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bélyegezte a közvélemény azokat 
a hadseregszállitókat, akik a szál
lítások körül visszaéléseket követ
tek el. Mikor egy-két eset ki
pattant (sok eset bizonyára nem 
is fordult elő), a közönség szinte 
egyhangúan követelte az illetők 
legszigorúbb megbüntetését. Az 
az Ítélet, melyet a közvélemény 
kimondott kétségtelenül szigorúbb 
annál mint amit a biróság fog 
hozni.

A közvélemény Ítélete nem 
mindig megbízható, ebben az 
esetben azonban alig, vagy talán 
semennyire sem túlzott.

Hát hiszen úgy áll a doiog, 
hogy a csalással párosult szer
ződésszegés mindig súlyos elbi 
rálás alá esik. Sivár, kapzsi, kö
zönséges lélekre vall, aki igazán 
nem érdemel kíméletet. Béke 
idején is derekasan meg kell 
büntetni az ilyen lelkiismeretle
neket : háború idején azonban 
háromszorosan meg kell büntetni.

Béke idején is sok kár, kelle
metlenség és baj származhatik az 
ilyesmiből; háború idején azonban 
szinte beláthatatlanok a következ
ményei. A rossz bakkancs, a 
szerte foszló posztó, a meghami
sított élelmiszer százak, ezrek 
életét veheti el, sőt csatavesztést 
is okozhat. Aki ilyen időben ily- 
féle visszaélésre vetemedik, az 
előtt kell, hogy mindennek a 
lehetősége ott lebegjen s ha ott 
lebeg, kell, hogy az illető mind
ezekért a lehetőségekért felelőssé 
tétessék. Adott esetben egy-egy 
ilyen visszaélés rombolóbb hatás
sal lehet, mint egy kisebbszerü 
visszavonulás. Úgy véljük tehát, 
hogy a közvélemény — ha ter
minológiája a jogi kritikát nem 
is állja ki teljesen — lényegében 
nem téved akkor, midőn a vissza
élőket hazaárulóknak bélyegzi.

A közvélemény szigorú Ítéletét 
akarta szankcionálni a kormány 
akkor, midőn a hadi szállítások 
körül elkövetett visszaélések meg
torlásáról szóló törvényjavaslatot 
benyújtotta.

Szükség van erre a törvényre. 
Ha nem volna rá szükség, a 
közvélemény nem Ítélkezett volna 
már előbb is a szerint. Lehet 
azonban — s vajha úgy lenne, — 
hogy a törvény alkalmazására alig 
vagy épen nem fog sor kerülni 
— a jövőben elkövetendő cselek
mények miatt. Nem megtorló, 
hanem elijesztő törvénnyé fog az 
ilyképen átalakulni; a célját tér*

mészetesen igy is eléri, sőt igy 
szolgálja legeredményesebben a 
kitűzött célt.

Az bizonyos, hogy drákói 
törvényről van szó. De még az 
eredeti javaslat alakjában sem 
tűnt fel visszatetszőnek. A bün
tetőjogi kritika találhat benne 
hibákat (s vannak is ilyen hibái); 
de az élet — úgy látszik — nem 
idegenkedik tőle. Az élet nem 
jogi teóriákból táplálkozik, hanem 
önmaga alkot jogi tételeket. 
Persze normális időkben a jog
tudomány álláspontját tisztelni és 
követni kell; rendkívüli időkben 
azonban — amilyen a mostani is 
— a parancsoló szükség olykor
olykor kénytelen ezen az állás
ponton rést ütni.

Az a közvélemény, amely nem 
egészen alaptalanul minősítette a 
visszaélést elkövető hadseregszál
litókat hazaárulónak, az ő Ítéletük
nek kissé megkésett alapját fogja 
felismerni a törvényben, amely 
nem mondja ugyan hazaárulónak 
azt a lelketlen individiumot, aki 
az állami létünket megtámadó 
csalás revén akar meggazdagodni 
akkor, amidőn milliók áldoznak 
vért és vagyont ennek az állami 
létnek a megvédelmezéséért, de 
majdnem úgy bünteti, mint a 
hazaárulást. Bizony csak közel 
jár az a cselekmény a hazaáru 
láshoz, ha más néven van is be
iktatva a jog anyakönyvébe.

A hadikenyér tüémájálioz.
( /’) Az országos lapokban szél

iében cikkek jelentek meg » hadike- 
nyér készítési módjáról, de azok 
egeikében sem okoztuk azt, arait 
alábbiakban elmondandó lesznek ; 
nem pedig azét, mert ebkezők egyike 
nem volt magának annyi fáradsága, 
hogy a hadikenyér készítésének 
módjáról ahhoz értő emberhez for
dult volna tanácsért. — Legutóbb 
„ \  Nap“-hoz egy gazdasszony le- 
ve.et intézett, amelyet — utólagos 
beleegyezése reményében — ide 
iktatok. — A levél a következőleg 
szól :

„Csodálatos, hogy mi mindent 
csináluak nálunk a kukoricaliszttel 
kevert búzaliszttel ! A szakácsrecep
tek csak u;y zúdulnak ránk újság
ban, röpiratokban, hivatalosan és 
nem hivatalosan, különféle sütő-főző 
tanácsadás alakjában, de még nem 
halottam emberfiától, hogy kevert 
lisztből ízletes ennivalót lehetett 
volna előállítani. A pékek ku'iraá- 
szokat sütöttek és sütnek még mai 
napig is a kukoricával kevert liszt
ből, a fővárosi kenyérgyár pedig 
azt hitte, ha felhozhat Erdélyből 
néhány székely menyecskét, hogy
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akkor már majd azoknak a kenyér
sütő tapasztalatai révén a kenyere 
is élvezhető fog lenni. Szó sincs róla.

Hol és miben áll tehát a hiba i 
A hiba a földmivelósügyi miniszté
rium kebelébe van és pedig abban 
a tanácsosban, aki kitalálta, hogy a 
búzalisztet össze kell keverni a ku
koricaliszttel, hogy akkor majd eb
ből a keverékből jó hadikenyeret 
fogunk euui. Meg vagyok győződve 
hogy ez a tanácsos ur azelőtt soha 
világéletébón nem hogy evett, de 
még csak nem is látott ilyen ke
nyeret. Azért nem láthatott, mert 
ilyen Magyarországon egyáltalában 
nem készítettek. raagyarországou 
kukoricakouycret eszik vagy három 
millió ember, buzakenyeret, hála 
Istennek, még több millió, de kuko
rica- és búzalisztből kevert kenyeret 
egy lélek sem evett azelőtt Ma
gyarországon.

Miért, azért, mert a kukorioa- 
lisztből lehet jó Ízletes szakácsdol
gokat csiuálni, és mint kenyér is 
elég élvezhető, de búzaliszttel ke
verve; leheteleu étel. A kukorica 
iisztnek ugyanis az a tulajdonsága 
vau, hogyha csak tiz százalékot is, 
keverünk a búzaliszthez: ezt már 
élvezhetetlenné teszi. Miért ? Azért, 
mert a kukoricaliszt bármily kevés 
mennyiségében is, egyenesen elrontja 
a búzalisztet és a tésztát keletlenné 
kőnehézzé teszi,

Igaz, hogy nincs elegendő bu- 
zaiszt, de ezen keveréssel, hanem 
aképpan kell segíteni, hogy a hót 
három vagy négy napján búzalisz
tet, a többi napokon pedig kuko
ricalisztet kell kiadni a népnek, s a 
népre kell bízni, hogy melyikkel 
mit csináljou. Mert külöu-külön ma
gában véve miuvegyik jó, de össze
keverve mind a kettő rossz lesz."

A levélnek csak azon részévei 
fogok foglalkozni, amely közérdekű 
voltáuái fogva a fogyasztó nagy 
közönséget közelebbrőtórinti; ugyanis 
teljes igaza van a levél Írójának, 
amikor azt állítja, hogy a búza 
(vagy rozs) lisztet kukoricalisztet ösz- 
szekeverni nem szabad, de nagyon 
tévedett amidőn egyidejűleg kije
lenti, hogy búza (vagy rozs) liszt 
és kukorica lisztből nem lehet jó 
kenyeret sütni, hogy ilyet Magyar 
országon sohasem készítettek, és 
végül, hogy a kukoricaliszt bár
mily kevés mennyiségben is, egye
nesen elrontja a búzalisztet és a 
tésztát keletlenné, kőnehézzó teszi.

Elsősorban ebbeli állítását cáfolom 
meg hogy Magyarországon búza (rozs) 
és kukoricalisztből kenyeret sohasem 
sütöttek ; ugyanis az 18bö-iki had
járat alatt és után 1808. március 
végéig a kenyérlisztben nagy hiány 
mutatkozott, tehát előállott annak 
szüksége, hogy a butavagy rozs 
ix t m a  4  o ldal.

és kukorica liszt aránylagos keve
résből kellett a kenyeret előállí
tani. Hivatkozom egy városunk
ban élő polgártársunkra mint 
tanúra, aki a mondott években Bu
dapesten egy elsőrendű pékmester
nél miut segéd dolgozott és a kitől 
megtudtam, a most hadinak neve
zett kenyér előállítási módját is. 
Azt fentebb elismertem, hogy a bú
zát (vagy rozsot) a kukoricával együtt 
őrölve, vagy összekeverve forga
lomba hozni, s azt ily állapoban 
kenyérsütésre felhasználni nem le
het; mert az említett pékmesterünk 
kijelentette, hogy a mondott időben 
ők külön kapták a búza vagy a rozs 
lisztet.^és külön a kukorica lisztet 
és a kenyeret 60 százalék búza és 
40 százalék kukorica liszt felhasz
nálásával készítették akkópen, hogy 
előbb a kukoricaliszt egy üstben lefor
rázták, falapáttal keverik mindaddig 
araig az teljesen ki nem hült s csak 
akkor dagasztották össze a 60 szá
zalék búza vagy rozsliszttel a értet
vén önként, hogy a kovászolás tisz- 
táu a búza — vagy rozs lisztben 
történt egyedül. Az igy leforrázott 
kukoricaliszt kelő és sülő képessé
ges egyenrangúvá válik a búza vagy 
rozsliszt kelő és sülő képességével 
és elveszti általános jellegét a ke
serűségét is, miáltal az ekként elő
állított kenyér teljesen élvezthe- 
tővó válik.

A leforrázás szükségességeire 
tanúm és szakértőm élő példával 
magyarázta meg előttem; ugyanis 
ha egyidőben teszünk fel búzadarák 
és kukorica darát két edényben 
főzui, a búzadara fél annyi idő alatt 
fő meg, mint a kukorica dara. Ez
zel a leforrással tehát azt érjük el, 
araiut fentebb megjegyeztük, — 
hogy a kukoricaliszt kelő- és sülő- 
képessóge egyenrangúvá válik a 
búza- vagy rozsliszt kelő- és sülő- 
képességével.

Elő tanúm és szakértőm szí
vességéből ezeket vagyok bátor a 
székesfőváros és a vidék közönsé
gének figyelraéb ajánlani, mert a 
közölt levél Írójának .formai tekin- 
tetekbon abban is igaza van, hogy 
az összekevert lisztből az erdélyi 
székely menyecskék sem tudnak 
kenyeret sütni, mert az összekevert 
liszt kelő- és sülőképességének 
egyenrangúsága a fentibbekben is 
mertetett sütési módszer alkalma
zása nélkül hiányzók.

A közölt levél többi részével 
nemfoglalkorom, mert a hadikenyér 
thóraájához az Ugyérdeme a fő, nem 
pedig az, hogy a lisztkeveróst kita- 
táló (?) miniszteri tanácsos látott-e, 
avagy evett-e állítólagos keverék
ből (?) készült kenyeret.

/
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Tömeges fegyelmi vizsgálatok. 
*

Kérjük » köz&nség megnyugtatásét.
Már 2—3 hét óta a pozitívum 

erejével járnak szájról-szájra azok 
a hírek, amelyek szerint a hábo
rúval kapcsolatosan az ország 
számos vidékén sajnálatosan fel
merült korrupcionális jelenségek 
vármegyénket sem kímélték meg 
s itt is számos közigazgatási 
tisztviselő ellen merültek fel 
gyanuokok, sőt fegyelmi vizsgá
latok is indultak meg, egyes tiszt
viselők felfüggesztésével együtt.

A dolog természete szerint 
kezdetleges stádiumában egyálta
lán nem loglalkozáattunk ezzel az 
üggyel a nyilvánosság előtt; ép 
ezért fokozott érdeklődéssel vár
tuk a közigazgatási bizottság e
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dek volna a nyilvánosság meg
nyugtatása.

A bizonytalanság mindig 
gatóbb, mint a legsúlyosabb 
zonyosság; de hiszük. 
méljük, hogy a jelen

havi ülését, amelyen az alispáni 
jelentésből a hiteles tényállást 
reméltük megtudni az odiózus 
esetről. Sajnos, ebből a remény
ből csak annyi teljesült, hogy az 
alispáni jelentés felsorolta a fel
függesztettek és fegyelmi vizsgálat 
alatt állók neveit, anélkül azonban, 
hogy az ügynek lényegére nézve 
felvilágosítást adott volna.

A jelentés szerint fegyelmi 
eljárás alá helyeztettek : Malonyay 
Tamás főszolgabiró, Horváth 
Ármin homonnavidéki körjegyző. 
Bálint János mádi jegyző, Be- 
nyovszky Barna nagykemenczei 
körjegyző. — Kemechey Béla radi 
körjegyző á lásába visszahelyez
tetett, Trócsányi István király - 
helmeczi körjegyző, Kemechey 
Béla radi körjegyző, Kluger Miklós 
radi és Sztankovszky Béla bodrog 
szentesi s. jegyző, továbbá Murin- 
csák Mihály radi, Kóbori János 
zétényi és Csizmadia János szinyéri 
községi biró ellen fegyelmi eljárás 
van folyamatban. Úgyszintén fe
gyelmi eljárás van folyamatban 
Weinberger Józsel alsógyertyáni 
s. jegyző ellen.

A főispán ur őmga a felfüg
gesztett homonnai főszolgabiró 
helyére Fejér Elemér tb. főszolga
bírót helyettesitette s Mertens 
Arthur tb. főszolgabírót a mező- 
laborczi szolgabirói hivataltól 
nagymihályi szolgabirói hivatalhoz 
helyezte át. Gortvay Aladár sze
rencsi főszolgabiró a homonnai 
járás ügyeit 8 napig vezette.

Készséggel concedá.juk, hogy 
részleteknek közlése bizonyára a 
vizsgálat érdekével állana ellen
tétben ; azt is tudjuk, hogy a fe
gyelmi ügyeket diskrécióval kell 
kezelni s a jogerős ítélet előtt 
ilyeneknek szellőztetésétől tartóz
kodni kell ; mégis a jelen eset
ben a mi felfogásunk és érzésünk 
szerint a hatóságnak annyiban 
kivételt kellene tennie, hogy s 
legfőbb vonásaiban az ügyek le 
nyegét, az esetleges visszaélések 
— vagy helyesebben a vád tár
gyává tett visszaélések, — mér
vét a nyilvánossággal közölnie 
kellene. A jelen esetben ugyanis, 
amikor az országszerte felmerült 
s általános felháborodást keltett 
visszaélések miatt a közhangulat 
amugyis tulfüzött és luhdeges és 
ebben az állapotban hajlandó 
rémeket látni ott is, ahol semmi 
lényeges hiba nem történt: eb 
ben a hangulatban igazán kczér

íz- 
bi- 

és re 
esetben

nincs is szó olyan rendkívül sú
lyos és megdöbbentő jelensé 
gekről, mint aminő 
egyes vidékein, igy 
stb. felmerültek s ép ezért a 
nyilvánosság tájékoztatása csak 
jó hatást szülhetne. (Ismételjük, 
hogy nem a részleteket értjük, 
csak az ügy lényegének feltá
rását.)

Hivatkozhatunk, mint klasszi
kus tanúra, a miniszterelnökre is, 
aki csak nemrég jelentette ki a 
parlamentben, hogy nézete sze
rint minden visszaélés kivétel ki
vétel nélkül a legnagyobb nyif- 
ványssággal kezelendő, mert a 
nyilvánosság ezekben a dolgok
ban nem áthat, csak használhat.

az ország 
i^zatmárban

Közegészség aunyit tesz, hogy 
i köz egészsége, a köztisztaság 
zont jobban megmagyarázva jelenti 
i köz tisztaságát. A köz egészsége 
legszorosabb okozati összefüggésben 
van a köz tisztaságával s miuthogy 

koz az egyesek összességét jelentig 
azért úgy az egyeseknek, mint 
mindenkinek hasznos és szükséges a 
köz egészségét előmozdítani és annak 
fentartására szigorúan ügyelni. Ujhely 
varos egy köz, eni.ek a köznek 
egészségéről, euuek a 20 ezer ember
nek jólétéről az a néhány ember 
köteles gondoskodni és pedig atyai ag 
gondoskodni, akiket mi „köz“ vá'asz- 
tottuK és akiket mi „köz** fizetüuk.

Mindnyájunk érdekében szüksé
ges tehát, hogy a közegészség és 
!.ső sorbau ennek előfeltétele, a köz 
isztaság ügye a legerélyesel ben 

szorgalmaztassi k.
Síorga'raaztassék és ellenőriz

tessék minden egyes udvarban, főleg 
azonban és első sorbau járjon e ői a 
hatóság jó példával az utcik és Urek 
állandó tisztán tartásával. Mi „ k o z ** 

nem mehetünk egyenként panaszra 
varos egyik urahoz sem, azonban 

egységeseu itt teszünk panaszt és itt 
hívjuk fel figyelmét a po gármester, 
főorvos és rendőrkapitány uráliunk, 
hogy az utcák piszkosak, porosak, 
tehát egészségtelenek, hogy az utcai 
folyókákban a házakból kifogyó vizek 
meggyülemlenek s a beléjük kerülő 
kü önféle aoyr*}.ok rothadásnak in
dulva, undok bűzt gerjesztőnek, hogy 

halárusok s e^ub alkalmi keres-1 
ktdők rossza, u árui a levegőt meg
fertőzik.

Ha li o.s a szivarokat ropogtatni, 
süteményeket (\z igaz, hogy most ez 
niuc ) fogdosui, ujy ennek mintájára 
talán az utcai árusok is kis útba
igazítást kaphatnának, lingy védjék 
meg áruikat por, legyek stb. ellen s 
ne engedjék azokat megfogni és 
végig tapogatni.

Most tehát, amidőn kezdve az 
államvasutaktól, le a legkisebb 
„kö*“-ig, állandóan védőintézkedé
seket fouanatositanak, nem elégésünk 
meg o y iutézkedéss-l, mely nem art, 
de nem is haszuál, erélyes módúért, 
kérünk, szigorú ellenőrzést.

És első sorban gondoskodjanak 
az utcák állandó tisztításáról, — 
hiszen hadifoglyunk van elég.

A második
magyar hadi kölcsön.

A hosszan elhúzódó háború 
szükségessé teszi, hogy a hadi szük
ségletek zavartalan ellátása céljából 
uj hadi külozün bocsáttassák ki. E 
szükségletek fedezésére a pénzügy- 
miniszter az első hadikülcsön cím
leteinek megfelelő, Ö százalékkal 
kamatozó járadék kölcsön-köt vénye
ket és ezzel egyidejűleg 5 és fél
százalékos járadékkölcsön-köt vénye- 
két bocsát nyilváuos aláírásra. A 
pénzügyminiszter tehát ezúttal is 
közvetlenül fordul a közönséghez, 
mint ez legtöbb a németbiroda’om- 
ban is törtéut és a kibocsátás ősz- 
sz»ge a nyilvános aláírás eredménye 
alapján fog megállapítást nyerni.

Az aláírás f. évi május 12-tői 
26-ig bezárólag fog megtartatni. 

Aláírási helyekül szerepelnek 
összes állami pénztárik és adó

hivatalok, a postatakarékpénztár és 
közvetítő helyei s összes szá
mottevő hazai pénzintézetek.

A kibocsátásra kerülő és 6 szá
zalékkal kamatozó ko osönköivóny 
aláírási ára minden 100 korona 
névértékért ;

a) ha az aláíráskor az egész 
aláirt összeg befizettetik 97 K, 50 f- 
ben.

b) ha pedig az alább ismerte 
tendő kedvezményes (részletekben 
történő) fizetési módozat vetetik 
igénybe, 98 lv-bau á lapította meg,

Az 5 é*g félszázalékkal karaa 
tozó kölcsöukötvény aláírási ára 
minden 100 korona névé.tókért

b) ha az aláíráskor az egész 
aláirt összeg befizettetik, 90 K. 80 
f-beu;

l>) ha pedig a kedvezményes 
(részletekben történő) fizetési mó
dozat vétetik igénybe, Ül K 20 f- 
ben á lapittatott meg.

A 6 százalékos kö'csönnél 
legkisebb jegyezhető összeg 50 K, 
az 5 és félszázalékos kölcsönnél 
100 K.

A második hadi kölcsön 6 szá
zalékos typusu kötvényei 1Ü15 má
jus 1 tő! kezdődőleg és minden év 
május 1-én és november 1-ón lejáró 
utólagos részetekben kamatosnak, 
tehát az első szelvény 1915 november 
l-én esedékes. A folyó évi májú- 
1-től az aláírás napjáig járó fo!yó 
kamatokat azonban az aláírónak nem 
kell megtérítenie.

Az 5 százalékos typusu kötvé
nyek pedig 1915 junius 1 tői kez
dődőleg és minden év junius l-én 
és december 1-ón lejáró félévi utó 
lagos részletekben kamatoznak. A 
kamatfizetés folyó évi junius 1-óvel 
kezdődik, tehát az első szelvény 
folyó évi december l-én esedékes.

Mindkét typusu kötvényre az 
aláirt összegek az aláírási helyoél 
fizetendők be és ez aláírási áron 
felül az aláíróval szemben sem fo 
lyókamat, sem jutaiék felszámításá
nak helye uincs.

11a az aláirt összeg 100 koro
nát meg nem halad, az aláírás al
kalmával az egész aláirt összeg be
fizetendő.

A 100 koronát meghaladó alá
írásoknál a részletekben történő 
befizetés kedvezménye igénybe ve
hető, az aláírás alkalmával azonban 
az aláirt összeg 10 százaléka bizto- 
sitékképen leteendő és pedig a kir. 
állampénztáraknái és adóhivatalok-

nál, a m. kir. postaUkarókpénztá r 
közvetítő hivatalainál továbbá az 
1898: XXIII. t.-cz, alapján alakult 
Országos Központi Hitelszövetkeze
teknél készpénzben, a többi aláírási 
helynél pedig vagy készpénzben, 
vagy olyan értékpapírokban, ame
lyeket az aláírási hely elfogadható
nak tart. A részletek pedig a követ
kezőkép fizetendők : 
a jegyzett összeg 25 százaléka leg
később 1915 junius 3 ig, a jegyzett 
összeg 25 százaléka legkésőbb 1915 
junius 18-ig, a j tg /zett összeg 25 
százaléka 1915 junius 25 ig, a jegy
zett összeg 25 százaléka 1915 július 
8-ig

A teljes befizetés megtörténte 
után az aláírási hely a letett bizto
sítékot elszámolja, illetőleg vissza
adja.

Az 5 és fél százalékos kölcsön
nél zárolásnak helye nincsen, a má
sodik hadi kölcsön 6 százalékkal 
kamatozó kötvényei azonban —- ép 
úgy, mint az e'ső hadi kölcsön köt
vényei — zaro'tan is jegyezhetők 
lesznek és az aláíró, aki az általa 
jegyzett kötvényeket zárolja és a 
zárolást öt és fél éven át fel nem 
oldja, azt a jogot nyeri, hogy az 5 
és évi időszak utoisó évnegyedében 
legkésőbb 192) november l-én a 
kötvényen alapu'ó követelését e 
naptól számított egy évre nóvér- 
tékben leendő visszafizetésre fel
mondhatja. A ni. kir. kincstár köte
les az ilykép felmondott kötvénye
ket legkésőbb 1921 uoveraber l-én 
névértékben visszafizetni. A záro
lásból kifolyólag az aláíró felet költ
ség nem terheli.

Záro’ásnak csak lüOO K-át meg
haladó Összegű jegyzéseknél van 
helye.

A m. kir. pénzügyminisztérium 
fentartja magának azt ajo-;ot, hogy 
előre közzéteendő három havi elő
zetes felmondás mellett úgy a 6 
ssázalókos, mint az 5 és fél ssáza- 
lékos kölcsönt egészben vagy rész
ben névértékben visszafizethesse, 
azonban az esetleges felmondás a 
6 százalékkal kamatozó kötvényekre 
nézve 1921 május 1-ét megelőző 
ibőre a 2 és fél százalékkal kama
tozó kötvényekre nézve pedig 1925 
junius 1-ét megelőző időre nem fog 
eszközöltetni.

A kölcsönre történő be fizeté
sekre a moratórium alá nem eső 
belétek — a felmondási határidő 
betartásával — korlátlanul igénybe- 
vehetők.

A betéti üzlettel foglalkozó in
tézeteknél s más ily cégeknél 1914. 
évi augusztus hó 1. előtt betéti 
könyvre vagy folyószámlára elhe
lyezett, egyébként moratórium alá 
eső betétek azonban a kibocsátásra 
Kerülő járadékkülc8ön-kÖtvényekre 
történő befizetések céljára a két 
kölcsönie együttesen a jegyzés ide
jében fennálló összegük 25 száza
léka, de legfeljebb a betét tulajdo- 
nosaa által jegyzett összeg 25 szá
zaléka erejéig vehetők igénybe.

A kibocsátandó kötvényekre és 
pedig úgy a szabad, mint a zárolt 
darabokra az, Osztrák-Magyar 
bank és a ra. kir. hadikö'csönpónz- 
lár e járadékkötvéuyeknek kézi zá
logír lekötése mellett, a nóvórtók 
75 százalékig a mindenkori hivata
los váltóleszáraitolási kamatlábon 
nyújtanak kölcsönt. Ez a kedvez
mény legalább 1916. évi julius 8-ig 
marad érvényben, A nevezett két

Péntek, május 14.
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intéz ugyancsak a mindenkori hiva
talos váltóleszámitolási kamatlábon 
nyújt náluk zálogul elfogadható 
értékpapírokra kölcsöut, ha Ja fel
veendő összeg igazoltau a jelen fel
hívás alapján aláirt Összegek befi
zetésére szolgál. A fenti befizetési 
határidők alatt folyósított kölcsö
nök után a fél kívánságára a min
denkori hivatalos váltószámitolási 
kamatláb helyett 1916 évi' július 
8-ig évi 5 százalékos állandó kamat
láb biztosittatik.

Az aláírók kívánságára e jára- 
dékkölcsönök kötvényeit a szelvé
nyek beváltásával megbízott hivata
los beváltóhelyek és az Osztrák ma
gyar bank budapesti főintézete, va
lamint a magyar szent korona or
szágai, továbbá Bosznia és llerce- 
vovina teiületón levő fiókjai 1916 
junius 30-ig költségmentesen fogják 
megőrizni és kezelni.

A második hadi kö'csön elő 
nyös feltételei, a pénzpiac kedvező 
helyzete és annak feiismérse, hogy 
a kölcsön jegyzésében minél na
gyobb részvétel az aláírók magán
érdekei mellett a közérdeket is 
nagy mértékben szo'gálja, biztosí
tékai annak, hogy a kölcsön jegy
zésének eredményéhen az ország 
közgazdasági ereje ép oly irapo 
zánsan fog megnyilvánulni az első 
hadikölc8ön alkalmával.

H Í R E K .

— Ellhunyt hős. Gróf Wolkenstein \ 
O-swald főhaduagy a cs. és kir. 7 ik 
huszárezredben, május hó 7-én, a 
midőn századát a Kárpátokban egy 
magaslat ellen rohamra vezette, egy 
gráuátsziiánk által fején találve, hősi 
halált szenvedett. Ezredének 3 ik 
századát vezényelte, egyizben mar a 
siguum laudis kitüntetésben részesült 
és nagy bátorsága és kőrültekiutése 
folytán újabb kitüntetésre volt fel
terjesztve. Ezredében nagyrabecsül- 
ték és közszeretetben állt úgy fel
jebbvalói, valamint bajtársai és vitéz 
huszárjai között. Mindönki, aki is 
merte, szive mélyéből gyászolj* ezt 
a nagyreményű fiatal életet és leg
melegebb részvéttel viseltetik a köz- 
tiszteletben álló mélyen sújtott szülők 
iráot, kik egyetleu gyermeküket 
vesztették benne.

—  Modor a városházán. Már 
gyakrabban érkeztek hozzánk pa
naszok abban az irányban, hogy a 
városházán a közönséget nem valami 
udvariasan kezelik. Nem akartunk 
azonban általánosságban vádaskodni 
s épen ezért nem is tettük szóvá 
eddig est az állapotot. Most azonban 
egy konkrét panasz érkezett hozzánk, 
amelynek helyet adunk annál is 
iukább, mert általunk ismert helybeli 
polgár kért fel ennek nyilvánosságra 
hozatalára. Arról vau szó, hogy a 
lisztutalványok kiosztása alkalmával 
mindig nagy tömeg szokott a város 
házán összegyűlni ós összezsúfolódni, 
ami annál is érthetőbb, mert a ki
osztás tudvalevőleg elég nehézkesen 
megy. A legutóbbi napok egyikén 
is nagy tömeg préselődött össze, 
amelyben rendőrök tartották fenn a 
rendet. Ezt helyeseljük is és nem is 
rendőrök azok, akiknek jelenléte 
ellen felszólalunk. Az azonban már 
nem helyes, hogy a hozzánk érkezett

panasz szerint a rendfeutartó V öregek 
tu'ságosau erélyesen járnak el az ott 
kényteleuségből tolongó közönséggel 
szemben s erre a tulerélyes eljárásra 
— a panaszló szerint, — egy konkrét 
esetben épen a h. polgármester 
buzdította őket. Nem akarunk itt 
vádakat kovácsolni, csak felhívjuk a 
h. polgármester ós a többi hatósági 
közegek figyelmét arra, hogy a 
közönségnek úgyis elég buja van a 
mostani nehéz világban, — senki 
sem passzióból tolong a folyosókon, — 
ne tegyék tehát a helyzetét tulerélyes 
eljárásokkal még nehezebbé.

—  Kobek Béla alezredes, a 10. 
honvédezred parancsnoka, ezredes lett.
A győzelmes háború kezdőjétől fogva 
az újhelyi tizes honvédek a legdicső
ségesebb részt veszik ki a uagy 
küzdelemből. Ott harcoltak, a lima- 
novai híres csatában, amely — mint 
most már látjuk — bevezetője volt 
a nyugatgaliciai döntő győzelemnek. 
A tizes honvédek Limauovanai 
Kobek Béla alezredes veretese aiati 
naico.tak. Az ezred élén most is 
Kobek Bőia áll ós ő vezeti őket a 
mostam győzelmes harcokban is. 
Dicsőséges es győzelmes Coatak tü- 
zebeu éri Kobek Belát az ezredesi 
előléptetés, melyről a hivatalos lap 
tegnapi szama ad hirt. Méltó ós meg
érdemelt elismerése ez azoknak az 
eievüihotlen uagy érdemeknek, me
lyeket a vitéz újhelyi honvédek hős 
vezetője a harctéren szerzett. A ki
nevezés alkalmából bizonyosan ille
tékes és hűséges tolraacsolói vagyunk 
Ujheiy varos egesz lakossága üdvöz
letének a hős ezredeshez.

— Halálozás. Részvéttel értesü
lünk, hogy Ligeti Johanna életének 
53-ik tVebcu f. hó 10-ón elhunyt. A 
megboldogii.tbau dr. Ligeti József 
vm. tb. főorvos és dr. Ligeti Ernő 
kir táblabiró édes testvérüket gyá
szolják. Temetése teguap nagy rész
vét mellett ment végbe.

—  Az uzsora üldözése. Az igat-
ságügyraiuiszter a királyi ügyészsé
gek vezetőihez körrendeletét inté
zett annak bevezetése mellett, hogy 
tudomása szerint az uzsoráskodás 
egyes vidéken ismét és erősen föl
lépett. A miniszter azt mondja, hogy 
az uzsoratörvények hiányosságuk 
dacára is kellő módot n>ujtaoak 
arra, hogy a legkülönbözőbb alak
ban jelentkező és formákban bur
kolt uzsoraesetek is magtorlást nyer
jenek, fölhívja tehát az ügyészsé
get, hogy hatóságuk területén a 
közgazdasági életet fig) elemmel kí
sérjék 8 erre a néppel közvetlen 
érintkező közgigazgatási hatóságo
kat is fölkérjék.

— Helyreigazítás. Vonatkozással 
a lapunk 11-iki számában megjelent 
Geuerali közleményekre utólag még 
megjegyezzük, miszerint ezen előkelő 
régi és leggazdagabb biztositó in
tézet főügynöksége. Generáli sátor
aljaújhelyi Hirsch Albert a Közp. 
Takarékpénztár főkönyvelőjénél van.

—  Zongora hangolás. Werthner 
Károly zongora készitő és hangoló, 
Kereresztély Sándor budapesti zon
gora gyáros megbízottja Ujhelybe 
érkezeti. Hangol javít a legjobb 
Kurtelber, továbbá olyan uj, vala
mint átjátszott zongorákat úgy, szin
tén becserél régi zongorákat ked
vező fizetési feltételek mellett. (Jim 
Landesmann papirkereskedésóben.

jKíai távirataink.
A  miniszterelnökség sajtóosztályának hivatalos 

közlései.

Ö s s z e f o g l a l ó  j e l e n t é s
g y ő z e l m e i n k r ő l .

143,000 orosz fogoly.

Budapest, máj. 13.

Az osztrák-magyar vezérkar jelenti:

A szövetséges német és osztrák magyar csapatoknak a 
novemberben és decemberben lefolyt lodzi is  lintanovai csa
tában kivívott győzelmei az akkori orosz arcvonalat Lengyel- 
országban és Nyugatgaliciában csaknem 400 kilométer kiterje
désben visszavonulásra kényszeritették. Az ellenség által ak
kor Németországban tervezett előnyomulás megtört a hü szö
vetségesek kipróbált harci erején.

1915. év január havától április hő közepéig az oroszok 
hiába vitték harcba túlerejüket, hogy a Kárpátokon át Ma
gyarországba törjenek. Ezen tervet csapataink hősiessége és 
kitartása hónapokig tartó elkeseredett harcokban az ellenség 
rettentő vesztességei mellett teljesen meghiúsította. Ezzel el
érkezett az ideje annak, hogy az ellenséget; egyesült csapata
ink közös támadásával leküzdjük.

A Tarnow—gorlice igyözelem nemcsak Nyugatgaliciát sza
badította meg az ellenségtől, hanem a Nida menti egész 
orosz arcvonalat, valamint a kárpáti frontot is hátrálásra 
kényszeritette. Győzelmes csapataink az első sikert kihasz
nálva, tiz napi harcokban a megsemmisítésig verték meg a 3. 
és 8. orosz hadsereget, majd a Dunajectől és Viszlokától a 
Sanig sietve visszavivtak mintegy 130 kilométernyi hazai 
földet.

Gazdag zsákmány jutott a győzők kezére. Május máso- 
dikától május tizenkettedikének délutánjáig az összes hadsereg
től mindössze 143500 foglyot, mintegy 100 ágyút és 850 gép
fegyvert szállítottak be. Hozzászámítjuk még mindazokat, akik 
a meglepő események hatása alatt a visszavonuló csapatokhoz 
a csatlakozást elmulasztottak és a Kárpátok erdeiben szét
szórtan bolyongnak. így a negyvennyolcadik orosz gyaloghad
osztály törzse Karniloff gyalogsági tábornokkal tegnap sere
geink mögött Odzechanownál megadta magát csapatainknak.
A visszaözönlő ellenségnél uralkodó zűrzavar mértéket az 
jellemzi legjobban, hogy a 9. hadtestünk utolsó három na
pon ötvenegy orosz ezredhez tartozó összekeveredett legény
séget fogott el.

A Visztulától északra az osztrák-magyar csapatok 
Stromzán át előrenyomulnak; a német csapatok elfoglaltak 
Kielce kormányzősági fővárost.

Az uzsoki hágótól keletre német és honvéd csapatok 
tegnap az oroszok több magaslati hadállását rohammal el
foglalták, a Turkátől délre eső területig előnyomultak és 4000 
oroszt elfogtak. A támadást itt és Skole irányában folytatják.

Délkeletgaliciában erős ellenséges csapatok Horoden- 
kanál támadnak.

Végül megjegyezzük, hogy az utolsó napokban kiadott 
orosz hivatalos jelentések a mi sikereinket, valamint a 
németek sikereit szemmelláthatólag gyengíteni igyekezvén, 
mindent letagadnak és szándékos ferdítésnek mondanak. Ez 
döntő bizonysága az orosz vereség nagyságának, amely 
immár nemcsak a csapatok harctéri műveleteit, hanem az orosz 
hadvezetőség hivatalos hírszolgáltatását is msgzavarja.

Höfer altábornagy,
a vezérkari főnök helyettese.

/
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V ------------------------------------------ --------------------------------------'

A Hegyvidéki Hitelszövetkezetek Áruboltjainak 
Központi irodavezetősége Sátoraljaújhely, keres 
azonnali belépésre Bereg, Máramaros és Ung 
vármegye területén működő fiókjai vezetésére 
kereskedelmileg szakképzett, jó modorú, agilis, 
önálló, keresztény üzletvezetőket 1500 -2000 korona 
óvadékkal, kik a magyar és német nyelven kívül 
az oláh vagy rutén nyelvet is birják.

Részletes ajánlatok fenti czimre küldendők.

X SALQÓTARJAN1 
Kőszénbánya Részvénytársulat

széntermékei (szobafiitésre és ipari czélokra)

N E U M A N  J E N Ő  c é g n é l
Sátoraljaújhely

rendelhetők meg. Ugyanott legjobb minc-égü apró és 
durva szemű kétszer mosott kovács szén és koksz 

valamint porosz briket kapható. 
Superfosfát-mfltrágya Káli só

í j |  Ajánljuk a t. építő, építész és mészkereskedő urak szí- ^
jjf vés figyelmébe az általunk kizárólag fával égetett, teljesen ^  
JjE kűraeutes j|£

3  I. r e n d ű  d a r a b o s  m e s z e t  I
mely kiadós voltánál fogva az összes hazai termékeket felül- m

— múlja.

S Levélbeli megkeresésekre azonnal válaszolunk, távirati ^
megrendeléseket elfogadunk.

Ml
jjankegycsület részvénytársaság ^

Zcmplén-IaSamóczi mész- és agyagipar
telepe Sátoraljaújhely, g*.

Sürgönyeim : Bankegyesület. Telefon 82. ^

m m m m m m M m w a m w w m w m w m

Tisztelettel értesítem a m. t közönséget, hogy a

KLlein Bál-féle üzletet
megvettem, azt azzal szemben levő Rákóczi u. 6. 
számú házba helyeztem át és saját nevem alatt 
tovább vezetem. Amidőn ezt a m. t. hölgy közön 
ségnek tudomásása hozom, biztosítom egyúttal 
arról, hogy igyekezni fogok mindenkor a legjobb 
gyártmányú árut a legnagyobb választékban rak
táron tartani Vevőimet előzékeny és pontos ki
szolgálásról biztosilva vagyok kiváló tisztelettel:

B 1 u m e n f ' e 1 cl J e n ő

Bérbeadó birtok.
A méltóságos Kállay Ubul ur tulajdonát képező s 

Abaujvármegye Szala, Alsó- és Eelsőszend, Alsó- és 
Felsőméru, Idrány, Fulókéres és Felsőnovaj községek 
határában fekvő összesen mintegy 1000 kát. holdnyi 
földbirtok folyó évi október hó 1-től bérbeadó. Bővebb 
felvilágosítás alantiroünal szerezhető.

Dr. Bodnár István,
ügyvéd,

Nyireg)háza, Vay Ádám-u. 10. sz.

A nagygéresi körjegyzőségtől.

610/1915. sz.

Árverési hirdetmény.
Alulírott körjegyző Nagyrozvágy 

község képviselőtestületének 7/*gy.; 
1915. sz. határozata alapján ezennel; 
közhírré teszi, hogy Nagyrozvágy1 
község határában az 1883. évi XX. 
t.-czikk 3. § ának rendelkezése alá | 
eső területeken gyakorolható vadá
szati jog folyó évi május hó 25-től 
számítandó 6 (hat) egyraásutáni évre 
bérbe fog adatui.

Kikiáltási á r : 105 korona.
A bérbeadás ideje és helye: 

Nagyrozvágy község házánál 1915. 
évi május hő 25. napján délután 
3 órakor.

A képviselőtestület által meg
állapított és jóváhagyott árverési 
feltételek a nagygéresi körjegyzői 
irodában a hivatalos órák alatt meg
tekinthetők.

Nagygéres, 1015 április 29.

Kiss Vilmos,
____köjrjegyz ő.
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A Tokaj-IIegyaljaf Cognac- 
gyár r. t. utóda ajánlja saját 
készítményü cognacját elfogad 
ható árak mellett.

Nagyobb vételeknél árenged
mény megállapodás szerint, 

Szíveskedjék ár jánlatot és 
mintát kérni.

Teljes tisztelettel
Toíaj-Hcityaljai CoíMcwár r.-t.

utóda
Sátoraljaujhe'y.

Felelős szerkesztő: Landesmann Miksa

Császárfürdő ^ÍTtai
gyógyhely, a magyar irgalmas rend tulaj
dona. Elsőrangú kenes hévvizü radloaktv-
gyóayforráeal ; modern berendezésű gőz
fürdő, kényelmes Iszapfürdők, Iszapboro
gatások, uszodák külön hölgyek és utak 
részére, Török-, kö- és márványfürdők, 
hőlég-, szénsavas- és villamos-vízfür
dők. A fürdők kitűnő eredménnyé, 
használtatnak főleg csuzos bántál mák
nál és idegbajok ellen. Ivó kúra a lég. 
zőszorvek hurutos eseteiben s altesti

gaugésoknál. 200 kéeyelmes lakószobái 
zolul kezelés, jutányos árak. Uyógy-i 
és zenedij nincs, l’rospektust ingyen 

és bérmentve küld
Az igazgatóság

1
Gyermekeimnek nem adok élesz

tővel készített tésztákat, férjem, 
ki gyermekorvos, határozottan el
lensége az ilyennek. Minthogy 
azonban a kicsinyeknek a tészta 
kell, lepényt, tortát s felfújtál Dr. 
Oetker féle sütőporral készítek 
nekik. Vacsorára gyermekeim tej 
bői és tojbásól puddingot kapnak, 
mit a kitűnő Dr. Oetker-féle pud- 
dingporokkal készítek el, vagy pe
dig crémetDr. Oetker féle dibona- 
crémporral. Változatosság kedvé
ért kicsinyeimnek időközönként 
Dr. Oetker-féle vörös darát adok, 
mi egy kitünően frissítő utóétel. 
Mindezen ételek Ízletesek, táplálók 
és last nőt least voltuk dacára 

olcsók.

Marx Email
p a d l ó f é n y m á z

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

Egyedüli raktár Saujhelyben 
Ifj. Klein Jakabnál

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

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

földi anyagok.
Telephon 22. sz.

p a p i r k e r e s k e d é s e  é s  k ö n y v 
n y o m d á j a  m á j u s  h ó  1 - tó l  
K a z i n c z y - u t c z a  5 . s z .  h á z b a  

_ _ _ _ _ _ l e t t  á t h e l y e z v e .
Nyomatott Landesmann Miksa és Társa könyvnyomdájában Sátoraljaújhely.
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