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fi világháború vége Jelé
Az üssses harctereken ideg- 

feszitő feszültség, óriási erőkifej
tés. rta orosz millióit áldozza lel, 
n francia Ifi éves fiaira is sze
met vet már, a szerb még had 
serege roncsait is kockáztatja, 
Anglia pedig militarista államma 
alakult.

C é l: központiak megfojtása.
E redm ény: semmi.
Amit elleneink a három hó

napos vértengerhez képest elér
tek, az ligyelembe sem jöhet a 
mi elért diadalaink mellett. 25 
hónap óta álljuk a kárunkra 
aránytalan harcot teljes fizikai és 
morális erővel, túllicitálva elle
neinket minden tekintetben. T e
hát lölejük kerülve, teliál győzve.

Hirlik, hogy az ántánt máris 
érzi, hogy az őszre nem döntést 
provokálni, tehát azt tavaszra ha
lasztja. Ez azonban a harctéri 
helyzetnél fogva kizárt. A tavaszra 
halasztás az esetben lenne indo
kolt, ha ezzel az ántánt biztosra 
vehetné lóién) be kerülését. Csak 
hogy a várakozás ideje alatt az 
ellenség is készül, azaz mi, a köz
hatalmak is. Tehát a cél és ered 
mény megint elválasztódnék egy
mástól a mi fegyvereink segé
lyével. De még lia akarna is az 
ántánt tavaszig várni, ez részére 
nehézkes szervezetne! oly rövid 
idő, hogy az a mostani oifenzi- 
vában elpazariott energia, anyag, 
emberélet pótlására semmi esetre 
sem eleg annak az Antanténak,

T á R C Z A .

Nekrológ egy igazi emberről
üanczaugh Miklósról.

A „l'elsőmagyarorszüüi Hirlap" részére
irta: Dr. Ainbrózy Ágoston.

Az ő intimitásra hajló egyéni
sége, amely a nyilvánosságtól el
zárkózni szereteti és csak barali 
körben nyitotta meg lelkének kiu- 
cseshazat, tálán tiltakoznék a gon , 
doiat ellep, hogy róla nekrológot 
Írjanak. De hat nem auuyira a kö
zönségnek irom e sorokat, mint in
kább a barátainak — ernk kül, hogy 
legalább némi írásbeli nyoma ma
radjon az ö megörökítésére méltó 
markáns alakjának.

Tipikusan érdekes, tartalmas 
egyéniség szállott sírba üanczaugh 
Miklóssal. Messze esi.lógó draga kö 
volt a jelleme, folyton virágzó ró
zsáid a szive ; igaz ember, vérbeli 
ur volt.

1843 bán született Eperjesen. Az

amely a mostani általános oííen- 
zivát minden végső ereje megfe
szítésével csak 15 hónapi vajúdás 
után tudta megszülni.

Maga az ántánt sajtó sem 
tagadja, hogy ezt az oflenzivái 
utolsónak tekintette. Mit jelent 
ez az „utolsó“ szó ? Azt, hogy 
népeiktől minden még kiprésel
hető anyagi és vérá'dozatot ki
erőszakoltak cserébe adva a biz
tos bitet, hogy őszre végetér a 
háború!

Hogy ez igy van, azt számos 
cikkünk bevezető részében jelzett 
körülmény igazolja. Mindenből az 
utolsót vetette latba az ántánt 
Az utolsó fogyóban van, tehát 
mulóban a háború is.

Persze az ántánt hirdeti a 
tavaszi döntést. Mert hadban álló 
sereg még a békekötés előtti 
nap is puskát töltöget. De az 
ántánt tervek nem a hadsereg, 
hanem a nép százezreiben tük
röződnek vissza. A nép pedig ná
lunk és ántántnál egyforma. Péké 
szerető, fejlődésre vágyó, a há
ború csapásait íátdalmasan érző 
s így annak végét sovárgó. Azok 
a nepek jól tudják, hogy a köz
ponti hatalmak már egy év óta 
kijelentettek a hajlandóságot a 
bekére, E bekét pedig az ántánt 
népek is rajongva várják és ezért 
áldozták utolsó energiájukat a 
mostani oíienzivára.

Ez á'dozatot tovább fokozni 
i.em lehet, mert kitör e nép 
miiliók dühe.

Ezt meg az ántánt nem te- 
neti meg.

Ha megtenné, akkor csak 
minket segítene a legszélesebb 
diadalhoz, győzelemhez.

Az álltámról meg mindig fel
tehető, csak az nem, hogy a köz
ponti hatalmak diadalának széles- 
bedésére, vagyis a maga teljes 
leveretésere kérje a jó Istent.

Inkább megköti, tehát a be
csületes őszi bekét.

Mentsük meg
Búza Barnát

-  hadállás uujj. 16.

Miudeu érzó' embernek a lelke mélyé, 
hői sz illett fel az az óhajtás, amely a 
„Felsőmagyarorszagi Hírlap" legu
tóbbi számauak első közleményében 
oly helyes élVeléssel, emberi mély 
érzéssel hangút talált. Meutsük meg 
Búza Párnát ! lgeu, meutsük meg 1 
Meutsük mennél előbb, amíg meg 
menthető. Úgyis sokáig vártunk már 
tétlenül. Cselekedjünk legaiabb mar 
most gyorsan. Minden ha ogatas bűn, 

Ezt a bűnt nem a jeles magyar 
hazafi, író es politikussal, hanem 
ónmagUüKkal szemben követjük el.

A mi legsajátosabb emberi er
kölcsi kötelességünk mindent meg
tenni azúrt az emberért, aki — amíg 
lehelte — minden lehetőt megtett 
leieb raui rí, aki soha sem ön
magáért, de másokért óit. Nem 
elhulltuk vissza az annyit igénybe 
veit jóságával auuak, aki maga a 
megtestesülés jósaga nem nézhetjük 
nyugodt szemmel es könyörtelenül a 
vergődését annak, aki küuyörülelos- 
seg mintaképe.

Áipad-kórja visszavezethető nemes
sége tulujdonkép német eredetű és 
Magyarországon csak megerősítést 
nyert. Gyermekkorát hedrii családi 
birlokukou tö.tülte. Utóbb sok éven 
át betegeskedő testvérevei ü.eicheu- 
bergbeu lakott. A jog elvégzése 
utáu közigazgatási pályára lépett és 
1867-től 1880 ig a sirokai — most 
eperjesi — járás főszolgabiraja volt. 
Járásában máig is emlegetett min
taszerű volt. Ettől fogva 1891-ig 
Szirmay Alfréd gróf szirmabesenyői, 
ma,,d mai napig báró Palazsa Ist
vánná, most báró Ragályi Palassa 
Fereucz Zemplén és Hajdú megyei 
birtokait 1900 tói pedig, a gróf Par- 
kóczy Jáuos-fóle hitbizományi és 
gróf Hadik-Barkúczy egyéb birto
kait kezelte.

Higgadt megfontolás, széleskörű, 
gazdasági áttekintés, föltétien be
csületesség, lankadhatlan szorgalom 
és kitartás jellemzik hivatalos mű
ködését A korlátlan hatáskörrel rá
bízott uradalmakat bölcsen és tiszta 
kézzel igazgatta. Miutaképe volt 
lelkiismeretes jó sáfárnak, mintha

Csak a Példabeszédek könyvéből vág
tak volna ki nemes alakját.

Türhetetetien híve volt gróf 
Audrassy Gyula politikájának.

Priliiáua kocsis, lovas, vivő, lövő 
vo.t. Pravurjairól, úri magyar virtu
sáról egész lovagi históriákat lehelne 
írni. Probstuer Pélával úgy lőtték 
célba, hogy egymásra akasztutták a 
céltáblát. iSzenvedeiyes vadász, aki 
Dobrudzsába megy a vízi vadak utáu, 
a szalonkákat pedig Albániától 
Eperjesig kiséri. Nagy utazó, külö
nösen Olaszország rajongója. Két 
évtizeden at Veleuozébeu töltötte a 
tavaszt.

Szinte klasszikusan beszélte a 
német és a tót nyelvet. Pompás 
előadó volt, — baráti körben, mert 
csak olt melegedett fel, olt bonta
kozott ki gazdag egyénisége. Csi- 
bukszó mellett az ö egészséges hu
morában uj ragyogó színeket kap 
tak a félig nemet—félig tót Bach- 
korszakbeli aueidották. Viadar Emil, 
Moskovitz Géza és Kazinczy Artúr 
volnának a megmondhatói, ha él
nének. Különösén az utóbbival való

kapunk mai u l n a  4 oldal

Akinek bűbájos, édes szava, 
színes, aranyos tolla annyiunknak 
nyújtott már gyönyörűséget, felsé
ges élvezetet, ne hagyjuk azt szük
ségben szenvedni. Aki a szabadság 
szeretetét oly ékos szólással olto- 
lógatta belénk, ne engedjük azt to
vább rabságban sínylődni. Aki a 
függetlenség eszményének köztünk 
o\y kiváló apostola volt, ne hagyjuk 
azt a nyomortól való függetlenség
ben elveszni. Aki miértünk annyi 
sokat tett, tegyünk azért egyszer 
mar mi is valamit. Nem illik csak 
elfogadni valakitől kölcsönt, meg 
ha oly szellemi milliomos isf mint 
Búza, egyszer már törleszteni is kell 
oeiőie valamicskét. Es e tekintetben 
egesz társadalmunk adósa.

De meg nagy lelkűkre, nagy 
tehetségekre szükségünk volt eddig 
is, még nagyobb szükségUuk lesz a 
naburu után. Ne vesszeu hat oda 
egy legjavábólrészvélleuséguukmiau.

Nem célom gyakorlati Útmuta
tást nyújtani a mentési muukaial 
siviteiere. Csak az az óhajtásom 
hogy törhetetlen erényei, lángom 
luUesedessel vegye azt a kezűbe 
valamely alkalmas és illetékes egyeu 
támogatva a társadalom minden ré
tégétől.

Ne tekintse az ügyet senki ala
csony szempontból, huuom a legrna- 
gasahüoi, az aitaiauos emberiből. Ne 
nezze senki, esetleg poiilikai szem
üvegen at. E ső sorbau emberek es 
magyarok vagyunk. Puza Parua — 
ezt ueiu kell bizony ugatni — em
bernek is, magyarnak is nagy. Hogyne 
kellene ót meutenüuk meg, amikor 
már oly kevesen vagyuuk.

évődöseit grammotuuuai kellett vouia 
megörökíteni. Jancsi inas egy-egy 
togas utáu teljes reverenciávai le
tette a tálat, hogy kikacagja magat. 
Szirmay Paiamber pedig sok króni
kára érdemes éiményeiuek volt a 
reszese. — Híres voit a csibuk gyűj
teménye. Tűrkizes-borostyánoB hosz- 
szu szaraik olyau pompás sorfalat 
antak a pipa-tartó emelvényen, hogy 
egy alkalommal odavetődott jámbor 
Lotocska oltárnak nézve, letérdelt 
előtte. A legbecsesebb pipaszáráu 
valamikor libertásos zászló lengett.

Komoly kedvtelése a terme- 
szeitiudomaoyokhoz vonzotta, ol
vasmányai javarészt terraészettudo- 
mauyok, utóbb a kertészet és gyU- 
mölcsészet köréből valók. A két 
utóbbi tudománynak mestere volt. 
Tanuk erre a pompás gyümölcsük, 
főleg körték, amelyekkel híres ven
déglátó asztalüt díszítette és tanú a 
gyönyörű aisógyertyáni park.

Két örökbefogadott fia rajongó 
szeretettel csüggött rajta. Az idő
sebbik a halál napjáu esett orosz 
fogságba j addig mindennap irt h á z .

//



FELsOMAGYARORSZAGl HÍRLAP Péntek, augusztus 22.

Fel tehát, polgártársak! Karol-j 
juk fel a fellobbaot jelszót! Tegyüuk 
meg mindent a gyakorlati siker ér- 
dokébm. Mentsük meg Búza Bar
nát 1 De szaporán.

Gárdos Mór.

fi katonaságnak sem szabad a 
maximális íren /elül vásárolni.
fi honvédelmi miniszter rendelete.

Nagyon sokszor hangzik el 
mostanában az a vélemény, hogy 
a rettenetes drágasággal szemben 
csak a katonaság hatalmas szerve
zete és erélyes rondszere harcolhat 
teljes sikerrel. Legendaként emlege
tik Mackensen tábornagy eljárását a 
mellyel tavaly néhány napon belül 
megszüntette a temesvári drágaságot 
“s általános ez a nézet, hogy a ka
tonai rendelkezések teljességgel le 
tudnák törni, a burjantó élelmiszer- 
uzsorát.

A jelenlegi viszonyok között 
azonban gyakran megtörténik az az 
eset, hogy a katonaság bevásárlói 
sem tudnak a hatóság által megál
lapított maximális árakon vásárolni 
és sokszor túlteszik magukat a ha 
tóság intézkedésén a legmagasabb 
árakon felül vásárolnak és ezzel na
gyon elősegítették az élelmiszer 
uzsora terjedését.

Most azonban a honvédelmi mi
niszter segíteni akar ezen a bajon 
s ezért rendeletet adott ki, amely* 
ben megtiltja, hogy a katonaság a 
maximális áron fe ül vásároljon, 
mert hiszen meglehetős ellentmondó 
volt eddig is, hogy a kormány szí 
guru rendűiéit épen illami szerv, 
közvetve a katonai kincstár szegje 
meg.

Ezentúl a katonaság nem ígér
het rá a maximális árakra.

í$ mivel igy az a baj állhat elő, 
hogy a katouaság nem tudja szük
ségleteit beszerezni, ezeu úgy kíván 
segíteni, a kormányrendelet, hogy 
utasítja a katonaságot, forduljanak; 
ebben az esetben a polgári hatósá
gokhoz, amely majd n quirálás ut
ján szerzi be számukra a hiányzó 
szükségleti cikket.

A miniszteri rendeletnek min
den valószínűség szerint nagy ár 
mérséklő hatást lesz.

66. szám (2)

H Í R E K .

— Kinevezés. N o v a k  Gyula 
pénzügyi száiuellenőr, számvizsgálóvá 
lett kinevezve.

— Lelkész választás. A ladaraóci
gyülekezet egyhangú választással 
Bodnár Lajos erdőhorváti segédlel
készt lelkészévé választotta.

— Kirabolt hentesüzlet. Bauer 
Antal Rákóczi utcai hentes üzletét 
tegnapelőtt délben egynegyed 1 óra
kor, amig a tulajdonos ebéden volt, 
ismeretlen tettes álku'oscsal felnyi
totta és a csukott pénzesfiókot fel- 
feszi tve, abból négyszáz egynéhány 
koronát ellopott. Az üzletnek egyik 
tanú ója a kérdéses időben véletle
nül arra járt és az üzlet e'őtt egy 
kék lüszterkabátos, sovány fiatal
embert ólálkodni látott. Gyanút 
fogva, benézett a bolt üveg ajtaján, 
ahol egy szakuszvezetői ruhába öi- 
t özott egyéiit latoit az Uz'tlbon. Az 
ismeretlen őrt álló észrevéve a fiút, 
ellő1 te hz ajtótói, aki megrémülve, 
beszaladt a szomszédos Bthyua 
üzletbe és jelentette h látottakat, 
mire azok előjöttek, a tettesek meg
szöktek. A nyomozás serényen, jó 
nyomon halad és alapos a remény, 
hogy a betörők rövidesen hurokra 
kerüluek.

— Katonai kitüntetés. Dr. Lenkei 
Viktor, a 20-ik tábori ágyusezred 
hadnagya, lapuuknak volt munka
társa. a d'ltjro i harctéren felderítő 
tiszti minőségben szerzett érdemeiért 
a Sigiiutu Laudiszsza! lett kitüntetve.

— Ztebmetszés. A helybeli 
nagyállotnásou dr. Audrejkovics 
Rezsőin?, kolozsvári postatauácsos 
nejének néhány száz koronát tartal
mazó és Herskovics Szerén helybeli 
iák os 30 koronát tartalmazó pénz 
tárcáját ismeretlen tettesek ellopták.

— Kinevezések. A vallás- és 
közoktatásügyi ru. kir. miniszter 
Mácsai Káro y o>l. tai.iiókópzőiuté* 
zeti tanárt, a sárospataki áll. taní
tóképzőhöz kinevezte, Riszdorffer 
Eugénia o .1. polg. iskoai tanítónő, 
az itteni po g.«ri fiúiskolához az 
1916—17. i.-k. evre he yettesiiő ta
nárnak nevezte ki.

— Nem államosítják a közigazga
tást. A községi os körjegyzőit orszá
gos figvv? ii t te választmányának

tegnapi ülésóu rendkívül fontos és I 
uagyérdeke8sógü kijelentések hang
zottak «1. A felmerült vita során 
egyik e őadó kijelentette, hogy 
mérvadó helyről nyert információ 
szerint, a kormány teljesen elejtette 
a közigazgatás államosítására vonat
kozó terveket és csupáu egy szem
pontot helyezett előtérbe. És ez 
abban csúcsosodik ki : jó közigaz
gatást csinálni, ez pedig az államo
sítás nélkül is elérhető ós az auto
nómia továbbfejlesztésével és teljes
séggel is keresztül lehet vinni.

— Kitüntetés. Ritka kitüntetés
ben volt része Sütő Istváu ricsei 
lakosnak, báró Sennyoy Miklós lo
vászának, akit a király monogram 
rajával ellátott ezüst órával és 500 
koronával ajándékozott meg. Neve* 
vi Zeitnek 7 fia és 2 unokája küzd 
a haictércu példás hődtsséggei s a 
gyermekek vitézségéért az apát is 
jUvii.iuazui ó.ajtja a királyi elösme- 
rés Az ünnepeknek ritka kitünte
tést Szimiyey-Merse Ltvuu, Zsrap- 
lénvannegye népszerű főispánja az 
ősi S/iuyt-i kastélyban nyújtotta ál 
azép szavaá kíséretében. Utaua Zora- 
bory Géza, bodrogközi járás szo-ga- 
bitája mondott gyújtó beszédet. Az 
ünnepélyeo jelen volt báró Sennyoy 
Miklós és István, továbbá Ricse 
község lakossága és a környék elői- 
járózágai csaknem teljes számban.

— A facér cssledleányok tömege
sen lepik el este a vasúthoz vezető 
u at. Jobb érzésű nő a messze el
kerülik e setahelyet. Nem volna 
rossz, h*i a rendőrkapitány ur azon 
a vonalon egy kis aapos reuuei 
csinálna, mert ez nemcsak helyi, 
hanem országos és katonai érdek is.

— Leégett a zsidótemplom. Va
raunón a zsidótemplomba a villám 
beütött és az egész templom bereu 
dezése a kegyszerekkel együtt el
égett.

— Tűz támadt kedden délelőtt 
ismeretlen okból llosszulázon. A 
tüzet a helybeli toronyőr észrevette, 
jelezte a szolgubirói hivatalnak, a 
hounan Osvath dr. szolgabiró ős a 
város részerői Friss tüzoltd-paraucs- 
nok az oltási munkaiatok vezetése 
végett a helyszínére mentek. A kar 
elég nagy, de biztosítás révéu meg
térő1.

a harctérrő'. Az a jóságos, nemes 
mozdulat, amellyel a hajdan daliás 
már meg-megrokkant eifuladó lólek- 
aetü üreg ur, két derék fiát magá
hoz fülemlte, a legnagyszerűbb, a 
.egemberibb mozdulat. A szív moz
dulata, bibliai érzés rezeg benne: 
Engedjétek őket hozzám !

Ls amiker h záródjak az örök
befogadás aktái, amikor a keblére 
ölelte a fiait, nyugodtan hunyta le 
szemét örökre. Az a két fiú a leg
jobb apát fogja benne gyászolni és 
ez lest a „u1 i'tiu em.uk a nemes 
mozdulatnak.

Az alsógyertyáni kastély üres 
marad, akárki jöjjön is a Uanczuugh 
Miklós helyébe. A park hatalmas 
fenyői gyászolni, rezgő nyárfái si* 
ratni lógjak a piros saiviu-gruppok 
éviől-óvre meguju ó pompájában ál
dozati tűz lóg kigyuni az ő emlé
kezetére.

A tavarnai kastélyban is üres 
marad egy hely,

ÜanczhUgh Miklós feledhetett

len kedves aiukja, ragyogó egyé
nisége tovább él két megye szi
vében.

* **

Jellemzően érd. kés, hogy ago- 
niija utolsó óraiban társaságban kép
zelte magát. Ki .rálgalott: „Ott a bor, 
mi egy má.s“ . . . lliaba, mint házi 
gazda volt ő igazán elemében.

Tavaly novemberben, akkor ér
kezett Budapestről ház?, amikor 
már Ujhelybő! is menekültek az éra 
berek. Azt mondta, hogy ő az oro
szok kedvéért egy tapodtat se tosz, 
és nyugodtan varta otthon a fejle
ményeket. Utóbbi időben nagyon 
keserítette, hogy belegesktdősében 
segítség nélkül maradt, kedvelt tit
kárát Poláuyi GjUát bevonulása 
miatt úgyszólván az egész háború 
alatt nélkülöznie kellett. Annál na
gyobb volt az öröme, amikor alig 
két héttel ezelőtt hazaérkezett.

A háború alatti magányában 
régi barátai közül Ambrózy Nándor

kereste fel többször is. Vele híva 
talos összeköttetésben, is állott.

Ez év elején sauatórinmi keze
lés alatt volt. Legelső orvosaink 
kúrálták. Üadik-Barkóczy Eudr. 
gróf a legnemesebb gondossággá 
mindent elkövetett, hogy megmentse 
a kitűnő embert az életnek, lliaba 
voit minden. Hazaérkezése óta gyúr 
san hagy ta el az életerő.

lltlala előtt egy héttel megér
kezett betegágyához: Ragályi 13 * 
lassa Ferenc* báró, akinek egész 
családján annyi szeretettel és oda 
adással Caüggölt. Ettől a perctö 
fogva ünnep volt a botog-szobában 
és üanezaugh Miklós nyugodtál, 
szépen, szinte ünnepi érzések közt 
szenderidett el.

E hó 17*én szentelték he holt 
testét az alsógyertyáni parkban 
uagyszámu tisztelői és barátai rész 
vételével; azután elvitték Eperjesre, 
ahol a családi sirbo’tba helyezi ék 
örök uyugalomrr.

9 —*

— Zöldhelyi Anna és Tibor Dezső 
müvészestélyei iránt megnyilvánult 
érdeklődés nem bizonyult hiába
valónak, mert az előadó művészek 
éneke, tánca és szinjátszási képes
ségei kiállják a fővárosi színpadok 
kritikáit Í3. A nagyszámú közönség 
le'kes tapssal és szűnni nem akaró 
ismétléssel honorálta a művészek és 
a fellépett műkedvelők igyekezetét.

— Jön a cigaretta jegy. Ilire jár, 
hogy néhány napon belül kormány
rendelet jelenik meg, amely a dohány- 
fogyasztás szabályozását tartalmazza 
és előírja, hogy idehaza, a front 
mögött minden egyes dohányos 
mennyi cigarettát és szivart fogya.-zt- 
hat. A rendelet intézkedni fog a 
cigaretta- és szivarjegyek behoza
taláról. információnk szerint, minden 
fogyasztó 2 szivar, illetőleg 4 ciga
retta bevásárlására kap igazolványt. 
A cigarePajegyek kibocsátását az 
indokolja, hogy a dohánygyárak 
termelését főleg a hadrakelt sereg 
katouái részére tartják fenn, akik a 
dohányból eddig is kitűnő ellátásban 
részesültek.

—■ Nem gyártanak pipereszappant.
Az utóbbi heteken ez osztrák és 
raag)ar szappangyárak teljesen be
szüntettek a pipereszappan gyártást, 
miután a nyerstermékek áremelke
désével uera lépést tartaui. A kész
letek különben hosszabb időre ele
gendők s igy fennakadásra ti ni ke
rül a sor.

— Táviratül lapok a rokkantak
nak. Sonszur e.őioidu , hogy igy a 
magánosokhoz, mint a hivatalos tes
tületekhez intézett váiuszos táviratok 
□ éra u már megfizetett távirat utján 
haüetu levéliteg teiephou utján, 
avagy más alkalmas módon iutéz- 
tetik el s a válaszür’epek haszna* 
latlanu maradnak, A tu. kir. rok
kantügyi hivatal arra kéri a közön
séget, hogy az igy lel nem használt 
de a m. kir. postánál beváltható ér
téket képviselő űrlapokat küdjük 
be hozzá, minthogy azoknak érté
két a rokksnlügyi hivatal a rokkan
tak segélyezése céljára fordítják,

— Beiratások. A sátoraljaujhe* 
lyi állami polgári leányiskolában az 
1916J17. Uuévre a beiralá;ok az 1. 
osztályba szept. 1 én, a II. 4-én, a 
III 5 ón, a IV. 6-án eszközöltetnek 
dóle 1 oTt 8—11 ig az igazg«l.>i irodá
ban (Audrassy*-u. 10. ez.) A ma* 
gánlanu ók javitóvizsgálata aug.31 én 
d. e. 9 órakor, a rendes tanú.óké, d. 
u. fél 3 órakor vezzi kezdetét, A 
felvételi vizsgálatok szept, ö*én d, 
u. fél 3 órakor tartanak meg. Az 
isi oui év megkezdése azept. 9 én 
esz. A rendes tanítás szept. 11 én 

kezdői*. Tan- és felvéted dij egész 
évre 16 korona. Szegény sor.-u és 
kivá ó előmeneteld tat u ók szü öi 
10 korona tandíjmentességért foya- 
modhatoak a beírás napján, — A 
helybeli po!g;íii fiúiskola a buratr- 
sok naponta d. e. 9-11-ig eszközöl
tetnek. Az l II. osztály javító vizs
gálata aug, 30-án regjei 8 órétól, a 
III lV-ik osztályhoz tartozók pedi - 
len tug. 31-én reggel 8 órától lesz 
nek.

— Ez aztán szemólyleirás. Sok
féle körozőlevól érkezik a rendőrség 
bűnügyi osztályához naponkint, de 
olyan kü ötiös és érdekes még eddig 
sohasem fordult rang a rendőrség 
embereinek a kezén, mint amilyen 
tegnap Lúgosról jött a rendőrségre. 
Minden reflexió nélkül adjuk ezt a

( /
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körUiS-levolet, nraoly fognap s 
randűrsógüU ólénk feltűnést kellőit. 
Szól pedij; ez a kcivetkezőkópen: 
E r d é l y i  Ouuci uevelőnő eltünl 
Lúgosról. Személy leírása : kíizép- 
ruagas, vézua, balszeme helyén 
üvegszem van, szája lefelé görbül, 
orra küzépnagy, egyenes, alul síé 
lesedé', fejet kissé baloldalt tartja, 
nevetésnél arcának egyik oldalán 
gödröcske vau, jobb keze béns, jobb 
lább sánta, ruházata uriae, csak 
bal kezével tud Írni, Nem hisszük, 
hogy akad falusi bakter, aki ilyen 
személyleirás után ezt a hölgyet el 
ne csípje, ha látja.

-  INTÉZETI KELENGYÉKET 
a legrövidebb idő alatt, mérték 
szerint, készít G R Ü N B E R U E K  
J Ó Z S E F ,  Wekerle-tér 4.

ORVOSOK
ajánlják, mint a legjobb 

köhögés elleni szert.

Nincs étvágyam.
a fejem fáj, rosszul érzem ma
gam. Ezen rosszullélnek legin
kább gyoraorroutás vagy az 
elégtelenül működő emésztő

szervek az okai.
Ezen panaszok folyton hallhatók, 
ha nem használja rendszeresen a

Xaíser-jélc fodormenta

Hosszabb használat esetén ki
tűnő háziszer étvágytalanság, 
gyomorfájás, fejfájás, gyomor

sütés es szájszag enen.
20 és 40 filléres *sumagokbau 
kapható; Kincsesy Péter, Kádár 
Gyula, KardosZsigmond gyógy- 
tarában és Hrabeczy Kálmán 
drogériájában Sátoraljaújhely, 
Kronovits Miksa gyógyszertá
rában JNagymihály, Fábián 
Arnold gyógyszertárában lio- 
rnonna és Hazay Géza gyógy

szertárában Tőketerebes.

S i r k ő r  a k t á r .
Siegelman H. Wolf 

S á t o r a l j a ú j h e l y ,  
Meczner Gyula-utcza 3.

Tart raktáron minden kivitelül 
sírköveket.

Márvány, gránit, szianit, la- 
brador és különböző homok
kövek a legolcsóbb és legfino
mabb kivitelben.

Csodás hatású nrc-zszépitő és finomtié 

a világhírű FÖLDES féle

A R G I
C R É H E é s  
S Z A P P A N

a Marglt-oréme zsirtalan. ártal
matlan,rögtön szépít. Ára I 20 K.

A Földes-féle Margit-szappan pár nap
alatt lemossa a szeplőket, májfoltokat 
s megszüntet minden börba.jt. Ara l‘20

Kapható minden gyógyszertárban 
drogériában s illatszerkereskedísben.

6 koronás rendeléseket bérmentve küld

Földes kelemen A ,  Aradon.

jKíai tá v ira ta in k .
A  m iniszterelnökség satjtóoszályának hivatalos  

ktfzlésai.

____________FELSOMAGYARORSZAGl HÍRLAP_______________

Visszavert olasz támadások.
Budapest, nug. 24.

Az osztrák-magyar vezérkar jelenti:

O ro sz  hadszín tér:

Néhány kis sikeres előtörő vá lla lko
záson kivUl sem  Károly főherceg lovas
sági tábornok hadseregénél, sem Hin- 
denburg vezértábornagy arcvonalán nem  
történt jelentős esem ény.

O lasz  hadsz ín té r:

A  Fassani a lpok n y e r g é n e k  á s  a  Tra- 
vignolo-vőlgy m indkét oldalán lévő m a
gaslati á llásainknak heves lővetése után 
az o laszok a Coltorando Cima di Cece 
arcvonal ellen több tám adást intéztek, 
am elyeket visszavertünk.

Egyébként jelentős esem ény nem  
történt.

Délkele ti hadszíntér;

A  Vojusa a lsó fo lyásánál csatározás.

II ÖF1SR a ltá b o rn a g y ,
a vezérkari fonok helyettese.

Győzelmes harcok a Balkánon.
Berlin, aug. 24.

A nagy főhadiszállásról hivatalosan jelentik :

Balka'n h ad sz ín té r:

A z  Ostrow o-tótól északnyugatra em el
kedő m agaslatokon a szerbek a bolgár 
tám adással szem ben m ég ellenállást fej
tenek ki. Tám adásaik  Dzem aat-Jeri e l
len m eghiúsultak. A z  ellenség táborából 
szárm azó 6s szerb, vag y francia sikere
ket em lítő összes jelentősek, m elyek akár 
az itt em lített, a k á r a  Vardar, vagy a 
Strum a m elleti harctérre vonatkoznak, 
m erő koh olm ányok .

Keleti hadszíntér :

Eltekintve orosz előcsapatok ellen  
irányuló sikeres kisebb válla lkozása in k
tól, am elyeknél fog lyokat és zsákm ányt 
szállítottunk be, lényeges jelenteni való

n l n c s • n ■

Péntek, augusztus 22,

most igen alaposan kell 
védekeznünk, mert kolera, 
vörheny, kanyaró, typhus, 
himlő és egyéb ragályos 
betegségek most fokozol 
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

szagtalan, nem mérgező, 
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 arcmosásra és ragályok 
elhárítására stb. mindenkor 
ajánlják.

IpforiHHpn
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.

Á ra: 2 korona.

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

esetén gurgutázásra. 
Néhány csepp elegendő 

egy fél pohár vízre.

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

könyvet.

Dr. Keleti is kinti
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r.Landesmann N. és Társa3
— könyvnyomdája és papirkereskedése =  

s A t o r a l j a u h e l y ,  K A Z I N C Z Y - U T C A  5. sz.

Levélpapírok, s z á m l á k . ,  fai" 
ragaszok, m eaÉvók, név
jegyek és egyéfeb nyam dai 
m unkák a 5agpontosabban és 
j&stán^os készülteinek

iWiirr a— b aoB—aaa .l «»w *•* ü>í.̂  . .••j»k:ík<í4.-> j tíc n̂ t . 0-&ttJí<X£aM&2̂t>íW*irt8ü>bSQUt*Á* . i.«î a<MaaíOT.T»ü̂ '̂ .'ZKJíSSiriE c

i1
s, Felsőmaiprországi üiriapiS kiadóhivatala.
t e l e f o w s z A m  10 H i r d e t é s e i k  l u t á u y o s  á r t o a  f e l v é t e t n e k  t e l e f o k s z á m  i o

■ x kI
K l e i n  J ó z s e f
szobafestő tapétázó és mázold
Saujhely, Rákóczi-u. 63.

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

földi anyagok.
Telephon 22. sz.

A csodás ha tású FÖLDES fé le

A R G I T -
S Z A P P A N

a m odern szépségápolásnál 
n é l k ü l ö z h e t e t l e n .

Ezen teljesen iugraent-s, leg
finomabb növény zárokból ké
szült, kellemes szagú, kitünően 
habzó szappan igen kiadós, miért 
is családi használatra a leg

alkalmasabb.

Pár nap alatt
eltűnteit szeplőt, juájfoitot, mit 
tesszert, pattanást. A pórusokul 
alaposan kitisztítja s biztos és 
gyors hatása folytan úgyszólván

lem ossa
a bőr tiszti.Hanságul, úgy hogy 
nyoma sem mur, ti a szépség
hibáknak .Világhíréi pedig annak 
köszönheti, hogy egyszersiuin- 

den korra fc.ru in aszója

a szep lőket.
Ára 1 2 0  f i l lé r .  Kapható m inden 
lyógytarhan s dl ogua kereskedua 
ben. H ozzávaló Mai g it-C rem e 1 -20 
é» 2  4 0  K 88 tégelyekben, M arg it 
Pouder 1 ko r. 2 0  f i l lé r .  G y u r i ja :

Földes kelemen iró szc rcsz  Arad.

s é m á r a
EredeSi

M a y f a r t h - f é l e
törvényileg véJett

„ l § m i C Ü L E i * É£ 1
S S 8

' t m í

Árjegyzék ingyen. 

Képviselők kerestetnek.

bor- és gyümölcs-sajtók.
E lsőrendű gyártm ány J§  

Vi/.nyomásu bor- és gyümölcs- rjá 
sajtók ’ W

Fe lü l nem m últ tv .
Szőlő- és gyümölcs őrlők, szűre y 

telő berendezések $0
M A Y F A R T H P H . é s T S A  j g

gazdasági gépgyár
Becs (Wien), II. Taborstrasse 71.
Különleges gyártás sajtók és borászati 

készülékek számára.

8s«á a f c i í  'Subái S f e i i  §#£1 §
m

a s F ^ / s & z s L S Z  
&

A  Kt

F e le lő s  szerkesztő: Landesmann Miksa

SALGÓTARJÁNI '
őszénb ánya Részvény társulat 5

fí, szén te rm éke i (szoba fü tésre  és ip a r i czé lok ra ) kI NEUMAN JENŐ cégnél í
Sátoraljaújhely ^

Q  rende lhe tők  meg. U g yan o tt leg jobb m inőségű apró és

g> d u rva  szem ű kétsze r m osott kovács szén és koksz 
va lam in t porosz briket kapható .

Superfosfát-m íitrágya Káli-só

S / j a = s j g / l £ V f r - = g S J  V 5 =

ÓVJÁTOK
a csuksaszUrkéket 

25  év  ófia k ipróbált

Kaiser-féle
l̂-karanellákk
a 3 fenyőve l.

Milliók használják

rekedtség, burut, elnyálkúsodus 
fojtőköhögés és t  ukhurut ellen 

és a meghűlés mellőzéséül.
közj. hitelesített orvosi 
és magánbizonyitvány 
kezeskedik a bizlos 
sikerért.

Nagyon jóízű bombon.

1 e rő i ig  á 20 és 401, í doboz á 601.
Kaphatók: H iabéczy  Kálm án 
drogériájában, K incsessy  Petor, 
K a d a r Gyula, K ardos Zsigm ond 
es E h le r t G yu la  gyógyszenárá- 

ban Sátoraljaújhelyben. 
K ro n o v its  M iksa gyógysz. Nagy- 
mihály, Fábián A rn o id  gyógysz. 
Homonna, H azay Géza gyogy- 
szertrában Tőketerebes T o lva y  

Im re  gyógysz. Nagymihály.

Menyasszonyi kelengye
bevásárlásnál ajánljuk

Szegő Sándor
ruh.aáruliáznak nagy fehérnemű osz- 

■ »<* tályát. Esőirangu áruk, olcsó árak
Nyomatott Landeíinaim Miksa és Társa könyvnyomdájában Sátoraljaújhely.
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