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Nincsen szünet1
a háború pokoli üzemiben. Ami
kor a kegyetlen hideg dermedé
sében megáll az emberpusztitó 
tevékenység a frontok első vo
nalában, itthon, a háború polgári 
frontján akkor is szüntelenül él a 
gond és a szenvedés, mint fe
kete uszálya a pokolnak, mely 
mindennap súlyosabb terhekkel 
tesziti türelmünket és akaratun
kat. Ma már tudjuk, hogy a há
ború nem csupán a fegyverrel 
harcoló seregek Ugye, hanem 
rdszvesz abban a polgárság is és 
ennek a frontján is éppen úgy a 
helyén kell lenni mindenkinek,[mint 
künn a hó és jégmezők között, 
ahol vártán áll a harcos katona.

Nem volna igazságos és mél
tányos, hogy a polgári társada
lomból a háborús öldöklés szá
mára kiszakított emberek vállán 
legyen minden szenvedés, ők 
járják > háborús kálvária minden 
véres útját és akik itthonról fi
gyelhetik a sorsdöntő változato
kat, azok ne érezzék a nagy idők 
terhét.

A polgári ellátás kiáltó hiá
nyaival szemben nem lehet any- 
nyira érzékenyeknek lenni, hiszen 
amikor mink itthon a megszo-^ 
kott igényekről lassan lemondunk 
ugyanakkor a lövészérkokban a 
hideg, a nélkülözés szenvedésé
hez a halál vigyorog feléjük ezer 
felől és ők a gyilkos viharban 
helyükön maradnak — miértünk, 
azoknak a nyugalmáért, akik itt 
hon vagyunk, akik mindennap 
nehezedő gondok súlyában sem 
szenvedhetünk annyit, mint a lö
vészárok egyetlen téli éjszakájá
nak hidegében egy órán át a 
katona szenved.

Ez n gondolat lebegjen mind 
nyájuk előtt, akik itthon, a há
ború polgári frontján álluak kö
telességünk helyén. Es különösen 
most, amikor a végső tusa meg
sokszorozza a katona-testvéreink 
szenvedéseit, tűrjünk némán, vi
seljük a keresztet csendes meg
nyugvással. A polgári nagyság 
kemény próbái e napok, amikor 
minden hajnalon uj gond kél ki 
ágyából, hogy hozzánk költözzön 
állandó társnak.

A küzdelem, melynek utolsó 
erőíeszitései lesznek most, a nyo
mor és a keserűség kegyetlen 
érzéseiben most még öldöklőbb 
lesz, mint eddig volt. A sorsdöntő 
idők legforróbb napjai közeled- 
nek. A katonára uj harcok, a 
polgárra uj lemondások próbái

várnak. Tűrjünk mink is hősi tü- i 
relemmel, hogy előbb legyen dia- j 
dal és előbb jöjjön a béke.

yi közélelmezési hivatal
az üzleti tisztességért.

A kerezkedők és vállalkozók, 
küiöuüaen ások, akik — nemcsak a 
háború alatt, hanem békés időkben 
is — milliós Ősieteket szoktak lebo
nyolítani, keservesen érsik azt, hogy 
az üzleti tisztesség lerongyolódott a 
kereskedelmi ólet minden vonalán.

Az Usleti tisztességet azonban 
ezek a nagystílű kereskedők sem 
tudják megvédeni, mert a szédítő 
haszooreméoyek korrumpálják az 
üzleti életnek minden Ízületét, min
den idegét. Ezért jogom t az a su 
lyos vád, hogy a milliói nagy ben
sők, gyárak és vállalatok, ai ő kar- 
telijeik és dögjeik a voltaképeni 
okozói anuak a kereskedelmi tisa- 
tátlanságnak, mely ellen most már 
össze kell fogni és mindeu rendel
kezésre álló erővel védekezni ie- 
saüuk kénytelenek.

Hir szerint a Közélelmezési Hi
vatal foglalkozik oly törvényes ren
delkezések életbelépésével, melyek 
az ug)nevezett láncolatoa kereske
delem megszüntetésére volnáuak al
kalmasak. As árdrágítás és éruuzso- 
ráskodás most már olyau mértékte
lenül tombol széles « hazában,^bogy 
a Közélelmezési Hivatalnak ezt a 
kezdeményezését mindenfelé a leg
nagyobb örömmel fogadják.

Hogy a semleges államok piaoa 
mindennap szükebbeu és drágábban 
mérik áruikat, az természetes, de 
hogy itthon a' belföldi árukkal egyes 
élelmesek leiketleu uzsoráskodást 
űzhessenek és a nehéz viszonyokat 
hirtelen való meggazdagodásukra 
fordíthassák, a közfogyasztást pedig 
a legkópteleuebb nehézségek közó 
sodorják, az már teijecea tűrhe
tetlen.

Eddig as ármaximálásokkal és 
az árdrágító visszaélésekről szóló 
büntetőjogi rendelkezésekkel igye 
késett a kormány és a törvényho
zás ezeket a súlyos bajokat eny
híteni. Nem mondhatnánk azt, hogy 
ea a védektséi eredményes lett 
volna, de el kell ismerni, hogy ezen 
rendelkezések nélkül a bátyáét ma- 
még súlyosabb volna, valamelyest 
tehát eaek a rendelkezések mégis 
csak segítettek a bajon, noha eaek 
mindig megkésve jelentek is meg, 
olyan időkben, amikor már az áru 
rendszerint kiesett a termelő, sőt 
esetleg már as első forrásnak tekin
ti ető kereskedők keséből is.

Most asutén eljött ai ideje au-

nak, hogy ezeken az eddigi rend
szabályokon kívül más törvényes 
funkcióval ellátott intézkedéseket is 
lépteseuek életbe.

Csak már meg is volnának azok 
as intézkedések.

f i  többtermelés kérdéséhez.
As erők parlagou hevertetése 

mindig megboszulja magát. A javak 
oóisscrütlen fölhasználása a legna
gyobb badarság, ami létezik a fol- 
földöu. Minket, magyarokat a há
ború tanított meg erre. Felébred
tünk. Nagy tanúságunk volt a bű
nünk. BUnhüdésüuk: most ébredé
sünkben a tudat, hogy régeu kel
lett volna.

Ma nem hallunk mást uuoi- 
uutalan, mint a többtermelés han
goztatását. Ét miért nem talált a 
ma készen bennünket a tobbterme- 
lósre ? Bűnök. Kiknek a bűnei? Ne 
kutassak. Fontos, hogy tudjuk. A 
mi osztályrészünk a megértés, mely 
teltre készlett.

Rétjeink 75 százaléka művelet
len és panaszkodunk, hogy kevés a 
ssénatermés. Évente körülbelül 2 
millió holdnál nagyobb terület he
ver parlagon és — most — kevés 
a kenyerünk ; jóssáilományunk nagy
ság* — békelótszámot értünk — 
ueru kielégítő s alig törekszünk, 
hogy az legyen; népüuk agya nem 
képes a modern agriku túra alapel
veit befogadni — és munkáljuk-e 
befogadó képességre ?

A nyugati paraszt termelőké
pességével hozakodunk elő, kiabál
juk, hogy intenzív mezőgazdaság 
mellett 35—40 millió métermássával 
esupán búzából és rozsból nagyobb 
lehetne termésünk, — mit teszünk 
hát ennek megvalósítására ?

Tudjuk, hogy termény fölösle
günket eladva Németországnak, 
évenként körülbelül 1000 millió ué- 
met márka pénzt kapnánk, mely 
mellett szó sem lehetne a márka és 
korona mostani dissparitásáról. Éi 
csak tudjuk es mondjuk mindeze
ket. Rágódunk a régi bűnök felismert 
osokfvényeiu.

Munkára tehá t! Minden eszköz
zel rajta kell lenni, hogy a bajokat 
ismerő, elégetleu tényezők rávezet- 
tessenek a munka útjára, hol uj 
élet ébred, hol eredmények tornyo
sulnak, — melyek mellett még a 
régi bűnök is megbooáthatók.

toskeatlmiti r i S
lég nő alkalmazást nyerhet. — 
Ajánlat: „Terménykereskedő11 
cím alatt a kiadóhivatalba teendő.

(Lapunk mai H inta 4 •ld*l

Miért nem kér
Sátoraljaújhely is 
katonai rendőrséget
Katonai rendőrséget kap Mis

kolci városa s mint értesülünk a 
hadügyminiszter rendelkezésére több 
vidéki város is.

A felállítandó katonai rendőr
ségnek főfeladata lesz első sorban 
a helyőrségekben tartózkodó kato
naság fegyelmének fenntartása, as 
ellenőrzés gyakorlása a városban 
bujkáló szökevény katonák kinyo- 
mozása és az álruhában járók le
leplezése továbbá a köz és vagyon- 
bistonság fenntartása érdekében a 
polgári rendőrségnek hathatós tá
mogatást nyújtani.

A katonai rendőrség nemcsak 
katonai ügyekben, hanem a polgári 
rendőrség kívánságára más ügyekben 
is egymással karöltve fog eljárni s 
a rendőrlegónység javarésze kiszol
gált csendőraltisatekből, azonkívül 
állararendőrségi és városi rendőrök
ből és detektivekből kerül ki.

Hogy Miskolci ilyen különleges 
kösrendészeti szervhez jutott, aet 
leginkább anuak köszönheti, hogy 
a bevonult rendőrlegénységet újak
kal pótolni nem tudták s a város
ban az élet- és vagyonbiztonság 
nem volt kellően biztosítva.

Nem sieretüuk mindent önma
gunkra aplikálni, de úgy éressük, 
hogy közállapotaink folytán mi is 
reá vagyuok szorítva erre a hábo
rús rendőri szervezetre, amely a 
rendőrség vezetőségének két keeét 
többszörössé teszi s megoldja a köz- 
rendészeti mizériáknak azt a soro
zatát, amelyet emlegetni nem sze
ret az ember, amelyeknél sem rossz
indulatot, sem tehetetlenséget nem 
hangoztathatunk, csak a rendőri 
szervezet "hiányát.

Az igazsággal izemben rétkei
uónk, ha nem ismernénk városunk 
rendőri^vezetősógóuek qualitásait, de 
▼iseont az igazságot csapnánk aroul, 
ha azt mernénk állítani, hdgy rend- 
őrlegényiógüuk van s csekély ziáraa 
elbír a köselelmeaéii hiénákkal.

Ninos . . .  és nem iz lehet. Fi
nanciális s általános háborús okok 
miatt nem lehet.

S igy minden kilincset meg- 
kellene uyomni városunk vezetősé
gének arra, hogy a miakoloihoz ha
sonló szervezet létesittessék nálunk 
is, hogy eljöjjön egyszer régre hoz
zánk a Rendnek orizága 1 . . .

/
/



f e l s o m a g y a r o r s z a o i  h ír l a p

Mennyibe került 
eddig a  háború 7
A háború során fül vett badikül-

csünükből és kormánynyilatkozatok
ból megállapítható, hogy a háború 
10 hónapja körülbelül 300 millió 
márkába került. Oly nagy nám  es, 
amelynek óriás voltát ás jelentősé
gét csak a mostani háborúban tud
tuk fölfogni igasáu. Csak ebben a 
világháborúban tanultunk meg mil- 
liárdokkal ssámolni. Aselőtt csak 
egyes pénaemberek és hivatásos mát 
hematikusok dolgoztak ekkora ssám 
mai. Ma már szélesebb kürökbeu is 
némi fogalmat nyertek a milliárd 
nagyságáról. Elvitathatatlan, hogy 
a milliárd ssó még sohasem fergott 
annyi ember ssájón, mint most és 
kétségtelen aa is, hogy ezzel a mil
liárd tekintélye sokat vesaitett ed 
digi értékéből.

Beszéljünk hát mi is egy kissé 
etekről a milliárdokról. Mivel egy 
milliárdban tudvalevőleg 1000 millió 
foglaltatik, aa előbb emlitett 3000,000 
millió márkát jelent, vagyis teljes 
ssámmal leírva 300,000,000,000 már 
kát. Könuyebben fölfoghatjuk est a 
saámot, ha azt a háború rövidebb 
időköaeire tagoljuk jaét. E szerint 
egy hónapra 10 miiliárd és egy 
napra 333 és fel millió márka hadi 
költség esik. Kis vigasztalás rejlik 
abban, hogy e horribilis összeg zöme 
nem a mi vállunkat, hanem ellensé
geink vállát nyomja. A hadiküJ t- 
sógnek csak egy harmada esik a köz- 
pouti hatalmakra, kétharmada pedig 
aa ántánt hatalmakra. A központi 
hatalmak tehát 10 milliárdot, az án
tánt hatalmak pedig 200 milliárdot 
költöttek eddig a háborúra.

A világháború költségeinek 
óriás volta egy kis össsehaienlitás 
ból világtik ki még kirívóbban. Mi
csoda nagy feltűnést keltett annak 
idején, amikor Franciaország 1871 - 
bea 5 miiliárd lrankot, vagyis 4 
milliárd márkát volt kénytelen il
letni Németországnak hadi saruul. 
Akkor föl se tudták fogni, hogyan 
lehet ekkora összeget egyáltalán elő
teremteni és akadtak sokan, akik 
azon törték a fejüket, mit lehet ek
kora összeggel csinálni ! Hogy el 
törpül ez az Összeg a mostani há
ború kiadásai mellett? A mostam 
egy havi költség másfélszeresét teszi 
ki as akkori égési francia hadisarc
nak. Más szóval : a francia hadisarc 
most csak tizenkét napi hadi hadi- 
költségre volna elegendő. De hogy 
még világosabb fogalmat alkothas
sunk magunknak a mostani háboiu 
tjt-sztő költségeiről, hasonlítsuk ásá
sáé azokat a régi háborúk költsé
geivel.

A német-francia háború például 
1870. julius 19 tői 1871. raároius 18 
tehát 245 napig tartott, A tulajdou- 
képeni hadiköltség mindkét részről 
mintegy 1 és fél milliárd márkára, 
körülbelül annyira, raiut amennyit a 
mostani háború kilőne napja föl
emészt.

A burok elleni háború, amely 
18W9 október 11-től 1902 május 01-ig 
összesen 9Ő3 napig tartott, tehát 
valamivel tovább a mostani háború
nál. Angliának 4 és fél millió már
kájába, került, annyiba, amennyit 
ma 13 nap alatt elköltenek. Anglia 
egymaga most egy hónap alatt any- 
nyit,mint a közel két és háromnegyed 
eistendeig tartó burháboiu alatt

15. «s{m  (2)

As orosz-japán háború, amely 
1904 február 20 tói 1905 augusztus 
végéig, összesen 050 napig tartott, 
llolfferioh szeriut orosz részről pe
dig 2.42 milliárdba, összesen tehát 
5.20 milliárd inárkába került, akkora 
összegbe, amelyet a mostani hábo
rúban 18 nap alatt elköltek. A há 
ború költsége tehát sí idlk során 
lényegeseu növekedett.

A háborúi költségekkel szem
ben áll a nemzeti vegyon. Német
ország uemzsti vagyona 330—390 mii, 
márka között iogadozik. Az angolok 
uemzeti vagyonát kerek 330, a rau- 
eiákét 200—260 milliárd márkái# 
teszik. Más szóval : a háború eddig 
összesen aunyit emésztett fül, a 
mennyi körülbelül az angol vagy 
német nemzeti vagyon, a francia 
nemzeti vagyont pedig jelentéke
nyen felülmulmulja. E mellett a há- 
berunak még nincsen vége, a költ
ség egyre eraelkudik a az adósság- 
oiiuálás folyik tovább. A háboiu 
költségei miciodi szdülets, magas
ságot érrt'í el ? Emberi agy ezt 
még álmában se sejtheti.

it th o n  v á r h a t |á k  
b e  a  fa lm e n tá s t .

Megírtuk a minap, hogy a kor
mány rendeletet bocsájtott ki, mely
ben felhalra&zta az elsőfokú közigaz
gatási hatóságokat, hogy a bemutató 
szemléken alkalmasnak talált és a 
fölmentéire javaslatba hozott nóp- 
fölkwlőknek abban az esetben, ha 
bevonulásuk a közérdek, közgazdaság 
vagy mezőgazdaság nagyfokú hátrá
nyára lenne, megengedhessék, hogy 
föiraentésük elintézést polgári foglal
kozásukban bevárhassák.

Ez az engedély azonban legfel
jebb 0 hétre szóihat.

lia ezen idő alatt a füimentési 
javaslat el nem intéztetuék, a bevarási 
engedély egy Ízben legfeljebb négy 
hétre hosszabbítható.

Az illetők bevárási engedéllyel 
látandók el és erről az illetékes cs. 
és kir. kiegészítési, vagy magy. kir, 
honvédkiegészitö parancsnokságok 
azonnal értesitendők.

Ugyanez az engedély megadható 
a meghatározott időre fölmentett és 
további fölmentéire javaslatba hozott 
□épföikelőknek is.

Ez a bevárási engedély nem 
adható meg oly egyéneknek, kik már 
katonai szolgálatban állanak és akár 
köagazdasági, akár mezőgazdasági 
szempontból néhány hétre fölmentve, 
illetve szabadságolva voltak.

Most a honvédelmi miniszter 
újabb rendeletet bocsátott ki az 
összes kir. iparfelügyelőségekhez, kér. 
iparfelügyelőhöz és valamennyi ke

reskedelmi és iparkamarához, amely
ben kimoudja, hogy tekintettel arra, 
hogy a pénzintézetek, biztosító vál
lalatok, hadseregisáilitások be uera 
vont iparvállalatok és üzemek alkal
mazottairól, illetve önálló kereskedők
ről ói iparosokról a fölmentéli ja
vaslatok sem minden esetben aa 
elsőfokú kösigazgatási hatóiágok, 
hanem közvetlenül a kir. ipari fel
ügyelőségek, kerületi iparfelügyelők 
és a kereskedelmi és iparkamarák 
utján is terjesztetnek elő az illető 
egyének — ha bevonulásuk tényleg 
a közérdek és közgazdaság nagyfokú 
hátrányára leune — a kir. ipari fel
ügyelőségek, kerületi iparfelügyelők 
valamint a kereskedelmi és ipar
kamarák által látandók el egy — a 
föimentést javasló és a nélkülözhe
tetlenséget bizonyító igazolvánnyal, 
melynek alapján aa elsőfokú közigaz
gatási hatóság a bevárási engedélyt 
kiállítja.

H Í R E K .

— Katonai kinevezések, őfelsége 
a király a 10 ik honvédgyaiogezred 
tartalékában, kinevezte főhadna
gyokká; dr. Kochlitc Dezső, dr. 
Székely Béla, hadnagyukat. Hadna
gyok* a a következő zászlósokat: 
Rosenraüller Zoltán, Petrik Árpád, 
Hajós Imre, Magyary Lajos, Mogyo- 
róssy János, Klein Jenő. — 34. 
gyalogezred tartalékában hadnagy 
gya lépett elő dr. Werner E.emér 
zászlós.

— Kinevezés. A ra. kir. vallás- és 
Közoktatásügyi miniszter kinevezte 
állaim elemi uópiskolai tanítókká, 
illetve tanítónőkké: Fröiich Margit 
oki. tanítónőt a szerencsi, Kozarue 
Rónay Mariát etiesi róni. kath. fel. 
isk. tanítónőt a sztropzói, Ligeti 
Sándor tallyai rk. el. isk. tanítót az 
ungvári, Nagy Szidónia oki, tanítónői 
a heöcsaba—martintelepi, Simon Mi
hály oki. tanítót a iaboraföi, Sailvasy 
Hortensia kiubnói rk. fel. isk. tanítónőt 
a gaiszéosi állami iskolához.

— Áthelyezel. A m. kir. vallás- és 
Közoktatásügyi miniszter áthelyezte 
Schr«iber Lénáin satropkói áll. el. 
iskolui lauitóiiőt a Lemem'emelei és 
Sohár Gizella gaibzéezi all. el. iskolai 
tanítónőt a raadi elemi népiskolához.

— Vaskoronarend egy tizes honvéd 
föhadnan' iák. A kiraiy Szerdahelyi 
Gábor 10 ik honvéd gyalogezredbe!! 
főhadnagynak az ellenség előtt tanú
sítóit vitéz és eredmény teljes maga 
tartása elismeréséül a hadidiszitine- 
nyes 111. osztályú vaskoronarendel 
adományozta.

— Nyilvános köszönet. A sátor 
aijaujhelyi szegény izr. gyermeke
ket iskolázó és felruházó egyesület 
által eszközölt gyűjtés alkalmával 
adakoztak : dr. Poigar Ernő, Sehőu- 
wad, Weiuberger Mayer, üottlieb 
Jenő, Dévai Lajosnó, Kieiu Káiináuuó 
Özv. Schwarcz Mórnó, Grosz Soma, 
dr. Keh^er Soma, dr. Friedmau Ár- 
miuué, dr. Liehteustein Jenőné, 
Sohwéiger lgnácuó, Klein G*za, 
Grünspan íLrmap, Kertész Ödönné, 
YVóhly Sámueiué, dr. Friedman Be
nőné. Grüncweig, Lengyel, Róth 
Gyula, B umenfeld Lajosnó, Özv. 
Juhász Jenőné, Grüuberger József, 
Klein Ferenczné. dr. tísttelheim Ja- 
kabnó, üeciei Jenőné, Berger Jó.
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izefné, dr. dr. Hell Jenő, Weiuber
ger Józiefué 5—5, Sehwaroz Samu 
Bium Jenő, Biumenfeld József,Krausz 
Menyhért, Róth Bernét, ltadóné, 
Lipiitz Adolfné, Róth Józsefnó, 
Perimutter Janő. Neufeld Józiefné, 
Biumenfeld Sándor, Laudezman 
Miksa, Grünwald Lajosnó, Klein Sa- 
rauué, özv. Weirs Kálmánná, Grün- 
barger Ábrahámné, Biumenfeld Erna- 
uueiné, Pallay Józiefné, Róth Mórnó, 
dr. Róth Jóssefné, Fejér Elemérué, 
Stőllőssi Arthurué, Wald Izrael, 
Spiegel Árouné, dr. Fried Sarauuó, 
Hwrczog Lipótné, Reichard Dávidné, 
Schweiger Áronná, Hirsch Albertuó, 
Nómothy Bertalanná, Özv. Bettel- 
heiin Miksáué, Bettelheim Mórnó, 
Waller Józiefné, Vérfcezsiné 4—4, 
Fischer Györgyné, Getzler Dividnó, 
Ssőllosi Sáudorné, Lukács llurmanué, 
Nagy Albertnó, Stark Mátyásné 8—3, 
Alexander Vilmos, Herczog Lipót, 
Ereureioh, Lachmanovios, György 
Lajosnó, Fridar Vilmos, Gatzler Li
pótné, Safir Márkuszné, N. N., llla- 
vathy Gabi, Polgár Sáraelné, Len- 
keiué, Radó Ödönné, Kelluer Sá- 
muelné, Kosma Ármin 2—2, ifj. 
N.uwirth Ado.f, N, N. 1 — 1 koro
nát. A gyűjtés eredménye 2243 ko
rdia, azonkívül hozzájárultak, még : 
Szántó Mór 2, Friedmau Manó, Áll
mán Jeuőuó, Friedmau Ferenc 1—1 
tiu öltünuyel, Schwartsbarth Lipót 
i pár cipő el, Fried Vilmosáé ós 
Fischer Testvérek blousra való kel
mével. Fogadják a nemes adakozók 
az egyesület leghálásabb köszönetét.

— Városok háborús hírei. Buda
pestről jelentik : A belügyminiszter 
reudeletet küldött a városokhoz, a 
mely szerint össze kel. írni az ország 
összes városaiban és községeiben 
azokat a károkat, melyeket ezek a 
háború folytán szenvedtek. A türvóuy- 
hatósagok kötelesek részletes kimu
tatást küldeni, melyek az alkalma
zottak és tisztviselők javadalmazásá
nak emelése, az ellenséges betörések 
által okosott károk, a menekültek 
ellátása, a küzéleliuezéz javítása ós 
a mozgósítással kapcsolatos teendők 
révén támadtak. A kormánynak az a 
terve, hogy a városoknak ós közsé
geknek ezt a rendkívüli költség
többletét megtéríti.

— Az izr. leányegylet március 
lé n  tartandó ^estélyre jegyek 
mar alig kaphatók. A közönség a 
mellett, hogy kellemes estét szerez 
magának, jótékony filléreivel még 
segédkezet is nyújt a leáuyegylet- 
uek magasztos céljának keresztülvi
teléhez ami nem egyéb, mint segí
teni a szüköldŐkün a^uyomorgókuu 
a szenvedőkön.

— Un gyilkosság. Vakai Jánosué 
sz. Oláh Zsuzsanna 53 éves uapszá- 
rnoftuő ellen valami büu gyanúja 
merült fel, miért is a cseudőrsóg 
nyomozást tartott lakásán. A nyomo
zás feletti elkeseredésében az asszony 
egy l,HLSy késsel felvágta a hasát. 
A hivatalos boncolást tegnap ejtették 
meg.

— Az önkéntétek eiak harmadik 
osztályban utazhatnak. As egyéves 
önkénteseket a hadvezetőség utasí
totta, hogy utazásaiknál csakis a 
harmadik kocsiosztályt használják. 
Magasabb kocsiosztályba még a jegy- 
különbözet árának megfizetése esetén 
se léphetnek be. Ezen rendelkezés 
az utazásoknál való torlódásokra 
▼etetendő vissza.
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—  Elégedetlenek a jegyzők. Sulyoi 
rnegpróbáltatáiok elé állította a há
ború a köiségi és a kürjegyaőket is. 
Nanioiak a raagáumuukálatok után 
járó jövedt'raük ciappant mag, de 
ratllősték őket a fiietéerandeséi, a 
háborúi segély megállapítása éi a 
családi pótlék megtérítésének kérdé- 
lóbeu ii. Esek as állapotok nóba 
karUltek a Kdiségi ói Körjegyzők 
Oriaágoi Köaépponti Egyesületéuek 
legutóbbi Illésén is, melyen elható 
rosták, hogy egy konkrét Ügyből 
kifolyólag a belUgymioissterhei for
dulnak orvoslás végett.

—  Belső tűz volt kedden éjjel 
11 órakor Linder Dávid Jókai-utcai 
hálában, amelyet a gyorsan kivo
nult tüsoltóság eloltott, mielőtt még 
komoly vessedeldin ssárraasott volna. 
A vissgálat megállapította, hogy a 
tUs a kéménybe beépített gerenda 
áttüseiedóse által keletkezett és rö
vid idő alatt lángba borította szoba 
menyesetét.

— Páezkallszt. A helybeli sta* 
tusquo izraelita hitközség elöljáró* 
sága felhívja azon tagjait, kik pász- 
kalisstet igényelnek, hogy február 
25-től mároius 1-ig a délelőtti híva* 
vatalos órák alatt Ja hitk. irodában 
múlhatatlanul jelentkezzenek. Akik 
a bejelentést elraulasatják, nem lesz
nek pásskával elláthatók.

—  Iskolák kertgazdálkodáea. A
kultuszminiszter elrendelte, hogy 
szabad területeken iskolaudvarok
ban, konyhakertószettel foglalkoz
tassak a növendékeket, és buzdítsák 
őket, hogy szabná idejükben segéd
kezzenek a gazdasági munkák körül 
A miniszteri rendelet végrehajtását 
most a tanfeiügyelősógek az összes 
iskolák vezetőségénél megsürgette.

—  Két ét fél deka tea havonként. 
Értesülésünk szerint a tea elosztását 
épen olyan módon fogják rendezni, 
mint azt a kávéval tették. Illetékes 
helyen ssámbavettók a készleteket s 
ennek alapján úgy határoztak, hogy 
havonként ée fejenként két és fei 
dekagramm teát bocsátanak a fo 
gyaszt.ók rendelkezésére. A tea el- 
osatása hatósági utón fog történni, 
külön teajegyek neiu lesznek, hanem 
a teát a kávéval együtt fogják ki* 
ositani. Az uj rend' minden való
színűség szerint március hó elején 
óletbeióp.

—  A takaréktüzbelyek vizmele- 
yetölnek beszolgáltatása Február 
25-én jár le a takarekUithelyekben 
ben levő vizmelegitök határideje, 
azontúl már minden járái területen 
egy-egy átvételi bizottság fogja át
venni a vízmelegítőket. Nélkülözhe
tetlenség óimén, az átvételi bízott 
ságok a vízmelegítők beszolgáltatása 
alól felmentést nem adhatnak. Ké
sedelem uólkül kell történnie a be
szolgáltatásnak annál is inkább, mert 
a tűzhelyek száma alapján az átvé
teli bizottságok ssigoruan ellenőrzik, 
hogy mindenki beszolgáltatta e a 
vízmelegítőt. O.y beszolgáltatásra 
kötelezetteknek, akik az átvételi bi
zottság előtt igoazlják, hogy beszól- 
gáltarandó vízmelegítőkért a pótlást 
már idejekorán megrendelték, kivé. 
telesen két hétnél nem hosszabb ha
táridő engedélyezhető avógből, hogy 
vízmelegítőiket kicserélhessék, ille
tőleg beszolgóltathassák. A vízme
legítők a Fémküzpont fémbeváltói- 
uál bármikor beválthatók.

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
bízhatóbb fertőtlenítő szerea

r
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.

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

Ára: 2 korona.

H É  l l l í
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 vizre.

i* í
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. tti is Miífi
t f f l t a t i  l í i i r « ,  I j f f s l M .

r J ó tá llá s  a biztos eredményért.

k f i R a i t t a i

Törvényesen 
védve.

k c i R a i t t a r  O s z k á r
nngybecekereki ny. főkapitány és 

fajbaromfl-tenyésrtönek 
nagysserll találmánya a

„ P A T K Á N I N "
patkányirtó-szer, (nem méreg) mely 
emberre ás háziállatokra nem ártalmas 
sfőimül minden . % . . ,  v
más irtószert. 1 Ö0®0Z *ra 3 
mely elegendő körülbelül 60 patkány 
kiirtásához. — Minden dobozhoz 
használati utasítás van mellékelve. 
Ismertető prospektust, melyben le van 
Írva, hogy különféle negyságu gazda
ságban hány adag használandó, — 
kérésre ingyen küld a PATKÁNIN 
gyár egyedüli elárusítója, a Torontáli 
Agrárbank Részvénytársaság Nagy- 

becskereken.
Erna

ÓVJATOK
a  csu k a szU r k ő k et  

2 5  é v  á t a  k ip r á b á lt

Kaiser-féle
urai

a 3 fenyővel.

Milliók használják

Köhögés
rekedtség, hurut, elnyálkásodás 
fojtóköhögés és hukhurut ellen 

és a meghűlés mellőzéséül.
Ú J A  A k°zj. fllle,esi,ett orvosi 
n i Ilii és magánbizonyitvdny 
III Ilii kezeskedik a biztos 
V 1 V V  sikerért.

Nagyon jőizü bombori

Itsoüiiig ií il lé s  101.1 dobuz ú 60 i.
Kaphatók : Hrabéczy Kálmán 
drogériájában, Klncaessy Páter, 
Kádár Gyula, Kardos Zsiymond 
és Éhlert Gyula gyógyszertárá

ban Sátoraljaújhelyben. 
Kronovlts Miksa győgysz. Nagy- 
ntlhály, Fábián Arnold győgysz, 
Homonna, Hazay Gáza gyógy- 
szertrában Tőketerebes Tolvay 

Imre győgysz. NagymihályJ
oo  o o o o o o o o
^  L á n y a y -u tc z á n  O  
O a z  5 2 .  s z á m ú  O

0 h á z  °
e la d á .  É r te k e zn i

q  u g y a n o t t  le h e t .  q

O O O O O O O O O O

T Ű R L E I  
P E Z S G Ő G Y Á R

KÉPVISELETE
SÁTORALJAÚJHELYBEN

P R I N C Z  D Á N I E L
törv. bej. kereeked. ügynökségénél

Wekcrle-tér 2.

A ceodái hitáeu FÖLDES-féle

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

a modern izópeégápolátnál 
n é l k ü l ö z h e t e t l e n .

Éten teljesen lugroeutes, lég- 
liuotuabb növéuyssirokból ké
szült, kellemes szagu, kitünően 
habzó szappan igen kiadós, miért 

családi használatra a leg
alkalmasabb.

Pár nap alatt
eltüutett szeplőt, májfoltot, mit- 
tesszert, pattanást. A pórusokat 
alaposan kitisstitja a biztos és 
gyors hatása folytán úgyszólván

lem ossa
a bőr tisztatlanságát, úgy hogy 
nyoma sem marad a szépség
hibáknak. Világhirét pedig annak 
köszönheti, hogy egyssersrain- 

denkorra elmulasztja

a szépiákat.
Ara 1 20 fillér. KaphitA minden 
gyógytarban i  drogua-kereikádái- 
ben. Hozzávaló Margit-Créme 1 20 
ée 2 40 K á l tégelyekben, Mirglt- 
Pouder 1 kor. 20 fillér. Gyártja;

Földes kelemen nyónyszeresz Árad

Kl e i n  J ó z s e f
szobafestő tapétázó és mázoló
Saujhely, Rákóczi-u. 63.

I-ső rendU modern Kivitel, 
legfinomabb bel- és kül

földi anyagok.
Telephon 22. sz.

M enyasszonyi kelengye
bevásárlásnál ajánljuk
Szegő Sándor

ruhaáruháznak nagy fehérnamO o í z - 

tályát. Esőlrangu áruk, olctó árak.

W j P  J ^ J L  belovagolt 
háti 16 el

adó Csalay Márton
cseleji gazdaságában. — 
V asu t-állom ás: Upor.

Ház e ladó
a Jókai-utcza 34. sz., a Deák- 
utcza 29. számú átjárd ház, 
továbbá Jósika-utcza 8. számú 
ház eladó.

S r o n m a n  D ávid ,
Kossuth Ferencz-u. 9.

Csodáé hatású nrczezópitö é» fiuomtiő 

a világhírű FÖLDES féle

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

a Margit créme zsirtalan, ártal
mat lan,rögt ön szépít. Ára I '20 K.

A Földes-féle Marglt-szappan pár nap
alatt lemossa a szeplöket, inájfoltokat 
smogsztlntet mindenbőrb^jt. Ara I *20

Kapható minden gyógyszertárban 
drogériában e lllatezerkereekedeaben.

6 koronát rendelteket bérmentve küld

Földes Kelemen A ,  Aradon.

/ /
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Elsőrangú halcsontos és halcsont nélküli

F Ű Z Ő K
legújabb fajon szerint, valamint különféle 
haskötők, hátegyenesitők, melltartók stb.
=  m érték szerin t készülnek = :  

L O R B E R  S A R O L T A
fű ző te rm éb en  Sátoraljaújhely, Kazlnczy-utcza 6. sz.

Saját készitinényii kész (űzőkből nagy raktár.

Javítások és tisztítások pontosan készülnek.

Egy jó házból való fiú

tanulónak
könyvnyomdánkban 

f iz e té s s e l  felvétetik.

m e g h í v ó ,

A Mezőgazdasági Bank Részvénytársaság
Sátoraljaújhelyben, az Intézet helyiségében 
1917. évi márczius 11-én d. e. 10'/■ órakor tartja

IX. évi rendes közgyűlését,
melyre a t. részvényeseket ezennel meghívja.

Sátoraljaújhely, 1917. évi február hő 19-e'n.

Az igazgatóság.

Tárgysorozat;

1. Jegyzőkönyvi hitelesítők kirendelése.
2. Az igazgatóság és felügyelő-bizottság jelentése.
3. A lefolyt üzletévre vonatkozó mérleg előterjesztése, 

a nyeremény felosztása és a íelmentvény megadása feletti 
határozathozatal.

4. Az alapszabályok 36. Jj-a értelmében 1 kisorsolt 
igazgatósági tag helyének választás utján való betöltése.

5. Esetleges indítványok.

Jegyzet: A kilépő igazgatósági tag újból választható.
A közgyűlésen résztvehet minden részvényes, kinek 
a közgyűlés előtt 30 nappal a részvény saját nevére 
átiraton és a közgyűlést 3 nappal megelőzőleg 
részvényét a bank pénztáránál elismervény mellett 
letétbe helyezte.

Landesinann ü. és Társa
== könyvnyomdája és papirkereskedése =  
S Á T O R  ALJ A U  HELY, K A Z IN C ZY -U T C A  5. SZ.

N. . . . _ _ ______

Levélpapírok, szám lák, fa l
ragaszok, meghívói*, név
jegyek és egyétob nyom dai 
itfiinkák a legpontosabban és 
jutányos árban készíttetnek

r

„Felsőm agyarországi H írlap" kiadóhivatala.
I  t i l i f o h s z A h  10 H irdetések

F»l»lö« szerkesztő: l.andesmanp Miksa Nyomatott Landesmann Miksa és Társa könyvnyomdájában Sátoraljaajhely

jutányos árban felvétetnek t e l e f o n s z á m  i o
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