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Takarodó.
Ezt a kürtszót ismerjük már. 

Legutoljára akkor búgott, amikor 
Gallipolin szedte össze sátorfáját 
az entente. Takarodó, visszavo
nulás, — és mégis úgy próbál
ják zúgni, mintha diadal lenne. Ha 
verset szednének rá, ezt kellene 
rímbe szőni: senki, senki, nem 
tud olyan jól, visszafutni, elvo
nulni, mint mi.

Most a verduni és a rheimsi 
francia csapatoknak szól a taka
rodó. Néhány napja még csupa 
győzelmi mámor, csupa elbizako
dottság szólt belőlük. Nemzeti 
büszkeség övezte körül Petain 
generálist, a verduni vár védel
mezőjét, akitől a várat sohase 
szerzik meg. Es a közismerten 
bőbeszédű angol hadvezérek 
egyike már nyilatkozott is : csak 
hadvérezzenek el Verdun falai 
alatt a németek, — azután mi 
kezdjük a háborút.

Lehet, hogy kezdik, — és ezt 
bizonyára legtürelmetlenebbül a 
szerencsétlen franciák várják, — 
de nem Verdunnél és nem 
Rheims-nél. A francia vezérkar, 
jelenti be a Daily Mail a leg
újabb diadalt, „stratégiai össz
pontosítás céljából,“ Verdun és 
Kheims körül elrendelte az álta
lános visszavonulást. A sajtó, te 
szí hozzá, a vezérkar elhatározá
sát örömmel üdvözli. Ugyanolyan 
örömmel, mint a minővel a Gál- 
lipoliról való futást köszöntötte 
és aminővel, tavaly, az oroszok 
gyors visszavonulását elsőrangú 
diadalnak minősítette, Az enten 
tenak másféle diadalai nincsnek, 
— a relirádát tekinti bravúros 
stratégiai műveletnek.

Valami azonban mégis ellent
mond ennek a nemzeti örömnek 
Az angol lap jelentése szerint ez 
a visszavonulás „a várt segéd
csapatok elmaradására való te
kintettel" következett be. Ennek 
csak nem örülnek őszintén a fran
ciák. Es vájjon honnét várták 
ezeket a segédcsapatokat ? Ang
liából, a hol az általános védkö 
telezettség is nehezen szüli meg 
a harcképes sereget? Vagy

Olaszországból, a hol eredmény
telen maradt minden bizgatás, a 
mely arra akarta rávenni Saland- 
rát, hogy Németországnak hadat- 
üzenjen és a nyugati frontra csa
patokat küldjön? Lehet, hogy 
innen is, onnan is, — a magára 
hagyott francia sereg, a legna
gyobb erőfeszítés mellett is, irtó
zatos munka és szörnyűséges 
véráldozat árán se tudja a néme
tek támadását tovább állani. Ott
hagyják Verdunt, a bevehetetlent 
otthagyják az oly makacsul tar
tott rheimsi frontot és otthagyják 
a n»gy haditanácson oly fényesen 
megalkotott tavaszi olfenziva 
tervét.

Retirálj, retirálj . . . így hang
zik a takarodó igazi szövege. 
Hogy meddig tart ez az „önkén
tes* visszavonulás, nem tudni. A 
térkép azt mutatja, hogy Párisig 
aligha lesz megállója. Ott, bizo
nyos, minden erőt újból egybe 
fognak halmozni, minden muní
ciót ét energiát tüzbe fognak 
küldeni az ellenséggel szemben. 
De a fővárosát védelmező ország 
a hadjáratban oly erkölcsi hát
rányba jutott, hogy azt még az 
se teheti jóvá, ha a főváros hosz- 
szu ideig sikeresen tudna ellent- 
állni az ostromnak.

Szívesen osztozunk a francia 
sajtó állítólagos örömében, amely. 
lyel a vezérkar gyors .stratégiai 
átcsoportosulását, aláhúzza. Most 
már ismerősek vagyunk az ilye
nekkel. Tavaly, amikor az oro
szok gyors visszavonulási tudo
mányát dicsőitette az angol saj
tó. egy percig gondolkodóba es
tünk : Vájjon nincs-e csakugyan 
ügyes sakkhuzás, a győzők ke
lepcébe csalása az ilyen vissza
vonulás mögött ? Es láttuk ; az 
oroszok semmi hasznát nem lát
ták az állítólagos tervszerű visz- 
szavonulásnak és az orosz földön 
hódított területek ma is a győ
zők birtokában vannak. A való
ságot semmise hamisítja meg, 
mindig az vonul vissza, aki meg
van verve, és nem azért vonul 
vissza, mintha ezzel valami ké
sőbbi terve lenne, hanem azért, 
hogy a bőrét védje.

Retirálj, retirálj, . . .  Fog még 
ez a kürtjei szólni az ententenak

Nem tudjuk hányszor, de tatán 
nem nagyon hosszú idő múlva 
utoljára. Valamely poziciót fel
adni és uj poziciót változtatni : 
akkor nem jelentene bajt amikor 
még a sereg teljes erejében van. 
De amikor az ország emberanyag 
kimeritve, a hadsereg kifáradva, 
lefogyva, az országot védő erő
sítések letörve, es amikor azok a 
bizonyos, várt segédcsapatok 
mindig vagy későn, vagy egyál
talán nem érkeznek meg, akkor 
az ilyen visszavonulásban a tel
jes kudarc köseledika betetőzés
hez. Verdun és Rheims feladása 
után nem lehc. messze az idő, 
amiKor újra szól a francia csa- 
patsknak a takarodó, a hosszan, 
fájdalmasan, lemondóan búgó 
hang.eAkkor már más a neve : 
leluvás.

feloszlik
az újhelyi polgárőrség.
f i  vezetőség utolsó napiparancsa.

A sátoraljaújhelyi polgárőrség 
parancsnoksága e hó 12-én tartott 
ülésében elhatározta, hogy tekintettel 
arra, hogy a polgárőrség működése 
kezdetén 1915, január hó 1-ón 500 
tagból állott és az akkori súlyos 
▼iszonyok között kellő emberanyag
gal rendelkezett a közrend és köz- 
biztonság fentartására, amidőn vár
megyénk 190 községét az orosz 
ellenséges hadak bírták megszállva, 
amidőn a galíciai, bukovinai és az 
északkeleti vármegyék lakosságának 
ezrei vasúton, szekereken és gyalog 
menekültek városunkon keresztül, 
sőt városunk lakosságának több, mint 
a fele szintén több hónapon át el
menekült volt, továbbá a különféle 
magyar, osztrák él német hadseregek 
voltak elszállásolásban, pihenőben és 
átyonulóban városunkban, amely 
hosszú időn át hadtápterület volt és 
többféle hadtápparancsnokságok ál
lomáshelye volt,

tekintettel arra, hogy a polgár
őrség tagjainak legnagyobb része egy 
egész és egy negyedévi működése 
alatt a több Ízben megtartott soro
zásokon katonáknak bevétetvén,

tényleges hadiszolgálatra vonult be, 
tekintettel továbbá arra, hogy a f. 
hóbau már a 42—50 évesek is be
vonultak hadiszolgálatra és igy any- 
nyira megfogyatkoztak, hogy nehéz, 
sőt lehetetlen a további szolgálatot 
akadálytalanul fentartani, mindezek
nél fogva:

1. ip/6. április hó i-étt a polgár- 
őrséget feloszlatja és arról a polgár- 
mesteri és rendőrkapitányi hivatalt 
értesíti.

2. Msgbizza dr. Ssékely Albert 
ügyvéd urat, hogy a polgárőrség 
könyveit és iratait őrizetbe vegye és 
azután a parancsnokság arcképével 
együtt Zeraplénvármegye levéltárába 
örök emlékezetül elhelyezze.

3. A polgárőrség tagjaihoz zz 
alábbi utolsó „napiparancsM-ot intézi.

N A P I P A R A N C S .
Bajtársak 1

A hazaszeretet és kötelességtudás 
hivó szavára vagy 500-an jelentetek 
meg és raegkezdtétek 1915. január 
hő 1-őn hazafias polgárőrségi mükü- 
désteket és súlyos időkben, nehés és 
kemény hideg éjjeleken át vigyáz
tatok a város rendjére és közbizton
ságára.

Emlékezzetek vissza 1 Két ország 
menekültjei, asszonyok és férfiak, 
aggok és gyermekek hosszú szekér- 
sorban és gyalogosan, hetekeD, hó
napokon át városunk utcáin keresztül 
vándoroltak a bizonytalan szomorú 
jövő elé. Az ellenség által vissza
szorított katonaság, ló és szekerész- 
táborok, hidászok pontonjaikkal 
egészségügyi csapatok, a Przensysl 
felé induló, de ittrekedt óriási marha- 
állomány embereikkel, felszereléseik
kel együtt hosszú ideig időztek háza 
tájékaitok körül és ti nem sajnáltátok 
a fáradtságot, időt és egésasógteket, 
hanem hosszú kémény téli és ziva
taros nyári éjszakákon át öt negyed
évig teljesítettétek szeretettel, hiv- 
sággal pontosan honpolgári és haza
fias köteleségteteket.

őszinte hálával mondunk nektek 
köszönetét nemes ős önzetlen műkö
désiekért, ma, amidőn elhatároltuk, 
hogy f. évi április elsejével a polgár
őrség működését beszüntetjük, mert 
— Istennek legyen hála érte — 
vármegyénk és városunk felett a  
közvetlen veszedelem elmúlt, soraitok 
pedig nagyon megritkultak, mert a
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bajtársak nagy része lassankiut hadba- 
vouult éa a rendes katonaságnál 
teljesíti hasafias kötelességét.

Fogadjátok köszönetünket ás el
ismerésünket, hogy segítségünkre 
voltatok e nagy emberbaráti műkö
désünkben, aaon kevesek is, akik 
még itthon maradtak és aaok a sokak 
is, akik harcba vonultak, hogy segít
sék nemietünket a diosSséges nagy 
győzelemre!

Velünk együtt fohászkodjatok, 
hogy Isten tartsa, Isten óvja mi édes 
magyar hasánkat és felséges koro
názott királyunkat I

22. uim (2)______________

Ujhely város isig-vérig magyar 
népe a hagyományos lelkesedéssel, 
a mostani nagy idók uj tanulságain 
is errSsodOtt hasafias érzésekkel ün
nepelte meg szerdán nemzeti törté
nelmünk örök emlékezetű napját, 
március lö-ét. A házakon lengő zász
lók hirdették az ünnepet s e szivek 
érzései áldoztak nemzeti múltúnk 
ragyogó emlékezetének.

Egyetlen foltja volt Ujhely ün
nepének az, amiről egyébként la
punk más helyén Írunk, hogy egyes 
tanintézetek túlságos kényelemsze
retettel elégnek tartották, hogy szü
netet adtak, de ünnepséget nem 
rendeztek. Annál nagyobb dicséret 
illeti meg azokat az intézeteket, a 
melyek lobogó lelkesedéssel és fé
nyes keretek között ünnepelték meg 
mároius idusát. így szép ünnepség 
volt a polgári fiúiskolában, de kü
lönösen kiemelkedett a kereskedelmi 
iskola ünnepélye, amelyről az aláb 
biakban közlünk részletes tudósítást.

Délután 4 órakor az intézet if
júsága a Kossuth szobornál tartott 
rövid ünnepséget, amelyen Weisz 
Arthur beszélt, Itósenberg József 
József szavalt, és az ifjúsági ének
kar énekelt.

Délután fél 5 órakor a városi 
azinháaban, melyet szép közönség 
töltött meg, kitűnő műsorral tartott 
az ifjúság hazafias ünnepélyt.

Az ünnepély a Hymnusz eló- 
neklésével kezdődött, mely után 
Stalter Róza szavalta el a nemzeti 
dalt. Hubay Kálmán ügyes és tar
talmas alkalmas felolvasmány után 
Rósenberg Ödön szavalta el Somo
gyi János zongora kísérlete mellett 
aa Imádkozik a Király c. melódrá
mát. Uajd Goldstein Nándor szavak.

A műsor egyik fénypontja volt 
a következő szám, a Mi a haza c. 
melódrámát, melyet Hegedeös Klára 
kisasszony igazán meglepő szavaló- 
tevékenységgel, gyönyörű szépen 
saavalt és Fuohs Margit k. a. zon
gorán nagyon szépen kisért. Majd 
Fuohs Margit kiváló készültséggel 
két szép és nehéz darabot játszott 
el zongorán. Nagyon sikerült volt 
Barna Rezső szavalata is, úgyszintén 
az utolsó szám, Sole Etel kisasszooy 
szép éneke, melyet Hegedeös Klára 
kisért zongorán.

A közönség nagy tetszéssel és 
lelkesedéssel hallgatta végig a szép 
hazafias műsort, s viharos tapsokkal 
adott kifejezést elismerésének.

Este a Színház-étteremben köz- 
vacsora is volt, amelyen a kozőhajnak 
engedve Dómján Elek ev. .lelkész 
méltatta tüzes hazafias érzéstől át
hatott és gyönyörű beszédben a nap 
jelentőségé?.

Újabb kitüntetések
a 10-ik honvédf yalojjezredben.

Á 10*es honvédek vité* hadi- 
tetteiről már sokat írtak a hivatalos 
jelentések és az újságok s termé
szetes, hogy fiaink bátor és hős cse
lekedetei a hadseregparancsnokság 
legteljesebb elismerésével találkozik, 
ami mindannyiszor egy sereg kitün
tetésben nyer kifejezést. Legutóbb a 
következő honvédeket tüntették ki :

Elsőosztályu ezüst vitózsógi ér
met kaptak : Droppa Gábor, Har á* 
oyi Menyhért, Walter Zsigmond 
tartalékos hadnagyok ; Weisz Jó
zsef, Both József, Pók Dezső, Baghy 
Béla, Győri IstváD, Margaria Achira 
Sárkány. József Szalmási Béla, 
Bozzay Lajos, dr. Janák Viktor, 
Havas Emil, Adorján Sándor zászló
sok ; Szabó Károly tart. hadapród- 
jelült; Lengvári József I, oszt. pat 
kolóraeater, Bokor Lajos, Szeüdrei 
Bálint, Sípos János, Béres Miklós, 
Molnár János, Édes Sándor őrmes
tereknek; Tuza János, Schwaicz 
Mayer, Varga János, Priszter Hen
rik, .Ligethy Béla szakaszvezetők; 
Kocsis Tamás őrvezető, Ave-Mária 
Frigyes, Vincze Imre honvédek.

Másod osztályú ezüst vitézségi 
érmet kaptak : llykovics Jenő tart. 
hadnagy, Arnótfalvy András tart. 
zászlós, Klein Jenő hadapródjelölt, 
Fekete Gyula őrmester, Stern Ár
min egyéves önkéntes szakaszve- 
zető, Bacsó János, Frecska Mátyás 
szakaszvezetők, Gombás Jáuos, Kö
les István, Domány Artúr tizedesek, 
Goldstein Mór egyéves önkéntes ti
zedes, Orosz Janó3, Hodobás István, 
Balkovics Mihyly, Nadelsumpf Jó- 
fcsef, Petráss László, Szalay Sándor 
őrvezetők, Potsoi Károly, Szappa 
yos Bálint, Tóth István, Lakatos 
Aodrás, Kopcső Síndor, Lőrincz Fe
renc, Schraiedtsteriing Jakab hon
véd, Viucze Antal árkász.

Bronz vitézségi érmet kaptak : 
Obeda János, Marhofer József. Fir- 
ku'a János őrvezetők, Seres Artúr, 
Tóth Isaszegi Mihály, Lénárt An
drás, Gömöri litván, Kleiu Dezső, 
Viszlokay János, Balog Ernő hon
védek, Dobos László, Bárcii József 
főápolók.

A tavaszi munkákról.
Mennyi kenyér jár a hadi
fogoly munkásoknak ?

A kormány tudvalévőén elren
delte a törvényhatósági és járási 
gazdasági munkabizottságok meg
alakítását. Ezek a bizottságok, a 
melyeknek hivatása a tavaszi szán
tás-vetési munkának a rendelkezésre 
álló összes munkaerő heves beosz
tásával való biztositása, már meg
kezdték működésűket.

A földmive.ésügyi miniszter már 
értesítette a vármegyei gazdasági 
munkabizottságokat, hogy minden 
egyes törvényhatóság részére a már 
eddig is ott foglalkoztatott létszá
mon felül háuy újabb hadifoglyot 
foguak rendelkezésükre szállítani.

Az igavonó elő pótlására a ka
tonai hatóságok az utolsó napokbau 
már több ezer lovat adtak ki a gaz
dasági munkálatok elvégzése cél
jából.

A belügyminisztérium leiratban 
közölte a törvényhatóságokkal, hogy 
a hadifoglyok nem kaphatnak na 
gyobb kenyéradagot, mint a hazai

gazdasági munkások ; mivel azonban 
a listtadagok megállapítására vo- 
uatkozó kormányrendelet a búza-, 
rozs- és árpalisztre, vagy ezek ke 
verékáből őrölt lisztre vonatkozik, 
természetesen nem esik kifogás alá, 
ha a munkaadó a hadifoglyoknak a 
búza, árpa vagy rozslisztben kiszol
gáltatni kötelezett kenyóradagok 
mennyiségét tengeriliszt vagy bur
gonya hozzáadásával fölemeli.

S zappan t
főznek a falusi asszonyok

Az elhullott sertések 
zsírját használják föl.

Az utóbbi időkben hihetetlen 
magasságra emelkedett a szappan
nak ára is. Ezelőtt egy évvel még 
csak 80 fillért fizettünk a közönsé
ges mosó szappan kilogrammjáért, 
ma ez 4 korona. A drágulás érthető 
mert kevesebb a zsiradék, a keres
let kínálat elvénél fogva, tehát meg
történt a drágulás, amely azonban 
még nem érte el a maximumot. Fi
zetünk majd még többet is a szap
panért.

A háziasszonyok közül sokan 
úgy igyekeznek magukon segíteni, 
hogy nyers zsiradékokat vásárolnak 
s megveszik a szappan többi alko
tórészeit is és otthon főznek szap
pant. Egyik-másik célt is é r ; a leg
több azonban nem tud faggyúhoz 
jutni és igy mégis csak kénytelen a 
drága bolti szappant megvásárolni.

Az újhelyi kereskedők egy idő 
óta azt tapasztalják, hogy a falusi 
asszonyok nagy mennyiségben vá
sárolják a szappanfőzéshez szüksé- 
gelhető anyagokat, ami aunak a bi
zonyítéka, hogy faluhelyeu is kezd 
divattá válni a szappangyártás. Ha 
ugyanis egy-egy kövér sertés elhull, 
ennek zsírját a falusi nép nem tudja 
másképen értékelni, mint úgy, hogy 
szappaut főz belőlele. Ez eddig még 
nemcsak hogy nem baj, de sőt di- 
cséretreraóitó cselekmény, mert most 
már a köznép is föleszméit s ha ilyen 
csapás éri, valami kis hasznot mégis 
csak húz belőle. Előbb, ha sertése 
elhullott, azt raindeuestől odaadta a 
cigányoknak, vagy elásta a falu vé
gén s egy fillér haszna som volt be
lőle, Ma szappant főz a zsírjából, 
amint azt vásárlásai mutatják. Most 
már csak az a kérdés, hogy az el
hullott, vagy betegen leölt sertésnek 
húsát megsemmisitik-e teljesen, vagy 
nem s hogy vájjon nem csempész
nek-e abból valami', a piacra?

Abból, hogy a szomszéd falusi 
asszonyok nagy mennyiségben vá
sárolják a szappanfőzéshez szüksé
ges anyagokat, arra következtethe
tünk, hogy elég gyakoriak a sertés- 
betegségek s hogy — sajnos-—nagy 
számban hullanak el sertések. Ha 
igy áll a dolog, hogy az elhullott, 
vagy betegen leszúrt állatokbó' 
semmi se kerülhessen piacunkra, ne 
hogy egye* kapzsi emberek lelkiis- 
meretlensége a lakosság testi egész
ségét, vagy életét veszedelembe 
dönthesse. Különösen óvatosaknak 
kell lennünk a mai nehéz időkben, 
amikor mindenféle járványos és nem 
járványos betegségek leselkednek 
reánk s amikor a betegségek ellen 
való védekezés is sokkal nehezebb, 
mint normális időkben.

/ ~

jftnvéöelmi gazdasági tanács.
A hivatalos lap tegnapelőtt! 

száma egy kormányrendeletet közöl 
amely a mezőgazdasági nehézségek 
leküzdésére és aa idei .termés bizto
sítására vonatkozó intézkedéseket 
tartalmazza. A körrendelet Honvé
delmi Gazdasági Tanácsot tervez 
három mezőgazdasági ügyasztálylyal 
melynek feladata :

1. A hadiszolgáltatások, kato
nai rekvirálasok, beszállásolásolások, 
lovak és jármüvek szolgáltatása, 
hadicélokra szükséges munkások ki
rendelése, térítési és kártérítési igé
nyeknek, a mező- és erdőgazdasági 
üzemerővel, a mezőgazdasági ter
meléssel, valamint a különbéző ipar- 
üzemekkel összes katonaügyi igaz
gatási elvek kérdése és javaslatok 
elbírálása és végrehajtási módoza
tainak kijelölése, a figyelemreméltó 
általános panaszok lehető raegszüu- 
tetése iránti intézkedések előkészí
tése.

2. a gazdasági szabadságolások, 
a munkáscsoportok kirendelése és a 
felmentések tekintetében felmerült 
elvi kérdések tisztázása ;

3. a katonai munka-, ló- és iga
erőknek rendelkezésre bocsátása.

H Í R E K .
— Akik nem Ünnepeltek.

Nagy csodálkozással értesülünk 
arról, hogy Ujhelyben több tan
intézet akadt, amelyek nem tar
tották szükségesnek, hogy az idén 
külön ünnepséggel üljék meg 
március 15-ét. Nem keresünk 
ebben semmiféle bántó tendenciát, 
mert hiszen szívesen elismerjük, 
hogy ezen intézetek vezetőségének 
a hazafiassága is, csak úgy, mint 
a többieké, minden kétségen 
felül áll, csak valami érthetetlenül 
téves felfogás vezethette ezeket 
az intézeteket, akik az idén nem 
ünnepelték meg a márciusi nagy 
napot. Részünkről igen helytelen
nek tartjuk ezt az intézkedést, 
mert ha igaz lehet is az, hogy a 
mai napokban minél kevesebb 
szónoklatra és minél több cselek
vésre van szükség, azonban az 
itjuság hazafias érzését ápolni és 
fejleszteni semmiesetre sem lehet 
felesleges dolog. A szünetet úgyis 
megtartották; miért ne lehetett 
volna tehát ezt a szünnapot erre 
a nemes célre felhasználni, amint 
azt más intézetek nagy sikerrel s 
a szülők és az egész közönaég 
meleg elismerése mellett tették is.

—  Veres Kereszt gyűlés Király- 
helmeczen. Gróf Ma i l á t h  Józsefné, 
a bodrogközi iparpártoló szövetség 
elnöke március 12-óre Királyhelmecre 
gyűlést hivott össze > bodrogközi 
Vörös Kereszt fiókegylet megalakí
tása végett. A meghívóra nagyon 
sokan gyűltek össze, az egész Bodrog
köz képviselve volt. A gyűlésen rézzt 
vettek grófi páron kívül gróf Mailáth 
Erzsébet, Stefánia és Mária contessek, 
gróf Mailáth Pál és gróf Széchenyi 
Pál Imre (Budapest) is, akik mindnyá
jan beiratkozott a bodrogközi Veres 
Kereszt fiókegyletbe. Gróf Ma i l á t h  
megnyitó szavai után Bencsik Béla 
főszolgabíró jelentette, hogy a bodrog
közi Vörös Kereszt fiókegyletbe már 
ie közel százan jelentkeztek felvé
telre. Erre az elnökló grófaó a 
bodrogközi Vörös Kereset fiókegyle-
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tét iueg»l»kultn»k jelentette ki. A 
gyUlée gróf Meiláth Jócsefué, gróf 
Seéohenyi E rnőd, dr. Weinberger 
Jóisefnó, báró Sennyty Uiklóa, dr. 
Eerku Róbert, Bencéik Bélé, Maaatich 
Antal, Zombory üóaa, dr. Han Sáudur, 
Bálint UeasS és dr. Euohs Emil 
tagokat egyhangúlag válaaatmányi 
tagoknak válaiatotta meg. Esután a 
választmány tartott illést, amelyen 
megalakult a tisetikar. Elnökké egy
hangúlag báró Sennyey Miklós, 
nói társelnökké gróf Mailáth Jóisefné, 
aleluökké Bencsik Béla, nói alelnök- 
táraeá gróf Saéohenyi Ernőué, tit
kárrá dr. Weinberger József, jegy
zővé dr. üomboa Bertalan, pénztár
nokká Mitrovios Endre, gondnokká 
Oláh Ignác, egyleti orvossá dr. 
Weinberger József választatott meg.

—  A Immunnal közigazgatási 
tiaztvlaelök pőre. Hétfőn kezdte tar- 
gyaldi a kassai kir. törvényszék a 
homonnai közigazgatási tisztviselők 
bünpörét. A vádlottak: Malonyay 
Tamás, a homonnai járáB főszoiga- 
birája, Görgey László szolgabiró, 
Horvát Ármin körjegyző és Grun 
Bernát nagybirtokos. Azzal vannak 
vádolva, hogy a katonai marhavásá
rok határidejének elhallgatásával e 
marhákat a néptől olcsón összevá
sárolták és a katonaságnak jó áron 
eladva, a járás lakosságát megkáro 
sitották. Malonyay főszolgabíró ellen 
különböző hivatali visizaélések miatt 
is vádat emeltek. A hétfői tárgyalá
son csak Horvát körjegyző ügyet 
tárgyalták. A kihallgatott tanuk ás 
és több közigazgatási tisztviselő 
igazolták, hegy Horvát nem kapott 
filsőbb hatóságától utasítást a kato
naivásár határnapjának közzétételére, 
enélkül pedig a közzétételre nemcsak 
kötelezve, de jogosítva sem volt. Az 
eladók igazolták, hogy a körjegyző 
sem pressziót nem gyakorolt rajuk, 
sem nem vesztegette meg őket. A 
bizonyító eljárás befejeztével Ju 
reozky ügyész a vádat elejtette, de 
az iratoknak a fegyelmi hatósághoz 
való áttételét kérte. Védő felszó
lalása után a törvényszék a vádlottat

\felmenrette és mellőzte az iratoknak a 
fegyelmi hatósághoz való áttételét. A 
többi ügytíkbeu niég folyik a tár* 
gyalás s ítélet csak a jövő hétóu 
várható.

—  Háborúi estély a színházban.
Tegnap este S a i n y o i - M u r a e  
István védnökségével s O l á h  
litvánná rendezésében nagysikerű 
háborúi estély volt a színházban, 
melyen Zemplónmegye legelőkelőbb 
közönsége vett részt teljes számban 
s közreműködtek többek között Tar* 
nay Alajos, Fiittner Rózsi, Simonyi 
Maria és Ujhely város társadalmának 
legjelesebb műkedvelői. Az est nagy
szerű műsoráról és a holnap, szom
baton tartandó második estélyről 
keddi számuukbau részletesebb tu
dósítással leszünk.

— Előadás a kath. olvasókörben.
A kath. körben (Kazincay-u. 2ő. sz.) 
folyó hó 20-án, hétfőn O p p i t z 
Sándor c. kanonok, nagymihályi 
plébános tart előadást. A kitűnő 
előadó ez alkalommal Krupp esseni 
gyárát és a dóltiroli harcok vidékét 
fogja 50, illetve 35 vetített kép 
kiséretóaeu ismertetői. Az előadás, 
amely aktuális tárgyánál fogva is 
nagy érdeklődésre tarthat számot, 
délután 6 órakor kezdődik.

—  A brzezany I tartalékkórház 
búcsúja. A brzezany-i cs. és kir. tar
talékkórházat, amely több mint egy 
évig tartózkodott Ujhelybtn, a ka
tonai felsőbb parancsnokság sürgősen 
áthelyezte. A kórház vezetőségének 
nem volt ideje arra, hngy személyesen 
buosut vegyen mindazoktól, akik 
ittmüködése alatt szívesen támogat
ták. Ezért a kórház vezetősége és 
tisztikara ezen az utón mond szívé
lyes búcsút és köszönetét Ujhely 
város közönségének és különösen 
azoknak az urhölgyeknek, akik, 
élükön különösen ösv. J u h á s i 
Jenőué úrnővel, a kórház működését 
adakozászal, gyűjtéssel és személyes 
közreműködésükkel is támogatták.

^  nagy antik Íróasztal
E g j r  e l a d ó .  — Cim 
a kiadóhivatalban.

*  Már mindent J
hamisítanak!
Gonosz, lelketlen emberek utóbbi idő
ben értéktelen folyadékot akarnak 
lysoform helyett a közönség nyakába 
sózni, ezért tehát csakis eredeti nyolc
szögletes zöld üvegben fogadjuk el a 
lysoform fertőtlenítő szert. Győződ
jünk meg arról, hogy az üveg zárt és 
sértetlen, hogg oldalába a lysoform 
szó be van préselve és hogy a 
dugón is lysoform sző van beégetve. 

A lysoform a legtökéletesebb bevált fertőtlenítő szer, 
biztosan és gyorsan megsemmisíti a ragályt okozó 
bacillusokat, nem mérgező, kellemes illatú. Eredeti üvegje 
1 korona, bármely győgytárban vagy dogériában. Egy 
rendkívül érdekes, neves orvos tollából származó 
könyvet, melynek cime: „Egészség és fertőtlenítés" 
kívánatra bárkinek i n g y e n  és bérmentve küld

Visszavert olasz támadás.
Budapest, márc. 16.

Az osztrák-magyar vezérkarj jelenti:

Orosz hadszíntér:
A Pflanzer-Baltin .hadseregénél 'és  a Böhm- 

Ermolli hadseregcsoportnál a tüzérség tevékeny
sége mindkét részről fokozódott. Kolosztói észak- 
keletrej a 'S trypa’ mentén biztositő csapatalnk'orosz 
előretöréseket visszavertek.

Olasz hadszíntér;
Az olaszok támadó tevékenysége az Isonző- 

harcvonalon tegnap lanyhább volt. Nagy haderő
nek két kísérletét, hogy Podgora hadállásunk el
len előnyomuljon, tüzérségünk tüze meghiúsította.
A Monté San Michele északi lejtőjén az ellenség 
egy támadását véresen visszavertük. Az ágyuhar- 
cok sok helyütt éjjel is tartottak.

A karinthlai harcvonalon is tartós a tüzérségi 
tűz a Fellah-szakaszon.

Délkeleti hadszíntér:
Nincs különös esemény.

H Ö F E R  a ltábornagy ,
a vezérkari főnök helyettese,

A németek szilárdan tartják a Mórt Hommet.
Berlin, márc. 16.

A nagy főhadiszállásról hivatalosan jelentik :

Nyugati hadszíntér:
A  tüzérségi harcok hevessége F landriá

ban szem látom ást fokozódott, kü lönösön a  
tengerpart közelében. Ugyancsak erősbőd ött 
R oye é Vilié  au  Bols (Reim stől nyugatra) 
környékén is. A  Cham pagneban a  franciák  
erős, de hatásta lan tüzérségi e lőkészítés  
után m inden eredm ény nélkü l tám adták  
m eg á llásainkat Saint Souplettől délre és a  
Sonne Pisoualn-i o rszágú itó l nyugatra. Ezek  
a  tám adások nekünk kevés, n ek ik  igen sok  
em berükbe kerültek. Ezenkívü l 2 tiszt és 15 
főnyi legénység került sebesületlen fogsá
gunkba, 2 gépfegyvert zsákm ányoltunk.

A  Maastól balra a z  e llenségnek arra  Irá- 
nyuló újabb kísérleteit, am elyekk e l a  Mórt 
H őm m é m agaslatot és a z  északkeletre  fekvő  
erdő-állásokat akarta  b irtokába keríteni, 
csirájában elfojtottuk.

A  Maas és Mosel között a  helyzet vá lto 
zatlan. N lederaspachtál délre járőreink a z  
ellenséges á rk ok  hatásos tü ze lése  után be
hatoltak azokba  és szétrom boltak védalm l 
m üveket s nehány fog o llya l és zsákm ánnyal 
tártok vissza.

Belnetől délkalotre (Cham pagne) egy  
francia repülőgépet légiharcban lelőHUnk. 
Utasai elégtek.

Ellenséges repülők m a éjjel m egism étel
ték  a  labryi (Conflanstól keletre) ném át 
kórházak  elleni tám adásukat. A z  e lső tám a
dás a m árcius 13-ára virradó éjjel történt. 
Katonai kárt nem  o koztak . A  lakosság sorá
ban 1 asszony súlyosan, 1 asszony ás 2  
gyerm ek könnyebben m egsebesült.

Keleti hadszíntér:
A  harcvonal kü lönböző halyaln  járőr- 

karcok. Különös esom ány nem  fordult elő .
Balkán hadszíntér:

Nincs újság.
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Levélpapírok, számiak, fal
ragaszok, meghivők, név
jegyek és egyéfab nyomdai 
munkák a legpontosabban és 
Jutányos árban készíttetnek

u

i, Felsőmagyarországg Hírlap" kiadóhivatala.
t e l e f o n s z A m  1 0  Hirdetések Jutányos árban felvétetnek t e l e f o w s z A w  t o

a

A tavasz és a drágaság |
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.

'  r
Csakis legújabb dolgok:

Női felö ltők, 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, keztyü k  és zseb- 
■ kendőkben. —

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

Felelős szerkesztő: Landesmann Miksa
/ /

Tisztelettel értesítem a m. t. közönséget, hogy a

Klein Pál-fóle 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 1 u m e ii f  e 1 d J en ő

SALGÓTARJÁN! 
Kőszéubánya RészvénytársulatX

széntermékei (szobafütésre és ipari czélokra)

NEUMAN JENŐ cégnél
Sátoraljaújhely

rendelhetők meg. Ugyanott legjobb minő'.égü apró és 
durva szemű kétszer mosott kovács szén és koksz 

valamint porosz briket kapható.

Superfosfát-m űtrágya Káli só

Nyomatott Landesmann Miksa és Társa könyvnyomdájában Sátoraljaújhely.

/
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