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E rélyes rekvirálás kezdődik
A rekviráló bizottságok minden
háznál felmérik a készleteket.
ápr. 6.
tasztrófát jelentő nélkülözésektől. közigazgatási rekvirálás. Ezúttal is
Az uj rekvirálás melyet most
Az ország több részében ön a közigazgatási hatóság állapítja meg
rendeltek el országosan, elkerül ként ajánlotta fel a lakosság, hogy hogy hol és mennyit szabad elvenni
hetetlen szükség. Aratás előtt bé a maga igényeit leszorítja a leg és e megállapításba maga a kato
kében is nagyobb az élelmezési szükségesebb mértékre, csakhogy naság bele nem folyik. A katonaság
gond. Most, hogy háborúban va a közérdek ne vallja kárát az élel osak mint végrehajtó közog szerepel
gyunk ez a gond is megsokszo- miszerek szűkének,vagy éppenség a rekvirálás munkálataiban egyéb
rozodott. Próbálták szépszerével gél teljes hiányának. Azután a ként is csak a kormánybiztosok mel
összegyűjteni az országban kétség nemes áldozatkészség után, mellyel lé beosztott katonák vesznek részt, e
telenül meglevő, de nem egy he idáig a háború minden megpró katonákkal a kormánybiztosok ren
lyen furfangosan elrejtett készle báltatását elviseltük bízunk benne delkeznek.
teket. Az eredmény egyszerűen hogy az önmegtagadásnak ezek
Átkutatják a lakásokat
szánalmas volt. Már pedig az uj a szép példái országszerte köve
A régebbi és a most megindult
termésig való zavartalan élelme tésre találnak. Ám ha mégis akad rekvirálás között az a külörnbség
zéshez olyan életbevágó érdekeink nának olyanok, akik a hazafias hogy eddig a közigazgatási hatóság
fűződnek, hogyha másként nem kötelesség teljesítése alól köny- végezte a rekvirálással kapcsolatos
megy nem marad más hátra, mint nyelmüen kivonnák magukat, ezek munkálatokat. A közigazgatási haté
hogy azokat szigorított rekvirálás- szemben fogja magukat találni a ság eddig a legtöbb esetben csak
sal biztosítsuk.
törvény szigorával.
bemondásra állapította meg a beszol
Hogy mi minden függ e rek
As elrendelt rukvirálásról n kö gáltatandó mennyiségeket és a kész
virálásnak minél teljesebb ered
leteket sehol nem mérte fel. Eddig
ményétől, azt egyetlen körülmény ztiuség tájékül' atására a következü nem volt megfelelő orő arra, hogy
nyel is kézzel foghatóvá tehetjük ket közöljük :
lakásokat, magtárakat pincéket át
Az uj rekvirálás.
A hadsereg csak megfelelő ellátás
kutassanak, — hiányzott az ellenőr
mellett birkozhatik meg a háború
Az olyan nagy eredményeket zés, és gyakran nem lehetett megál
mostani fordulóján ráháruló és e'ért hadseregnek most fokozottabb lapítani, hogy «gyes hatóságok kö
háborús sorsukra döntő feladata ra'rtékbtn szüksége van a táplálékra telességüket miként teljesitik. Ezen
ival. Ezzel párhuzamosan itthon Ide ezenkívül biztosítani kell az it- túl az lösz a rendszer, hogy bizott
milliók és milliók közellátásban ho'.maradt ellátatlan lakosság szük ságok járják végig a házakat és gaz
részesülnek. Ha képtelenek vagyunk ségletét is. Ezek az okok tették szük- daságokat, e bizottságok munkáját
kellően élelmezni a frontot és az aégessé a március 11-én megkezdődött könnyítik meg a hozzájuk beosztott
itthon rászoruló milliókat, a fron rekvirálás elre; dőlését és e rekvirálás katonák.
tón is itthon is egyszerűen meg eredményének biztósitáaa telte s;iik
A bizottságok munkája
bénul erőkifejtésünk. Ki ne tudná gyessé azt, hogy a végrehajtás te
A bizottságok mindenek előtt
hogy ez egyet jelent minden ed kintet-'ben egy minden rés*:etre ki
dig hozott nagy áldozataink kocz- terjedő tanácskozást folytasson ti és mindenütt felszólítja a tulajdonost,
káztatásával s ki ne érezné át a Országos Közélelmezési Hivatal * hogy készletét mutassa meg. Ha ez
megtörtént, akkor a bizottság a ma
veszedelmet, mellyel ez az elernye kormánybiztosokkal.
dés háborús végső célunkat s ál
A tanácskozáson létrejött megái gával hozott mérlegen felméri ezt a
tala az ország jövőjét fenyegeti. lapodások ttrmészefcesen elsősorban készletet, Ez az eljárás eddig hiány
Legutolsó termésinkről szám számítanak az ország polgárságának zott. Ezzel az eljárással azonban
szerűen megállapították, hogy az másodsorban a termelő ^lakosságnak pontosan megállapítható, hogy min
takarékossággal elégséges az uj áldozatkészségére és arra, hogy min den házoál mennyi a készlet és meg
termésünkig. Az utolsó hónapok d-'üki tisztába lesz a helyzet komoly állapítható egyúttal az is, hogy
szükségletei tehát megvannak. Ré ságával és mindenki tudatára ébred mennyi a felesleg. Természetesen e
szint a háztartások apró felesle annak, hogy most, e gigászi küz tárgyalások közben a bizottságok
geiben, részint pedig azokban a delmek idején a hazaáru'ással hatá közegjei átkutatják az összes helyi
nyilvánosság elől elvont készletek ros az, ha valaki feleslegét, tehát bégeket, azokat a készleteket, ame
ben, melyekből egy kis bányád azt, amira neki szüksége nincs, ka lyeket a tulajdonos nem jelentett be,
az előző kíméletes rekvirálások tonák és az el nem látott polgárok elveszik, és a rejtegető példás bűn
tetés éri.
során elő is került már. Itt a lég elől elrejtik.
Őszintén és leplezetlenül meg
főbb ideje, hogy most aztán véget
Katonák a rekvirálásnál. mondjuk, hogy ez lesz az eljárás
érjen minden további tartózkodás
A most mogindult rekvirálás ka rendje. Aki önként átadja feleslegét
és kímélet: adjuk össze a ház
tartások még olyan csekély fe tonai rek virálásnak nem nevezhető az megkapja érte a rendes árat és
leslegeit is és elő a rejtett kész Tény az, hogy erélyesebb rekvirálás mégakkor is mentesítve lesz a bün
letekkel, amelyekből lelkiismeretes indul meg, a mihez megfelelő kato- tetés alól, ha egyébként készletét
gazdálkodással aratásig a hadsere uai erőt is igénybe vesznek. A mos eddig eltitkolta ; azonban a rejtegető
get is s * hatósági ellátásra utalt tani rekvirálás is csupán ka két az eikobozáson kivUl súlyos bün
milliókat is biztosíthatjuk a ka- tonai aszisztenciával végrehajtott tet ésben is részeaitik^naeH arnai
...... f ■■■1
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időkben igen súlyos bűn az, ha va
laki felesleget von el a katonaság
és az ellátatlan lakosság elől. Arra
ptdig, hogy a legkörmönfontabb mó
don elrejtett késsletek is napvilágra
kerüljenek, megfelelő apparátusaid
történik gondoskodás.
Nem csökkentik t kirótt
mennyiséget

Az ország több törvény
hatóságától érkezett kérelem as Or
szágos Köcólelmesési Hivatalhoa a
rekvirá'ással kapcsolatban. Ezek a
kérelmek oda irányulnak, hogy aa
egy es törvényhatóságokra kirótt
mennyiségek csökkentésének. A Köaólelmezési Hivatal azonban e kérel
meknek egy esetben sem tehet eleget
a kivetések az illető törvényható
ságok szolgáltatóképességének és a
rendelkezésre álló (adatok figyelembevételével történtek meg és az Or
szágos Közélelmezési Hivatal ragasz
kodik ahhoz, hogy a törvényhatósá
gok területén a kirótt menuyisógek
rendelkezésre is álljanak.

Jftár jönnek haza
a tizes honvédek.
Zemplénvirmegyeiek akik
a fogságból hazajöttek.
— ápr. 6.
Ami nem olyan régen, még
csak álmok vágyódása volt, ma
a legszebb valósággá változott.
Megindult a népvándorlás
Oroszországból, jönnek haza testvéreink a bánatos rabságból.
Nap-nap után futnak be vo
natok megrakva fogságból szaba
dult véreink sokaságával és a soka
ságban mindig akad egy-egy földi
Zemplénmegyei tizes honvéd.
A legutóbbi napokban a kö
vetkezők érkeztek :
Kucsera Kálmán, Adám János,
Simkó József, Tóbiás István, Fa
zekas Elemér, Schvarcz Sándor
Sátoraljaújhely; Olasz József, Ör
dög Zsigmond Megyaszó ; Sagulya Károly, Palviscsák József Er
dőhorváti , Dunyák Mihály, Szalánczi Mihály Rudabányácska:
Zsurki János Bodrogolaszi; Róth
Salamon Nagymihály: Engelchaler János, Kis János, Cseinti An
drás, Szalauen Sándor, Bogner
Mózes T okaj; Jaskovics Mihály
Bodzásujlak ; Danó András, Adi
Bertalan Lelesz ; Majoros András
Mendelovics Rudolf Kereszteli
Ferenc, Király József, Gönci Kátoly Szerencs; Tarcsi László
Nsgytárkány; Merd József Felsó-
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rom a követkeaő vonatot az állomá zony rokvirüUk olyan dolgokat ii,
son amidőu hirtelen eszembe jutott, amelyek a front mögött siiatán nél
hogy hátha nincs éjjel egy másik külözhetetlenek. Vslósainü, hogy
vonat ás kénytelen leszek egy is innen eredt az a gazdátlan hiresztemeretlen helyen az éjszakát fedél é», hogy hamarosan aor kerül a
nélkül eltölteni. Visszamentem a ko ehér nemű fAkvirá'ásra i« é* h a 'f
alvinzik a háztartások fehóruemlcsiba.
Ekkor a két fentebb említett készleteit is.
• •
Városunkban zzéltében beszélnek
tisztilegény kijött ismét a fülké
ből, a magukkal hozott bajonettel z fehérnemű rekvirálásról, sől mond
és fél évet
összsszurká tak és amikor elestem hatták, hogy némely helyen m ír
megragadtak és kinyitva a koosi annyira úrrá lett a félelom, hogy a
ajtaját éjjel fél 12 órakor a ro szomszédban vagy egyes utoa részek
— ápr. 6
ben már olyan esetekről is beszéltek
bogó vonatból kidobtak.
Az utolsó évtizedekben nemcsak
Hogy ezután mi történt nem hogy itt meg ott z katonaág már Zemplén, hanem a rsoasaédos vár
era’ókszeiu, mert. eszméletemet el fehérneműt r kvirá t, sőt nemcsak z megyékben is nap-nap mellett egy
vesztettem és csak reggeli derangés hiúitokat, hanem z párnákat ia el mástérték a legnagyobb rafinériával
kor úgy 4—5 óra között tértem ma vitték.
elkövetett betörések. A falvak váifi
Hangsúlyozni kívánjuk, hogy m in sok lakosai állandó rsmegésben élt<k
gamhoz. A töltés mellett elhúzódó
dez csők inende-monda, tém látés, és féltve hajtották álomra fejeiket,
árokban hatalmas vértócsában feküd
tem, óriási fájdalmakat éretve inog
sem m i egyek. A fehérnem ű rekvi - nem tudva mit hoz az ébredés, a
ráláshoz épen úgy, m int a termény a reggel, nem tudva mitől fogja őket
tais ra'U'iu feláüani, de erőtlenül u;rekvit álashoM országos rendelke megfosztani a betörők királya Ssarvpis
ralezuhanUm. Amennyire, bírtam ki
zés kell. E st nem lehet lokálisan Festik Mihály.
abálni köwdleír, d<>sehol élőlény nem
elintézni, nem lehet, hegy épen
mutatkozott. E ^jeurre csak a pályán
Az alacsony teruu Ü, macik a
Sátoraljaújhely lakosainak fehér ügyeaségíi, vétouy do igáju szabó.
og? va*ufi őrt vettem é-ur ••*, újra
neműjére
fa
jo
n
a
kormány
fo
g
a
.
kiabálni
kezdtem,
mire
a
hangra
fiegy, a vonaton utazó
legény ke r ne lett hét ▼
ármegy ének.
Fehérnemű rekvirálási rendelet Boszorkány oí tökéletességgel hajtőt'a
gyelrat-s lett és felém indult. Kőze
pályafelvigyázót bajo- tembe
nem
jeleni
meg,
azt
tehát
nem
is
már nőm érhetett mert egy
végre rablásait és nem kisebb ügyes
kell beszolgáltatni. A szerdai ria  séggel szökött meg az üldöző hát 
nettel összeszurkáltak, vonat jött. Az őr leállította a vona
dalom onnan támadt, hogy e^V ságok elől.
tot amely épen egy korhézvonat volt.
majd
katonatiszt lakást változtatott és
Felvettek a vonalra és á'doit lelkűMessze vidékek csendőrei ambi
a szekeret amelyiken fehérnem ű
a vérző magyart ki magyartiszt urak ideiglenes kötéssel
cionáltak Festik kóirekeritéaét. Mind
jét
háztartási
cikkeit
,
élelmiszereit
Ciapm loszál itottak és át
nyájukhoz hűséges segitirsrsk bizo
dobták a r o b o g ó elláttak
egyik helyről a másth a szállt tót
tettek egy Sátoraljaújhelybe indu'ó
nyult a kifosztott közönség is és így
iák , csendőrönkel és katonákkal
vonatból.
vonalra. Az állomásról behoztak ide
természetes, hogy a rabló üldözés
őriztette
és
rémlátó
aszszonyok
a
kórházba.
—ápr. I.
nek eredménye is lett. Szarvas P*«ebben az egyszerié őt zést tényke
A jobb karomat tegnapelőtt vág
Sem b e indulatok boszut libegő
tik Mihály kézre került., több ízben
désben
rekvirálást
látták.
keserűsége, de naég a vissza fojtott ta le Öméltósága.
állt bir<ti rótt, akik scámo* esőiből
gyűlölet tüze sem vezérli toliunkat,
*
E*. a tényállás va'ó igazában. kifolyólag összesen 36 és fél évi
amikor e vérfagyasztó riportot pa
Eunyi az égés*. Nekünk egyéb Ugyai csak hasonlóan figyelmc'Zt' t fegyhásaa! sújtottak. A büntetéseket
pírra vetjük.
hozzátenni valónk nincs, mint a i, hogy
Nem mi beszélünk, hanem átad a fenti riport egy újabb adat a o§e- jük a közönséget, hogy az esetleg különbböző fegyintézetekben kitöl
juk szót Erdei János pályafefvigyá- hek háborús szerepléséhez._______ fehérneműért jelentkezőket a csendőr tötte és pár eaztendővel ezelőtt ha
vagy reudőrőrszeranek adja át, mvrt zajött. Szülőhelyén Scilvásujfalubau
zónak, aki az „Erzsébeti közkórház
Ö3. számú kórtermében fekszik, h»A felm etések reform ja. fehérneműt rekviráiui jogú i oi< cs é> letelepedett, ahol szabó mesterségét
lotthalványan, feje pólyába borítva, Hir szerint a felmentések terén a C3R< a közönség a*, varát akarják
folytatta. A háború első éveiben tisz
át meg át szúrt iábán kötések tö
tességesen viselkedett és már-már
mege és jobb karja, amelyikkel a u következő időben fontos relormok csalárd szándékkal kihasználni.
Ha lesz rekvirálási rendelet, ar úgy látszott, hogy a fegyháeban el
ládja megélhetését biztosítandó hosz- lépnek életbe. A főispánok hatás
szu éveken át kitartóan dolgozott, körét kifogják szélesíteni s a be- ról a lapokból idejébeu értesül a töltött emberéletnyi idő megjavította
tőből levágva C*ak kar amputálás várisi engedélyekre nézve különös Közönség.
a ma már öl éves Szarvas Festik
árán tudta dr. Chudovszkv Móric
E.időszerint a rekvirálása épen
törzsorvos Erdeit az életnek meg jogokat ruháznak a törvényható ellenkezőin oly n irányban 1-nne Mihályt. De a vér nem lesz vizáé.
ságok első tisztviselőire. A hon
Január hó ellő felében, amikor
menteni.
Egyébként a borzalmas törté védelmi minisztérium az idős nép szükség állami beavatkozásra, hogy a környék lakossiága javarészt már
net Erdői előadásában a következő: felkelők felmentésének megkönnyí u városok c3 falvak lakosságán -l a* disznó ülés után volt, egy mist érték
Körülbelül egy hónapja annak, tése tekintetében újításokat tervez .sák a leguélfc ülöahetetleuebb fehér a betöréses rablások. Frissen felfüstÖlt sódsrok, szalonna táblák, külön*
hogy pályafelvigyázói minőségben ezenfelül az ipari üzemek bebizo- neművel.
A szimpla gallérnak ma már 28— büaő húzok, zsír tűntek el a rendkí
Perbenyik vasúti állomásra helyez nyithatóan nélkülözhetetlen alkal
tek. Szombaton március hó 30 án mazottainak felmentését uj rend 30, a dupla gallérnak 36—38, a ké- vül ügyes ismeretlen tettesek kee'n,
az esteli vonrtt&l Debrecenbe akar szer alapján lógják elbírálni. A B e lő n e k 42—44 korona az ára tucz akik aa ólelmisserek kívül a rubin#tam utazni, hogy ezredemnek a fel reform tervezete most van készü tönként, a fehér ingért pedig 50—60 müek elvitelére helyezték a főiulyf.
mentésemet igazoló miuiszteri leira lőben s a részletek még ismeret a színes ingért 70—75 koronát köve
A feljelentés minden esetben
tot tudomásvétel céljából bemutas lenek. _______________________ telünk darabonként. Egy Ubravaló megtörtént, a oseudőrörsök továbbí
60 korona, de a minősége távo'ról tották aa itteni saáruyparaoosnol •
■ara. Csap vasúti állomáson leszáll
sem az, arai volt, Emellett zokan ságra a jelentéseiket, ahol a nyomo
tam, hogy a Debrecen felé indu ó
szerencsésnek érzik masukat, h« ilyen zás szállsi Miiki Zsigmond járásőrvonatra átssálljak.
rettentő ár mellett £éituc*fc gaiitrt mester keiében futottak össze.
A vonat már épen mozgásban
vagy kózeiőt tudnak sstr.aui, mert
A járásőrnaeiter gyanuja bárha
volt alig tudtam egy koosit elérni,
a készletek egyre apadnak. Különö Pestik régebben osak ékszereket és
amelyikben
szerencsétlenségemre
sen attól az időtől fogva — mondják pénzt rabolt rögtön Felükre ezelt,
eseh tisztek utaztak kiszolgáló le
• •
a kereskedők éa gyárosok amióta úgy hogy azonnal ebbe az irányba
gényeikkel együtt. Szerényen meg
húzódtam a folyósón, amidőn kitá Alaptalan riadalom a városban. pamu'szövelből készül fehérneműinek terelte a nyomozást, aminek rövide
bessogá.tatását rendelték el.
sen eredményt ii lett.
— ápr. 0.
rult az egyik fülke ajtaja, kilépett
Úgy z közönség, mint a keres
Egy ájjel úgy 11 óra tájban kö
A gyakorlat eddig azt mutatta,
onnan két tiszti legény és az előt
tem ismeretlen zengzetes cseh nyel ho 'y mindama anyagokat, amelyekre kedők eiodáahatatlanuak tartják a rülkerítették a csendőrök Pestik Mi
ven, de félre nem magyarázható je a hadseregnek szüksége van, araikor fehérnemű kérdés mielőbbi rendezését hály szil vásujfalusi hátát és két tár
lek kíséretében tudomásomra adták, másként nem voltak beszerezhetők, és e tekintetben állandóan folynak suk megnyitotta a szoba ajtaját. A
hogy a kocsiból távozzam el. A vo egy«terü‘m rakviráltik. A beizerzée- is tanácskozások. Orvoa’ásra azonban hírhedt betörő ét háza népe épen
nat épen Tuzsér állomásra ért gon nek ez a módja o'yan egyszerűnek nem tok a kilátás, mivel a behoza egy lopott sonkából falatozóit. A
csendőrök azonnal háakutatást tardoltam kiszállok a koosiból és bevá ár o’c-ónak mutatkozott, hogy bi tal e£\ n ősök ken.
b ertcki; Csizmadia András Nagyb á ri: Bobcsek Gyula Erdőbénye ;
Weinberger Henrik Barancs; Kornocki András Legenyemihály;
Gönci József Oröa, Szenkner Ist
ván Szirma, Tóth András Karosa,
Szedlák Ferencz Nagykövesd,
Tóth János, Márkus András Ru
dabányácska, Juhász Péter Ricse,
Remec Imre, Tóth Imre Tolcsva,
Gönci Benjámin, Nánássy Berta
lan, Pataki István Tárcái, Szabó
János Páczin,
Mitniska József
Gesztely, Gulyva Mihály Czéke,
Bodnár János, Béllé Márton, Gölcz
János Sárospatak, Róth Lajos
Tállya, Bernát Bertalan, Koskocki
Fetenc Olaszliszka, Juhász György
Hotyka, Matisz Miklós Hercegkút,
Madarasi
János Taktaharkány,
Nagy János Szőlöske, Takács La
jos Mád.

Szarvas festik JKihályt
a betörök királyát.
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töltött fegyintézetekben.

Cseh katonák

Nem rekvirálnak

fehérnem űt a
háztartásokban

A v ilá g

legdrágább,

de e g y s z e rs m in d

legjobb

szivarkaKO veiyei
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tottak és t trégyadomb alatt tömén
tálén mennyiségben találtak búi ói
ruhanenaüeket elrejtve. Pestiket a
csendőrök letartóatatták ói megbi
lincselve Sátoraljaújhelybe besaálli
tották.
A cseudőrsaároyparancsnokságon
újra vallatóra fogták, eleiote tagadott
később 17, Nagytorony*, Legenye,
Koarua, Imreg, Zemplén köaségekben
elkövetett betöréses rablást ismert
be. Ac elrabolt ruhannruüeket átvarta
é% lsem én Jánosué által akivel vadhásasságban ólt, itt, Kassán, Miskol
cion, Nagytuihályon értékesitette. As
elrabolt dolgok értéke 5 —6000 kof o o á t m e g h a la d .

SaurvRs Pestik Mihály kézrekeriléttéboa dicsérendő buigóságot fej
tettek ki Csik Fereuoz, Hegedül Jóasef, Lemák László, Vagner István,
Bercsényi Kálmán
Bodnár Imre
csendőr őrmeiterek.

S Z ÍN H Á Z .
(r. k ) Városunkban a szinielőadái, eredeti rendeltetésével — szó
rakoztatás, müveltségfejlesztés — tel
jesen ellentétei hatást ér el. Ennek
a ferde határnak — már előzetesen
sietünk kijelenteni — a síinészeiuk
nem okai, ők ép úgy i z e i m dő réicesei, mint az a közönség, amelyik
a városi színházat látogatja. A ha
tái uem egyéb, mint az amúgy is
eléggé rossz közegészségügyi viszo
nyaink még rosszabbá tétele az ok
pedig, mely ezt a rosszabbodást a
sainielőadásokon előidézi az a farkaiorditó hideg, aiui a sziuháeat be
tölti és beteggé tesz színészt közön
séget egyaránt.
A köaüuség körébeu történt
migbetegfedésekről positiv adatokat
a gyógyszertárak tudnának adui,
mi ezúttal osak a sainészeket Né
meth Irón.Brádi Andor Lónyai Sá:.dor
soroljuk fel, akik megbetegedésüket a
színházunknak köszönhetik.
A színészek megbetegedése sze
repváltozással jár, ni viszont lénye
geseu kihat az előadás menetére ős
előidézi azt, hogy jó előadás helyett
tUrhutetlauülrossz előadásokat látunk.
Addig mig a szinház fiitetleu
lége komoly helyzetet uem teremtett
nem foglalkoatuuk a rendellenesség
gél, ma-már kény szerit ve vagyunk
a direkciót a nyilvánosság ú j á n
megkérdezni, miyen körüunónyek
játszanak közre, mi aa oka annak,
hogy a izinháa egyetlenegy este
sinci fűtve és milyen százalékot
kapnak a gyógyszertáraktól orvo*
soktól, hogy a , betegek amúgy is
nsgy számát növelik ?

*

Az a kuzcut kéményseprő bár
délutáni gyermek előadás volt érdé
mes a feljegyzésre. Minden színes
dicséretet megérdemelnek azok, akik
az előadáson bár a legkisebb szere
pet eljátszották. Különös elismerés
illeti Gulyás Meuyhértet, aki csó
kölni való humorral emberi haogo
kát szólaltatott meg ac előadáson és
* sok száz kicsinynek atyáskodó
tanítója volt. A hatalmas éljen ria
dalom olyau megérdemelten uem
hangi ott fel régen, miut asou as
előadáson.
Cigányprímás reprize megérd*
rnelt sikerhez juttatta Vida Ilmt,
Németh Irént, Falussyt, Lónyai
Krómért, u^yis a többieket uiiud.
A bőrsyér előadás erősen luagan
viselte a szerepváltozás bélyegét.
Hézagos vontatott volt, bar Vida
llus, Fa'ussy teljes tudással feküd
tek bolo szerepűikbe. Kellemes feltű
nést ébresztett Lónyay Sándor, aki
luk remek énekszámait többb ízben
tapssal dicsérte meg a kisszámú kö
zönség. Mezei Margit, Gulyás Meny
hért, Ligeti Lajos jók. A sziuielőadás mint megírtuk volt, az ál
taláuos nőügyiét, égisze alatt rende
ződött és legnagyobb rőszében a jö
vedelem jótékony célt szolgált.
A szerető Budapesten nagy si
kert ért Br^di darab, náluak a azé
repkie&ztás fonákságai miatt uem
tudott megfelelő hatásokat kiváltani.
Wirth Sári bájos uaiva kitűnő szí
uéssuő, de erétlen ahhoz, hogy Anna
szerepében az érdeklődést ébren
tartás. Igyekezettel játszott, de i
fiatalos naivságát, ami játszani szo
kott szerepei folytán karakterévé
vált nem tudta leküzdeni. Majtényi
László alakitasa iegkevésbbé fedte
a szerző intecióját. Lőriuczy Erssi
játéka megfontolt. Krórner Jenő,
Ligetiné, Gulyás, Ligeti Lajos azok
akik gáncstól meutesek.
Éva operette pénteki előadásáról
különös feljegyezni való nino*, ha
csak az nem, hogy ezen az előadá
son mutatkozott be hangosan, egy
jól szervezett k'akörgárda. egyébként
Vida, Mezei, F a ’us y és a többiek
is ambiciózusan játszottak, sőt né
melyikük tu ságosau is ambicionálta
a sikert.

*

Kstl műsor:
H étfő: A varsói citadella. Dráma.
Kedd : Tandergaid k. a. Operett.
S zerd a: Tavasz és szerelem. ,
C sü tö rtö k : Hajdúk hadnagya ,
P én te k : Románc, ezinjáték.

S»omb.t: d- u- Lúd.. Matyi ttod r.ge.

este: Románc. Színjáték]
_ .
d. u. A madarász, op.
™ árn a|l: „ U : V .ndartold k i ., op.

H ÍR E K .

„Tivmz él izirelem" operetté,

— Királyi kitüntetés nyolc hős flu

bár mindkét előadás zsúfolt ház
•lőtt folyt le, nem eredményezett
sikert. A szii.ésseiuk minden lehetőt
elkövettek a siker érdekében, de
igyekezetük megtörött a darab vér*
telenségén. Az operetté muzsikája
túl csendes, túl andalító holott a
mai ideges világ pattogó ütemeket
boditó Valtereket és nem limonádéistieket kíván. Vida IIus a deák sze
repét eleven közvetlenséggel játszotta meg, Németh Irén graciősus
Elaula volt, Falussy színesen és tö
kéletesen alakította az öreg betlehemeat, Ligeti Lajos, Lőrinci Erzsi
csupa kedély, mig a többiek stiutéo előre vitték a sikert.

apjának. Markovics János nagymihá
lyi lakosnak nyolc fiát állította csa
tasorba a világháború riadója. A
nyolc hős becsületes hősieaéggel ál
otta meg helyét az emberfeletti
küzdelemben, úgy, hogy őfelsége
nem csak őket, de az édes apjukat
is legfelsőbb megbecsülésével tüntette
ki. Amint illetékes helyről értesü
lünk Őfelsége aralékjelül egy nevé
nek kezdőbetűjével díszített ezüst
órát és <500 koronát ajándékozott
Merkovios Jánosnak. A legmagasabb
kitüntetést gr. Széchenyi György
vármegyénk főispánja fogja előre
láthatólag, ünnepség keretében, ne
vezettnek átnyújtani.

h ír l a p

Sw w >«t, április 6.

— Közélelmezési kormánybiztos öufeláldozóau küzdött aa elsők kösött
helyettesévé B aj Gábort Munkács a bajok magssüntetéséu vagy en y

város volt polgármesterét nevezték hítésén, úgy bogy halála a kőire
ki, aki hivatalát már ei is foglalta. éreékeuy feszességet jelent / 1
— Halálozás. Kádár János vár
— Orvotok díjazást. As Ortaágoa
megyei iroda segédtiszt, a központi,
Orvossaövetség Zemplén vármegyei
hivatal egyik igen szorgalmas tiszt*
viselője elhuny t. Tisztelőinek soka fiókjának f. hó. 5-én tartott ülésén
• Sátoraljaújhely városában gyakor
sága kísérte e! utolsó utján.
laton folytató orvosok díjazása kö
— Falier Gyula ünneplést. Faller
Gyula törvóuysséki irodaigasgató vetkezőkép n lett megállapítvr. Ren
40 éves közszolgálatának jubileumát, delési dij az orvos lakásáu uappal
társas vacsorával ünnepelték rueg t) Korona. Rendelési dij aa orvos
tisitelői. A vacsorán, amely a Magyar lakásáu éjjel 12 Korona. Látogatási
Király éttermében folyt le, ott láttuk dij a háznál eseteukiut nappal 1 0 , kor.
a bírói és ügyészi kari, úgyszintén
Látogatási dij a hásuál éjjel 20 korona
a bírósági tisztviselőket teljes szám
ban. A* ossz* jövetelen sok felkö Konsiliuraokoat a háziorvos ugyan
szöutő hangzott el, amelyekben oly összeggel honorálandó mint a
lelkes haugon ünnepelték Faller Gyu konzultáló orvot, az összeg azonban
lát. A társaság vidám hangulatban 30 korouáuál uem lehet kisebb. Háai
cáróriig t-'gyütl maradt.
orvosi dij 300 Korona, asonban min
— Közélelmezési értekezlet váro dennemű műtét speciális vizsgálat
sunkban Az Északkeleti vármegyék szülészeti beavatkozás és éjjeli láto
kormánybiztosa Diószeghy Jáuos gatás külön dijasaudó Távolabbinkraiu. osztálytanácsos, mint értesülünk
vő helyeu történt látogatásnál vala
a kerületéhez tartozó törvény hatósá
gokat április hó 0 -ra közélelmezési mint aa éjjeli viziteknél a fuvardíj
értekezletre hívta meg Sátoraljaúj külön fizetendő.
helybe.
- - A Solymoii kópklállltás bezá
— A mezőgazdasági szabadságo rása. A Kazinczy utoza 11 szám alatti
lások. A honvédelmi miniszter rtu Ziuner házban lévő Solymosi képdeletet adott ki, mely szerint a kiáliitás folyó hó 11 -én azaz szerdán
mögöttes országrészekben levő kato este 8 órakor bezárul. A tulajdonos
nai a l a k u l o k nélkülözhető legény esuláu kéri mindazokat, kik vele va
ségét és pedig az arcvouaíbeli szol lamelyik kép megszerzése dolgában
gálatra nem alkalmsa erdőgazdákat, tárgyalásokat folytattak, hogy vásár
dohány és konyhakertészeket, ková lási szándékaikat addig perfektuálni
csokat, bognárokat, kadarokat, laka szíveskedjenek, mert itt tartózkodá
totokat, molnárokat, s az utóbbi hoz sát semmi körülmények közt meg
zátartozóit, végül a mezőgazdasági ueiu hosszabbíthatja. Egyben tudatja,
cselédeket és más mezőgazdasággal raNz-'iiut tekintettel arra, hogy gyüjfoglalkozó legénységet április 15 tői touicuye Caupi akkreditált művészek
május 15 ig négy hétre szabadságolni maradandó miibeccsel és értékkel
kell. önálló mezőgazdák, illetve azo* bíró alkotás, iból áll, árverést sl re n
fiai, vejei vagy testvérei amennyiben tart. E'ieubeu az utolsó napokban a
saját vagy szülőik gazdaságában fog- lehetőség határán belül miuden el
uak dolgozni, szintén négy heti sza fog* dhfttó
ajánlatot
figyelembe
badságot kapnak.
vesz.
— A rendőrkapitány jelentése sze
— Ne helyezzünk el tábori cso
rint március havában lopás büntette magba gyúlékony tárgyakat. Az utóbbi
28, lopás vóts-ge 26, egyéb bűneset
időben ismételten előfordult, hogy
vagy vétség 20 esetben fordult elő,
Ezekből 25 a máv. állomáson illető egyes feladók a fennálló szigorú ti
leg vasutou törtóut. A kihágási ik lalom dacára könuyen gyuló, vagy
tatóba beérkezett összesen 81 felje robbanó tűzveszélyes tárgyakat he
lentés febbői a küzéleimezés terét lyeztek el a tábori áru miuta kül
ériutő kihágás és árdrágitási il-»y 80. deményekben, vagy csomagokban,
Kihágási pénzbüntetésekből befolyt
miáltal nemcsak a többi postakülde
0848 Korona. E'kobozott élelmiszerek
értékesítéséből befolyt és elszámol mények, hanem magunk a vasúti
tatott 952 kor. 32 fillér. Tűz, jelen kocsik és egyéb szállító eszközök is
téktelenebb 4 esetbeu fordult e l ő ; megsemmisültek, sőt a postai alkal
közlekedési akadályok elő nem for mazottak vagy kísérők testi épségét
dultak ; az egyesületek működése el is veszélyeztették. Mivel a könnyen
len kifogás fel nem merült. A jelen gyuló, robbanó és minőségüknél
tés a legnagyobb sajnálattal és rész
fogva más küldeményekben kárt
véttel a követkeaőkép emlékezik
meg, Friss Heiman városi tűzoltópa okozó tárgyak (lőpor, gyufa, beuzio,
rancsnok címzetes rendörfuiügyelő pelrohum stb.) a postai szállításból
uek múlt hó 28-án törtóut váratlan ki vaunak zárva, az ily tárgyaknak
elhuuy tárói. „Friss Hennán a tűzoltó- hamis tartalom-nyilvánítással való
egyesületnél negyedszázadot, a vá postára adása kihágási képes, mely
ros illetőleg rendőrség szolgálatában
a netalán okozott kár megtéritóséu
12 évet meghaladó ssolgálatáuak ideje
alatt ueracsak kiválóan hasznave kívül 6 hónapig terjedhető elzárás
hető sok oldalú, megbízható munka sál és 2000 koronáig terjedhető
erőnek,—*hanem kivált a háborús pénzbüntetéssel büntettetik. A postaesztendők alatt a rendőrségre tornyo föuük figyelmezteti a föladókat, hogy
sult ideget, energiát fogyasztó nehéz az ily tiltott tárgyak küldésétő tar
munkában is fáradhatatlan tísslvise
tózkodjanak, mert egyesek meggon
lőnek
bizonyult. — Veszedelmek,
mint : tűs, árvia, nagyobb balesetek dolatlansága és könnyelműsége a
követkesmónyekkfl
idején pedig mindenkor lelkes éber legsúlyosabb
séggel, gyorsasággal és kitartáisal járhat*

o

FELSÖMAGYARORSZÁQl H ÍRLAP

25. m ám (4)

— Rendelet a vasúti személyzettel olvas újságot í* Azért figyelmeztetjük
való bánásmódról. Tolnay Korúéi ál a tisztelt olvasóközönséget, hogy a

lamtitkár, a Máv elnöke rendeletét
adott ki, amelyben az áílaravasuti
smemólyaetet utasítja arra, hogy az
alárendeltekkel emberségesen és
igazságosan bánjék, a vasúti szolgá
latban pedig vasfegyelmet tartnon.
Egym ás megbecsülésének és tisztele
tének külső megnyilváuitásakéut az
alkahnaaottakkal való érintkezésben
az M
ur“ megszólítás kötelező, egyes
alsóbbrendű alkalmazottaknak itt-ott
még szokásban lévő tegezését fel
tétlenül kerülni és az alkalmazottak
köszönését mindenkor viszonozni kell
A rendelet második része a szolgá
lati pragmatikának a fegyelemre vo
natkozó rendelkezéseit foglalja Össze.
A rendeletét a vasúti személyzet előtt
a napokban hirdették ki.
— Hazaengedik a hadbavonult ügy
védőket. Az ügyvédi kamarák nem

Pe: ti Hiriap uj előfiaetést nyit 40 ik
évfolyamának második negyedére
(április—junius). A Pesti Hírlap a
magyar o'vasóközö.iség kedvem) lapja
mert kormányokkal és pártokkal
szemben mindig megőrizte függ t'euségét és politikája évtizedeken át
szabadelvű, demokratikus és nemzeti
irányú volt. Melegen ajánlhatjuk ma
sunk részéről is a Pesti Hírlapot t.
olvasóink figyelmébe. A Pesti Hírlap
előfizetési ára negyedévre 13 korona,
egy hóra 4 korona 60 fillér. Az elő
fizetési összeget letcélszerübb posta
utalványon a kiedóhivatal címére
küldeni (Budapest, V., Vilmos csá
szár ut 78.)

Szombat, apriiis 6.
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Vetőmagot kapnak

régiben beadvánnyal fordultak a had a hadiözvegyek, hadirokkantak.
• •
Ugymiuiseterhez és az igazságügyi
kormányhoz, hogy *z ügyvédek nag) fi szegényebbek segélyt is kapnak.
részének hadbavonu'ása folytán a
— ápr. ti.
jogvédelem számos helyen kritikus
Minden hadirokkant és hadi
helyzetbe került a beadványban rá
mutattak arra, hogy egész vidékek özvegy, aki igazolni tudja, hogy egy
maradtak ügyvéd uélkü. és emiatt az zö'dséges kert vagy zöldség termésre
ügyek eziei maradlak függőben. A a kalraas fö dlerü etet birtokot, bérű!
kamarák adatokkal bizonyították en vagv ilyenre k látása van, zöldség
termeléshez ért, 300 korona értékű
nek a káros voltát, és kifejtették, hogy
iö dség naagvat kap.
az ügyvédek tömeges bevonulásáváMind n hadirokkant és hrdiöz
az igazságszolgáltatásra mérheti th n
vegy aki igazolja. A (családos, B)
károk szármáznák. A fe t rjesatésben,
vágyo ttá an. (J. (valahol ái‘a d >an
arait az igazságügy miniszter lelj-s
letelepedett, vagy elhelyezésre szá
mértékben támogatott, kérték, hogy
mi tinit, a'karaas istáló fellett rendel
tegyék lehetővé, hogy az ügyvédek kérik, takarmánya v*n, vagy ilyet
egyrésze hivatása mell ■tt maradjon
beszerezni tud, E ) semmiféle t-z«r
és fuocióját végezze. Napokban ér
vas marhája nincsen, 1 drb. üsző
kezett le az ügyvédi kamarákhoz a borjú vagy sertés, vagy keoa! ék
honvédelmi miniszter leirata. A mi esetleg házinyu' vagy szárnyasok
niszter közli, hogy méltányolja az beszerzésére 300 korona segélybeu
ügyvédek kérelmét és intézkedik, részesül.
hogy a segédszolgólatos ügyvédeket
Minden hadirokkant és hadiöz
tartózkodási helyeiken foglalkoztassák
úgy, hogy ügyvédi hivatásuknak is vegy ki igazolja a fentieket és azt
eleget tegyenek. A miniszter az in hogy 3 ho duál nagyobb ingatlan *
tézkedés sürgős végrehajtását kilá vau 1 pár ió beszerzésére segélyeztásba helyezte. Az ügyvédek között tetik. Ugyaucsak a/.ok is akik álla
nagy megelégedést keltett a minisz ser-skedéssel foglalkoztak és jelen
teri rendelet, amely e fontos kéidé-s- ben a szükséges pénzösszeggel m-tiu
ben egyelőre kellő megoldást hozott. recdelkeanek segéiyb-n rószesibuek.
A fenti feltételeket községi bizonyít
—- A béke és a háború eseményei, vánnyal kell igazolni. Kérőimet az
a mai mozgalmas idők szenzációi és Országos Hadigoudozd Hivatal sátor
mindaz, ami ellenségeink táborából
aljwujbelyi iutézetboC feiál’itolt. Mun
bennünket érdekel, mind pompás kuközvelitőbőz keli iutézoi. A kérel
mélynyomása fényképekben vcuu met Írásban és szóbeli eg is lehet elő
nak fel Az Érdekes Ujság-ban. Ez a
-dili, leghelyesebb a szóbeli kérelem
képes lap ma versenyei kívül áll a
Mimim a!ka ómmal a községi bizo
magyar illusztrált lapok sorában.
uyilváuy is fe rautattandó.
Szépiroda mi rovatában a legjobb
magyar irodalmat hozza, kedvezmé Hadúroké antaknak munkaközvetítés
nyei <>s ünnepi számai páratlanok. Aki hadisegéíy és nyugdíj ügyben is «
április 1-től egy negyedévre előfizet fenti iroda azonnal >'n a legnagyobb
7 korona 80 fillért, ingyen kapja meg készs-'ggel nyújt falvi ».go itás' és
a húsvéti és pünkösdi ünnepi számokat tesz iutosk déseket.
összes mellékleteivel.
(•eltíloH szerkesztő: Landesit-Hnn Mlkea,
— A Faun. Lovászy Károly szer
Szerkesztő: György Lajos.
kesztéaébeu megjelent a „Faun1*
április elsejei száma gazdag irodaimi
tartalommal. A gyönyörű illusír.diók
és a szellemes, szatirikus epresánah
élvezetes szórakozást nyújtanak an szűke miatt eladó. — Bővebbet
nak, aki ezt az Ízlésesen több szi > Deák-utcza 37. szám.
nyomatban kiállított laput a kezébe
veszi. A Faun előfizetési ár*; ne
gyedévre 3 korona 60 fillér. Mutat
ványszámot kii d a kiadóhivatal, üu
A Solymosi kiállítása tulajdo
dapest, Ujpvsti rakpart 5.
nosa ve z régi képeket, régi szines
— A döntő harcok a nyugati fron üv ^poharakat, régi szekrényes és
ton. immár megkezdődtek. A békét
áhítozó világ feszü't érdeklődéssel állványos órákat, porcellánokat,
várja a harctéri híreket. Van-e, lehet e szines magyar selyemkendőket és
intelligens ember, aki ily időben nem egyéb régiségeket.

€gy jókarban levő ,'j í;

Régiségek kerestetnek.

Ötperczalatt
egy adag Lurion cipokrem-viasikból
barki-egynegyed-Ki ló -lég Fi nomabb
*
c ip ó erem et főzhet*
*
a r a 2: k . m in d e n ü t t k a p h a t ó *
Montonviaszk-Müvek-Részvénytártaeiat.
---------
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(iépész-kovács
kerestetik azonnali belépésre a gró/ Sennyey
Qéza úr Öméltósága csörgői

gazdaságába.

Érdeklődők forduljanak az Uradalmi M ád
hoz Csörgőre (Zemplén megye).

<Xárom
r"™ nef>
_ _ _ _ _ _ _ _ sxobds la 

A jánlom a m ost ép beérkezett
kipróbált, g a r a n t á l t , legmagasabb
fokú csirakópessóggel bíró. ftytiszta
és fajazonos káposzta- és kalarábm agvakat, a következő fajokból:

_

k á s t keresnek. — Ó im : a
kia d ó h iv a ta lb a n .

Bulgár
óriás késői káposzta.
Elism ert legjobb téli káposztafaj.

|

1 kiló 400.— korona.
Nagyobb szükségletnél külön levélbeli ajánlat.

Viszkelegségel, Sömört, Rüht

Késői
Kék Góliáth-kalaráb.

a !?ggyor«*bban (dmulaaafj* a
dr Flspch-fóle eredeti, törvé
nyesen védett

1 kiló 700.— korona.
Votumugszüksóglei k áposztánál
kát, holdanként 1 kiló, kaíarálm ál
3 4 kiló.
Téli használatra m indkét főzolékfa jta április közepétől május végéig
vetendő el és júniusban állandó
helyére ültetendő, őszig tökéletesen
kifejlődnek és a legjobb term és
eredm ényt adják. Korábbi vetésnél,
illetve kiiiltetésnél a káposzta túlfojlődik és kiropodezik, a kalaráb
pedig elfásul.
A várható term éseredm ény kát.
holdanként káposztánál 250 mázsa,
eladási ár á 40 kor. — 10,000 korona,
kalarábnál 200 mázsa, eladási ár á 00
kor. = 12,000 korona bruttó bevétel.

Hflhle Árpád magkereskedö Temesvár

„Skaboform-Barna zsir“
i

Nincs szaga, nem pisakit. Min
dig eredeti pecsétes I)r. Flesolifélót kérjünk. Próbatégely 2 30
K, nagy tégely 4 K, családi
•dig 11 K. — Sátoraljaújhely
és vidáke régiére főraktár:
Kádár Gyula gyógyszórtárában,
Sátoraljaújhelyen.
V ételnél a

N yom atott Landesm ann Miksa é l T ársa könyvnyom dájában Sátoraljaújhely.

„Skabofor*" védjegyre |
ügyeljünk.
,

