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Papirlöveg.
(L . B.) A rotációs újság papír- 

bajok elmérgesedéséért egy lő 
városi estilap Pallavicini állam
titkárra igyekezett hárítani az 
ódiumot. A dolognak az a része, 
hogy mennyire nem Pallavicinin 
inult, hogy a bajok elmérgesed 
hettek, már tisztáztatott. Kiderült, 
hogy ha Pallavicini akarásán és 
energiáján fordulhattak volna meg 
a dolgok, soha ennyire nem ju 
tottunk volna. Es hogy most már 
komolyabb mederbe tereltetett a 
kérdés, mintsem hogy azzal sza
badna bibelednünk, mit kellett 
volna csinálni, mert most arról 
van szó, mit kell és mit fognak 
csinálni, — én inkább egy saját 
ságos tünetre akarok rámutatni. 
Arra, amelyikre éppen a Pallavi 
cini-féle élezett támadás irányítja 
a figyelmet.

Van a munkapártnak egy 
úgynevezett „sajtófőnöke" — 
Klebersberg Kunó gróf; a tóvá
rosi zsurnaliszták jól ismerik a 
„sajtófőnök" íróasztalától egy-egy 
redakcióhoz vezető szálakat és 
jól ismeri ez a zsurnalisztika azo 
kát a rugókat is, amelyeket Kunó 
gróf ur elhatározásait mozgatják. 
A gróf ur, annak előtte minisz- 
teselnökségi államtitkár, bizonyára 
kíméled szempontokból — és ez 
szép vonás — nem a sajtóiroda 
vezetőjét felelteti. Mert, nemde, 
ez volna ugyan a természetes, 
ámbár vele szemben is éppen 
olyan igazságtalan, mint Pallavi 
cinivei szemben.

A gróf ur az államtitkárságban 
utódját vonja kérdőre, ahogyan 
teszi, értve az ügyetlenséget, arra 
vall, hogy a gróf ur — magya
rán szólva — igen „fenheti a 
fogát" az utódjára. Csak a tü
relmetlen harcos képes akkora 
ügyetlenségre, hogy éppen ott 
támadjon ellenfelére, ahol az el
lenfelének még csak meg sem 
kell szólalnia, hogy a mellette 
szóló igazság, egyszerűen nevet 
sége.sé tegye a támadót.

így fordulván a dolgok, való
színűnek tartom, hogy a gróf ur 
menekülni szeretne a látszatától 
is annak, hogy ő, vagy fullajtárja 
állana a támadások mögött j ezért 
is szükséges volt, hogy rávilágít
sak politikai életük ez uj relációira. 
Annál szükségesebb, mert éppen 
a kormányt támogató pártok 
egyik orgánuma

mivelhogy Kunó gróf uraimék a 
vidéken székében kutatgatják, a 
hol és melyik ponton vehetnék 
észre Pallavicini keze nyomának 
valamelyes ügyetlen mozdulatát. 
£s nyilván e buzgalmuk meddő
ségének tulajdonítható, hogy seb
zésre képes acéllöveg helyett pa 
pirlövegre voltak kénytelenek fa 
nyalódni.

— nov. 7,
Városi képviselőtestületi 

ülés lesz ma délután 4 órakor a 
városháza tanácstermében. A tárgy* 
sorozatlontosabb pontjai. Az 1917. 
évi háztartási és az alapok költ
ségvetési előirányzata: A mozgó 
fénykép színház bérletének meg
hosszabbítása illetve házi keze 
lésbe vétele A  Bodrogközi Gaz
dasági vasút vonalának Sárospa 
taktól—Sátoraljaújhelyig való ki
építése. A villany világítási rt. egy 
ség ár felemelése iránti kérelme. 
Polgármesteri jelentés a város 
lakosságának élelmezése tárgyá
ban. Törvényhatósági határozata 
számvevői állás rendszeresítését 
illetőleg stb.

Hatalmas szövetségesünk Né
metország már imponálóan . feuyes 
választ adott a kérdésre, amikor a 
közelmúlt napokban le7árt hetedik 
hadi .ölesönben újabb milliárdokat, 
tizenkét és fél milliárd márkát bocsá
tott a hadmüve'ésQök rendelkezésére 
Ausztria ugyancsak nagym értékben 
készül a hadsereg pénzügy tám oga
tásra, rajtunk a por, hogy a nemes ál
dozatkészségből vissza ne raaradju ik.

Az előző hatrendbeli hadi öl- 
Cíön papirjai m ár annyira átmi-ntek 
a közforgalomba, a kötvények jó 
sága és biztonsága o !y ismert, hogy 
közönségünknek e tekintetben ú jat 
a ’ig mondhatunk, de felesleges is. A 
magyar nép, amelynek tekintélyes 
része talán éppen a háborúból kifo
lyólag anyagilag kedvező helyzetbe 
jutott, ezúttal is ludui fogja köte
lességét és filléreivel tömegesen si
etni fog vérei, katonáink segitsó 
gére.

lehet vásárolni, sokkal nagyobb a
kereslet.

— Legközelebb rendelet jelenik 
meg, amely az összes ruhaszövetek
bejelentését kötelezővé teszi, kivéve 

luxusszöVeteket. A Cipőközpout 
egyidejűleg megszűnik, illetőleg be
olvad a N épruházati Bizottság m eg
felelő szakosztályaiba.

Segítsük katonáinkat.
— nov, 7.

Örömmámorban van az ország 
a legaljasabb ellenség veresége fö
lött. Maga a fiatal koronás király 
személyesen vezette a hadművele
teket, a történelem  a m agyar ka
tona hőstett -i m ellett a hős k irá’y 
nevét is feljegyzi. Hol vannak azok, 
akik a központi hatalmak gyenge
ségéről beszé t jk, állításaikat az ese
mények nemcsak jelenben, de a 
m u’tbau is mindig megcáfolták. Csak 
gondo'junk vissza arra, hogy vala
hányszor offenzívat indítottunk, az 
mindig sikerrel járt, jóllehet az el
lenség fölénye mindenben sokszo
rosan túlsúlyban volt.

Mi adhatta tehá t kezünkbe a 
győzelmet, nem mis, mint egészsé
ges ügyünk tud*ta, kiiüuo katonai 
vezetésünk és a polgári társadalom 
mindenkor lelkes odaadó támoga
tása.

Katonáink a háború negyedik 
esztendejében is rettenbetetlenül tel
jesítik kötelességüket, egyik a harc
te re t a másikkal cserélik £e>, nem 
ismerve időjárást, terepváitozást tűr 
nek nélkülözést és csak egyet t i l 
tanak a szemük előtt, a győzelmet. 
Lankad-e vájjon a nyugodt o tt

h o n á b an  élő társadalom, a po’gári 
az e stilapbó l k i-ilakosság  áldozatkészsége? Megvolt

indulva manővernek beugrott. | hatjuk-e támogatásunkat azoktól,akik 
. És hogv éppen a vidékről ook eddig nyugalmunkat köszönhet- 

mutatnak rá ezekre a dolgokra, tűk és akiknek jövőnket is köszönni 
tesszük ezt különösen a beugra- fogjuk? A válasz egyértelműig es k 
tott lap tájékoztassa okéból is. tavadé lelteü

Olcsó ruha és cipő
a kisembereknek.

— nov. 7.
Dr. Hantos Elem r kereskede

lemügyi állam titkár a Népruházati 
Bizottság megalakulásával kapcsola 
tus intézkedésekről a kővetkezőket 
mondotta :

— N épruházati Bizottság az ősz 
szes ruházati cikkeket lefoglalja, ha 
?z ország kevésbbé vagyonos nép- 
osztályainak szükségleteit m isként 
fedezni nem tudja. Egyelőre azon 
bán errői nii cs f-zó. Most a katonai 
és polgári gyárakban nagym ennyi
ségű posztót szőnek, ameiy előro- 
iáíhalóh’g elegendő lesz a legsür
gősebb szükséglet kielégítésére. A 
népruházati bizottság rendelkezésére 
készülő szövet egyform a raiuőségü 
lesz és a belőle készülő ruhák ön
költségi árban a szeréuyebb sorsban 
élők számára teszik hozzáférhetővé.

A cipőkérdést is radikálisan old 
juk meg. Az összes cipőanyag-.kat 
lefoglaljuk és egyrészt az iparteslü- 
letek, másrészt pedig a cipészek és 
csizmadiák között osztjuk szét és az 
uzsora m egakadályozására ellenőriz 
zük a kereskedelmet. A cipőellátás 
terén előreláthatólag hamarosan ja 
vulni fognak a viszonyok, mert most 
több állatot vágnak le és igy na 
gyobb mennyiségű nyersanyag ke 
rül forgalomba.

A szegényebb néposztályokat 
cipővel u ;yanugy látja majd el a 
Népruházati Bizottság, m int ruhára!. 
A ruházati cikkek vásárlásának ezt 
korlátozását, ami Ausztriában és Né
metországban már é le tbelépett, nem 
tervezzük. Cipőjegyek nem leszuek, 
mert az a véleményem, hogy az 
olyan árucikk

•  •
A Máv. és a tél. — A vo
natok és várótermek fűté
sének uj rendje. — — —

— nov. 7,
A ra, kir. állam vasutak igazga

tóságának értesítése szerint a rend
kívüli nagy szénhiány m iatt a vo
natok és az állomások fűtésénél a 
legmesszebb menő takarékossággal 
kell e 'járni.

Ennélfogva a kévetkező intéz
kedéseket te tték  :

A vonatokat csak akkor fűtik, 
ha külső hőm érséklet 6° C alá száll.

Azokat a helyi vouatokat, am e
lyeknek raenettartam a az egy órát 
meg nem ha'adja, egyáltalán nem 
fütik, kivéve az iskolás gyerm eke
ket szállító vonalokat, amelyek ezen
túl is füttetni fognak.

A váróterm eket csupán a csat
lakozási és elágazási állomásokon 
fütik, de C3ak akkor, ha a hőm ér
séklet legalább 0°-ra sülyed. A többi 
állomások váróhelyiségeit a folyó 
évadban egyáltalában nem fűtik.

A személyszállító vonatok rend
kívüli hossza miatt, a fűtés még a 
j-sízett korlátozott mérvben sem biz
tosítható, miért is í .z u tazó közön
séget saját jól felfogott érdekében 
uvomatéko3au figyelm eztetik, hogy 
m agát megfelelő ruházattal — bun
dával, lábzsákkal, takaróval stb. — 
lássa eh

Felemelték
a készültségi pótdijakat. 

• •
November 1-től magasabb 
fizetést kapnak a tisztek.

— nov, 7
Sm rm ai Sándor báró honvédelmi 

miniszter múltkori képviselőházi be
szédében kijelentette , hogy a közel
jövőben fölemelik a készültségipót- 
dijak, vagyis azok a tisztek, akik mö
göttes országrészben teljesítenek szol
gálatot, magasabb fizetésben fognak 
részesülni. Ezzel a kérdéssel foglal
kozott a legutóbbi közös miniszter- 
tanács, mely az emelés m érvét ille
tőleg teljes m egegyezésre ju to tt ké
szültségi pótdijakra vonatkozó ren- 

iránt, am it jegyekkel deletek ugv a honvédelmi, m int a

Lapunk mni színia i  oldal.
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kötös hadügyminiszter részéről most 
megjelentek és azokat a tegnapi 
napon küldötték meg valamennyi 
póttestnek igy a helyben állomásozó 
parancsnokságoknak is,

A rendelet szerint a készültségi 
pótdijak rangosztályonként a követ- 
keaőképen állapíttattak meg :

Tovább szolgáló őrmester napi 
50 fillér helyett 1 korona, rangsorba 
nem osztott havi díjasok 1 korona 
helyett 1 korona 50 fillért, zász’óso'<
2 korona helyett 2 koron 50 fillért, 
hadnagyok és főhadnagyok 2 korona 
helyett 3 korona 50 fillért, századosok
3 korona helyett 5 koronát, őrnagy 
és alezredes 3 korona 50 fiiér helyetti 
5 koroua 50 fiiért, ezredesek 4 korona 
helyett 6 korouát fognak élvezni.

A rendelet szerint a magasabb 
készültségi potdij már november 1 én 
életbe lépett és október 1-ig vissza
menőleg fizetik ki.

szüntették és helyettük bronzból, renosi cukorgyárban, a zsáknaosógé

H Í R E K .

— A király nevenapja. Az áruló 
olasz szövetséges elleu diadalma 
san előnyomuló vitéz hadseregünk 
vezérének IV. Károly királyunk 
nóvünuepét hálaadó Isten lisz 
teletekkel ünnepelte váró unk kö
zönsége. A felekezetek templo 
raaibau ünnepi istentiszteletek vol 
tak, amelyen hatóságaink és a hely 
ben állomásozó katonai parancsnok
ságok testületileg Vettek részt.

— Kinevezés. Nyeviczkey Liszló 
tb. aljegyzőt miniszteri segéd fogal
mazóvá neve?te ki a belügyminisz
ter és vármegyénk főispánja mellé 
titkári miuőségbeu szolgáatlételre 
beosztotta. A kinevezést várme
gyénk közönsége őszinte örömmel 
fogadta, mert abban egy mindenki 
által tisztelve becsült dolgos tiszt
viselő érdemeinek e ismerését látja

— Tiszteletbeli szolgabirakká ne
vezte ki vármegyénk főispánja szi
geti Barihos Tamás huaárhadnagy 
és Vágó Gyűl t honvédtüzérhaduagy 
közigazgatási gyakornokokat.

— A tüdőbetegek ré zére Iván 
Gyula, mint hegyközségi büntetés 
pénzt 5 koronát adott át nekünk, a 
mely összeget rendeltetési helyére 
juttattuk.

— Templomrablás. Keddre vir
radó éjjel eddig ismeretlen tettesek 
feszilő vas segítségével feltörték a 
református templom szárnyas ajtaját 
és a templomba behatolva a két p r 
sely mintegy 000 koronányi tartal
mát és egy 500 korona értékű tem
plomi térítőt elvittek. A gyanú sző- 
kött katonákra irányul, mert a hely
színen egy olyan imakönyvet ta
láltak, amelylyel harcba induló ka 
tonákat szoktak megajándékozni. A 
rendőrség a csendőrséggel karöltve 
erélylyel indította meg a nyomozást.

— Bronzbol lesz az arany vitéz 
sógí érem. Budapesti munkatársunk 
telefonálj*: A hadsereg főparancsnok
sága 21237 számú rendeletével közli 
a király ama parancsát, amely szerint 
a háború további tartalma a'att az 
arany vitézség! érmekveretesét be

készült bearanyozott érmet adnak 
azoknak, akiket az arany vitézségi 
éremmel tüntettek ki. Ezeknek azon
ban joguk lesz ahoz, hogy a há
ború után az ilyen érmeket arany
ból készült étf-v kkel cseréltessék ki, 
Ilyen értelemből okmány t is kapnak

—  A 10. honvédek özvegyei és 
árváinak alapja javára egy vada 
szalon összegyűlt úri társaság 54 
koronát küldött be nekünk, amely 
összeget rendeltetési helyére juttat
juk.

—  Tolvaj katonaszökevény. A
csendőrsé^ egy civil életben ké
ményseprő foglalkozású katonaszö
kevényt fogott el, akinél nagyszámú
idegen helyekről 
ta'áit. Az illető 
iajdoitosail rntg 
mert tűt ál itja,

származó dolgot 
'opott holmik tű

zni nem tudja, 
amikor azokat

több ház padlásáról összehordta, tel- 
j *sen részeg volt és igy m m em
lékszik, honnau hordta Össze azokat. 
A különböző tárgyak, ruhauemiiek 
a csend irségn ! vannak őrizet a'att, 
ahol az igazoit tu'ajdonosok jelent
kezhetnek.

—  A képtáriat, mely első rangú 
festőművészek alkotásait mutatja be 
váró Li ik müérlő közönségének csak

hó 10 ik napjának déli 12 órájáig 
murád nyitva. Eat avval a megjegy- 
ér.sel hozzuk o'vasó közönségünk 

tud imására, hogy használja ki a 
néhány napi időt a tárlat megtekin
tésre  és igyekez’.é< vásáriások al
tat a mübec3Csel b ró képeket va
rosunkban megUGani. A képtárlata 
Rákócsv-uton a Rílh B r.iát fele 
ház egyik üzlethely Gégében van 
elhelyezve is a k<pok pompás be
állítása Jlarmath Miksa műkereskedő 
közismert müizlését dicséri.

—  Árdrágítás Károly csapaike 
reszte kel. Az utóbbi időben több 
panasz t rkezi.lt a Hadsegélyző Hi
vatalhoz, hogy egyes kereskedők a 
Károly*c?apatki reszteket a megái la 
P'tolt két koronánál drágábban ad
ják e!. Az a kt resktdö, aki szalag 
nélkü i Károly-csapatkeresztért két 
koronánál többet kér árdrágítást kö
vet el. A Hadsegéd>ző Hivatal, _* 
mely a Keresztek kizárólagos ela
dási jogát gyakoro’ja, felkéri a kö
zönséget, hogy e z  áidrágitókat kí
méletlenül jelentse lel akár közvet 
lenül a rendőrhatóságnál, akar a 
Hadsegélyző Hivatalnál (V. Akadé
mia utca 17.)

—  Sok fém kell sürgősen a had
seregnek, mi rt is legközelebb uj 
rendelet jelenik m< g, amely o tár
gyak kötelező beszolgá'tatására szo
ros határidőt fog kiiüzni. Aki ön 
ként ajánlja fe1, vörösréz és sárga
réz, bronz, vürüsfém, a’pakka, pak- 
fon, nickel; a'uminiun.ból készült 
tárgyait, magasabb árt kap, mintaki 
bevárja a kénys»crbes*olgáltatást. A | 
fémö.ssz.drás cé'jaira mindenki össze- I 
írási lapot kap, amelyet pontosan ! 
kitöltve 8 nap alatt a városházára 
visszaküldeni köteles.

— Súlyos bahset érte Szájberth 
J nos 15 éves uiuncot, aki a szo

pok uél volt alkalmazva. Társának 
gondatlansága folytán a lendítő ke
rék elkapta és kezét, lábát össze
zúzta. Sulyo sérüléseivel a hely 
beli „Erzséb t“ közkórházba száili 
tották.

—  Meleg ruhaneművel ezidén is 
elakarj^ látni a hadsegélyző bizott
ság küzdő katonáinkat és hadi 
fogságba jutott véreinket. Evégből 
gondoskodott a bizottság arra, hotry 
a közönség kilónként 21 koronáért 
jéminőségü gyapjú fonálhoz jusson. 
Gyapjú fonálra a városháza 6 számú 
hivatalos helyiségében lehet elője
gyezni.

—  Fórfihullát találtak hétfőn 
reggel a kisáílomás melletti Hunyva 
hid alatt. A hulla, amint a vizsgá
lat inegál'apilolta éjjeli 2—3 óra 
óta fekhetett a vízben, arcra borítva. 
A testen semmiféle külerőszak nyo
mai nem voltak taláhatók. A sze 
mély azonosságát is sikerült megái 
lapítani. Az illető Ősze Lujos bőd 
rogszerdahelyi lakos, aki a helybeli 
Rokkantügyi Hivatal fertőtlenítő 
munkása volt és sul>os szivbajban 
szenvedett. Betegsége magyaráza 
halááual; természetes körülményeit, 
amennyiben a letevések szerint a 
hid szélén haladva erőt vett rajta

szivgörcs, élsz"diilt és az alacsony 
korláton át, a magas partról bele 
suhant a vizb°. A holtestet a halot
tas házba szállították, ahol ma fel- 
bonco’j ák.

A 65— 66. évbeli születésű 
felmentett népfölkelök. Tudvalevő eg 
az 1865 ben és 1866 bán született 
lópfőike őket néhány hónappal eze üt 
szabadságoltak » katonaságtól. Az e 
korosztályba tartozó népfulke'ők kö
zött tokán vannak felmentve és vitás 
volt, vájjon e fel in ütőitekre is vonat 
kozik-e a szabadságolási rendelet, 
illetve ez óvfolyambeli felmentett 
népfö keio î kötelesek-e újból kórul 
■nezui a szolga attól való meuiesité- 
sükel. Az a kérdés is vi'ásvo't, vaj 
jón a katonaságtól el szabad.sá o t 
eme koto;ztáiybeli népfelkelők szintén 
kötelesek-e felmentésért folyamodói. 
Ez ügyben az aradi iparkamara kér 
dést intézi tt a keres ktdelmi és a 
honvédelmi miniszterhez, aki a kö 
vetkezőiig döntött: Az 1865 ben és 
1866 bán született népfölkelök sza
bi dságollatásukkal a nem tényleges 
viszonyba helyoztelvén, ezidőszerint 
nem tekintendők katonai szolgálatra 
bevonható egyéneknek, polgári aik l 
máz -sukban való m eghagyásukat tehát 
felmeutés utján nem kell kérelm zni- 
ök Ennek szükségessége csak akkor 
marül fel, ha ezen évfo1 vamok eset

leg újból behívatnának, de érdekejfc 
akkor is, meg volnának óva azzal is 
hogy indokolt kérelmeknél felmenté
sük elintézéséig bovárási engedély, 
lyel láthatók el. Azok érdeke sincs vc» 
szereztetve, akik szabadságolásuk 
előtt határidőhöz kötött felni elffésbt n 
részesülnek, mert bármikéntszól a reá
juk hozott felmentési batáridő letel
tével ezidőszerint bevonulni nem köte
lesek.

—  Fehérneműt a hadseregnek 1 A
hadvezetőség ismét a magyar tár
sadalomhoz fordu1, még pedig fon
tos kérdésben : hadseregnek fehér
neműre van szüksége ! A készletek 
fogyóban vannak, az anyagok fel
dolgozása e muükáshiáuy következté
ben megvan nehezítve, úgy, hogy a 
fehérncmüszükséglet gyors kielégí
tését csak az ország lakossága biz
tosi th alja. A honvédelmi miniszté
rium Hadsegélyző Hivatala országos 
akciót indít a fehérueraüek gyűjté
sére. Színre és minőségre való te
kintet nélkül minden U x'ilterraéket 
szívesen fogad, a fősulyt azouban 
vászonaemütíkre fekteti. A gyűjtés 
módozatait a Hadsegélyző Hivatal 
falragaszok és « hírlapok utján leg
közelebb Közö ni fogja. Addig is 
mind nki gondoljon a fronton kütdő 
hősökre, a kórházak betegeire és 
készítse elé szeretettel, nélkülözhető 
fehérneműi'.

Felelős szorkosztő: 
Szerkesztő:

Lantíesmaim Miksa, 
György Lajos.

j l íü v é s z i  Képtárlat
Rákóczi-utcza (Róth Bernáth féle 
házban) f o l y ó  h ó  1 0 - ig
Benczúr Bíla, Háry Gyula, Edvi Illés 
Aladár, Nyilassy Sándor, Olgyai Viktor 
Kezdi Kovács László, Boemmi Rítta, 
Reinen Istvánfi Gabriella, Briick Her- 
miu, Molnár Z. János, Berkes Antal és 
számos művész válogatott müveiből. 

Nyitva
d. e. 9—12-ig, d. u. 3—7-ig.

Beiépli díj S0 fillér
a helybeli Vörös Kereszt javára.

Szives pártfogás kér

HARMATH MIKSA
budapesti műkereskedő

t. bej. ezég.

Hirdetmény.

Jó házból való fiú

aranyműves tanulónak
fizetéssel felvétetik.

Czim .* a kiadóhivatalban.

Ü \ f i \

Sáli ala- 
752. sz.

Néhai R-ichard Dávid és neje szül. Zinner 
pitványi tömegéhez tartozó és a sátoraljaújhelyi 
betétben 2480, hrszám alatt felvett pince az „Ungváron“ 
eladó. ^

Venni szándékozók felhivatnak, hogy ajánlataikat (/) 
1000 korona bánatpénzzel alólirottnak 1917. évi novem- Jíf 
bér hó 10-ik napjág adják be.

Dr. H a a s  B e r ta la n
ügyvéd,

alapítványt kezelő biz. tag.

Ó v á s ! Rájöttem, hogy az általam  gyártott 

,  fcJ}ToÓÍanO~&íu6speCÍaíUéíí 'StivarRafíüvclync/i
u t d n s n l a i  v a n n a k  f o r g a l o m b a n ,  a m e l y e k  e l t e n  e g y e d ü l i  f  %  /

v é d e l e m  a  v é d j e g y  a u  a l á í r á s o m  p o n t o s  m e g f i g y e l é s e  ^  ^
A  V É D J E G Y .
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