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A népek,
amelyek legyverek és szuronyok 
millióival állanak szemben egy
másai két év óta, nemt udják egy
más szavát megérteni, köztük 
fekszenek, „mint hegyek, az ön- 
ámitás, a gyűlölet és a népbo- 
londitás.11 Magas hegyeket emel
tek a határokhoz indultak és 
szenvedélyek salakjaiból, nincs 
egyetlen gondolat, amely össze 
tudná kapcsolni őket a megértés 
utján való együttes haladásra. A 
német birodalom kancellárja meg
mutatta az utat, ahol a nagy célt 
minden népe a világnak megkö
zelítheti, megmutatta a módot, a 
hogy végét vethetjük ennek a 
már régen eldöntött háborúnak.

A kancellár beledörögte a 
kemény német szavakat a fegy
verzengésbe és a béke lehetősé
gének első testet öltöt alkalma a 
sajtó szárnyain futott széjjel a vi
lágba, az elzárkózott ellenségek 
vérző népeinek szivéhez. A dip
lomaták, akik békében tanácskozni 
és vitatkozni tudnak a közös asz
taloknál, ma képtelenek volnának 
egymással szavukat megértetni, 
ha a sajtó, mint az üzenet hir- 
hordója, mint a népek vágyainak, 
akaratainak, a véres küzdelem 
céljainak hűséges kifejezője, az 
az égig elzárt határukon is á t
viszi a gondolatokat, hogy így 
maradjon az egyetlen fonál, amely 
alkalmas pillanatában az időnek 
a megértés közös forrásához ve
zeti a megtévedt embereket.

Nem tudjuk mi történik az 
ellenségek földjén, de ha újság
jaik kezünkbe kerülnek, mint a 
Itszta tükörből, látjuk a képet, 
melyből tanulságot, reményt biz
tatást kapunk a magunk küzdel
méhez. Ha egy nép szenved, ott 
lappang a szomorúsága az ólom
sorok mögött ha vágyik, ha egy
szer a romok és füstfelhők felett, 
kezét békére nyújtja ott lesz en
nek az akaratnak szelíd csendü
lése a sajtó betűiben.

Közös kincse ma az emberiség
nek a sajtó, mely lelkesít, elvezet 
küzdő testvéreinkhez, álmokat sző 
gondoktól forró nyoszolyak felé a 
remények üdítő meséiből, meg- 
simogatja íáradt homlokunk és 
lassan-lassan fonja azt a vékony 
szálat, amelyet egy.zer mégis újra 
odavezeti a gyűlölködő népeket a 
szeretet és megértés most még 
árva, elhagyatott sátorához.

A mi legnagyobb és legbüsz
kébb eredményünk lesz, ha addig 
apostolkodunk, amig kinyilik szi
vünk meleg szavától a béke- 
virág , . ■ __

Franciaország magyar foglya.
Folytatás,

A háború okozta szenvedés 
iszonyú tömege érzóktelennó tehet 
mindenkit bármi egyéni sors iránt. 
Nekem mégis sokszor eszembe jut 
Búza Barna, az én zempléni földira, 
ahogy árnyalakja egy-ogy ujságje- 
lentés szelétől átsuhan a világhá
ború raórhetlen kavarodása fölött. 
Oh a zempléni föld, ez az ő nagy 
fátuma. A nagy közönség emléke
zete valószínűen csak annyit jegyez
hetett meg róla, hogy egy fiatal 
volt képviselő és publicista, aki a 
koalíciós kormány idején a függet
lenségi párt szedutt-vedett karavánja 
mellett amolyan sereghajtó szerepet 
viselt. De egész más szemmel néz 
tűk, akik néha — mint jó magara — 
közelebbről láthattuk, hogyan röp
pent ki Búza Barna neve és nép
szerűsége a zempléni híresség törté
nelmi kohójából, mint egy fényes 
gömb a csillagos ég felé, ahol 
zempléni raithologia félisteni örök 
tündökléssel integetnek. Rákóczi- ós 
Kossuth-hagyomány hiteles eleveu 
örököse. Csak ne tessék ezt a me
rész frázist finoman leraosolyogni. 
Mert ha némi nagyzolás volna 
benne, igy körvonalozta vagy akár 
körülteremtettézte Zemplén közvéle 
tnénye Búza Barna kicsi alakját, 
alighogy Sátoraljaújhelyben mint 
kezdő ügyvéd és kezdő vidéki uj- 
ságiró szerepelni kezdett. PottÖn kis 
termet, körforraáju arcú nyersen 
okos vonásokkal és kutató nézésű 
szemekkel. Bezzeg ez a csepp újhe
lyi fiská'i* (Kossuth Lajos is Uj- 
helybeu ügyvédkedett) napról-napra 
nőtt és emelkedett a lelkes hívek 
vállain bele a nagy újhelyi legenda 
keretébe, Sokau kísértették meg előtte 
(jó magamnak is volt rá egyszer 
po'itikai mozgalmakkal kapcsolatos 
alkalmam), hogy az újhelyi polgá
rokban Rákóczi ós Kossuth elaludt 
hagyományát keltegessék. De a raé- 
lalelkü újhelyi iparosok, a fontol
gató újhelyi kereskedők, akiket a 
nagy múlt és a dicső példák hordo
zóivá avattunk, csak rázogatták fe
jeiket csak simogatták szakállaikat 
ős csendepen mosolyogtak. Haj, haj 
régen volt az, más idő volt az, ma 
a főispán ő méltósága a mindenható 
urunk. De hogy megjelent Búza 
Barna, szavától ós tollától egyszerre 
főipattant az ősi varázslat rozsdás 
zára és egetvivón kitört a nagy 
elődök prófétaszelleme. Mintha kékes 
láng csapott volna ki az elasztott 
ősi talajból, a fanatizmus futótüze 
ragadta a telkeket, Rákóczi ós Kos
suth hagyománya izzott a levegőben. 
A já.uber nehézkes iparosok, a szer
vetlen és --zámitó kereskedők éroes

harcsorokban ellenállhatatlan ro-1 
harara zúdultak az ódon, fakó me
gyeháza, a régi párthatalom és a fő- 
ispáui zsarnokság dacos mentsvára 
elten. Akik a csodás változást látták 
még ha hűvös bírálók voltak is, bi
zony mondogatták : Ez Rákóczi Fe
renc en miniatűré, ez Kossuth La
jos zsebkiadásában. Élete jelszavául 
választhatta volna ő is Kiss József 
büszke versrefróujót; „A gnómok 
fajából való vagyok*4. Ő az valóban 

zempléni gnóm, aki a föld mély
ségéből kipattanva megtestesíti a lo
kális ihletet, összefoglaja annak a 
földdarabnak minden titkos erejét, 
sugárzó fénnyé változtatja minden 
rnjtelmes sugallatát. Nem hiába hí
res hegyaljai bortermelő, ott a ki
égett vulkáuok legmélyebb parazsát 
sziporkázta szét.

Milyen kiszámíthatatlan a hiva
tás és végzett útja I Bűz?. Barna el
indult Rákóczi és Kossuth tündöklő 
nyomán, Kossuth csillaga után elju 
tolt Amerikába, Rákóczi csillaga 
fónylett Franciaország felől, s ime 
belezuhant ott a messze idegenben 

egy sötét verembe. Valahogy 
megfordult a történelmi sors kereke 
ott kezdi, ahol a zempléni dicső 
elődök csak végezték. Sőt neki a 
száműzetés keserű kenyere helyett 
komisz fogolykoszt is jutott osztály
részül.

De hát miért nem akarják a 
megveszett franciák épen a zemp
léni gnóraob hazaereszteni, holott ré
gen közöttünk sétálhat Hódervary 
Lehel, az ő amerikai utitársa és egy 
darabig francia fogolytársa is, aki 
tudvalevőleg a magyar parlament 
legdaliásabb legényei közül való. A 
miniszterelnök értesítéséből megtud
tuk, hog Búza Barnának az ismételt 
orvosi vizsgálatok purgatoriumán 
keltett áthaladnia. Az első, Brest 
várában, katonai alklamatlanságát 
állapította meg és azért hazabocsá
tását is ajánlotta, de a lyoni felül 
vizsgálat, amely bizonyosan telesz
kópos nagyitólenesével nézte végig, 
félelmetes katonai értéket fedezett 
fel benne. Istenem, ezek a francia 
bizottságok talán Prokrusteságyba 
is fektetik őt, kinyutják összezsugo 
ritják tagjait, ahogy nekik tetszik ? 
Megvallom azonban, föl tudom tenni 
azt, hogy abban a szigorúbb lyoni 
bizoitságban akadt olyan látnoki 
ÖsztönU orvos is, aki egyszerre rá
jött arra, hogy Búza Barna valóban 
gnómok fajából való és úgy keltett 
hinnie, hogy ha hazabocsátják, ki
sugárzásától nyomban uj szikrát 
fognak az elfáradt harcosok.

Csak elő most azzal a kitömött 
alkalmi internálttal, akit nem tudom 
micsoda kivételét okbój minálunk az

internálásra érdemesnek tartottak. 
Csak tömjük, tömjük ami jó busánk
kal, már hogy a kényéiről. A fran
ciák úgyis hajlandók a aaját fajtá
jukat minden más föló becsülni, eat 
az internált példányt magunk résaó- 
részéről is hivatalos bizonyítvánnyal 
bevégzzhetjük .különösen vesaedel- 
rues embernek, csakhogy kiadatásár 
ért cserében megkaphassuk a mi 
Búza Barnáukat. Azt se gondolta 
soha Búza Barna, hogy az ő áriá
két nemcsak francia katonaorvosok, 
hanem saját honfitársai is francia 
mértékkel fogják mérni, de legyünk 
meggyőződve, hogy mi csak nyes
hetünk ezen a vásáron, Tessék el
hinni, amikor a zempléni ssolgabi- 
rák pincékben és csűrökben aa el
rejtett búzát (a kis b betűst) kutat
ják az emberek csak azt kérdezik; 
Hát hol van, milyen aár alatt van 
a mi Búzánk ? (Már a nagy B betűs). 
No de reméljük, nemsokára niégis 
caak itthon lesz és majd kíváncsian 
hallgathatjuk minden siavát. Mert 
akármi tegyen az ő jövő SftjQrjpe, 
már ő marad mi közöttünk ennek a 
páratlan időnek leghivatettabb ta
núja. Talán ő látott legkevesebbet 
belőle, — hiszen két évi Francia- 
országban való időzése alatt nem
hogy Párist látta volna, de még a 
kazamattához legközelebb eső vá
roskát sem, — talán ő tudott a leg
kevesebbet is folyásáról, ámde látta 
az idők magasságait és mélységeit, 
az ő telke foglalta egybe, minden 
égető tapasztalását.

Mezei Ernő.

■ .•púnk m ai szám a 4  o ldal
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Kapuzárás.
(R) Aa Izr. Népkonyha a múlt 

hó ll-én fejeate be ea évi áldásos 
működését. Bámulatos eredményt 
ért el e rövid 5 havi működésében 
is. 14,100 ebédadagot osatott ki a 
azegéoysorsu gyermekek és munka* 
képtelen felnőttek köaött. Működése 
befejezéséül kapuzáráskor az utolsó 
ebédoál 150 koronát és a felmaradt 
90 kg. lisztet osztott ki a szegények 
között. E számok fean hangon hir
detik e humánus intézmány nemes 
hivátását, e számok bátran igényel
hetik a társadalom érdeklődését és 
támogatását a jövőben is.

Fájó szívvel búcsúztak a sze
gény iskolásgyermekek e nemes in
tézménytől, a Népkonyhától, ahol 
naponta terített asztal, ialetea ebéd 
várta őket, ahol a jótékony úri nők, 
szolgálták ki őket, és nemeauivU 
urleányok nyújtották kezükbe a jó 
keoyeret. (Moat meg otthon hideg 
tűzhely várja őket és a kenyérjegy, 
amelyen ugyan rágódhatnak, hogy,

I
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minél elSbb csillapíthassák éhségü
ket.) Buosuatak a Népkonyha nagy
érdemű elnökségétől, mely érdekük
ben annyit fáradosott, kucsustak a 
nemessaivil avakuaéktél és rainda- 
aoktd), kik e nemes intéamény fen- 
állását lehetővé tették. Végül hála
telt nivvel fohásikodtak a Minden- 
haléhos tartsa meg sokáig jótevői
ket egésiségben, boldogságban, 
saüntessen meg minden bút és bá
natot és honon áldásos békét a so
kat ssenvedfi földre . . . .

Legutóbb adakoitak; oav Fuohs 
Mérné, Botter Márkusa, Grosa Deasű 
és Deutsoh Adolf (Dókus tanya) 1-1 
ebédet, dr. Kiss Aladárné Tisaafüred 
dr. Klein Károlyné 50-50  k, Me
gyei bank, Kereskedelmi bank 30—30 
Tóketerebesi cukorgyár, Laudesmann 
Vilmos Nagymihály 20—20, dr.
Grünwald Hugó, .öav. Aleiauder 
Manóné, N. N„ Felberbaum Miksáné 
Páoin, Bóth Dávidné (menekült) 
10—10, Blumenfeld Adolfnó 6, Tratt- 
ner Márkusané, Bettelheira Itóasika 
5—5, Török Maocai, Rósenberg Ró- 
asika 3 -3 , Grünwald Testvérek, 
Gelb Ignácné, Sohwarca Lajosnó 
bóros 2—2 koronát,

Tetmé8aetbeni adományok : Roth 
Adolf Bodrogsaerdahely 50 kg. bab 
Deutsoh Ica 10 kg gerstli, Windt 
Jakab 8 kg. lisat és lekvár Prinoa 
Dánielné 8 kg. bab, Neumann Jó 
asef 10 kg. lisat, Waller Aladárné 
7 I. bab, Bankegyesület Résavény- 
társaság 8 q fa, Laudesmann Adolf- 
né 20 kg. bab és 10 kg. buaadara, 
Neumann Adolfné 3 kg bab, Eoker
N. Kolbása 12 kg. lisat.

Fogadják a nemessaivü adako- 
aók a saegény gyermekek hálás 
kösaönetét.

Jegyezzünk hadikőlciönt.
Miközben fegyvereink az Összes 

haditereken dicsőséges győzelme
ket aratnak, a kormány negyedszer 
fordul a nemzethez avégbő), hogy a 
háború sikeres folytatásához és győ
zedelmes befejezéséhez szükséges 
anyagi eszközöket biztositsa.

Ellenségeink most már tisztában 
vannak vele, hogy mi vagyunk az 
erősebbek, tehát kiakarnának ben
nünket óheztetni. E b a politikájuk 
azonban minden téren cjődöt mond. 
Élelmiszereinket magunk termeljük, 
ami pedig a háború pénzügyi terheit 
illeti/ azok viseléséhez is erősnek 
bizonyultunk. Fényesen igazolják 
ezt a három előző hadikölosön ered
ményei, továbbá az a körülmény, 
hogy a háború következtében zárt 
gazdasági terület vagyunk, mindent 
mi magunk pótlunk, tehát voltaké- 
pen az előző hadikö'c3Öuökre jegy
zett összegek itthon cirkulálnak a 
magyar földmivelés ipar és keres
kedelem, e három termelési tényező 
kereteiben.

Semmi kétség tehát, hogy a 
negyedik hadi'iö csőn kibocsátása is 
fényes eredménynyel fog járni. A 
kibocsátás körülményei a lehető 
legkedvezőbbek. A nagy pénzbőség 
következtében el sem képzelhető 
jobb tőkegyüraö'csöztetési alkalom a 
hadikölosön jegyzésnél. Most, hogy 
a pénzintézetek a felszaporodott 
pénzkészletek miatt nem nyújthat
nak megfelelő kamatozást a beté 
teknek, a magyar tőke örömmel 
fogja megragadni ezt a kínálkozó 
glkalmat, hogy ilyen kedvező gyű*
/  /  /

mölcsözési feltételek mellett helyez
kedjen el. Vagyis a kormány még 
csak áldozatot sem kér a nemzettől, 
hanem csak hazafias kötelességük 
teljesítésére hívja fel az maradotta
kat és ugyanakkor gondoskodik róla, 
hogy e kötelesség teljesítése egyál
talán ne legyen terhes, hanem el- 
leukezőleg még kiválóan hasznos 
tőkebefektetés is legyen.

A nemzet tehát mint egy em
ber — siessen eleget tenni a kor
mány felhívásának ós a negyedik 
hadikölosön sikerevei győzze meg 
ellenségeinket aziránt, hogy nem
csak vitéz katonáink, de anyagi 
erőink is legyőzhetetlenek.

Képviselőtestületi tagválasztások
Szerdán az urnák elé járult 

Ujhely közönsége, hogy az ez 
idén kilépő képviselőtestületi ta
gok mandátumait betöltse. A vá
lasztást a körülményekhez s ah
hoz képest, hogy a körülöttünk 
zajló háború prespektivájában ez 
az ügy nagyon csekély jelentősé
gűnek látszott, nem várt erős kor
teskedés előzte meg jeléül an
nak, hogy a város ügyei a pol
gárságot most is intenziven tog- 
lalzoztatják.

Az eredmény az lett, hogy az 
I. kerületben teljes egészében 
győzött az ellenzéki lista, míg a 
li. és 111. kerületben csekély vál
tozásokkal a hivatalos, — a h .  
polgármester által is ajánlott, — 
lista ment át. Az uj onnan meg
választott képviselőtestületi tagok 
névsorát abban a sorrendben, 
amennyi szavazatot kaptak, itt 
adjuk :

I. kerület.
R endes tagok-. Enyedi Andor, 

Gasparik János, Dr. Székely Albert, 
Dr. Szirmuy István, Gócs Ignác, 
Kapu Gyula, Klimó Sándor, Balkó 
Mihály, Szappanos Imre, Schridde 
László, Vilkovszky Kálmán.

P ó tta g o k : Szallay Béla, Szabó 
Sándor csizmadia, Göry Dániel, 
Tóbiás Gyula, Tóth István csiz
madia, Klein Géza.

II. kerület.
R endes tagok  : Halász Józset, 

Réz Gyula, Beregszászy István, 
Dr. Grosz Dezső, W altherr László, 
Blumenfeld Adolf, Dr. Klein Ká
roly, Meczner Béla, Boronkay 
László, Kádár Gyula, Ádám Antal.

P ó tta g o k : Molnár Gyula, Nve- 
viczkey László Radó Ödön, Bauer 
Antal, Nagy Albert, Kornstein 
Jenő.

Hl. kerület.
R endes tagok-. Schiller Kálmán, 

Htricz Sándor, Damjanovits Ágos
ton, W aller Aladár, Alexander 
Vilmos, Schweiger Márkusz, Nagy 
Albert, Dr. Éried Samu, Blumen
feld Emánuel, Dr. Róth József, 
Ladomérszky Béla.

P óttagok  ; Dr. Grünwald Hugó, 
Blumenfeld Jenő, Schwartzbarth 
Lipót, Nagy György, Szabó Miklós, 
Bobik Pál, Csákó Pál.

Menyasszonyi kelengye
bevásárlásnál ajánljuk

Szegő Sándor
ruhaáruháznak nagy fehérnemű osz- 
lályát. Esőlrangu áruk, olcsó árak.

S Z Í N H Á Z .
Szezonnyitás. Szerdán este szo

katlanul biztató auspiciumok között 
kezdődött meg az idei szezon, bodor 
Oszkár társu'ata a legelső előadáson 
igazolta mindazt a sok előlegezett 
bizalmat, mellyel az újhelyi közönség 
ezt a társulatot az előtte járó hírek 
alapján várta. A legelső előadás 
megmutatta, hogy e hírek cseppet 
sem voltak túlzottak s ezidén egy 
olyau művészgárda jött el hozzánk, 
amely nemcsak a mai háborús vi
szonyok között, de béke idején is a 
legmagasabb mértéket megüti, Az 
újhelyi színház szinte uj életre kelt 
szerdán ennek a gárdának a szerep
lése nyomán; hiszen a régi jó 
Komjáthy-féle idők óta uem taposta 
még ennek az ódon színháznak 
„világot jelentő deszkáit” ilyen első 
rangú társaság.

A társulat első szereplése után 
Ujhely egész közönségének hangu
latát tolraácso juk, amikor szeretettel 
ós bizalommal üdvözöljük Ujhelybeu 
Fodor Oszkárt és lelkes, hivatott 
művész-gárdáját.

Szerdán Szibill-beu az énekes 
személyzet mutatkozott be. A társulat 
lázas igyekezete s fáradozása dacára,
— hiszeu a legnehezebb nekik, az 
ilyen művészeknek, akik szokva 
voltuk mindig fóuyes keretek közölt, 
uagy sziupadokou játszani, most 
zongorakiséret mellett Szibill-t adni,
— nem sikerült a szezon kezdetére 
zeaekart sze/ezui. Ez b hiány ha
marosan pótolva lesz s addig is, raig 
május eisejéu a polgári zenekar 
megkezdi működését, remény van rá, 
hogy sikerülni fog mihamarább ka- 
toua zenekart szerezni. Egyébké it az 
előadás kiváló volt. Albert Böskébeu 
egy igazi művésznőt ismertünk íaeg. 
Gyönyörű hangja, cisellált ének- 
művészete a legjobb magyar énekes
nők egyikévé ttszi. Fiuom, diszkrét 
játéka is végtelenül tetszett. Rajta 
kívül a nőtagoi közül valóságos 
meglepetés volt Révész Boske, egy 
végtelenül ügyes szubrett, akinek 
üde közvetlensége, pompás hangja, 
tanoa osztatlan, meieg elismerési 
keltett. Ő és Heltai Árpád, a Ratkai- 
szerü pompás tánc-komikus mar u 
tegnapi estén kedveucei leltek a 
közönségnek.

Faiussy István remek hangja, 
gyönyörű éneke az előadás egyik 
uagy erőssége volt, ép úgy mint 
Kréraer Jenő kiforrott művészete. 
Ez utóbbi rendezte is a darabot, — 
felesleges megjegyezni, hogy kiválóan 
hiszeu ő a vidéki színpadok régi 
erőssége, a legnagyobb vidéki szín
hazuk, — Szeged, Kolozsvár stb. — 
elismert nugytudásu főrendezője. 
Tehetséges fiatalembernek látszik 
SzendrŐ Gyu!a, Szepessi stb. ós uagy 
elismerést érdemel Faith Gizi, aki a 
közbejött akadályok miatt még nem 
érkezett Tercsányi Viki helyett üuftl 
áldozóan „beugrott” a nagyherc->guő 
szerepébe.

Ezek voltak a mindenképen 
jeles és összevágó előadás fénypontjai,
— a többi szereplőkről későbbi na
gyobb szerepeik kapcsán fogunk 
megemlékezni. Az összbenyomás ál
talában a reméltnél is kedvezőbb 
vo't s a legsikeresebb szezonra enged 
következtetni.

Tegnap a drámai személyzet „A 
mandarinéban mutatkozott be nagy

sikerrel. Erről az előadásról leg
közelebb iiuuk.

A jövő hőt műsora:
Vasárnap: d. u. Piros bugyelláris

este Rip van Vinkle (Op.)
Hétfő: Nebántsvirág (Mérsékelt helyárakkal) 
Kedd: Lion Lea (Dráma, újdonság)
Szerda: Doktor ur (Bohózat)
Csütörtök: Cigányprímás
Péntek: János vitéz (Mérsékelt helyárakkal)
Szombat: Mozi tündér (Operett, újdonság)

H Í R E K .
—  A negyedik hadikölciön. Buda

pestről jelentik : Még ebben a hónap
ban, husvót hetében megjelenik az 
uj magyar hadikölosön prospektusa 
és ezzel kezdetét is veszi az uj 
kölcsön aláírása. Éppen úgy, mint a 
második hadiköicsönnél,kétféle tipusu 
kölcsön kerül kibocsátásra és pedig 
hatszázalékos hosszú lejáratú hadi- 
kölcsön és 5 fél perceutes pénztári 
jegy.- A legközelebb kibocsátásra 
kerülő kölcsön ügyében dr, Teleszky 
János péuzügyminiszter a bankok 
vezetőit holuapra értekezletre hívta 
egybe, atnelyeu a kölcsön feltételeit 
fogja a bankvezérekkel ismertetni. 
Az uj magyar hadikölosön hadiköl- 
csön kibocsátását egy héttel meg 
fogja előzui a negyedik osztrák 
hadikölcsöu prospektusának megje
lenése.

— Magyar Hubertus jelvény. A
honvédelmi minisztérium Hadsegé
lyező Hivatal megállapította a magyar 
Hubertus-vadászjelvényt, amely a 
maga művészi formájában pompás 
emléke maradja világtörtéueti nagy 
időknek és a magyar vadászok nemes 
áldozatkészségének, jövedelmével pe
dig az elesett hősök özvegyei és árvái 
alapját fogja gazdagítani. A magyar 
vadászok bizonyára kivétel nélkül 
megveszik és másokkal is megszerez
tetik ezt az ő dicsőséges emblémá
jukat. A Iluberlus-jelvóny egyszerűbb 
kiállításban 2 koronába kerül, a 
diszesebbje 5 koronába és a jövede
lem az utolsó fillérig a nemzet 
vértanúinak hátramaradottjait illeti. 
Megrendelhető a Hadsegélyező Hi
vatal jelvónyosztályánál Budapest, 
V., Akadémia-utca 17.

—  Tábori postai csomagokban 
nem romló éieimiszerek szállítása. A 
ktresked-Jemügyi miniszter a had
seregfőparancsnokság hozzájárulásá
val megengedte, hogy a tábori postai 
csomagokban ezentúl nem romló 
élelmiszerek ós élvezeti cikkek, u. 
m.; kávé (szemes vagy poralaku), 
cukor és cukorfélék, csokoládé, tea- 
süteméuy (kakes), tea, kótszersült, 
továbbá mindenfajta konzerv lefor- 
ra8ztott dobozokban — szállíttassanak. 
Ezenkívül szabad a tábori postai 
csomagokban mézet is elhelyezni, ha 
az pléhtubusban, vagy dobozban 
akként van csomagolva, hogy ki nem 
ömölhetik.

— 18 évesek sorozása Ujhelyben.
Az újhelyi 18 éves népfölkelők — 
1898 óvfolyarabeliek — szemléje e 
hó 20 áo lesz a városházán.

— Betörések. Szombatról vasár
napra virradó éjjel négy helyen tör
tek be ngyanazon gonosztevők. Elő
ször Glüok Samu kispiaci füszerke- 
reskedü raktárába hatoltak be s on
nan mintegy 100 korona értékű árut 
vittec el, azután az izr. templomot 
törtéO fel s a perselyek 30—40 kor. 
tartalmát elrabolták, azonkívül Dob-
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cselek raézeskalácsoshoz és még egy 
helyre. Mindenütt csak apró zsák- 
raóeyhoz jutottak. A rendőrség két 
ismert betörőre gyanakszik, akiknek 
kézrekeretésére megtették a lépé
seket.

— Mindent a hadseregnek! A
honvédelmi minisztérium Hadsegé
ly ezo Hivatala egy magyar gazda 
szakszerű, üdvös ajánlatára a had
viselésre nézve elsőrangú fontos 
akciót iaditott és sürgősen kéri 
Magyarország gazdatársadalmának 
áldozatkész segitségét ebben az 
akcióban. A ló és szarvasmarha 
tavasszal elhullatja téli szőrét, ez a 
szőr az állatok nyírása vagy vakarása 
utjáa könnyen összeszedhető, hogy 
azután a hadvezetőség takaró és 
nemez gyártására használhassa. Ké
rik tehát a gazdaszövetséget, hogy 
az említett szőröket gyűjtse össze s 
5 kgr.-on felüli mennyiségeket köz
vetlenül a Hadsególyező Hivatal át
vételi különítményéhez (IV., Váczi-u. 
38.), a kisebb csomagokat pedig a 
gazdakörök vagy szövetkezetek ve
zetősége utján küldje föl. A külde
mények „Táborban levő katonák 
részére szánt szeretadoroány" meg 
jelöléssel vasúton és postán díjtalanul 
szállíttatnak.

— Rézgálic-ellátás. A hozzám 
minden oldalról érkező kérdezőskö- 
dósekre értesítem a szőlősgazdákat, 
hogy nyo?c vaggon rézgálic pár nap 
alatt megérkezik, még pedig az alispán 
ur által 2765.szám alatt meghatározott 
állomáshelyekre, Illésházy Étidre.

Használjunk
hadisegély

póstabélyeget

* ■'

Csereladás.
A rudabányácskai erdőmben 

mintegy ezer méter eladó, fával 
együtt.

Ajánlatok F iy  Ödön Pécs, 
Siklósi-u. 21. cimzendők.

Wertheimer

Kiadó lakás.
A Kazinczy-utca 44. számú 

házban egy 4 szobából és mellék- 
helyiségekből álló lakás 1916. évi 
május hó 1-étől bérbeadó.

Bőv. felvilágosítással szolgál

Dr. Kellner Soma,
ügyvéd.

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

I-ső rendit modern kivitel, 
legfinomabb bei- és kül

földi anyagok.
Telephon 22. sz.

Úgy egész, mint fél cipők egyáruak!

O L C S Ó

a l k a l m i  c z i p ő v á s á r 1ás

QELB JÓZSEF FIA
divatáruházában (a rom. kath. templommal szemben)

T Ő K E T E R E B E S .

o><

Női chevrau fűzős K 15 Férfi chcvrau fűzős K IS 
„ „ és boxbőr . » és boxbőr
jobbfajta K 20 jobbfajta K 20

Legjobb gyárt, női cipő Legjobb gyárt, férfi cipő
Lichtman és Kobrák- Lichtman és Kobrak-

féle is K 25 féle is K 30

A cipőszakmában uralkodó nagy drágaság 
dacára, elővételeim és dúsan felszerelt ráktárom 
folytán, azon kellemes helyzetben vagyok, 
miszerint az óriási áremelkedést t. vevőimnek 
átengedve, azokat legelőnyösebben van módom
ban kiszolgáltatni. Próbarendelés által erről 
mindenki meggyőződhetik és bizton tudom, 
hogy azt utánrendelés fogja követni.

15|enjgflf9 ffpdjb \n  jujut zsjga á?n

JKai tá v ira ta in k .
A  m iniszterelnökség satjtöoszályának h ivatalos  

közlései.

Harcok az olasz fronton.
Budapest, ápr. 13,

Az osztrák-magyar vezérkar jelenti:

Orosz és Délkeleti hadszíntér;

A helyzet m o st is  vá ltoza tlan .

Olasz hadszíntér:

A  tüzérség i tű z  az arcvona l szám os  
helyén  változó erősséggel ta rt. A  P onale-  
a t  m en tén  ism é t h a rco k  fo ly n a k .

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

Visszavert ellenséges támadások.
Berlin, ápr. 13,

A nagy főhadiszállásról hivatalosan jelentik :

Nyugati hadszíntér:

A  m egfigyelésre többnyire ked ve
zőtlen körülm ények m iatt, tegnap  
általánosságban nem  fejlődhetett k i 
Jelentékeny harci tevékenység.

A  Maas m indkát oldalán, a  W oevre- 
sikságon és Verduntál délkeletre e l
terülő Cote-n m égis élénk m aradt a  
tüzérségek tevékenysége. A lberttő i 
délkeletre egyik  ném et járőr a z  an 
g olok  lövészérkéban 17 em bert e l
fogott. A  franciák gáztám adása  Pulsa- 
lenie vidékén (Com piegnetöl észak
keletre) eredm énytelen volt.

Keleti hadszíntér:

A  Naroc-tétál délre, az orosz tüzér
ségi tűz tegnap délután szem látom ást 
erősödött. Baranovldtől keletre, e lő 
őrseink ellenséges osztagoknak e lőre
töréseit visszautasították.

Balkán hadszíntér:

Jelentős esem ények nem  voltak .

*
f

/ /
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r .Landesmann M. és Társa
=  könyvnyomdája és papirkereskedése =  
s A t o r a l j a u h e l y , KAZINCZY-UTCA 5. sz.

3

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

■ , Felsőmagyarországi Hirlap" kiadóhivatala.
t e l e f o n s z A m  i o  Hirdetések jutányos árban felvétetnek t e l e f o n s z A m  i o

SJ

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.

Csakis legújabb dolgok: 
fe lö ltők, gyerm ekruhák, 

hlous, 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.

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 l u m e n f e l d  J e n ő

X  SA LG Ó TA R JA N l
Kőszéubánya Részvénytársulat

széntermékei (szobafütésre és ipari czélokra)

NEUMAN JENŐ cégnél
Sátoraljaújhely

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

valamint porosz briket kapható.

Superfosfát-mfítrágya Káli-só

Felelős Szerkesztő: Landesmann Miksa Nyomatott Landesmann Miksa és Társa könyvnyomdájában Sátoraljaújhely,
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