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Csak
egy kicsit m ég !

FŐSZERKESZTŐ :

Dr. H O LLÓ A N D O R

lenek abból a véráradásból, a
melyet a végzetes végzet Európa
nemzeteinek testéből elindított.
A világtörténelem legnagyobb
vérzése már-már apad s talán
nincs messzire a nap, mikor egé
szen megáll. Csak a makacs hiú
ság, s nem a remény tartja ököl
be szorítva ellenségeink kezét, a
melyet békéért kell kinyujtaniok.
A horizont ködében már küzködik előre az olajágas fehér ga
lamb, melyet a Vatikán kertjéből
rebbentett fel a szentatya keze.
De még nincs itt, még nem sza
bad lehajtott fejjel zokogni min
den elmúltakon. A küzdelem vé
géhez jobban össze kell szedni
minden erőnket, mint valaha. Ka
tonáink dallal, zöld ággal vonul
nak a hadak hosszú vonalain, i né
a harangok is leszállanák már
magas fészkeikből a vagyonok és
vagyonkák újra görögnek a kö
zös kincsesház leié, honnét táp
lálni kell a küzdőket és ruházni
jutalmazni, gyógyítani.
Ne inogjon meg a hit, ne ren
dűljön meg a türelem, ne alud
jon el a jóság. A kezek, melyek
a nemzet szenvedőinek leje aját
eddig igazgatták, maradjanak üdék
és mozgényak. S maradjanak
együtt a szivek is, melyeket két
esztendő fájdalom pántja egymás
hoz tapa ztott.

Előfizetési á r :
Egész évre 12 korona.félévre 6 korona. Negyed
évre 3 korona Egyes szám ára 12 fillér
Hirdetéseket a legjutányosabb árban lö ilü n

tonai szolgálatot teljesítenek. Úgy
áll tehát a tizeuuyo’céves érettségi
előtt álló katonákra a helyzet, hogy
csupáu ejak osztály vizsgákra bocsát
hatók bevonulás előtt és érettségi
vizsgájukat majd csak háború után
tehetik le.
A miniszter egyébként az összes
középiskolák igazgatóitól bekérte
azoknak a nyolcadikos és felsőosztályu tanulóknak névsorát, akik má
jus 29-óu fognak bevonulni. Nem
lehetetlen tehát, hogy még változás
áll be az eddigi intézkedésekben s
valahogy módot találnak arra, hogy
a bevonuló diákok érettségijét ki ne
tolják olyan időre, amikorra a tan
anyagot elfelejtik s újból kell az
egészet elő ről tanulniok.

régen megfogadták, hogy csak honi
kelmét viselnek. Takarékoskodjunk
vele, egy harobau álló nemzet aszszonyaihoz nem illik a fényűzés.
Ha uj divat támadt — a logika
is azt kívánja — nemcsak a kény
szerítő szükség, amely harcoló ka
tonává tesz ma mindenkit, hogy
az uj divat gazdaságosabb legyen
A nagy város őrületeivel, ahol az
ismeretlen homályából felbukkanó
uj asszonyok frissen szerzett száz
ezreikkel a napsugárt is mogyoró
nyi butonjuk ragyogásával akarják
helyettesíteni, ne mételyezzék meg
vidék tisztaságát.
Öltözködjünk szépen, csinosan,
ízlésesen és rázzuk le azt a nyűgöt,
a mely kullancsként akar belénk
kapaszkodni. Nyessük le a divat ki
növéseit és ne legyünk annak rab
szolgái. S mielőtt kétszer annyi kel
mét szabatnánk fel a ruháukra, mint
tavaly tettük, jusson eszünkbe, hogy
sok-sok apátián gyereknek szaka
dozott ruhája.
Szerkesztő uram jóvoltából az
zal kéréssel fordulok önökhöz ma
gyar uriasszonyok, szóljanak hozzá
önök is e tárgyhoz. Es ne marad
junk a szónál, erős kézzel akadá
lyozzuk meg e ragályos betegség,
a divattéboly továbbterjesztését.
Szives hozzászólásukat és segít
ségüket kérem és várom. Egy em
ber szava gyönge. De sokunkét már
meghallgatják. — Es e dolog van
olyan komoly, olyan égetően nagyfontosságú, mint más egyéb kérdése
e viszontagságos háborús életnek.
Ne térjünk könnyen napirendre fö
lötte.

Talán a vég kezdetén, talán
a vég végén vagyunk : mindegy,
csak egy kicsit várjunk még a
a számolgatással. Itthon is a há
borúval foglalkozván, mert nem
lehet mással, dolgozzunk csak
általános fogalmakkal, vagy egyé
niség nélkül embertömbökkel. Ne
nézzük, hogy az általános fogal
mak, a gyűjtő kifejezések mögött
miképen húzódik meg az egyé
nekre bontott élet. Ne gondol
junk rá, hogy a legszebb diadal
és a legcsekelyebb veszteség nyo
mán is könyek patakja ömlik és
pótolhatatlan életek semmisülnek
meg. Egyre többen vannak a
csonka emberek, a pro patriá-s
gyászjelentések,
fogalmazások,
A divat őrülete.
melyek mélyebben találnak a
Vasárnap délben, ha az ember
szivbe a legszárnyulóbb versnél
végig jótál az úgynevezett újhelyi
és adatok elpusztult tavaszokról,
korzón, csak elbámul azon a sok
amiktől kicsordul az elfásodott
szép ruhán, ami széles folyamban,
ember könnye is.
hömpölyög végig a Kazinczy utcán.
Egy újhelyi asszony, aki ugyMindegy, csak egy kicsit nem
látszik figyelmes szemlélője a do
szabad még ellágyulni, mert lehet
lognak következőkben elmélkedik a
most érünk legnehezéhez a mun
nők hallatlan divathóbortjáról.
kának. Még forduljunk el a gyá
Vége a télnek. Mosolygó tava
szolóktól, a külön síroktól és a
szi napok virradtak rauk, — s az
külön sorsoktól. Szentimentálizelső napsugárral, amely végig tán
mus nélkül, keményen meg kell
col a korzón, megjelennek az első
maradnunk a katonai fogalmaknál
fecskék, az uj tavaszi toalettek.
s a háború kommunisztikus, szeHogy milyenek ? Kriuoliuok,
mélytelenitő feltogásánál. Még Lesz-e az idén
amilyenekben nagyauyáink parádéz
egy kicsit hadseregekkel kell dől
hadiérettségi ? tak. Szátráncu szoknyák, fodrok
goznunk s nem magyar ifjak és
A legújabban besorozott tizen- csipkék, selymek s az ember való
férfiak millióival, akikből bizonyára
sokat le kell már írni. A mate nyolcéveseknek, raiot köztudomású, sággal megdöbben azon a hihetet
riális célokat tekintsük még, ne május 29-én kell bevonu'ni, Eseknek len kelraepazarláson, amelyet a mai A harmadik pótszemle.
azt, mennyibe kerülnek. A had igen nagy kontingensét adják azok női divat prodakál.
Gyárak szüntették be az üze Hagy sorozzák a 19—50 éveseket.
test, a hadosztály, az ezred, a a középiskolai nyolcadikos és felső
A 19—50 évesek pótszemlójére
század, a zászlóalj és a szakasz osztályos tanulók, akiknek az érett meiket, nincs nyersanyag, hiányzik
áll még keményen, él, megvan, ségi vizsgájuk rendes szokás szerint tanult muukáskéz, a gyapjukelmék vonatkozólag illetékes helyről szár
mint 22 hónappal ezelőtt, még a bevonulás után, junius hó közepén kétszeres árban is alig szerezhetők maznak a következő információk,
ha egyéneiben teljesen megujho- zajlik le. Tavaly a bevonulás előtt be. — Kérdezzük csak meg gyáro amelyek a Külügy—Hadügyben je
dott volna is, mint Flammarion állé tauulók a miniszter jóvoltából sainkat és kereskedőinket, de a mi lentek meg :
A szemlén 1866. évtől 1897.
tanítása és a nép hite szerint hadiérettség it tehettek olyforraáti, asszonyainkat mindebből crak az
évig bezárólag terjedő időben szü
minden hét esztendőben az em hogy bevonulásukat megelőzőleg érdekli: mi a divat.
A divatnak ma már nem a túl letett összes népfelkelésre kötelezet
beri test. Ez a személytelenség osztályvizsgára és érettségire me
teszi elviselhetővé a társadalom hettek. így az érettségi bizonyít- kapásairól, de az őrületéről számol tek megjelenni tartoznak. Az orvosi
számára. Ha nekimegy egyik vo váuuyal a tarsolyukban kezdhették hatunk be. Valaha Paris csinálta a vizsgálatnál a következőkre különös
divatot — ma csak nem engedhet goudot fognak fordítani:
nat a másiknak és összetörik há meg katonai tanulmányaikat,
1. az alkalmatlanságot eőlidéző
A mostani tizennyo'cévesek, akik jük tőle diktálni? — Ha pedig ma
rom, vagy harminc ember, vagy
leszakad az iskola és gyerekeket érettségi előtt állanak, nem tehetnek gyar ember csinálja nekünk ama addigi okot, ha idősebb korosztály
szed ölébe a halál, az a szeren érettségit. Bevonulásuk május 29-én divatot, annak tudnia kell, hogy a belit vizsgálnak meg, a népfelkelési
csétlenség, amin megindulhat a lesz, a rendes érettségi vizsgák ide háborús divat lehet szép, legyen névjegyzékből és egyéb iratokból a
szivünk. De ha telibe találja a je junius hó közepe, mikor már a tetsaős, de elsősorban gazdaságos le szeralebizottság tudomására hozzák,
gránát, vagy az Ulivi-torpedó a tizeunyolcévesek katonai szolgálatot gyen. Es tanuljunk meg takarékos esetleg az illető egyén kihallgatása
kodni, még mielőtt a kényszerítő alapján tudják meg ;
lövészárkot, akkor ne gondoljunk teljesítenek.
2. a szemcsés köthártyalobban
Nem történt még intézkedés az szükség megtanít rá.
arra, hogy ott magyar fiuk vol
Magyar asszonyok, gondolják (trachoma) szenvedőket egyébkónti
tak, — ma még nem a lövész iránt, hogy a tizenuyolcóves érett
árok tartozik ránk, csak a had ségi e’őtt álló tanulók az érettségit meg mielőtt krinolinra szabatják a alkalmasság mellett, alkalmasoknak
bevonulás előtt letegyék. Viszont a tavaszi uj tealettjük, hogy ez lehet nyilvánítják :
mozdulat és az eredménye.
3. amennyiben a népfelkelésre
Kegyetlenség de nem lehet Irendes érettségi vizsga idejében sem minden, de nem a magyar úrasszo
kötelezettek egyes fogyatkozásait a
máskép. Az utolsó hullámok öm | lehetnek érettségit, akkor meg ka< nyoké. Azoké, akik nem is olyan
k a p u n k m a i szá m a 4 o ld a l
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pótszereiénél feltétlenül megállapíta adóztatása. Alkalomnyujtás arra,
ni nem lehetne, az illetőket a leg hogy a közönség a maga jószántá
közelebbi helyőrségi kórházba utal ból, önkéntesen adakozzék a háború
ják. Nem küldhetők kórházba oly rokkantjainak az uj idüreforrainal
egyének, kiknek fogyatkozását az megtakarított óra értékéből.
előző szemlén kórházilag megállapí
Tudós matematikusok ugyanis
tották.
kiszámitották, hogy az órák rendjé
Az eskórban szenvedőknek is ben történő egy órai előreugrással
meg kell jelenni a bemutató szem a nyári időszakban világítási anyag
lén. A betegséget beigazolnak te ban és költségben Magyarország kö
kintik. ha két hitelt érdemlő és já  rülbelül 00 millió koronát takarít
rási tisztviselő által eskü alatt ki meg.
hallgatott tanú vallomásában bizo
Az üzletek, irodák, műhelyek,
nyítja, katonakórházba való utalás a gyárak, hivatalok, bankok és magá
bizottság jogai közé tartozik.
nosok egy órával rövidubb ideig
A bevonulás határnapját csak világítják helyiségüket, ami effektiv
később fogják meghatározni, aki megtakarítást jelent az egyeseknek is.
azonban, bár kötelezve volt, az ed
Ebből a megtakarított összegből
digi sorozásokon nem jelent rae:;, kér valamit az Auguszta Alap a
mindössze 48 órát kap magánügyei Nemzet Házának.
elintézésére.
Az Auguszta Alap bizalommal
Az alkalmasnak talált egyéne
ket a közös hadsereg és a honvéd fordul az egész ország közönségé
ség közt 3:2 aránybau osztják fel. hez, egyesekhez, testületekhez, córészvénytáraságokhoz,
A traohomásokat a közös hadseregbe gégekhez,
bankokhoz, pénzintézetekhez, társas
osztják be.
körökhöz, kaszinókhoz stb., hogy a
Nem kell jelentkezni mindazok megtakarított egy óra értékéből jut
nak, akiknek egyik lába vagy egyik tasson valamit a rokkantaknak.
keze hiányzik; akik miadkét sze
A nagy idői minden pillanata
mükre vakok ; a siketuémák és hülyék a históriáé. Egyetlen perc se múljék
a biróilag kimondott tébolydottak, el haszontalanul. A most elröppenő
akik annak idején a sorozáskor tör egy óra legyen a rokkantaké, azoké
lendőknek osztályoztattak ; akik fe
a hősöké, akik vérükkel, életükkel
lülvizsgáltatásuk alkalmával min csinálják a történelmi időket I
dennemű népfölkelési szolgálatra al
Budapest, 1916. ápr 30 — máj. 1.
kalmatlanoknak uyi vánittattak (és
Az Auguszta Gyorssegély Alap
ezen körülményt népfölkelési végiévóllel vagy népfölkelési mentesítő nevében :
igazolvánnyal beigazolni tudják, akár
Lónyay Sándorné.
élveznek) rokkautn) ugdijat akár
ügyvezető igazgató

nem.

Kérelem a magyar nemzethez!
fiz iíirtforn és a rokkantak.
A magyar királyi kormány a
a háború tartama alatti kivótoles
rendelkezési jogának alapján elren
delte, hogy április 30 ról május 1-re
virradó éjszaku 11 órakor a Magyar
Szent Korona országainak területén
mindenütt az óramutatót 12 órára
tolják előre és ezzel az egyszerű
mechanikai művelettel uj időmérés
kezdődik.
Históriai értékű, egész életren
düuket megváltoztató, uj korszakot
je.eutő intézkedés ez.
A május elsejével kezdő nyári
uj időszámítás, amely a raetametikai időméréssel elleuiélbeu, de a
nyári évszak napái ásának Lermé
szetes figyelembevételével, a krono
lógiát egy órával előbbre viszi, a
históriában páratlanul álló intéz
kedés.
Ezt a történelmi esemény t akarja
okmányszerűen megörökíteni az
Alap akkor, amikor a nevezetes időmérési változás órájáról emléklapot
ad ki és e kiadmányának jövedel
mét a világháborúban teljesen raegrokkat hősök otthona, a Nemzet
Háza javára fordítja, hogy ezt a
szanatórium rendszerű tokkanb-otthout még az id-.i nyáron felépít
hesse.
Az em'éklap maga csak tárgyi
megörökítése a nevezetes kronoló
giai aktusnak, amely a jövőben el
következő körük számáia megőrzi a
világháború egyik jelentős esemé
nyének : az időreformnak emlékét.
Okmánya a Nemzet Háza egy
akciójának, amelynek tulajdonkópeni lényege a megtakarított egy
órának hadrjólúkonycélra való meg

SZÍNHÁZ.
A kisasszony férje. Drégely
Gábor érdekes, k edves vigjátékát,
melyet úgy a nagy közönség, mint
az Akadémia egyaránt kegyibe fo
gadott, az előbbi zsúfolt házakkal,
az utóbbi pedig pályudijjal jutal
mazván a szerzőt, kedden mutatta
be nagyon sikerült előadásban a
sziutársulat. A telt ház nagyon jól
mulatott az ötletes vigjátókou s
igen rokouszeuveseu fogadta a
főszereplők elsősorban L. Zikó Ilma,
Falussy, Fenyő és Császár jeles
alakításait.
Leányvásár. A telt házak elég
szép sora után kissé lehangolóan
hatott a szerdai jó részben üres
nézőtér, amelyet ngyan némi eg
megmagyaráz, hogy a darab már
igen sokszor rneut Ujhelyben, de
amelyet a mostani kitüuő előadás
igazán nem érdemelt meg. Ebben a
pompás előadásban egészen uj sziuben tűnt fel ez a szép operett még
azok előtt is, akin. már sziuto betéve
tudják, olyan sokszor megnézték. A
szereplők, —■ igazi művészekhez
illően, — nem redukálták és nem
aráoyitották művészi kedvüket és
ambíciójukat a nézőtér ürességéhez,
s annak a csekély közönségnek,
amely mégis megjelent, nagyszerű
élvezetet szereztek. Albert Böske
ismét álta átlós meleg tetszést aratott,
nemcsak gyönyörű énekével, dpezsgőén temper.raenluraos s mégis
diszkrét művészi játékával, táncaival
is. Fa'ussy a nagy énekes parttieban
elemében volt s feuyesen énekelt.
Heltai bravúros táucai ezúttal is
frenetikus hatást keltettek. Krémer
pompás humora, művészi alakítása a
szokott elismerésben részesült, úgy

szintén ezutaal is nagyon tetszett
Tercsányi Viki. A kisebb szereplők
is jók voltak s általában az egész
előadás nagyon nívós volt.

HÍREK.
A z u U d d b e o sztá s.
Április 30-án az órákát egy
órával előbbre igazították. Az
erre vonatkozó megjegyzéseket
itt közlöm.
Szerelmes menyasszony : Hála
Istennek I Egy órával hamarább
leszek a felesége.
Vén leány: Istenem, hát kel
lett ez nekem I Még egy órával
lettem vénebb I
Egy peches Donzsuán: Az
angyal végre ma déiutáui 0 órára
találkát adott, lekéstem, elfelej
tettem órámat előbbre igazítani.
Egy öregedő fé rj; Inkább
visszafelé igazítanák az időt
vagy 10 évvel, a feleségein job
ban szeretne.
Hossz fizető ; Szépen fogok
én egy órával hamarább fizetni.
Egy szegényember: Engem
csak egy óra érdekel, sajnos, a
zálogházban van.
Egy kakas: Igazán zavarban
vagyok, most nem tudora hány
kor kukorékoljak.
Az újhelyi toroayóra; En
gem hiába igazítanak előre, csak
úgy járok, ahogy nekem tetszik.
Patikus: Nekem mindegy,
ügy is „óráukint egy evőka
n ál/
Egy gavallér: Becsületszóval
fogadtam, hogy holnap déli 12
órakor fizetek. Nohát igazság
szerint akkor még csak 11 óra
lesz: 12 órakor meg már hiva
talosan egy óra. Tehát nem fi
zetek nem lövöm főbe magara
és dzsentlmén maradok.
Egy órás: Nekem jól jön
mindenki babrálni fogja óráját,
sokan elrontják és nálam fogják
megreperáltatni.
Városi hivatalnok : Hogy déli
11 órakor 12 óra legyen, abba
beleraegyek, de hogy reggel 7
órakor 8 óra legyen abba nemi
Szövetkezeti főkönyvelő: En
bizony ennek az órának a ka
matját is felszámítom.
Egy billiárdozó ; Ezt az órát
valószínűleg a kávés bliccelte el.
Egy vő; Jesszus Mária az
anyósom 10 órára jeientette be
magát, csak az kell, hogy már
9 kor itt legyen.
Egy utolsó óráját elő : Azt
sem hittem volna, hogy 11 óra
helyett 12 órakor halok meg.
A magara véleménye : Való
színűleg ez lett volna életem
legboldogabb órája, hát előre
tolták.

Péntek, május E.
adakoztak : Megyei ált. bank 30,
Hönsoh Dezső ,20, Neumann Jenő
10, Brach Henrik 10, Berényi Jócsefnő 5, Bagaraőri Ferencnó 5, Kimár József 5, Windt Jakab 4, Nóraethy Bertalan 4, dr. Bock Frigyes
2, Geosei Jenő 2, Zubály Andrásnó
1, dr. K. K. 1, Gruder Mór 1, N. N.
1 korona, Koleszár Ádám Mihály
00 f. összesen: 101 k. 00 f. Előbbeui
gyűjtés: 2251 k. Eddigi gyűjtés
2352 k. 60 f. S c h i 1 1 e r Kálmán,
vezető kir. járásbiró.
— Gorlice évfordulója. Huluig
Gyula főhadaagy parancsnoksága
alatt álló pályaudvari őrség legény
sége között vaunak, kik a győzelmes
áttörésben és a dúló harcban rósztvettek. Kétszeres ok volt tehát arra,
hogy az örök históriai napot a le
génység megünnepelje. A harcban
résztvett katonák méltatták az év
forduló napját, elbeszélték az általuk
tudott részleteket, kiemelték a bá
torságot, mellyel katonáink küzdöt
tek. A legénység nagy figyelemmel
hallgatta az előadást, majd meg
alakult a katonaság kebeléből a
„Banda" és vig dana, zeneszó mellett
szórakoztak, mulattak, raig a köte
lesség ismét sorompóba fegyver alá
állította őket.
— Polgár László öngyilkossága.

Kedden délben megdöbbentő öngyil
kosság történt Ujhelyben: P o l g á r
László, a „Központi" kávóház volt
tulajdonosa Wekerle-tóri lakásán re
volverrel halántékon lőtte magát és
nyomban meghalt. A hir egy pillanat
alatt szertefutott a városban, mert
az öngyilkos nemcsak közismert, de
közkedvelt egyéniség is volt és méltán
Az esemény az első percekben raegfoghatatlaunak, rejtélynek tűnt fel
mindenki előtt, annál is inkább, mert
Polgár csak vasárnap irta alá a
szerződést, mellyel visszavásárolta a
Központi kávóhácat s már minden
előkészületet megtett arra, hogy a
legközelebbi napokban ismét átvegye
az üzletet. Szörnyű tettét osaládja
s legszűkebb ismerősei sem sejthették
előre, a hir mindenkire villárassapásként hatott. Az öngyilkosság okát
mindezideig neai lehetett megálla
pítani s úgy látszik, hogy ez rejtély
fog maradói, A szerencsétlen ember
egy levelet hagyott hátra feleségé
hez. A levél azonban semmi pozití
vumot nem mond, amiért erre a
saöroyü elhatározásra jutott. Csak
azt hangoztatja benne, hogy nem
tud tovább élni. Temetése szerdán
délután ment végbe áltálános nagy
részvét mellett.
— Az biztos, hogy mindenki,
szeretne egyszerre gazdag lenui. Ez
könnyen lehetséges, ha sorsjegyet
rendel Gorzó és Társa szerencsebankházában, Budapest, Korouaherceg utca 11, Köztudomású, hogy a
magyar királyi szab. osztálysorsjék
a legjobb nyerési esélyeket Dyujtja,
teljesen megbízható is, mert a kor
mány gyakoro’ja az ellenőrzést. Hú
— nikl*.
zás kezdődik május 24-ón 55.000 K.
nyereményt sorsolnak ki 14.469.000
— Házasság. Dr. Lobstein Leó e korona értékben. Próba szerencse.
hó 3 án házasságot kötött Davidovics Írjon azonnal a „GorzóMbankháznak
Edithtel. (Minden külön értesítés és ingyen prospektust.
helyett)
— A rendőrség Jelentése áplills
— Adakozások az újhelyi já hóról. Lopás büntette 15, lopás vét
rásbíróság óvodája javára, A sátor* sége 27, egyéb vétség vagy bűn
altaujhelyi kir. járásbíróság által eset két ízben fordult elő illetőleg
egyik elpusztított zeraplónmegyei ennyiszer foganatosíttatott nyomozás.
község óvodájának felépítésére iodi Baleset kettő történt, ebből egy
tolt gyűjtés következtében újabban halálos, Schreiber Jakabnó galicia
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asszony 3 éves gyermeke a Molnár ezen ügyben mindenféle felvilágosítást
István utcai lakásán az előszobából készséggel nyújt nekik az árvaszék
nyíló talaj viszel telt pincébe zuhant elnöke.
s megfulladt. Idegen illetőségű s a
közbiztonságot veszélyeztető egyén
kiutasittatott 45 galiciai menekült
akikhatósági felszólítás dacára sem
tértek, kiutaiittalUk : Schatteu MénNagyvárad mellett.
dél, Schreiber Pepi, Leoker Mayerué, Lecker Amália; ki utasítási eljá
rás a<att állanak : Róth tíerisch Csúz, köszvény, Ischiás, izzadmányok és
lióth Dávid, Eilbaum Frei Abrahára, női betegségek ellen, legjobban javalva.
Bucheneaura Simcheué, Urán Leibné, — Uj bérlő. — Uj berendezéscel és
villanyvilágítással.
Hősem Mendel, özv. Htrmele hraelné és Kóhn Izsák. Ezeken kívül
Két jő házból való fiút
a még itten tartózkodó galíciaiakra
szintén hasonló tors vár. A közéle mezési viszonyokat illetőleg jelen
tem, hogy az alispán ur április 10 tói keres egy budapesti ékszerész.
javaslatomra sertés hús árát 5 kor. Teljes ellátásban részesülnek.
B őv.: a kiadóhivatalban.
60 íill. 5 k. 40 f. a zsírt 1 k. 60 f.
a szalonnát 7 k. 20 f.-btn maxi
málta azonbaii még ezen magas ára
kon is alig lehet húst stb.-hez jutni,
arai részben a sertések hiányának
csúnya lányok, májfoltos, kiüté
ses asszonyokon asonna. segit
részben az élősúly tuimagas árának
tulajdonítható. A helyzet javulására
a világhírű fÖmS-féle
az élősúly onszágos maximálása ese
tón lehetne kilátás. A marhahús ára
a r c i
5. k. 00 f. a borjúhús ára 4 k. 80 f.
CRÉME és
volt. Május 1-től marhahús 6 k. 40 f.
SZAPPAN
borjúhús 5 k. 60 f A heti és napi
piacon az utolsó héten némi lendü
A Margit-créme rögtön szüntet
szeplőt, májfoltot, bőrkiütése
let volt tapasztalható, mert tej már
ket, atkát (mitesser) s minden
elegendő mennyiségben került piacra
nemű bőrbajt.
Az egyesületek működése ellen ki
A Margit erőmétől az arcbőr
fogás fel nem merült. Közlekedési
üde, rózsás lesz, á ránezok,
akadályok és tüzeset elő nem fordul
a redők eltűnnek. A Margitcrémet a világ legszebb
tak. A nyilvános he yek záróráinak
asszonyai, herczegnők, gróf
betartása állandó ellenőrzés alatt áll.
nők. bárónők, híres művész
nők stb. használják s el van
Eddig egy korcsmáros lett záróra
nak ragadtatva annak párat
áthágásért feljelentve.
lan bőrkonzerváló és bőr-

Félix-fürdő
Téli és nyári gyógyhely.

tanulónak

SZEPLŐS

H

—• Pintér István árvaszéki elnök
a hadikölcsön sikeréért. Vármegyénk

árvaszékének elnöke a következő
köirendeletet küldötte szét az összes
zempléni községi és körjeg) zőkhöz :
Felhívom az összes községi és
körjegyzőket, hogy körletük területén
lakó gyáraoltak és goi.daokoltak tör
vényes képviselőit, az összes gondno
kokat és gyámokat hívják fel és
buzdítsák, hogy a negyedik hadi
kölcsön sikerének előmozdítása, de
gyámoltjaik és gondnokoltjaik anyagi
érdekében is a negyedik hadiküicsönkötvónyekből jegyzéseket eszközölni
hazafias kötelességüknek ismerjék.
Amennyiben a törvényes képviselők
a gyámoltjaik vagy gondnokoltjaik
gyámtárilag kezelt tőkéik terhére
óhajtanák ezen hadikölcsön-kötvény
jegyzéseket eszközölni, úgy ez irányú
kérvényeiket haladéktalanul terjesz
szék be az árvaszékhez, hogy az
árvaszék a hadikölcsön-kötvény jegy
zése és lefizetésével kapcsolatos
intézkedéseket idejekorán megtehesse
A háborúnak még nincs vége s a
biztos és végleges győzelmet csakis
úgy biztosíthatjuk, ha mi is itt
mindannyian a front mögött, éppen
úgy, mint vitéz katonáink a fronton,
hazaszeretettől áthatva, buzgón tel
jesítjük kötelességünket. Ugyanezért
teljes bizalommal felhívom az összes
községi és körjegyző urakat, hogy a
gyáraoltak és gondnokoltak hadi
kölcsön jegyzési ügyéből kifolyólag
teljes ügyszeretettel lássanak hozzá
a szükséges teendőkhöz. Különösen
az árvaszékhez benyújtandó sürgős
kérvények szerkesztésénél nyújtsanak
segédkezet a gyámoltak és gondno
koltak törvényes képviselőinek s őket
buzdítva, arról is világosítsák fel az
érdekelt törvényes képviselőket, hogy
IS

I

Sikeres harcok az olasz fronton.
Budapest, máj. 4.
Az osztrák-magyar vezérkar jelenti:

Orosz hadszíntér:
Tarnopoltól észknyugatra felderítő csapataink 1
orosz tisztet és 100 főnyi legénységet fogtak el. helyen
ként tüzérségi harc folyt.
Olasz hadszíntér:
Az ellenség tüzérsége tegnap a tolmeini hídfő, Flitsch
vidéke és a karinthiai harcvonal több szakasza ellen
fokozott tevékenységet fejtett ki. A tiroli határvidéken
csak mérsékelt tüzérségi harc folyt. Az Adamello ge
rinc sziklaszakadékaiban a Stablel és Corno di Cavento
között a harcok tovább folynak.
Ma éjjel egy ellenséges léghajó a Wippach torko
lata közelében levő állásaink fölött repült el, itt bom
bákat dobott le és aztán útját előbb északi irányban,
majd pedig az Idria-völgy fölött Laibach és Salloch felé
folytatta. Visszatértében tüzérségünk tüzelése Dombergnél elzárta útját, egyidejűleg repülőink megtámadták,
tüzeléssel felgyüjtották, a léghajó, mint roncs a görzi
gyakorlótér közelében lezuhant és a négy bennüllő
meghalt.
Több repülőgépünk tegnap a Villessenél levő olasz
tábort támadta meg és összes gépeink, miután számos
bombát dobtak le és heves légi harcot állottak ki, sér
tetlenül tértek vissza.
Délkeleti hadszíntér:
Csend uralkodik.

Visszavert francia támadAsok.
Berlin, m áj. 4.
A nagy főhadiszállásról hivatalosan jelentik :

Nyugati hadszíntér:
Az Armenteries és Arras közti szakaszon helyenként
élénk volt a harci tevékenység. Az aknaharcok Lenstől
északnyugatra, Soucheznél és Neuwillenél különösen
élénk volt. Lenstől északnyugatra meghiúsult egy
robbantásokkal kapcsolatban megkísérelt angol előre
törés.
szépitő hatásától. — 6 K-ás
rendeléseket bárhová bér
A Maas-területen nappal az ágyutüz időnként mind
mentve küld
két részről nagy hevességre fokozódott; ez az éj
folyamán több ízben ismétlődött. A franciák támadását,
a magaslatról nyugat felé ereszkedő hegyháton levő
Kapható minden gyógyszertárban,drogériá
ban és illatszerkereskedésben.
állásaink ellen intéztek, visszautasítottuk. Ennek a
hegyhátnak délnyugati lejtőjén az ellenség egy előretolt
őrállásban megvetette a lábát.
Több ellenséges repülőgép közül, amelyek ma
reggel Ostendére bombákat dobtak, azonban csak a
királyi kastély kertjét találták el, egyet légi harcban
g y ó g y f ü r d ő (Abaujtorna m.)
Middleckerkénél lelőttünk. A benneülő francia tiszt
Elsőrangú klimatikus gyógyhely és
meghalt. Lievintől nyugatra, két ellenséges repülőgép
vizgyógyintézet.
Igen mérsékelt árak, kitűnő ellátás. Elő- és
védőágyuink és gépfegyvereink tüzelésére, leiuhant.
utóidényben a szobaárakban jelentéken enged
Vaux erőd környékén repülőink két ellenséges kétfedelűt
mény.
Fürdő-idény: május 15-töl szeptember
harcképtelenné tettek.
végéig. Posta- és távlrdaállomás helyben.
Keleti hadszíntér :
Vasúti állomás Meozenzéf. 650 méter a teugor
szino fölött, gyönyörű fenyvesek között,
Az arcvonalon a helyzet általában változatlan.
különösön kedvező tavaszi és őszi idő
járással. Klímája enyhe, levegője dzondus
Léghajóink a vasúti építményeket a molodecno—
és pormentes, ivóvize páratlan.
minski vonalon és Luminiec vasúti keresztező pontot
uyógyeszközök: Vlzgyógymód, tejkura,
fenyöoxigén- és szénsavas fürdik, másságé és
Pinkstől északkeletre megfigyelt sikerrel megtámadtak.
vlilamozás.
^
„
..
Balkán hadszíntér:
Igazgató-főorvos: Dr. Czlrfusz Dezső kir.
tanácsos, V askorona és a Foreno JózsefLényeges esemény nem történt.
rendek lovagja.
, ,
Bővebb felvilágosítást készséggol ad

a fürdtflgazgatóság.

E g y , e se tle g k é t ü g ye s

elárusító

HIRDETMÉNY.

leány

űróf Andrássy Sándor ur őnagyméltósága homonnai uradalmában, Homonnán több vendéglő- és korcsma
helyiség 1917. januAr hó 1-tól
bérbeadó.
Bővebb felvilágosításért forduljanak
érdeklődők alulírotthoz.
Homonna, 1916. május 2.

fe lv ó te tik — B E H Y N A
T E S T V É R E K ü zle té b e
S á to ra lja ú jh elyt.

Kiadó lakás.
A Kazinczy-utca 44. számú
házban egy 4 szobából és mellékhelyiségekből álló lakás 1916. évi
május hő 1-étől bérbeadó.
Bőv. felvilágosítással szolgál

Dr. Kellner Soma,

Dr. Mazűr Gyula,
ügyvéd.

l£ _

ügyvéd.
i
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Landesmann M. és Társa
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= könyvnyomdája és papirkereskedése
S
ATORALJAU——
HELY,
KAZINCZY-UTCA 5. SZ.
— — — — — —— — — ^
1—
—l— — — —— — — — —— ^

Levélpapirok, szám lák, fa l
ragaszok, m eghivók, név
jegyek és egyébb nyom dai
m unkák a legpontosabban és
jutányos árban készíttetnek

„Felsőmagyarországi Hírlap" kiadóhivatala.
T E L E F O N S Z Á M 10

Hirdetések jutányos árban felvétetnek

A tavasz és a drágaság j
Az áremelkedések ma m ár óriási m éreteket 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
szükségletét fedezni.

t e l e f o n s z á m to

Tisztelettel értesitem 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, biztositom 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:

Blumenfeld Jenő

mielőbb

Csakis legújabb dolgok:
Női

fe lö ltő k ,

g y e rm e k ru h á k ,

b lo u s, a lj é s p o n g y o lá k b a n . A
le g sze b b m o d e lle k , k o s z tü m ö k
é s ru h á k b a n . E lső re n d ű m in ő 
sé g : fé rfi és n ő i fe h é rn e m ű k b e n ,
h a risn y á k ,
■■

k e z ty ü k

kendőkben.

és

zse b =

SALGÓTARJAN1
Kőszénbánya Részvénytársulat
széntermékei (szobafütésre és ipari czélokra)

NEUMAN JENŐ cégnél
Sátoraljaújhely
rendelhetők meg. Ugyanott legjobb minőségű apró és

SZEGÓ

SÁNDOR

nagyáruháza Sátoraljaújhely, Fő-tér.
Felelős

sze rke sztő : Landesmann M ik sa

durva szemű kétszer mosott kovács szén és koksz
valamint porosz briket kapható.

Superfosfát-mütrágya

N yo m a to tt Landesmann M ik s a és T ársa kö n yvn yo m d ájá b an S áto ra lja ú jh e ly.

Káli só

