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Hirdetéseket a legjutányooabb árban közlUn

Az időszámítás
nyíri már, de az idü sajnos nem 
akar alkalmazkodni hozzá. Hűvös 
áprilisunk van és az éjszakai hi
degben megdermed a kipattant 
gyönge rügy, az ébredő élet első 
üzenetei, a ravaszi csókra szó al
jas told első apró virágai meg
hajtják kicsiny tejüket, hervadtan 
bólingatnak a hideg szélben. A 
háború ezer csapásához az idő is 
kemény ököllel sújt ránk. hogy 
a hároméves borzalmaktól elfi- 
radtan minden türelmünket és 
akaratunkat kipróbálva — talán 
utóljára már — meggyötörjön 
bennünket. Áldott emlékű régi 
szép tavaszok csendes örömeire 
gondolunk a legnagyobb sorsíri- 
gédia e nehéz tavaszán, amely
nek méhében a háború, vagy 
béke kérdése rejtőzik.

Vértől biborra lestett köntö
sében ébred minden napunk, mint 
egy tehetetlen nyitott szájú b.-'l- 
vinyóriás, mely elé az őrült em
beriség fanatikus daccal hordja 
áldozatnak minden nemes javát. 
Nem halványodik az ég piros 
szine, a láthatárokon szüntelenül 
ég fe.é szállnak a lángok, melyek 
tüze nem tud kialudni azóta, 
hogy dórén egyszer felgyújtottuk 
A béke gondolatát szeretette] 
melengetik minden megviselt haj 
lékban és minden testvérünket, 
aki fegyverrel megy szolgálni 
ügyünket, a békéért imádkozó 
búcsúszavakkal bocsájtjuk nehéz 
útjára.

A tavasz meghozta Keletnek 
a szabadság megújhodását, a 
Nyugatnak a döntés mindent vér
rel boritó hullámzát Keleten a 
zsarnokságtól megszabadult né
pek mámorából nem tud termény 
séghez jutni a megértés, nyuga
ton az utolsó nekifeszülés mögött 
keressük majd a megbékülést. 
Honnan jön majd, hol szabadul 
meg szivünk a bánattól és ke
serűségtől? A napkeleti megtij- 
hódás pompájában vagy a nyu
gati forróság lázában vajudik-e 
a nagy gondolat, melynek lelke 
a népek testvéri együttérzése, 
eredménye a fegyverek eicsend.- 
sedése lesz ?

A háború és béke egymás
sal viaskodó kegyetlen problémá
jában sorvad el lassan a világ 
ereje és elszántsága. Minden nap 
a békéért imádkozunk és minden 
órában a háborúért áldozzunk. A 
nehéz idők legnehezebbjét éljük. 
A bánat testvérünk, a remény 
az utravalónk kálváriának utján,

amelyen a nélkülözés, szenvedés 
és megpróbáltatások minket te t
tek a múlt a jelen és a jövő 
vérző mártírjává.

Németország
ruházkodási rende
leté és divat túlzásai

Németország, jib a nagyszerűen 
fegyelmezett állam, amelyben az élet 
egyensúlyál, mint a svájci órában a 
kerekek, a rendeletek tartják lenn, 
lakossága1, de különösei) a női la
kosságát legújabb rendeletével na
gyon meglepte. A német birodalmi 
hivatal a rendeletét az öltözködés, 
illetve a divat túlzásai ellen adta 
ki, azonban valószínűleg nem az volt 
a céja, hogy a női hiúság kielégí
tése elé gátat vessen, hanem, hogy 
a meglevő posztóanyaggal takaré
koskodjon. Az érdekes rendelet a 
következőképen hangzik :

A biroda'tni ruházati hivatal uj 
szigorú ru’ureud detet bocsátott ki, 
mely április 3-in egész Németor
szágra való érvénnyel életbe lépett, 
A ruhadarabokét minőség szerint 
meg fogják állapítani ós az igy meg
vont határon túl á tálában nem fog 
u'ik uj beszerzésekre jegyeket ki
adni. így egy embernek csak két 
öltönye, egy felei tője, két pár mun
kanadrágja. két muukakabátja, két 
mellénye, egy pár téli keztyüje le
het, azaz készletét csak eddig a 
határig egészítheti ki.

Asszonyok számára három ru
hát, egy szoknyát, két blúzt, egy 
köpenyt, egy reggeli pongyolát, egy 
nagy kendőt és három kötőt enge
délyeznek. A különböző fajtájú fe- 
héruemüekből speciális lajsiromok 
szeriut 2—4 darab beszerzését fog
ják megengedni. A gyermekekkel 
valamivel szigorúbban fognak el
bánni. A beszerzési jegyek kiállitá 
sáuál a kérelmezőtől követelhetik, 
hogy ruhakészletéről Írásbeli kimu
tatást adjon. Hamis bemondásukat 
szigorú büntetésekkel fognak suj-; 
taui. — Az egyes ruhadarabok anya
gának mennyiségére nézve maxi
mális mértékét fognak megállapítani, 
így például egy zaccoöltönyre három 
métert írnak elő. Olyan szabási min
tákat, melyek erre a méretekre 
nézve uiucsenok tekintettel, nem 
szabad elárusítani,

Németország tehát igy obija 
meg a ruházati kérdés egyszerűsí
tését 8 amíg nálunk a férjek és csa
ládapák tojástáncot járnak a megél
hetés, az uj tavaszi kosztüragoudok 
körül, amig nálunk, mint üres hó 
lyatr öassnzsugorodott a fényűzés

elleni liga programmja, mielőtt va-| 
laiuicskót is megvalósítottak volna | 
belőle a német birodalmi ruházati 
hivatal mintegy császármetszéssel 
oldotta meg az összes ruházati és 
divalkérdésekot.

Alkalmunk vo’t a fényűzés el
leni liga egyik előkelő tagjával be
szélni, akit nagyon lehangolt e szép 
mozgalom megfenekléae. A7, uriasz- 
szouy a liga tehetetleuségéről a kö 
vetkezőket mondotta :

— Sajnos, a fényűzés elleni li
gába való tömörülésnek netu lett olyan 
ere dilié uye, mint amilyet agilis és 
jóhiszemű szervezői várlak tőle. 
Azonban ez nem a vez etüségen, ha
nem elsősorban a társadalmon mit ott 
Sajnos, a divat versengéseinek nem 
lehet gátat vetni. Olyan erős ténye 
zőkkel; mint a nevelési és a női ösz
tön, nem tudjuk ésszerű program 
mai és elvekkel felvenni a versenyt 
Van azonkívül egy másik gazdasági 
oka a liga inproduktivitásának, A 
társadalomnak egy bizonyos konti- 
gense a háborúban és a babot u ré
vén annyit keresett, hogy a köuy- 
nyeu szerzett sok és fölös pénzt a 
tomboló hiúság, a kiöltözködés má
niájában keres levezető csatornát.

Az uriasszony állítását csak meg
erősítette több női divatáru ktr--s- 
Ktdő, akinek egybehangzó nyilat
kozatai szerint a női divat kelmék 
árai a háborúsán öt, sőt tízszeres 
árakra emelkedtek, a kereslet azon
ban egyáltalán nem e tökkent, sőt 
annyira emelkedett, hogy a v«vő- 
készséggel arányban nem tudnak 
elegendő anyagot beszerezni.

igy fest nálunk a divat túlzása Né
metország okos, radikális rendeletével 
szemben.

Hadiözvegyek nyugdija.
A háború utáni időknek legfon 

losabb problémája lesz a hadiözve
gyek és árvák ellátása, híz azonban 
oly életbevágó kérdés, amelyet a 
jelenben is már sürgősen meg kell 
oldani.

Az á nyugdíj, amelybe jelenleg 
a hazáért hősi halált halt-' katonák 
Özvegyei és árvái részesülnek, nem 
elegendő a megélhetéshez, a meg- 
háláshoz pedig túlságosai! sok. Alig 
merem papírra vetni azekat ar, ijesz
tően kicsiny összegeket, amelyeket 
az állam nyugdíjképpen az árvák
nak nyújt. A történelem, mint a 
világháború legnyomorultabb terem
téseiről fog megemlékezni róluk.

A legújabb törvények és ren 
delkezések szerint a közkatona öz
vegye kap egy hóra 6 koronát, őr- 
vezető vagy gefreiter özvegye 8 ko

ronát, tizedes vagy káplár özvegye
kapunk mai iiám a 4 oldal

I

10 koronát, szakaszvezetöi rangú 
cugsführer özvegye 12 koronát, őr
mester özvegye 14 kólónál. Az ár
vák pedig atyjuk'rangjára való te
kintet nélkül havonként és egyeu- 
kónt 4 korona nevelési járulékot 
kapnak.

Még pedig a lányok 14, a fiuk 
Ki. életévük betöltéséig.

Ha az özvegy férje a harotéren 
szerzett sebesülése vagy a katonai 
szolgálat különleges fáradalmai foly
tán halt meg, akkor az előbbi nyug 
díjhoz még annak 50 százaléka 
vagyis a fele, nyugdíjpótlékkép
pen jár.

Hu az özvegy vagyontalan és 
kerestképteleu, akkor a nyugdiján 
kívül még 9Ö korona évi segélyt 
kap, az árvák azonban minden eset
ben csak 4 keroua havi nevelési já
rulékban részesülnek.

Így a legjobb esetben a hősi- 
halált halt közkatona özvegye kap
hat havonként 18, őrvezetőó 20, 
tizedesé 23, .szakaszvezetői 26 ó« 
őrmesteré 29 koronát uyugdij ciraóu.

Meg keli jegyezni azonban, hogy 
ezeket az összegeket csak az az^öi- 
vogy kapja, aki teljesen vagyonta
lan, munkaképtelen, vagy kicsi, ne
velésre szoruló gyermekeire való 
tekintettel keresetképtelen.

Ezek az állapotok netu marad
hatnak igy. Államnak és társadalom
nak egyaránt arra kell törekednie, 
hogy a hadiözvegyek és hadiárvák 
megélhetését biztosítsa. Hogy har
coljon a froutou az a családapa, aki 
tudja, hogy felesége, gyermeke kai* 
duskenyéren fog élni halála után ?

A közvélemény, a parlament, a 
kormány figyelmét sürgősen fel kell 
hívni a hadi özvegyek súlyos hely
zetére. Vagy fel kell emelni minél 
előbb a nyugdíj összegét legalább 
annyira, amennyi a hadisegély ősz- 
szege, vagy pedig a hadisegély kell 
nyújtani a háború végéig, raiut az 
Németországban történik. De az 
semmiképpen setu igazság, hogy az 
Özvegy kevesebbet kapjon, mint a 
feleség.

A nagy drágaság tűrhetetlen.
A gyár, az iparos, a mezőgazda, 
valamennyien emelik termékeiknek 
az árát. Ilyenkor a hősök özvegyeit 
és árváit egy pár korona nyugdíj
jal ellátni, fi iuaí államnak és a nem
zeti társadalomnak legnagyobb szé
gyene. Megborzad az ember annak 
a képnek láttára, hogy mig a had- 
seregszállitók az államtól milliókat 
préselitek ki könnyű szerrel addig 
az özvegyek és árvák forró könnyeit 
amelyeket a hős apáért hullajtanak, 
azok nem veszik észre, akiknek ha
talmuk van ezoken a bajokén sa- 
fiiteni. *
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Ha as államnak póuze nincsen 

erre a oélrA, Akkor vessen ki adót 
azokra, Akiknek a vagyonuk a há
ború alatt raeguüvekcdett. Alapos 
adót aaoobao, hogy a háborús gaz 
daiági konjunktúrák közbejöttével 
összehalmozódott vagyonnak lega
lább egy rásaót kapják asokuak az 
óevegyei ét árvái, akik életükkel 
védték meg e földet, ezt a vagyont, 
akik mindenüket a hazának á'doz- 
ták fel.

Meg kell indulnia egy nagy j 
társadalmi akeiduak a meglevő szer
vesetek és forrnék között, hogy as 
öavegyek és árvák megélhetéséi biz 
tosithassuk, mert ea a pár korona 
nyugdíj csak koldud alamizsna.

Razziaavonaton
So k  élelmiszer a 
személypodgyászban.

Mogy aa élelmiszerek igazságos 
elosztása céljából kiadott hatósági 
rendelőtöket mennyire sem revpek- 
tá'ja a ktíeöuség, arra nézve legjel- 
lemaébb a nemrég rendszeresített 
eszköz : a vasútvonalakon való rassié- 
sás. Akadtak ugyanis lelketlen é» 
kapzsi kalmárok, akik különféle pod- 
gyászokba rejtve ssállitottak egyik 
városból a másikba kiviteli tilalom 
alatt álló árukat. Aaookivül a közön
ség is nagy előszeretettel viszi ki a 
falvakból a fontosabb élelmicikkeket, 
amivel erősen befolyásolja az árakat. 
Mindeaen visszás helyzetnek meg
születése végett a Közélelmezési 
Hivatal elbatérezta, hogy vizsgálat 
alá veszi az utazó publikum pod- 
gyásaait éi egyéb csomagjait. A 
vonatok hálóin elhelyezett osaraa 
gokat föl fogják boutani és ellenőrzés 
alá veszik, vájjon a díszes bőröndbei 
ing van e, vagy liszt és hogy a'kézi 
kosár nem tojással van-e tele.

Egyes vonalakon már meg is 
kezdték űz élehuiszerrazziát. aminek 
meglepő eredménye volt. A napok
ban váratlant a kassai vonalon ren
deltetett a Közélelmezési Hivatal 
i'yen razziát.

Utazás közben hatósági megbi 
Botiak jelentek meg a kupékban és 
fölszólították a közönséget, hogv 
engedjen bepillantást a ládáiba. Ter
mészetesen, a vizsgáló közegek meg
jelenése zavarba hozta az utazók 
egyréssét. Erre ugyanis senki nem 
volt elkészülve. As első és második 
osztály utasai méltatlankodva nyitu
gatták föl a bőröndöket, melyek közti) 
nem egy volt különösen gazdag, sőt 
izgató tartalmú.

A harmadik osztályban volt a 
legnagyobb felháborodás. Néhány 
vidéki asszony, háboru-hislalla kofa 
csomagjaiban nagyon értékes cikke 
kei fedeztek fÖ'. A meglepett közön
ségnek nem volt ideje as árut elrej
teni, ba ciak az ablakou nem akarta 
a kocsiból a sínek mentére dobni. 
Bat azonban neru engedték meg a 
többi utasok, akikuek bőröndjeikben 
csak a maguk számára élelmiszer 
volt.

A razzia „szép" eredménnyel 
végződött. Tekintélyes mennyiségű 
lisztet koboztak el. A vizsgá'at során 
elfogtak egy somogymegyei ügynö
köt, aki rendszeresen foglalkozott 
Hiztoserapószetiel. Az ügynök állan
dóan nagy csomagokkal utazott és a 
toomagokbao a legkeresettebb árukat

vitte. Hónapokon keresztül zavarta
lanul űzte ezt a veszedelmes mes
terséget, hónapokon keresztül garat- 
dálkodott, tnigien most hurokra ke
rült. A lisztcsempészőt letartóztatták 
és lUttgiodu't ellene a vizsgalat.

A Küaélelmezébi Hivatal meg
bízottai az elkobzott árukat lefúvat
ták.

Negyvenezer amnesztia.
Az amnesztia, amit a király 

koronázása alkalmából kiadott, tud 
valevőleg kétféle volt: á'talános és 
egyéuenkint kérelmezhető.

A kormány amnesztia reudelele 
részletesen felsorolta aiua bűnesetek 
menyeket, melyek az általános am
nesztia fogalma alá esnek.

A megjelölt bűncselekmények 
miatt elítélteket hivatalból kellett a 
kir. ügyészségeknt-k és torvényszó- 
kekuek királyi kegyelemre felter
jeszteni.

Ezek a* általános amnesztia ha
tálya alá tartozó kérvények már 
visszaérkeztek a kabinetirodából az 
igazságügy mini <zleriumha és az ér
dekeltek is értesítést kaptak máj 
kérvényük elintézéséről.

1-letéke.s helyről szerzett értesd 
lésünk szerint

a király negyvenezer bűnösnek 
adott amnesztiát.

A kegyelmet kapott bűnösök 
számottevő részéi a budapesti és a 
postvid‘ki kir. törvényszékek Ítélték 
el annakidején.

A királyi amnesztia ténye azon
ban ezzel nincs befejezve.

Hátra vannak tuég az egyéni kér
vények, azaz ama kegyelem iránti 
folyamodások elintézése, amisét nem 
hivatalból terjesztetlek fel, hanem az 
illetők saját elhatározásukból kérték 
a továbbítását az ügyészségeken és 
a törvényszékeknél,

E kérvények szám* is több ezer.
Az igazságügy miniszterin u az 

egy éni kegyelmi kérvények Cddo'- 
gozását is befejezte már és rövidesen 
az igazságügy miniszter azokat i< 
felterjeszti a kabinetiroda utján a 
király elé.

Annakidején a hivatalos lap úgy 
az általános, mint az egyéni amuesz 
(ia eredményét kihirdeti.

Színházi hét.
(F. B.) Amikor a publikum a 

művészet o tárán áldoz és a szűkre 
szabott szórakozásra szánt idejét a 
színházban ak arja eltölteni, mindig 
számol azzal,hogy áldozásainak ellen 
értél ét esetleg meg sem kaphatja.S/.á 
mól atial a sajnálatra méltó) körű 
méüiiyel in, hogy lehetnek néző társai 
és a színjátszók közölt is olyanok, 
akik nem képesek a h'dysvt magas 
Istára, a megkívánt és beiuipatoll 
nívóra emeikt d ií. Etek a gondolatok 
jutnak eszünkbe u „Páholy“ és az 
„őuagysága ruhái" előadások után.

A Páholy bohózatszerü jellege, 
a humor nem a darab tartalma által 
jutott kifejezésre, hanem ama tragi- 
komu.v körü'iudiy, hogy azt ne 
mondjam, szenvedés által, amit az 
előadók szerep mmtudása miatt, a 
nem nagyon telt ház közönsége végig 
ksenvid-P. A* igy keletkezett bosz- 
htllságot, csöndes sajnálkozó nevelés 
váltotta fel, átragadt a színművé 
izekre él jobb hiány ával bestéd játék

helyett, mulatlak. Természetes tehát, 
hogy egyedül a súgó volt csak ar, 
aki igyekezett a nevetőket luihar 
nogni, de mind hiába. Szavai nem 
találtak meghallgatásra.

A másik era'itésre méltói momen
tum, az „öoagysága ruhái" előadása 
aiatt türtéut.

A magasabb régiók a karzat 
közönsége egy idő óta fesztelen tár
salgásba1, közbeszólással, megjegy
zéssel igyekszik kabaré szeiü jelegei 
kü’ciönözni az előadásoknak, meg
feledkezve arról, hogy akadnak olya 
nők is, akik egyáltalán nem kíván-, 
eriak megbeszéléseikre. Ez a nem 
kiváncsi tömeg pedig a földszint és 
a páholyok műélvezetet kereső pub
likum*, akik izdleim táplálékot ke 
resuek a sónliázbau, ueiu pedig al 
kalmas helyet szónok a‘ok meghall
gatására. L nek a jó in zönség érdé 
kében keli létrát alázattal kémünk 
szíveskedjék egy arra i -t t 'kés té
nyező a karzat Ciceróinak alkalma
sabb hely gyanánt ta:*n a Diana 
kertet, vagy a Szabad* g c rét ki
jelölni.

Az öoagysága ruhái előadása 
egyébként a Vtros ktdvenc it Pa 
’uwyt, Vidi [Iliit, mint kitűnő drá 
mai színészeket is bemutatta, miivé 
szí tűket a kisszámú publikum ehs 
iniríe, szokás szerint lelkesen iu jg- 
tapsu.t-it ő\et.

Az előadáson bemulat kozott -g\ 
aranyos kis ölel) is, uiue yet uzoi bán 
dacára a lelkes, biztató vonításnak 
nem sikerű t senkinek megszólalásra 
bírni. A „Drótostól*', a hajdan h ía1- 
tuas si-itrit, Lehár operett reprize volt 
sztrdán. Az előadás a szezon sike 
rihlebbjei közé tartozik és a nem 
nagy semüu közönség netu is fukar
kodott uz elismerés jelével. Villa lius 
ruint Zmzska, Koronkay mint Mici. 
Faiussy, Gu yás, Takács, Pesti mind 
uyájau sikerűit alakítást n ujtultak 

*
Színházi iroda jelentése. Pénte

ken le.-z a tegnap naevsiki rr l szi i- 
rekt-rü t „Bornál bácsi" vígjáték új
donság második előadása. Szómba 
tón szenzációs est var közönségünkre. 
A berlini színpaduk egyik legna 
gyobb sikere, mely 2 évig uralko
dott az összes kiilfö di színpadokon 
„Egyszer volt" cimü látványos ope
retté. Nálunk a Népopera mulatta 
t>e tavaly nagy sikerrel. A darab 
miudeu felvonása más korban játszva 
ugyanazon szetepiők, az első felvo
násban gyermekek, h negyedikben 
aggok, Sőt egynémely i-c a sajátsze- 
ruélyén kiviil az unokáját is szembe 
>iti. A darab zenéjét Wa tér Holló 
irta. Színpadunkon szombaton és
va-áro >p k*-rü szi r« Főszer- p ők :
V«d Koronkay, F* ilssy, Gulyás,
V aradi Vasárnap d. u. „Vagy ő,
vagy senki" oporette kerii' színre.
Hétfőn K árpát hy A jrél és Vajda
L iszló nagy drámája „Korai vas Ke-
lemen" bemutatója köyetke?|k, a 
a Nemzeti .Színház müsonlarabja. 
Tárgyát a híres régi székely nép 
balladából merítették a szerzők. Fő
szerepek : Hevessi, Majthényi és 
Falussy.

„Barnát bácsi." A Magyar Szín
ház állai d i vofiEÓ műsor darabja 
került csütörtökön bemutatásra. Az 
előadás úgy a aaereplők, mint az 
öircjálékot tnkinlde a legsikerül
tebbnek luondható, A vidéki jó szi- 
Utóiét átlagát meesse fclümulottak

ó*s a tolt ház közönsége a legnagyobb 
elismeréssel távozott a azinházbói. 
A címszerepet Majtényi László já - 
szólta, mig vezető sssrrpekben He
ves.sy Mariska, Császár Kamilla, (iu 
lyásné, Falussy, Köruer, Pesti Vá- 
radi Izsó jeleskedtek. Az élet mindéi! 
baját, kedvességét, meglepő termő 
.-.zatessóggoi.allitot'ák dónk és egyet
len jelenése nem volt az előadásnak, 
hó' természetesség szinébő venitett 
volna. Külöu kell kiemeluui.k Uu- 
yás Menyhértet, aki kabinet alakul 

csinált az öreg Hllinger szerepéből. 
Az örag kor arányossága, kedélye 
CéLzogfeóge, gytrmekeskedóae híven 
visszatükröződött játékában és a 
közönség nem tudott eléggé betelni 
a művészies alakítással. A Pumát 
bácsi már Gulyás Menyhért űsQdála 
tosan művészies a'akitása miatt is 
álluiidó vouzó műsor darabja lesz a 
mi sziuiszezenukmk is. A rendezés 
kiválósága nem maradt mögötte a 
művészek ulakitúsauak.

H Í R E K .

— Az egyházmegyéből. A megyés- 
püspök Gaspsrlk János sáturaljauj- 
helyi hitoktatót Battyánba uevezle 
ki lelkésznek.

— Halálozások. Páger Arthur a 
V e z é r k a r h o z  heosztott századit a 
liadiékilmúnyes signu u iaudis, IU. 
oszt. katonai érdemkereszt a II. oszt. 
német vaskerezzt tu ajdonosa, a 
harctéren szerzett súlyos beteggé- 
gébtiU Budapesten az „Erzsébet" 
szanatóriumban elhunyt. Az elhunyt 
a háború előtti években, mint her
ceg Wiudisch G. átz Lajos uradal
mának jószágigazgatója, mint Sá
rospatak nagyközség főbírája, avi-r- 
megye társadalmában élénk részt, 
vett és megnytrő egyéniségé* rt, 
korrekségéért mindenki tiszteletét 
kiérdemelte. ILlala osztatlan ruéíy 
részvétet kebelt. Ifjú felesége és 
kiterjedt előkelő csa ádja gyásto ja. 
— Sitidiák János birtokos, Zemplén 
vármegye törvényhatósági bizottsá
gának, Sátoraljaújhely város képvi
selőtestületének tagja, hosszas szen
vedés után uihuuyt. Temetése f. hó 
25 ón ment végbe.

— A hegyaljai harangok bevonu
lása. Az elrvu.t hét fo ybinán a ka
tonai bizottság a Hegy alján szedette 
le a harangokat. Megható látványt 
nyújtott ama ragaszkodás és szeretet, 
mellyel a föl egysztrü gyermekei 
buc uztak harangjaiktól. Bodrog- 
keresztur és Szegilong harangjait 
csütörtökön processziós menőt kisérte 
a tokaji állomágra, mint gyűjtőhelyre, 
Tokujban pénteken saed'ék le a 
harangokat, A r. k. egyház J, a g. k. 
egyház 2. a g. kel. egyház U s a ref. 
hitközség I harangot á’dozott fel a 
haza oltárára. Karnisa lá ván szent
széki tan , plébános megható és föl
emelő beszédben búcsúzott el az 
áhitat ércnyelvii hírnökeitől, melye
ket százakra rugó tömeg kisért el 
utolsó Útjukra.

— Oicsób lett a tengeri liszt A
füldmivelésügyi miniszter örvende
tes értesítést kii dóit a törvényha
tóságokhoz; tudatja, hogy a Hadi- 
termény 11.-T. á'tai a törvényható
ság rész-re szállítandó tengeri liszt 
árát — már a legközelebbi kiutalás
tól kezdődőleg — az eddigi <2 ko
ronás árral szemben 54 koronában 
át'apitja nüeg,
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—  Tl«ztviielö-buctu. Ko t h Gyula 
m lük«t«röbtíí»i cukorgyár répaUr- 
iualé»i faiügyo őju magasabb állásba 
tárosik. Tiasivisuli társai és Tőke- 
terebas előkelő társadalma e hó 
2ö-éu ez alkalomból bucauastályt 
rendestek tiszteletére. A táraaava- 
c.sora a legszebb hangiratban folyt 
le. k e y z e k  Alajos cukorgyári 
igazgató a vállalat nevében rótt ér
zékeny buesut az eltávozó tisztvi
selőtől, tűig Iá r a ra e r Osskár irod<- 
föntik a tisztviselők és Gaé ri Béla 
gyógyszeréé Tőketerebea társadalma 
nevében mondott Istenhozzádot a 
közkedvelt kiváló tisztviselőnek.

—  Cs. és k r. taboripeéta. A
I -üdvig Baka írja: Minthogy az 
északi harctérül) osztrák-magvar ós 
német oaapUok közösen mii ("dilik 
és a csapatok tábori postáinak száma 
gyakran egyezik, a poat a forgalom 
könnyebb lebonyolítása érdekében 
okvetlen stiikaégei, hogy akut tá
borban levő hozzátartozóiknak leve
let Írnak, begy az osztrák-magyar 
csapatok tábori postáit cs. és kir. 
Uberi posta néven jelöljék, mert 
különben a küldemények csak nagy* 
késéssel jutnak a címzettek kezei
hez.

—  Művészi tánctanfolyam veszi
kezdetét sok szillé felkérésére, má
jus l ón Váradt Izsó, színtársulatunk 
közismert taneos komikusának ve
zetése alatt. A művész a sok o d"l- 
ról megnyilvánuló közóhajuak tesz 
azzal eleget, amidőn a tánc miivé 
eseteinek elsajátítására a hathetes 
lanfolyamot megnyitja. A sikeres 
eredményt a művésznek az eddigi 
sziuielőadásokon mindenki által meg
csodál tinóiul! vésze te szavatolja. A 
tanfolyam befejeaéseül a várói síin 
házban jótékony célú, a növendékek 
alial rendezett estély lesz megtartva.

Czomafifelvetel csütörtökön. A 
csütörtöki napra megállapított cső 
magfol vételi korlátozás megszűnt, 
lízután postai csomagok Oaütörtö 
köu is oly xucdou és oly terjedelem
ben adhatók postára, mint más köz 
napokon.

Nyilt-tér.

Tőketorebesről való eltávozá
sunk alkalmából összes ösmerőseiuk- 
től és jébzrátainktól ez utón veszünk 
búcsút, kérve, hogy továbbra is 
tartsanak meg jó emlék ükben.

Tőketerebes, lt)171 ápr. 20.
Rüth Gyula és családja

Mai távirataink.
TUzérharc a keleti fronton.

Budapest, api. 26.

Az osetrák-magyár vezérkar jelenti: 

Keleti liadizintér

Az orosz tüzérség több helyen 
kivívta ágyúink megtorló tüzelését. 

^K ülönösebb harci esemény nem 
volt.

Olasz él Délkeleti harctér :

A helyzet változatlan.

Véresen visszavert támadások.
Berlin, ápr. 26.

A német nagyvezérkar jelenti: 
Nyugati hadszíntér:

Ruprecht trónörökös hadcso- 
portja : Az ellenség Arrasnál 
tegnap már czak részleges táma
dásokra tudott összeverődni. A 
Sharpétól delre támadó hullámai 
háromszor intéznék rohamot vo
nalaink ellen, mind a háromszor 
visszaözönlöttek. A tüzérségi tü/. 
egyes szakaszokban meglehetősen 
erős volt. Gavenelle mellett állá
sunk a falu keleti szegélyén van.

A rémet trónörökös hadcso 
portja: A helyzet változatlan. A 
tűzharc csak egyes arcvonal- 
részekre szorítkozott. A Hurtebise 
majornál és attól keletre előre
töréseinkkel, amelyek álkalmáva) 
3 tisztet és több mint 1(>0 franciát 
elfogtunk megjavítottuk állásain
kat. A Chemin des Dames ge
rincen este az ellenség a tüzelés 
heves fokozása után a Brayetól 
3 kilométer szélességben táma
dott, véresen visszavertük. A 
Champagneban csak kézigránát 
harcok voltak.

Albert wiirtenbergi herczeg 
hadcsoportja : Különös esemény 
nem volt. Az ellenség tegnap 
repülőgépet vesztett ezek küzzül 
Sellálen hadnagy 2 lőtt le.

LUÜENDORF,
első fősiállásnuster.

Nyári lakás.
Szőlőben, de'li oldal keresek 

nyáron át egy 2 szobából e's 
konyhából álló lakást.

Cim a kiadóhivatalban.

pneumatika - galUnit
a legtökéletesebb

gummipótló abroncs
a minisztériumok, a szék. 
főv. államrendőrség, a
m. kir. postajárművek, a 
székesfővárosi gáz- és 
elektromosmüvek, a vá
rosi villanyos vasutak, az 
osztr. államvasutak, na
gyobb gyárak, vállalatok, 
gőzmalmok, magánosok 
stb. stb , több mint 250 
m i t  ó  i n  felszerelve 
és legtöbb eredménnyel 

használatban.
Prospektussal és árajánlattal díjmentesen 

szolgál
Pneumatika-Ballinit

autó-abroncsgyár
Budapest, VIII., Óriás-u. 10.
Kerületi képviselőket keresünk.

---------------------------------------- ■
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HÖFBR altábornagy, 
razérkar fCnökénak helyettes" o o o o o o o o o  o

Nyári idényre
gondozás végett moly ellen!

Tisztelettel értesítem a n. é. 
közönséget, hogy mindenféle téli 
ruhát és szörmeárut nyaralásra, 
egyszersmind kijavításra, esetleg 
átalakításra elfogadok.

Nagy súlyt fektetek gondos' 
és tiszta kezelésre.

Ajánlom műhelyemet minden
nemű szörmeáruk kezelésére.

Tisztelettel

Z sih ov lcs  B e rta la n ,
szűcsmester 

Rákőczy-utcza 36. sz.

' Nagyvárad mellett

Fürdőiizem teljes

Kénes hévviz források termé
szetes forrdsága kénes
hőforrását már 30(1 év óta 
használják bámulatos gyógy 
hatással köszvény, csúz, csont
bajok, női betegségek cs más 
fájdalmas betegségek ellen. 

500 holdas íenyőerdő közvetlen 
a virágos park mellett. Villany
világítás az egész, telepen és az 
összes szobákban. Nagyszabású 
nyári uszoda 26IIC folyton befolyó 
forrásvízzel, uszástanitás, nap
fürdő, homokkura. — Fürdő- 
ismertetőt küld az igazgatóság.

Komzsik yilajos, a í rdő bérlője.

L o g e 1 e g <í u s a b b
kostümök, felöltők, 
blousok, aljak, pon
gyolák és gyermek- 

% o o ruhák o o

S z e g ő  S á n d o r
nagyáruházában  S átoraljaújhely , F ő -té r 6.

in -.................vrr

Sátoraljaújhely r. f. város polgárm esterétől.

4.S46 1917. szám.

Pályázati hirdetmény.
Sátoraljaújhely r. t. városnál kinevezés utján be

töltendő vám főellenőri állásra ezennel pályázatot hirdetek 
s felhívom a pályázni szándékozókat, hogy szabály
szerűen felszerelt kérvényüket hozzám a folyó 'évi 
május hó 10. napjának déli 12 órájáig annál is inkább 
adják be, mert a később érkező kérvényeket figyelembe 
venni nem fogom.

A pályázati kérvényhez csatolandók legalább a 
négy középiskolának sikeres elvégzését igazoló iskolai 
bizonyítvány, a magyar honosságot és minden tekin- 
tetbeni megbízhatóságot igazoló helyhatósági bizonyítvány 
és az eddigi működést igazoló okmányok.

A négy középiskolánál magasabb képzettségűek 
előnyben részesülnek.

A betöltendő állás javadalmazása és a munkakör 
tekintetében a hivatalos órák alatt nálam felvilágosítás 
nyerhető.

Katonai szolgálatra alkalmasnak talált egyének 
kérvényét figyelembe szintén nem veszem.

Sátoraljaújhely, tö t7. évi április 24-én.

Dr. Orbán K á lm án s. k ,
h. polgármester.
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Egy jó házból \  aló fiú

tanulónak
könyvnyomdánkban 

f i z e t é s s e l  felvétetik.

i A foldmivülwsügyi minisztérium által 
körlevélben „Raffia" helyett ajánlott

100%-os nátron celluloseból, elismerten 
niegbizliató minőségben, bármily mennyi
ségben legjutányoiabban megrendelhető

n
Budapest V., Nádor utoza 20.

Mechanikai szövődé. Zsák-, 
ponyva- és impregnálőgyár.

Gyár Óbudán. Telefon: 160 82. és 163 16 
SÜRŰÖNYCZIM . M A X A L 6 Ó  BUDAPEST.

Elsőrangú halcsontos és halcsont nélküli

F Ű Z Ő K
legújabb tagon szerint, valamint különféle 
haskötök, ha'tegyenesitők, melltartók sth.
-  -  mérték szerint készülnek

L O R B E R  S A R O L  T A
fűzőtermében Sátoraljaújhely, Kazinczy utcza 6. sz.

Saját készitményü kész fűzőkből nagy raktár.

Javítások é» tisztítások pontosan készülnek. Kérjen időszaki értesítő t 
Amatőr munkát szakszerűen végez!

J ó tá llá s  a biztos eredményért.

r *
* D a í S S aw

Törvényesen
védve.

R a i t t e r  O s z k á r  jg
nagybecskereki ny. főkapitány és M 

fajbaromfi-tenyésztőnek gj
nagyszert! találmánya a

„ P A T K Á N I N "
patkányirtó-szer, (nem méreg) mely 
emberre és háziállatokra nem ártalmas 
sfölmul minden . a ,  v
más irtószert. * Ö0Ö0Z *ra  *  *»
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 Nagy- 

becskereken.
iissassm. r aga m g a M  tr w y

r .

Menyasszonyi kelengye
bevásárlásnál ajánljuk
Szegő Sándor

ruliaáruháznak nagy fehérnemű osz
tályát Esölrangu áruk, olcsó árak.

Landesmaian M. és Társa1

és pap irkereskedése
S Á T O R  ALJ AU  HELY, K A Z IN C ZY -U T C A  5. SZ.

Levélpapírok, szám iák, fa i- 
ragaszok, m eghívók, név
jegyek és egyébb nyom dai 
m unkák a legpontosabban és 
iu tányos árban készíttetnek

&

„F e lső m agyaro rszág i H ír la p " k iadóh ivata la .
t i l e f o n s z A m  10 H irdetések iutányos árban felvétetnek t e l e f o n s z á h  i o3

Féltté* siaikesatö I amletmaim Miksa i Nyomaton I andesmaiin Miksa.és Ttjrit könyvnyomdájában Sátoraljaajhely
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