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A magyar és az osztrák kor
mányok között megkezdődtek a 
vám és kereskedelmi tárgyalások. 
Az Ausztriával megkötött vám
szerződések ugyanis 1917. decem
ber 31-én automatikusan és fel
tétlenül lejárnak, s igy ezekben 
a tárgyalásokban Magyarország a 
következő nagy érdekeiről van 
szó, vagy legalább kellene, hogy 
szó essék.

Közös vagy önálló vámte
rület;?

A kormány a közös vámte
rület elvi alapján áll s mi, akik 
az önálló vámterületet akarnók 
megcsinálni, még álmunkban sem 
remélhetjük, hogy a két kormány 
között még csak szóba is jöhetne 
a gazdasági különválás s a külön 
magyar vámterület. Ez teljesen 
megcsinálja a vámszerződést 
Ausztriával, bevégzett tényekkel 
áll elő a magyar országgyűlésen 
s van-e a magyar parlamentben 
annyi erő, hogy megakadályoz
hatná a közös vámterületnek to
vábbi tiz esztendőre való tör
vénybeiktatását ? Még jó, ha tiz 
esztendőre és nem huszonötre, 
ahogy az osztrákok akarják.

Ez a parlament ezt nem aka
dályozhatja meg. Az ugyan nem 
egészen bizonyos, hogy az uí 
gazdasági kiegyezés ez elé az 
országyülés elé kerül-e, — de 
részünkről ezt egészen bizonyos
nak tartjuk. A háború egy uj 
magyar Corpusz Juriszt iktatott 
be a magyar közjogba s ezen a 
cimen törvénybe iktatódik a kö
zös vámterület is. Pedig a háború 
következtében kellene mérlegelni 
az horrilisen megnövekedő teher
bíró képességét, a militárizmus 
terhét, a mesőgazdasági többter
melést, magyar kereseti források 
megnövekedést és ami talán min
denek előtt való előbbrevalóságát 
a kivándorolt magyarság haza te
lepítését. Ezeknek megélhetést, 
kereseti forrásokat kell nyújtani, 
mert különben nem jönnek haza, 
de adhatunk-e nekik megélhetést 
s ezer meg ezer uj kereseti for
rást, ha a vám és a gazdasági 
politika terén továbbra is abban 
az ötvenesztendős kerékvágásában 
haladunk, amelynek eredménye 
Magyarország gazdasógi kizsák
mányolása, s amely végső 
sorban a leggyilkosabb nemzeti 
vérfolyásra : a kivándorlásra ve
zetett.

A háború és a háború kö

vetkezményei megcáfolhatatlan 
érvek volnának Magyarország sor
sát szivén viselő kormánynak a 
kezében — Ausztriával szemben : 
az önálló vámterület fölállítására. 
De lehet e reménylenünk, hogy 
ezek régi, de a háború által csak 
megerősített eszmék — uj felfo- 
gázokkal terményitenék meg a 
meg a kormányembereinket ? 
Hogy világósságot gyújtanának.

A gabona- és lisztelrejtőkre rossz 
idők járnak, mert a kormányrende
letek értelmében a hatóságok szigorú 
büntetéssel sújtják őket. Így van ez 
rendjén. Aki a mai nehéz időkben 
honfitársának szájától elvonja a be
tevő falat kenyeret, az nem érdemel 
eoyhe büntetést, azt példás szigorral 
kell büntetni. 8 bár a lapok időről* 
időre közlik a liszteirejtők neveit és 
a rájok szabott büntetést, azért mégis 
nap nap mellett találnak a kiküldött 
közegek elrejtett készletet, amit ter
mészetesen irgalmatlanul elkoboznak 
és az eirejtőket kivétel nélkül szigo
rúan megbüntetik.

Ámde nemcsak gabona- és liszt
elrejtő emberek vanuak a világon, 
hanem más elrejtők is, még pedig 
kiskereskedő* sorában. Ezek bármi
féle árucikket kapnak is, elrejtik, 
vagy letagadják és ha valaki vásá
rolni akar, csak akkor juthat a kiváut 
cikkhez, ha följelentéssel fenyege
tő d é . Különösen a cukrot rejtik, 
vagy tagadják el az árdrágulás 
boldog reményében, A közönség 
azután sir, jajgat, hogy nincs áru, 
hatóságok pedig tanácstalanul állanak 
e jelenséggel szemben, mert nem 
tudják hová lett a biztos tudomásuk 
szerint megérkezett nagy szállítmány.

Bármilyen cikket rejtsen is el 
valaki a mai időkben, az bűnt, igen 
nagy büut követ el. A 
leti cikkeknek ma phcra kell ke.Ul- 
niök, mert milliók érdeke parancsolja 
ezt. Aki tehát akár cukrot, akár zsírt, 
bőrt stb. rejt el azaz kivon a for
galomból, azt épeu olyan példás 
szigorral kell büntetni, mint a ga
bona- és lisztelrejtőaet, akik csak a 
maguk zsebjére gondolnak s amikor 
azt még jobban tömni akarják, akkor 
ember- és honfitársaikat nélkülözni 
engedik, sőt egyenesen arra dolgoz
nak, hogy ezek nélkülözzenek. Milyen 
rut bűn ez 1 Valódi hazaárulás!

A hatóságoknak tehát nem volna 
szabad megelégedniük azzal, hogy 
kiküldött közegeik csak az elrejtett 
gabona- és lisztkészleteket kutassák 
föl, hanem utasítani kell őket, hogy 
kutatásaik az összes közszükségleti 
cikkekre kilerjedjnuek. Mert hát 
nemcsak kenyérrel ól az ember.

Most különben is küszöbön van 
a cukor rekvirálása; úgy látszik 
ennek előszelét érzik azok a keres
kedők, akik a részökre szállított 
cukrot a forgalomból kivonják, holott 
nagyon jól tudják, hogy a cukor- 
ioség máris érezhető. Sietni kell 
tehát úgy a rekvirálással, mint a 
büntetéssel, hogy elvegyék a kedvét 
mindama lelkiismeretlen kufárnak, 
aki csak a saját hasznát ^tartja szeme 
előtt és honfitársának érdekeit lábbal 
tapossa.

Rajta tehát, hatósági közegek 1 
Kutassuk föl az Összes elrejtett kész
leteket és büntessék szigorúan az 
eirejtőket 1

A Hegy alj a
hordószükséglete.

A szőlészeti szakosztály 
érthetetlen késlekedése.
Még emlékezetes, hogy a múlt 

év őszén, amikor a szüret köze
ledett, milyen aggodalom uralko
dott a szőlősgazdák között és 
milyen sok nehézség és küzködés 
volt a nagymérvű hordóhiány 
miatt. Úgy látszik, hogy az idén 
sem leszünk jobban, mert semmi 
jel nem mutat arra, hogy a megye 
gazdasági vezetősége, okulva a 
múltak tapasztalatain, most na
gyobb előrelátással és gondosság
gal kezelné ezt a kérdést, mely a 
hegyaljai bortermelő közönséget 
oly élénkén érinti. A szőlősgazdák 
körében már is nagy a nyugta
lanság emiatt s hozzánk is többen 
fordultak már, hogy tegyük szóvá 
ezt az ügyet s hívjuk lel az 
illetékes körök figyelmét arra, 
hogy a hordószükségletről való 
gondoskodás, ennek a kérdésnek 
a megoldása halaszthatatlan és 
égetően sürgős feladat.

Az ügy jelenleg a vármegyei 
Gazdasági Egyesület szőlészeti és 
borászati szakosztályában van 
fennakadva, amelynek a kérdést 
véleményezés végett kiadta az 
egyesület. Nevezetesen az egye
sület előtt fekszik a sátoralja
újhelyi hordógyárnak, a vármegye 
és messze vidék egyetlen ilynemű 
nagyobb szabású iparvállalatának 
ajánlata s e fölött kellene hatá
rozni.

Tudvalevőleg a hordógyár már 
a múlt évben is nagy mértékben 
hozzájárult a hordómizériák meg
szüntetéséhez, amidőn a Gazdasági 
Egyesülettel oly megállapodást 
kötött, hogy a Hegyalja bortermelő 
közönségének successive 7000 
gönci hordót ád darabonként 18

korona árban. Ennek a megálla
podásnak meg is felelt a gyár s 
ezzel szemben megkapta az üze
méhez szükséges munkaerő pót
lására a hadvezetőlég által kiutalt 
orosz foglyokat. Ez idén a Gaz
dasági Egyesület kapott a kor
mánytól a hordógyártáshoz szük
séges bizonyos mennyiségi donga 
lát is. Előzetes tárgyalások után 
a hordógyár felajánlotta, hogy 
átveszi ezt a fát és a foglyoknak 
a gyárban való meghagyása mel
lett kötelezi magát további 4000 
gönci hordónak a Hegyalja kö
zönsége részére való kiszolgálta
tására, továbbra is 18 koronás 
árban, csupán az állami donga
fával készülő mintegy 1500 gönci 
hordót adja 19 koronájával, mivel 
annak előállítása többe kerül.

Ezt az ajánlatot már egyszer 
tárgyalta a szakosztály, de akkor 
Thuránszky László tőjegyző, szak
osztályi elnök ellenzése folytán 
nem jött létre határozat.

A hordógyár ezután lénye
gesen megjavította ajánlatát. 4000 
helyett további 7000, az első 
szerződéssel együtt tehát összesen 
14000 gönci hordó szállítására 
hajtandó kötelezni magát és 
valamennyi hordót 18 koronás 
árbao adja.

Ez az ajánlat már hosszú ideje 
vagy 2 hete a szakosztálynál van, 
a hordószükségletük miatt nyug
talankodó bortermelők már tö
megesen előjegyzéseket is eszkö
zöltek a hordókra, annál kelle
metlenebb tehát, hogy a szak
osztály nem intézkedik, annak 
ülését nem hívták össze s igy 
teljes a bizonytalanság a tekin
tetben, hogy a gyárral a meg
állapodás kellő időben létre jön-e. 
Sőt hir szerint ugyanakkor, amikor 
a bortermelő közönség óriási 
többsége aggódva és nyugtalanul 
várja, hogy a Hegyalja hordó- 
szükségletenek mintegy kétötöd 
részét biztosító ezen megállapodás 
létre jöjjön, egy elenyésző és 
elszigetelt kisebbség az irányban 
tett lépéseket, hogy az állami 
dongafát, sőt az orosz foglyokat 
is adják át egy kézi erővel dol
gozó tolcsvai kis iparvállalatnak. 
Hogy ez az ötlet a Hegyalja 
hordószükségletének biztosítását 
mennyire szolgálja, arra nézve 
eléggé jellemző, hogy még a gyár 
üzemre berendezett újhelyi ipar
telep napi produkciója 70 hordó, 
addig a kézi erővel dolgozó 
tolcsvai vállalat hetenként is alig 
volna képes ennyit produkálni.

A bortermelő gazdaközőnség 
izgalommal várja, hogy ez a
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kérdés elintéztessék, nehogy me
gint az utolsó pillanatban legyen 
a legnagyobb zűrzavar és kelle
metlenség. Különösen fontos, hogy 
a szakosztály ebben a sürgős 
ügyben mielőbb összehivassék s 
ha akármilyen irányban is, de 
határozzon, mert teljesen lehetet
len, hogy az ügy függőben ha
gyásával és hallogatásával a 
szőlősgazdákat továbbra is bizony
talanságban és nyugtalanságban 
hagyják.

Lapzártakor vesszük a hírt, 
hogy a szakosztály ülését végre 
összehívták.

A szakosztály e hó 11-én 
kedden délelőtt 8 órakor a vár
megyei főjegyző és szakosztályi 
elnök hivatali helyiségében tart 
gyűlést. A gyűlés főtárgyai: a 
hordók és kötőanyag biztosítása.

A menekülés napjaiból.
Körutakat, tanulraányutakat, vi

lágkörüli kirándulást mindenki meg
kísérelhet, akinek az ily élvezethez 
elég kövér az erszénye.

S a jó pénzen tapasztalatokra, 
impressziókra, majd megbámultatásra 
sőt érdemekre is tehet szert.

A menekülésért azonban elis
merés nem jár, impresszió annál 
több; pénzen nem lehet megren
delni, az az előnye van, hogy ren
desen pénz nélkül folyik le ez a 
processzus, sőt a fajbeli menekülés
nek a pénzen kívüli állapot az is
mertető jele.

Mert k. olvasóra, ha családi la
tifundiumaid vannak, asokat a me
neküléskor vérző szivvel úgyis az 
ellenség kényóre-kedvóre kell hagy
nod, esetlegesen hozzájuk fűződő 
predikátumoddal együtt. Ha pedig 
nincs latifuadiumod, akkor a gondo 
latodban kójelegsz hogy legalább 
egyszer mért igazságosan a sors, s 
egyforma batyuval de lényegesen 
kisebb szívfájdalommal taposod a 
menekülés rideg útját az ily javak
kal megáldott mnnekülési elvtársa- 
dal együtt. — Mert akinek menekü
léskor is teli az erszénye, az úgy
sem menekülő, az egyszerűen csak 
üdülő.

Ezeket már a megérthetőség 
szempontjából is előrebocsátva meg
kezdhetem saját első menekülésem 
kis históriájának megírását. Amint 
mindenki előre sejtheti az én rae 
nekülésem vérbeli menekülés volt. 
A novemberben kapott kis kongruá- 
nak végére jártam. Pár ezüst forin
tos alkalmatlankodott a zsebemben. 
Ahogy tehát a főhercegi lakóm az- 
■al a vigasztalással mondta fel a la
kást, hogy másnap reggel hót 
órakor utolsó csapatunk elhagyja 
Sztropkót, próbáltam rendezni ezt a 
pár ezüst forintost és számolgatni, 
hogy meddig is futja. S habár jó 
mathematikus voltam is egykor, nem 
találtam a sinusok és kosinusok vi
lágában azt a képletet, arae'y az 
én számvetésembe beillet volna.

De mindegy. A jó Isten na
gyobb számtudós, mint én, majd 
csak eligazítja dolgomat.

Ebben az egyben bízva, reggel 
hat órakor befogattam a két kis lo
vacskámat s neki indultam az útnak, 
— azt se tudva hová, azt sem aejt
ve meddig. Az akkori körülmények 
között sem veheti rossz néven, ha 
eszembe jutottak a szentirás szavai: 
fime a rövid évek tovaröppennek, s

én oly ösvényt taposok, amelyen 
többé vissza nem térekM.

Mert, ki hitte volna akkor, lega
lább mi itt nem igen bíztunk ab
ban, hogy részünkre még visszaté
rés van a magyar hazának abba a 
részébe, amelyet akkor elvesztettünk

Alig hajtattam azonban a sztrop- 
kói piactérre, meg kellett álnom. 
Trónek, tüzérség, huszárság, gya
logoscsapatok és mily alakulata van 
a hadseregnek, annyira ellepték az 
úttestet, hogy mozdulni sem lehetett 
nem pedig azon ábrándozni, hogy 
itt az ember tovább is juthasson.

No, gondoltam magamban, szép 
világ itt, — még utóvégro én le
szek a hátvéd.

De mit tehettem ? Órák hosszat 
türelmesen vártam, hogy türelmem 
mécse ki ne aludjon, rágyújtottam 
egy szivarra.

Alig szippantottam azonban 
egyet-kettőt, a — a menetelő csa 
patokból csak elóraugrik egy puska
poros arcú hadfi, szépen összevágja 
a bokáját, szalutál és kikapja az égő 
szivart a számbó1. Aztán tovább 
masíroz sandán visszavigyorogva rám 
és nagyokat pöfékelve a saját szi
varomból.

Az árgyéluraát 1, gondoltam, 
hisz nem sajnálom, de amikor ma
gamnak sincs több.

Sztropkón ugyanis nem lehe
tett más szivart kapni hetekkel 
előbb, s azt az egyet is úgy tar
tottam, mint egy ereklyét. Egy 
névnapi vacsora alkalmával heten 
szívtunk három szivart közösbe. Hát 
hogy ne lett volna drága portéka. 
Erre az utolsóra is csak azért gyúj
tottam rá, hogy izgatottságomat csil
lapítsam, és mert bíztam benne, 
hogy ahová menekülök, ott majd 
csak lesz szivar.

Szóval a menekülés első keser
gője már annak a legkezdetén ért. 
Kát mi jön még ezután ?

Már most szivar nélkül ezen 
töprengettem.

Végre úgy négy órai várakozás 
után be tudtam ékeloi szekeremet 
egy trénosztagba.

Igaz, hogy a trénkáplárok sok
szor gorombáskodtak és tízszer is 
megpróbálták a sorból kihajítani a 
civilszekeret, — de ez nem sikerült 
nekik, mert vagy az ő fellépésük 
nem volt korao y, vagy pedig az 
enyém volt nagyon is az.

így aztán reggel héttől esti hat 
óráig elértem Kelesére. Vagyis meg
tettem a menetelő csapatokkal ez idő 
alatt 14 kilométernyi utat.

Vigasztalásnak igen jó volt. 
Mert hiszen oly idő alatt ily kis 
mérvű visszavonulás elvégre is nem 
sok.

Kelesén pedig váratlan szeren
cse ért.

A Kinc/ig-féle uradalom szám- 
tartója disznótort tartott. Nem azért, 
mintha a disznó, ölésre érett lett 
volna, hanem mert jobb a disznót 
megölni, mint a muszkának hagyni 
Együk hát meg mi magyarok. Hozzá 
is láttunk derekasan. Nekem pedig, 
mig a más sertéséből ettem a jó fa
latokat, eszembe jutott, hogy még
sem születtem én gazda embernek, 
mert különben a magam tíz darab 
szép sertést uera hagytam volna 
Sztropkón muszka prédának. Iste
nem, milyen okos ember ez a szám- 
tartó. S mig igy lekicsinyeltem ma
gamat saját magam előtt, szinte ör-
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vendezve megvigasztalt az a gon
dolat, hogy ki is ölte volna le az 
utolsó pillanatokban az ón ti* serté
semet, —- mikor én úgy irtózom a 
vértől. Igen, — irtózom a vértől, 
még ha disznóvér is az.

Sajnos, hogy a muszkák más
ként gondolkodtak.

Sztropkó, 1916 április hó.
Ifj. Inczinger Ferenc.

Figyelik a katonákat.
Mezőgazdasági mun
kára szabadságolt ka
tonák ellenőrzése.

Báró Hazay Samu honvédelmi 
miniszter arra utasította a községi 
elöljáróságokat, városi hatóságokat 
és csendőrhatóságokat, hogy a me
zőgazdasági munkára szabadságolt 
katonákat a legéberebben ellenőriz
zék, vájjon azok egész szabadság 
idejüket mozőgazdasági munkák el
végzésére használják-e fel.

A miniszter intenciója ugyanis, 
az, hogy a kivezényelt katonai raua- 
kásoszotagok, valamint a szabadsá
golt katonák ne csupán saját földjük 
megművelésére fektessenek súlyt, 
hanem felhasználtassanak minden 
elvégzésre váró mezőgazdasági mun
kánál és főleg azokuak legyenek 
segítségére, akik hadba vonultak s 
ma teljes mértékben sinylik a mun
kaerő hiányát.

Ott, ahol tehát a községi elöl
járóság. vagy más hatóság azt ta
pasztalná, hogy a szabadságolt katona 
szabadságidejét nem a miniszter cél
zatainak megfelelőig használja ki, 
táviratilag köteles az illető csapat
testének jelentőst tenni, ahonnan 
nyomban szintén táviratilag intéz
kednek az illető bevonuítatása iránt.

Menyasszonyi kelengye
bevásárlásnál ajánljuk
Szegő Sándor

ruhaáruháznak nagy fehérnemű osz
tályát. Esőlrangu áruk, olcsó árak.

H Í R E K .

Ibolya.
A sarkon maszatos arcú leá

nyok és sötétbőrü cigányasszo
nyok ácsorogoak. Kezükben kis 
tányér, esetleg lapos kosárka, 
amelyben illatos lila csomócskák 
heverészuek bágyadtan, zöld le
velek sima párnáján. Ibolyák, — 
most már kétségtelenül tavasz 
van, most már egész bátran fel 
lehet venni a könnyű kabátot, 
sutba vágni a télit, az átmene
tit, ah, mily utálatos is, amit öt 
hónapig folyton a testén hur
colt az ember I Most, öltözzünk 
ibolyába : a gomblyukba ? nem, 
nem, csak a múlt Bzázad hetve
nes éveiben hordtak a gavallé
rok (akkor még arszlán volt a 
nevük) gomblyukban virágot. Ma 
csak akkor illik igazán férfiú
nak a virág, ha katona és csu- 
kaszüiko sapka rózsája mellé 
füti, vagy ha egyébként, közön
séges civilként indul halni Ibo
lyát, sokat, apró kecses kis csok
rokat, női keblekre, más nem is 
illik: ibolya, gyöngyvirág, ne
felejts, esetleg egy diszkrét sö
tétlő árvácska, minden más vi

rág hivalkodó, kacér, ezek si- 
mulók, szinte arra szüiettak, 
hogy tavasszal raólyeu fellé- 
iegző nők szive felett haljanak 
meg, azután egy pohár vízben, 
kicsi vázában bervadozzák álom
ban magukat. Ibolyák. Jó lenne 
tele szórni velük a korzót, ibo 
lyás rétté varázsolni, hogy el
feledjünk mindent, ami nem ta
vasz nem nő és nem ibolya.

— Megnyílik a színház. Április 
12 én a „Szibill“ előadásával hosszú 
szünet után ismét megélénkül az 
újhelyi városi színház; ez estén kezdi 
meg előadásait az uj színigazgató, 
Fodor Oszkár társulata. Minden jel 
arra vall, hogy ez idén vógro komoly 
művészi élményeket fog hozni a 
szezon s hogy Mezey Kálmán óvről- 
óvre gyengébb színtársulata helyett 
egy elsőrangú művészgárdával fo- 
guuk találkozni. Az uj igazgatót s 
társulatát a legjobb hir előzi meg, 
Az előleges jelentés már megjelent 
s ebben igazán elismert művészek 
neveivel találkozunk. Krémer Jenő, 
a szeged—budai társulat, majd a 
kolozsvári nemzeti színház évtizede
ken át volt főrendezője, a vidék 
egyik legjobb komikusa, Könyves 
Jenő, a kiváló drámai művész, Fa- 
lussy István a temesvári társulat volt 
elsőrangú énekese, maga az igazgató, 
Albert Erzsi énekesnő, Révész Böske, 
L. Zikó Inna, Császár Camilla stb. 
mind olyan nevek, akik csak a leg
magasabb nivóju társulat sorában 
szerepelhetnek. Az idei szezon erkölcsi 
és bizonyára anyagi sikere is kétség
telenül messze felül fogja múlni a 
legutóbbi években lezajlott sziui 
évadok eredményeit.

—  A rendőrség márciusban. 
Schmidt Lajos kapitány e havi je
lentését a következőben terjesztette 
be : Lopás büntette 1Ü, lopás vét
sége 29, egyébb bűneset vagy vét
ség 0 esetben fordult elő. Mint ide
gen illetőségű a közbiztonságot ve
szélyeztető egyén kiutasittatott 32. 
Közlekedési akadályok elő nem for
dultak az egyesületek működése el
len kifogás fel nem merült. Tűz 
jelentéktelenebb két esetben, öngyil
kossági kísérlet szintén két esetben 
fordult elő. Az élelmi cikkek árai 
még mindig emelkedőben vannak; 
igy pl. a marhahús 5 kor. (30 fillér, 
borjúhús 4 kor, 80 fillér, a sertés 
hús árát pedig az alispán ur i  kor 
20 fillér — 4 kor. 80 fillérig, a zsír 
árát 7 kor. 20 fillér, a szalonna árát 
6 koronában állapította meg kilog
rammonként. A piacon csupán tojás 
kapható kellő mennyiségben tej vaj 
és burgonyában még mindig nagy 
hiány mutatkozik. A közegészség 
ügyet illetőleg jelentem, hogy a 
Fuchs-fóle tanyán 2 hólyagos himlő 
ratgbetegedés fordulván elő, a be
tegek a barakba szállíttattak, az 
egész tanya pedig 14 napi zár alá 
vétetett. Jeletera végül, hogy a vá
rosban méf tartózkodó galíciaiak el
távolítása iránt az eljárást meg in
dítottam és április hó folyamán ha 
szüksége; hatósági kényszer eszkö
zök alkalmazásával is a legerélye
sebben végre fogom hajtani.

—  Gázmotorkezelöl tanfolyam. A
kassai m. kir. állami felső ipariskolá
ban f. évi április hó 10-én gázmotor
kezelő tanfolyam nyílik meg, mely 
május 22 ig tart. Ennek a tanfolyam
nak oélja az, hogy a gáz*, benzin-, 
kőolaj- és szeszrootorok szerkezetével
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működésével és kezelésével meg
ismerkedhessenek azok, akik ilyen 
motorokat üzembeu tartanak, kezel
nek vagy kezelui szándékoznak. A 
tanfolyamra felvehetők gázmotor- 
tulajdonosok, gázrootorkezelők, gé
pészek, géplakatosok és általában oly 
egyének, kik ilyen motorok készíté
sével vagy kezelésével foglalkoznak 
vagy foglalkozni kivánnak. A fel
vételnél előnyben részesülnek azok, 
akik három havi gyakorlatot mutat
nak ki a gázmotorkezelósben, továbbá 
azok, akik gépkezelő tanfolyamot 
végeztek, vagy ezekkel egyenlő 
értékű ismereteket igazolnak. A tan
folyamért fizetendő tandíj 10 korona, 
a vizsgadij ugyanannyi. Ezenkívül 
minden beiratkozó 2 koronát fizet az 
ipariskolai általános segélyalap ja
vára.

— A tüzkereszt. Hosszú idő óta 
napirenden van a kérdés : mily jel
vénnyel diszittessonek fel a harcba 
tényleg részt vett tisztek és legény
ség, szemben mindazokkal, kik szol
gálnak, de nem harcoltak, s akiknek 
az élete közvetlen állandó veszély
nek kitéve nem volt. A kérdéses 
megoldáshoz a Külügy Hadügy hoz
zászól és három csoportba való be
osztását javasolja, szerinte az 1. 
csoportba tartozzanak a sebesültek 
és mindazok, kik a fronton az el
lenséggel szemben a századnál, a 
zászlóaljtörzsnél vagy az ezredtörzs
nél legalább 3 hónapon át teljesítet
tek arcvonalbeli szolgálatot; a 2 
csoportba a dandár hadosztály, had- 
seregcssport, hadtest, hadsereg és 
hadsercgfőparancinokság törzse, a 
nem ostromolt várakban és erődít
ményekben beosztot személyzet, to
vábbá a fronton szolgált olyan egyé
nek is, kik az első csoportba nem 
sorolhatók. Végül; a 3. csoportba a 
mögöttes országrészben helyi szolgá
latot teljesítő katonák lennének be- 
osatandók...

A sátoraljaújhelyi kir. köz
jegyző perfekt

gyorsíró- és gépirónöt
keres mielőbbi belépésre.

Nyári idényre
gondozás végett moly ellen!

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

Nagy súlyt fektetek gondos és 
tiszta kezelésre.

Ajánlom műhelyemet minden
nemű szőrmeáruk kezelésére.

Tisztelettel:
Zsihovics Bertalan

szüctmester. 
R á k d c z y u tc z a  36. s z .

Ú gy  eg é sz , m in t fé l c ip ő k  e g y á ru a k !

m t*  o l c s ó
a l k a l m i  c z i p ő v á s á r  1 ás

QELB JÓZSEF FIA
d iv a tá ru h á z á b a n  (a rom. kath. templommal szemben)

T Ő K E T E R E B E S .

Női chevrau fűzős K 15 Férfi chevrau fűzős K 15

„ „ é s  boxbőr „ „ é s  boxbőr

jobbfajta K 20 jobbfajta K 20

Legjobb gyárt, női cipő Legjobb gyárt, férfi cipő
Lichtman és Kobrak- Lichtman és Kobrak-

féle is K 25 féle is K 30

A cipőszakmában uralkodó nagy drágaság 
dacára, elővételeim és dúsan felszerelt ráktárom 
folytán, azon kellemes helyzetben vagyok, 
miszerint az óriási áremelkedést t. vevőimnek 
átengedve, azokat legelőnyösebben van módom
ban kiszolgáltatni. Prőbarendelés által erről 
mindenki meggyőződhetik és bizton tudom, 
hogy azt utánrendelés fogja követni.

nenjyXga w d p  u j |u|ui zsjga Xín

Péntek, április 7.

Harcok az olasz fronton.
Budapest, ápr. 6.

Az osztrák-magyar vezérkar jelenti:

Orosz és Délkeleti hadszíntér:
Nincs újabb astm én y.

Olasz hadszíntér:
A  Doberdö-fensikon Selztől k a b i n  

■ sokat a z  árkokat, am alyakot a z  o laszok  
nem rág m egszálltak, teljesen m egtisztí
tottuk a z  allenságtSI. A z  o laszok  ellentá
m adásai m eghiúsultak.

A  Ledro ás a  Ju dkariák  a l
lén a z  o lasz tUzárság élénken tüzelt. 
Gyengébb o lasz haderők tám adásait a  
Ledro-tától északkeletre fekvő  állásaink  
ellen ás a  Daone-vőlgyben visszautasítot
tak. Egyébként a  harci tevékenység  
egyes szakaszokon m ársákett tüzérségi 
ttlzro szorítkozott.

H Ö F E R  a ltá b o rn a g y ,
a vezérkari főnök helyettese.

Újabb Zeppelin-támadás Anglia ellen.
Berlin, ápr. 6.

A Magyar Távirati iroda jelenti:

Tengerészeti lé g h a jó in k  az á p r ilis  5-éről 
6 -á ra  v ir ra d ó  éjje l e lp u sz títo ttá k  T h itb y  
m elle tt egy n a g y  va sm ü vs t k o h ó k k a l és n a g y  
k ite r je d é sű  te lepekkel, m iu tá n  előzőleg H u ll
tá l észa kra  robbanóbom báka t d o b ta k  egy  
ü tegre és a z t harckép te lenné tették. E zen 
k ív ü l m e g tá m a d tá k  a  leedsi és k ö rn y é k b e li  
gyártelepeket, v a la m in t az ip a rv id é k  szá m o s  
v a sú ti á llo m á sá t, a m e ly  a lk a lo m m a l ig en  
jó h a tá s t fig ye ltek  meg. A  lég h a jó kra  hevesen  
tüzeltek, de v a la m e n n y i sérte tlen ü l tért 
vissza.

A TENGERÉSZETI VEZÉRKAR FŐNÖKE.

Németek elfoglalták Haucourt-t
Berlin, ápr, 6.

A nagy főhadiszállásról hivatalosan jelentik :

Nyugati hadszíntér:

A Maastól nyugatra a nap fő leg  a  Hauconrt 
környékére irányíto tt előkészítő tüzelésünk fo ly tán  
igen élénken telt el. D élután élénk volt gyalogságunk 
tevékenysége is, amennyiben H auconrt fa lu t és az  
attó l keletre erősen kiépített támaszpontot rohammal 
elfoglalta. A z ellenség igen jelentékeny véres vesz
teségein k ívü l sebesületlen foglyokban két hadosztály
hoz tartozó i l  tiszte t és 531 fő n y i legénységet veszített.

A  Maas jobb partján  gyorsan elfojtottuk a  
fra n c iá k  m egújított tám adási kísérletét a Caillette 
erdőben és attól északnyugatra levő állások ellen, 
amelyeket április 2-án elfoglaltunk.

Keleti és Balkán hadszíntér:
’ n 1

Különösebb esemény nem történt.
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=  könyvnyomdája és papirkereskedése =  
SÁTORALJAUHELY, KAZINCZY-UTCA 5. sz.

Levélpapírok, számlák, fal
ragaszok, meghívók, név- 
Jegyek és egyébb nyomdai 
munkák a legpontosabban és 
jutányos árban készíttetnek

n Feisömagyarországi Hírlap" kiadóhivatala.
t e l e f o n s z á n  io Hirdetések jutányos árban felvétetnek TELEFO N SZÁN  10

-J l

A tavasz és a drágaság ]
Az áremelkedések ma már óriási méreteket öltöttek 
és éppen ezért örömmel értesítem a nagyérdemű 
közönséget, hogy idejekorán sikerült a szokottnál 
is jóval nagyobb készleteket felhalmoznom és az 
árukat a beszerzés arányában olcsón bocsájtom 
rendelkezésére. Mindenesetre ajánlatos mielőbb 

szükségletét fedezni.

Csakis legújabb dolgok:
Női fe lö ltök, gyerm ekruhák, 
blous, alj és pongyolákban. A  
legszebb m odellek, kosztüm ök  
és ru hákb an . Elsőrendű m inő
ség i férfi és nő i fehérnem űkben, 
harisnyák, keztyU k és zseh- 
..... ken dőkben . ... .........

S Z E G Ő  S Á N D O R
nagyáruháza Sátoraljaújhely, Fő-tér.

Felelős szerkesztő: Landesmann Miksa

Tisztelettel értesítem a m. t. közönséget, hogy a

ívlein IPál-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 biztosítva vagyok kiváló tisztelettel:

B l u m e n f e l d  J e n ő

X SALGÓTARJÁNI 
Kőszénbánya Részvénytársulaí

széntermékei (szobafüte'sre és ipari czélokra)

NEUMAN JENŐ cégnél
Sátoraljaújhely

rendelhetők meg. Ugyanott legjobb minőségű apró és 
durva szemű kétszer mosott kovács szén és koksz 

valamint porosz b riket kapható.

Superfosfát-m fitrágya Káli-só

Nyomatott Landesmann Miksa és Társa könyvnyomdájában Sátoraljaújhely.
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