezen vagyonkataszter 
a háború utáii a pénzértékben elő
állott eltolódások folytán még ne
hezebben lesz megállapítható, mint 
rendes körülmények között. Kétség
telen azonban, hogy az alsóbb nép
osztályok túlságos megterhelésének 
enyhítésére a vagyoni adó, mint ki
egészítő adónem na'unk úgy, mint 
a tökbi hadviselő államban, aligha 
jest  elkerülhető.
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bán amiatt, hogy megint drágítani 
akarják a gyufát.

A kartel most a félhivatalos lap 
utján azt a megnyugtató nyilatkozatot 
teszi közzé, „hogy a hazai gyárt
mányok árának emelése nem áll 
küszöbön**, továbbá, hogy „az illeték
telen közvetítő kizárásával vett bel
földi gyújtó megfelelő polgári haszon
nal továbbra is négy fillérjével 
árusítható dobozonkiut.**

Alattvalói mély alázattal vesszük 
tudomásul masinakirály őfelségéiknek 
a kegyes mauifesztumát, ára a meg
nyugvásunk nem. egészen teljes.

A „nem áll küszöbön* kifejezés 
ép oly gyanús, mint az „árusítható.“ 
Ha „nem áll küszöbön** a gyufa- 
drágítás, akkor állhat pont a küszöb 
előtt. És ha „árusítható" a gyufa 
négy fillérjével, nem pedig árusítandó, 
akkor árusítható öt, hat vagy tiz 
fillérjével is, aminthogy több helyütt 
ez idő szerint minden hivatalos 
kommüniké dacára hat filléj egy 
skatulya gjufa.

Azért sokkal jobban szeretnénk, 
hk a kormány nyugtatna meg ben
nünket azzal, hogy végre maximálná 
már a gyufa árat.

Miért nem mernek a körmükre 
ütni a gyufa-nagvhatalmakuak? A 
gyufabárókból és gyufagrófokból már 
gyufakirályok lettek s ezzel be is 
érhetnék s meg kellene akadályozni 
azt az ambíciójukat, hogy gyufa- 
cérokkó és gyufaistenekké drágítsák 
fel magukat.

Nem tudjuk azonban, szabad-e 
igy Írni a legmagasabb és legkegyel
mesebb gyufagyárosi .endelettel 
kapcsolatban, azérs tessék úgy venni 
e szerény óvödósünket, mintha semmit 
se mondtunk volna.

Egész komolyan tiszteljük a 
magyar gyufakartelt, a miért egyelőre 
nem tetézi a gyufakoraiszságokat, 
hanem kegyesen beéri a regiekkel: 
hogy a gyufa árát két fillérről négyre 
és ötre, hatra emelte, ellenben a 
skatulyába legalább húsz szállal 
kevesebbet tesz, mint eddig, de arai 
benne marad, annak se gyulád meg 
tizenöt százaléka, mert nincs feje, 
amelyiknek pedig van, annak tiaeuöt 
százaléka eltörik gyújtás közben. 
Pedig most jók és kegyesek a gyufás 
urak.

El lehet goadolni, milyen komisz 
lenne a gyufa, ha gyártói nem 
volnának hozzánk olyan kegyes jó
indulattal 1

H Í R Ü K .

— Andrássy Géza gróf és fiának
kitüntetése. Andrássy G z\ gróf, a 
rozsnyói kerület országgyűlési kép
viselője újabb magas kitünteiésbeu 
részesült, III. Lajos bajor király az 
1866-ban alapított bajor katonai ér- 
derakereszttel tüntette ki. Andrássy 
Géza gróf, aki a háború kitörése óta 
az északi harctéren teljesít szolgá
latot, az ellenséggel szemben tanú
sított érdemei elismeréséül már ré
gebben megkapta a III. osztályú 
katonai érdemkeresztet, s a német 
vaskereszt második osztályát. Arid- 
rássy Géza gróf a Bühm Erraolli 
hadsereg parancsnokságához beosz
tott huszárőrnagy, s a parlamenti 
ülésszakra kapott szabadsága letel

vén e hónap 1 én ismét szolgálatra 
vonult be. Fia, Andrássy Manó gróf 
az ötödik huszárezred hadnagya még 
zászlós korában tanúsított bátor vi
selkedéséért az ezüst vitézsógi ér
met kapta meg a napokban.

— A vármegye, mint cenzor. A 
hadi állapotokra való tekintettel a 
külföldi leveleket és csomagokat bi
zonyos cenzúra alá helyezte a kor
mány. A cenzúrát azonban minded 
dig elhanyagolták. Most a katonai 
parancsnokság megkereste a tör
vényhatóságokat, hogy a censurat 
léptesse életbe. — A rendelet értel
mében a vármegye területéről min
den kü!fö:dre címzett levelet vagy 
csomagot a vármegye fog cenzú
ráink 11a azonban erre nem volna 
elegendő eszköze, akkor a cenzúrát 
a katonaságra kell bízni.

— Szőlészeti szakosztály gyűlése 
A Zsraplénvárinegyei Gazd. Egye
sület szőlészeti és borászati szakosz
tálya f. óv március hó 15 én dél 
után 2 órakor Thuráuszky László 
vármegyei főjegyző szakosztályi 
elnök hivatalos helyiségében gyű
lést tart.

— Uj református templom. Tüdős 
Istváo dr. tiszáninneni ref. püspök 
kezdeményezésére az egyetemes ref. 
templom fog épülui Mezőlaborcon. 
Mezőiaborc város a zempléni határ
szélen az utolsó hely, ahol ref. egy
házközség van. A raezőiaborci síkon 
és magaslatokon elhullott magyar 
vitézek emlékének Jés dicsőségének 
hirdetésére szolgál majd ama temp
lom, amelyet a hívek n-gylelküsége 
épít a határon.

— Tenyészbika vásár. Március 
hó 21 én lesz a szomszéd Kassán 
tenyészbika vásár, melyen Kassa 
városán Abauj vármegyén kivül 
részt vesznek Sáros, Borsod Gömör, 
Szabolcs, Szepes és Zemplénvárme- 
gyék tenyésztői.

— Másutt és nálunk. Néhány 
erélyes vidéki rendőrkapitány azt az 
üdvös reudeJetet hozta, hogy min
den leanycse'.éd köteles közuapou 
8 ra, vasárnap 10-ro otthon , lenui, 
ha csak a gazdája küiön nem ad 
írásos engedélyt a kimaradásra. De 
ilyenkor a gazda felelős azért, hogy 
a leány nem keveredik megenged
hetetlen üzeimekbe. így halljuk ezt 
Pancsovárói, Szegszárdról és sok 
más vidéki városból. Nos és náiuuk? 
Tagadhatatlan, nálunk is foganatosí
tottak szigorúbb rendszabályokat, 
ám maga a hatóság tudja legjob
ban, mily kevés sikerrel. Kérünk mi 
is még hatásosabb intézkedéseket.

— Ügyes ötlet. Tegnap érkezett 
haza egy zászlós, aki a háború kez
dete óta a fronton teljesít szolgála
tot és többször részesült feljebbvalói 
kitüntetésben sőt nem régen az 
ezüst vitézségi érmet is magrakapta 
Valósággal rnegostromolják az itt- 
honlavők azokat, akik a harctérről 
hazajönnek. Elhalraozzák őket kér
désekkel, érdeklődéseikkel úgy, 
hogy a szegény szabadságoknak 
tényleg alig van ideje az övéivel 
foglalkozni. Ha tekintettel vagyunk 
arra, hogy a szabadságolt pihenni 
jött haza, minden idejét a szerettei 
társaságában akarja eltölteni, szóval 
élvezni akarja azt az időt, melyet 
távol tölt el a harcok zajától, távol 
az ágyuk dörgósétől, puskák ropo
gásától, akkor igazán nem csodálkoz
hatunk a zászlóson akkor, amikor az

alábbi kis nyomatott karton lapocs
kát nyomta a hozzáforduló érdeklő
dők kezeibe:

I. 1916. március 5-én délelőtt 
9 órakor érkeztem meg két órai 
késéssel.

II. Köszönöm jól vagyok.
III. 14 napi szabadságon vagyok 

itthon.
IV. Az orosz harctérről jövök a 

vrolhiniai frontról, többet netu sza
bad elárulnom.

— A református temp ómban fo
lyó hó március lö-én délelőtt 10 
órakor hazafias protestáus Istentisz
telet lesz, melyen Dómján Elek ág. 
ev. lelkész beszédet mond, Enyedy 
Andor ref. lelkész imádkozik.

— Pónzküldés olaszországi fog
lyainknak és internáltjainknak. A na
pokban megjelent annak a hírnek 
kapcsán, hogy a berlini Deutsche 
Bank a cs. ás kir. osztrák póstata- 
karókpénztárnál nyittatott csekk
számlája utján pénzküldeményeket 
közvetít az olaszországi cszlrák és 
magyar hadifoglyok és internáltak 
részére, illetékes helyről azt a fel
világosítást kapja Budapesti Tudó
sító, hogy a Deutsche Bank m. kir. 
postatakarékpénztárnál is külön 
csekkszámlát nyittatott erre a célra. 
Az összeget, amelynek ellenértékét 
Lírában juttatják el Olaszországba, 
bármely magyar királyi póstataka- 
rékpénztáruál vezetett csekkszámlája 
javára. A befizetési lapot a Deutsche 
Bank vagy a m. kir. postatakarék
pénztár Budapesten a bank számlá
jára díjtalanul bocsátja az érdekei
tek rendelkezésére.

— Megvonják a hadisegályt a 
dologksrülö nőktől. A borsodiuegyui 
gazdasági munkabizottság tegnapi 
üléséből feíhivast intézlek a községi 
bizottságok tagjaihoz, hogy mindenre 
kiterjedő figyelemmel es buzgalom
mal végezzek feladatukat s kövesse
nek el miuveut a maguk körében, 
hogy a tavaszi szántás-vetési mun
kálatok akadály nélkül elvégezhe
tők legyenek. Különösen arra kérték 
fel a községi bizottságokat, hogy 
gondosan ügyeljene arra, hogy min
den hadisególyt élvező asszony ve
gyen részt a gazdasági munkában 
és azoktól az asszony októl, akik csak 
a segélyt húzzák és nem akarnak 
dolgozni, haladéktalanul vonják el a 
segélyt.

— A háború alatt férjhez ment 
nők seyelye. Érdekes kérdésben ho
zott elvi döntést a póuzügymiuiszter 
Kimondotta, hogy oiyau esetekben, 
amikor a hadbavonult katonai szol
gálata teljesítése közben lép házas
ságra, a bevonultak gyámolitás nél
kül maradt családtagjai, tehát fele
sége és édes vagy mostohagyerme
kei is, amennyiben az előirt egyóbb 
feltételek megvárniuk, allaiui segély
ben részesíthetők, de csak akkor, ha 
a szóban forgó családtagokat a had- 
bavonu ás előtt is a hadbavouuit 
családtag tartotta el.

— Nincs spárgahiány. Kereske
dőinket és mindazokat, akik a spar- 
galiiáuyt érzik, figyelmeztetjük a 
Pécsi K^reskadeimi és Iparbank li. 
T, pécsi áruosztályának mai sza
munkban megjelent hirdetésére és 
ajánljuk a pécsi papirspárga és 
zsákzsineg beszerzését, mert az a 
kender fonalat teljesen pótolja s jó, 
erős és olcsó.

V
/
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—  Mágnás Miska. Február 12-óa 
ünnepi külsőségek között lezajlott 
az idei szezon első nagy operett- 
szenzációja ; a Király Színház be
mutatta a Szirmai Albert uj ope
rettjét, a Mágnás Miskát. Szirmai 
Albert uj bűbájos zenéje, a „Mágnás 
Miska" egyszerre raaglepte a nagy
közönséget szópsépgégóve'. Ez a 
muzsika az intenveutió és tudás sze
rencsés egyraásratalálása. Szirmai 
Albert azokat is meglepte, akik ré
gen és nagyon sokat vártak tőle. 
Olcsó, triviális eszközök nélkül is 
megtalálta zenei megszólalás módját 
sőt az operettben nélkülözhetetlen 
utat a népszerűséghez. Muzsikája a 
buja gazdasággal virágzik és a me
lódiák végtelen foh ondárát futtatja 
liitmusérzéke a felszabadulás leimé- 
nyesságéval tör utat magának és 
egy sereg bravúros ének és tánc
számmal tűzdeli tele a zenekönyvet, 
mely finom Ízléssel és könnyed iz- 
moseággal megépített finálékban kul
minál. Nagy sikí-re, mellyel a közön 
séget is megnyerte, csak zajas és 
külsőségekben megnyilvánuló iga
zolása annak az elismerésnek, mely 
Szirmai A'bert tehetsége iránt eddig 
benső tisztelői körében megnyilvá
nult. »Hoppasza Sári* és »Ciutányó- 
ros nóta* a cirne a „Mágnás Miska" 
legzajosabb sikerű két számának. Az 
operett két gyönyörű keringőjo * \  
nő szivét ki ismeri?* és «Ugy sze
retnék boldog lenni* örök kedves 
nyomot hagy a hallgatórá'. Nagy 
sikere van még az »Oh suhogó se- 
lyemázá* cimü dalnak is. A végte
len bájos operett teljes zenéje két 
füzetben jelent meg. Egy-egy füzet 
ára 3 korona, Kapható a kiadónál; 
Kóssavölgyi és Társa C3. óvS kir. ud
vari zenemű és könyvkereskedőnél, 
Budapest IV. Szervita-tér ő. ____

ÓVJATOK
a csukaszürkéket 

25  év  óta kipróbált

Kaiser-féle

a 3 fenyővel.

Milliók használják

Köhögés
rekedtség, hurut, elnyálkásodas 
fojtőköhögés és t.ukhurut ellen 

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

Nagyon jóízű bombon.

1 eüom ag á 20  é s  4 0 1 . 1 doboz á 60 i.
Kaphatók : Hrabéczy Kálmán 
drogériájában, Kincsessy Peter, 
Kádár Gyula, Kardos Zsiumond 
és Éhlert Gyula gyógyszertárá

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

Imre gyógysz. Nagymihály

Menyasszonyi kelengye
bevásárlásnál ajánljuk
Szegő Sándor

ruhaáruháznak nagy fehérnemű ősz 
lályát. Esőlrangu áruk, olcső árak.

íhm(\ birtok olasz Iroitoi.
Budapest, márc. 9.

Az osztrák-magyar vezérkar jelen ti:

Orosz és Délkeleti hadszíntér :

Nincs újabb esemény.
Olasz hadszíntér:

A délnyugati harcvonalon a harci te
vékenységet az időjárás még mindig kor
látok közé szorítja, A Col di Lana sza
kaszon és a Monté san Michelén teg
nap élénkebb tüzérségi harcok folytak.

I lÖ F E R  a ltá b o rn a g y ,
a vezér kan főnök helyettese.

Verdun egyik főerödje elesett.
Berlin, márc. 9.

A nagy főhadiszállásról hivatalosan jelentik :

Nyugati hadszíntér:
A tüzérség tevékenysége mindkét részen ismételten 

nagyobb élénkségre fokozódott.
A Meson de Champagne-i majornál annak az árok

nak nyugati része, amelyben tegnap kézigránát harc 
folyt, ismét a franciák kezére jutott. A Maastól nyu
gatra csapataink a Bois des Corbeauxban (Rabén wald) 
még ott levő" francia fedezékek kitakarításával vannak 
elfoglalva.

A Douaumonttól délre levő' állásunk és a Voevre 
vidékén húzódó vonalak közti összeköttetés megrövi
dítése eéljából a folyótól keletre a poseni 6. és 19. tar
talékezred, a 9-ik tartalékhadosztály parancsnokának, 
Guretzky-Corniz gyalogsági tábornoknak vezetése alatt 
erős tüzérségi előkészítés után fényes sikerű éjjeli tá
madással elfoglalta Vaux falut és a hasonlónevü pán- 
céleró'döt, valamint az ellenség számos csatlakozó erő
dítését.

Verdun környékén nagyszámú légi harcban repülőink 
maradtak győztesek. Egész bizongos, hogy 3 ellenséges 
repülőgépet lelőttünk. Összes repülőgépeink visszatértek. 
Több vitéz vezetőjük megsebesült.

Verduntól nyugatra és délre fekvő községekben 
ellenséges csapatokat bőségesen bombáztunk. Egy francia 
repülőgéprajnak Metz erőditési körletében történt táma
dása folytán 2 polgári egyén meghalt és több magán
épület megsérült. A légi harcban a rajvezető repülőgépét 
lelőttük, őt magát elfogtuk, kísérője pedig meghalt.

Keleti hadszíntér:
Az előőrsi állásaink ellen intézett orosz előretörések 

sehol sem jártak sikerrel. Mint utólagosan jelentik, 
egyik léghajónk a Minsk felé vezető útvonalon a vasúti 
építményeket, valamint az ellenséges csapatokat Minskben 
a március 8-ára virradó éjjelen megtámadta.

Balkán hadszíntér:
A helyzet változatlan.

Papirzsineg
kenderfonalat, spárgát és kötelet 
teljesen pótol. Jó, erős és 
olcső. Minden vastagságban 
azonnal szállítható pécsi raktá
runkból. Kívánatra minták és 
árajánlat vágott zsákzsinegről is.

Fehér superior
csomagoló papir, legjobb 
minőségi, 40, 50 és 60 kg.-OS 
63x90, 100 és 120 kilogrammos 
90x126 nagyságban pécsi rak
tárunkból a z o n n a l  szállítható. 

Előnyös árak.

Pécsi Kereskedelm i és Iparbank Részvény- 
i-i társaság áruosztálya Pécsett. i-i

most igen alaposan kell 
védekeznünk, mert kolera, 
vörheny, kanyaró, typhus, 
himlő és egyéb ragályos 
betegségek most fokozot
tabb erővel lépnek fel, mint 
más időkben, miért is szük
séges, hogy minden ház
tartásban egy megbízható 
fertőtlenítő szer kéznél le
gyen. A jelenkor legmegbíz
hatóbb fertőtlenítő szere a

szagtalan, nem mérgező, 
olcsó és eredeti üvegekben 
1 koronáért minden gyógy
szertárban és drogériában 
kapható. Hatása Löffler, 
Vertun, Petrik, Vas stb. 
intézeteinek vizsgálatai sze
rint gyors és biztos, miért is 
az összes orvosok beteg
ágyak fertőtlenitésér, anti- 
septikus kötözéseknél (se
bekre és daganatokra), kéz- 
és arcmosásra és ragályok 
elhárítására stb. mindenkor 
ajánlják.

finom, gyenge pipere- 
szappan, lysoformot tartal
maz és antiseptikus hatású. 
Alkalmazható a legkénye
sebb bőrre is: szépiti, meg- 
puhitja és illatossá teszi a 
bőrt. Egy kísérlet és Ön a 
jövőben kizárólag ezen 
szappant fogja használni. 
Ára 1 korona 60 fillér.

nti
erősen antiseptikus hatású 
szájviz. Szájbüzt rögtön és 
nyomtalanul eltüntet és a 
fogakat konzerválja. Hasz
nálandó továbbá orvosi
utasítás szerint toroklobnál, 
gégebántalmaknál és nátha 

esetén gurgulázásra. 
Néhány csepp elegendő

egy fél pohár vízre.

[illír.
Az összes lysoformkészit- 
mények kaphatók minden 
gyógyszertárban és drogé
riában. Kívánatra bárkinek 
ingyen és bérmentve meg
küldjük az „Egészség és 
fertőtlenítés" cimü érde

kes könyvet.

Dr. Keleti cs w in p
ttpieli gin, Ijptslti,
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=  könyvnyomdája és papirkereskedése =  
SATORALJAUH£LY, KAZINCZY-UTCA 5. sz.

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

— — MMMHMMmmmnnnBaBUMtMa a

N Fateömagyar ország? Hírlap" kiadóhivatala.
t e l e f o n s z á m  l ó  Hirdetések jutányos árban felvétetnek t e l e f o n s z A m  io

a

tavasz és a d r á g a s á g
Az áremelkedések ma már óriási méreteket öltöttek 
és éppen ezért örömmel értesítem a nagyérdemű 
közönséget, hogy idejekorán sikerült a szokottnál 
is jóval nagyobb készleteket felhalmoznom és az 
árukat a beszerzés arányában olcsón bocsájtom 
rendelkezésére. Mindenesetre ajánlatos mielőbb 

szükségletét fedezni.

Csakis legújabb dolgok:
Női felö ltök, gyerm ekruhák, 
blous, alj és pongyolákban. A  
legszebb m odellek, kosztüm ök  
és ruhákban . Elsőrendű m inő
ség i férfi és női fehérnem űkben, 
harisnyák, kezlyU k és ztseb- 
-■  kendőkben. =—

S Z E G Ő  S Á N D O R
nagyáruháza Sátoraljaújhely, Fö-tér.

Felelős szerkesztő: Landcsntann Miksa

Tisztelettel értesítem a m. t. közönséget, hogy a

Klein Kál-féle üzletet
megvettem, azt azzal szemben levő Rákóczi u. 6. 
számú házba helyeztem át és saját nevem alatt 
tovább vezetem. Amidőn ezt a tn. 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

A
SALGÓTARJAN1

Kőszénbánya Részvénytársulat
szénterme'kei (szobafüte'sre és ipari czélokra)

NEUMAN JENŐ cégnél
Sátoraljaújhely

rendelhetó'k meg. Ugyanott legjobb minőségű apró és 
durva szemű kélszer mosott kovács szén és koksz 

valamim porosz b riket kapható.

Superfosfát-m űtrágya Káli-só

Nyomatott Landesmann Miksa és Társa könyvnyomdájában Sátoraljaújhely.
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