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Hit rejteget
a csend, amely hetek óta gyűlik 
az északi harcterek fölött? Ren
geteg seregek, ágyuk és íegyve- 
rek állanak szemben és a levelek 
amiket testvéreink Írnak a lö
vészárkokból, arról beszélnek rim- 
telen verseket, hogy énekes ma
darak dalolását hallgatják, itthoni 
nóták hangjai csendülnek fel aj
kaikon és a nótával hazaszáll a 
lelkűk is egy kis pihenőre. Csen
des alkonyatai vannak a harcte
reknek északon, ahol egy meg
bénult óriás áll tehetetlen moz 
dulatlanságban katonáinkkal szem
ben.

Büszkén tudjuk erőnk és aka
ratunk nagyságát, elszántságunk 
határtalanságát és mégis rejte- 
lemszerüen látjuk szemeik előtt a 
fátyolt, mely eltakarja a csend 
mögötti eseményeket, mintha a 
csodák kipattanása feszülne a ne
héz fátyol mögött. Mindnyájan 
látjuk és halljuk, hggy a nemré 
gén még száműzött szó, a béke, 
már nem bolyong egészen hazát
lan, fészket ver' itt is, ott is, az 
egész emberiség vágyódása me
lengeti a kicsiny puha fészket. A 
tengeren túl felszáll a fehér ma
dár, szárnyai még erőtlenek, de 
már feltámadt tetszhalálából és a 
csaták dübörgéséből is meghallja 
a vágyak szelid sóhajtását, a Ián 
gok füstjében is látja a virágok
kal díszített oltárokat.

A közel két évi viaskodas 
megismerteti egymással az em
bereket. A gyűlölet összeszorul és 
az égető fájdalom a romok fö 
lőtt kezdi a megértés közös sá 
tora alá gyűjteni az embereket. 
Minden nép gyülölsége az ellen 
feszül, akiben a világ katasztrófá
jának igazi felidézőjét és a maga 
ős ellenségét látja. A német nép 
az angolokban látja boldogulása 
ellenségét, mi az olaszokban lát
juk az árulást, a hitszegést és a 
hábora elnyujtóját. A német erő- 
tehetetlenné teszi az angol aka 
ratot. Mi pedig — a hadüzenet 
évfordulóján — büntetjük meg a 
szövetségi hit megvetésre való 
árulóját.

Vért verejtékezik ma még az 
emberiség. Tele szívvel ünne
peljük az olasz sorstragédiát, mely 
gyászos végzete felé sodorja 
Itália népét. A győzelmen ujjon
gunk és tekintetünk kutatva sik
lik észak felé is, vajon mi rejtőz
ködik ott a csend mögött.______

Épülnek a kárpáti falvak.
A társadalom áldozatkészségé

ből oly uagy összeg gyűlt egybe a 
kárpáti falvak helyreállítására, hogy 
az állam az építkezést már megkezdte 
sőt az már javábau folyik.

A házak auyaga kő, cement és 
fa vegyesen, amint a helyszíni vi
szonyok megkívánják s az adakozó 
közönség legkisebb humánuasága is 
méltonyolva lesz a házak építésénél.

Sárosbau eddig ISO ház épült 
fel és mintegy 700 ideiglenes hajlék, 
melyekben a lakosság a tél megvevő 
hidege elől húzódott meg bennök.

Zemplénben 112 uj ház áll tel- 
jsseu készen, gazdasági épületek 
kel együtt s ezenkívül 225 gazda

sági épület emeltetett. |
Az építésnél nagyon vigyáznak I 

az utcareudezésre és külső odoré és 
a házak homlokozatain a népies mü 
vészét típusai jutnak Altalábau kife
jezésre.

A kárpáti falvakat újraépítő bi
zottság jelentéséből tudjuk, hogy 
elemi iskolákat nem fognak építeni, 
hanem az erre befolyt összeget óvo
dák építésére használják fel, mert az 
iskolák építéséről maga a kormány 
fog gondoskodni. Az óvodákhoz 
kizárólag magyar óvónők kerülnek s 
felépítésük 1917-ben nyer befejezést. 
Ezek után jöunek sorra a kórházak.

A társadalmi akció eddig 5,700.000 
koronát gyűjtött össze, de 6 és fél 
millió koronára van szükség.

Az élő állatokkal való
Üzérkedés korlátozása.

Egy zem plénm egyai g azda  a husdrágaság okáról.

A húsellátás a háborús közélel- 
raeiós egyik legfontosabb kérdése. 
Miudeu élelmi cikk ára szabályoz
ható, egy fix ponton megköthető, 
csak a húsnál lehet megállapítani, 
hogy az árak modern légjármüvek 
fürgeségével és gyorsaságával szök
nek magasba. A marhahús ára szinte 
fantasztikus emelkedést mutat és nem 
hétről hétre, hanem uapról-uapra 
emelkedik az égi magasságok felé.

Megkérdeztünk egy zemplénme- 
gyti gaidát, hogy tulajdonképp 
indokolt é ez a megdöbbentő jelen
ség indokolt e, hogy a marhahús ára 
ilyen szédületes tempóban emelke
dik ?

A gazda szives volt kérdésünkre 
válaszolni és érdekesen fejtegette a 
kérdést.

Fejtegetéseit itt közöljük :

hivatásos árdrágítók, nevezetesen az 
alkalmi Ügynökök, közvetítők, föl
hajtók, kifutók, szaglászok és haj- 
hászók elég szép számú tábora, hat- 
hatósau gyaiapodott a kisemberek 
(falusi paraszt-kupecek) légiójával, 
akik a vásárra fülhajtott élő állatért 
minden árt megadnak, mert egész 
biztosra vehetik, hogy másuap már 
30, 40 százalék nyereséggel adhat
nak azon túl.

A helyzet ma az, hogy mindenki 
vásárol ma élőállatot, csak az nem, 
nkinek közvetlen szüksége vau rá. 
Tapasztalatok alapján megállapítható, 
hogy olyan kis parasztgazdáknak, 
akiknek 2 darab igás ökrüknél több 
rendes körülmények között nem szo
kott lenni, ma minden gazdasági 
rendeltetés nélkül, állandóan 8, 10, 
sőt 12 darab ökrük áll az istállóban.

Az élő állattal üzérkednek.

Az élő állat árának a legutóbbi 
őbou történt rohamos felszökését 
m az állatáliomáuy apadása, sem 
közfogyasztás céljaira való keres- 
t nem iudokolja. Az árak rohamos 
nelkedésónek egyedüli oka a tel- 
s szabadságot élvező, fékevesztett 
térkedós.

Az árdrágításról szóló törvény 
igoru intézkedései az egyéb élelmi 
kkekkel folytatottjüzórkedök tekin
t é s  táborát leszorította eddigi 
írtékooy működésűk dísztelen ter- 
inumáról és ezek most kettőzött 
száutsággal és dühhel vetették rá 
lagukat az ólő állatok árának drá- 
ítására. Valóságos front-áttörést 
lin&ltak és a szegény fogyasztók 
3rve voltak az egész vonalon. A

Az orvoslat.

Ily körülmények között nem
csak a fogyasztás, de merő gazda
sági érdekek is szükségessé tennék, 
hogy az élő állatkereskedelem terén 
tapasztalható visszaélések meggá
toltassanak, illetőleg szigorú intéz
kedésekkel megfelelő mederbe flzorit* 
tassanak.

Ha kimondatnék az, hogy élő 
állatot más nem vásárolhat, csak 
az, aki hatóságilag tudja igazolni, 
hogy arra saját gazdasága, vagy a 
közszükséglet kielégítésének céljaira 
valóban szüksége van, véleményem 
szerint az élő állat árai, a háborús 
viszonyok mellett is, vissza lennéaek 
szoríthatók azon mértékig, melyet 
az adott helyzet tesz indokolttá.

Önként következik, hogy ily

Lapunk mai « 4 * »  4 oldal

irányú iutézkedós csak a legnagyobb 
ellenőrzés mellett vezethet sikerre, 
miért is szükséges volna az állatvá
sárok számának nagymérvű korláto
zása, még pedig lehetőleg akként, 
houy egy vármegye székhelyén, 
esetleg még egy másik, központba 
eső helységben engedélyeztessék a 
vásár tartása.

Lehetne az utóbbi helyeken a 
háború tartamára állandósítani aa 
állatvásárok tartását, egy szakbiaott- 
ság ellenőrzése mellett volnának a 
vételek eszközölhetek.

E kérdéssel kapcsolatosan ön
ként előtérbe tolul az élő állat ár
maximálásának kérdése is. — (Köz
ben hir jött, hogy a kormány elha
tározta az élő sertés árának maxi
málását.)

Véleményem szerint ugyani* 
nem ütköznék semmi különösebb 
nehézségbe, hogy az élőállatok árai 
a valódi érték szeriut maxim álhatók, 
legyenek és nem látok e tekintet
ben oly nehézséget fenforogni, hogy 
az ármaximálás skálasterüleg megál
lapítható ne volna.

A zempléni gazda fentebb is
mertetett véleménye rámutat a he
lyes útra, amely a mostani szinte 
képtelen helyzetből kivezetne. Amíg 
ugyanis a korlátlanul szabad vásár
lás a minden ellenőrzéstől mentes 
állatvásarokon a féktelen üzérkedést 
kupeckedést megengedi, addig szó 
sem lehet arról, hogy az árak föl- 
felá való rohanását megakadályoz
zák. A bajt ott kell gyógyítani, ahol 
gyökere van.

Összeírják
a kóbor cigányokat.

Ezeknek ellátásáról 
is gondoskodni kell.

A háborúi viszonyok folytán 
előállott helyset szükségessé testi 
az egész vonalon az állami mono
pólium behozatalát. Ez azt jelenti, 
hogy az összes terményeket meg
felelő áron be kell szolgáltatni az 
államnak s azután mzga az állam 
hozza azokat forgalomba, épen úgy 
mint a dohányt és most legutóbb a 
gabonát. Az állam terméaietesea 
számbaveszi a lakősságot minden 
faluban és városban és ehei képest 
osztja el az összes élelmioikkeket.

A liszt- és kenyérjegy-rendazer 
életbeléptetése volt ehhez az elaS 
lépés és most jön a többi. A  polgári 
lakősságot összeszámlálták, a kato
naság létszámát pontosan tudják a 
parancsnokságok, a munka tehát 
könnyen, mert így a készleteket ká- 
nyelmezen el lehetett osztani, meg.
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állapítván, hogy fejenként mennyi 
liaztet kaphat mindenki.

Vannak asonban aa országban 
igen tekintélyes siómmá) kóbor ci
gányok, akiket eddig még nem Ír
tak öasze, akik tehát nem is regié- 
•Ülhetnek a kenyórjegy-rendszer ál
dásaiban. Es a nép nem termelő, de 
rá vau szorulva ai állami ellátásra, 
mert különben éheuha). A kormány 
azért most ezekre is kiterjeszti fi
gyelmét s ez a nép, amelyet eddig 
még letelepíteni, %megzabolázni nem 
lehetett, most kénysseritve lesz a 
letelepülésre az egy helyben való 
lakásra, ha tovább is élni akar. Ma, 
amikor olyan rettenetes drágaság 
uralkodik, az ember sokkal jobban 
vigyáz portékájára, mint ezelőt és 
igy a szegény cigány-népség még 
csak lopni sem tud. A megélhetés 
tehát, no meg a hatóságok erélyes 
intézkedései mihamar megváltoztat
ják kóbor cigányaink életmódját, arai 
mindenesetre nagy eredmény köz
biztonsági és közegészségügyi szem
pontból.

A világháború kellet tehát ah
hoz is, hogy a cigányok rendes 
élethez szokjanak.

Elfogták
a ceprei hegyőr gyilkosát

Egy régi bűn napfényre
került. A gyilkosok egyike 

orosz fogságban van.
Több mint két évivel ezelőtt 

nagy feltűnést és izgalmat keltett 
Ujhelyben az a kegyetlen gyilkosság, 
amely a város határában történt. 
Egy szegény újhelyi hegyőr volt a 
rablógyilkosság áldozata, akit az 
előreláthatólag csekély ZBÓkmáuy 
reményében fosztottak meg életétől 
az elvetemült gyilkosok. A nyomozás 
annak idején eredménytelen maradt, 
annál örvendetesebb tehát a jogreud 
szempontjából, hogy most hosszú idő 
után az újhelyi csendőrsóg erélyes 
nyomozása a szerencsés véletlen 
Begitsógóvel leleplezte a tetteseket.

1914. április 7-én reggel 8 és 9 
óra között jutott az újhelyi rendőrség 
tudomására, hogy a ceprei körzetben 
levő (a Magas hegynek, a g. kath. 
templom fölötti része) hegyőr vérbe
fagyva, holtan fekszik, gályákból és 
sárból készített kunyhójába!).

•Schmidt Lajos rendőrkapitány 
Friss rendőrfelügyelővel és dr. Stern 
városi orvossal rögtön a helyszínére 
sietett, ahol a meggyilkolt Kovács 
János hegyőrt nyughelyén fekve 
találták. Mint Stern dr. megállapí
totta, a szereucsótlen ember fejét 
négy rendkívül óles baltótól eredő 
nagy erővel mért és külöu-külöu 
is halálos csapás érte. Az első csapás 
valószínűleg a fejbubjáu érte és 
úgy ez, mint a két halántékon levő 
is egész az agyállományig hatolt. 
A negyedik csapás a jobb állkapcsot 
zúzta szét.

Minden jel arra mutatott, hogy 
Kovács hegyőr rablógyilkosság áldo
zata, mivel minden értéktárgyát 
elvitte a gyilkos.

A rendőrség a csendőrséggel 
karöltve a legszélesebb mederben 
indította meg a nyomozást és a 
következő kürözvéuyt bocsátotta k i:

Kováos János bodrogkisfaludi 
származású, 61 éves, rom. kath. val

1 ásn, nős, 5 gyermek atyja, sátoralja
újhelyi hegyközségi hegyőr ma reggel 
oeprei őrcésbeli kunyhójában meg
gyilkolva találtatott, A halált u fejére 
iráuyzott éles fejszétől eredő, a ko- 
ponyaüregbe hatoló erős vágás 
okozta.

A nyomozás adatai szerint rabló 
gyilkosság esete forgott fenn, mert 
a hegyőr a hónap 3-án kapta meg 
40 korona havi fizetését, egy régi és 
egy uj 20 koronásbau, ebből egy 
fillér 3em találtatott, hiányzott ezen
kívül csaknem teljesen uj, magyar- 
szárú, há'ul varrott csizmája, egy
fedelű nikkel órája és ugyanolyan 
lánca és kétcsövű 16-os lankaszter 
fegyvere.

A nyomozat során gyanúsították 
8 elfogták liabovszki Jánost, Vily 
község pásztorát, de utóbb bizonyi 
tékok hiányában szabadon bocsátot
ták. A nyomozás azontúl holt pontra 
jutott.

llabovszki Kovácsvágásán lakott 
Szegedi Józsfnek a hazában. Ez óv 
március havában Szegedi, — mivel 
újjá akarta épittetui a házát, — 
kőművesekkel a ház lebontásához 
fogott s ez alkalommal a házban 
elrejtve megtaláltak egy lankaszter- 
íegyvert, amelyről a csendőrsóg 
megállapította, hogy az a meggyilkolt 
ceprei hegyőr tulajdou* volt.

Ez alapon az újhelyi csendőrsóg 
Misky járásőrmester vezetése alatt to
vább nyomozott s a napokban Azary 
Sándor őrmesterrel és Dudás Mihály 
népfelkelővel ismét letartóztatta 
Kabovszkit, akinél most már a hegyőr 
csizmáját is megtalálták s aki a bi- 
zonyitóko’t su ya alatt beismerte, 
hogy ö és két társa gyilkolták meg 
Kovácsot.

Tanai voltsk Hutka József és 
Hutka András kovác3vágát»i legé
nyek, kik közül az egyik Hutka Jó 
zsef jeleuleg orosz hadifogságban a 
másik pedig a harctéren vau s akik 
orozva megtámadtak s fejsz.csapá
sokkal megölték, azután pedig kira
bolták a szegóuy hegyőrt.

Itabovszky már az újhelyi fog
házban v.n, Hutka Mártouuak haza
hozatala iránt pedig már iutózkedés 
történt. Hutka Józseffel majd csak 
a háború után számolhat az igazság
szolgáltatás.

Menyasszonyi kelengye
bevásárlásnál ajánljuk

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

S Z Í N H Á Z .

Mágnás Miska, ez a nagy sikert 
ért operett került bemutatásra szer
dán este és F o d o r  Oszkár ki.ünő 
társu'aU újból felhasználta az al
kalmat, hogy a közönségnek feled
hetetlenül szép, kellemes estét sze
rezzen. Az est ünnepeltje természe
tesen Albert Bósko volt. Hozzá va
gyunk szokva, hogy ez az izig-vérig 
kiváló művésznő elsőrangút nyújt 
mindig, ds amit most a magyar mo
sogató leány szerepében produkált, 
az felülmúl minden eddigi sikert, 
amit valaha is elértek az újhelyi 
színpadon. Netn mondunk nagyot 
ha azt Írjuk, hogy Albert Böske 
ezeu az estén fenomenális volt. 
Miud-n szava, minden mozdulata

kiforrottan művészi. Hangja — amit 
rendesen — most is csodálatosan 
csengett. A színházat zsúfolásig 
megtöltött közönség egész estén át 
nem fogyott ki az ünneplésből. Taps
sal fogadta minden jelenésekor és 
zugó tapssal kisérte minden ónekt 
számát, minden mondatát. Az ellő 
felvonás végén két gyönyörű virág- 
kosárral kedveskedtek a kiváló mű
vésznőnek. Sikerült estéje volt Tér- 
osányi Vikiuek is. Neki is kijutott 
az elismerő tapsból és — virágból. 
Falussy István a közönség férfi ked
vence is meleg ünneplésben részesült. 
Uyönyörüen csengő hangja ez alka
lommal is kiválóan érvényesült. Sok 
tapsot kapott. Jók voltak Krómer 
Jenő s Ivánffy Jenő is. Es nem hall
gathatjuk el ezt a gyönyörűen mes
teri munkát, amit Andor Zsigtnond 
karmester végzett. Nagy része volt 
neki is abban, hogy a közönség egy 
minden tekiatetben elsőrangú előa
dást élvezhetett végig. L,

H Í R E K .

— Vármegyénk árvaszéke a ha 
diárvákert. Varmegyénk árva.teke 
nevében P i u t ér István örvaszeki 
elütik s B u r o n k a y  László és dr. 
S z e t - G y o r g y i  István srvaszéki 
Uluökök egy nagyszabású memoran
dumot dolgoztak ki, amelyben rész
letes és uagyou alaposan kifejtet
ték a hsdiarvak jövőjét gyökerrseu 
biztosító kivámau éietreveio ebziuót, 
hogy a rendelkezésre álló összegek
ből és a gyárapénzsári tartalék-ala 
pok feleslegéből egy hatalmas ha- 
diárva-otthou volna létesítendő. Ezt 
a memorandumot annak sztrktsztői 
személyesen nyújtották át gról 
T i s z a  István miniszterelnöknek, 
aki megígérte, hogy tanulmányozni 
fogja ezt a munkalatot.

— Hadikölceönjegyzések a vár
megyében. Király tieimeczrői Írjak 
nekünk: A Bodrogközi Gazdák Ta- 
karókpóuztara és Jelzáloghitelinlé- 
061 újabban a következő nagyobb 
jegyzések történtek .-

Balogh Audrásnó 1000, Sánta 
Mihály 1000, isti Erzsóbot 1000, 
Heffler Kour.d 20-U, Alleuder Fri- 
gyts 40-0, Fekete Kovács Islvau 
1000, Loy János 2500, Szűk Ódon 
4000, Etlényi János 5000, U'atz Jó
zsef 1000, Kovács Albert 2000, Asz- 
szonyi István 9000, iiogya János 
1200, Panykó István 2400. Pál Béla 
2000, Kosmanu Károly 1000, Szilá
gyi Bertalan 20.0-0, báró Senuyey 
Béla 100.000, báró Senuyey Pál 10.000 
Cziganyi Géza 3700, Uípássy Aud- 
rás 6000, Zeluák János 1000, Gór- 
esik Fereucz 1000, Pekarovits Ist
ván 1000, Csizmadia Jáuosué 5000 
Illés János és nejo 1400, Mádi J\. 
nos és neje 2000, Parajos Pál 3000, 
Bók György 4000, C.urkó Jánosné 
3000, Zselenák Jánosné 1000, Hor
váth János 1000, Bódék Jenő 10.000 
Bodrogközi Gazdák Takarékpénztár.' 
10000, Gerlhardt Ármin 5000,Brsuu 
Jenő 10,000, báró Sannyey Ilona 
32.000, báró Senuyey Mária 10.000 
báró Ssnnyoy Ferenci 12.000, báró 
Senuyey Anna és János 60.000 
Téglás Balázs 2000, Prisztás Berta-’ 
lan 1000, Miklés Béla 10.000, dr. 
Barathy Béla 10.0UG koronát,

— Kérelem a gazdákhoz. A „Uaf- 
fia“ néven ismert beviteli cikkben 
oly hiány van, hogy annak pótlásé

ról más uton-módou kuli gondos
kodnunk. Mint szőlőkötözósre alkal
mas anyagot ajánljuk a nedves 
moosaras helyeken található úgy- 
neveaett kötősást, moly a filloxera 
előtti időkben általánosan használat
ban volt, további a szalmát, sodronyt 
és a papiros-szalagot, mely utóbbival 
most végeznek beáztatási próbákat 
elég jó eredménnyel. Beszerezhető a 
Mezőgazdák Szövetkezeténél és a 
Kereskedelmi Múzeumnál Buda
pestet); de ebből sem lesz elegendő 
úgy, hogy a szőlősgazdák rá lesznuk 
utalva a kötősás használatára. Ezen 
indokból Zemplénvármegyei Gaz
dasági Egyesület felkéri a gazdákat, 
hogy ha területükön ezen növény 
nagyobb raeonyiségben található fel, 
azt ezidén gondosan kaszáltassák és 
szőlőkötözésre tartván fel, ebbeli 
készletüket a körülbelüli mennyiség 
megjelölésével a szőlőbirtokossággal 
leendő közlés végett a Gazdasági 
Egyesülethez jelentsék be,

— Tűzvész Nagyköveiden. Nagy
tüsvész pusztított e hó 22 én a bod
rogközi járásnak egyik legnagyobb 
Községében, az Ujhelyhez közel eső 
Nagykövesden. Nyolc ház esett « 
lángok martalékául s a tűz tovább 
terjedését csak nagy nehezen lehe
tett megakadályozni. Szerencsére 
emberéleiben nem tett kárt. Az 
anyagi kár tekintélyes összegre rúg, 
melynek egyrésze azonban biztosi- 
tás révén raegtérü1.

— Az újhelyi országúton elfogott 
két szökevény muszka, Ahhoz a mg. 
utóbbi számunkban közö t érdekes 
esethez, hogy az ujhely—borsii or
szágúton egy rokkant katonánk két 
Ktmaszombatból megszökött orosz 
hadifoglyot csípett el, pótlólag kö
zöljük még, hogy az illető bátor és 
ügyes rokkant vitéz Balogh Gytt'a 
őrmester volt, Matisz János borsii 
Községi bírónak a veje.

— Ujhely közbiztonsága. Az utóbbi 
időben napirenden voitak. a lopások 
és betörések városunkban. Mintegy 
2 hónappal eze.őtt Szoboszky József 
volt csendőr járásöriuester Gyöngyös
ről az itteni reudörséghes, mint 
rendőr főellenőr lett felvéve. A cseud- 
őreéguél hosszú idjtt át szerzett 
gy akor.ata azt eredményezte, hogy 
azóta megszűntek a napirenden volt 
betörések. Most Balázs Kálmán gép- 
lakatossegédet és Gaiya István bá- 
dogossegédst tartózlalta le, kik 31 
rendbeli betöréses lopás elkövetését 
ismertek be ; a lopott tárgyak egy- 
rósze m.gkerűit s a bűntény uáiai 
Sárospatakra is kiterjedtek, hol na
gyobb mennyiségű cipő felsőrészt, 
talpakat és gépszijakat találtak az 
orgazdáknál a sárospataki csendőrök 
közbeojöttével,

— Szölökötözö anyagok beszer
zése. A szőiőkötüzósi időéuy beálltá
val a Zemplénvármegyei Gazdasági 
Egyesület szőlészeti és borászati 
szakosztálya hasznos szolgálatot kí
ván teljesíteni a t, szőíősgazdakö- 
züuséggel szemben, amikor felhívja 
a közfigyelmet azon beszerzési for
rásokra, ahol a raffia és kötőspárga 
a tett ajánlatok alapján ezidőszerint 
a legelőnyösebben beszerezhetők. 
Ilyenek a „Magyar földbirtokosok és 
Bérlők Szövetkezete," (Budapest, V. 
Nádor-utca 18. sz.), ahol a Tama- 
tave 650 kur., a pritna Majunga 700 
koronájával 100 kgr.-ként beszerez
hető a Budapest raktár, készpénz fi-
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zetéa ellenében. Az áru bálokban 
van, amely 100 kgrot nyomnak és 
göngysuly uettósu’yban számitlatik. 
— A „Pécsi Kereskedelmi és Ipar- 
bank Rt. áruosztálya" pedig a meg
felelőnek látssó 2 és fél mm,-es pa- 
pirspárgáját, melyből kgr.-kéut cc. 
450 méter megy 1 kgros gombo 
lyagra, kgr-kint 3 kor. 50 fillérért 
ajánlotta fel a Pécs utánvéttel.

— Elhalasztott bevonulás. A köz 
oktatásügyi rainisztei a hadvozető- 
séggel egyetértőén elrendelte, hogy 
azok az 1897-lmi vagy azt megelőző 
évben született főgiranáziumi, főre
áliskolai, kereskedu'mi iskolai és ta
nítóképző intézeti tanu'ók, akik be- 
sorozásuk miatt uura folytathatják 
tanulmányaikat, olőkészitő tanfolya
mon vehessenek részt és ikeres 
vizsga esetén részükre ki kell álli 
tani az érettségi bizonyítványt, ille
tőleg tanítói oklevelet. Ez a ked 
vezraény az 1898. évben született 
tanulókra is kiterjed. A hadvezető
séggel történt megállapodás szerint 
az 1898-ban született diákoknak be
vonulását junius 30-ig elha’asztották.

T isz te le tte l é rte s ítem  a  n. é. 
k ö z ö n sé g e t, hogy

fényképészeti műtermemet
f. évi junius hó 1-től K o ssu th  
L a jo s -u tc z a  40 . s z á m  a ló l a 
S z é ch é n y i- té r  9. szá m  a lá  (v o lt 
M aá r-fé íe  h e ly iség b e ) h e ly ezem  át.

A  n. é. k ö z ö n sé g  sz iv e s  p á r t 
fo g á s á t  k é rv e , v a g y o k

k iv á ló  tisz te le tte l 
Hradil Károly,

fényképész.

Megvételre
keresek egy használt háló
szoba berendezést.

Ajánlatok a kiadóhivatalba.

Kiadó lakás.
A  K a z in c z y -u tc a  44 . szá m ú  

h á zb a n  egy  4 s z o b á b ó l é s  m e llék - 
he ly iségekbó 'l á lló  la k á s  1916. évi 
május hó 1-étől b é rb e ad ó .

B ő v . fe lv ilág o s ítá ssa l szo lg á l

Dr. Kellner Soma,
ügyvéd .

T a h y  György k is ru szk a i 
g a z d a s á g á b a n  egy nő tlen

gazdatiszt
id e ig len es  m in ő ség b en  azonnal 
felvétetik .

Csodás hatású nrezszópito és finomító

a világhirü FÖLDES féle

A R G I
C R É M E  é s  
S Z A P P A N

a Margit-créme zsirtalan, ártal
matlan,rögtön szépít. Ára I ’20 K.

A Földos-fóle Margit-szappan pár nap 
alatt lomossa n szoplőkot, má.jfoltokat 
sm egszüntet minden borbajt. Ára 1*20

Kapható minden gyógyszertárban 
drogériában 8 lllatszerkereskedesben.

6 koronás rendeléseket bérmentve küld

Jtfai tá v ira ta in k .
A  m iniszterelnökség satjtéoszályának hivatalos  

közlései.

Strigendbe és Chiesába
bevonultak csapataink.

Budapest, máj. 25.
Az osztrák-magyar vezérkar je len ti:

O ro s z  h a d s z ín té r :

Wolhyniában portyázó különítményeink több 
helyen sikeresen ütöttek rajta az ellenségen. 
A helyzet változatlan.
O la s z  h a d sz ín té r :

A harci tevékenység a doberdói szakaszon 
Flitschnél és a Plöckenen élénkebb volt, mint 
az utóbbi napokban. Az ellenségnek ismételt 
támadásai kísérleteit Peutelsteinnál visszauta
sítottuk.

A Sugana-völgytől északra csapataink el
foglalták a Cima Cistát és egyes helyeken ét
keitek a Maso patakon, s bevonultak Strigenbe 
(Strigno) A völgytől délre a Kempel hegyen át 
előnyomult csoport nagy terepnehézségek és az 
ellenség ellenállásának legyőzése után, kelet és 
dél felé terjeszkedett ki. A Corno di Campo- 
verde csapataink birtokában. Olasz osztagokat 
azonnal visszavetettünk. A Brand-völgyben 
(Vallarsa) csapataink birtokába vették Chiesát.

A támadás területén utólag még 10 löveg- 
gel növekedett eddigi zsákmányunk.

Egyik tengeri repülőrajunk bombákat dobott 
a Latisan-i pályaudvarra és az ottani katonai 
telepekre.

D é lk e le ti  h a d sz ín té r :

Nevezetesebb esemény nem történt.

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

Cserépkályhák, gránit 
és márvány síremlékek 
bizományi raktára

Sátoraljaújhely.
Levélben! megkeresések 
BE HYNA MI KLÓS  

czimére küldendők,

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 
legyen. A jelenkor legmeg- 
bizhatóbbfertőtlenitőszerea

l l l f l l l
szagtalan, nem mérgező, 
olcsó és eredeti üvegekben 
1 k o r . 25 f i l lé r é r t  minden
gyógyszertárban és drogé
riában kapható. Hatása 
Löffler, Vertun, Petrik, Vas 
stb. intézeteinek vizsgálatai 
szerint gyors és biztos, miért 
is az összes orvosok beteg
ágyak fertőtlenítésére, anti- 
septikus kötözéseknél (se
bekre és daganatokra), kéz- 
és arcmosásra és ragályok 
elhárítására stb. mindenkor 
ajánlják.

lpim-rap
finom, gyenge pipere- 
szappan, lysoformot tartal
maz és antiseptikus hatású. 
Alkalmazható a legkénye
sebb bőrre is: szépéti, meg- 
puhitja és illatossá teszi a 
bőrt. Egy kísérlet és Ön a 
jövőben kizárólag ezen 
szappant fogja használni.

Ára: 2 k o ro n a .

erősen antiseptikus hatású 
szájvíz. 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.

Eredeti üvegje l korona.
Az összes lysofornkészit- 
mények kaphatók minden 
gyógyszertárban és drogé
riában. Kívánatra bárkinek 
ingyen és bérmentve meg
küldjük az „ E g é sz sé g  é s  
fe r tő tle n í té s "  cimü érdekes 

könyvet.

Dr. Keleti és Iráfi
vegjészeti gyára, Ujpeaten.
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f iLandesmann M. és Társa3
e=  könyvnyomdája és papirkereskedése =  
s At o r a l ja u h e l y , KAZINCZY-UTCA 5. sz.

Levéipapirsk, számlák, fal
ragaszok, meghivók, név
jegyek és egyébb nysmdaj 
munkák a legpontosabban és 
jutányos árban készíttetnek

„Felsőmagyarországi Hírlap" 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 á m  i o

IA tavasz és a drágaság j
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 bocsájtoin 
rendelkezésére. Mindenesetre ajánlatos mielőbb 

szükségletét fedezni.

Csakis legújabb dolgok:
NŐI felöltők, gyerm ekruhák, 
blous, alj és pongyolákban. A  
legszebb m odellek, kosztüm ök  
és ruhákban. Elsőrendű m inő
ség: férfi és női fehérnem űkben, 
harisnyák, keztyU k és zseb* 
= =  k e n d e k b e n .  ——

S Z E G Ő  $  Á N D 0  R
nagyáruháza Sátoraljaújhely, Fő-tér.

Tisztelettel értesítem a m. t. közönséget, hogy a

Klein IPál-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

SALGÓTARJAN1 
Kószénbánya Részvénytársulat

s z é n te rm é k e i  ( s z o b a f ü té s r e  é s  ip a r i  c z é lo k r a )

X

NEUMAN JENŐ cégnél
Sátoraljaújhely

r e n d e lh e tő k  m eg . U g y a n o t t  le g jo b b  m in ő s é g ű  a p r ó  és 
d u r v a  s z e m ű  k é ts z e r  m o s o t t  kovács szén és koksz 

v a la m in t  porosz briket k a p h a tó .

Superfosfát-mfltrágys Káli-só

Felelős szerkesztő: Landesmann M iksa  fNyomatott Landesmann Miksa és Társa könyvnyomdájában Sátoraljaújhely.
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