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Néphadsereg
és militarizmus.

A háború előtt a militarizmus 
csupán egyrésze volt az állam- 
hatalomnak ; olyan része, mely 
ellen n szélső polgári pártok s a 
szocializmus világszerte kíméletlen 
harcot folytathattak, anélkül, hogy 
ez az elvi harc az állami lét alap
jait közvetlenül veszélyeztette 
volna. A különböző hadviselő ál
lamok szociáldemokrata pártjait 
most is igen élénken foglalkoz
tatja az internacionale és a mili
tarizmus viszonya, abból a szem
pontból, hogyan lóg alakulni ez 
a viszony a háború után. A 
probléma azonban nem egy párté 
s nem egy társadalmi osztályé. 
Ma tizennyolc éves korától ötve
nedik esztendejéig mindenki ka
tona, mindenki az egész nép szá 
mára égető kérdés, hogyan lóg 
alakulni a jövőben a hadsereg 
alakja és szervezete ; s a leglé
nyegesebb kérdés, a hadsereg 
létszámának kérdése a hivatásos 
katonákon kívül a hadüzenet pil
lanatában katonává vált egész nép 
sorsára nézve döntő nagyfontos- 
sagu. A háború következtében 
minden fegyyerlogható ember 
részére a militarizmusnak ; s a 
jövőjét illetőleg csak az marad 
vitás, vájjon a háborús tapaszta
latok a nagy létszámú állandó 
hadsereg fejlesztését indokolják-e 
vagy a kis létszámot s csak há
ború esetén kiegé.zitendő kis 
keretek rendszerére való áttérést 
teszik ajánlatossá.

A hadüzenet pillanatában 
minden modern nagy államnak 
legalább öt milliónyi katonával 
vagy katona anyaggal kell ren
delkeznie ez kétségtelen s há
borús tapasztalatokkal indokolt 
alaptétel. Csak az marad, esetleg 
vitás, vájjon elegendő-e arra szá
mítani, hogy háború esetén a 
milliós hadsereget a löld alól is 
elő teremtjük j nem jobb-e s iietn 
felel e meg inkább a hadkötele
sek érdekeinek is, ha már béké
ben, meglelelő létszámú állandó 
hadsereg keretében kellően elő 
készítik őkel, a rájuk váró gigászi 
feladatokra ?

A német szociáldemokraták — 
mint legszélső politikai párt — a 
hadsereg ügyével szemben tudva 
levőleg hazafias álláspontra he
lyezkednek, ami rendkívül sok 
vitára ad alkalmat az egész in- 
ternacionáléban s úgyszólván a 
világ összes újságaiban, E vita 
nagyon érdekes abból a szem- 
pontból is, melyet a hadsereg

ügyének jövőjére nézve ismertet- j Eing Uóza Átad, Uratz János Pán
tunk. Magyarország és Ausztria 
szocialistáiról természetesen ugyan
az áll, mint a németekről, ők a 
háborúval, mindnyájunk életkér
désével, szintén azonosították ma
gukat. Az olasz Labriola a né
met szocialisták magatartásáról 
Így ir egy nápolyi újságban :

A német szociáldemok
ráciát mi mindnyájan gyaláztuk, 
mert nem volt elég ereje, hogy a 
veszély pillanatában felrobbantsa 

birodalom morális kötelékeit. A 
lenézés e pillanatainak elmúltával 
azonban csodáltuk a német szo
ciáldemokratákat . . .  A német 
szociáldemokraták, morális ere
jüket megvédendő, nem fordul
hattak szembe a birodalommal, 
nem könnyithették meg azok 
müvét, akik nemcsak a birodalom 
hanem minden német erői ellen
sége. Helyesen cselekedtek: után
zásra méltó módon 1“

Valóban a szociáldemokraták 
belátták, a milliós hadseregek 
korában a militarizmus olyan 
kérdés, mely közvetlenül az in 
ternacionale elvi álláspontjától 
függetlenül a proletár életbe vág.
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Csütörtökön választotta meg a 
Pénzintézeti központ három óvre az 
igazgatóság tagjait.

A magyar pénzintézetük világá
ban és azok között, akik a pénzin 
tézetekkel nexusban vannak, nagyobb 
izgalmakat keltett a választás mint 
valamikor az, hogy lesz-e egyáltalán 
pénzintézeti központ vagy nem

A pénzintézeti központ igazga
tósága három kúriából áll. Az első 
kúriába a budapesti nagy bankok 
delegáluak igazgatókat, A második 
áll a budapesti középbankok által 
delegált igazgatósági tagokból, vó 
gül a harmadik kúriában hat igaz 
gatósági tagot a vidéki pénzintéze
tek választanak.

A vidéki pénzintézetek két egye
sülésbe tömörültek. Az egyik a Ma
gyarországi Pénzintézetek Országos 
Egyesülése, amelynek elnöke Lukács 
László, igazgatója dr. Hantos Ele 
mér, országgyűlési képviselő, a másik 
pedi; a Magyarországi Pónzintéze 
tek Országos Szövetsége, amelyben 
Mándy Lajosé a vezetőszerep. A vá
lasztásnál a Hantos és Mándy cso
port állt egymással szemben.

A Mándy csoport igazgató je
löltjei: Kollarik József Pozsony, 
Koós Elemér Szeged, BIhssI Ferenc 
Esztergom, Weis3 József Kolozsvár,

csóva.
A Hantos csoport eddig a kö

vetkezőket jelölte : Lédák Gyulát, a 
kassai takarékpénztár vezérigazgató
ját, Éber Autal dr.-t, a Telepitő és 
Parcellázó Bank vezérigazgatóját, 
Ede? Jánost, a Brassói Takarékpénz
tár vezérigazgatóját, Lányi Mórt a 
Délvidéki Közgazdasági Bank elnö
két, Leopold Kornél dr.-t, a Tolna- 
megyei Takarók- és Hitelbank vezér- 
igazgatóját.

A pénzintézetek többsége emel
lett az igazgatósági liszta mellett 
foglalt állást. Többek között az ösz- 
szes abauji intézetek is ezzel kíván
tak szavazni, különösen ragaszkod
ván ahhoz, hogy Deák Gyula bent 
legyen a pónziutózeti központ igaz
gatósagában, hogy szakértelmét és 
nagy tudását a vidéki pénzintéze
tek érdekében használhassa fel.

Egész a legutolsó napig úgy 
állt a helyzet, hogy az intézetek 
megőrzik akaratszabadságukat, a de- 
egáltak szavazni fognak s az erők 
szabad mérkőzésből alakul ki a Pénz- 
intézeti Központi igazgatósága.

Úgy látszik azonban, a vidéki 
baukdirektorok csak idehaza olyan 
nagy urak s esik a maguk szükebb 
pátriájában tudják érvényesíteni 
akaratukat Akik itthon parancsolni 
szoktak, Budapesten nagyon szépen 
tudnak engedelmeskedni s akik kü- 
lön-külön hóditó Cacsárok, ha együtt 
vaDnak, behódoló pretoriáuusok. 
Most is behódoltak s a kormáoyiu- 
tenvencióra létrejött paktumos tisz
tával szavaztak, Llautos Elemér 
ugyanis, aki az utolsó pillanatig azt 
mondotta, hogy niucs paktum, vé
gül mégis Ccak eugedett s a biztos 
győzelemmel kecsegtető lisztát fel
adta.

Alkalmi spekulánsok.
Ezt kell megrendszabályozni I

Lápten-nyomou találkozunk az
zal a már közhellyé vált panasszal, 
hogy a kereskedők hallatlan módon 
használják ki a közönséget és majd
nem óráról-órára magasabb árakat 
kérnek az elárusitás tárgyát képező 
árukért.

Nem tagadható, hogy sohasem 
tapasztalt magas árakat kell fizetni 
majdnem minden áruért; téves azon 
bán az a közhit, hogy ezt a hely 
zetet a kereskedő haszonlesése és 
amaz igyekezete, hogy raiuél na
gyobb anyagi előnyt biztosítson ma 
gának, idézte elő.

A hivatásos kereskedőknek egy
részt igen magas árakon kell besze
rezniük a® árukat, másrészt pedig

a háborús időkkel járó egyéb ténye
zők (magasabb bérek, fuvarok, aae- 
mólysot, aló.) uem teszik lehetővé, 
hogy normális időkben használt ha- 
szonszázalók-ku'oosal, hanem arányo
san magasabbal kalkuláljanak. El 
azonbau még uem eredményezőé a 
tűi magas árakat.

A főbaj olt van, hogy a keres
kedők kénytelenek rendes beszer
zési forrásaiknál szükségletüket fe
dezni, mert a gyárak a lényegesen 
redukált üzemképesség mellett kép
telenek az igényeket kielégíteni és 
mivel a produktum aránylagosan ke
rül felosztásra, egy-egy kereskedő 
lényeges szükségletének alig tized- 
részét kaphatja a legális beszerzési 
forrásból.

A most vázolt módon előállott 
hiáuy sok árunál automatikusan életre 
hivott egy egészen külön osztályt, 
az úgynevezett alkalmi spekulánsok 
osztályát, amelynek zöme kivétel 
nélkül osak ad hoc — üzér ki min
den jogosultság nélkül, üzleten kívül 

bolthelyisége a kávéház vagy 
az utca — költségmentesen, mert 
hisz adót nem fizet e foglalkozással 
járó busás jövedelme után, nagyon 
jó szimattal már előre összevásárolja 
összegyűjti az egyes fontosabb áru
cikkeket, azokat más néven álnta- 
toD, idegen címeken hozatja és ami
kor azután a hiány a kereskedőknél 
már égetően mutatkozik, kirukkol 
az eddig gondosan eldugott készle
tével és horribilis árakon, a kény
szerhelyzetet kihasználva, a keres
kedőkre sózza azokat, a kereskedők
nek pedig, mivel vevőkörüket már 
csak a jövő miatt is ki kell elégít* 
niök és nem küldhetik ki a boltból 
minden második cikknél azzal, hogy 
nincs — minden áron meg kell azt 
venniük.

Ha a hatóságok kutanának, ak
kor találnának majd itt több olyan 
egyént, ki sok száz mázsa cukor 
fölött rendelkezik, pedig eddig talán 
sohasem kereskedett cukorral. Így 
van ez egyébként zsírral, szappannal, 
szesz, kávé, papír, heriug, paprika, 
te«, sajt, csokoládé, ecet, petróleum, 
rizs, gyertyái sőt még a bőrtalppal is.

Eteket az ad hoo kereskedőket 
kellene jogosulatlan keresetfoirásuk- 
tól elütni, ezeket kellene mihamar 
megzabolázni, akkor majd enyhülne 
a mai nagy drágaság és a háborús 
viszonyok dacára is tűrhető állapotok 
uralkodnának. Amig azonban ei 
az gsztály szabadon garázdálkodik 
és tőle sok hivatásos kereskedő is 
tanul, addig az árak ek emelkednek, 
az élelmiszerek elbújnak a lakosság 
pedig osak nyomorog, mert tehetetlen 
eszel a rablóbandával saemben.

Lapunk mai Márna 4 oldal
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Letartóztatott
é le lm isze r  hiéna.

A z  agész országot behálózott 
bűnszövetkezet leleplezése.

Egy idő óta állandóan tele 
vannak az újságok, hogy hol itt, 
hol ott csapott rá a rendőrség 
egy*egy árdrágítóra. És ha figye- 
lemmel kísérjük ezeket az újság
híreket, tapasztalhatjuk, hogy e 
lelketlen kufárok zöme a galíciai 
menekültekből kerül ki. A másíél 
évvel ezelőtti orosz betörés a 
nyakunkba zúdította Galícia népét, 
akik aztán azzal hálálták meg a 
magyar állam velük szemben ta 
núsított jóságos gondosságát, 
hogy lelketlen gonoszsággal neki 
estek a piacnak és elviselhetet
lenné tették a közfogyasztásra szük
séges cikkek árát. Összevásároltak 
mindent és amikor már a kezük
ben tartották a meglevő készletek 
jelentékeny részét, horribilis áron 
voltak hajlandók azt piacra bo
csátani.

tts ezek ellen a lelketlen g o 
nosztevők ellen valósággal tehe
tetlenek voltak a rendőrhatóságok. 
Olyan ügyesen, a körmönfontság 
olyan tökéletességével dolgoztak, 
hogy csak a legritkább esetben 
sikerült rájuk a hurkot kivetni.

Városunkban is sokan voltak 
ilyen lelketlen kufárok, de mind 
között a legveszedelmesebb és 
egyben a legügyesebb is Róth 
Dávid usztezicidolnii menekült volt, 
aki jóformán vagyontalanul került 
ide és most százezrekre menő 
Űrieteket bonyolított le és az 
újhelyi pénzitézetekben jelenté
keny összegű betéteket helyezett 
el. Régen figyelte már a rend
őrség, de mindeddig hiába, mert 
oly ügyesen intézte dolgait az 
egész országra kiterjedő ügynöki 
szervezetével, hogy a rendőrség 
minden igyekezése hiábavalónak 
bizonyult.

Mikor már sehogysem tudott 
vele boldogulni a rendőrség 
Schimdt Lajos rendőrkapitány 
úgy akart tőle szabadulni, hogy 
a kétes egzisztenciáju embert kitil
totta az ország egész területéről. 
Ámde Róth Dávidot ez sem riasz
totta meg. Megfelebbezte a rend 
őrkapitány ítéletét és tovább is 
ittmaradt a városban. Hogy sza
baduljanak tőle, a rendőrkapitány 
megkereste a pénzügyigazgatósá
got Róth megadóztatása iránt. A 
pénzügyigazgatóság és a városi 
adóhivatal 2056 korona adót ve
tett ki rá. Ez sem használt. Róth 
Dávid szó nélkül kiíizette a reá 
rótt adót és továbbra is Ujhely 
ben m aradt

Most azonban utólérte vég 
zete. A rendőrkapitány kitiltást 
kimondó Ítéletét felsőbb helyen 
is jóváhagyták. Schmidt Lajos 
rendőrkapitány erre beidézte Róth 
Dávidot és felhívta, hogy most 
már 3 nap alatt hagyja el az 
oiszág területét, mert elleneset 
ben kitoloncoltatja. Róth Dávidot 
azonban ez sem késztetté eltá 
vozásra. Oly biztosnak érezte maga 
alatt a talajt, hogy nem volt haj
landó a már jogerős kitiltás da
cára sem abbahagyni lelketlenül 
gonosz, a közönség kizsákmányo

lására irányuló üzleteit. Egysze
rűen útra kelt a nagymihályi fő
szolgabírói hivatal által kiállított 
utazási igazolvánnyal (mert a 
nagymihályi főszolgabírói hivatal
nál sikerült neki arcképes igazol
ványt szerezni, amelyen mint 
nagymihályi lakos szerepel), el 
ment Nyíregyházára és ott 27 lá
dában mintegy 12— 13 mm. szap
pant vásárolt.

Visszatértekor azonban sikerült 
őt Zucsek Béla polgári rendőrnek 
az állomásnál letartóztatni, c s  a
gonoszságában határtalanságigvak-
merő ez az élelmiszer hiéna még 
akkor is szabadulni akart. Pénzt 
adott a rendőrközegnek, hogy 
bocsássa szabadon. Ámde ezúttal 
nem sikerült menekülnie. Zucsek 
polgári rendőr előállította a rend
őrségen, ahol Schmidt rendőr- 
kapitány fogta azonnal vallatóra. 
Megmotozásakor megtalálták nála 
i Nyíregyházán vásárolt szappan 
fuvarleveleit. Vallatása közben 
pedig kiderült, hogy

Roth Dávid mintegy 
másfél év óta űzi bű
nös gonoszságait. Az 
egész országra kiter
jedő ügynöki szer
vezete segítségével 
óriási mennyiségben 
vásárolt össze lisztet, 
babot, köleskását, 
különféle terménye
ket és élelmicikkeket 
és ezeket ismeretlen 
módon szerzett ka
tonai fuvarlevelekkel 
horribilis áron galí
ciai polgári egyének
nek szállította.

Kihallgatása után Schmidt 
Lajos rendőrkapitány nyomban 
letartóztatta a veszedelmes élelmi
szer hiénát és átkisértette a kir. 
ügyészséghez, ahol most árdrágítás 
és megvesztegetés miatt indítottak 
ellene bűnvádi eljárást.

Roth Dávid letartóztatásával 
azonban még korántsem fejeződött 
be a rendőrség munkája. Most az 
ügynökök ellen — akik nagyobb 
részben szintén galíciai menekül
tek — folyik erélyesen a nyomo 
zás. Az eddigi eredményekből 
Ítélve, rövidesen újabb nagyobb 
számú letartóztatások várhatók és 
végre talán sikerül megmenteni 
az országot egyik legveszedelme
sebb árdrágitó bűnszövetkezettől.

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

I-ső rendű modern kivitel, 
legfinomabb bel- és kül

földi anyagok.
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K Vörös-Kereszt Egylet 
Péter-Pál napi gyűjtése.

A Magyar Vörös-Kereszt Egylet, 
amely a legnagyobb kiegészítő szer
vezete a hadseregnek, beszámolóval 
és kérő szóval fordul a közönséghez. 
Beszámolóval, mert érzi, hogy számot 
kell adnia majdaem 2 éves háborús 
működéséről szoknak, akik oly bő
ségesen támogatták, de egyúttal 
kérő szóval is, mert a hosszú háború 
határtalan feladatok elé állította és 
hacsak működését korlátozni nem 
akarja, kénytelen a közönség újabb 
áldozatkészségéhez fordulni.

A Magyar Vörös-Kereszt Egylet 
mintegy 2000 kórházban 10,0u0 be
teget ápol egyszerre és eddig több
1.000 000 katonát részesített ápolás
ban. Fenntartja a tudósitó irodát, 
mely a harctóien levő katouák hol
létéről ad értesítést, a hadifoglyokat 
gyámolitó és tudósitó hivatalt, köz
vetíti a harctéren levő katonák 
részére az adományokat, anyagilag 
támogatja a sebesült és beteg kato
nákat, valamint a harcban elesett 
hátramaradt családtagjait,

Stíbesült katonákat szállít a 
hadszíntérről, mely célra 9 kórházi 
vonat áll rendelkezésre. Továbbá 
szállítja a sebesült és beteg katonákat 
a vasúti és hajóállomásokról a kór
házakba.

A hadszinhelyre küldött a vo 
natokon kivül 105 sebesültszállító 
Kocsit, 25 társzekeret, 300 hordágyat 
és hordszéket. Egy 200 ágyas  tábori 
kórházit, tábori kápolnával, tábori rak
tárak s t  és fiúk raktárak *t állított fel.

Hivatásos óh önkéntes ápolónőket 
engedett át szolgálattótelre a kórhá
zaknak. Azonfelül kórházat állított fel 
Szófiábau és Konstantinápolyban is.

A jövő programrojai még na
gyobbak, hiszen a háború csapásai 
nem szűntek meg, sőt ellenkezőleg 
a hosszú háború fozozta annak a 
társadalomra gyakorolt hatását. Hogy 
a Vörös-Kereszt Egylet hivatásának 
a jövőben is megfelelhessen kéri a 
küzüusóg áldozatkészségét. Péter és 
Pál napja, juuius 29-e a Magyar Vö
rös-Kereszté. Gyűjteni fugnak ezen a 
aapon az ország minden részében, az 
Alföld rónáin, a hegyek bércein, 
a dombok vidékein, gyűjteni fognak 
e napon a templomokban, a hiva
talokban, a városi tereken és utói
kon, gyűjteni fognak mindenütt, ahol 
a magyar szent haza érzése ét éB 
ahol ezért áldozni adó becsületes 
emberek vannak és reméljük, hogy 
nem fog kitérni a gyűjtés elől senki 
mert lehetetlen, hogy egy ember is 
legyen, aki megtagadja filléreit a 
sebesült katonák, a háború borzal
mai által sújtott esdeklődőktől. Már 
pedig a Péter-Pál napi gyűjtés min
den egyes fillérje a sebesülteknek, 
a nyomorgóknak jut, miut egy em
ber fog Magyarország egész népe 

i ezen a napon áldozni és azt amit az 
ad tulajdonképen nem a Vürös-Ke- 
resztaek adja, a Vörös-Kereszt 
Egylet csak az ut, amelyen a lég 
szeutebb célhoz jutnak.

A Vörös Kereszt Egylet ezaton 
is kéri a jó lelkű, emberbarát és a 
□agy idők nagy kötelességei e'ől ki- 
téroi nem akaró embereket, tegyék 
ünneppé a Póter-Pil napot, hogy 
késő unokák megemlékezve e nap
ról, azt olyannak lássák, arai dicső
séget és becsületet szeres a mai 
kornak,

/

Drágít az állam,
Monopóliumokat terveznek. —
Emelik a fogyasztási adókat.
— Megdrágul a posta. — 

Drágább lett a trafik.
Az ország kiadásai a háború óta 

oly nagy mértékben megszaporodtak, 
hogy a kormány minden rendelke
zésére álló eszközt felhasznál, hogy 
szaporítsa az állam bevételeit.

Szó van a féuyüzési adók be
vezetéséről, melyek valószínűleg a 
legközelebbi képviselőház elé kerül
nek, valamint a szeszadó felemelésé
ről, amelytől a legnagyobb jövedel
met várják. Nein lehetetlen azonban, 
a szesz állami monopóliummá lesz, 
de esetleg a gyufa is. Hogy a gyu
fa monopóliumot behozzák-e, az még 
kérdéses, de bizonyos, hogy gyufa
fogyasztást is megadóztatják.

Emelik a söradót, de a husfo- 
gyasztási adót uera. — Az uj fo
gyasztási adóból 500, némelyik sze
rint (500 miilliót leméinek az eddigi 
évi 300 millió korona jövedelem 
helyett.

Nagyon valószínű, csaknem bi
zonyos, hogy a közel jövőben a 
posta is megdrágul.

A terv szerint az 5 filléres le- 
velezŐlapokat 8 fiiérre, 10 filléres 
bélyegeket 15 fillérre, a távirati sza
vak diját pedig 2 fillérrel kívánják 
fölemelni. A postatakarékok föleme
lése összefüggésben vau Németország 
hasouló iotózkedósóvel, miután Né
metországgal e tekintetben szerző
déses viszonyban vagyuuk.

Hogy azonban a dohánytermé
kek megdrágulnak, az uera valószínű, 
hanem bizonyos. Annyira bizonyos, 
hogy a drágább árak már junius 
1 ével éleibe is léptek.

Ez a vószhir mar miutegy két 
hónap óta kelt szárnyra és akkor 
úgy megrohanták a trafikokat, hogy 
mar aranyért sem lehetett füstölni 
valói kapui. Azóta e:te>t két hónap 
és nem történt semmi, úgy, hogy az 
emberek már megnyugodtak, szépen 
elszivogatták Összevasároit készletei
ket és mire elszittak mindent, lecsa
pott a pénzügymiuiszttr reudeiete, 
amely már életbe is lépett.

S Z Í N H Á Z .
Vida llut vendégjátékai során

szerdán este a „Koruevillei harangok" 
Serpolette szerepében lépett fel elő
ször. E csodás zeuojü operett Andor 
karnagy vezénylete alatt gyönyörűen 
csendült ez estén. A közérdeklődés 
központjában természetesen a veudóg- 
íuüvóbziiő állott, akit már vendég
szereplése e<őlt jó bír előzött meg. 
És el kell ismernünk, hogy Vida Ilus 
miut táncos Bzubritt egyike a vidék 
legkiválóbb színésznőinek. Kiforrott 
játéka, kellemes haugja és gyönyörű 
táncai hamar megkedvellették a 
közönséggel. Sok tapsot kapott. 
Germain szerepében Terciányi Viki
nek, Harry márki szerepében FJussy 
Istvánnak, enuek a minden szerepé
ben kiváló művészembernek, Gáspár 
apó szerepében Fenyő Aladárnak, a 
bíró szerepében Kréraer Jenőnek, 
Grenicheó szerepében pedig Szepessy 
Manónak voltak szép sikereik.

A színház ünnepi műsorát igazáu 
nagyon szerencsésen állította össze 
az igazgatóság. Szombaton Barta 
Lajosnak, a fiatal írógárda egyik leg
tehetségesebb tagjának nagy sikert ért
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vígjátéké a „Sierdlena** került hoiou- 
tatóra. — Vasárnap délután a „Jáuoi 
vitó»“*t adják. A oimszerepet Albert 
Büske, as Ünnepelt primadonna jáisia, 
akinek es egyik legparádósabb sze
repe. Este a „Mágnás MiskátM adják 
rövid két hét leforgása alatt immár 
hetedszer és bizonyára zsúfolt ház 
előtt. — Hétfőn délután Tercsányi 
Vikivel a oimszerepbeu „Zsuzsi kis
asszony** kerül saiura, mig este a 
legbájosabb zenéjü operettben a 
„Lengyel vór“-ben gyönyörködhetik 
közönségünk. A Lengyel vér fősze
repeit Albert Böske, Terosányi Viki, 
Faiussy István és Krémer^Jeuő viszik 
sikerre.

Császár Kamilla jutalomjátékát a
színi szezon meghosszabbítása folytán 
nem tartja meg szombaton. A jövő 
hét valamelyik napján lesa a társulat 
e kedvelt bájos tagjának jutalom- 
játéka valamelyik vígjátéki premier 
alkalmából. És ekkor alkalma lesz 
közönségünknek arra, hogy meleg 
ünneplésben részesítse egyik ked
vencét, aki művészi játékával és 
alakításaiban mindenkor meguyilvá- 
nult egyéni bájával rászolgált a 
közönség legnagyobbfoku elisme
résére.

H Í R E K .
Lapunk legközelebbi ezáma a köz 

beeső ünnepek miatt folyó hó 16-án, 
pénteken jelenik meg.

— Adakozás. A sátoraljaújhelyi 
kir. járásbíróság által egyik elpusz
tított zeraplénraegyei község óvodá- 
jánk felépítésére iudiiott gyűjtés 
következtében újabban adakoztak: 
Gróf Lónyay Elemér 50, dr. Maiár 
csíz György 10, dr. Grünwald Hugó 
4, Gergely Jenő 4, B.umenfeld Jenő 
2, Nádházy Béla 2, Oláh Ferenc 2, 
Gojdios i.ona 2, N. Engleuder, dr. 
t í ie in fe s it  Ödön, Hosntr Izidor, 
Tituuusz Endre 1 — 1 koronát. Ön- 
üzcB .n: 80 kor. Eddigi gyűjtés: 
2352 k. 60 f. Összes gyűjtés 2432 k. 
(50 f. S c h i l l e r  Kálmán vezető 
kir. járáábiró.

—  Révész Imrs tánciskoláját 
szép számú növendékekkel meg
kezdte. de tanítványokat még odú
dig a tanóra előtt, a „Nyu.** kert- 
helységbe llfogad.

Azonnal kiadó
k é t s z o b a , e lő sz o b a , k o n y h a , 

é lé s k a m ra  é s  m á s  h o z z á ta r to z ó k 

b ó l á lló  szé p  la k á s .
Czlin a kiadóhivatalban.

Kiadó lakás.
A  K a z in c z y -u tc a  4 4 . s zá m ú  

h á z b a n  egy  4 s z o b á b ó l é s  m e llék - 
h e ly iség ek b ő l á lló  la k á s  1916. évi 
május hő 1-étöl b é rb e a d ó .

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

Dr. Kellner Soma,
üg y v éd .

Menyasszonyi kelengye
bevásárlásnál ajánljuk

Szegő Sándor
ruhaáruhdznak nagy fehérnemű osz
tályát. Esői rangú áruk, olcsó árak.

Visszavert orosz támadások.
Budapest, jun. 8.

Az osztrák-magyar vezérkar je len ti:

O ro s z  h a d s z ín té r :

Volhyniában csapataink a  Styr m elletti 
ui Á llásokat utóvéd harcok küzt elérték. 
A z  Ikwa m ellett és a  Strypa m ellett W lsz- 
niow czijktől északra az oroszok több 
tám adásét vertük vissza. A  Strypa alsó  
fo lyásánál a z  ellenség újra nagy badará
val tám ad. A  harcok ott m ég nincsenek 
lezárva. A  Dnyeszter m ellett ás a  besza- 
rábiai harcvonalon tegnap aránylag csönd 
uralkodott.

O la s z  h a d sz ín té r :

Az asiagói fenslkon támadásunk a Cesuna-Gal- 
llotót délkeletre elhúzódó egész harcvonaion to
vábbi té rt nyert. Csapataink megvetették lábukat 
a Monté Lemerlen. (Cesunátől délkeletre) és Gal- 
liotól keletre Ronchin túl nyomultak Este a bosz
nia-hercegovina! 2. számú gyalogezrednek és a 
gráci 27. gyalogezred osztagai rohammal bevették 
a Mente Melettát.

Az e hónap kezdete óta elfogott olaszok száma 
12.400-ra (köztük 215 tiszt) emelkedett.

A Dolomit harcvonalon több ellenséges zászló
aljnak a Croda de l’Ancona elleni támadását vissza
vetettük.

ELŐFEJI a ltá b o rn a g y ,
a vezérkari főnök helyettese.

MEGHÍVÓ.

f i  kereskedők, iparosok és gazdik hitelszövetkezete
1916. évi junius hó 25-én délelőtt 11 órakor

hivatalos helyiségében tartja

VlILévi rendes közgyűlését,
melyre a szövetkezet tagjait tisztelettel meghívjuk.

Tárgysorozat:

1. A jegyiőkönyv vezetésére és aoaak hitelesítésére 2 
tag kijelölése.

2. As igazgatéság évi jeleutése.
3. A felügyelő-bizottság évi jelentése, a mérleg megálla

pítása, « feioaatési terveaet jóváhagyása és a felmentvóny 
megadása feletti határoiathusatal.

4. A felszámoló-bizottság jelentése a felszámoló 1011 12.
évi IV. évtársulat ragyouáról.

5. Kilépő igazgatósági tagok helyett uj Izgok választása.
6. Három felszámoló-bizottsági tag váiaáatáaa.
7. A közgyűlés előtt 8 nappal aa igazgatóságnak Írásban 

benyújtott és 10 tag aláírásával ellátottt indítványok tár
gyalása.

Sátoraljaújhely, 1916. junius hó 8-án.

Az igazgatóság.

* » fc z

védekeznünk, m ert kolera, 
vörheny, kanyaró, typhus, 
himlő és egyéb ragályos 
betegségek m ost fokozo t
tabb erővel lépnek fel, mint 
más időkben, miért is szük
séges, hogy minden ház
tartásban egy megbízható 
fertőtlenítő szer kéznél 
legyen. A jelenkor legm eg
bízhatóbb fertőtlenítő szere a

szagtalan, nem m érgező, 
olcsó és eredeti üvegekben 
1 kor. 25 fillérért 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 arcm osásra  és ragályok 
elhárítására stb. m indenkor 
ajánlják.

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

Á ra : 2 korona.

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

esetén gurgulázásra. 
Néhány csepp elegendő 

egy fél pohár vízre.

Az összes lysofornkészit- 
mények kaphatók minden 
gyógyszertárban és drogé
riában. Kívánatra bárkinek 
ingyen és bérmentve meg
küldjük az „Egészség és 
fertőtlenítés- cimü érdekes 

könyvet.
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fiLandesmann M. és Társa.1
=  könyvnyomdája és papirkereskedése =  
SÁTORALJAUHELY, KAZIWCZY-UTCA 5. SZ.

Lsvéipapirskj számlák; fal
ragaszok, meghivők, név
jegyek és egyébb nyomdai 
munkák a legpontosabban és 
jutányos árban készíttetnek

oFelsömagyarországi Hírlap" kiadóhivatala.
Hirdetések jutányos árban felvétetnek t e l e f o n s z A m  i o

TELEFONSZÁM  10

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.

-------■---------------- ---------------------------------------------------1-------

Csakis legújabb dolgok:
Női fe lö ltők, gyerm ekruhák, 
blous, alj és pongyolákban. A  
legszebb m odellek, koszttlm ök  
és ruhákban. Elsőrendű m inő
ség i férfi és nő! fehérnem űkben, 
harisnyák, keztyU k és zseb- 
■ kendőkben. = =

Tisztelettel értesítem a m. t. közönséget, hogy a

Klein Pál-féle 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

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

Felelős szerkesztő; Landesmann Miksa

SALQÓTARJAN1 
Kőszénhánya 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 io k ra )

NEUMAN JENÓ cégnél
Sátoraljaújhely

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

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

Superfosfát-mfftrágya Káli-só

N y o m a to tt Landesmann M iksa  és T á rsa  könyvnyom dájában Sátora ljaú jhe ly.

/
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