
Hltgjalm minden szerdán és sxombaton este. 
Kéziratokat vissza nem adunk. 

Szerkesztőség: Kazincxy-ulcxa é. 
Kiadóhivatal : £cutcU»mann 3R. és Társánál.
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Előfizetési á r :
Egész évre fio korona. Félévre 10 korona. 
Negyedévre 6 kor. Egyes szám ára fO fillér. 
Hirdetések dija Q  centiméterenkint SO fillér

*

Áldozatkésznél v a u  érdek ?
A háborús kiadások fedezésére 

szolgáló uj hadikölcsön kibocsá
tása alkalmából jó lesz, ha min
denki tisztába jön azzal, hogy ál
dozatot hoz-e, amikor hadikülcsönt 
jegyez, vagy pedig a hazafias cél 
előmozdításán kívül legalább ugyan 
annyira hasznára van saját magának 
is? Mi sem könnyebb a világon, 
mint erre a kérdésre a felelet.

Ha az állam nem az országból 
kapja, hanem a külföldtől szerzi- 
be a kölcsönt, ennek minden ka
matjövedelmét a külföld rakja zseb
re s ezzel a jövedelemmel az or
szág szegényebb lesz. Viszont 
ha itthon adjuk össze a kölcsönt 
nemcsak annak minden más be
fektetésénél jövedelmezőbb kama
tai itthon maradnak és minket gaz
dagítanak, hanem ugyanakkor a 
mai viszonyok között lehető leg
jobb kamatositás mellett pénzün
ket olyan befektetésben helyeztük 
el, melynél nagyobb biztonságban 
azt sehol sem tudhatjuk. Ezenkí
vül nyereség az is, hogy a hadi
kölcsön kötvényei többet érnek a 
pénznél. Azért is, mert többet ka
matoznak, mint a bankópénz, melyre 
a pénzintézetek még felényi ho- 
zadékot sem nyújtanak, de még 
inkább azért, mivel a 91 korona 
50 filléres hadikölcsönkötvényt pél
dául az adóhivatal akár mindjárt 
a jegyzés napján is 1 0 0  korona 
adótörlesztésül elfogadja.

Arról nem is szólunk, pedig ez 
is rendkívül sokat jelent, minden 
egyes emberre, hogy amig a belső 
kölcsön gazdasági függetlenséget, 
jelent, addig a külföldi hitel elle
nében pénzügyi önállóságunkat ál
dozzuk föl. És nem szólunkmég 
más hasonlóan nagyiontosságu 
szempontról sem, miután ennyiből 
is tisztán láthatja mindenki, hogy 
itt nem áldozatkészségről van szó, 
hanem arról, hogy aki hadiköl- 
csönre jegyez, az első sorban és 
igen nagy mérvben a maga érde
kében cselekszik, amiben termé
szetesen csak ösztönzésül szolgál
hat az a tudat, hogy egyúttal a nem
zet összességének is használ vele.

Ahogyan a németek belátták 
nekünk is be kell látnunk, hogy 
a hadikölcsön nem a hazaíiság, 
hanem magunk jól fel logott ér
dekének kérdése, ennek a sikeré
vel első sorban magunkon segí
tünk, a magunk már—már türhe 
tetlen helyzetét tesszük elviselhe
tőbbé. Rajta tehát, tömörüljünk 
a VIII. hadi kölcsön körül, fordít
suk arra minden nélkülözhető ban
kónkat. Az ország baján kivül a 
magunkét is így látjuk el a leg
jobban. _______

ÖJfenziva
az árd rág ítás ellen.

— jun. 15.

A*. árvissgáló bizottság miiködé- 
s'nek kiterjesztésével kapcsolatosan 
hgköze’ebh több nagy foutosságu ren
dé. késés láp életbe az árdrágító üzér- 
ked -s k ni gakhdály OZttstk óljából. 
Ezfck közé tartóiik

kötelező számlarendszer.
Az árvizsgáló bizottság javasla 

tára a kereskedelmi miniszter egy-két 
h'-tun belül rendeletet fog kiadui, 
mely ben kimondja, hogy nagy és kis 
kereskedők, illetve bármilyen közvetítő 
szervek egymásközátti ügyletek lebonyo 
lifásáról kötelesek hiteles számlát adni, 
melyben világosan fe l kell tüntetni az 
árakat. A számlát a kereskedők a 
hatóság kívánságára kötelesek azon 
nal bemutatni. E rendelkezés áthá
gok a rendőri kifiágáxi bírók szigo 
ruan fogják büntetni. A kötelező 
számlarend zer életbeléptetése azért 
szükségus, mert a közvetítő kereske
delemben mostanában teljesen uzujsá 
vált, hogy az ügyleteket az ellen 
őrzés kikerülése céljából egymás 
sözött, szám a nélkül bouyo i'ják le 
és így legtöbb esetben lehetetlenné 
teszik az érdrágitó üzelmek leliple 
zését. Aki a rendelet megjelenése 
után a számlában a tényleg fizetett 
áraknál kevesebbet tüntet fel, xz 
ellen közokirat hamisításért bűnvádi 
eljárást is lehet iudila:i.

Minden üzletben árjegy
zéket kell kifüggeszteni.

Ugyancsak ebben a rendeletben 
kötelezőleg kimondja a kereskedelmi 
miniszter, hogy minden kereskedő az 
üzletében kapható árukról könnyen és 
világosan áttekinthető árjegyzéket köte 
les kifüggeszteni.

Az órak betartását időnkint és 
iparágankiut a rendőrség fogja ellen
őrizni. Visszaélés esetén az illető 
áiúuzsorttst nemcsak a legszigorúbb 
büntetéssel sújtják, haa<m az ipar- 
igazoiváuyától is megfosztják. Ha az 
iparengedélye visszavouatott, akkor 
a fél raktórábau levő árut lefoglalják 
és a rejtett árukhoz hasonlóan a 
közfogyasztásnak rendelkezésére bo 
csátják.

Ez a rendelkezés, mely eddig 
csak az élelmicikkekro volt kötelező, 
kiterjed mindennemű más kereske
delmi árukra, igy az ipari cikkekre is.

Maximálják az iparcikkeket is.
A legközelebbi időkre a vasipari 

termékek, a cukorka, az összes épít
kezési anyagok és elsősorban a tégla, 
cement és mész maximálása fogsorra 
kerülni. A mezőgazdasági érdekkép-

vi.seletek sürgetésére a kereskedelem- I 
ügyi miniszter elhatározta, hogy az 
összeg mezőgazdasági gépek árát 
sürgősen maximáltatja. E célból az 
érdekelt gyárosokból, nagykereske
dőkből és mezőgazdákból szélesebb 
körű ankétet hivott egybe a keres- 
ktdd'mi miuiszter és tárgyolások 
folynak a bécsi érdekeitekkel is. A 
mezőgazdasági gépek maximálása még 
az idei cséplési szezon előtt meg fog 
töt térni. Utána pedig a többi mező- 
gazdasági eszközök és szerszámok 
irányárait állapítja meg az árvizsgáló 
bizottság.

Kik kereskedhetnek 
közszükségleti cikkekkel.

Az iparengedélyek megadását és 
a már kiadott engedélyek fenntartá
sának felülbírálását a helyi árvizsgáló 
bizottságok hatáskörébe utalják. A 
bizottságnak lesz feladata, hogy a 
közszükségleti cikkek forgalomba- 
hozzta ából az oda nem való és c;ak 
árdrágítást előidéző hívatlan elemeket 
kitárja. A hatósági engedély mag
adásánál elsősorban a személyi meg
bízhatóságot fogják figyelembevenni, 
úgyis kerosui fogják, vájjon foglal
kozott e a fél előzetesen is az illető 
küzszUkgégleti.cikk forgalomba hoza
talával és uem-e csuk a háborús 
konjunktúrák kihasználása indította 
őt az illető cikkel való foglalkozásra. 
Vizsgálni fogják azt is, mutatkozik-e 
a kérdéses cikkben olyan uxgy hiány, 
hogy újabb engedély kiadására van 
szükség.

Bankoknak áruüzletre csak a 
központi árvizsgáló bizottság 

adhat engedélyt.
E'utasitóan fogják véleményezni 

azoknak a kérelmeit, akik a fogyasz
tók részére való közvetítéssel akarnak 
foglalkozni. Pénzintézet áruüzletének 
vagy alkalmi konzervgyáraknak csak 
akkor lehet hatósági engedélyt ja
vasolni, ha ehhez az Országos Ár
vizsgáló Bizottság hozzájárul.

A továbbelárusitásra kért enge
délyeknél mindig az a mérvadó, hogy 
a céguek volt-e már a kormányren
delet kibocsátása előtt iparigazolvá
nya. Ha nem volt, akkor csak a 
legkivélelesebb esetben lehet a ha 
tósági engedély megadását véleraé 
nyesni.

#
A fogyasztó vásárló-közönség 

érthető örömmel fogadja majd ezeket 
a rendelkezéseket, amelyek hivatva 
lesznek az elburjánzott árúuzsorát 
gyökerében megfogni és az érvé
nyesülést megakadályozni.

Ugyancsak el nem múld hálával 
fog a közönség azokra tekinteni, a 
kik a háborús idők nyomasztó súlyát 
okszerű intézkedésekkel elviselhetővé 
fogják tenni.

A király
érdeklődött a zempléni 

gyermeknyaraltatás Iránt.
•  •

Legmelegebb köszönetét küldi a 
vendéglátó családoknak. — Julius 

végén kezdődik a gyermek 
nyaraltatás.

Őfelsége legutóbbi budapesti tar
tózkodásakor razjduera egy óráig tartó 
külön kihallgatáson fogad'a, Vad- 
uay Tibort, a Károly Király Gyer
mek uyaraltatásának kormánybiztosát 
Erről a audenciáról rendkívül meleg 
és szívhez szóló részleteket mesélnek. 
Ismeretes a király ideája, hogy a 
nyári vakációban az osztrák tenger
partra kell küldeni a magyar gyer
mekeket, viszont az osztrák gyerme
keket Magyarországba kell hozni a 
vakációra. A felség ideája most te
hát testet öltött, a nagyszabású ak
ciót Vzduay Tibor belügyminiszteri 
tanácsos intézi és az akció keretén 
belül egy csomó gyerek jön el a 
nyári hónapokbuu Zemplénbe is.

Vadnay kormánybiztos a mozga
lom részleteiről minden héten rész
letes jelentést küld a felségnek, leg
utóbbi audienciáján pedig az eddigi 
eredményről számolt be igen kimerí
tően és minden részletre kiterjesz
kedve. A király legbehatóbban ér
deklődött oz iránt, hogy hol nyernek 
elhelyezést a gyerekek, az egyes 
vármegyékben és városokban hány 
család jelentkezett már.

A kormánybiztos jelentésének 
megtétele soráu a Felség külön ér
deklődött aziránt is, hogy Zemplén 
vendéglátó családjai minő érdeklődést 
tanúsítanak a királytól kiindult akcó 
iránt és szeramelláthatólag jólesett 
a felségnek, mikor Vadoay kormány
biztos jelentette, Zaraplénvárraegyé- 
ben az illetékes tényezők tevékenyen 
közreműködnek a mozgalom sikere 
érdekében és hogy számosán jelen
tették be, hogy szívesen látják va
kációra a gyermekeket.

Az audencia végén Őfelsége igy 
szólott a kormánybiztoshoz :

— Nagyon köszönöm önnek 
myidazt, amit a gyermeknyaraltatás 
ügyében tett és tesz és kérem : tol
mácsolja legmelegebb köszöuetemet 
mindazoknak, akik közreműködnek 
9 gyermekek elhelyezésében, külö
nösen pedig kérem, hogy tolmácsolja 
legmelegebb köszöuetemet a vendég
látó családoknak, akik céljaimat meg
értve, ezekben a nehéz időkbeu 
vendégszeretetüknek olyan szép ta
núbizonyságát adják.

A HadlkBIcsOn 
a  la tfo b h  tdkabaf ak ta té«

Lapunk mai Máma 4 oldal.
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fi tizes honvédek
hadi albumot adnak ki. • •

Felhívás a közönséghez, 
hogy minden az ezreddel 
összefüggd fegyvertényt, 
vagy bármi más szolgálati 
cselekményt, fényképeket, 
feljegyzést bocsássanak az 
adatokat összegyűjtő „Had- 

, történelmi csoport" Miskolc 
rendelkezésére.

— jun. 15.
Hogy * na. kir. miskolczi 10-ik 

honvéd gyalogezrednek a világhábo
rúban tanúsított szereplése és dicső
sége kellőképpen megörökíthető le
gyen ai utókor seámára, Misko'caon 
megalakult a „HadtörténelmicsoporL‘;, 
melynek feladata és célja az ezred 
babérokkal ékes, hervadhatatlan hadi 
cselekményeit, valamint a hoizátar 
toaókuak páratlan vitézségét Ó3 hősi 
tetteit Írásban és képben minden idők
re megörökítem. Hogy e munka ki
vihető legyen és tényleg felölelje ai 
ezred és a pótzászlóalj által kü'diitt 
idegen alakulások hőstetteit, egye
sek fegyvertényét, a pótzászlóalj 
életét, szüksége van ezen csoportnak 
az ezred volt és meglévő tagjainak 
segítségére is.

Felkérik tehát a m. kir. 10. hon
véd gyalogezredhez mozgósítás uap- 
jától beosztva volt és beosztott tisz 
teket, és legénységet, akik a harcté- 
reken, az anyaezreduél, részben ide
gen alakulásokhoz — esetleg ezre 
dekhez voltak beosztva; másrészt a 
pótzászlóalj, vagy annak különítmé
nyei, vagy aunak osztagainál telje
sítettek szolgálatot — minden az ez
reddel szorosan összefüggő fegyver 
tényt, vagy bármi más szolgálati 
cselekmény a ra. kir. 1 0 . honvéd 
gyalogezred pótzászlóalj parancsnok 
sága utján a feutemlitett „HadtÖr 
ténelmi osoport„-nak akár eredetiben, 
akár hiteles másolatban bocsáss?, 
rendelkezésére.

Felkérik az ezred összes hozzá 
tartozóit, rokonait és az ezred bará 
tait, hogy megörökítésre méltó fe'~ 
jegyzéseiket, fényképeiket, napló 
szerű jegyzeteiket akár töredékben 
i8, érdekesebb tábori leveleket és 
levelezőlapokat, a kitüntetett és ele 
sett hősök nekrólogját, továbbá meg
történt komoly és vidám harci ese
mények leírását, a lövészárok humo 
rát, dalait, sikerültebb mondásait bo
csássa rendelkezésre.

Az eredetiben beküldött példá 
nyok sértelen megőrzéséért a „Had 
történelmi csoport" vezetősége fele
lősséget vállal és azok visszaszármaz
tatását lemásolás után kötelességé
nek tartja.

Feladatának tűzte ki ezen cso
port azt is, hogy az ezred igy meg
írt történetét a nagyközönség számára 
„Hadi album" alakjában adja ki, mely
nek tiszta jövedelme az ezred özvegy 
és árvaalapjáuak gyarapítására fog 
szolgálni.

H Í R E K .
— Payer plébános- bólakutl apát

A vallás és közoktatásügyi miniszter 
előterjesztésére, Őfelsége a bélakuti 
címzetes apátságot adományozta 
Paytr Ferenc esperes plébánosnak.

— Búza Barna — képviselőjelölt. A 
paksi függetlenségi és 48-as párt 
Búza Barnát jolö te az alkotmány 
p.írti jelölttel szemben.

—  Bírósági áthelyezés. Horacsek 
Jenő raezőkaszonyi jb. telekküuyv- 
vezető hasonló minőségben a nagy- 
mihályi m. kir. járásbírósághoz lett 
áthelyezve.

— Uj ügyészségi megbízott. Az
igazságügyminiszter Durcsinseky Ist
ván varaiméi tb. főszolgabírót, a 
varsnuói járásbíróság mellé rendelt 
ügyészségi megbízott állandó helyet
tesévé nevezte ki.

— Vlszatórő tízesek. Ma a kö
vetkező 1 0 -es ho ivédek érkeztek 
haza hadi fogságból : Tömöri Gy. 
Dámóoz, Sánta György Czéke, B czó 
János Kisrozvágy, Juhász Gábor 
Megvaszó, Osornor Lajos Megyassó, 
Hajmás De?ső Bodrogktresztur, Ka
rát Mátyás, Ster.drei András Sáros
patak, Lipán Gábor Zemplén, Gé b 
Hermán Tokaj, Géczi Bálint Boly, 
Lisóozki Béni Tiszakarád, Ócskái 
János Rád, Móricz Sándor Licza, 
Sáro. î József Sárospatak, Szántó Já 
nos Szerencs Papp József Kistárkány, 
Gulyás István Piczin, Nagy János 
P ócjíii, Vagány Lajos Béiy.

— StatárIáli8 bíráskodás lépett 
életbe juqíus hó 1 0  élői kevdődőieg 
a kassai kerületi parancsnokság, igy 
Sátoraljaújhely és Zerapléumegye 
terű étén is.

— Halálos baleset. Gonda Fauui 
háztartásbeli nő az Andrássy utca 
egyik udvarán bele zuhaut egy e - 
korhadt deszkákkal fedett kútba. A 
járókelők húzták ki és beszámították 
az „Eras bel" közkorházba, ahol az 
orvosok meg állapították, hogy nagy 
mérvű koponya repedést és agyráz
kódást szenvedett. Súlyos sérülé
seibe csütörtököt) leggel belehalt,

— Malonyay főszolgabíró rehabi
litálása. Az 1914 évi nagy vissza
vonulás napjaiban Zemplénvárraeg) e 
határszéli részén a hadsereg elhelye 
zése és ellátása a közigazgatási ha
tóságokra háru t. Hogy ezen nagy 
és sürgős érdekek o ykép láttassanak 
el, hogy a polgári lakosság ez által 
sérelmet ne szenvedjen, úgynevezett 
szállítási csoportok sterveztettek. Egy 
ilyeu szállítási Cinportnak tagja volt 
Malonyay Tamás horaonnai fősaolga- 
biró is. Malonyaynak ezen érdekelt
ségéről a vármegye akkori főispánja 
nemcsak hogy tudott, de arról a leg- 
elisrn"rőbben is nyilatkozott. Az orosz 
betörés után M*louyay ellen ez ügy
ben vizsgálat iudu’t meg, állásától 
fel lett függesztve s a nyomozói 
túlbuzgóság a vádlotlak padjára állí
totta őt. Az igazságügyminiszterium 
a kassai törvényszéket delegálta. Az 
1910. év április havában megtartott 
tárgyalás után a bíróság feiraeutő 
ítélettel rehabilitálta az ártatlanul

meghurcolt főszolgabírót, huszár
ezredének tisztikara, melynek képvi
selői az egész tárgyalás alatt jelen 
voltak, a saját helyiségében rendezett 
díszvacsorát. A vármegye fegyelmi 
választmányának határozata folytán 
Malonyay állásába visszahelyeztetett 
és folyó hó 13 áu vette át hivatalát.
A járás lakossága ez alkalomból a 
népszerű éa rajongásig szeretett fő- 
szolgabiráját imponáló ovációban s 
fogadtatásban részesítette. A város 
határán Homonna város elöljárósága 
és a járás közönsége részéről kikül
dött bizottság fogadta az Alsó- 
gyertyánból koosiu érkező főszolga
bírót, ahonnan virággal feldíszített 
hiutóu hozták be a diszkapus s fel
lobogózott város főterére. Itt a lakos
ság uevóbeu Géczy István ügyvéd 
köszöntötte Malonyayt, a hölgyek
küidöttsógileg virágcsokrot nyújtottak
át neki, majd a lakosság gyalog a 
főszolgabírói hivatalig kisérte, ahol is 
Pavletits Gyula tb. főszolgabíró üd 
vözüite a járás tisztikara nevében, 
Este nagy társas-vacsorát rendeztek 
* tiszteletére, melyen többen felkö- 
szÖntőt mondottak. Malouyay meg
hatottsággal köszönte meg a járásá
nak ezt a rehabi.itációját. Másnap 
Haraszthy Miklós nyug. főszolgabíró 
az alispán kiküldöttjeként átadta 
Malouyayuak a hivatal vezetését.

— Dohányjegyek életbeléptetése 
céljából Dr. Székely Albert törj* del- 
me8 beadvánnyal fordult a városhoz. 
A beadványban elmondja, hogy do
hányáruhoz drága pénzen csak azok 
jutnak hozzá, akik kiváló prólekció- 
val bírnak vagy akik erőszakoskod
nak, veszekednek. Akik tisztességes 
módon kérnek, azokat egyszerűen 
avval utasítják el, hogy még nincs, 
vagy hogy már nincs. Hogy rniudeu 
kinek egyforma mértékkel mérjenek 
azt csak dohányjegy bevezetésével 
lehet elérni. A városi közélelmezési 
ügyosztá'y a beadványt avval terjesz
tette fe' a pénzügy miniszterhez, hogy 
a jegyrendszer bevezetése indokol! 
és kívánatos. Hogy azonban a jegy- 
rendszer fiaskóval ne járjon, szük
séges, hogy a felsőbb hatóságok épen 
úgy mint lisztnél, cukornál állapítsák 
meg a város lakosainak kontingen
sét és ezt a kontingenst minden hiány 
nélkül teljes egészségben le is szá1- 
litsák. A beadott panasz abban ta
lálja magyarázatát,— a városi közélel
mezési ügyosztály szerint, — hogy a 
dohány nagytőzsde állítólag olyan 
kis mennyiségű dohányt szivart, ci
garettát bocsát a kis tőzsdék rendel 
kezésére, hogy abból csak a közön 
ség elenyészően csekély száma nyer 
kielégítést, és a tőtözsde előtt ebből 
kifolyólag tolongás áll elő és csak 
azok lesznek kielégítve, akik erősza
koskodnak. Ezek azután a tolongás
hoz nem szokott értelmiséget a do
hány hozzáférésétől elidegenítik,

— Elszámolás. A sátoraljaújhelyi 
izr. Népkonyha részére újabban a 
következők adakoztak Eisenberger 
Mór 100, György Lajosné (Budapest) 
50, Stándler Hermáim, Straszer La- 
jo8né, Weinberger Ferencznó, Resof- 
szki Pál (B.-Szerdahely), Szép Audor

20—20, Kleimann Farkasáé 10 korona 
Természetben adakoztak : Eisenber
ger Mór 1 ebéd, Schvaroz Lajos 2 kg. 
Sohvarcz Lipót, Schvarcz Ábraháiu 
8 — 8  kg. bab és Kleiman Farkasué 
2 kg. árpagyöngy. Fogadják a ne- 
raesszivü adóraányozók az Elnökség 
leghálásabb köszönetét.

— A boltbireket 20—60 száza
lékkal emelni akarják. A Háztulajdo
nosok Szövetsége a napokban bead
ványt intézett az igazságügymiuisz- 
terhez és azt kérte, hogy a háború- 
előtt és a háború kezdetén kötött bolt
szerződéseket helyezze hatályon kí
vül s a boltbérekuek progresszív a In. 
pon 20—60 százalékkal való feleme
lését engedélyezze. Évi 2000 K ig 
20, évi 4000 K ig 30, évi 6000 K-ig 
40, évi 8000 K-ig 50, ezen bérösszeg 
fölött pedig 60 százalékot kérnek.

— Közlegények is utazhatnak a 
második osztályban. A legénységi á r 
mányhoz tartozók, közöttük az egy.- 
évi önkéntesek rendszerint kellemet
len helyaetbe jutottak, ha a személy
vonat második osztályra vagy gyors
vonatra szóló vasúti jegyet váltottak. 
A kalauz, ellenőr, sőt ha egy-egy ge
rincesebb önkéntes a vasúti jegy 
megváltásával szerzett jogaira hivat
kozott, az állonaá8paranC9nokok is 
rendjeire hivatkoztak, amely eltiltja 
a legénységi állományhoz tartozókat 
attól, hogy a második osztályt vagy 
a gyorsvonatot igénybe vehessék. 
Streffleuer katouai lapja most azt a 
meglepő értesülését közli, hogy ilyeu 
rendeletet se a katonai hatóságok, 
sem a vasutak nem adtak ki. Van 
ugyan egy katonai rendelet, amely 
a katonai személyek utazását szabá
lyozza, de ebben csak az van ki
mondva, hogy a legénységi állomány
hoz tartozók a katonai kiucstár ter
hére csak a harmadik kocsiosztály
ban utazhatnak. A lap szerint a le 
génysóguek joga van a különbözet 
megfizetése esetén magasabb kocsi 
osztályt igénybe venni. Ahhoz pedig 
kétség sem fér, hogy ha a legénység 
a saját költségén utazik, bármelyik 
kocsiosztályra válthatja meg a je
gyet.

— Tilos marad a párbaj, ügy hir- 
lett nemrég, hogy a király vissza
vonja azt a rendeletét, amit a há
ború alatt a tisztek párbajának tilal
mára vonatkozóan kiadott. Egy újab
ban érkezet hir szerint azonban ez még 
sem fog raegtörtéuoi, daoára annak 
a nagyarányú mozgalomnak, amit a 
rendelet vissza vonása érdekében ki
fejtettek.

— A mezőgazdasági gépek. A
földmivelósügyi minisztérium, hogy 
a mezőgazdasági gépek gyártásába 
némi rendszert vigyen be, kimu
tatást készített a különböző gazda
ságokban levő mezőgazdasági gé
pekről és összeiratja, hogy gépgyá
raink milyen mezőgazdasági gépeket 
milyen meuyiségben tudnának elő
állítani.

Felelős szerkesztő: Lizdnnazn Mikii, Szerkesztő: flySrgy Lzjez.
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A nyolcadik magyar hadikölcsön.
A hosszan elhúzódó háború további nagy pénzügyi követelményeket támasztván az államhatalommal szemben, 

a hadiszükségletek zavartalan ellátása céljából uj hadikölcsön kibocsátása vált szükségessé. A hadviselés költségeinek 
fedezésére a pénzügyminiszter ezúttal S '/2*/.—Kai kamatozó adómentes járadékkölcsön-kötvényeket bocsát nyilvános 
aláírásra. A pénzügyminiszter tehát ez alkalommal is közvetlenül fordul a közönséghez.

Az aláírás tartama és az aláírási helyek.
Az aláírás időtartama: 1918. junius 12-től julius 11-ig bezárólag terjed. Aláírási helyekül fognak szerepelni 

az összes állami pénztárak és adóhivatalok, a postatakarékpénztár és annak közvetítő helyeiül szolgáló összes posta- 
hivatalok, valamint az összes számottevő hazai pénzintézetek.

A címletek nagysága.
A kibocsátásra kerülő S‘/2"/0-kal kamatozó járadékkölcsön kötvényei 50, 100, 1000, 5000 és 10,0000 koronás 

címletekben fognak kiállíttatni.
Az aláírási ár.

Az 5 '/at/0-kai kamatozó járadékkölcsön-kötvény kibocsátási ára voltaképpen 92 K. 50 f-rel van számítva. 
De arra való tekintettel, hogy a járadék-kötvény kamatozása csak 1918. szeptember 1-én veszi kezdetét s a jegyzéstől 
1918. augusztus 31-ig járó kamatok az aláírási árba be vannak számítva, a kötvény aláírási ára minden 100 korona 
névértékért a következő összegekben van megállapítva:

1. arra az esetre, ha az aláíráskor az aláirt összeg egész ellenértéke befizettetik:
a) az 1918. évi junius hó 12-től junius 27-ig bezárólag történő aláírás esetén 91 K. 50 f.;
b) az 1918. évi junius 27-ét követő időben 1918. julius 11-ig bezárólag történő aláírás esetén 91 K. 70 f.;
2. ha pedig az alább ismertetendő kedvezményes (részletekben történő) fizetési módozat vétetik igénybe, az 

aláírási határidő egész tartamára szólólag 92 K. 50 f.

Kamatesedékesség.
A nyolcadik hadikölcsön 100, 1000, 5000 és 10,008 koronás címletei minden év március 1-én és szeptember 

1-én lejáró félévi utólagos részletekben évi ő^ /o -kal kamatoznak. Az első szelvény 1919. március 1-én esedékes. 
Ettől eltérőleg az 50 koronás címletek évi szelvényekkel vannak ellátva s ezeknél az első szelvény 1919. szeptember 
hó l-én esedékes.

Befizetési hely.
A kölcsönre történő jegyzéseknél az aláirt összegek ellenértéke az aláirási helynél fizetendő be és az aláírási 

áron felül az aláíróval szemben sem folyó kamat, sem jutalék felszámításának helye nincs.

Részletfizetési kedvezmény.
Az esetben, ha az 5,/20/0-os járadékkölcsönre aláirt összeg 100 koronát meg nem halad, az aláírás alkalmával 

az aláirt összeg egész ellenértéke befizetendő. A 100 koronát meghaladó aláírásoknál ellenben a bafizetés részletekben 
is teljesíthető. Ez esetben az aláírás alkalmával az aláirt összeg 107„-a biztosítékképpen leteendő és pedig készpénzben 
vagy megfelelő értékpapírokban. A részletek pedig a következőképp fizetendők:

a jegyzett összeg ellenértékének 25u/»-a legkésőbb 1918. augusztus 5-ig,
, „ „ „ ,, „ augusztus 24-ig,
„ „ „ „ „ „ szept. 10-ig,
„ „ „ szept. 23-ig.

Az utolsó befizetés alkalmával az aláirási hely a letett biztosítékot elszámolja, illetőleg visszaadja.

A befizetési elismervények kiállítása és a végleges címletek kiadása.
A befizetés alkalmával az aláíró fél az aláirási helytől pénztári elismervényt kap. A kötvények kiadásának 

időpontja idejekorán hirdetményileg fog közzététetni. A kötvények kiadása költségmentesen ugyanazon a helyen fog 
megtörténni, ahol a pénztári elismervények kiadattak.

Az aláíró felek a cimletbeosztásra irányuló esetleges kiványságukat a jegyzés alkalmával az „Aláirái nyilatkozat
nak erre a célra megjelölt kelyén kifejezhetik, ily kivánság hiányában a jegyzett összegeket a legnagyobb cím
letekben fogják kiszolgáltatni.

Betétek felhasználása.
A betéti üzlettel foglalkozó intézeteknél s más ily cégeknél 1914. évi augusztus hó 1. előtti betéti könyvre 

elhelyezett egyébként a moratórium feloldó rendeletben foglalt korlátozások alá eső betétek a kibocsátásra kerülő 
kölcsönre történő befizetések céljaira — önérthetőleg a kikötött felmondási idők épségben tartása mellett —
igénybe vehetők. .................................

Azok, akik a befizetésekre pénzintézeti betétjüket kívánják igénybe venni, annal az intézetnél vagy cégnél, illetve
annak az intézetnek vagy cégnek a közvetítésével tartoznak jegyezni, amelynél a betét el van helyezve.

Különleges kedvezmény a nyolcadik hadikölcsönnél.
A kibocsátásra kerülő 212°/»-os járadékkölcsön-kötvények felhasználhatók lesznek a jelenleg alkotmányos 

tárgyalás alatt álló törvényjavaslat törvényerőre emelkedése után az annak alapján kivetendő hadinyereségadó fizetésére.
A hadinyereségadó fizetésénél a kötvények -  figyelemmel arra, hogy az aláirási ár megállapításánál a folyó 

kamatok is számításba vétettek s figyelemmel arra, hogy az aláirási helyek ötven fillér jutalékot szoktak a feleknek 
megtértten? — minden 100 korona névérték után a voltaképpeni kibocsátási áron, tehát K 92 50 -  50 f. =  92 
koronával fognak számításba vétetni.
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V iszketeg
<Ss mindennemű bűrbaj. úgymint rüh, 
síimül-, fekély, daganat és nbek gyó
gyításé™ a legbiztosabb és loggyor. 
sabban haté szór a

B oróka kenőcs.
Nőm piszkit és teljesen szagtalan. 
Ma már minden házban nélkülözhe
tő tlon. Kis tégely 3 kor. Nagy tégely 
5 kor. Családi tégely 9 kor. Hozzá
való BORÓKA-SZAPPAN 5 korona.

perköltség erejéig, amennyiben • 
követelésre időközben részfizetés 
történt, annak betudásával, a sátor
aljaújhelyi kir. járásbíróság Pk. 3684| 
1918. sz. kiküldő végzése folytán » 
végrehajtást szenvedőnél 1915 évi 
oovember hó 7-én biróilag lefoglalt 
és 2 2 0 0  koronára becsült ingóságokra 
js árverés elrendeltetvén, a fe:íil- 
foglaltatók követelése erejéig is, 
amennyiben azok törvényes zálog 
jogot nyertek, Sátora juujhe'yben, a 
temető melletti gőzmalomnál leendő 
megtartására 1918. évi junius hó 2 1 . 
napjának délután 5 óráját tűzöm ki, 
amikor a foglalás alatt levő sertések, 
szekér és egyéb ingóságok, a leg
többet Ígérőnek, készpénzfizetés 
mellett, szükség esetén becsáron alul 
is el fognak adatni.

Sátoraljaújhely, 1918. junius 5.

»j

Gáli Vilmos
kir. bir. végrehajtó.

Sáli Vilmos sátoraljujhelyl kir. Járásbiróságl 
végrehajtó irodájából.

140,1918. vh. az.

árverési hirdetmény.
Dr. Ambrózy Ágoston sátoralja- 

újhelyi ügyvéd áital képviselt Tisza- 
polgári Takarékpénztár végrehajtaló- 
nak 900 kor. tőke, ennek 1915. évi 
július hó 2 . napjától járó 6 % kamata 
és eddig összesen 218 kor. 90 fillér
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HLandesmann N. és Társa
=  könyvnyomdája és papirkereskedése =  
SÁTORALJAÚJHELY, KAZINCZY-UTCA 5. SZ.

|

1

Levélpapirok, számlák, fal
ragaszok, meghívók, név
jegyek és egyébb nyomdai
munkák a legpontosabban

készíttetnek.
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„Felsőmagyar országi Hírlap" kiadóhivatala.
t e le fo h szA m iq  Hirdetések felvétetnek. t e l e f o n ő iá h  io  j
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Nyomatott Lanáesmaun Mikaa ét T árta  könyvnyomdájában Sátoraljaújhely.
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