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f i  háború hatása.
A társadalom a modern esze

inek hatása alatt már-már kivet
kőzött abból a légkörből, amelyet 
a múltak bevált hagyományai 
elébe szabtak.

Beteges tüneteket észlelünk! 
Egyes meghibbant elmék forra
dalmat támasztottak a művészet
ben, tudományban, társadalmi éle 
tünkben s minden életnyilvánulá 
sainkban, s már-már félni kezdtünk, 
hogy az odadobott jelszavak ha
tása lerombol minden eszményit 
és minden józanságot.

Elképedtünk a művészet torz
alakulásán, a költészet az idealiz
mus helyett genyről, bűzről kezdett 
zengeni s a perverz érzésű publi
kum tapsolt a színdarabok erkölcs
telen jelenetein, tárcacikkek, re
gények hemzsegtek a házasság
töréstől s mintegy beharangozol 
voltak a majdan bekövetkező 
szabadszerelemnek.

A vallást kigunyolták, lábbal 
tiporták s a íenálló rend ellen 
felforgató forradalmat propagál 
tak. A tekintélyt sárba tiporták 
s a törvénytisztelet megszűnt, csakis 
a büntetéstől való félelem tartotta 
vissza sokak féktelenségét a bűn
beeséstől. Ezek a tünetek az er
kölcsi decadentia tünetei voltak, 
mondhatjuk lelki anarchia.

A raífinált élvezetek megszer
zése volt a lóc el. A cél elérésére 
nem ismertek más utat, mint a 
munkanélkül való meggazdagodást

Ez volt minden mozgatója a 
nemtelen társaságnak s a megszer
zett vagyon pökhendivé, elbiza- 
kodottá tette azt.

Ebben a tülekedésben alól 
maradt minden nemesre és jóra- 
törekvés, hogy helyt adjon a tü
lekedésnek, a tolakodásnak és 
lármázásnak.

A tisztesség és becsületesség 
alól maradt ebben a harcban, 
szerényen megvonult s a vallásban, 
a tisztaerkölcs kultiválásában, a 
munkában és mások megbecsülé
sében talált vigasztalást.

A kiáltó ellentét a háború 
kitörésekor még szembeötlőbb lett.

Mint árvízkor a zajló folyam 
felszínre vet minden szennyet és 
piszkot, úgy került felül, a nyil
vánosság szeme elé a bűn és a 
gazság.

Békében is burjánzott a gaz, 
de a háború meghatványozott 
minden gonoszságot.

Ismertük mi ezeket a hajlamo 
kát már békében is, láttuk a bű
nös törekvéseket és manipulá
ciókat, de teljes aljasságában csak 
most szemlélhetjük.

Most amidőn minden jóérzésü

ember, részint a háborúban vér-1 
zik, fárad, szenved nélkülöz s a 
társadalom minden tisztességes 
lénye a lemondás, áldozatkészség 
a hazafias aggodalomban verse
nyez egymással s a becsületes 
munkáját adja a haza oltárára, a 
legnagyobb megbotránkozással 
szemléli a kóros jelenségeket, a 
melyek nap-nap után nyilvános
ságra kerülnek. Vájjon a tisztes 
séges magyar társadalom vállal
hat e közösséget ezekkel a min
deméiül kisepert söpredékekkel? 
Vájjon nem helyén volna e fel
hívni a világ figyelmét, hogy a 
magyar társadalomnak semmi köze 
sincs ehhez a jött-inent rablók
hoz ?

Mintha láttuk volna ezt a tár
saságot inár békében is ott, ahol 
a magyar józan tar.adalom ellen 
ségei toboroztak.

Majd mint pártvezérek, majd 
a vásári csalók és uzsorások ban
dájában, máskor ott, ahol a be
csület, a hazafias munka és ál
dozatkészség szerény harcosai 
dolgoztak.

Ezek a társadalom ragadó 
zói, akik mindig kélön kasztot al
kottak, alkottak, habár elszórtan 
a társadalomban, mint a betörők 
és tolvajok kasztja békében is 
fosztogáttak becsületet és vagyont.

A lázas munka felcsigázta az 
ő mohóságukat is s most felre- 
teve minden óvatosságot, vakon 
rohantak a panamák posványába.

Lelkiismeretük nem szólalt 
fel, hogy egy nemzet vivj.-i itt 
élet-halál tusiját s nemzetek sorsa 
süllyedhet a pusztulásba nemtelen 
kapzsiságuk folytán.

A ragadozó állat ezekh z ké
pest a könyörület symbo urna. Az 
legalább a fajtáját kimeli.

Egy vigaszunk van csak. Van 
még ebben az országban becsü
let is. Ott látjuk igaz ügyünk 
mellett a haza hü fiait, a nemze
tiségeket faji és vallási különbség

Városi közgyűlés
H ogyan  in tézik  nálunk  

a  város so r sá t?
Közgyűlést tartott a város hét

főn délután. A közgyü'és — mint 
rendestül — ezúttal is 4—5 képvi
selőtestületi tagból és a tisztviselők
ből Állott. A tárgyalás rövid másfél 
óra alatt véget ért, m< rt az a meg
jelent néhány képviselőtestületi tag 
is a ig várta, hogy ott hagyhasa a 
tanácstermet.

Ibidig volt egynéhá n v érd •kos
tár gy, 8 mely felett >rde ro**H lőtt
ver. na vitázni. I ven vol t a főorvos
elő terjesztés*1, muely a bel■: öv*'t kéz
Int ő járvány ó ra való» tt k int eltel
ei! N■ j íg g v á r  ffüiilitus it kiv;i i U
Bg vedül llo rn y n y  13 la <Ír. kelt i á 
in ogátasára a főorvosi élt iarjes;it é 8-
nek il: a képvisolötvst t éhén a
| 0 gárnuste r  úrral ugv U ált a h il
lye snek, ha iu*g m-tgfo: 11 0 jak «lőbb
» j éggyar ügyét. Meri h 111, HZ ő
vél eményük szerint ot o , d ligot nem
sza b d a városnak c in?i ni,

Ugyaucsak gond.bk ozn i fo.,!nak
a 1luspáro'ó felállításán i.-1. E z is
szükséges volna, mert ezzel sok ve
szendőbe menő husi menthetnének 
meg és olcsóbbá tehetnék a hús’. 
De illírt szükséges, — ezt stru állít 
ják fel. Sió mükül fogsdcak el a 
városi bérietek megu itá-sat és nem 
volt szava az ellen sem senkinek, 
hogy dr. Főnyi Z > i ia n  tb. fogal
mazó, a varos egyi'.t legszorgalma
sabb tisztviselője mu'.kávai vaó 
tU.terhelése alól állásáról Való Ihiiiou- 
udájsal volt kénytelen mennKÜíni.

Hitelesítő kozgvüi s szerdán d. e. 
11 órakor lesz.

fi hafliköicsön végleges kötvé
nyeinek kibocsátása.

A hivatalos lap közli a pénz
ügyminiszter 4778. s?. hirdetményét 
a ó százalékos badikö csünkötvé-

nélkiil. Vállvetve harcol a ma
gyar, a horvát, a tót, román, né
met, keresztény, zsidó, mohame
dán. Itthon aggódva, nélkülözővé 
zúgolódás nélkül erős bizakodás
sal várjuk a békét, nem a ma
gunk javáért, de fiainkért.

Ne is legyen itt se faji, se 
felekezeti torozsolkodásnak helye. 
A társadalomnak két csoportra 
kell szakadni, a b csületesek és 
nemtelenek csoportjára. Ez utób
biak helye legyen a börtön.

Vájjon lesz-e elegendő bör
tönünk ?

Használjunk
hadisegély

póstabélyeget.
Lapunk mai

nyot.ro! kiadóit id-igienes elismer- 
vényoknek a végleges kőivé nyékre 
va ó kicserélése tárgyában.

Eszerint az 11)14. évi 0 százaié- 
kua lingyar jaradoakü oön kötvé
nyek helyébe egye őre kiadott trib
ün rvényoiuok a szabad d-^r.bokra 
nézve fo yó évi i'pri is I - l ő a  záró t 
darabokra nézve fo yó évi 15-tői 
kezdve végleges kötvényekre Cse
réltetnek ki.

A végleges kötvények annál a 
hivata'os a áirási helynél, aiueiy a 
kicserélendő idtigleues elismervé
nyen alka'maiott festókus bélyegző 
vei kibocsátó helyként van feltün
tetve, az ott megjelenő feleknek 
adatnak ki. Ugyancsak díjmentesen 
tartoznak a náluk megjelenő f lek
nek a végleges kötvén veket kiadni
sz á m a  2  o ldal.

azok az intézetek is, amelyeket az 
1914. évi november 11-én keit aláí
rási fölhívásban felsorolt hivatalos 
áláiiási helyek az átírások közvetí
tésére felhatalmaztak. A posta után 
beküldött ideiglenes olismervények 
ellenében kiadandó vég.eges kötvé
nyeknek a felek részére való elkül
désével járó költségeket önérthető- 
leg uz ideiglenes elismervényeket 

I beküldő felek tartoznak viselni.
A végleges kötvényok a szabad 

darabokat jegyző folokuek szabad 
d irabokbau, a zárolt darabokat a 
jegyző feleknek pedig a zárolt da
rabokban adatnak ki, a zárolt köt
vényekről pedig ezenkívül külön 
elismervényt adnak.

A z.;.ro!t bemutatójának kérel
mére a m. kir. államkincstár a be
mutatott kötvény zárolását bármi
kor feloldja olykép, hogy a záró t 
kötvény helyett a bemutatónak a 
kötvény köpeny uek és az összes még 
le nem járt szelvényeknek, valamint 
a szeivény utalványunk bevonása 
mellett, költségmentesen tőzsdei for
galomra alUaüuas, megfe 0 ő névér
tékű, 1914 évi november l ei ke
lettel kialiitott 6 százalékos m. kir. 
adómentes állami járadékkütvényti
két szolgáltat ki, amelyen az összes 
folyószelvényekkel és sze.véu) utal- 

; vénynyal vannak ellátva. Amennyi- 
! ben a zárolt kötvények uem oldat
nak fel, úgy az „Elismervény“-ben 

; megnevezett személy, vagy úgy 
jennek örökös (hagyományos-) — 
de uem más jogutódja vagy hite- 

| lezője — a íelo'datDn, zárolt köt- 
i vényeknek s a még le uem járt 
j szelvényeknek és a szelvőnyutal- 
jvanynak, valamint a szóban forgó 
j  kü ön „E ismervén) “-nek bemutatása 
: mellett a feloldatlan zárolt kötvé- 
I nyékén alapú é tőkekövetelést 1910. 
i évi augusztus 1 -tői 1919. évi nov. 
1-ig bezárólag visszafizetésére fel
mondhatja. A felmondott kötvény 
felmondási záradékkal fog elláttatni 
és a m. kir. államkincstár az iiykép 
zarudekolt kötvény bemutatójának. 
u kötvény névérlókét — a kötvény 
nek és még ie nem járt szelvóuy- 
ulalvúnyuak bevonása mellett — 
bélyegmeutes nyugtára 1920. évi 
november 1 én kifizeti.

A Laborc.
Kevés földrajzi uévrő. beszélnek 

most többet, mint ennek az észak
magyarországi fulyónak régiesen 
hangzó Heverő'. A szláv nevű folyó 
völgyében most a világháború egyik 
legmakacsabb és leghevesebb csa
tája folyik épen az északi szláv 
áradt feltartóztatására. A Laborc a 
Bodrog egyik forrásvize. A folyó 
Zemplén vármegye északi határán 
ertd, a határszéli Csertósz mellett
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és iránya, mint a kárpáti hegylánc 
csákóéra valamennyi folyóó, déli. 
A völgye egész Homonnaig keskeny 
melyet fontos magaslatok öveznek 
Horaonoánál szélesül ki a Laboré 
völgye, a folyó Nagyraihályná1 már 
teljes lapályra lép, Dereguyőnél dél
nyugatra fordul a Laborc és Szűr- 
nyeg mellett ömók az Ondovaba, 
mely néhány kilométerrel odéb dél 
felé a Latorcával egyesül és a Bod
rog nevet veszi fel.

A Laborc százharminc kilométer 
hosszú és Eszak-Mugyarország egyik 
legjetentősebb folyója. Völgye köz
lekedési és most sztratégiai szem
pontból külöuösen nevezetes, a 
völgyet követi a vasút. Közlekedésre 
ugyanis előnyösebb, mint a vele 
paruuzamosan haladó Oudava vö>gye, 
mert ez utóbbi szedi fel a mellék
folyókat és igy az ut a Laborc 
völgyében kevesebb nehézségbe üt- 
KÖzia. E foiyó melleit fo<yis most a 
nagy küzdelem, a foidrajz csak 
annyit jegyez fel a Laborcrul, mely
ről a viiagiörteuelemuek majd sukkul 
több mondanivalója lesz.

A hivatalos jelentések az utóbbi 
időben csak a Laborc-völgyet em 1 
tik, mint a nagy küzdelem legfőbb 
színhelyét, a harcok pontos heiyet 
nem je.o ik meg. Ettől a völgytől 
keieire szinten kemény es jeltutős 
harcok foiyuas. Egészén az uzsoki 
szorosig, amelytől északra jelentő, 
harcok folytan egesz márciusban ei 
aboi sziláidau tartjuk pozíciónkat es 
ósszekctietesüuket deikelet-gaiiciai 
es butioviuai froniuukka . A térkép 
világosán mutatja a vonalat, a mi 
hadanasuutvai, a mely kürüibelü 
Zouro foioti szögeiik ny ugatgaiiciai 
hadaiiasuu&aal es ott ugyancsak 
körüibeiUi egyeues vouaibau folyta
tódik Bztropkó és Izbugyaradvauy 
fölött eihaiadva és egészen Uzsokig, 
ahonnan kisebb szögelésekkel Koío- 
meau Zeieszciklig terjed.

A Laborc völgyétől keletre esik 
Cisua, a San trtdetének környéke 
ahonnan a nagyszombati jelentés 
szerint csapatainkat kissé vissza
vontuk. Ez a kisebb visszavonasz 
mindenki előtt természetesnek tűn
hetik, aki az elmondottak alapján 
tigye emmei nézi a t^raepel. A cisuui 
hadállásra nekünk akkor volt szűk 
ségünk, amisor kerestük az utat 
Przeinysi fc-ie, az orosz főőerők ta- 
madasavni sZ lUOeu azonban OaOSdbb
es célszerűbb vo.t a mai hadállást 
e.fogialui. Megái.apitható, nogy egé
szen jelentéktelen kis határszél van 
az oroszon birionab* i. \ ln  ai aaaink 
bau sOivkal Rüullj ebb CsapataUl* 
ellátása es az utánpótlás es nem 
könnyelmű a jóslat, hogy itt is meg 
fotju* anitaui az oro zo^at csan 
úgy, amint a dUniai szoroabau e ő- 
uyoiuuit orosz sereget Zboro fo o.i 
teljes sikerrel feitartoztauu .

H l k t K .

— Az egyházmegyéből. A me-
gyéspü'pok öa.ipari J .nos hnokta* 
lót a sátora jaujhe.. i p. na-iu id- ig 
lenes vezetésevei bizta m g.

—  Gyula nap E/.id-i: a háborús 
állapotokra való te*i i t' i s»-m a fő
ispánnál, sem az a i-p tnual nem 
voltak a Gyula-nap al »almából hiva
talos tisztelgések. Magánúton azon
ban nagyon sokan kerestek fel a 
vármegye két vezető-tisztviselőjét 
jókivánsrfe'okkal. Egv- diil a „V*• rés- 
tVielős szerkesztő ; Landesmann Miksa

Kereszt" állomási kötözőhelyén volt 
intim jellegű hivatalos tisztelgés, 
ahol a kötözőhely orvosai, ápolónői 
$s tisztviselői üdvözölték Dokus 
Gyula alispóut, a kötözőhely katonai 
delegátusát. Az üdvözlő beszédet 
Mán Jel Ignác a kütözőhely iroda
vezetője mondta, aki szép, formás 
beszédben fejezte ki az egész sze
mélyzet kívánságát. Beszédét a kö
vetkezőkkel fejezte be : „De tudott 
dolog az is, hogy minden segítség
ért folyamodót gyámolitás nélkül 
küszöbéről el nem bocsát, hanem 
mindeukit Isten segítségével megse
gít, megvigasztal. Ezen jósága ben- 
foglaltatik nagybecsű neve belü'ta- 
Lalájában is. Gyula: Gyárao itást Úr
istennel ltlkerubői adok. Nem akarjuk 
tehát Méltóságod rajougóan szeretett 
feuköit egyéniségét frázisteljes kí
vánalmakkal profunizalni, de bele 
füzünk napi imánkba azt a klausu át, 
engedje meg a jo Isten, hogy Mélt. 
eiete egy uapaugaras örök tavasz 
legyen, bauat, szomorúság soha ne 
bautsa szivet és minden jóval, bő 
aidassai az emberi kor végső hatá 
raig tartó viru ó egészséggel ara 
nyozza meg mely becsű drága életét.“ 
Az aiispau rövid néhány szóval 
mondott köszönetét a meghatóan 
szép üdvözletért es a kapott 3 virág
csokorért, Ígérve, hog> t ddigi sze
retető ezúttal csak fokozódott azok 
iráni, akik neki mindig hűséges 
segítőtársainak bizony utak.

— Katonák vetési szabadsága.
A kassai Cs. es Kir, Katonai parancs- 
uokság a katonák vetési szabadsága 
kezdetéül április ló. ál á lapította 
meg.

— Leghasznosabb szőlőtrágya
a dús le^euy tariauuu debreceni szárí
tott és nyers fakál,. Gurauta.t legény 
tosztor es kálium tartalommal. Deb
recenből minden állomásra waggon- 
szamra, a földművelésügyi miniszteri 
reudeiete a.apjan azonnal megállít- 
haló. Még nem késett el, ha tayaszi 
szükséglétét azonnal megrendeli. A 
takaiiai trágyázott szőlő kétsztres 
termest hoz és a betegségeknek job
ban eileutáii. Kizárólagos elárusító . 
Kiár Andor és Társa Részv. Társ 
Debrecen hova megreudeiesek ét 
kerdezüsködések intézeudŐK.

Nyári legelő
szarvasmarha, juh és sertés részére, 
vasúti állomás közelében keres
tetik. Ajánlatuk az ár megjelölé
sével, a lelügyeletet is beleértve, 
„Gute Weide 12472“ an die 
Annoncen. Expedition M. Duke. 
Nachf. A. G. Wien I I , Wollzeile 
16. intézendők.

Lakás kiadó
YVekeritf-tér 4. sz. házban 4 

szoba és mellékhelyiségekből álló 
emeleti l a k á s  kerthasználaltal 
a zo n n a l vagy m áju s 1-re
kiadó.

Felvilágosítás: Dr. Kl e i n
Károly ügyvéd irodájában

jYtai távirataink.
A m in isz tere ln ö k ség  sa jtó o sz tá ly á n a k  h iv a ta lo s  

k ö z lé se i.

Kedvezően folynak a harcok.
Budapest, ápr. 12.

Az osztrák-magyar vezérkar je len ti :

Az általános helyzet változatlan.
Orosz-Lengyclországban és nyugat Galíciában helyen

ként tüzérségi harc folyik.
A kárpáti arcvonalon az erdős Kárpátokban, különö

sen az uzsoki szorostól keletre eső terepszakaszon az oro
szok támadásait az ellenség nagv veszteségei mellett vissza
vertük, és összesen S30 oroszt elfogtunk.

A délkelet Galíciában és Bukovinában egyes helyeken 
heves ágyuharc volt.

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

fi Kárpátokban meghiúsult az orosz ojjenziva.
Budapest, ápr. 12.

A sajtőhadiszállás je lenti:
Az egész kárpáti arcvonaion a helyzet lényegesen nyu- 

godtabb lett. A nyugati szakaszon az oroszoknak az On- 
dava és a Laborc völgyében nagy erőkkel megkísérelt át
törése óta, amely húsvéti csatában az ellenségnek rendkí
vül nagy veszteségei mellett teljesen meghiúsult, több napja 
nem volt harc a Virava és az uzsoki szoros közöti szaka
szon álló csapataink Telepóc, Zellő, Juhászlak és Patak- 
ófalu vonalban utolsó napok folyamán minden támadást- 
visszavertek, az oroszok támadásai itt is alábbhagynak.

Az uzsoki szorost északról fedező magaslatokat csa
pataink 3 napi hevei küzdelemben megtartották. Itt tegnap 
csak ágyuharc volt. Tucholkától és Szlavoszkótól északra 
sikerült a német csapatoknak és saját csapatainknak több 
állást elfoglalni, és foglyokat ejteni. Ezzel az egész kárpáti 
fővonalon megakadt a Przemysl vár elesete óta tartó orosz 
offenziva, amelyet csapataink ellentámadásai több helyen ér
zékenyen értek.

1350 oroszt fogtak el a németek.

A német nagyvezérkar közli :
Berlin, ápr 12.

A keleti hadszíntéren Máriapoltól keletre előretörve 
az oroszoktól 9 tisztet és 1350 főnyi lenyénységet hadi- 
foglyul ejtettünk és 4 géppuskát zsákmányoltunk.

A Lomzától északkeletre az oroszok hajitógéppel 
bombákat dobtak, amelyek nem robbantak fel, hanem lassan 
elégve, fojtó gázokat fejlesztettek. A sajtóban közzétett ama 
hivatalos jelentés, mintha egy orosz altisztet német tisztek 
jelenlétében megcsonkítottak volna, mint otromba és értel
metlen hazugság egyéb megjegyzést nem érdemel.

A nyugati harctér eseményei.
Berlin, ápr. 12.

A nagy főhadiszállásról hivatalosan jelentik :

A nyugati hadszíntéren az Argonneokban a franciáknak 
kisebb részleges támadásai meghiúsultak. A Maas és Mosel 
között a vasárnap aránylag nyugodt volt, csak esti órákban 
kezdtek a franciák támadást Combres hadállás ellen. Két 
órai harc után a támadást visszavertük.

Az Aillyi erdőben és Bais de Pretreben a nap folyamán 
egyes helyekre szorítkozó szuronyharcok folytán, amelyek
ben mi maradtunk felül, egy éjjel megismételt támadást 
visszavertünk. Válaszul arra, hogy az ellenséges repüló'k 
április 5-én bombákat dobtak a hadműveletek területén 
fekvő Mühlheim nyílt városra, amely bombák 3 asszonyt 
megöltek, Nancyra hasonló nevű erdőcsoport főhelységére 
bőséges robbantó és gyújtó bombákat dobattunk. A francia 
tisztek vallomása szerint a párisi és troyesi notre dame 
székesegyházak, valamint a kimagasló állami épületek, mint 
a nemzeti könyvtár, szépművészeti palota, rokkantak palo
tája, louvre stb. katonai berendezésekkel, úgy mint fény
szórókkal, dróttalan állomásokkal és géppuskákkal vannak 
ellátva.

Nyomatott Landcsman Miksa es Társa konyvtivomdaniaDan Satoraliauiehly.
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