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A választójog
kérdése dönti el a magyar politi
kai élet legközelebbi fordulatát. 
A választójog az a kérdés, inely- 
nak megoldása nélkül belső poli
tikai életünk megnyugvása el sem 
képzelhető. A kérdés elintézését 
elodázni, halasztgatni többé nem 
lehet. Azok a szeles néprétegek, 
melyek eddig szenvedtek, dolgoz
tak és tűrtek, most már emberi 
öntudatra ébredtek és a konzer
vatív feltogások ócska épületének 
kapuit döngetik acélöklökkel. Az 
épület, melyet avult hagyomá
nyok poros mohos köveiből hord 
tak öesze recseg — ropog, a de
mokrácia vihara mindennap leso
dor belőle egy falat.

Emberibb jog alig lehet, mint 
az, amelyet a háborúban ezersze
resen megszenvedett nép követel. 
Azt akarja, hogy embernek ismer
jék el, akinek ne csupán a gyöt
relmek eltűrésében, ne csupán a 
munka terheinek viselésében, ha
nem ahhoz ts jussa legyen, hegy 
részeié legyen azon állam jo 
gainak, amely állam földjéért és 
életéért a legnagyobb áldozato
kat hozta.

A magyarság jövőjének az 
erejét az azoknak a százezrek
nek frias kedve és munkalen
dülete adja, akik meglátják, hogy 
a szegénység, a munka nem mos 
tolta sorsra Ítélnek, hanem meg- 
WcciQlétt, emberiéget izereznek.

A T álnető  jog k érd é ic  útban 
Vak a g y ő ri m ig e ld á i leié. A 
parlament önmaga fogja elbírálni,

Nők az alkotmányban.
Irta : Baza Béla.

Iléglepstésül saolgá t a Vátzonyi 
fái® válasató jogi törvény tervezetnek 
az a róiBH, mely a nőknek biionyos 
Mértékben válaartójogot, ad Amiről 
eddig o#ak nevetve beszéltünk, va
lósággá kéielil válni : szavazni fog 
nak a nők is, sőt megválaszthatok 
képviselőknek.

Sietek kijelenteni, hogy én a 
legnagyobb rokouizeovvel fogadom 
ezt a javaslatét. Éa bive vagyok a 
nők teljes pelitikai agyeujeguiitáiá- 
nak. Ami első pillanatban biaarrnak, 
különösnek, s talán fescélyezőuek 
tűnik fel : a nők aktív részvétele a 
politikai életben, — az csak látszat, 
az csak a megszokás ős előítélet 
benyomása, melynek logikus alapja 
nincs.

Mily hatalmai mérifdldja'zt ez 
a lépés a női emancipáció terén !

A nők az emberiség egész tör
ténete folyamán a férfiakká1 szem

alkalmas-c a nagy kötelezettség j 
teljesítésére? Meg tudja-e érteni; 
az uj világ uj szavát, az uj em-1 
berek uj érzéseit ? Ha erre kép
telennek mutatkozik, el kell tűn
nie az útból, jöjjön a másik, ame
lyik alkalmazkodni tud a változott 
időkhöz.

A választói jog törvényben 
le»z. És ha ez a parlament ennek 
útját akarná állani, a nemzetet 
kell megkérdezni. Ha másképpen 
nem, választatni kell. Azok a hon
atyák, akik azt hiszik, hogy ne
kik arra adtak megbízást a vá
lasztóik, hogy megakadályozzák a 
fejlődést, hadd kérdezzék meg a 
választóikat. Ámbár kedvük nem 
egész lesz hozzá.

A leszerelés
A fronton és a 
hadtdpterületen 
megkezdik az Idő
sebb legénység 
e l b o c s á t á s  át.
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A leszerelés programrajának az

a része amelyet Alább kosiunk, a 
Indvis lés érdektiuek sérelme nélkül 
közölhető u ;y a hadba vonult kuto- 
nák itthon maradt ér aggód 5 hozzá- 

; tartólóival, mint átokkal a ka 
fonákkal, akii remegve várják, mi
kor érkezik el az id>-je annuk, hogy 
ismét visszatérhetnek tűzhelyükhöz 
éa polgári foglalkozásukhoz.

Az most a lege! ő kérdés, hogy 
imilystt lesz a katonai Usaereléi. 
Vajjoa disda'mas raeoetbsn, lábaik

alatt rózsákkal, tajtókozó paripák há
tán jönnek-B liAza Ők, a harcterek 
hősei, avagy pedig egyszerű elbo 
csátó irás less-e a zsebükben és min
den parádé nélkül fordulnak bu a 
régi nem látott házak kapuin.

Kétségtelen, hogy ezeknek a 
kérdéseknek megoldása nagy gondot 
okoz a hadvezetőségnek, mert hi
szen a katonai leszerelés katonai 
munka még, utolsó munkája a leg
főbb katonai parancsnoknak. Nem 
lesz könnyű dolog leszereltetni a 
több milliós hadat, amely több ezer 
alakulatból, fegyver- és csapatnera- 
bői áll és amelyben a tizennyo'oz 
éves kortól az ötvenkét esztendős 
korig minden egészséges férfi szol
gálatot teljesít. Ha már vannak is 
kész tervek a leszerelésre, soha sem 
lehet tudni, hogy vájjon az utolsó 
percek eseményei nem teszik-e szük
ségessé, hogy e terveken lényeges 
változtatásokat eszközöljenek.

T'ibb mint valószínű, hogy a 
lesctrelést az ötven éves népfelke
lőknél kezdik el és bizonyos, hogy 
egyelőre az ötven esztendős népfe- 
keíőktől visszamenőleg egészen a 
harminckét esztendős korig minden 
olyan népfelkelőt, aki a fronton 
vagy a hsdtápterületen teljesít szol
lá  atot, haza fognak bocsátani. 
Ugyanez történik még azokkal is, 
akik hasonló korban idehaza van 
nak és al inek pótlására a fiata 
labb legénységet használják fel. A 
tisztek közül elsőknek szintén az 
idősebbek, a harmino-ötven évesek 
szerelnek le, de nincsen kizárva, 
hogy ezeket a tiszteket felkérik, mi- 
izeriut a telje* leszerelésig maradja 
nak meg beosztásaikban.

Ha már most a leszerelés te eh 
nikai részéről akarunk beszélni, fel 
kell világosítani az embereket arról, 
hogy ne gondoljanak arra miszerint 
most is, mint hajdanábau, a harctér
ről hazatérő csapatok diadalmas be- 
vonu'ásokat tartanak majd az egyes 
városokban. A leszerelést egyszerű
síteni fogják, o'yan módon, hogy 
már a hadtápterületen leszerelik a 
legénységet, elveszik tőle a puskát 
és egyéb felszerelési tárgyakat. Az 
igy leszerelt katonák ott Írást kap- 
uak, amely igazolja a leszerelés első 
stádiumát. A frontokon ezalatt össze
gyűjtik majd a leszerelt katonáktól 
elszedett fölszerelést, amely hosszú 
időkig szomorú emléke lesz még en
nek a borzalmas háborúnak.

Nagy gondot okoz a leszerelés 
folyamata idehaza is. A leszerelt 
katonáknak polgári ruhát, cipőt fe
hérneműt és kalapot kell majd adni. 
Valószínű, hogy a póttestekuél levő 
felhalmozott ruhák nincsenek ma 
meg kellő számban, úgy hogy vagy 
készpénzben, vagy nyersanyagban 
kell majd a katonai kincstárnak kár
térítést adni. Bizonyosnak látszik 
azonban az i«, hogy a drágaság még 
a lőszer-lés idején is oiyau nagy fo
kú lesz, hogy készpénztérítés ellené
ben ahg lehet majd ruhát vásárolni 
a háborúból hazatérő rokkant kato* 
náuaV. Talán segít a helyzeten a 
katonai kincstárnak az a tervbe vett 
intézkedés**, amellyel a legénység
nek a leszerelés után hat heti zsol- 
dot és étkezési pénzt utal ki.

Miudeu bizonnyal gondoskodás 
j történik e tekintetben majd a tisz
tekről is, hiszen ezek nagy része 
szintén olyan sorsba jutott, hogy

alig tudnánk a legújabb időkig női 
művészekre. SŐt a női nemnek o'y 
gáláns tisztelője is, mint Cyranó, 
udvarias szavakkal állapítja meg ezt 
a szellemi derninuciót : »Szép höl
gyeim, ragyogjanak mint angyalkák 
az égen . . . csak ue kritizáljanak !»

Hogy van é valami átlagos ki
hatása az agyvelő su’yában jelent
kező ezen különbségnek a nők szel
lemi uivójára, szemben a férfiaké
val, — nem lényeges kérdés. Vég
eredményben, ha igaz is, hogy a nők 
a tapasztalás szerint a szellemi élet 
terén eddig elmaradtak a férfiaktól, 
annak egyik főokát abban kell meg
találnunk, hogy a férfiak egész a 
legújabb időkig uera is sok alkal
mat adtak a nőknek arra, hogy te
hetségeiket kimutathassák, fejlesszék, 
érvényesítsék. — A jövő nagy tár
sadalmi és politikai problémája : az 
erők felkutatása, kihasználása, az 
egyéni tehetségek érvóuyegitéae. 
Nos, ha az uj áramlat parancsoló 
módon írja elő, hogy sem a bodzái- 
újlaki tót anyanyelvű polgártársnak, 
sem a gyárvárosok elvtársinak egy*

9

A világ urai a férfiak voltak, s a 
nők osak úgy tudtak egyes esetek
ben érvényesülni ha a szerelem és 
érzékiség közvetett eszközeivel szin
te észrevétlenig ráerőszakolták aka
ratukat a férfiakra.

Vájjon volt é vagy van é en
nek a jelenségnek : a nők ténybeli 
iuferioritásának valami természettől 
adott a’apja ?

Kétségtelen lény, hogy átlag
ban a női fizikum arányaiban kisebb, 
fejlettségében gyengébb mint a fér
fié. — A fizikai, a nyers erőn a]a- 
puló {elsőbbségnek a férfiak részé 
rŐl tehát már meg volna a kiinduló 
pontja. És ha látjuk azt, hogy * 
férfiak egymás között is különös 
előszeretettel, és szinte rendszeresen 
érvényesítették az erősebbnek az 
izmosabbnak a jogait, elnyomták, 
jogokhoz nem juttatták, vagy jogok
tól megfosztották a gyengéket, —■ 
noiodjárt nyilvánvalóvá lesz annak 
az alsóbbrendű helyzetnek a titka 
amelyben a nők az egész történe
lem folyamán éltek.

A férfiak ÖnrÖk és erőszakosak,
Ltpoalt nai (tárna Á cTJIl,

— a nők gyengék ó* szelídek, — 
könnyű munka volt tehát égi pa
rancsként, természeti rendeltetésként 
hirdetni a társadalmi törvényt a nők 
jogtalanságáról, akik csak a férfiak 
gyönyörűségére 8 az emberi faj fen- 
tartására vannak a földön. — Régi 
törvények, még a műveltebb népek
nél, sőt a rómaiakkal is, szinte bru 
talis hatalmat adtak a férjeknek 
nejeik felett. — És ime, mint igen 
sok társadalmi berendezkedésnek, 
ennek is ampán a fizikai erő volt a 
szülő oka.

Hogy azonban a gyengébb fizi
kum ue egyedül álljon a férfiak 
igazságtalanságának a mentségére,
— megmérték az agyvelők súlyát 
is. Innen tudjuk, hogy a férfiak 
agyvelejónek átlagos súlya 1200 
gramm, a nőké 1000 gramm. Nos hát, 
ez a 200 grammnyi differencia vol
na bizonyíték, hogy a nők ilyen 
arányban szellemileg is inferioritás 
bán vannak. — És tényleg a férfiak 
szeüemi téren sem engedték közei 
magukhoz a nőket, s ha Sappho nem 
énekelt volna, még hivatkozni is

/
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társadalmi állásának raegfele’ően 
aligha tudja majd magát felruházni. 
A terv as hogy a leszerelt tisztek* 
nek legalább hat havi fizetést és öt- 
hatszái korona polgári ruházati se
gélyt adnak.

A tiszteknél fontos és lényeg
bevágó kérdés a véglegesítés Ugye 
is. A hadvezetőség a tiszteket, kü- 
lösen a 20—20 éves fiatal tiszteket 
fel fogja szólítani, hogy lépjenek be 
a hadseregbe. A tisztek előtt igen 
szép karrier áll, gyönyörű pálya kí
nálkozik részükre. A ténylegeses
hez azért is kedvot fognak majd 
kapni a tisztek, mert háború után 
lényegesen javítani fogják a tiszti 
fizetéseket. A leszerelési reudelet 
részletesen felvilágosítja majd az ifjú 
tiszteket mindama kedvezményekről 
és előnyökről, amelyeket nekik a 
katonai pálya nyújt.

Változtatnak a tisztek házassági 
óvadékáuak mai rendszerén is. A 
mostani óriási kauciót megszüntetik 
és helyébe rangra való tekintet nél
kül egységes reudszurt léptetuek. 
Hir szerint egy formára 0000 koiona 
lesz a nősülendő tisztek házassági 
óvadéka.

A teljes leszerelésig a tartalékos 
századosokká és népfelkelő százado
sokká kinevezett főhadnagyuk rang
jukat megtartják és továbbra is ka
tonai szolgálatot teljesítenek. Ezeket 
a századosokat felkéri a hadvezető 
ség arra is, hogy lehetőleg legalább 
három évig maradjanak meg még a 
katonaság szolgálatában.

Uj rend a malmokban.
•  •

Iáit tapasztaltak a malomvizsgálatoknál?
— jan. 26.

Az országosan végrehajtóit ma
lomvizsgálatok leszűrt tanulsága a 
közélelmezési miniszteri arra indilot- 
tz, hogy újabban rendelkezéseket 
adjon ki a malmokra vonatkozólag. 
Ezeket a rendelkezéseket ma küldte 
meg a miniszter a vármegye alis
pánjának.

Kifejezi a miniszter, hogy tudo
mására jutott a vizsgálatok alkalmá
val, hogy a vámörlő malmok tulaj
donosai házi és gazdasági szükség

let címén vámkeresetükből számos 
esetben lényegesen nagyobb menyi- 
sóg visszatartására kaptak engedélyt, 
mint szabad lett volna. A váraga- 
bonával aztán sertéseket hizlaltak, 
sokszor jóval többet, mint a megen
gedett mennyiség,

A miniszter utasítja az alispánt, 
hogy a malmok házi és gazdasági 
.szükségletét zár és szalunua dolgá
ban állapítsa meg és szerezzen tu
domást arról, hogy nem folytatnak-e 
mog nem engedett mértékben ser- 
téshizlalást. Amennyiben ez megál
lapítást nyer, fogla’ja le a szükség
leten felü-i mennyiséget.

Arról ia értesült a miniszter, 
hogy gyakran nem az alispánok, ha
nem a helyihatóitágok állapítják 
meg a gabonamennyiséget, melyet 
a malom visszatarthat. így sokszor 
hibás alapon állapítják meg ezt • 
mennyiséget, az^rt a miniszter fel
hívja az alispánt, állapítsa mt g, 
hogy a megye területén levő mal
mokra ki engedélyezte a malmok 
szükségletének a vámbevételből va
ló fedezését. Araeuuyiben nem maga 
az alispán, úgy az engedélyeket ve
gye vizsgálat alá s ha nem megfe
lelők, hozzou újabb határozatot. Az 
alispánnak részletes kimutatást kell 
beterjeszteni a malmokról.

Tapasztalták a vizsgálatoknál, 
hogy igen sok Őrlési tanúsítványt 
meghamisítottak. Etért a hatóságnak 
betűkkel is ki keli Írni az őrlendő 
mennyiséget. Több molnár az olyan 
gabonára, melyet őrlési tanusitvány- 
uya! igazolni nem tudott, azt mondta, 
hogy rostálás végett vau a malomban. 
Hogy ezen a cimeu visszaélések eiő 
ne fordulhassanak, ezentúl gabonát 
rostálni is ejak uugtdóüyel lehet.

A visszaéléseket elősegíti az a 
körülmény is, hogy a molnárok egy 
része nem tud irui és olvasni s igy 
az előirt Őrlési küuyvet se tudja ve 
zelni. E rendelte a miniszter, hogy az 
olyan malmokbau, ahol napi 30 mé
termázat gabouat őrölnek s ahol a 
tulajdonos uetu tud irui, olyan veze
tőt kell a kalmazui, akiaaz őriéti köny
vet vezetni képes. Kisebb malmok 
kötelesek ezt uapouta valakivel el
végeztetni. Azt is tapasztalták, hogy 
az őrlési tanúsítványokat nem keze 
lik a malmok rendesen. A miniszter

éni képessége kihasználatlanul, vé
leménye raegkérdezetleiiül ne ma
radjon, — azt hiszem nagyon indo 
kolatlau volna a szükkeblüség, 
amely nem volna kiváncsi annak a 
tanárkisasszonyoak a véleményére 
és képességeire, aki a történelemből 
vagy a fizikából tart előadáso
kat.

Én sok jót várok a nők aktív 
részvételétől a köié’etben. Hogy a 
férfi társadalom mennyire volt e te
rén megbízható, azt látták a múltból, 
s látjuk abból a drákói rendszabá
lyokból, amiket Vázsouyi, nagyon 
helyesen, kéuyteleu a tervezetében 
felállítani, hogy az egyesek véle
mény szabadsága raegóvassék. A 
férfiak a választási küzdelmekben 
csekély kivételektől eltekintve két 
nagy táborra oszlottak : a megvesz 
tegetŐk és a megvesztegetettek tábo 
rára. — Talán helyes is volt, hogy 
eddig esekben a gyönyörű küzdel- 
raekben távoltartották maguktól a 
nőket. Erre az etikai magaslatra ők 
csakugyan nem tudtak volna föle
melkedni.

Én a nőkben sokkal több m.'g- 
bizlntóságot, több gerincességet is
merek mint a rérfiakb*n. A nő sen- 
sibilisobb, lelki benyomások iránt 
fogékonyabb, eszméivel ssemben ki
tartóbb és sokkal inkább hű. Külö
nösen az orosz ditfkkis&sszonyok 
pé'dájából veszem tanulságot, akiket 
Turgenyev regényeiből, (akinek mel- 
lecleg mondvs : két kilót nyomott 
az agy veleje) ó.s Kropotkiu írásaiból 
ismerek.

Azoktól p-dig, akik a nőiessé
get féltik a nők uj politikai szere
pétől, — eaektől a kényes Ízlésű lo
vagoktól azt kérdezem : nem lapi 
meg lelkűket soha a könyörületes 
aggódás a nőiesség iránt, amikor 
látják a nők ezreit és millióit nehéz 
fizikai munkában tönkreraenni, elsor
vadni, elosunyu'ni ?

utasítja az alispánt, hagy erre szigo
rúan hivja fel a malmokat, úgyszin
tén arra, hogy a Haditerménnyel 
szerződ 8w.s viszonyban álló malmok 
a hozzájuk utalt gabonát mindig a 
kormányrendeletben előirt százalékig 
őröljék ki, még aa esetben is, ha az 
illetékes megye területén elrendelt 
kiőrlési arány eltér is a központi 
malmokra előirt százaléktól.*

A vámot tisztítás előtt kell ki 
venni a mo'uároluak, akik nem tart
hatnak igóuyt a vámdijou kívül ke
zelési, szitálási, őrlési stb. díjra. A 
koptatási hulladék szintén az őröl- 
tetőt illeti. Eszerint minden méter
mázsa gabona után 10 százalékos vám 
és 2 százalékos poriás esetében t i  
őröl tető félnek legalább 88 kg. Őrle
ményt keli visszaadni.

A felemelt
telefon díjtételek ! 

• •
M ennyibe kerül 
egy beszélgetőt?

— jan. 26.
Mint anaak idején közöltük, e 

hó 15-én magasabb telelőn díj
szabás lépett életbe, A beszélge
tések dija a beszélő állomások 
közötti távolság alapján lesz ki
számítva és teljesen megszünteti 
az eddigi; általánosságban megál
lapított egyöntetű beszélgetőit di 
jakat. Olvasóink érdekeit szolgai
juk, amikor a díjtételek labirintu
sában kivezető ut gyanánt, a fon
tosabb állemások es városunk 
közötti beszélgetések diját alan
tabb közöljük :

Egyszerű 3 perces beszélge
tés dija :

Sátoraljaújhely kapcsoló állo
másról
Sülj helyről - - Csörgő 25 flll.

„ L. alsómihá 25
„ Tőketerebt'S 50
„ Gálszécs 60
» Nagyraihály 50
N Homonna 100
H Meiőlaborc 1 00 ■
n Paruó 50 9„ Síinna I'OO 9„ Szffopkó 1 00 n
n Takosáuy 100 „
„ örmeiő 60 n

Tavarna 1-00 M
» B. s*erdahe!y 25 9
n Szoraotor 21
n Perbonyik 60 n
n Király heiiuec 50
n Csap 50 „

Uugvár 100 n„ Munkács 1 00 n
a Kassa 50 fí
n Sárospatak 25 n
11 Tolosva 25 n
» Szerencs 50 *
» Tokaj 50 »» Erdőbénye 25 >
» Mád 50 n

Tareal 50 *
n Legyesbénye 50 i»„ Tisza'uca 100 »
» Nyíregyháza 50 >
n Miskolce 1 00 n
» Budapest 300 n

H Í R E K .
— Kitüntetés. A király, a hábo

rúval kapcsolatban teljesített busgó 
és különösen hasznos szolgálata alii- 
meróséü! Dr. FEchor-Colbrie Ágost 
belső titkos tanácsos, kassai megyés 
püspöknek az I. osztályú polgáriba 
diérdemkeresztet adományozta.

- -  Bírósági kinevezés. As igas-
ságUgyminiszUr Dr. Koflauovios 
Miklós raárrairosszigeti bírósági jog- 
gyakornokot a helybeli törvónyszók- 
hez jegyzővé nevezte ki.

— Dr. Flscber Colbrle Ágost vbt
kassal püspök e hó 2ó-án városunkba
érkezik, hogy a vasárnap délelőtt a 
róus. kath. templomban fél 12 óra
kor tartandó szentmisén (Jr. Széc
henyi-Wolkeasfein Eraőnének a pápa 
őszentsége á tál adományozott „Pro 
ee!esia et pontfioe* kitüntetést ün
nepélyes keretek között átadja.

— Uj ügyészségi megblzett. Az
igazságügy miniszter Wieland Andor 
tokaji sso'gabirót a saujhelyi ügyész
ség kerü'et^brn ideiglenes ügyész
ségi megbízottá rendelte ki.

— Halálozás. Dr. Frieder Vilmos 
nyug. bodrogközi járásorvos, Jiemp- 
lónvármegye tb. főorvosa e hó 19-én 
hossiaa belegs-'g utáu, életének 76. 
évében elhunyt. A megbo'dogu't pél
dás igyekezettel szolgálta a közegész 
sóg ügyét kiérdemelve * köz tel
jes szeratetót f. hó 20 án temették 
el Királyhelmeccan óriási részvét 
mellett.

— Nagy lopás a vonaton. Üovias
Eizik felsőviaói lakos zaebóbő1, Csap- 
Saujholy közötti vonalon, a vasúton, 
eddigeló ismeretien tettesek 42*600 
K oronát tartalmazó p é n z t á r c á j á t  ki
lopták.

— A Ludvig bakák özvegyei és 
árvái javára rendezendő estély, mint 
már megirtuit f. hó 29 én lesz meg
tartva. Jegyek a dohány főíözsdé- 
ben kaphatók. Páholyok árai 60, 40, 
30 korona, a földszinti ülőhelyekké 
iO, 8, 6, korona. Az előadást tánez 
követi, záróra korlátozás nélkül, vil
lany világítás mellett, reggelig.

— Haza az arasz fogságbél. Dr.
Qlattsteiu Ernő, inezőlaboroi köror
vos tart. os. és kir. főorvos a 17. 
tábori tüzér ezredben, ki még 1914. 
évi aug. 21 áu oroszhadifogságba 
esett, folyó hó 22-én Haparandából 
viratoaolt, hogy Svédországon át 
útban vau basájába.

— Húsvéti liszt. A  helybeli sla- 
tusqus izr. hitközség elöljárósága 
felhívja mindazokat, kik pászkaliiat- 
re vagy kész pasakéra reflektálnak, 
hogy ezen igényüket a hitk. irodá
ban január hé *7—30. napján saját 
érdekükben jelentsék be, hatósági 
bevásárlási könyvecskéjüket hozzak 
magukkal és a hozzávetőleg kiszá- 
roi'h'Uó pászkalisat árát fizessék le. 
Az előjegyzésnél egyelőre —* mint 
tavaly — családtagonként 176 dal a 
lisztet projektálunk. — Előre figyel
meztetünk miudeukit, hogy a hús
véti napon eső közönségei liszt,e- 
a hatóság vissza fogja tartani és, 
hogy a terménnyel ellátották a Tett 
pás7kalisxt gulyának megfelelő el
lenértékét közönséges lisztben a ha
tóságnál elére bt szolgáltatni lesznek 
kötelesek. Ez a felsőbb intézkedés 
kiterjed a vármegye ös*bss izraelita 
hitközségeire.
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— MegtzÖRnek t  izállltáil korlá- 
tozáiok. Budzpestrő! jalautik : A kÖ- 
b«1 másfél hónapos vzsutforgzlmi kor
látozás, értesülésünk szerint, a lég- 
közelzbbi uapokbau anyhiilni fog. 
A lááv. forga Imi igzzgttóiig* old* 
tarjoiatást táti, hogy január 2ö-tfll 
fogra a magyar rasutak a mesőgst- 
daiági eszközük felvételét és szálli- 
tálát iámét kezdjék meg.

— Kapatk papírt a vidéki aaplla- 
pak. Magyarorsaág vidéki uapi lap 
jaiuak aaiudikátuia küldöttséget kUl
tivitt ilautoi Elemér államtitkárhoz, 
hogy a papirdrágaiág dolgábau sür
gős orvoslást kérjen. Aa államtitkár 
kijelentette, hogy a kormány át van 
hatva a vidéki sajtó fontosságától 
és minden intézkedést megtett a pa 
pirhiány anyhitósére. Sikzrüit Ausz* 
triából papirt bistositaui a vidéki napi
lapok számára és egy«*iór« ig> nem 
áll be hiány. A jövő hátán err« vo
natkozóan megktcdi működését a 
papirbizottság.

— Az Utasok rom kaphatnak ka
ayarot. Á küzéizlmzzési miniszter ren
deletet intézett a városhoz és a vár
megyéhez, amely kimondja, hogy e 
hó 1 S-ikétöl kezdve a szállók, ven
déglők, étkező termák és a vasúti 
vendéglők az idegen utasoknak nem 
adhatnak kenyeret, Ezért azok, akik 
utrakelnzk, vigyenek magukkal ke
nyeret, mert a vendéglők sehol az 
utasoknak keuyerat nem adhatnak.

— Medv# a Hogyközöi. A Ilogy- 
kőai erdőségben minden télen meg
jelenik egy-egy farkas vagy medve, 
hogy rettegésben tartsa az ott lakokat 
A tavaly télen farkasokat láttak, most 
pedeig egy jól megtermett medvéről 
beszélnek, mely állítólag a Hollóháza 
mellett lévő „hutai torokban,, tartóz 
kodik, hogy megfélemlítse az arra 
felé járókelőket. Az állítólagos farka
sokat és medvéket természetesen 
nem látta senki, de azért miudeuki 
szentül megvan győződve, hogy ott 
tartózkodnak 'és rénseaebbnéi-réme 
sebb meséket (udaak a gonosz főne 
vadak garázdálkodásáról. Sokan már 
arra kiváncsiak, hogy vájjon a jövő 
télen milyeu fenevad fogja megláto
gatni a hegyközi erdőségeket.

A rekkaatak nyugdija. A vi
lágháború véres puszii ásvi u.*pi 
rendre dobták a munkaképességük 
ben károsodott katonák ellátásának 
kérdését, Egy rég elavult törvényes 
intézkedés szerint igazán nevetséges 
összeg volt az, amivel eddig őket 
kártalanították. A mi negyven épí
tendővel ezelőtt valamennyire elég 
séges lehetett, az ma a semmi kö
rül jár. A kormány már hosszabb 
ideje foglalkozott is az üggyel, úgy, 
hogy a honvédelmi miniszter legkö
zelebb már a törvényjavaslatot is 
olőterjezsthoti. Az eddig kiszivárgott 
hirek sseriat a tervezett tekintélyes 
módon emeli a rokkantak, továbbá 
a háborúban elesettek özvegyeinek 
nyugdiját és az árvák noveláti játu 
lékát. A rokkantság megállapításá
nál szerepet fog játszani a körül
mény, hogy a munkaképesség meny
nyire csökkent és a szerint lesz kü
lönböző a nyugdíj Összege. A szoci

ális szempontból nagytó jelentős in
tézkedés az eddig volt helyzeten 
nagy változást fog tenni, sőt még 
arról is akar gondoskodni, hogy aki 
olyan munkához akar fogni, amely a 
kezdetűéi tőkét igényel, nyugdíjé 
uak tia évi ösizegét előre megkap
hatja.

— Tavatil vetőmag klosztá*. A
Zemléuvármegyei Gazdasági Egye
sület titkári hivatala ezúton értesíti 
t. gazdikÖzöuséget, hogy amennyi
ben mzgánórtosUlós szériát a tsva 
szí vetőmag ellátás a m, kir. föld 
mivelésügyi. Minisztérium eperjesi 
Kireudelt.sóf ének határkörébe utal
tatott s a bejelentési határidő f. hó 
15. ikén lejár — bár a vonatkosó 
kormány intézkedéseket ai egyesü
letei ismételt sürgetőm dacára mind- 
zeideig kézhea nem vette — nehogy 
gazdáink elessenek a vetőmagtól : • 
a nála eddig bejelentett igényekkel 
névszerinti kimutatásba foglalva ki
elégítés végett nevezett Kirendelt
séghez áttette.

— Ellaiiaiztják a besározott dia 
kik bevonulását. Budapestről a Magyar
Tudósító jelenti, hogy a hadveaető- 
aég egyetértésben a kultuszminiszter
ről, alrendeké, hogy az 1900. évfo
lyambeliek kőiül azon tanulók, akik 
az utolsó vagy utolsó előtti osztályok 
(gimnázium, reá’, kereskedelmi és 
tanítóképző) növendékei, február 6. 
helyett március 15-én vonuljanak be, 
h9gy a ’* uhu«zmirjisel»r által rémük
re ez idő alatt rendezendő tanfo
lyamokon részt vehessenek és osz- 
táivvizsgát, illetőleg uteknek sikere 
eaetéu befejező vizsgát vagy « rítaó-
git tehessenek.

— Katonák vasúti utazása. A köz 
ponti szállítás vezetőség több isbsn 
tett már panaszt az illetékes ható
ságokéit a katonák vasúti utalása
inak rendellenességei miatt. E pana
szok alapján a honvédelmi minisster 
most alrendéit#, hogy úgy az egész
séges, mint a betzg és sérült katoaá 
kát szigorúan el ka i különíteni a 
polgári utasoktól. A katonai és pol
gári utalok részére meghatározott 
kooii számát a tényleges zsilkséghaa 
képest katousi é* állami közegek 
együlUseu állapítják meg. Szükség 
esetén a polgári személyek részéie 
f•intarto'.t üres helyeket katonáknak 
keil átengedni. A tisztek és katonai 
tisztviselők hotzáurtozóinak megen
gedik, hogy a tiszti kke1, vagy a 
tisztviselőkkel agyüt utaxaauak. A 
tiszti keosit ezenkívül még a hidrá
kéit saregekhea utazó, vagy katonai 
vasúti hatósághoa beosztott állami 
és vasúti tisztviselők és hozzátarto
zói is használhatják. A legénységi 
kocsikat ismertető táblákkal keli el
látni és ezekben csak katonák és ki 
•érőik utazhatnak. A vasúti pénztárak 
legénységi ái'omáuybeli egyéneknek 
csak akk or adhatnak ki menetjegye
ket, ha ezek megfelelő igazolványt 
mutatnak fel.

H a sxn d lju n k  
hadisegély póstabélyeget.

SZERKESZTŐI ÜZENET.

V. I. Nagykemsnos. Levelét á ttettük  a 
kir. tanfelügyelSsőghoz, hogy a felsorolt 
vádak m iatt az illető tanító ellen a vizs
gálatot megindítsa. Egyben megkértük, 
hogy a vizsgálat eredményét velünk kö. 
süljék, a melynek beérkezte u tán azt ön
nel szintén tudatni fogjuk. Ismerve a tan- 
felügyelőség igazságérzetét, elére in biz
tosíthatjuk, hogy teljen elégtételt fog 
kapni.

Felelős szerkesztő: Undesmann Miksa, 
Szorkesztő: György Lajos.

H IR D E TÉ SE K .

leggyorsabban elrnulnsttj* • 
l)r, Flesch-féle eredeti

„BARNA-ZS1R“
Nincs szaga, nem pisakit. Min
dig eredeti pecsétes L)r. F'esch- 
félét kérjünk. Próbatégely 2 30 
K. nagy tégely 4 K, családi 
adag 11 K. — Sátoraljaújhely 

és vidáke részére főraktár :
Kádár Gyula gyógyszertáriban, 

Sátoraljaújhelyen.

V
Hanglemezeket

lejátszottakat, v a g y  
törötteket c s e r é l ,  
vagy ké szp é n zé rt

Is vesz

WAGNER
„Hangszerkirály"
országszerte elismert 
elsőrendű m a g y a r  
hangszer- és beszélő 

gépek áruháza

BUDAPEST
Vili., JÓZSEF-KÖRÚT 15/v. 

Fióküzlet: IX., RÁDAY-U. 18.

ELADÓ.
2 évas gyökeres lés szőlő o ltvá n ya k
2 „  „  d irekt te rm ő k
2 „  „  h a za i sző lő va n ő k  és
2 „  „  a m e rikai a la n ya k

Árjegyzéket küldi 
M olnár M ihály, A b a u jszá n té .

10 fillér egy csésze rumos tea j  
ha az „Excelsior1* tea és ru m p ö tló b é l 0
egy kávéskanálnyit keverünk egy csésze forró vízbe. Tet
szés szerint édesítve, kész az illatos zamatos tea-ital.

K A PH A TÓ : 
kilés postacsom agban 4 0  k o ro ná é rt

21 
12

M

1 kg. „ E x c e ls i0 r“ 400 adag teát ad \
Rendelésnél kilónként 10 kor. előleg küldendő, a hátrálék 
utánvételeztetik. Egy kilón aluli rendelésnél az egész 
vételár előre küldendő. N agyobb vé teleknél és 
v ls lo n te lá ru slté k na k  megállapodás szerinti k dlőn  
faitételek. Vezérképviselő Magyarország részére :

SCH W ARTZ AD. M ÓR
Budapest, V II. k ar., M uré nyi-u tcza  4 . sz,

„MODIANO-CLUBSPECIALITÉ“
SODORNI VALÓ SZ1VARKAPAPIRNAK ÁRA

ma
1 kön yvetekében  60 lap van. JKIiitn kJiyvicskln rajta vi* a védjegy.

, áü fillér. és i gyáros 
aláírása
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[ M E G H Í V Ó .

f i  sátoraljaújhelyi polgári takarékpénztár és hitelegylet
t. ez. részvényesei tisztelettel meghivatnak

1 0 1 1 . é v i  f e b r u á r  hó  3 - á n  d é l u t á n  3 ó n k o r
az intézet saját helyiségében tartandó

XlV-ik évi rendes

|  k ö z g y ű l é s r e .
Tárgyalási sorrend :

1. rt jegyzőkönyv hitelesítésére 2 tag választása.

Malomipari*> Áruforgalmi R.T.
Budapest, V., Qizella-tér 3.

Sürgönyczlm : Malombank. •  Telefonizám : 134-04.

»

2. Az igazgatóság évi jelentése.
3. A felügyelő-bizottság évi jelentése.
4. Az igazgatóság és felügyelő-bizottság részére a 

felmentvény megadása feletti határozat.
5. Az 1917. évi mérleg és osztalék feletti határozat.
6. A sorrend szerint kilépő 4 igazgatósági tag válasz

tása 6 évre.
7. Három rendes és két pótfelügyelő-bizottsági tag 

választása 3 évre.
8. Esetleges indítványok.
Az igazgaldsági és felügyelő-bizottsági .jelentés, valamint az évi 

zárszámadás nyolez nappal a közgyűlés előtt az intézet helyiségében 
m egtekintés végett kifüggesztetek.

K elt Sátoraljaújhely, 1918. évi január hé 5-én ta rto tt igazgatésági 
ülésbői.

fiz igazgatóság.
A részvényesek figyelmeztetnek az alapszabályok kővetkező 

szakaszára:
43.

Konyhakerti magvakat
mig a készlet tart,

napi áron szállítunk.
A nagy maghiányravaló tekintettel, 
a rendelések csak a beérkezés 
sorrendjében vehetők figyelembe.

Csíraképességért, tisztaságért szavatolunk.

A közgyűlésen részt venni óhajtó részvényesek tartoznak 
részvényeiket a szelvényekkel együtt legkésőbb a közgyűlés megkezdése 
előtt az intézet igazgatóságánál letéteményozni.

ve g ytis ztá t é t k e z é s i  c é l o k r a  szállít 
péstán 5 — 10 kilés (fém io no k ban

T A U B E R  e z é g
B udapest, A g g te le k i-u tc a  4 . szá m .í_______________

^Landesmann N. és Társa^
=  könyvnyomdája és papirkereskedése =  
S Á TO R A LJA Ú JH E LY , KAZ9NCZY-UTCA 5. SZ.

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

„Felsőmagyarországi Hírlap" kiadóhivatala.
t e l e f o h s z A m  10 Hirdetések jutányos árban felvétetnek t e l e f o n s z A m  i oa

Nyomatott Lanáasmana Mikit él Társa könyvnyomdájában iátaraljstíjlialy.
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