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Békehiresztelések.
Irta : Andrássy Gyula gróf.

bizottság ülése.

i Magyarország a célt, melyet ki
tűzött maga elé, sokkal hamarabb 
fogja elérni, mint ellenségei hi
szik. A csatatereken aratott bún- 

A Zeit karácsonyi számában védett Przemysl várának elestét. hőitető es teljes győzelemmel 
azokról a tendenciózus békehi-lDe hozzá kell tennem, hogy en- | azonban Ausztria-Magyarország- 
resztelésekről Írtam, melyeket ak- nek a várnak korántsem volt nak osztályrészéül jut az áldásos 
kor az entente sajtója terjesztett j olyan nagy katonai jelentősége, béke is, melyet ma ép olyan szi- 
el és megmondottam, hogy azok mint amilyennek most az ellené- lárdan és ugyanolyan bizalommal 
a jelentések, melyek Magyaror- j ges táborban látjárt. Továbbá várok, mint eddig, 
szágról azt állítják, hogy beléfá- meg kell említenem azt is, heg; 
radt a háborúba, nem felelnek| megbízható információim szerint a
meg az igazságnak, sőt ellenke- j fölszabadult orosz csapatok száma A közigazgatási 
zőleg, Magyarország kész arra,'sokkal kisebb, mint általában toi- 
liogy fegyvereink és szövetségesei 
fegyvereinek végső győzelméig 
kitartson.

Azóta hónapok teltek el. Ka
rácsony régen elmúlt, s immár 
tavasz idején élünk, de a háboru 
tovább tart, s a beleláradásnak, 
melyet ellenségeink már a télen 
meg akartak állapítani, még most 
tavasszal sincs nyoma. Szilárdan 
és megingathatatlanul áll az igaz
ság és a jogalapján minden po
litikus, minden polgár és Magyar- 
ország minden lakója ; követelik 
az elkövetett vétkek bünhödését, 
büntetését a kegyetlenül felidézett 
háborúért.

Ha tehát most az ellenséges 
külföldön megint békehiresztelé
sek szállongnak, sőt „külön bé- 
kéről“ mesélgetnek és hirét já
ratják annak, hogy Magyarország 
belefáradt a háborúba, akkor 
ezek a jelentések ép úgy nem 
állanak meg, ép olyan kitaláltak, 
mint hónapok előtt voltak. Ma
gyarországban nem változott meg 
a hangulat, s nincs semmi oka 
annak, hogy hamarosan meg
változhatna.

holyébo Fanyű Hugó varannói se- 
gédjvgyzű helyettesül küldetett ki.

teszik.
Világos ebből, hogy a 

eiestének, bármily mély
fájdalommal érint is minden I tJüa7e"nde's havi ülését Mec 
hazafit, nem lesz elhatározó be- u a f6iapill elnöklete alatt, 
folyása a háboru kimenete'ére, 
amit különben az azóta lefolyt 
harcok még a legpesszimisztiku- 
sabb hajlandóságú laikusnak is 
nyilvánvalóan bebizonyítottak. Szi 
lárd bizalommal hiszek csapataink 
legyőzhetetlenségében s ma is 
csak úgy, mint előbb, bizton szá
mítok Németország és Ausztria- 
Magyaroszág szövetséges hadse
regeinek győzelmére.

Áldozatkészségünket és a 
győzelembe vetett hitünket nem 
változtathatta és nem változtat
hatja meg, hogy a háborúnak

varj A vármegye közigazgatási bi- 
£es i zottsaga hétfőn d. e. 9 ómkor tar

Ar. tiiésro! a következőkben 
száma útik be részletesen :

A vetőmagszükségletéről
elnöklő főispán az ü’és megnyitása 
után bi*jtíleutette, hogy kétsieri sür 
getóö dacára sem tudott még ered 
monyt elérni. A „Mezőgazdák S/.ö- 
vetkezett*1 ugyanis távirati megke
resésére az válaszot*, hogy a be
szerzett vetőmagot vasúti forgabu 
ukadáiy miatt nem képes szállítani 

Dr. Molnár Béla indítványára 
megkeresi a bizottság a „Mezőgaz
dán Szüvetkeztt“-ét, hogy közölje

nem lett olyan hamar vége, mint | azokuak a wiggonokoas a számát, 
azt mindnyájan reméltük és hogy : amelyekbe a vetőmagot berakták ós 
talán még tovább tart, majd mint \ amelyeket továbbítani nem tudnak, 
várjuk. Rövid idő előtt Német-'hogy a szállítás enged Wyezósót a 
országban voltam és láttam, hogy | kereskedelemügyi miniszternél kó 
ott nagy nyugalom és a saját relmezhesék. 
erejükbe vetett teljes bizalom- Az alispán jelentése

keiii.t ezután felo vasái-ra, amelyből 
a fontosabb adatokat a következők
ben közöljük :

Személyi ügyek. Koloszy Ft-renc 
olatziszkai jegyző nyugdíjazása 
folytan márc. 29-éu Dómján Ferenc

mai készülnek arra, hogy a há
boru még sokáig eltart. Nem 
akarnak békét kötni addig, míg 

Diplomáciai és katonai szem- j meg nem teremtik a tartós es 
pontból ugyanolyan a helyzet,! tisztes békének minden garan- 
mint amilyen volt. Ellenségeink- j ciáját,
nek nem sikerült semleges álla- Ausztria-Magyarországban — - „ . . , . ..
mókát megtéveszteni és maguk- ugyanazt a felfogást és meggyő-1 ' ,e,el° “ e“"[ ”
hoz átcsábítani. Most is, mint a ződést állapíthattam meg. Bizo- Lovász Ernő bodrogUHa.udi segéd- 
télen, zátonyra jutott az entente’nyos, hogy minden fölösleges vér
hatalmaknak minden fáradozása,1 ontást meg kell akadályozni, de 
hogy hadaikat neutrális csapatok [ mindaddig nem lehet szó békéről, 
segítségével erősítsék meg. Ezzel! inig leggonoszabb és legkegyet- 
szemben mi Törökország bátor lenebb ellenségünket le nem győz
és hatásos beleavatkozására utal
hatunk, mely alaposan megzavarta 
ellenségeink számításait. Ami a 
katonai helyzetet illeti, bizonyára 
mélyen gyászolom a hősiesen

tűk. ns mégis azt hiszem, hogy 
a béke most már nem várat ma
gára sokáig. A hidszintereken 
gyorsabban követik egymást az 
események, mint eddig s Ausztria-

jegyzővé Vbljsztatuit meg, ki azon
ban márc. 24-tői a beteggé lett bőd- 
rogkiafuludi körjegyzőt helyettesíti. 
Keróuyi László irodasegédliszt állá
sába vísszahely eztett. Korchtuu 
Menyhért zemp’őuagárdi körjegyző 
nyugalomba vouu f. Métely János 
sókuli jegyző ii)ugdijaztatott, he
lyettesül Ur«.czky Sándor ujszomo- 
tori körjegyző rendeltetett ki, ennek

K'özlekedésiigy: A vármegye alsó 
járásaiban levő utak általában jó 
karban vaunak. A harcsziutérh t 
közel fekvő utak prdig állandóau 
javitttatnak.

Közegészség ügy : Több helyen 
járványos betegségek léptek fel na
gyobb arán) bán, de sok helyütt 
szórványosán is előfordultak vör- 
heny és hasihagymáz esetek.

Mezőgazdaság: Az őszi vetések 
.állása általában kielégítő. A ta
vaszi vetési n.u ikák néhol már 
mir megkezdődlek. Az árpa ós zab 
vetőmagnak a föszoigabirák által 
való kiosztása a vármegyében meg
levő készletből fo.yamatban vau.

Itt j'gyzi meg, hogy a fü.dmi- 
velési miniszter a közszükségiet ki
elégítés re 5U00 mm. őrlő képes teu- 
gtrit, az iuséges lakosság részére 
ptdig 6000 mm. tengerit utalt ki.

Ügykezelés: A központban már 
cius hó loiyamán beérkezett az al- 
i páni iktatóba 1500, a kihágási ik
tatóba 50 a közigazgatási kihágási 
iktatóba 183, a közpouti választ
mányi iktatóba 0, az elnöki ikta
tóba 104, öoszeseu 1843 ügydarab.

Az utazási igazolványuk.
Mir régebben ismertettük az al

ispán azon intézkedését, arael'yel Sá- 
Loraijaujnely város az utazási iga
zolványukért szedett dijak további 
sz. d.-sét beli.tolta. Székely Elek h. 
polgármester az aüspáuuak ezt a 
h tarozatát megfeiebbezte. A köz- 
igazgatási bizottságban dr. íliirmay 
Isvlán leferáAa a feiebbezést és azt 
javasolta, hogy az a ispán határo
zatát hagyja helyben a bizottság. A 
bizottság igy is határozott, de egy
ben elrendelte, hogy a polgármester 
a beszedett dijak hovaforditásáról 
terjessze be számadását.

Nagy adóemelkedés.
Valló István pénzügy igazgató 

bejelentette, hogy a vármegye te
rületén az adófizetések elég kedve
zően folynak és kü.üuöseu a fo 
gyasztási adóknál a mu t évi ered 
rnényhez képest nagy emelkedés 
mu átkozik. A bizottság a péuzügy- 
igazgató jelentését ürömmel vette 
tudomásul.

SZOLYVAI
MUGYHAJTÓ ÉS HUGYSAVOLDÓ GYÓGYVÍZ. ___________
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Emelkednek a kaviciárak.
ürünberger Abraháiu, a vár

megye szerződéses kavicsszállitója 
kérvényt adott be a bizottsághoz, 
melyben a kaviosfedauyag szerző
désében megállapított árának 15 
százalékkal való felemelését kéri. A 
bizottság a kérelmet ilyen formá
ban nem találta teljesíthetőnek, ha* 
nem kimondotta, hogy 8 útvonalra 
a megállapított egységárnál 40J0 
koronával többet engedélyez. Egy
ben kimondotta a bizottság azt is, 
hogy amennyiben a vállalkozó ezt 
a feltételt elfogadni vonakodnék, a 
szerződést vele felbontja és a szük
séges fedanyagot házilag fogja be
szerezni.

Az ülés délelőtt 11 órakor ért
vég^t.

Jegyzetek a háborúhoz.
A szervezett Németország.

Egy érdekes levél került a ke
zünkbe. Évekkel ezelőtt Német
országba szakadt magyar embtr írja 
itthoumaradt ismerősének :

„Mi itt Németországban keres
kedelmileg alig erezzük a háborús 
viszonyokat. Az üzleti élet ép oly 
mozgékony, mint rendes körülmé
nyekkor. Az éleimi cikkek egy ké
véssé drágábbak, de türhetők. Itt 
mindent az adum maga kezel és a 
kereskedő nem használja ki az 
embert. Fid. 1 kgr, cukor ma 50 
Pfennig, 1 kgr. nullás liszt 50 Pfennig,
1 kgr. osoutneikuli marhahús 2 
Marka. Ezért is sokkal könnyebben 
lehet most itt élni, mint Magyar 
országban. A lakásviszonyok mesesex. 
Én p.d. egy villanegyedben lakoru; 
van 3 szobám az első emeleten, 
fürdőszoba, gaz, villany, vízvezeték 
stb. és fizetek 40 Markát havonta. 
És ez igy vau egesz Németország 
baD ; a feléből és jobban meg lehet 
élni, miut Magy arorszagou. És tudjak, 
miért vau tz ? Itt az emberek dol
goznak és megbecsülik egymást; azi 
mondjak : „Ltbeu uud leben lassen“f 
— itt nincs kávéházi élet, ha elvé
geztük napi munkánkat, úgy a többi 
időt családi körben töltjük el.“

Nagyon érdekes és tanulságos 
ez a rövid írás. Benne van Német
ország egesz erejének a magyará
zata. A munka, az állami szervezet 
ség és a le.kiismeretesség — ez az 
a három bázis, melyre a német 
uemzet a jövőt építi. Erős a ap 
nagyon es ha a kávéházi elet helyett 
a magyarság is ezeket a nagyságra 
veittö törekvéseket fogja befogadni, 
lehetetlen, hogy kedvező geográfiái 
helyzete, faji ereje es termelési lehe
tőségei fel ne segítsék a német 
tzövelségtars meilé; a közép.urópai 
hegenómia ormaira.

A kamatláb leszállítása.
Az Osztrák Magyar Bank fő

tanácsa szombaton e hat. rozta, hogy 
a kamatlábat fél szazait kxal leszál
lítja. Április 12 tői kezdve a kamat 
láb a leszámítoló üzletben 5 százalék, 
a kő csönüzletben üt és fel százalék 
lesz.

Ez az egyszerű kis hir, mely a 
fővárosi lapok közgazdasági rovatá
ban megjelent, egyike a háború 
örömet keltő hir ioek. Bizonyos, 
hogy ma a háborúk folytatásához 
épugy nem elég a hadi készültség, 
mint a legrégibb időkben, sőt ma 
még sokkal kevésbbé e ég, mert a 
háborúk hosszú tartama lehetetlenné 
teszi a g) őrs győzelmekkel való

operációk gondolatát. A hadi fel
szerelés mellett nagy és döutő szerep 
jut a gazdasági fe készültségnek : 
annak az államnak kell g)őznie, 
amely jobbau bírja a gazdasági erő
ket kifejteni. Röviden összefoglalva: 
a háború ma egy technikai és egy 
gazdasági probléma és sikerrel csak 
az a nemzet oldhatja meg, amely 
mindkét iránybau képes eredménye
ket felmutatni.

A technikai fölényt a negyven
kettes ágyuk, a buvárhajók és a 
hadifelszere!ésüuk fejlett és hasznos 
volta igazolja. A németek gazdasági 
fölényét megmutatta a 9 milliárdos 
hadikü.'csön. Nálunk a gazdasági élet, 
ha szenvedett is súlyosabb ütődó- 
seket, egészbou szilárdan állta l.i a 
háborús időket. A kamatleszállítás 
pedig annak a jele, hogy közgazda
sági életünk a háború dacára is 
képes volt teljesen konszolidálódni, 
s ma — ha az idegesség es a kapkodás 
egyes jelenségeitől, melyek csak 
szórványosan akadnak, eltekintünk — 
nagyjában az a helyzet, hogy ter
melésünk, fogyasztásunk, pénz és 
aruforgaimuuk kezd a norma is ke
retek közé visszatérni. Ez pedig maga 
« győzelem. A kamatiábleszál itás a 
győzelem fecskéje.

Az ijedősök,
akik összehúzott szemöldökkel szok
tak olvasni a hivatalos harctéri je 
lentéseket és a sorok közötti kombi
nálásra pazaroják szabad fantáziá
juknak vad hajtásait; az ijedősök 
most nyugodtan hajthatják pihenőre 
reszkető fejüket. A Laborcz-völgy 
ben vívott, több napon át tartó 
nagy csata meggyőzte a magyar 
közönségnek, há.’isteuuek még nagy 
többségben lévő, higgadt, okos 
es naogfontolt osztályát, hogy a 
vibráló idegeknek megfékezésével 
mindig nyugodtan és erőnkbe biza
kodva, rendíthetetlen hittel keli be 
várni az események végső kifejlő
dését. A Kárpátok egy óriási sakk
tábla és a véres játszatna mellettiül 
magyarok, akik a partiban egészen 
Közelről vagyunk angazsálva, az 
agyunk lázas lüktetése mel.ett, iz 
gatotlan és talán kissé idegeseu is 
figyelünk. Ez érthető.

Do a poigaii közönség a sakk
partinak — bár égetően érdekelt — 
i»ibic és nekünk szabad beleszól 
uuuk akkor, amidőn a játékosok, a 
maguk megfontolt taktikájuktól 
vezetve, idt-oda tolják a helyzet
űek figuráit. A Laborcz-völgyt gra- 
dtózus játék óriási tábláján mi óva
tosan hoztuk vissza a magunk fu
tárjait az ellenséges előtörés elől, A 
r.szketős kibiceh, akik láthatatlan 
• uad.irtav albot ftgye tk a játékot a 
rövid.atas páparzeraéu keresztül ag 
godalraasan f.igvacogással féltik 
bástyáinkat,

Pedig csak egy okos, taktikus 
visszavocu ás volt, ellenfelünk csap
dába jutott. A L borc-vülgyi óriási 
sakktáblának mezején, helyes és 
merész számítással, beviltük az ellen
séges figurákat a veszedelmes pozíciók 
kockáira, hogy most annál ertdmé- 
uyesetben üssünk rajtuk. A Liborc- 
völgyi nagy parii győzelme a mienk 
lett. A bátor kézzel előretolt ellen 
séges figurák vére festi a mezőt és 
a cárnak több ezer pórját ütötte le 
a sakktábláról — a mi vezérünk.

fi közélelmezés biztosítása.
*

Jlliniszleri rendelet
a közerők kirendeléséről.

A közélelmezés bistositásának 
első föltétele, hogy a mezőgazda- 
sági munkálatokban a legkisebb 
fönnakadás ne álljon be. Ma ezt 
csak a közerők kirendelésével lehet 
biztosítani.

E kérdésben nagy fontosságú 
rendeletét küldött a foldmivelésügyi 
miniszter a vármegye alispánjához. 
A rendelet fölhatalmazza őt arra, 
hogy a közélelmezés biztosítása vé
gett szükséges közérdekű tavaszi és 
nyári mezőgazdasági munkálatok 
elvégzése céljából a törvényható
sági gazdasági intézőbizottság meg
hallgatásával — ha szükséges — 
a vármegye egész területére, vagy 
annak egyes részeire a személyes 
szolgáltatás igénybevételét a tör
vényszabta korlátok között elren
delhesse.

A személyes szolgálatok és szol
gáltatások alul mentesek azok, ai-.ik 
hadiszolgáltatást teljesítenek.

A személyes szolgálatok és 
egyéb szolgáltatások igénybevételé
vel csak olyan munka elvégzése ren
delhető el, amely ről megállapítható, 
hogy azt az ingatlan tulajdonosa — 
noha a jó gazda gondosságával járt 
el — tőle nem függő okokból el nem 
végezheti. A személyes szolgálatok 
és egyéb szolgáltatások tényleges 
igény bevételének Csak akkor van 
helye, ha az elvégezendő közérdekű 
munka tervezetét és sorrendjét a 
községi gazdasági bizottság, vagy az 
elöljáróság meghallgatása után a fő
szolgabíró (polgármester) jóváhagyta.

Minden személyes szolgálat és 
egyéb szolgaltatas teljesítéséért nap
szám szerint vagy szakmáuy szerint 
20 percduttel (egy ötöddé ) több díj 
illeti meg a személyes szolgálatot 
vagy szolgaltatast teljesítőt, mint 
araeuuyi abban a községben ugyau- 
oyau munkanapszam szerint vagy 
szaMuauy szerint számított díjazás a 
műit év folyamán hasonló évszakban 
aiiag voit. Hogy mennyi volt az át
lagos dijuzas a műit esztendőben, 
azt a föszo gabiró a községi gaida 
sági bízol sag vagy az elöljáróságtól 
beszerzett adatok aiapjau állapíthatja 
meg.

A térítéseket készpénzben kell 
kifizetni. A fizetést az elöljáróság 
teljesíti.

Ez az okos, szükséges és igazán 
praktikus rendelet — s auuak a kor
mány intenciói szerint való lelkiism • 
retes vegrohtjlasa biztosítja a vár- 
megyei lakosság földjeinek gazdasági 
megművelését és a közélelmezést 
ezekben a nagy történelmi időkben 
es biztosiija — Közvetve — a mi 
létünkért o y hősiesen harcoló kato
náink fegyvereinek végleges diada
lát is.

Iveszik a főidet attól, 
aki nem műveli.

A vármegye törvényhatóságához 
igen nagyfootosságu kormányrende
let érkezett ras», amely u földek tel
jes megművelésének erdőkében radi
kális rendszabályokat tartalmaznak. 
Eszerint, aki nem rt livéli meg a 
földjét, attól elveszik.

A rendelet kimondja, hogy a 
haszonbérlő tartozik földje megmű

veléséről minden körülmények kö
zött gondoskodni. 1U akár katonai 
bevonulás, akár más dolog miatt is 
a bórvevő netu képes ennek eleget 
tenni, akkor a bérbeadó visszaveheti 
tőle a fü'djét, akárminő szerződés 
kötelezné is. Ekkor a bérbeadó kö
teles raegraüveltetni a földeket, ha 
nem él ezzel a jogával, akkor el
veszti. A bérlőnek csak az a joga 
van meg, hogy visszakövetelje eset
leg a földökre fordított költségét, 
erre az esztendőre, meg, hogy ne 
fizessen árendát.

Ha vitás kérdések merülnek föl 
füldátsdásnál, ezekben a közigazgatási 
hatóságok döntenek. A vármegyei 
községükben az 50 katasztrális hó d- 
nál kisebb fö.dek dolgában elsőfo- 
kou a községi elő jár 5ság, másodfo
kon a főszolgabíró, annál nagyobb 
birtoknál elsőfokon a főszolgabíró, 
másodfokon az alispán dönt. A vá
rosok területén a városi tanács az 
egyetlen bírói fórun.

11a valamely fél nincs megelé
gedve az Ítélettel, akkor 20 nap 
alatt jogában áll a rendes bíróság
hoz fordulni és ott érvényesíteni az 
igényét.

H Í R E K .

Tíz m illió
koronát küldtek haza egy hónap 
alatt a harctérről a katonák. Azok 
a katonák, akik hónapok óta kiiz- 
deuek a hazáért. Szenvednek, 
éheznek, véreznek, meghalnak s 
ráadásul még tiz millió koronát 
adnak nekünk. Éjjel nappal har- 
co'uak, a világ bámulatát vonják 
magukra s mikor aztán le lhe t
nek a hideg, sáros földre pihenni, 
kezükbe veszik a tábori utalványt, 
ráírják a tiz ko;onát, a hu<z ko
ronát, százezrek Írják s a tiz ko
ronákból tiz millió lesz a még 
kukoricakeuyérhiány miatt is éhező 
otthoniak számára. Ilyen a magyar 
katoua, nemcsak meghal értünk, 
hanem a közmondás is beteljese
dik, az ingét is odaadja. Neki nem 
kell semmi. Neki elég az a boldog 
tudat, hogy hősiesen harco', hogy 
oroszláu, hogy őt semmiféle ellen
ség le nem győzheti, hogy meg
halhat a hazáért.

Bakkancs—posztócsaló gazem
berek, kiszipolyozó uzsorások, a 
háború zsírján kövéredő, lelketlen 
kufárokok és mindnyájan, akik 
nyúztok, óhtztettek, kínoztok, 
zsaroltok, tönkretesztek bennün
ket, gyertek közelebb utálatos 
testekkel, hogy fületekbe kiált
hassuk ezt a tiz milliót, hogy 
meghalljátok, hogy dobhártyátok 
repedjen belé. Ez a tiz millió a 
szeretett pénze, a ti sok milliótok 
amelyet tőlünk raboltatok el, a 
gazság uzsorás kamata, vérdij, 
amely bosszúért kiált fel az égre.

Ü jétek csak rá a bőrünkön 
szerzett vagyonotokra, élvezzétek 
az aranynak csil ogását, lapáttal 
hányjátok telhetetlen gyomrotokba. 
Csak siessetek vele, mert nem 
lesz mindig papsajt. A latin klasz- 
szikusok quos ego-ja magyarul 
úgy hangzik: lesz még Csiosón 
búcsú. De lesz ám. Akkor azon
ban mi táncolunk.
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Szerkesztőségünk, kiadőhivata-1 
lünk és könyvnyomdánk május hó 
1-től a Kazinczy-u. 5. számú házba 
lesz áthelyezve.

—  Gróf Andrássy Gyula reme' 
cikkét a „Magyar Hírlapiból vezér 
cikknek vettük át.

—  Igazságügyi kinevezések. A 
király a kassai kir. Ítélőtábla terü
letén levő bírák és ügyészek közül : 
Eraődy Béla kassai ítélőtáblái bíró
nak, Lohoczky Sándor miskolci tör
vényszéki elnöknek a kúriai bírói ; 
Stépán László szobránei, dr. Mészá 
ros lstváu rimaszombati ügyészeknek 
a főügyészhelyettesi címet és jel’e- 
get adományozta; az uj perrend
tartás életbelépésével a kir. törvény 
székeknél rendszeresített tanácsel
nöki állása pedig Görömb-jy Ba ázs 
Sátoraljaújhelyi törvényszéki l Írót 
nevezte ki.

—  Ügyvédek és ügyvédjelöltek 
segó yezése. A m. kir. miniszterei 
uök ur mint az Orsságos Ilidse 
gólyző Bizottság elnöke a háború 
folytán Ínségbe jutott ügyvéd k és 
ügyvédjelöltek támogat ísára segély
akciót indított és e cé ra a jőve 
delrai adó hozad lkából a ro. kir. 
pénzügyminiszter ur f. évi március 
1-től fogva 100.00J koronát bocsi 
tott az országos ügyvédi gyám és 
nyugd'jiutózet, mint az ügyvédi kar 
központi szervének rendelkezésére, 
mely ez összegnek az ügyvédi ka
marák közötti felosztásával megbi 
zatott. A most említett nyugdíjin
tézet a kassai ügyvédi kamara elő
terjesztésére az ezen kamarához 
tartozó üg) védek és ügyvédjelöltek 
segélyezésére havi 2000 koronát 
utalványozott, mely összeg keretén 
belül a kamara választmánya fogja 
a szükségletnek megfelelő havi se 
gélyösszegeket a fo yamodók ré
szére megszavazni.

—  Mindenki kirendelhető a sze 
mólyes mezőgazdasági munkára A 
földnoivelósügyi miniszter nagyje
lentőségű rendeletet küldött a me
gyéhez. A miuiszUr felhatalmazta 
az alispánt arra, hogy a közólelme- 
sés biztosítása v 'g itt szükséges köz
érdekű tavaszi és nyári nnzőg^z 
dasági intéző bizottság meghallgatá
sával — ha szükséges — a várme 
gye egész területére, vagy anuak 
egyes részeire ötszemélyes szolgál
tatás igénybevételét a törvónyszabta 
korlátok között elrendelhesse. A sze
mélyes szolgálatok és szolgáltatások 

igénybevételével csak o yau munka 
rendelhető el, amelyről megállapít
ható, hogy azt a föld tu'ajdonosa 
tőle nem függő okból el nem vé
gezheti.

— Halászati tilalom. Tudó n is ír a 
jutott a földraivelésügyi miniszter 
nek, hogy egyes törvényhatóságok 
területén a törvényben és a halá
szati társu’atok üzemterveiben fel. 
sorolt halfajokra nézve megállapi 
tott halászati tilalmi időszakot né
melyek mindenféle ürügy alatt nem 
tartják be. A törvénybe, valamint, a 
halásziti társulatok üíemterveibe üt
köző eljárás megakadályozása céljá
ból utasította a fö’d uivelésügyi mi
niszter a törvényhatóságok első tiszt
viselőit, hogy a ha!ászati tila’mi ide* 
szak pontos betartását a legszigo
rúbban, minden rendelkezésükre álló 
eszközzel ellenőriztess ;k és ahol 
vissiaólésekuek jönnek nyomára, » 
köztenyésztés érdekeinek megóvása 
cóljábó a legeróiyesebb megtorló 
ntézkedó seket tegyék meg.
I

— Fegyházra Ítélt volt debreceni 
ügyvéd. A debreceni kir. törvényszék 
büntető tanácsa április elsején tár
gyalta Király Péter dr. volt deb
receni ügyvéd, jelenleg zován\ i la 
kos bűnügyét, melyet a debreceni 
kir, ügyészség magánokira'.hamistás 
büntette miatt indított ellene. A 
vád szerint Király Póttr dr. amikor 
még D ‘bn oenben ügyvédi gyakor
latot folytatót, egy kitöltetlen vá'- 
tót, melyet egyik ügyf le 23 korona 
tartozásának biztosítása gyanánt 
adott át neki, megáüapodás-eliene- 
■>on 600 koronáról ál itolta ki, az
után ezt váltót beperelt tte és ügy
fele ellen végrehajtást is vezetett 
A debreceni kir. törvényszék Király 
Pét- r drt. bűnösnek mond'a ki, ma 
gáno . írathatni-itás bü itottíben és 
ezért három évi fegyházra, öt évi 
hivatal vesztésre és po itikai jogainak 
felfüggesztésére Ítélte. A bűnt ölés
it iszabísáué-1 súlyosbító körül uényüi 
tudta be a bir ság, hogy a vád őst 
már többször volt büntetve. Az ité 
leiben a király i ügyész me ny u -odot. 
a vád ott azonban fö'-mentése végett 
fölebbezctl.

— Max'máli3 áron felüli ügylet 
érvénytelen, Érdekes határozatot ho
lott az eimu t héteu a kassai kir. 
tor\éí:yszék po'gári tanácsa. Egy 
terménykereskedő a m ximális ár 
mii magasibb egységár mellett vá
sárolt búzát, az elad ) azonbau nem 
szárítóit. A törvényszék a f*: p rét 
k resetét azzal a helyes indokolás 
sat utasilvjlta el, hogy o y ügyele- 
tekbő', melyek jogszabálya — jelen 
esetben a m&xi.ualis arak tulép sh 
tiltó miuiszteri ren d.etbo ütköznél, 
— jogokat ervóuyositeui nem lehet. 
A kóts- gkivül helyes jogászi felfo
gás a kauuasiut hozzá fog jéru'ui a 
maximá is árak tiszteletűim tartá
sához.

— Leghasznosabb szőlőtrágya
a dui légeuy tarlauuu debreceni szán
tott és nyers fakói.. U-iruutait iégeuy 
foszfor es ka,iu .u tart* ómmal. D b- 
recenbö. mioduu állomásra wa^gon- 
áZtomró, a fo.dmüvelésügyi miniszteri 
rendelete alapjait azonnal tuegáliit- 
ható. Még nem késett el, ha tavaszi 
szükséglétét azonnal megrendeli. A 
t'akaiiai trágyázott tzőló kétsz.res 
termést lioz és a betegségeknek job
ban elleDlái'. Kizárólagos elaru-itó ; 
Kiár Andor és Társa Részv. Társ. 
Debrecen hova lurgreudelések és 
aérdazüsködósek iutezendők.

Nyári legelő
szarvasmarha, juh és sertés részére, 
vasuú állomás közelében keres
tetik. Ajánlatok az ár megjelölé
sével, a lelügyeletet is beleértve, 
„Gute Weide 12472“ an die 
Annoncen. Hxpedition M. Duke. 
N ichf. A. G. Wien 11, Wollzeile
16. intézendők.

Lakás kiadó
Wekerle-tér +. sz. házban 4 

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

Felvilágosítás: Dr. Kl e i n  
Károly ügyvéd irodájában.

jutái távirataink.
A m in isz tere ln ö k ség  sa jtó o sz tá ly á n a k  h iva ta los  

k ö z lé se i.

Budapest, ipr. 16.
Az osztrák-magyar vezérkar jelenti :

A nyugat Galíciában Viczkowicenél a 
Biala mellett az oroszoknak egy előretö
rése április hó 14-én a reggeli órákban 
meghiúsult a Sryj melletti Wysskótól két
oldalt levő magaslatokon nagyobb orosz 
erők megtámadták a mi csapataink had
állásait, heves harc után az ellenséget visz- 
szavertük és ellentámadásban egy fontos 
magaslatot elfoglaltunk és megszállottunk.
3 tisztet és óid főnyi legénységet elfogtunk.

Hgyébként a kárpáti arcvonalon csak 
ágyuharc folyt, számos szakaszon nyuga
lom volt.

A délkeleti Galíciában és Bukovinában 
nem volt semmi esemény.

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

A helyzet változatlan.
Berlin, ópr 15.

A német nagyvezérkar kö/li :

A tiGielli h ad szín téren  a  H elyzet v á l
to za tla n  m aradt.

Francia harctér
apró csatározásai,

Berlin, ápr 15.

A nagy főhadiszállásról hivatalosan jelentik :

A n y u g ati h ad sz ín té ren  a  Waas é s  M osel 
k ö zö tt te g n a p  csak  e g y e s  H elyeken  k e le tk e z 
te k  harcok . HareHeviHenéi H árom szoros si
k e r te le n  tá m a d á s  a ih a ím áv a l a z  e lle n sé g  
n a g y  v e s z te s é g e k e t sz e n v ed e tt. Az E ssey -  
Eiirey uSlá! nyu gatra  e g y  k is árokrészért a  
harc é jje íb e  is b e la n p U .

A SSaís d e  Pretre körű! é s  e z e n  erd őb en  
a francia tá m a d á so k  m egh iú su ltak .

A BadonviüeriSS é sz a k k e le tr e  Sevő h a d 
á llá sa in k  elían  e lőren yom u ló  e l le n s é g e s  
o sz ta g o k a t b iz tosító  csapata ink  v issza v er ték , 
m ik özb en  sú ly o s  v e s z te s é g e k e t  o k o z ta k  
n ek ik . A H arim an n sw eiilerk op fto tó l d élre a  
franciák ő t ízb en  eredm ényteienU I k ísére lték  
m e g  arcvonalunk  á ttö résé t.

A V o g éx ek b en  csak  tü zérség i harc fo lyt.
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Ajánljuk a t. építő, építész és mészkereskedő urak szi
ves figyelmébe az általunk kizárólag fával égetett, teljesen 
kőmentei

I. rendű darabos meszet,
mely kiadói voltáuál fogva aa üsizei hazai termékeket felül
múlja.

Levélbeli megkeresésekre aionnal válaszolunk, távirati 
megrendeléseket elfogadunk.

Bankegycsülct részvénytársaság 
Zemplén-Iaíamóczi mész- és agyagipar

telepe Sátoraljaújhely, 
Sürgönyeim : Bankegyesiilel. Telefon 32.

p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p

Tisztelettel értesítem a m. t közönséget hogy a

K _ l e i n  J P á l - f ó l e  ü z l e t e i t
megvettem, azt azzal szemben levő Rákóczi u. 6. 
azámu házba helyeztem át és saját nevem alatt 
tovább vezetem Amidőn ezt a m t hölgy közön 
aégnek tudomásása hozom, biztosítom egyúttal 
arrdl, hogy igyekezni fogok mindenkor a legjobb 
gyártmányú árut a legnagyobb választékban rak
táron tartani Vevőimet előzékeny és pontos ki
szolgálásról biztosítva vagyok kiváló tisztelettel:

B  1 u  m  e  n  f  e  1 cl J e n ő

M e g h í v ó .

A S.-A.-Ujhelyi Kölcsönös önsegélyző 
Hitelszövetkezet

1915. évi április hó 25.-ik napján d. u. 4 órakor 
az intézet hivatalos helyiségében

XV. évi rendes közgyűlésére
a t. tagok meghivatnak.

Tárgysorozati
1. Közgyűlési elnök választója.
2. A jegyzőkönyv vezetésére 1 és annak hitelesítésére 

2 tag kijelölése.
8. Az igazgatóság évi jelentése.
4. A felügyelő bizottság évi jelentése, a mérleg meg- 

állapítása, a felosztási tervezet jóváhagyása s a fe meutvény 
megadása tekintetében határozathozatal.

5. A felszámoló-bizottság jelentése a felszámoló Xi ik 
óvtársulat vagyonáról.

8. A XVI. évtársu'at megalakítása.
7. Egy igazgatósági tag választása.
8. Három rendes és két pótfelügyelő-bizottsági tag vá

lasztása.
Ü. Öt felszámoló-bizottsági tag választása.

10. A közgyűlés előtt 8 nappal az igazgatóságnak Írásban 
beadott indítványok tárgyalása.

Sátoraljaújhely, 1915 április 12-én,

Az igazgatóság.

X SALGÓTARJAN1
Kőszénhánya Részvénytársulat

széntermékei (szobafütésre és ipari czélokra)

NEUMAN JENŐ cégnél
Sátoraljaújhely

rendelhetők meg. Ugyanott legjobb minőségű apró t*  
durva szemii kétszer mosott kovács szén és koksz 

valamint porosz briket kapható. 
Superfosfát-műtrágya Káli sé

ORVOSOK
állítják, hogy köhögés ellen 

legjobbak a

Kaiser-féle

a 8 fenyővel.

Milliók használják

K öhögés
rtkadtaég, hurut, elnyálkásodás 
fojtóköhógés es kukliurut elleti

ál a

Sf
meghűlés mellőzéséül.
közj. hitelesített orvosi 
át magánbizonyitvány 
kezeskedik a biztos 
•ikerért. -a.-*

Nagyon jóízű bombon.

1 mtungiÜO és 401,1 doltez ú 601.
Kaphatók : Htabéczy Kálmán 
drogériájában, Kptcsessy Peter, 
Kadar Gyula, Kardos Zsiymond 
és Ehlert Gyula gyógyszertárá

ban Sátoraljaújhelyben. 
Kronovlta Miksa gyogysz. Nagy- 
ntihály, Fábián Arnoid gyógysz. 
Homonna, Hazay Gaza gyogy- 
ezertrában Töketerebes lolvay 

Imre gyógysz. Nagymihály.

Jó anyák gondoskodnak arrál, 
hogy gyermekeik tápláló és Ízletes 
édes tésztákat kapjanak vacsorára. 
Kevés fáradtsággal, olcsón, kitűnő 
édes tésztákat, készíthetünk Oetker 
féle pudding-porokkal, melyek kü
lönbözők mint pl. vanília, málna, 
mandula, citrom és ssokoládá izek 
ben kaphatók s a kicsinyek által 
ujjongó fogadtatásban részesülnek. 
Egy 15 filléres puddingpor cso
magból fél liter tej, 2 tojás ás » 
dg. cukor hozzáadásával kitüni 
vacsora készíthető 5—6 gysrmelí 
részére. Minthogy pedig a puddin- 
gokat gyümölcsízzel, tejföl nélkül 
készítjük, ezen szerek kozzák a 
jóizt valamint a tápértékét.

Kazinczy-utcza 5 sz. alatt 
az emeleti mAJus HA 1 -tő l,
a földsznti lakás azonnal 
kiadó.

Bővebbet: R osen b erg
Sámuelné Kazinczy-utcza 5 sz

Marx Email
padlófénymáz

tartósságánál gyor
san száradó képes
ségénél fogva utol
érhetetlen kiváló mi
nőségű padlókence.

Egyedüli raktár Saujhelyben
Ifj. K lein JakabnAI

Klein József
szobafestő tapétazó és mázoló
Saujhely, Rákóczi-u. 63.

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

földi anyagok.
Telephon 22. sz.

Menyasszonyi kelengye
bevásárlásnál ajánljuk

Szegő Sándor
áruházának nagy fehérnemű osztá

lyát. Elsőrangú áruk, olcsó árak

papirkereskedése és könyv
nyomdája m á j u s  hó 1-tól 
Kazinczy-utcza 5. sz. házba 

lesz áthelyezve.
N vontatott Landesman Miksa es Társa könyvnyomdán i a Dán-  Sátoraljauiehly.
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