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Különbékéről
talán még korai, de mindeneseire
időszerű beszélni. Az orosz forra
dalom megdöntötte az alapot,
amelyen a háború északi szom
szédunkkal megindult és az uj
jaszületett orosz nép lelkében
mesterségesen
táplált háborús
mámort a szabadság legboldo
gabb emberi érzés váltotta fel.
A maga véréből megujhodott
orosz nép elérte célját, tpelyhez
közelebb a teljes győzelemmel
sem juthhatott volna, megszaba
dul a cári uralom bilincseitől, az
abszolutizmus nyűgétől és em
beri öntudatának friss szárnyain
repül a demokrácia élete felé.
A német birodalom kancel
lárjának a külügyminiszterünk be
szédéből és az ellenzék parla
menti javaslataiból üzenet zeng
Oroszország felé, szabadságukért
és életükért küzdő népek üzen
nek a nagy birodalom népeinek,
melyek már elnyerték harcuk leg
nagyobb jutalmát. A hangok,
amik az elzárt határokon hozzánk
átjutnak, arra engednek következ
tetni, hogy az emberi öntudatába
ébredt nép a békét követeli min
dennap zengő erővel, a békét,
mely örömet és nyugalmat a d 
hat kivívott szabadságához.
A népekben, amelyek három
éve állanak fegyverben, minden
hol legyűrte az elfáradás, a nyu
galom utáni vágyakozás a hábo
rus akaratot. A népek már nem
gyűlölködnek, vérük omlése már
engesztelő áldozat megtévelyedésükért. Az orosz nép áldozott a
legtöbbet és kinyújtott jobbunkat
melyre a kancellár és Czernin
emberi beszéde tereli figyelmüket,
nem fogadhatják másképen, mint
megértéssel, türelemmel, emberi
szeretettel. Hogy mikor kél vissz
hangja a kancellár szavainak, ta 
lán ma, talán holnap, de semmi
esetre a messze jövően. A forra
dalmak mindig az emberi jogok
javára szolgáltak és e tekintet
ben most sem lesz következtetlen a történelem.
Figyeljük feszült figyelemmel
észak felé. Ott perzselte meg
először a lelkeket a tavasz, on
nan kell jönni emberi hangokon
feleletnek békés kinálgatásunkra
Órák, vagy napok kérdése? So
káig vért már nem ad az a nép
a háborúnak, amely a maga leg
nagyobb átalakulásához vértelenül tudott jutni. Az orosz nép
ms már ura akaratának. Es .a
béke a népek akarata.

Előfizetési ár i
Egész évre 12 korona.(élévre 4 korona. Negyed
évre 3 korona Egyes ssám ára 12 flllár
Hirdetéseket a legjutányosabb árban kftildn

mar ténnyé válik 8 nem kell tarta

Igenis, lehetségesnek tartjuk,
ától, hogy a háború után legszükségesebb iparcikkek árának a
Kerületi gyűlés.; nunk
évről-évre beláthatatlan időkig ki maximálását is, áe csakis termelési

A zempléni papság és
az Egyházmegyei Ta
karékpénztár.

sebb lese a papság létszáma és nő vissonyokba való belenyúlással.
ket kell ültetni azorgonáuoz. A nép
E célból két módezat alkalma
megérti az ily irányú felhívást: Er zását tartjuk szükségesnek :
dőhorvátiban 6 szegény saülő je
Aa eayik módezat .volna zz ár
A sátoraljaújhelyi esparzskzrü- lentette be hajlandóságát a költsé
vizsgáló bizottságok intézménye, a
let papsága Tolosváa tartotta meg gek viselésére.
melyeknek a már meglevő készletek
tavaszi közgyülését. A tauáoskosás
Payer Femuc k. esperes kiegé
tárgyseroiatábói három pout emel szítéséül a nevelőintézetekben való értékének a megállapítása lenne a
a feladata.
kedőn ki kll önösen,
alapítványi helyek létesítésére hívta
A másik módozat pedig a legPayer Pereno kerületi esperes fel paptársainak figyelmét.
nélkülözhetttlenebb iparcikkekre ke
a sátoraljaújhelyi plébános lelkes
vésszámú típus kötelez, avagy kizá
öröm hangján emlékeseit meg as
rólagos előállításának a megsza
egyháimegye nagyuevü főpásztorábása.
uak magas királyi kitüntetéséről.
Amidén a legszükségesebb ipar
Indítványát, hogy a kerület jegyző
cikkek árával Uaött viasaaéléiek im
könyvileg is fejezze ki hódolatát a
püspök ur ő kegyelmessége előtt,
A magyar városok országos már határtalan elkeseredést idéztek
Laezkó István Lodrogkereszluri plé kongresausának állandó bizottsága elé a fogyasztó közönség szélei ré
bános történeti emlékezéssel átszőtt legutóbb tartott üléséből felterjosz- tegében és a hozzájuthatés nehéz
hozászólása után, egyértelmű lelke tóst intézett gróf Tisza István mi sége z fogyasztó egészségét és testi
sedéssel magáévá tette a gyű és.
nisatereinökhüz az ipari cikkek maxi épségét fenyegeti.
As Egyházmegyei Takarékpénz málásáért. A felterjesztés szövege a
tárra vonatkozólag hosszas és körü( következő s
tekintő vitatkozás uiáu a majdnem
A 4207—1915. M. E. számú mi
teijes számban megjelent papság
abban állapodott meg, hogy az esz nisztériumi reudalet, amely zz első
mét o.vbeu helyesli. Hirtelen meg rendű életszükségletek kielégítésire)
valósítását azonban nem óhajtja, szánt ingó dolgokra, tehát az ilynemű
mivel a pénzpiac jelen helyzetét te ipari sikkekre is vouaUozifc, azzal a A belügyminiszter rendeiete.
cálzal adatott ki, hogy megadja a
kintve nagyobb hasznú csak kocká
Néhány nap múlva kaidi mag
zatos vállalatokba voló bocsátkozás- lehetőséget nemcsak a közelelmesal kecsegtethetne. Ez pedig as zés, hanem a közönségnek más szük működését nálunk a katonai rend
ségleti oikkekkei való ellátás körül őrség és annak szigorú fegyelme
egyházi alapítványok természetével
ellenkezik. Ott is be kell várnuok is a felmerült bajok orvoslására. A zettsége és a polgári rendőrséggel
a háború után beálló uj vissenyokat gyakorlatban azonban a batárársza való együttműködése minden való
básnak a helyi hatóságokra bízása színűség szerint nagyban hoaaá fog
s azokhoz alkalmazkodnunk.
Addig is azonban, mig a ke nem járt és nemig járhatott a kellő járulni ahhos, hogy Sátoraljaújhely
gyes alapítványi pénztár jelen szer •redmónnyél, mert ennek fogana ben a raud- ás kösbistonság a leg
vezetében fennáll, óhajtja a kerület, tositása, ahol ezzel próbálkoztak, nagyobb mértékben helyreálljeD, arai
hogy minden plébános rendes évi oda vezetett, hogy az ilyen piacról természetesen csak úgy érhető el, ha
kimutatón kapjon aa alapítványok eltűnt és a magasabb határárszabás a közönség is a legmesszebbmenőin
témegatja a rendőrséget működésé
ról ; jeleztessók előre, mily százalék sal bíró piacokat kereste fel.
A fogyasztó közönségnek zz a ben. Erről különben Sándor János
sai fognak valószínűleg kamatozni
a tőkék. Kívánatos továbbá a be- sok keserves panasza, mit a hely belügyminiszternek egy most érkeiatt
zettel visszaélő lelkiismeretlen üzé rendeiete is intézkedik, amennyiben
tétköuy vrendszer behozatala.
Payer (ieyza kerületi jegyaő a rek és közvetitók kiuzsorázása vált [elhívja a polgári hatóságot, világekath. értelmiség, elsősorban a pap ki belőle, bizonyára ismeretes Nagy sitsa tel a közönséget a katonai
ság és tanítóság utánpótlásának ne méltóságod előtt s igy as ipari oik- rendőrség szükségéről, hasinkról és
héz kérdésére irányította a kerület kek áremelésével űzött visszaélése hívja fel a közönséget a támogatá
figyelmét. Miháiyfi Ákos egyetemi ket, mi közismereteseket, nem tart sára, A rendelet égési terjedelmében
rektor iuditványszerü cselekvése; juk zaükségesuek e helyütt eo3oteli. igy hangzik:
egy kath. fiuárvának iskoláztatása Csak egyszerűen megállapítjuk, hogy
A honvédelmi minisiter arról
ismeretes a magyar kath. papság a legfontosabb iparcikkek maximá értesit, hogy a es. és kír. hadügy
lása
nem
csupáu
mezőgazdasági
ér
eiltt. Qui potest eapere, capiat. Sok
miniszterrel egyetértőén Magyarfalusi pap azonban uinos ily ked dek, hanem a városi lakosság ér ország területén mindazou állomé*
velő helyzetben. Ám eiek közül is deke ;is.
sokan, hol a helyőrség létszáma ás a
sok értékes áldosatot hozhat a kath.
Elismerjük, hogy sok nehézség helyi visaonyok folytán •lükségesnek
értelmiség szolgálatában. Majdnem goi kell számolni e téren, de ilyen mutatkozik, katonai rendőrséget
mindenik plébánia területén akad nehézségek már mutatkoztak, az élő szerveiett.
uéhány élénk folfogásu, kevésbbé sertések legmagasabb a megállapítá
Miután a honvédelmi minisaterrel
tehetős szülőktől származó gyermek. sánál és egyéb téren is, arait a köz- egyetértőleg kiváló súlyt belyeiek
Tauitsa őket magánutoa a plé élelmezés és közellátás terén e helyre arre, hogy a katonai rendőrség a
bános — ingyen, az első 4 közép javasoltunk s amelyeknél hasonló- rendőrhatóságokkal teljéién d in iskolai osztályuál, csupán a beiratás képen legyőzhetetlen nehézségek hangban működjék, felhívom a pol
és vizsgadijat ói a tanszerek árát látszottak fenforogni, vég# azonban gármaltert, hogy hatóiága területén,
hárítván át a szülőkre, liyképen a z magas kormány mégis legyőzte a ae arre illetékes katonai rendőrséget
kath. értelmiség felfrissülése raiha- nehézségeket.
feladata teljesitéiéban a legmesszebb-

fi városok

az ipari cikkek maximilisáril.
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menő hatékony támogatásban részesitiik.
Bár a katonai rendőrségek mű
ködése elsősorban a katonaság és a
hadviselés érdekeinek biztosítására
irányul, mégis kétségtelen, hogy e
rendőrség, köaretve is, működésével
jelentékeny mértékbeu megkönnyíti
azoknak a föladzteknak a teljesítését,
amelyek a közrend fentartása körül
a polgári rendőrhatóságokra hárulnak
s amelyekkel a rendőrhatóságok
megfogyatkozott létszámuk követ
keztében, a mostani kivételes viszo
nyok között helyenkint csak a leg
nagyobb nehézségek között képesek
megküzdeni.
Elvárom ennélfogva, hogy a
rendőrhatóságok a katonai rendőr
hatóságokat kötelességszerüwn nem•oak szakavatott és erélyes támoga
tásban részesítik, de a katonai és
polgári rendőrséyi szervezetek közötti
együttműködés alapfeltételét képező
összhangot, kellő körültekintéssel és
előrelátással minden körülmények
között biztosítani fogjak.
Sándor János sk.

Az ország különböző részeiből
eg)Td sűrűbben hangzanak fel a köz
tisztviselők jajkiáltásai. A közös baj,
a háborús drágasáh 8 az ezzel járó
nélkülözés egy táborba hajtja a köz
tisztviselők különböző kategóriáit. A
nyíregyházai köztisztviselők émlék
iratán ott látjuk az alispáu, a polgár
mester, a törvényszéki elnök a pénz
ügyigazgató, a gimn, igazgató, a kir.
ügyész, a postafőnök, a főorvos, a
főmérnök, a tanfelügye ő, a vasúti
állomásfőoök stb. stb. aláírását. Va
lamennyi egy-egy fontos alkatrésze
az államnak nevezett hatalmas gé
pezetnek. Ha valaha, úgy most nagy
■zUkaég vau arra, hogy ez a gépezet
meg De akadjon, hanem, mint eddig,
ezután is simáu és zavartalanul vé
gezze nagy fontosságú munkáját. Már
pedig az eoergia fogytán van s itt
a tizenkettedik órája, hogy a meg
élhetési viszonyok kívánta segítség
gel siessenek a nélkülözésnek kitett
köztisztviselők helyzetének a javí
tására.
Csodálatos! Mindenki bárou'ja
hogy a köztisztviselői a mai rette
netes drágaságban hogyan tudnak
létfentartásukról gondoskodni s mégis
az illetékes tényezők megvárják, mig
hangos panaszaikkal, sőt vészkiáltá
szikkal elárasztják az országot.
Egyszer Késmárkon, majd Lőcsén,
azután Nyíregyházát), nemsokára
psdig az egész országban húzzák
meg a vészharangot, aminek a hangja,
tartunk tőle, hogy már nemcsak az
illetékes fülekig, hanem az ellenséges
külföldre is elhatol.
A termelő úrrá lett a hiboru
alatt, a közvetítő pedig még nagyobb
úrrá. A pénz annyi, mint a pelyva.
Csak azoknál nem emelkedett a drá
gasággal lépést a jövedelem, akik
állandó fizetésre vannak kárhoztatva.
Amaz eddig ntm ismert kényelmet
enged meg magának, emennek né'külözós az osztályrésze mindenben.
Emiatt csak mosolygó, sokszor
lenéző szánalomban vau részük azok
tól, az osztályoktól, amelyek eddig
csak tisztelettel és becsüléssel néz
tek a szerény viszonyok között is
tekintélynek örvendő tisstviselői
osztályra.

És ha a köztisztviselők eddig
még nem jajdulUk akkorát, ami
arányban állana azokkal a nélkülö
zésekkel, amiben eddig is részük
volt, úgy ez osak szerénységükről,
rendkívüli türelmükről és nagy lelkierejükről tesz tanúbizonyságot, de
korántsem arról, hogy ebben a kinos
helyzetükben továbbra is tétlenül
megnyugodjanak.
„Emberi és hazafiui kütolességiiuk — moudja a késmárkiak átirata
— kierőszakolni sorsunk javulását s
megvédeni magunkat az anyugi vagy
erkölcsi töukrojutástól, az országot
az ebből eredő kiszámíthatatlan ká
roktól. Meg kell mozdulnunk együtt,
egy tömegben, u földindulás erejével,
a raeuydörgés zajával, a villám gyújtó
tüsévol, hogy megraozduláfcuuk őszrehozza a felelős tényezőket s meg
létessé velük, amit már régen meg
kellett volna tenniük. Nem alázatos
kérésekről, nem szerény könyörgé
sekről van többé szó, de halálosan
komoly, követelő fellépésről, amit
félsiker ki nem elégíthet, amely
mit dent feltesz a Luciára, mert ólet
vagy ha ál rejiik mögötte.'
Ez a hang már nem a fö dig
hajló, alázatos és meghunyászkodó
hivatalnoké, hanem a kétségbeesett,
életfentartásáért. kü?dő, önérzetes
aöziiszt viselőé.
Emlékirataikból a fájdalmas panas o < és jogos kívánságok árja zug
felénk. • Meggyőződésünk, hogy az
egész küzhaogu at mellettük van
s éppen ezért lehetetlennek tartjuk,
hogy a kormány elzárkózzon jogos
kívánságuk legmesszebbmenő teijesit.éíJM o ’•ő '.

Kik szerelik jel

az ajtókiiincseket ?

Több olda'ról ruegnvilvánuió
érdeklődésre a kiíiucspályázat és az
ország általános lelki incsolése do 
hában a következő tájékoztatást kö
zöljük :
Tény, hogy a legközelebbi idő
ben a vaskilinos-gyártás és szerelés
megkezdődik. A munkát a ktr«skodeltni minisztérium fogja irányítani
h a vaskiliucs-szükségletet ő rendeli
meg. Ezt pályázati utón veszi fo
ganatba azért, hogy a munkához
bárki (tehát vidéki vállalat) hozzá
juthasson. A munka oly természetű,
hogy készítésében csak nagyobb
felszerelésű vállalatok vehetnek részt.
Minthogy vaaanyaggal a válla átok
neru rendelkeznek, mert a vas is
tárolva van, mindenki, aki megren
delést nyer. a megrendelési mennyi
séghez mért vasanyagot kap. Külön
munka lesz a szerelés, melyet bizo
n) os körzetekben külöu vállalatok
foganatosíthatnak.
A kérdés mindkét része ki vau
műszakilag én admiuisatrative dol
gozva, tekintettel azonban u körül
ményekre és a technikai munkák
természetére, tartani lehet meglepe
tésektől és zavaroktól. Erre való
tekintettel a kereskedelmi miniszté
rium illetékes osztálya előbb 50,000
darab ki'inoset rendel meg különböző
típusokból s ezeket az állami és
középületekre szerelteti. E kísérleti
művelet lesz hivatva felderíteni a
leghelyeseld) kilincstipusokat és sze
relési módokat, kimutatván egyszer
smind a munkák várható nehézsé
geit is.

HÍREK.

Péntek, április 6.

— Rendelet a hadbavonu t vád
lottakról. Az igazságügyi kormánvreudletet intézett az ország vala
mennyi kir. ügyészséghez, mely
F e ltá m a d á s.
azoknak a vádlottaknak a biiupnreiFeltámad-e egykor a régi, jó világ,
ről szól, akik 1914. szsptenabor 2j-a
Ölelkeznek-e még, kik most harcban állnak ? elült követtek el büntetendő cselek
Dalol-e még madár, nyilik-e még virág,
ményt, de maguk azóta hsdbavoS eltűnnek a könnyek, melyek fojdogálnak? nultak. Lyon esetekben, ha a bűn
cselekményért a törvény öt évnél
Feltámad-e egyszer a Szív és Szeretet.
Visszhangzanak nóták, melyek régen csengtek uera hosszabb szabadságvesztés bün
tetést szab ki, a bűnvádi e járást a
Leszünk-e még együtt vig családi körben
háború be'ejozésóig fel kell füg
Fs haza jönnek-e, kik oly rég elmentek ?
geszteni. A háború befejeztével a
kir. ügyészség az egész eljárás meg
L áto m : öregszem . . .
szüntetésére tehut indítványt,
Látom, öregszem, őszül hajam,
— Kitüntetés hadikölcsön jegyzé
Rohannak, tűnnek el az évek,
sekért. A m, kir. páaaügyrainiazter
Fájó akkordok, régi dallam,
az 1914. évben kitört világháború
Katigra, sírva visszanézek . . .
dicsőséges roegvivhalása érdekében
kibocsátott magyar állami hadikölLublini zsidóleány . . .
csönök sikerének előmozdítása kö
rül szerzett érdemeik elismerésül,
Lublini zsidólány, a lolked tőle
őfelsége legfelsőbb elhatározásával
Ős bánattal, bús dalokká',
uytrt felhatalmazás folytán: Bélafi
Oh, de nézd, nézd a fényt, nincs is Bálint horaonnai, Ozivfák Valér Ba[oly messze ...]
raccsi, Gecsey Lajos clasziiszkai,
Virrad!.. Várlak tárt karokkal..
Göta Bálint uagykövssdi, Laczkó
István bodrogkeresz1úri, Sikorszky
Kroó József.
Endre
gálszécsi
plébánosoknak,
Oppitz Smdortb. kanonoknak nagy.
Lapunk legközelebbi száma, a mihalyi és Simon Sándor pálliázai
körjegyzőt elismerő oklevéllel tün
közbeeső ünnepak miatt, f. hő 13 án
tette ki.
pénteken jelenik meg.
— A képkiállitás, amely bár rö
— Katonai előléptetés Nyoraárkay József e. ü. hadapródjeiöít, vid ideje van városunkban, teljes
séggel megnyerte a miiértő közön
egészségügyi zászlóssá lépett elő.
— Katonai kitüntetés leányoknak. ség tetszését. Mi sem bizonyítja ezt
Őfelsége a király, a katouai egósz- jobban, miül hogy a tárlat vezetője,
s-gügy terén a háború kezdete óta újabb ós újabb anyaggal kényszerűt
kifejtett buzgó szolgálataik elisme « tárlatot felszinesiteni, mert ellen
réséül Fi egei l a és Pásztor Buske ben mm tudná a publikum vásárló
helybeli
urileáuyokn&k, önkéntes igényeit kielégíteni. A képkiállitás
ápoló nánékuök a vit zségi éretu már ciak vasárnapig marad nyitva.
szalagján viselendő koronás vas ér- Hírom napig, ami bizonyára elég
lesz ahhoz, hogy a tárlat értékes
dein&eresztet adományozta,
anyagából ismét néhány darab itt
— Halálozás. Mély részvéttel maradjon és maradandóan ékítse
értesülünk, hogy Bsucsik István jóizlésü közönségünk szalonjait útinyug. főszolgabíró neje elhunyt. Te szobáit.
metése folyó hó 3-án ment vógbo
— Nyilvános köszönet. A sátor
egész Bodrogköz részvéte mellett.
— Szávay Gyula kitüntetése. A aljaújhelyi izr. népkonyha egyesü
hivatalos lap iuai száiüábeU foglalt let emlőn fejezi ki hálás köszönetét
közlés szerint a király Szavay Gyulá mindazon nemesszivü adakozóknak,
nak, közgazdasági téren kifejtett kik anyagi támogatásukkal lehetővé
buzgó működése elismtréseül, a Fe töltéls, hogy a mai súlyos viszonyok,
renc* József rend tiszti kei észtjét között is naponta 120—130 gyer
adományozta. Szávay Gju'a a Vi meket s számos felnőttet láthatott
déki Hírlapírók Országos Szövetsé el meleg ebéddel, A megnyitás nov.
gének érdem )S elnöke és megórde- 5. óta a következő adományok foly
meit kitüntetése újságírói körökben tak be: dr. Grosz Dezső, Klein Jenő,
dr. FiLdman Benőné, dr. Kellner
is osztatlan megelégedést keit.
Sominé 60—60, Róth Adolf B. Szer
— Szenzációs öngyilkosság. Odesdahely, Kun Frigyes, Fuchs Pál N.
calchi Z Lrd herceg, akinek me
Tárkányj dr. Haas Bertalan, Glüok
gyénkben is nagyobb birtokai vau
Saraimé, Grünspan Herraanné, dr.
nak, Demecseren, ahol a birtokain
Fuchs Emilnó, B u n Zsignaond,
lévő ipartelepeken, mint vezető raü
Alexander Vilnaosoó, Sátoraljaújhe
küdött, teguap este öngyilkosságot
lyi Takarékpénztár, dr. Holló Ankövetett el és azonnal meghalt. Hét
dor.Wtfinberger Jenő Pazdics, dr,Kis
főn este egy katonai bizottság je
T. Füred 50—50, Gutlman Mór,
lent meg a telepeu s midőn ez a
Földes Forencné 40—40, dr. Ryichard
bizottság működését megkezdte, a
Salamon,* Fuchs Jeuőué, Zinner
herceg agyonlőtte magat.
Henrik, dr. Orbán Kálmán, dr. DaKávóház megnyitás. Őtv. vidovics Izemé Bpest, dr. Fuchs
Po’gár Lászlóué „Szécheny i“ kávé Dénes Bpest, Központi Takarókpénz
házának berendezési munkálata a tár 80—30, Waller Jozsefné, Gevége fölé kezdődik és a kávóház o$6y Janőné, Pollacsek Ferenoz Ga
néhány nap múlva át Ívsz adva tály 25—25, Fuchs Lajos Wien,
rendeltetésének. A helyiség intim Doraány E ‘eraérné Nyíregyháza,
jelege, elegáns berendezése minden Zinner Henrik, Waller APdárné,
kire kellemesen hat ós remélhető, ö*v. Grosz Ignáoné. Fuchs Bertalan
hogy a szolid jó híréről közismert Szatraár, B uraenfeld Adolfné, Getulajdonosné igyekezetét, tömeges osei kJenőné, özv, Grünberger Ábralátogatással fogja a közönség jutal hámné, Haas FUlüp, Waller Alámazni.
dárné, dr. Kellner Sománé, Fenyő
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Jóisef, dr. Grosz Dozső, dr. Dzvi- S ú ly o s a n g o l é s fr a n c ia
dovitB Jeuőtió, Davidovics Adolfné,
v a sz te sé g e k .
üzv. Kornittin Mórnó, Markovics
Btrlin, ápr. 5.
Ferike, Grüubaum Simouué, Blunaenfald Adolfuó, Laüdasraauu Vil- A német nagyvezérkar jelenti:
iues N. naihály, Tőkaterebesi cukor Nyugati hadszíntér:
gyár, W Urzb«rg«r N, Klein Gézánó
A heves tüzérségi harc Lens
20—20 korona.
Folyt. köv.
— Az Ellő Magyar Általános és Arras között tegnap is tartott.
Biztosító-Társaság március 25 én tar A combressi orsziguttól északra
totta évi rendes közgyűlését Caeko- az angolok több Í2ben meghiusu t
niciaEudre gróf, v. b. t. t. elnöklett* előretörések után este uj támadás
alatt. Napirend előtt szólásra emel céljára jelentékeny erőket vetettek
kedik Berzevicsy Albert, nki részharcba, amelyeknek ciapataink
vótteljes meleg szárakban emléke
zik meg azon nagy veszteségről, ismét súlyos veszteségeket okoz
mely a társaságot Hajós József igaz tak és azután kitértek.
St. Quentintől délnyugatra
gatósági tag váratlauul bekövetke
zett halála által érte. Az 1916 iki francia tüzérség több órán át tűz
ületévrői szóló zárszámadásokat és alatt tartotta az általunk éjjel ki
mérleg-kimutatásokat az igazgató
ürített állásokat, amelyeket azután
ság és felügyelő-bizottság jelentései
kapcsán Ormódy Vilmos főrend, ve az ellenséges tüzérség harc nélkül
zérigazgató terjesztette elő. A köz megszállott. Etfonxrál a franciák
gyűlés az összes számadásokat, mér egy előretörését visszavertük.
legeket, melyeket számszerűen már
Ütegeink Vendresennél (Aisneismertettünk, elfngadta s a felment- tól északra) felgyújtottak a lősiervényt az 1916-iki üzletévra vonatko raktárt. a löld megrázkódtatás és
zólag minden iráuyban megadta.
a dörrenés az arcvonal mögött
40 kilométernyire is észlelhető volt.
Á r v a r é s i h ir d e t m é n y .
Reimstől északra egy határo
Alulírott bírósági végrehajtó, a
főpostával szemben le\ő, Kazinczy-u. sán előkészített és erőteljesen
11. az. alatti képtárlat tulajdonosának végrehajtott vállalkozásunk jöl
kérelmére folyó évi április hó 9 én sikerült az ellenség véres veszte
(husvót hétfőjén) délután 3 órakor séget szenvedett, több, mint 800
e képtárlaton kiállított összes aquarell, loglyot ejtettünk.
tempera, pasztell és olajfestményeket a
Keleti hadszíntér:
helyszínén elárverezem.
Ezek az árverés tárgyát képező,
Lipót bajor herceg vezértá
hazai festőművészek ecsete alól ki bornagy atevonala : Rigától délre
került képek készpéozfizetós melleit
még akkor is ki, illetve átadatnak a támadó csoportjaink behatoltak
legtöbbet ígérőnek, ha esetleg csak az oroszok állásaiba, szétrombol
a beszerzési ár lelt árverés utján tak nehány ledezéket és foglyok
megajánlva.
kal és zsákmánnyal visszatértek.
Sátoraljaújhely, 1917. április 6 Szepilennél Bródytól délre raham
csapataink egy előretörésük al
Rosner'lm re,
bírósági végrehajtó. kalmával 141 foglyot és egy gép
puskát szállítottak az ellenséges
árkokból,
József főherceg vezérezredes
arcvonala: Lényeges esemény
É lé n k t ü z é r s é g i t e v é  nem történt.
Macketisen
vezértábornagy
k e n y s é g a z o l a s z fr o n to n
hedesoportja: A Szereth jobb
Budapest, ipr. 5.
partján felderítő osztagaink be

nyomultak egy orosz támaszpotba
és 30 fogolyal és 2 aknavetővel
tértek vissza vonalainkba.
Macedón arcvonal: A Csetvera és Monasztirtól nyugatra is
mét elragadtunk a franciáktól né
hány árkot, amelyek az utolsó
harcok alkalmával kezünkön ma
radtak.
1.UDENDORF.

első főczállásmtster.

Zongora-hangoló
már megérkezett.
Előjegyzéseket elfogad Caniesmann
JKiksa és Társa papirkereskedése.
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Csodás hatású arezszápit# és finomtid
a világhírű FÖLDES féle

A R G I T
CRÉME ás
SZAPPAN
a Margit-créme zsirtalan, ártal
matlan,rögtön szépít. Ára I ‘20 K.
A Földes-féle Marglt-szappan pár nnp
alatt lemossa a szeplö'ket, májfoltokat
smegszuntet mindenbörbajt, Ára I'20
Kapható minden gyógyszertárban
drogériában s illatszerkereskedesben.
6 koronás rendeléseket bérmentve küld

Földes Kelemen S . Aradon.

Mai távirataink.

Az osztrák-magyar vezérkar jelenti:
Keleti hadszíntér:
Néhány sikeresen végrehajtott
roliamcsapat-vállalkozáson kívül
nincs jelenteni való.

H a sz n á lju n k
h a d ise g é ly
p o stab élyeget.
in

mi

Legelegánsabb

Olasz hadszlnte'r:
Világos látási viszonyok mellett
általában élénkebb a tüzérségi és
repülőtevékenység, mint a leg
utóbbi napokban, Messzeliordó
ágyúink jó hatással lőtték Gormonstól keletre díszszemlére ki
vonult ellenséges csapatokat.
Olasz tengeri repülők bombá
kat dobtak Nabresinára és Sistianudra az Etsch völgyében levő
helységeink és Arco újból tüzér
ségi ttiz alatt állottak. Areoban a
plébánia súlyosan megrongálódott.
Délkeleti hadszíntér:
Csapataink körletében külö
nös esemény nem volt.

kostümök, felöltők,
blousok, aljak, pon
gyolák és gyermeko o ruhák o o
Szegő
>

i

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, antiseptikus kötözéseknél (se
bekre és daganatokra), kézés arcmosásra és ragályok
elhárítására stb. mindenkor
ajánlják.

Ip lo n -s ip i
finom, gyenge pipereszappan, lysoformot tartal
maz és antiseptikus hatású.
Alkalmazható a legkénye
sebb bőrre is: szépéti, megpuhitja és illatossá teszi a
bőrt. Egy kísérlet és Ön a
jövőben kizárólag ezen
szappant fogja használni.
Ára: 2 korona.

erősen antiseptikus hatású
szájviz. 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.

Dr. Keleti is h riq i

nagyáruházában Sátoraljaújhely, Fő-tér 6.
•

miiül

Az összes lysofornkészitIrtények kaphatók minden
gyógyszertárban és drogé
riában. Kívánatra bárkinek
ingyen és bérmentve meg
küldjük az „Egészség és
fertőtlenítés" cimü érdekes
könyvet.

Sándor

~m------------------r— --------------------- — —

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 legmegbizhatóbbfertötlenltő szere*

Eredeti ivefje 2 korom.

IIÖKER altábornagy,
a vazárkar ffinOkínek helyettese.
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Újpesten.
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Telephon 22. sz,

a biitos eredményért.
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Oszkár

nagybecikerekl ny. főkapitány és
fajbaromfl-tenyéeitőnek
nagyszerű találmánya a

„P A T K Á N IN“

Sennyey-utcai °'chvmáraygh?Vr

könyvnyomdánkban
fizetéssel

Saujhely, RákóczI-u. 63.
I-ső rendű modern kivitel,
legfinomabb bel- és kül
földi anyagok.

tanulónak

J ó t á llá s

szobafestő tapétázd és mázold

egyenkint, vagy összesen eladók.
Érdeklődni : Olchváry Cajot-nál
Aisóbereczki, Zsarótanya lehet.

felvétetik.

I patkányirtó-szer, (nem méreg) mely
emberre és háziállatokra nem ártalmas
sfölmul minden . % .
,
, y
más irtószert. ' 00002 4r* 3
mely elegendő körülbelül 60 patkány
kiirtásához. — Minden dobozhoz
használati utasítás van mellékelve.
Ismertető prospektust, melyben le van
írva, hogy különféle nagyságú gazda
ságban hány adag használandó, —
kérésre ingyen küld a PATKÁNIN
gyár egyedüli elárusítója, a Torontáli
Agrárbank Részvénytársaság Nagybecskereksn.

Elsőrangú halcsontos és halcsont nélküli
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Jőkay-utcza 39. szám alatti
magányos ház, amely áll 4
szoba, előszoba, fürdőszoba,
konyha, éléskamara, pincze,
nagy gyümölcsös kert és egyéb
mellékhelyiségekből e l a d d .
Böv. felvildgo$iids ugyanott.

legújabb fajon szerint, valamint különféle
haskötők, hdtegyenesitők, melltartók stb.

mérték szerint készülnek
LORBER

SAROLTA

főzőtermében Sátoraljaújhely, Kazinczy-utcza 6. sz.

Menyasszonyi kelengye

táját készitményü kész fűzőkből nagy raktér.

bevásárlásnál ajánljuk

Javítások és tisztítások pontosan készülnek.

f i

Kérjen időszaki értesítői
yimaiörmunkát szakszerűenvégez!

Szegő Sándor
ruhaáruháznak nagy fehérnemű osz
tályát. Esőlrangu áruk, olcső árak

Landesmann H. i s Társa
= kön yvn yom d ája á s p ap irk e re ske d é se =
S Á T O R A L J A U H E L Y , K A Z IN C Z Y -U T C A 5. SZ.

Levélpapírok, sz á m lá k , fa l
ra g a sz o k , m e g h ív ó k , n é v
je gy e k é s egyétob n y o m d a i
m u n k á k a le g p o n to sa b b a n és
ju tá n y o s árb an k é sz ítte tn e k

„F e lső m a gy a ro rsz á gi
t e u e f o n sz Am io

H írla p "

kiadA hivatala.

H ird eté se k ju tá n y o s árb a n felvé te tn e k

F«jtl<s szerkesztő: l.andesmann .Miksa

t e l e f o n s z A m io

Nyomatott Landesmann Miksa és Társa könyvnyomdájában Sátoraljaújhely

