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szóló magyar törvényjavaslat ta
lán meg régebbi keletű, mint az 
osztrák. Annakidején Balogh Jenő 
igazságügyminiszter készítette el 
a javaslatot, amelyet be is nyúj
tott a Háznak. A törvényjavaslat 
elkészítésénél már Balogh Jenő
nek az volt az álláspontja, hogy 
nem lehet az ifjúkori botlásokért 
valakit egész életére tönkre tenni 
és módot kell nyújtani arra, hogy 
bizonyos idő eltelte után az elítél
teket az a bíróság rehabilitálja, 
amelyik első fokon elitélte őket

Balogh Jenő törvényjavaslata 
nem került tárgyalás alá, mert 
Vázsonyi Vilmos igazságügyi mi
niszter röviddel kineveztetése után 
a javaslatot visszakérte a Háztól, 
és azt átdolgozás végett Lengyel 
Aurél dr. miniszteri osztálytaná
csosnak adta ki. Az igazságügy- 
minisztérium kodifikáló bizottsága 
rövidesen foglalkozik már az át
dolgozott javaslattal, amely a vá
lasztójogi törvény letárgyal ás a 
után átdolgozott formájában ke 
rül a képviselőház elé. Az ignz- 
ságügyminiszter a törvényj :vasia- 
tot azért dolgozta át, mert ő a 
kérdést sokkal liberálisabb szel
lemben óhajtotta megoldani és az 
esetben, ha Vázsonyi Vilmos ja 
vaslatából törvény lesz, akkor a 
rehabilitálásról szóló magyar tör
vény lényegesen liberálisabb lesz 
az osztráknál.

Vázsonyi Vilmosnak ugyanis 
az a meggyőződése, hogy a re 
habilitálás kényes kérdését az ér
dekeltek érzékenységének meg
sértése nélkül kell elintézni. Nem 
szabad másodszor is kálváriát já
ratni azokkal, akik ballépésükért 
egyszer már megbünhődtek. Akin 
a jogerős ítéletet már végrehaj
tották, vagy aki kegyelmet kapott, 
az büntetésének mértékéhez ké
pest hosszabb vagy rövidebb idő 
után jogot nyer arra, hogy ismét 
büntetlen előéletű legyen és uj 
életét úgy folytathassa, mintha 
soha el se követte volna azt a 
vétséget, amelyért megbüntették. 
Ha az érdekelt kitudja mutatni 
a törvényben felsorolt feltételeket, 
akkor a büntetlenséget automati 
kusan és olyan módon kapja vissza 
hogy errői a hatósági személyeken 
és magán az érdekelten kivülsen 
kinek tudomása nem lesz. Termé
szetesen a mai zavaros politikai 
viszonyok között nem lehet tudni, 
hogy a tervezetből mikor lesz tör
vény. Annyi bizonyos, hogy Vá
zsonyi javaslata már néhány héten 
belül olyan stádiumba jut, hogy 
az a Ház elé kerülhet.

Szabadságolják
a mezőgazda katonákat.

•  •
JKeiő- és erdőgazdasági, sző- 
lómivelési és egyéb gazóasági 
munkák végzésére használják 
fel- — Jíunkásoszlagokat is 

vezényelnek ki.
— ápr. 11).

A honvédelmi miniszter körren
deletét intézett valamennyi magyar- 
országi vármegyei és városi törvény- 
hatósághoz, amelyben elrendeli, hogy 
a legénységnek a? a része, mely a 
hidrákéit sereg részére mindenkor 
szükségei1, pótlás, a kiképzés ós ál 
tálában a katonai érdekek figye
lembevétele után rendelkezésre áll 
a földek megművelése, kouyhaker- 
t^azeí, len, kender, komló cikória, 
repce, mák, dohány répatermelós, 
szőlőmuukák (metszés i-), továbbá 
szénakaszálái5, aratás és cséplés, va 
iamiut fatermolési és szállítási mun
kák és általában minden mező* és 
erdőgazdasági munka elvégzése cél
jából a folyó évben is szabadságolUs- 

jsauakés katonai munkásosztagokbán 
rendelkezésre bocsátassanak, még pe 
dig a múlt évi rendelkezésektől eltérő- 
lég nemcsak március 1 tol novem
ber 3U ig tir j-dő idő alatt, hanem 
gésa év folyamin, ti-hét a túli hó

napokban is.
Minthogy a gazdasági fronton 

való sz-vós küzdelem, a szervezett, 
céltudatos és lankadatlan munka ép- 
peaoly köveiménye « hadjárat sike
res f >lytatásának, mint a fogy verek 
erős egyöntetű és változatlan kitar
tása, a polgári és katonai hatóságo
kat újból é3 legnyomatékosabban 
felhívja, hogy ezen rondeletet a lég 
nagyobb pontossággal a feladat ko- 
mo'y.'ágúnak a teljes megértésével 
s az iddig tapaszta t lelkiismerete- 
aéggel hajtsák v^gre.

I. Igény a szabadságra és 
annak tartama

A szabadiágra igénnyel bírnak :
a) az önálló mezőgazdák (bél

lók), illetőleg azoknak legközvetle
nebb hozzátartozói (fiú, vő, testvér);

b) a szőlőbirtokosok, vincellé 
rek és kádárok j

c) a bognárok és mezőgazdasági 
kovácsok, ha iparukat a mezőgaz
daság érdekében önállóan űzik ;

d) az önálló konyha (bo'gár) 
kertészek.

Minden egyéb legénység mun- 
kasosztagba fog beosztatni.

A legénység közlil azok, akik 
önálló mezőgazdák (bérlők), vagy 
ezeknek legközelebbi hozzátartozói 
(fin, vő, testvér), valamint a szőlő
birtokosok és vincellérek az idény
munkák szerint különböző időpon-

tokhan több Ízben is fognak szabad 
ságoltatni, még pedig úgy, hogy 
birtokviszonyukhoz képest egy al
kalommal 2—3 heti szabadságban 
részesüljenek.

A bognárok és a kovácsok a 
tavasz- és az őszi szántást a kádá 
rok pedig a szüretet megelőzőleg 
öt öt hétre fognak szabadságoltatni. 

II A szabadság kérelmezése 
és engedélyezése.

A szahadíágot kihallgatáson 
elterjesztett  kérelemre engedélye
zik. Szabadság engedélyezése céljá
ból sem kérvényt szerkeszteni, sem 
községi bizonyítványt kiállítani nem 
szabad. A községi elöljáróság, mely 
kérvényt szerkeszt vagy bizonyít
ványt kiállít, a legszigorúbban fele
lősségre fog vonatni.

Szabadságra igénye van : az I. 
fejesetben felsorolt egyéneknek.

A szabadság tartama, az uta
zási napokat is beleszámítva, rend 
szeriut 20 napnál több nem lehet.

A szabadságolt, valamint felnién 
tett mezőgazdák foglalkoztatasa.

A szabadságol!, valamint a fel
mentett mezőgazdák, ha sürgős 
jut gazdasági munkájukat elvég 
ték, a ru. kir. földmivelésügyi i 
niszter 1918. évi 1280.00*-) .számú 
rendeletében foglaltak értelmében 
foglalkoztatandók.

A községi mezőgazdasági intéző 
bizottság a megadott felhatalmazás 
alapján a szabadságolt és felmentett 
mezőgazdákat, ha saját sürgős mun
kájukat elvégezték, bocsássák ok
vetlenül azoknak rendelkezésére, 
akiknek fö djo raegnaüvéletlenül áll, 
illetőleg kiknek sürgős gazdasági 
munkája el nem végeztetett és mun
kaerőre szükségük van.

A rerd let intézkedik még t 
katonai munkásosztagok kivezénve 
léséről is.

— ápr. 13.
Meghosszabbították a zárórát

A szén ügyek kormány biztosa, Vázso
nyi Jenő, udvari tanácsos a tüzelő
anyagokkal való takarékoskodás cí
mén kiadta rendeletét a záróráról. 
A rendelet szerint az étkezőhelyisé
geket vendéglőket, korcsmákat, iial- 
mórő és elárusító helyeket, kávéhá
zakat, cukrászdákat, valamint a szó
rakozóhelyeket, színházakat, kabaré
kat, mozikat, kerti mulatóhelyeket: 
felolvasó, hangverseny- és más nyil
vános termeket és helyiségeket, vé 
gül egyesületeknek, kluboknak és 
kaszinóknak azon helyiségeit, amu 
lyek a tagolt vagy vendégek össze
jövetelére vagy befogadására hasz
nálnak, további intézkedésig éjjeli 
12 óráig szabad nyitva tartani. A 
magánlakások vendég fogadási szin
tén 12 óráig tarthatnak. Az üzletek 
és egyéb helyiségek zárórájaváltozat- 
lan maradt.

L:>punk u:a.l «á<xis 4 olás-

Uparfejlesztés
a háború után.

•  •

f i  kereskedelmi miniszter tervei.
— ápr. 13

A közgazdasági körüket ez idő 
szerint élénken foglalkoztatja az a 
kérdés, hogy mi lesz a háború után 
A uégyesztendős háború teljesen fel
emésztette as összes ipari termékeket 
Elfogyasztotta nyersanyagkészlete
inket. Az óriási áruhiány megszün
tetése a legnehezebb és a legfontosabb 
közgazdasági problémák egyike.

Nálunk nem csak arról van szó, 
hogy vissza kell állítani az ipar ter
melői-épességét, hanem folytatni kell 
a megkezdett iparfejlesztést is.

íSzterényi József kereskedelmi 
miniszternek teljesen kész prógram- 
ja van az iparfejlesztés folytatására 
A miniszter ezen prograramon seré
nyen és zajtalanul dolgozik. Minden 
igyekezet az, hogy iparunk mielőbb 
életképes, sőt versenyképes legyen. 
A háború ideje alatt, nagyon sok 
ipartelep nyersanyag hiányában 
kénytelen volt üzemét beszüntetni. 
Ezeket elsősorban segítenünk kell.

Azoknak z nyersanygoknak a 
beszerzését tartjuk a legfontosabb
nak, amelyek a ruházati cikkek ké
szítéséhez szükségesek. Egyszóval 
a nyersanyagokat a szükséglethez 
képest fogják elosztani. A meglevő 
gyárak, valamint a kisiparosok fel
tétlenül előnyben részesülnek a léte
sítendő, vagyraég üzemben lévő gyá
rakkal szemben. Legfontosabb feladat 
a textil és bőripar üzemképességét 
előmozdítani. Minden egyes iparág 
számíthat az állam feltétlen támo
gatására, mert gondoskodni fognak, 
hogy nyers anyaggal valamennyi 
mielőbb el legyen látva. A kisipar 
támogatását is szem előtt tartják. 
Bök gondot és fáradságot fog adni. 
a munkások elhelyezésének kérdése 
is. A nyersanyagok szétosztására 
vouatkozólag Ausztriával megvan a 
megállapodás.

A kereskedelmi miniszter feltétlenül 
számit a magyar kereskedő és ipar 
osztály támogatására is, mert csak 
harmonikus működés esetén lesz le
hetséges a fogyasztó közönséget a 
szükséges ipari cikkekkel ellátni.

€gy jókarban lev5T/ry”
szűke miatt eladó. — Bővebbet 
Deák-utcza 37. szám. ^
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Az eperjesi tanács 
leckéje Badjura 

ezredesnek.
— ápr. 1#.

Eperjes város hazafias közön
sége háziezredének a 07. gyalogez
rednek Eperjesre való viasz^tórfe- 
kor ünnepséget rendezett. A z  iiune- 
peltetós kellemetlen lehetett Badjura 
ezredesnek ; az ottani áliomáspa 
rancsnoknak és emiatt haragos hangú 
átirattal fordult Eperjes város ta
nácsához, még pedig, hogy

„kinek intézkedése folytán 
történt meg az ünuepiés a 67. 
gyalogezred legénységével, mi
vel a fennáló reudeleteink és 
előirássaink szeriut (ezek az 
álloraásparauc.mok szavai) az ily 
ünneplések csakis állomás-pa
rancsnokság egyetértésével és 
engedélyével történhetek meg.

A jövőben kényszerítve érez. 
néni magam (rnoudja a usvezett 
állomásparaucsnok) az ily ér
telmű intézkedéseket a helyszí
nen megtiltani vagy rui-gakadá- 
lyozui“.

A szokaliau tartalmú iratot ta 
iiácsüléfabeu hozott határozattal vá
laszolta meg Eperjes varos, amely 
hatarozathó. szemelvéuyk n t  küzö. 
jük alábbiakat ;

Határozat.
Eperjes szab. kir. vi roa ta

nácsa hazafias lelke minden fel
háborodásává! szög- zi le B«d,ura 
C9. és. kir. ozr.diS, eperjesi á1- 
lomásparauesnokuaK e hivatalos 
kijelentrsét, mint példátlan s 
vakmerő mély megsértését egy 
intelligens magyar varos közön 
Bégének s lauHösanak a kor és 
csak azér:, amikor s amiért t z  
szeretett s hősiességért eimoud- 
hatatlanu* nagy rabccsüit, haza
térő haaiezi'odct őszinte kiiurő 
örömmel s tőle tehető ünnepé
lyességgel fogadja.

Esek u! az es t«.t Lraerlrti 
Magyar József h. polgármester, rupjd 
a következő csattanos befejezésen, 
tanítja ki Badjura e*it>dc3 u i a t :

Badjura os. és. kir. ezieüe.-, 
állomáspartcsnek e huzttíintai 
tényével Eperj-sen egyszersmin- 
denkorra lehetetlenné tette ma
gát s a város tantcia, midőu 
hazafias önérzetének egész * rí jé- 
vel s iui> deu tiltakozásával 
visszaugatja az álíoiuásp&rancs- 
uok idézett kijei ndésíJí, egy
ben kijelenti a maga részéről 
azt is, hogy nincs többé a hely
zetben. hogy Badjura cs. én sir. 
ezredes, állomásparaucsnokkai 
bármilyen ö.isz'-kötteiézt fenn
tarthasson.

A varos tanácsa e határoza- 
tát nemcsak Badjura cr. én. kir. 
ezredes, eperj si cs. ás. kir. 
álloraásparancsi oknak küldi 
meg, de ludomásvétei s illetve 
további intézkedés végett az ér
dekelt összes felettes hatóságok
nak is.

Eperjes szab. kir. város taná
csának 1918. ápji is 5 ikéu tar
tott rendkívüli ii|é sábőt :

M agyar József, 
h. polgármester.

Éelefonközpontunk
mint az ifiegek sorvasztója. 

• •
fi kassai postaigazgatóság figyelmébe..

—■ ápr. 13.
Ha igaza van annak a mondás

nál , hogy a háborúban k z  ‘esz » 
győztes, aki idegekkel jobban bírja, 
úgy mi Sátora'iaujh dyiek a Küzde
lemben sajnos, aló! (nandunk. Hogy 
miért annak* egv szerű fájdalmas oka 
van,hogy az amúgy i euervá’L id.-gze- 
tiin k v • a kétségbeejtő őrületig fo
kozza az a botrányos állapot, ami 
mos! varosunkban a teufoukapcso- 
ias körül végbe megy.

Nem akarunk Körülményesei; 
kitérni a temérdek kifogásolni va- 
lór , csupán rideg tgysí rvis ggel 
re(.,i ztráljuk a közszájon forgó s'.'sn- 
de ozus eseteket, ami uem egyéb 
mint az, hogy a Ul fonközponlu k 
csak félóra utáni csenget ;sre jeleut- 
k zik és ha bemondjuk a kapcsolandó 
számot, úgy bizonyos, hogy a hete
dik hatör egyik e ;őfiz-.;őj kapjuk 
és soha Hi-iu azi, akit kér:;;--' . Ami
kor pedig a faradság!. I - ínyed- 
ki.rrui további negyedóráig cdünge- 
lünk és hála az Egeknek va «ki beje
lentkezik, taég ő haragszik,hogy álmá
ból fel merjük ébreszteni. Hogyha 
pedig pontsaink na iglia Igatás r. il
letékes tényezőknek bekapc.o . sát, 
kérjük, úgy ennek a szeréi.y *
jurknak sem tollat a"központ '. ‘ rét. 
mart az illető más irányban van 
t  foglalva, 6a nem ■ r r- á arra, hogy 
panaszainkat mégha !gasx;s.

Talán a kassai ig:»B;,4t.’s ak 
lasz id^j -.

Hatósági
íehérnemütisztítót!

a o
Miskolc már megcsinálja.

— Ápr. lg.
Sok egyéb kesergés mellett a 

közönség férfiórdekeitsége nemkü
lönben a házi uss-onyok i sgy tö
mege nem g\ ő/i syavakba .szedni a 
ii panaszok végtoion kitör-s ít, me
lyek napról-napra intenzivebb mó 
dón szítják fel a  közhangulatot a 
magánvallalali fehériiemiltisztitó in
tézetek ellen.

A fehérnemű sorsa igen tragi
kus már nij’g b.;n véve is, pk-rkö
tődik az utca szennyétől, folyton 
tisztítani kel1, do, hosjy mit ól át n 

| fohórne uüek gazd ija, az már nem 
is ser., hanoin i óncsapása. A mo
sásra, tiiztitásr.a i dott rubaneraüeket 
a tisztitó intézetek nemcsak hallat
lan árakért veszik n unkába, nemcsak 
hetek, hónapok múltával kerülnek | 
vissza tulajdonosaikhoz, do tíz eset-1

I ben tizenkétszer megtörténik az i?, 
Ihogy sok* t.! w  n yv e* -*bb állapotban 
küldik haza, mint amilyen állapot
ban azt tisztításra megkapták. Ke
ményítő — állítólag — nincs, de 
azért e ’fogad jak a gallérok és köte
lük tisztítását, .számokban kifejezhe
ti t • ón raunkhdijörf.

Az árak mentesek minden iubxí- 
máiási rendelettől, csőd latos önmeg
tartóztatás kellett hozzá, hogy az 
intézetek nem kértek még InioZ ko
ronát egy gallér kimosásáért. A kö
zönség soha . • mmifóie vállal';.ozás
nak nem volt ennyire kiszolgáltatva, 
mióta fenn á a világ. A kudurem- 
ber o!sö hitvallása a tisztaság, a 
nélkül nincs számára levegő, élőt, 
boldogság és ezt. a nélkülözhetetlen 
ssü-i.srg'.ytét k vérévé', «z wg'-staié 
gével, az idegeivel ke i megfizetni 
manapság.

A hatósági mosoda a tiszt i Lóin - 
tézet létesitéséiiek kérdése msr fe!- 
biihkant nálunk, még pedig a Hadi 
goi dozó kormánybiztosnak Káüay 
Uhuinak a vármegyeházán t t i  lőtt. 
elő dásdn.

Arról volt akkor ugyanis szó, 
hogy a hadi özvegyeknek és a se
gélyezett szegénysonu uszony okazk 
a s jgélyen kívül, megélhetést is sd- 
nak. Azóta nem esett szó róla púi
dig érdemes « kérdéssel foglalkozni.

A városi üzí íh ugyanis fele,vagy ne- 
gyodrész áron tudná a tisztítást, vé
ges ni. Itt azonban nem szabad rno 
nopóiiumra gondolni, hanem tin,*tán 
csak a közönvég érdeke ne' ruegv ; 
deaérői és főiy'g elkerüihjtotlen s.ü - 
ségii-.-tenek megóvható kielégítéséről
SZÓÍUDk.

Evégro is ma uj fehérneasüek 
bes'5‘. r/^se épp olv nehéz, részint 
az stiyaghiany, reg/.iut. pedig »z 
óriási drágaság következtében, mi it 
a felsőruha beszerzése, nincs tehát 
a köröns g abba a helyzetben, i 
hogy Ujjal ntrn pótolható fehérne
műinek, néhány ingnek, gailérnt-k, 
kézelőnek tisztításra hónapokig vár
jon. Hatósági tisv,iitór» azért épp 
o'y nehéz szükségiiotí van, mint pl. 
ható l . i cipőüch.tre. Várju t -s ». iu- 
nác-nak er.irá'íyu elhatározását és 
illetve e :őterjesztését megjegyezve, 
ho^y szomszédunk Miskolc város 
mér fel is állítja a hatósági mo
sodát. Taouljunk e téré ? a szom
szédtól.

fi Dohánymizéria
egy orvosszere.

•  •

pénzt kapnak a tisztek és nem 
cigarettát.

— ápr. 13.
A hadügyminiszter é* » honvé

delmi miniszter rendeletét adott ki, 
amoly szeriül ezutta1 a tisztek a harc
téren a nekik járó 25 cigaretta he
lyet. a megfelelő pénzértéket 2 K 
50 f. fogják megkr.pni.

Eddig ugyanis a dohányillet- 
raényt tarra 'szetben kellett felvenni.

j Termóseotes, hogy miután a pénzzel 
•való íregvá’tás lehetetlen volt, ki
vették a dohányillatnaényt ások is, 
akik egyáltalán nőm dohányoznak. 
Falvettv-k a szivarokat vagy cigant-  
tákat és gyűjtögették, hogy 'aztán 
egy tömegben hazaküldve kodves- 
kodjou^k hozzátorrozóií nak és bar.<t- 
tailuiak, Ennek aztán az lett a 
kovátkatménye, hogy itthon néme
lyeknek, akiknek nemdohányzó is
merőseik voltak a harctéren, egész 
raktáraik voltak, inig másoknak 
órak ssMuára kellett ácsorogni a 
trafikok előtt, hogy egy kis szic.i- 
valtihoz jussanak. A hadvezetőség 
rondáiéto következtében ez »z ano
mália megszűnik. A tisztek pénzben 
kapják meg illetményüket. A Tahi
tiim összegéig joguk !»*z ezután is 
szivart, vagy cigarettát igényelni, 
de csak nkkor, ha valóban el is szívják.

A rendelet a va&uti szállítás 
szempontjából is «lő:iyös les«. Ed
dig a dohánynemü ^ nngyrészét 
kiviUék a hadrake't s*-ri ghez, aho i- 
nan egy jókora perc.utet ifimét 
visszaUÜdtek. iáig más réaz alk^.l- 
tódott. Eaeniui caak annyi dohányt 
szállítanak ki, amennyi a kintlét ő 
tisztek tényleges stüksögute, míg a 
megmaradó rész a civil kÖ3Önsógnvk 
fog röi dttlkezéaéra állani.

Ezrei ai intéskedéssel &i:>nki- 
vül meg fog szüli:'-i egy e>g( s* s«- 
reg anomália, amit A dohány-hiány 
idézett (,'fí. A közönség régió ■. % 
elég drágu trafikárak anyuika t  majd 
fiistöini valóhoz, míg c.tíd'g a» ínség 
kilia&znál^'sa folytán ezerféle formá
ban űzött árdrágításoknak vö t ki
szolgál Int. v.*».

JCol u  aprópénz?
•  •

Bélyegeket afinak jiliérek helyett.
— ápr. lé.

Manapság a pénz a koronánál 
kerd ';di: . Fi! érro’ s^n^is m beszél. 
Legföljebb csxk akkor veszi  ̂jak ára 
a.- liuhtoinber * fillér szót, ha a 
koronán felül kell azt fizetni. Koro
nán £-. ui fillérért m.-g csak bélyeget 
és gyufát lehet kapni. Igaz, a szi
varjait és cigarettának ára is fi 1 rben 
van megállapítva, ámda ezeket a 
cikkeket íh mar koronában kell fi
zetnünk nia. fts áraik miau. A fil
léresek tehát, mint fölösleges portékák 
eltűntek n forgalomból. Értvén iit 
filléresek alatt egy és kótfillérc'S 
érmekuf.

Az aprópénz hiányon segiteadő 
az állam vas kétfilléreseket rere ta tt  s 
azok rendesen forgalomba is kerül
tek, de hogy hol vannak, azt senki 
sem tudj*. Egy fillérest visszaad"! 
azelőtt sem volt divat, hozzászok
tunk tehát ahhoz, hogy a*, akitől 
vásároltunk, a fillért a maga nyere
ségéhez számította. A vásárlóközön 
ség nem veszített, ax eladó azonban 
igen tisztességes jövedelemre tett 
igy szert és éppen azért szívesen 
állapította meg cikkeinek árát 15, 
35, 75 stb. fillérekben.

Ó v K fíjfíttem , hogy ax á lta la m  g yá rto tt

, , < J } í c d Í a n O ~ 6 l u 6 s p Q C Í a l Í t e “ -s* iu a r£ a M v* lyn t li
utánuatai vannak forgalom ban, amelyek ellen egyedüli

délem a védjegy Ma aláírásom  pontos m tg fig  é lite  *r

á y & r
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Mai Htoubati már 6 fillért . a u 
„dii.k vi»h«», hanem ahelyett pél
dául a trafikban levélbélyepet ka
punk. KUiönöaen a 15 filléres lei él- 
bélyeg vásárlásánál áll elő ez az 
eset, mert az ember legtöbbször 20 
filléressel fizet és akkor kap egy 
darab 15 és egy darab 5 filléres 
bélyeget. 11a ez'd.et »* 5 filléres
búlyrgekel azután <■ -raknék s már a 
legköa-’h’bbi hivélfnladásnál csak 10 
filléres t vásárob’ánl:, hát nem fi
zetnénk rá az üzletre | de van az 
embernek más dolga is, mint vinyázni 
a pénz helyett visszaadott bélye
gekre s azért bátran elmondhatjuk, 
hogy egy-egy közönséges -vél rc:« 
a legtöbb em b ern é l 20 til ér- a b '>- 
lyegköltséget jeleni. Néha azonban 
kapunk más cikk vásárlásánál 3 fil
léres bélyeget pénz h e ly e tt . Ez már 
azután véglegesen halálra van  Ítélve, 
meri, ha egy darabunk vau , azt kö
zönséges levél föladásánál föl n-m 
használhatjuk, add ig  pedig ltom igou 
▼ órunk, inig fölszaporodik ö tre  s 
azután ragaszuk a levőire.

Szóvá1 a közönség a bélyegek 
visszaadásával rendesen a rövidebbet 
húzza s azért a hatóságoknak oda 
kell hatniok, hogy aj  aprópénzhiány 
megazUnjék és hogy végi t érjen 
egyszer már a bélyegekkel való 
fizetés.

(/. k.) Legutóbbi lapszámunkban 
a színházi előadásokról Írván szóvá 
tettük azokat, a botrányos Alapoto
kat, ara Ivek a folyó id hiyben a sziu- 
házban uralkodnak és amelyek a 
raüórtő közönséget visszatartják a 
színházba járástól.

A publikum, mtrjuU remélni !e 
fog szokni neveletlen vis dk. dés-rői 
pláue, hogy ha köztudoraásra ieso a, 
reudJrkapitáuy aág aiábbi erélyes in 
tézkodése.

„Az eluému t harangok" előadd 
són ugyanis az I. eraeleü 10 és 12 
páholyok közönségé olyan durván 
viselkedett, v ih o g a t -a .  Annyira sk 
varU *» előadás m ;oe é , hogy az 
Ügyeletes r.ndŐriLztvis >-ő, aiu*my 
uyiben többszöri fu'szó'iUu-iánsJ. cr d 
mónye nem voit eileuü.i csdidzava 
rás miatt feljelentőit t: I. A rendőr 
kapit iuy £83,1 Ítéletével a zavargó 
kát öt, dohánygyári műn ■ásnőt 
egyeukénti 30 korona pt-nzbirságrz 
Ítélte. A büutetéa pé dós, gyorsan 
elterjed a híre és következménye 
lesz, hogy máskor lisztes- geseu fog
nak őuagyságáék viselkedni.

A kiakorgárd* elha Igatutása a 
ditrükció feladata. Arról nem is be
szélünk, hogy az „ünnepeit*' mű
vésznő jóizlésőre «s appdál hatnánk 
hogy ha nem voiuáuk arról szeutül 
meggyőződve, hogy az üuuepelte- 
tés megrendelésre készül és hogy 
evvel akarja elieutii’yozni egyik- 
másik társnőjének kiérdemelt ünue- 
peltetését. Mielőtt a szereplő sze
mélyeket nyilvánosságra hoznánk, 
még egyszer bátorkodunk a történ
teket Fodor Oszkár szinig*zg#tó- 
nak, orvoslás céljából figyelmébe 
ajánlani.

Fáradjon el « színházba, tekint.. 
80U végig egy elő: dá*t, az ufa'só 
sorból és tudni fog mindent, kik 
rendezik a tüntetéseket és kinek szól 
a érdem jt'euill.

Poitá lfiu é l  hllQa szerda esti 
előadás'o a közönség gokat és jól 
mulatott Gu'yas Menyhért, Ligeti 
Lajos, Váradi Izsó mókáin.

Elnémult harangok felelevenítése 
nem voit rossz gondolat, eltekintve 
attól, hogy az előadás a jól sike
rültek közé nem sorozható. Ma’téryi 
ro5S7.ii1 fogta f.*! szerepét, inkább 
üst foltozó oláh cigányt — maszk, 
beszéd modor játszott,mint oláh pópái 

: Brády Andor tu'ságosan diákon volt. 
A meggyőző erő, a hazafiság tüze 
n«nk helyenként csillogott ki játé 
kából és akkor is nagyon uzinpadias 
vö t. Hiányzott belőle az emberi, a 
térni ‘sztiitas^g, ami alakitások- 
nak érteket kö'osönör. Ligeti L'jos 
szokása szerint kifogástalan Eőry 
Lajos, Papp Mózes szimpatikus sze
repében e sőran uau aV.ki oH. A 
hölgye’: közüt* G. S/.éh !> 1{ neé,
Kovách Luhi, emelendők ki, meg
jegyezve, hogy ezúttal ők sora ér 
tők ei teljesen a/.t a sziuvoiialat, 
amit máskor köuuyedén elérnek. 
K. Lőrinczy Erzsi kielégítette a kí
vánalmakat.

Romancz pénteki bo mutatójúiról 
az őszinte e ismerés hangjáu szólha
tunk. Kovács Luki értékes talentumát 
teljes fényében ragyogtatta. S zív  és 
melegség volt a játékában és póz 
nőikül, d.cséreudő küzvetk-nséggoi 
cs/pott át, ahogy szerepe kivauta 
a szertelenségbe. Faiussy raosterieu 
rajzói la Totu AsztroDgot. Mesterké- 
lotlenül— mintha oiupu s l iv  lettvolna 
az r-gész művészember, — fóiéukeu 
állt oda az események kői ppontjaba 
hadd sodorjak tova az élet hu'lám*i. 
LignagyobObikf.reinekegyikót aratta. 
Majtényi László a hideg és elegáns 
vnúgfi vo.i Tuyt szerep' ben teljes 
ambícióval munkálkodott a siker ér
dekében. 0  yau kifogástaiuuu! első 
rangú voit, mini ebben az évadban 
még Kovói'szer. A kisebb szerepek 
kreáiói mindannyian hatásosan járul
tak nozzá ar. elő.-dís szintjenek 
t intéséhez.

H I R H K.
háborús családi idill.

Megjött a v rvr-várt hős. M<-*g- 
érkezeti us év ok óta tartó szibé
riai fogságból. Tegnap már beál
lított a lakására.

Az asszony a nyakába borult. 
Könnyek, csóko , csókok köuoyek. 
A szomszéd)ág is összefutott.

„Jaj, édes komám, Isten hozta 
lelkem, ui hogy megfagyott a 
szentem."

Aztán & látogató*', elszóltdtek, 
e gaida ledobta, a kabátját, egy kis 
szlo'ina, meg cipó akadt a háznál 
és csöndesen falatozgatott. Az asz 
zouy meg nem győzte nézni az urát, 
aki tempósan, liatkan beszélt » 
sorsáról. És hirtelen körülnézett: 

— Hát a gyerek ?
Jézusom, micsoda gyerekről 

beszél ?
A messziről jött hadi fogoly 

szelíden mosolygott:
-  Ne bolondozz már. Lássam 

azt a gyereket.
Az asszony bizony a szomszé

doknál rejtette el a csöppséget, de 
hiába i olt ruindeu borzasztó ag
god a mák közt, halálos rémületé
ben hozía ölében a pindurka jó
szágot. Az eleven kékszemü pi 
rosarou, rugkapáló kis bitang vi-

április 13.

sitva nyújtotta kacsói az idegen 
ember felé. A népfelkelő mosoly
gott, zsebrevágta a bicskát, csőn* 
desen ölébe vette a gyereket, ci
rógatta csókolgatta, nézte a sze
mét, az arcácskáját, aztán az asz* 
flaony sápadt arcát vizsgálgatta, 
csóvá'ta a főjét és dohogott:

H*»t , . isaon ió* van, no... Ha 
már egyszer megvan ... Meunyi 
időt ?

— Tizenhat hónapos.
— Hm. Oaztán fiú. Hogy hív

jak? Berci? Mint az apját., már 
mint engem. Szép kis fattyú! Sze
reted ?

A menyecske bírt.
No. Asér nem kell siruyi lelkem 

Hát mit tehettél volna... Majd 
felneveljük. Nekem is vau odakint 
- - ketiő . . .

— Katonai kitüntetés. Őfelsége 
megparancsolta, hogy az ellenséggel 
szemben tanúsított vitéz magatartá
sának elismert seül Dr. Gáspár Ist ván 
főhadnagynak legfelsőbb elismerése 
a kardok egyidejű adományozásával 
ismételten tudtui adassék.

— A kassai ügyvédi kamara
közli, hogy dr. liorovitz Ernő ügy
védei Sátoraljaújhely székhellyel a 
kamara ügyvédi lajstromába folyta
tólag fölvette.

— Jótékony adakozás. Dr. Pol
gár Ernő ügyvéd egyik ügyfele 
megbízásából bt csöletsórtési porből 
Kifolyólag őO koronát küldött be 
nekünk, mégpedig felerészben a 
lO-es honvédek, felerészben a tíö gy. 
ezred, özvegyei és árvái aiapjavára 
Az összegeket rendeltetési helyeire 
juttatjuk.

— Elfogott Ii8ztc8empószek. A pá
lyaudvari podgy úázviz-jgá'Oli elfog
ták néhány Mármaros megyei asz- 
szonyt akik mintegy 170 ki ó lisztet 
akartak városunkból elszáliitaui. A 
csempészek a liszt honnani eredetéről 
minden folvilágositást megtagadták. 
A rendőrség most ny omozza, hogy 
kitől vettek a lisztet.

— Vissza a hadifogságból. Újab
ban a következő Zempléuvariuegyei 
10-eshonvédsk érktztea haza a hadi
fogságból G.i Ferenc Bodrogo'aszi, 
Hajdú András Bodrogz^adány, Vasz.il 
András Nagyküvesd, Klein Sámuel 
Tisza uc, Lukács István Gesztely, 
Dobrosi János G szitly, Dubics Já
nos Páczin, MaczKanics Ictván Kora 
ioska, Tóth József Kisczigáod, Ko
csis József Mád, Béuyei Józsi-f Sze
rencs, C icavári János Sárorpatak, 
Braun Jenő Sárospatak, Bara Sámuel 
Mezőzombor, C.-.orose jános Liszks, 
Csornyák József Sárospatak, Kozma 
Aüdrus Mád, Négy esi Sándor Kislo- 
kuj, Mo'nár Jáuos Sárospatak, Klein 
Sámuel Kistokuj, Gavallér György 
Liskatolcsva, Révész Bertalan Mád. 
Gyökeri György jVégardó. Székely 
Ferenc, Erőss András Bodrogszer- 
daheiy, Szabó András Szőlőske, 
Pongó József Őrös, Ilriczó Mihály 
Bodzásujlak, Púiéra János, Kopncsek 
Ferencz, Iloruyák F3éia Sátoraljaúj
hely, WirtschHÍter Ármin Bodzásuj- 
iak, Reisman Hermán Királyholmt-c, 
Wied r Mózes Szerencs, Kelemen 
András Barancs, Tóth Ferencz Zsmp- 
léukösség Kulcsár István Ricse, 
Gsauádi István Felsőtárkáuy, BiUci 
Mihály Csörgő, Ilmát János Rúd a 
báuyácska, Bodnár Ltváu Tarczal, 
Rojtás János Nagykázmér, Trohán 
Aad.-la Tokaj. '■

a r

— Lopás. Krauss Hermán Síéoh-
enyi-téri cipész üzletót, raig a tu
lajdonos ebédelni volt ismeretlen 
tettes álkuccsal megnyitotta és 
mintegy 2000 korona értékű férfi és
női cipőt ellopott.

— Megszökött Iskolás fiú Wzisz
Samu házaló helybeli lakos leráel
nevű 11 éves iskolás fia, még f. évi 
február hó közepe táján a szülői 
hávbó1 megszökött, s azóta ismételt 
nyomozások dacára sem volt váro
sim!-'területén feltalálható, amiért or- 
«zág08 körözése l^tt elrendelve. A 
KV rmuk fel tál ál ójának 50 korona ju- 
ti.uust helyeztek a szülők kilátásba.

Iroda-egyesités.
Dr. R i i d a i i  l z r á e l  ügyvéd 

dr. S c h w e i g e r  M ó r  ügyvéddel 
társult. Ennélfogva dr. Schweiger 
Mór eddig Fö-utcza 18. sz. alatt 
volt ügyvédi irodáját dr. Rudali 
lzráel Rákóczi-utcai házaba he
lyezte át. A társas iroda telefon- 
száma : 125.

— Énekoktatás. Somogyi Adrienn* 
budapesti operuóuekesuő és okleve
les éuekUuaruő, a nyári hónapokra 
városuuba érkezik és éuektaufo- 
lyaraot nyit, a melyen színpadra, 
hangversenyekre és szalou énekre 
Képez ki. A tanfolyamra előjegy
zéseket elfogad Brodyué Kazinczy* 
utca 19.

— Felmentvóny. Alulírottak a 
„Felsomagyarorszagi festok4*müveibÖl 
Kassun foiyó év teoruar 17. marozius 
10-ikeig rendezett jótékonyczelu kóp- 
siallitás elszámolását a szabályszerű 
meiiékletekkei együtt behatóan meg
vizsgálván, azt belépődíjakból, ka
talógusok eiadasabói es luhalari dí
jakból származó 2997-40; feiülfize- 
tc-seabői szármázó 31 *00; az eladott 
Kipek ariuivk 10 szazaieaaből szár
mázó 1873 Korona, azaz összesen 
Négyezeikiienezszazegy »(á901) î 0"
rúna 40 fiuer bevétellel es Kueucz- 
szazuy oicvauegy (981) korona 40 til- 
tér kiadassa!, vagyis íiáromezerkiuo- 
százhúsz (3920) koroua tiszta jöve
delemmel Helyesnek találtuk. — Meg
gy özódvi-u arról, hogy a fenti összegű 
ilaziajó védelemből 1000 K. Kasba 
»z. kir. varos, 1000 K. Zemplén vár
megye hadi árvái es rokkautjai ja- 
vara az illetékes hatóságokhoz at- 
uta í atótt, Kőszegiiy Eiemer múzeumi 
igazgatónak, mini m kiauuas reudo- 
zőjéuek, a foiiuentveuyt megadjuk. 
Kassa, 1918. upnlis hu 8 au. Ducsay 
D ues s. k. Aoauj-Torua varmegye 
arvaszékéuek elnöke. Romos jeuő 
ü. k. Kassa szab. kir. varos.

--  Orvosok díjazása. Az Orssá- 
gos Orvosszö vétség zerapíóuvanne- 
gyei fiókjának f. hó. 5-én tartott 
ülésén a Satoraijaujheiy városában 
gyakorított folytató orvosok díjazása 
következőképen lett megalapítva. 
Rendelési díj az orvos lakásáu nap
pal 0 Korona. Rendelési áij az or
vos lukasán éjjel 12 korona. Láto
gatási dij a háznál esetenkiut nap
pal 10 korona. Látogatásáéi dij a ház
nál estóakiut éjjel 20 korona. Kon- 
siliuruoknál a háziorvos ugyanoly 
összeggel honorálandó mint a kon- 
su!tá’ó orvos, az összeg azonban 30 
koronánál nem lehet kiesebb. Házi 
orvosi dij 300 korona, zoubau min
dennemű műtét, speciális vizsgálat 
szü’észeti beavatkozás és éjjeli lá
togatás külön dijazaudó. Távolabb 
fekvő helyeu történt látogatásnál, v* 
lamiut az éjje’i vizitekuél a fuvardíj 
külön fizetendő.

PalalOa azerkesztő: Landaamaaa Miksa, 
0 b s s rk tu tő : Byörgy Lajta.
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Közgazdaság.
Az Első Magyar Általános Biztosító 

Tarsasag ma tartotta ktt«gyUiését 
Ust'konies Emidre gróf v. b. t. t. el
nöklőével. Napirend előtt Bereevicty 
Albert v. b. t. t., igazgatósági tag 
üdvözölte a részvényesek nevében 
Ormody Vilmos vezérigazgatót, 
intézetnél eltöltött 60 éves szó gálati 
évfordulója alkalmából. Ormody Vil
mos meleg köszönetét mondott az 
ünneplésért » ezután a lefolyt évi je 
leütéseket terjesztette elő.

Az évi jelentés részletesen ki 
terjeszkedik a társaság üzletágjai- 
nak alakulására, ineiyek közül az 
élet-, jégés betöréubiztositás kedve
zően fejlődött, mig a tűzbiztosítás 
káraránya kevésbbé volt kedvező. A 
társaság hadiköicsön-jegyzései már 
elérték a 150 milliót. Jótékony ozé- 
lokra 136 700 K.-t fordítottak. l é 
nyegesen emelkedtek a háborús drá 
gasag altai okozott személyi és egyéb 
kiadások. Így a társaság a tisztvi 
selők járandóságait a korábbi 2444 
724 koronáról 5,441.399 koronára 
emelte s a meguövek*-d-tt «dúO r 
hek fedezetéül 1, 341 017.60 K. ösz- 
szes nyereségből az alapszabály szerű 
levonások és bőséges tartalékolások 
után 3,200.000 K. tordittaük a r sz- 
vényesek osztalékara s e sz ríni 
mindeu egész részvényre 800 K. évi 
osztalék esik. Miután a közgyü'és 
az összes javaslatokat elfogadta a 
feuuentvéuyt minden irányban meg
adta Az igazgatóságba uj tagú . Te 
leszky Jánost, a fe lü g y e lő  l i o ! 
ságba Aulai Gézát é* Gaál J  i őt, i 
választmányba pedig Harkányi- J  mo 
bárót, II rzog Mór bárót, Papp G.'za 
bárót, Somsich Mik o .-i, S.-.( oh -n -i
Emil grófot és T**ii*u Béla bárót 
választotta meg.

Meghivó.
A lont m egnevezett egylet n i. rész

tulajdonosukat az 1918. évi április ho 2 1-én 
délelőtt 10 órakor a  vármegyein za nagy
termében megtartandó

K Ö Z G Y Ű L É S R E
tisztelettel m eghívja azzal, hogy amennyi- 
bon a határozatképesség m egállapítható 
nem lenne, ez esetben újabb közgyűlés 
1918. évi április hó 28-an délelőtti 10 orakor
fog ugyanott m egtartatni és a megjelentek 
számára való tek in te t nélkül határozat 
hozatni.

Tárgy: Az egylet tulajdonát képező te- 
tiilotok és jogok bérbeadása.

Sátoraljaújhely. 1918. április 11.

fi sátoraljaújhelyi korcsolyázó 
és uszoDa-cgylet.

Ajánlom a most. ép boőrkozott 
kipróbált, g a r a n t á l t ,  legmagasabb 
foku csiraképosséggel bíró, fajtiszta 
és fajazonos káposzta- és kalaráb- 
magvakat, u következő fajokból:

Bulgár
óriás késői káposzta.

Elismert legjobb téli káposztafaj.
1 kiló 400.— korona.

Nagyobb szükségletnél külön levél- 
beli ajánlat.

Késői
Kék Góliátli-kalaráb.

1 kiló 700.— korona.
Vetőm agszükséglet káposztánál 

kát. holdanként 1., kiló, kalarábnál 
a 4 kiló.

Téli használatra mindkét főzelék- 
fajta április közepétől május végéig 
vetendő el és júniusban állandó 

holyéro ültetendő, őszig tökéletesen 
kifejlődnek és a legjobb term és
eredményt adják. Korábbi vetésnél, 
illetve kiültotésnél a káposzta tul- 
fejlődik és kirepedezik, a  kalaráb 
pedig elfásul.

A várható  tormőseredmény kát. 
holdanként káposztánál 26U mázsa, 
eladásiár á 4 0 kor. — 10,000 korona, 
kalarábnál 2(X) mázsa, eladási ár á 00 
kor. — 12.000 korona bruttó bevétel.

RAFFIA NINCS!
kellő időbon lássuk el m agunkat

Szőlőkötöző papirspárgávat.
Bármily mennyiségben kapható, 
inig a készlet tart. Raktár. Azon
nal szállítható. Ára 100 kg. kor. 
860.— Olcsóbb mint bármilyen 

más papirspárga. K apható:
Papíráru Gyári és Kereskedelmi R.-T.

Budapest, VII., Rákdci-ut 0.
T elefon  83-63.

SUrgönyci ; P a p irtex til Budapest.

Víszketegségeí, Sömörl, Riiht
a leggyorsabban elmulasztja a 
(Ír. Flesoh-fólo eredeti, törvé
nyesen védett

„Skaboform-Barna zsir“
Nincs szsgs, nem piszkit. Min
dig eredeti pecsétes Dr. Fesoh- 
fólót kérjünk. Próbatégely 2 30 
K, n«try tégely 4 K, családi 
adag 11 K. — Sátoraljaújhely 

ős vidáko részére főraktár: 
Kádár Gyula gyógyszertárában, 

Sátoraljaújhelyen.
Vételnél a  „Skaboform" védjegyre 

ügyeljünk.

üépész-kovács
rAStaffiísaac: xtspsaii-zsui'. *

kerestetik azonnali belépésre a gró/Sennyey 
Qéza úr Öméltósága csörgői gazdaságába. 
Érdeklődők forduljanak az Uradalmi intéző
höz Csörgőre. (Zemplén megye). V

VI LÁGRA-ÖZÓlÓ-UJ D O N ÍÁ O l

JSuríon^
C I p ö k r é m - v i a s z k

Öt perczalatt
egyadag Lurion cipők re m-viasikból 
bbrkkqynegyedhilo- lég Fi nomabb 
x cipócrém eb főzhet 

a r a 2 - k . m in d e n ü t t  k a p h a t ó !
MontonviaszK-A\öveK-R. észvény társaság *.
.___________ EmDAPEJL-T-VI ANDRA5SY-UT 7( f. „ . ,

M EG H ÍV Ó .

I  AKereskedők, iparosok és gazdák hitelszövetkezete a
1918. évi á p rilis  hó  28-án  d. e. 11 ó r a k o r

hivatalos helyiségében tartja

X. évi rendes közgyűlését, J
melyre a szövetkezet tagjait lissttolcttel meghivjulí. 

T á r g y s o r o z a t :

1 • A jegyzőkönyv vezetésére és annak hitelesítésére 
két tag Itijölése.

2. Az igazgatóság évi jelentése
3. A felügyelő-bizottság évi jelentése, a mérl.g meg

állapítása, a felosztási tervezett jóváhagyása és a íel- 
mentvény megadása feletti határozathozatal.

4. A felszámoló-bizottság jelentése a felszámoló 
1913/14. évi VI. évtársulat vagyonáról.

5. Kilépő igazgatósági tagok helyeinek választás utján 
való betöltése, valamint az igazgatóság kiegészítése.

6. Három felszámoló-bizottsági tag választása,
7. A közgyűlés előtt 8 nappal az igazgatóságnak 

írásban benyújtott és 10 tag aláírásával ellátott indítvá
nyok tárgyalása.

Sátoraljaújhely, 1918. április hó 12-én.

Az igazgatóság.

Nyomatott Landesmann Miksa és Társa könyvnyomdájában Sátoraljaajhely,
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