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Uj összeférhetetlenségi
törvényt !
Rövid időn belül három mun
kapárti képviselő mondott le mán
dátumáról, megelőzve az összefér
hetetlenség törvényének alkalma
zását.
Nagyon világosan és nagyon
szigorúan intézkedik ez a törvény,
ha érdekeltek bírói eljárás es
birói döntés nélkül meglátják és
le is vonják a kikerülhetetlen kö
vetkezményeket.
Szó sincs róla az összeférhe
tetlenségi törvény nem ismer trélát abban a tilalomban, hogy az
állammal országgyűlési képviselő
nein lehet sem szerződéses vi
szonyban sem üzleti összekötte
tésben, de ez a törvényes intéz
mény legszigorúbb érvényesülése
esetén sem érheti el tulajdonképeni célját a képviselők teljes
lüggetlenségét és minden állami
betolyástól való mentességét.
Azállam első érdeke nem annak
az intézménynek biztosítása, hogy
a már megválasztott képviselők
nek lehetetlenné tegye az állammal
való seltelést, hanem érdeke el
sősorban az, hogy olyan képvi
selői legyenek, akiknél az össze
férhetetlenségi esetek bekövetke
zése már fogalmilag is ki van
zárva. A törvényhozó szó tulajdonképeni értelme teljesen eltűnt
a magyar képviselő megszokott
fogalmában.
A képviselők tisztelt a csekély szi
mu kivételnek,hoznak ugyan tőrvént
de ez a munkájuk a tejbólintásban és az automatikus igcnezésb tn teljesen kimerült.
A legtöbb képviselő nem is
ismeri a törvényt, melyet m eg
szavaz és melynek értelmében
millió embernek kell,hogy az életét
irányítsák.
Nagyon kevés törvényhozó
gondolja át lelkiismeretesen, látja
meg minden látható hatásában, a
törvény következményeit, nem tö
rődik vele, könnyen veszi, vakon
követi a pártfegyelem szavaztató
parancsszavát és igy képviselői
minőségben az ország érdekeit
öntudatosan és gondolkodva nem
mozdítja elő, azonban a saját
egyéni érdekeinek annál több tigyelmet, időt és munkát szentel.
Lelkiismeretes
törvényhozó
folytonos tanulásban kellene, hogy
idejét töltse.
Még a logiskolázuttabb, a lég
sokoldalúbb képviselő is talál uj
előtte ismeretlen terület, melybe
csupán ujább tanulmányozás árán
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hatolhat be, hát még a képvise- azt ntun a feladatunk megállapítani,
lök átlagának mennyire eggyé I íSokaal erdekesobbuuk tartjuk azt
kellene tenni az éjt es napot, hogy megvilágítani, hogy uz uj zárórainegi,merje, átlássa, áterezze kö rendelet jótékony és igazan áldásoa
vetkezményeiben mérlegelje azt natasat milyen tekintetben trezteti
amit ő a pártlegyelerp gépezeté nálunk. Beszélgetést folytattunk a
ben szerény kis alkotórész — naposban több előkelő kávóhaz
— jan. 31.
nálánál jobb milliók számára pa tulajdonosával akik ismertettek veMegszüntetik a magán ter
rancsnak, — törvénynek tesz meg iúuk, hogy mely irányban volt érez
mészetű hatótáfll üzleteket.
Am a mi képviselőink túlnyomó hetővé a tizenegy órás rendelet
Nem kis fontosságú, a lakosság
része nem a szociális, a gazdasági jótékony hatása.
A tizenegy órás záróra-rendelet közólelmezesót érintő kérdések ke
a kereskedelmi és közigazgatási
ismereteit bőviti madátumának életbelépése óta igaz, hogy csak rültek megvitatás alá, igaz, hogy
ideiében, hanem azt a tudomá néhány bet telt el, de már most erre idegen impulzus folytán a városi
nyát fejleszti, hogy lehet uj ösz- a rövid időre visszatekintve, batrau közélelmezési bizottság legutóbbi
szeköttetéseket teremteni, a meg lehet mondani, hogy az élelmiszer ülésein. Az idegen behatás eredete
levőket ápolni, lejieszteni és be spórolás tekiutetóbwu elvitathatatlan még arra az időre vezethető vissza,
folyás alapján sokat szerezni, meg uz uj reuuelet hatása. A kávóházak- amikor egyrészt dr. Mihályi Péter,
az összeleihetetlenségi törvény- bau tizenegy óra után kezdődött másrészt Nagy Ferenoz, miskolci
szakaszai között tojástáncot járni meg legnagyobbrészt a látogatás polgármester, jöttek, személyes meg
Es épen ezért nem elég az azoa részéről, akik ilyenkor mind győződést szerezni kőzellátasuak mi
üsszaferhetetienségi törvény ahhoz valami husuemüt fogyasztottak. A kéntjéről. Már abban az időben lap
hogy a képviselők ne a saját ér debreceni, a felvágott, a sajt, libamáj pangva sok szó esett arról, hogy a
dekeiket hajszolják, hanem igazi stb. ebben az időtajban fogyott ei varosban fennálló tulajdonképpeni
nemes értelemben vett törvény igen nagy mennyiségben. Hasonió- magán üzletek, amelyeknek Sátor
hozó működést fejtsenek ki — kőpeu nagy voit a kenyér és kalacs- aljaújhely város hatósági köcp. áruraktara és hasonló hangaatos elme
erre a célra olyan intézményt kell fogyasztás.
füzeknek jórészét tizenegy óra ket adtak, nem egyebek, mint ma
teremteni, amely megadja a mó
dot az igazi, önzetlen törvényho után fogyasztottak ei a vendegek. gad vállalatok s igy egy cseppet sem
zók megválasztására.
Hogy az uj zaróra-reudelet életbe- fedik, az országos közéieimezesi hi
A pénsnek és a kormánynak lepett, a kenyer és a kalács napi vatal intencióját. Tudtuk is sokan
hatalmától kell függetlenítem a atiaga leszállóit az azelőtti meenyiség tudták azt, hogy nem sokáig fogják
választókat és akkor megvan a leiere. Az uj zarora-rendeiet folytan ezek u magán természetű Üzletek a
lehetősége, hogy valamennyi kép az egész napi kenyer, kaiaos, hus- városi közóielraezós szekerét meg
viselőink komoly, tartalmas lelki mennyiseguek több mint felét spórol ra g a d ta m ós rövidesen itt lessa az
jak inog a kávésok és igy ez a intézkedés a rendelet, amely az
ismeretes törvényhozó legyen.
De addig, amíg a képviselő mennyiség, amely igen jelentékeny, í'yueraü üzlet megszüntetését fogja
kívánni.
két nem választhatja a nép, amig a nagyközönség eilatasara jut.
Tegnapelőtt azután le is érke
Jelentékeny és fontos az uj
nyilványos szavazás és szűkkeblű
vátasztói jog hálójával oktrojáljak zaróra-reudelet a üusuemüek meg zett a vármegye alispánjától az or z.
a hivatalos jelöltet, addig nincs spórolása tekintetűben is. Nevezetesül uozólelmezési hivatal azon rende
igaz törvényhozó testület es télin azúrt, mert a husnemuul; fogyaszta- lte , amely utasítja a várost aa élel
tézmény minden panamát tiltó saual tizenegy óra után, a kuvésos mezés terén tapasztalható hiáoyok
oevallasa szerint, igen nagy pazarms pótlására „Bluraeufeld JenőM-féle ha
törvény.
A legjobb, legigazibb legcsal mutatkozott. Az uj rendelet teljesen tósági oimmei ellátott, de raagau jel
hatatlanabb
összeférhetetlenségi útját ánta ennek a paz«riasuak, ezt egű üzlet megszüutetósere. El U
törvény az általános egyenlő és mutatja az, hogy a hubueraiiekueh Határozza a bizottság, egyebet úgy
is több, mint a haromutgytdreszt sem tehetve, hogy a szóban forgó
titkos választói jog.
megmarad, ami szintén a nagy közön üzletet, miut ilyent megszünteti, az
ott talált élelmi oikkeket lefoglalja,
ség ellátására jut.
Vaiameuuyi kávés nyilatkozata azt a azószuros erteirae szerint ha
uduteudal, hogy az uj rendeiot erősen tósági üzletté alakítják, az üzlet to
e ösegiu az oicimiszereu m e g sp ó ro lását vábbi vezetéséhez szükségelt forgó
tőke igéuybeveteiére a képviselő
es épen ezert nem bíznak benne,
nogy a kormány a zarOra-reudeietet testülettől kér felhatalmazást és az
A habom mindemre rászoktatja megváltoztassa. Legfeljebb, ha auuyn üzlet vezetésével egyenlőre a köz
az embert. Immár néhány hete, hog) elérhetünk, hogy uaiuuk is 12 urakor élelmezési ügyek előadóját ér. Maa tizanegyórai záróra-rendelet életbe eell bezárni. l£z is nagy vívmány tártaik gazdasági tanácsost bízza
meg.
lépett és most mar oly természetes volna.
nek veszik a legruegrögzöttebb éjTáj.
szakázók is a hazamenést tizenegy
Hasonlóan határoz a bizottság a la
óra után, mintha sohasem történt
kosság tej ellátásának fontos kérdé
volna az meg, hogy bizony hajnali
sében is nevezetesen a bizottsá kikül
uégy iit óráig is fenvirasztottak a a Jókal-utcza 34. sz., a Deák' dötteinek O áh István és Diószeghy
kávéházi marasztaló pamlagokoo, utcza 29. számú átjáró ház, Pál felvilágosítására behaló vita
vagy azoknak
sseparéiban. Az továbbá Jósika-utcza 8. számú után elhatározzák, hogy a tejnek
uj záróra-rendelet behozatalával a ház eladó.
igazságos és egyenletes elosztása,
kormányköröket a világítás pazarlá
valamint a tejbthoaatalának fokosának megakadályozása vezette. Hogy
G r o ssm a n D A vie, j zása érdekében, a tejcsarnokot ssinmennyiben sikerül ezt
a célt elérni,
I tén h tósági kezelésbe veszik át.
_____________________
Kossuth Ferencz-u, 9.

Néhány lépés

a közélelmezés
tökéletesítése leié.

M it lehet

megspórolni
a z uj záró rával.
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Félkéri a bizottság a polgáromtart, hogy is alább említett oólok
aláráaa érdakábao tegyen as alispánboa alfitarjaastáat a beoikadi, vala
mint a többi uradalmi tajalrakviráUaa érdekémen, úgy i« tegyen lépé
seket Trattoer Márkus tejesersődós
uek a városra történő átruházása
iráot.
A xiirsxükséglct

fedesését bistositandó elfogadja a
bizottság Thuránssky Tihamérnak
sertések ssállitására vonatkozó aján
latát és felkéri a bitottság a pol
gármestert, hogy a sertések hizla
lásából, ssükségelt ltí waggon ten
geri megssersése iránt a lépéseket
megtegye, ha a város est nem volna
képes megszeretni, úgy csak annyi
sertett aaállit amennyi részére ten
geri ki lett utalva.
Iáiodeaeket már régei régen,
mielőtt még a felsőbb hely küzelláUsuok tökéletlenségét megállapíthatta
volna,, kellett volna nyélbe ütni.
Azonban jobb későo, mint soha.
Már nem okolunk senkit és semmit,
még esak a viszonyokat sem, sőt a
háborúra, as öreg háborúra se toluuk
rá semmit, mert a háború igen jó
jogcim arra, hogy minden emberi és
hivatali élhetetlenséget és tehetetlen
séget, hanyagságot és nemtörődöm
séget a háborúval indokoljanak, il
letve mentegessenek. Dobja el Uj
hely város magától közismert maradiságát. Nyissa fel a szemét a varos
jóindulatú munkás vezetője, ne hall
gasson ros&zmdulatu javaslatokra,
nézzen körül másfelé, hogy vájjon
mit csinálnak más városokban.
Ősegeden például most fogják
felállítani a kösólelmezósi tauaosot
a legtöbb magyar városban közinegalégeáésre s a lakosság javára mű
ködnek a közélelmezési üzemek, Ná
lunk semmi és mint a tej és a
városi boltoknál történik, nem is lesz
addig semmi, inig as országos közélelmezési hivatal egyenesen rá nem
parauosolja e városra, hogy fogjon
már végre olyan munkássághoz,
amely megkönnyíti a város lakossá
gának életét, mert az hova-tovább
tűrhetetlen iesr.

életbeléptetik
minden cikkre
a jegyrendszert.

A megejtett rrquirálás megálla
pította a háztartásod készleteit, fe
leslegét és hiányait és ez utóbbiak
fedezésére as Országos Köséleiraezési Hivatal fogja a szükségelt raenynyiségeket kiutalni, avval a szigorú
megszorítással, hogy a készletek ki
zárólag azon egyéneknek adassanak
át, akiknél hiány raegállapittatott A
visszaéléseket áthidalni tehát egye
dül a jegyredszer vau hivatva, egye
dűl a fejadagok megállapítása mel
lett lehetséges a kiutalt adagokat
célzatuknak megfelelő helyekre jut
tatni.
A fejadagok, illetve a fogyaszt
ható mennyiség 1917. évi augusztus
hó 15 ig a következő :
Hüvelyesekből (bab, borsó, lencse)
fejenVht
8 kg.
„
7 éven aluliaknál 4 *
tengeriből
l ’1 *
kölesből
b „
tatárkából
5 „
kávéból havonta, egy osaláduak tg*
nyolcad kg.
A burgonya fejadagának meg
állapításánál figyelembs veendő vaj
jón az illető szegényebb néposztály
hoz tartozik-e, tűért ebben az eset
ben napunkéul és szemé yenként
legalább 1 kg. veendő számadásba.
Cukorból az intelligens néposatály, beleérti a kereskedőket ós ipa
rosokat is, egy hónapra .személyen
ként 75 dekát, inig napszámosok bt)
dekánál többet nem vehetnek igénybe
Zsiradékét pedig egy személy
egy hónapra 70 deka disznózsírt, il
letve 50 deka liba zsírt, vagy 90
deka olvasztani való szalonnát vá
sárolhat.
A cukor, kávé ós zsirkészletek
csak egyes helyeken lettek összeírva,
a részben tehát biztosadat netu állván a hatóság ^rendelkezésére, jogá
ban áll az illetékes tényezőknek,
mielőtt a jegyeket az illetőnek kiszól
gáltatnúk, a háztartás készleteit is
mételten megállapítani.
A kereskedők kötelesek 1 raó
termázsáná! uagjobb készleteiket 15
nap alatt bejelenteni. Felhivatnak a
vasúti állomások főnökei, elöljárói,
hogy további értesítésig az illető ál
lomásra vonaton jött élei miszerint
érkezését az átvevő és mennyiség
megjelölésével a hatósággal hala
dóktalarui közölni. Kötelesége úgyis
az illetőnek, akinek az áru érkezik,
szintén azt e kobozás terhe alatt be
jelenteni.
H Í R E K .

— A tüdőbetegek gyógyítását és
á landó orvosi felügyelet alatt való
tartását célsó disentair as „Erzsébet**
közkórházban raiaden vasárnap és
csütörtökön d. e. 11—12-ig ingyeues
rendelést tart.
— Bemutat# szemle lesz február
8-án, amikor íb az 1899. évi születé
sűek kerülnek a sorozó biaottság elé.
— A moziban Wanda Freumanna! a főszerepben kerül színre pén
teken „Trón és szerelem" nagyhatású
dráma és a „Király idilleu**, melyben
főszerephez jut a magyar származású
híres raosÍ8ziuéss, Antalffy Sándor.
Szombaton a „Nordisk* újdonság,
„Trón árnyékában** ciraü újdonság
kerül színre megfelelő fényes, kísérő
műsor kíséretében. — Vasárnap 3
előadásban kei ül bemutatóra a Golem
viághirü létrehozójának, Wegener
Pálnak legújabb csodás alkotása, a
„Hegyek Ura** (HUbecáll násza).
■— Öngyilkosság. Steiner József
volt alsógjertyáni körjegyző, ki ellen
a hadviselés érdekei elleu elkövetett
bűntett miatt eljárás volt folyamat
ban és aki hivatalától ennek folytán
fölfüggesztetett, elkeseredésében az
elmúlt héten Kassán megraérgezte
magát és azonnal meghalt. A sze
rencsétlen ember özvegyet ós kilenc
árvát hagyott hátra.
— Uj postabélysgsk. A postaés távírda rendeletek tárának leg
újabb száma rendeletet közöl, amely
szeriut a Túli-féle aratási jelenetet
ábrázoló 15 filléres postabélyeghez
hasonló kivitelben uj 2, 3, 5 és 6
filléres postahely egeket bocsátanak
fokozatosan forgalomba. Az uj 2 fil
léres bélyeg színe rozsdabarna, a 3
illóresó vörösibolya, az 5 filléressé
sötét fűzőid és a P> filléres postabé
lyegek a jelenlegi készletek felhasz
nálásig forgalomba maradnak.
— A mezőgazdasági munkások
szabadságolása. Pécsből jelentik ;
Minthogy a mezőgazdaság külön
böző agaiban munkaerőkre vau szűk
ség, mint félhivatalosan jelentik, ez
arra indította az osztrás-magyar
hadvezetőséget, hogy tekintet nél
kül a most várható vetési szabad
ságolásokra,
katonai szolgálatban
áiló személyeket, amennyire a szol
gálat megengedi, a tavaszi mező
gazdasági munkák kezdetéig, feb
ruár hó 15 ig szabadságolja, hogy a
szabadiáguk ideje alatt eddigi foglalkozábUáat gyakorolhassák. A le
génységet azonban erre a célra csak
&z esetben lehet szabadságolni, ha
ellátását szabadságolása ideje alatt
kellően biztosítja.

Péntek, február 2.
— Megölte a gyermekét. Borzaimai bűnténynek jutott a véletlen
folytán nyomára W a r n e r Miksa, a
„Zemplén" üzletvezetője. Kedden
reggel ugyanis bizonyos jelekből azt
következtethette,
hogy
cselédje
F i ó k Mária gyermeket szült és azt
a lakás félreeső helyén elpusztította
Bár a eselód terhes állapota a ház
nál senkinek sem tüut fel s sz ív ós
természeténél fogva szülés utáni fájdalmait annyira eltudta palástolni,
hogy kora hajnalban még Borsiba
ment tejet hozni s ouuau visszatérve
a pincéből többször fát és szenet
hordott fel, mégis a rosszul eltüu*
tetett nyomok büuössége mellett
tettek nyomós biaonyságot Nyomban
jelentést tett a rendőrségnek, amely
a rögtön megejtett ojyornoiús sorsú
kétsógleieu bizonyítékokat szerzett
arra, hogy a eaelééUeány hajnalban
szült gyermekét megölte és azt as
udvar félreeső helyén bedobta. Fiók
Máriát — aki gyermekgyilkesságért
már egy évi fogházra volt ítélve —
a kórházban ápolják, ahounau felé
pülése utáu átkisérik az ügyészség
fogházába.
— Nem emelik a liadisegélyt.
Ilire jwria, hogy a pöuzügyiuiiuazleruun az összes pénzügyi hatósá
gokhoz ós szervekhez leiratot iutózett
s abban sürgeti, hogy a hadisegóiy
ügyet vegyek beható tanulmány ozss
aia s esz.eioieikrői legyenek sürgősen
jelentest, mert a kormány ernelui
szándékozik a hadisegelyt. Akormány,
mint ertesüiüuk, ueiu bocsátott ki
ily rendeletét s ez a hir a pénzügyminisztériumnak 1916. évi március
navuban kibocsátott körrendeletével
azonos, de két évvel későbbi dátum
mal eiiaiva. A kormány legnehezebb
problémája ez, mert hiszen az az
összeg, amit a kormány hadisegé
lyekre naponkint kifizet, mar ma is
meghaladja a kétuultioketszazezer
koronát s ez az összeg, az újabb
oehivasok folytan csak emeikudui
fog. Akonuany ezen úgy segít, hogy
a hadsegélyzé hivatal támogatásul
Veszi igény he. Ez a hír sok szegény
asszony jogos reményét semmisíti
meg, kik a segély emelésétől várták
lanhatatiau helyzetük jobbraferdulasat. Mol’L a hadisegély a varosokban
annyira kévés, hogy abból megélui
csakugyan nem lehet a legegyszerűbb
igények mellett sem.

Jfémct és zongora tanv á lítást
lal
tíerm anu Berta J ó k a i-u . 25.

Hirt adtunk annak idején arról,
hogy aa Országos Közélelmezési
— Katonai kitüntetések. A király
o o o o o o o o o
— Tilos a libát kukorioával tömni
Hivatal elnöke, abból a szempontból dr. Safir Sándor mentőorvosnak, az
bölosen kiindulva, hogy a háború Auguszta kórházvonat parancsnoká Nagyváradi jelentés szerint: báró
L ó n y a y -u tczó n
nyomasztó súlyát, egyformán visel nak a háborúban teljesített kitüuő Kürthy Lajos, az Országos Közélet
a z 5 2 . szám ú
nie kell az ország minden egyes szolgálatai elismeréséül a vilézsógi mezősi Hivatal vezetője rendeletét
lakójának, gazdagnak- szegénynek érem szalagján viselendő arany ér- intézett a városokhoz, amelyben
egyaránt, 10:1917. szára alatt kör derokeresztet adományozta. — A küzö.te, hogy a kukoricává! való
rendeletét intézett as összes hatósá király ifj. Steinhöffer Sándor tüzér liba tömést eltiltja.
e l a d ó . É r te k e z n i q
gokból, amely rendeletben a küz- főhadnagynak az ellenség előtt ta
— Érepónzsk Károly király fejével
asUksőgleti cikkek egyenletes elosz núsított bátor magatartásáért a hadi- Mi.it teljesen megbízható forrásból
u g y a n o t t le h a t .
q
tását kiváoja életbe léptetni.
ókitraónyea 111. oszt. érderakerusztet értesülünk legközelebb Károly király
Est a fenntebb érintett rende adomán vőzt a.
fejével teljesen uj arany- és ezüst
letet fogja megvalósítani a város,
— Arany vitézség! érem — tizes érmek kerülnek forgalomba. Szó van
amidőn a vármegye közéle mosési honvédeknek. Az ellenség előtt t»nu arról, hogy nagymennyiségű ezüst 1
Az Erzsébet- és Sennyey-utca
ügyosztályának felhívása alapján a sit.ott kiválóan vitéz magatartásuk és 2 koronást vernek a király raellUntén kívül, mindennemű hüve elismeréséül Boskó Mihály 10-ik | képével, tőt egy egész uj pénznemet sarkán levő
lyetekre az abból készült őrlemé houvúlgya’ogezredbeli tart. zászlóst, is, félkoronás (ötveu filléres) ezüst
nyekre, tengerire, cukor, kávé, kö valamint Schtip Frigyes népfelkelő pénzt. Kisebb mennyiségben — inkább
les, tatárka, burgonya, zsír és ol tiszthelyettest a lO.-ik népfölkelő csak aa időbeli folytonosság kedvéért
vasztani való szalonnára a jegy parancsnokság nyi vántartásában az arany 10, 20 és 100 koronások is ki május 1-től kiadó. O lchvZ ry
rendszert fogja életbe léptető
arany vitézséui éremmel tüntették ki fognak kerülni a pénzverdékből.
L a |P » Alsóbereczkj, Zsaró.
FelllCs izarkesztö: Landesmann Miksa
Nyom nod Landeamann Mik*. (» Társa könyvnyomdáidban Sátoraljaújhely
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