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P O L IT IK A I ÚJSÁG,

Magjelen minden szerdán és szombaton este
Kéziratokat viasza nem adunk.  

S zerkesztő ség  : W e k e rle -tó r 671.

H arc és háború.
Sátoralja-Ujltely, szc|>t. 3.

(bp.) A Zemplén vármegyei Gaz
dasági Egyesület küldött hozzánk 
egy két íves nyomtatványt Az 
ilyen keresztkötéssel küldött, mc» 
morandum (éle betühalmazon á t
futnak a szerkesztőségek, Írnak 
azokról nehány soros kivonatot, 
ezt a közvélemény úgy a hogy 
telsz/vja és némi apátiával vegyes 
nyugalommal teszi félre, megnyug
tatván hazafias érzületét azzal, hogy 
ime az általános nyomor, az or
szágos bajok orvoslása érdekében 
ismét lezajlott egy értekezlet, 
megint elvitatkoztak néhány órát 
a lelőtt, hogy hát mik okozzák tu
lajdonképen a bajokat: Az állami 
szervezet pedig működik tovább 
a maga egyhangúságával: tele- 
szivja tüdejét a vidéki felbuzdulá
sokkal, az agyát elhalmozza a sok 
gazdasági egyesület, meg a még i 
többféle értekezlet ideáival és ha
lad a maga utján tovább.

De mi itt a bajok közvetlen kö
zelében úgy érezzük mintha lódo
bogást hallanánk a messze távol
ban. Es ha fülünket jobban oda
tapasztjuk a sárga röghöz az esz- i 
mék és változatok egész csapatát 
halljuk, mintha harc és háború 
felé közelednék egy egész sereg 
idea.

íme ez a nyomtatvány, a me
lyet a júniusi gazdasági értekez
let és illetve ennek kiküldött bi
zottsága készített el, hogy a hol
napi értekezletnek előterjeszsze: 
egész tartalmával mintegy kétség
beejtő memento kiáltás, be a múlt 
árnyékos sötétjébe: Istenem esz
tendők hosszú, hosszú során mi l 
mindent kellett volna tennünk! 
Ez a javaslat nem érzeleg, minden j 
szavából okosság, megfontoltság és j 
realitás sugárzik és mégis tele van ! 
érzelgős lírával, sejtelmes ballada 
strófákkal, csapongó rapszódiával. 
Lilája: a hazafiasság. Balladája: 
az államférfim vallomás egy köny- 
nyelmü és ledér múltról, amely 
nem tett semmit, csak mérhetet
len könnyelműségben kábult el, I 
mint valami tüzes suhanc a sze- j 
retője szép szemétől. Rapszódiája: 
csapongó ideál a jövő képéről. |

Ebből a rapszódiából kiraga
dunk egy szakaszt:

felkérjük a fcercsk. kormányt, hogy 
a röv I időn megújítandó kereskedelmi I 
s/.crz .esek tárgyalása alkalmával | 
égés/, erejével oda hasson, miszerint j 
nyersterményeink nagyobi) védelem- ! 
ben részesüljenek, mert jelenleg a ked- j 
vezőtlcn értékesítési körülmények foly-1 
tán a gabonanemüek termelése a fel í 
vidéken vesztességgel jár.

Most pedig, hogy ezt a prózai 
mondatot ideírtuk beszéljünk kissé 
prózaibb modorban.

Egy gyülekezet és annak ke-1 
beléből kiküldött kisebb bízott- i 

I ság: összealkotva egy nagy vár-! 
megye tekintélyes elemeiből, olyan 
férfiakból, kiknek jó része már de- j 

i resedő tejjel, tartalmas és munkás 
életet morzsolt le, oly kérelemmel 

: lép a kormány elé, amelyet az is 
úgy, mint ők, szívesen, — a hon- 

I szeretet teljes melegével szeretné
nek keresztülvinni, 

j Hogy a kormány a nyerster- 
'menyeinket nagyobb védelemben 
részesítse? Hát mi ez ? A sorok 

I között váló titkos vágyakozás arra, 
hogy az Ausztriától való gazdasági 

• különválás keresztülvitessék.
A dicséret legnagyobb hangján 

kell megemlékeznünk a kiküldött 
bizottság munkája fölött: logikus 

; sorrendben éppen az elkészített 
javaslat közepén csúcsosodott ki 
az országos bajok orvoslásának 

| legfőbb és legeminensebb szüksége: 
a nyerstermények védelme.

Ha a mi nyersterményünk oly 
védelemben részesül majd, hogy 

j annak nagy része nem kell, hogy 
i kínálkozzék kifelé. Ha az ipari fel
dolgozáshoz értékesíthető lesz itt 
bent is. Ha a vámsorompó felál- j 
Utasával gyáripar utján elérhető j 
lesz úgy ez, mint az is, hogy itt 
a helyi piacon a jobb árban ér- 
tékesithető r.yerstermény feldol
gozása télen munkát és pénzt is 
ad majd a magyar lakosság ke
zébe: akkor egy csapással orvo
solva lesz mindaz a betegség, a 
melyet a javaslat elsorol és akkor 
megtaláltuk mindazokat a gyógy
módokat, amelyekről ez a javas
lat beszél.

A nagy értekezlet előtt nem 
bocsátkozunk a részletek tárgya
lásába Eddig és ezentúl is fog
lalkozni fogunk azokkal még gyak
ran.

Ámde mielőtt beköszöntenénk | 
a nagyfontosságu értekezlet nap
jára, e ponton le kellett szögez-1 
nünk a javaslatot.

Ez a pont sejteti velünk, hogy 
D ák Ferenc bölcsessége, mikor 
Kikötötte, hogy gazdasági közös
ség csakis az alkotmányos Auszt
riával tartható fenn, az idők mé
lyében, az osztrák föderalizmus esi- j 
iái: látta. Ma ez a föderalizmus 
oda fit rongyokra tépi az alkot
mány t. Ekkor feléled a mi jogunk 
az önálló gazdasági berendezke
déshez. Magasabb szféráju politi-1 
kai érdek ez ellen a magyar 
jog ellen küzd, a kormányok 
opportunitása pedig lépre vezeti 
a magyar nemzetet még talán az
zal az oninozus tiszta választás-: 
sál is.

De ez a javaslat azt a reményt 
ébreszti bennünk, hogy a nemzet

I > ; t | > l l l l l v  H i f i i  M

ez ellen fel fog szólalni. Elvégre 
is be fogja látni, hogy ezzel ideig- 
óráig meg lehet akadályozni a ha
lált, a sebeket be lehet kötözni, 
a vérzést elfojtani. De va lassú ha
lál a mai gazdasági állapotok mel- 

; lett kikerülhetetlen.
Egészséges, magyar, nemzeti, 

független gazdasági politika ment- 
; heti meg az országot. Ezért kell 
| harcolnunk.

Sátoralja-Ujhely, szept. 4.

Politikai helyzet a megyében cimü,
I lapunk előző számúban megjelent inter- 
: wievre, tegnap a szerkesztőhöz intézett 
! következő levél közétételére kértek fel 
i bennünket :

T isz tflt Szerkesztő ur!
B. lapjaban már ismételve támadás

nak vannak kitéve, az úgynevezett 
agráriusok . . .

Különösebben, a f. évi szept. hó 
1 én megjelent »Felsőm agyarországi 
H írlap« -bán, az »agráriusok< — gróf 
K aro ly i  Sándor vezérükkel egyetem
ben : »M erkantille frá z iso k  el le;: a g i
táló reaktionáriusok/iak«  neveztetnek!?

Nincs jogom kutatni, hogy ki azon 
nagy férfiú, a ki felet tünk »agráriusok«

| felett ily sújtó ítélettel suhogtat.
Azt sem kérdem, tisztelt Szer

kesztő úrtól, hogy nem é a fíá n ffy -  
féle időszak egyik lovagja azon te
kintélyesnek mutatkozó ur, a ki a 
»napsugaras, csendes nyári éjszaka 
egyhangúságát* ily merész kirohanásra 
használja fel.

Egyszerűen csodálkozásomat fejezem 
ki a felett, hogy Szerkesztő ur lapját 
a gazdáknak (nevezzük agráriusoknak) 
tehát a vármegye lakói 80°/o’;írudf, 
sértegetésére engedi fölhasznállatni. 
Gróf K áro ly i  Sándor hazafisága, sza- 
badelvüsége, önzetlen, hazafias, mun
kás élete dicséretre nem szorul. — 
Büszkesége ő hazánknak, vezére a 
gazdáknak és tisztelet tárgya, minden ! 
igaz magyar embernek !

A ki K áro ly i  Sándor grófnak nevét 
tiszteletlenül emlegeti, az sérti Ma
gyarország gazdaközönségét!

Azt hiszem, Szerkesztő ur, hogy 
lapját ily céllal azonosítani nem akarja, i 
az ellenkeznék programjával, a mitől j 
eltérni érdeke nem lehet! A vármegye I 
területén osztályharezot szítani és fe- ' 
lekezeli gyűlölködést terjeszteni rek- j 
Iámnak rossz, a közérdekre pedig 
káros!

A ki ez ellen vét — attól elfordul 
a józan, az igazságos vármegyei köz
vélemény.

Hazafiul tisztelettel
Wicz.nándy Ödön s. k.

A levél tisztelt Írója II ’iezm ándy  j 
Ödön ur félti lapunk presztízsét attól, 
hogy elfordul tőle a józan, az igazsá
gos megyei közvélemény, ha osztaly- 
harcot fog szítani és a felekezeti gyű
lölködést fogja terjeszteni. Köszönjük j 
ezt a megjegyzést. Köszönjük annál is' 
inkább, mert ha végiglapozza bárki is I 
a Felsőm agyarországi Jlir/ap-cA , olvas- j 
hatja igen sok lapján, mily félénken, I 
mennyi tartózkodással igyekeztünk ktiz-1 
deni az osztályharcok ellen és mily! 
magas chinai fallal zártuk cl lapunkat 
minden felekezeti gyűlölködés elől, De 
még egyebet is olvashatnak belőle, I 
azt, hogy a legnagyobb igyekezettel 
pártoltunk és pártolunk minden olyan i
s á n t a  ~l- o i c i L t i .

mozgalmat, amely Magyarország és 
i benne Zempléni ármegye mezőgazdasági 
I  érdekeiért küzd. Teljes tudatával va
gyunk' annak, hogy Magyarországon az.

| állami élet, a megélhetés talpköve: a 
tbszta mezőgazdasági politika. Mindad
dig amig az önálló gazdasági beren- 

! d ez kedéssel e mellett és ezzel párhuza
mosan egészséges ipar-politika nem ér

vényesülhet. Ezt a politikánkat akár 
a mai vezércikkünkből, akár az egész 
múltúnk nyomán végighúzódó politikán 

j bárki is észreveheti.
De már azt a politikát, amelyet az 

j újonnan lepattantott agrárius-párt kö
vet és követni akar, abban mi nem le 

j hetünk segítségére senkinek sem. Nem 
! Pedig éppen abból az indokból, amely 
; miatt II iezmándy ur félti a népszerü- 
| ségünket. Mert éppen abban, hogy a 
j szabadelvű part kereten belül (!) agrárius 
párt képződik, a magyar közvélemény 

| szerte-széjjcl az országban osztályérdc- 
j lát- Osztályérdeket, a melynek 
j rokonsága van a néppárttal, ezzel a 
haza nyugalmát és a felekezeti békét 
felzaklatott és folyton-folyvást tüzelő 

i parlamenti párttal.
Éppen úgy, amint annak idején küz- 

I előttünk a Bánffy-féle erŐszakoskodá- 
| sok ellen — amelyek legalább teljesen 
tiszták voltak a legnagyobb veszede 

j lemtől : a felekezeti és osztályharcok
tól, — éppen úgy fogunk küzdeni most 
is a felekezeti békét zaklató és az osz
tályharcokat szittó áramlat ellen.

Program műnk ma is az, amit az első 
! cikkünkben megirtunk : a Kossuth Lajos 
I piogrammja Megengedjen nekünk Wic- 
, mándy ur, hogy a függetlenségi párt- 
j l1al< ezt a részét támogatjuk és nem 
azt a részét, a mely ettől csakis az 

j egyházpolitikai programmjában tér el. 
j De mi éppen azért vagyunk ilyenek, 
mert nem tudunk olyanok lenni, ami- 
tői Wiczmándy ur folt bennünket.

___________  b -ó .

M ócsa Zemplénben.
Sájoralja-UJhely, szept. 5.

Hónapok múltak cl, hogy a mádiak 
elégtételt akartak szerezni azokért az 

j erőszakoskodásokért, a melyeket a jegy
zőjük rajtuk lépten-nyomon elkövetett. 
Mind a mai napig ezt el nem érhet
ték. A mai nappal ime ez is elkövet
kezett. Az alább közölt bírósági vég
zés úgy a közvélemény, mint a köz 
igazgatási hatóságok előtt igazolja mily 
rettentő helyzetben voltak mindeddig. 
De egyszersmint elégtételt adott nekik 
és nekünk azért az igazságos küzde
lemért, á niclylyel a jegyző hivatalos 
működése ellen síkra szálltunk és a 
melyet egyesek személyes üldözés-nek 
akartak minősíteni.

Mind mai napig következetesen egy 
szót sem irtunk a tnádi ügyről, mert 
tudtuk, hogy a küzigazgatási hatóság 
a bírósághoz tette át ezt az ügyet. És 
most már újból elkövetkezett a mi te
vékenységünk. íme itt az a bírósági 
végzés, a melylyel a mádi ügy bor
zasztó volta többé nem palástolható:

6815/900 b. f. sz. A kir. törvény
szék vádtanácsa által 6815/900. é. f. 
sz. végzés beli megbízása kapcsán a tck. 
‘kir. ügyéssz 5876/900. k. u. sz. a. kelt 
indítványa személyes szabadság elleni 
vétség és hivatali hatalommal való 
visszaélés miatt terhelt llíésházi Endre 
bünvizsgálali ügyében 

Végzés.
Az iromanyi jegyzék I. folyó száma





más hölgy és ur játsza. Az újság nyom* 
tatásban is megjelenik és ;.z előadás 
estéj n ámsittatni fog. Utána Amire- 
ánsahy »Katonásan« ez. vigjátéka ke
rül s ime, melynek főszerepeit, Kohlt 
Irén, Kolin J inka. Ixel Béla, dr. Flainm 
Dez.*ő, Neuwirth József, Xeumann Mór 
játszák.

-- Az orvosság halottja. IC hó 7-én 
történt, hogy Klein N. helybeli pék
mester 0 éves kis fiának a foga meg- 
fájult. A szülők a gyermek fájdalmait 
házi orvossággal akarták enyhíteni és 
erős pálinkát öntöttek fogaira. A pá
linka c xy időre megszüntette a fájdal 
makai, de azok éjjel újra megújultak. 
A kis liu felkelt, szüleit fel nem köl
tötte, hanem a félliternyi erős p dilikét 
lassankint megitta. A pálinka úgy el
hódította a gyermeket, hogy másfélnapi 
orvosi kezelés sem tudta életre kelteni.

A sátoralja-ujhelyl »izr. nöegylet* 
a múlt hónapban szegényei között ki
osztott 153 koronát.

Vándorcigányok. Zichermann Li- 
pót szentesi lakos a m. hó 21 iki szob- 
ránci vásáron több darab szarvasmar
hát eladott és mint a ki jól végezte 
dolgát nyugodtan távozott falujába. 
Igaz, hogy inár a vásárban feltűnt neki, 
hogy a szarvasmarha eladasa alkalmá
val három, vagy négy cigány setten 
kedett, ólálkodott körülte, erősen szín
lelve az elfoglaltságot; mivel pedig a 
cigányok majd minden vásáron látha
tók egy-egy rossz, kehes gebével nagy 
hangon üzletet csinálni, — gyanúja osz
ladozni kezdett. Másnap azonban a kö
rülmények megerősítették Zelmanovics 
lápót gyanúját, mert a vándorcigányok 
a vasárnap éjjelén betörtek a Zelma
novics hazába és felhasználva mély ál
mát, a vásárról hazahozott 250 fit vé
telárt az aprópénzzel együtt elemelték 
a kaszniból s tovább állották anélkül, 
hogy egyebet bármi legcsekélyebbet is 
bántottak volna, sőt egy zsebkést is 
ott hagytak emlékül. A gyanú feltétle
nül a vádol cigányoki a irányul, kik már 
á múlt év őszén a szomszédos kereszti 
bérlőnél is kedvező eredménynyel kö
vették el a betörést.

Az esetről az ungmegyei hivatalos 
közlöny ekkép dorgálja a hatóságokat 
— helyesen :

Bámulatos a községi elöljárók indo
lenciája, melyet a vándorcigányokkal 
szemben igen sok helyütt tanúsítanak, 
dacára a szigorú reudeleteknck. Félre
eső községekben a gyújtástól és rab
lástól való félelem teszi őket tehetet
lenekké, pedig egy pár sorral, vagy 
egy küldönc üzenetével a csendőrségi 
Őrsökhöz, igen sok rablás- és lopásnak 
elejét lehelne venni és erélyesebb lei- 
lépésük biztosan gatat vethetne a ga
rázdálkodásoknak. A hol a községi elöl
járók gyengék, a körjegyzők legyenek 
erősek: jó tanácsosai, figyelmeztetéssel 
szép szóval támogassák az elöljárókat 
s oktassák ki a községi rendészet kez
dőbetűire, mely szerint, ha a faluba 
gyanús egyének, vagy vándorcigányok 
jönnek, azokat szigorú figyelemmel 
kisérjék és ellenőrizzék. Igazolásra szó
lítsák fel s ha magukat igazolni nem 
tudnak: felügyelet ala helyezzék és a 
járási hatóságnak és csendőrségi őrs
nek azonnal jelentést tegyenek.

— Egy szegény leány története. Elő
kelő családból származott. Atyja fő
szolgabíró volt valamikor, a ki még a 
70-es évek végével elhalt és azóta ma
gára maradt a szegény leány. Vagyona 
nem volt, hát varrogatott, kosztosokat 
tartott es igy tengette életét. így telt 
cl nehány év. A nehéz munkához nem 
szokott leány csakhamar áldozata lett 
kenyérkeresetének. Megbetegedett. Dől 
gozni képtelen lett. Kosztosai elhagy
ták és most a jó emberek könyörülő- 
tére volt szorulva. Akadt is nehány jó 
barát, a ki segítette őt, de a beteg
sége c k nem javult. Ekkor az orvos 
légvalt »zást és nyugodt pihenést prés- 
cribált. Úgy is tett. Utolsó fillérjével 
elment Munkácsra, ahol egyenesen a 
kórházba ment. Betegsége most sem 
javult, 'hanem ellenkezőleg napról-napra
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jobban sorvadt. Végre amit e földön 
meg nem talált, megtalálta a halálban. 
Mint halljuk, a munkácsi kórházban 
meghalt. Ez volt a története Gombos 
Ellának, akit a sors nem kegyelt.

— A fátyol titka Tegnap este egy 
szemrevalo, sűrűn lefátyolozott hölgy 
sétált a vasúti sétatér porondos utján. 
Az est misztikus homályában csakha 
mar feltűnt az ott járó kelő fiatal ga
valléroknak. Jó volna e hölggyel meg
ismerkedni, gondolta mindenik, de 
egyik sem mert hozzá közeledni. -- 
Végre egyik fiatal uracs bátorságot 
vett magának és hozzászegődött. Át
esvén az első találkozás izgalmain, 
nyugodtan kezdtek csevegni. 10 óra 
felé járt az idő, midőn a szemrevalo 
leány és fiatalember elhagyták a Dianna 
előtti tisztás hűvös levegőjét. — A 
fiatal ember a leányt, kivel e rövid 
idő alatt benső viszony fejlődött ki, 
hazakisérte. Épen forró kézszorongatá
sok között bucsuzódlak, midőn a fia
talember hirtelen föllebbentette a fa- 
tyolt, hogy egy csókot nyomjon imá
dott kedvese ajkára. És nagy Kg! 
Mit látott? Egy egyik kollegája arcát 
pillantotta meg a fátyol alatt. A ga
vallér leverten, a fátyolos hölgy öröm 
iltassan távozott haza.

— A tréfa áldozata. I Indák And
rás felső-vadászi legény több társával 
dolgozott a cséplósnél, hol gépfűrész- 
szel a gép fűtéshez szükséges fát ap
rítottak. A legények munka közben 
tréfálkoztak, duhajkodtak. Hiába volt 
a gépész intő szava, a legények oda 
sem hederitettek a figyelmeztető szó
nak. Az egyik hancuzó legény Iludák 
Andráit a tréfa hevében úgy megta- 
szitotta, hogy az a gyorsan forgó kör
fűrészre esett. Dudák András balkarját 
a körfűrész teljesen le vágta. A szeren
csétlen legényt a kassai közkórházban 
ápolják.

— A világos szivarok alkonya. Tud
valevő, hogy a szivarozók javarésze 
majdnem kizárólagosan világos szivaro
kat s z í v . Az osztrák dohány jövedék ve
zérigazgatósága a napokban az összes 
dohánytőzsde tulajdonosokhoz körren
deletéit bocsátott szét, melyben ab
beli panaszának ad kifejezést, hogy a 
sötét szivarok egyáltalaban nem fogy
nak. — A világos szivarokat nemcsak 
Ausztriában részesítik előnyben, mert 
azokat nálunk és a külföldön is szíve
sebben szívják. Az utóbbi évek dohány-

I termelése azonban sokkal kisebb volt, 
mint az előtt, úgy, hogy nem igen vá
logathatnak a szivarokat begöngyölitő 
dohánylevelekkel. — A dohányjöve
dék igazgatósaga végül azzal mente- 
geti magát, hogy nincsen mindig ab-; 
bán a helyzetben, hogy a vevők vilá- j 
gos szivar és a világos dohány iránti j 
keresletét teljes mértékben kielégítse. 
Nálunk is nagy hiány mostanában vi
lágos szivarokban és világos dohányt 
alig tud kapni a dohányos.

- Egy, esetleg két iskolás leány ki
tűnő, teljes ellátást nyerhet intelligens 
izraelita családnál. Hol? megmondja a 
kiadóhivatal.

— 1 0 -14  éves gymasiumi tanuló 
kitűnő, teljes ellátást nyerhet egy in
telligens keresztény családnál. Hol? 
megmondja a kiadóhivatal.

KÖZGAZDASÁG.
* Szüreti kilátások. A nagy hőség, 

amely már júliusban is meglehetős sok 
j kárt okozott, ismétlődött augusztus hó 
J vég ín. a mikor pedig már rendszerint 
— legalább az utóbbi években igy volt, 
az idő a normális állapotok között szo
kott mozogni. A szőlő tehát gyorsab
ban érik, mint ez kívánatos volna, ám
bár n melyek állítása szerint a szüret 
jóságára, illetve a must minőségére 
egyálalában nem lesz káros befolyás
sal a szőlő angnsztusi érése. Már na
gyon sok helyről Írják lapunknak, hogy 

i a szőlő zsendül és érik, sót néhol már 
annyi a csemegeszőlő, hogy annak szál
lítása teljes mértékben megindult. A 
csemegeszőlő kvalitását jóformán or- 
szágszerte dicsérik; igen finom minő- j 
ségü és zamatos ízű a szőlő és arány- i

lag eléggé olcsó, amennyiben Arad- 
Degyalján 30 -35 krajezár kilója a leg
finomabb szőlőnek is. A közönségesebb 
fajszőlő ugyanott 25—26 krajc/árba 
kerül; a homoki részeken kapható szőlő 
még olcsóbban is, úgy hogy az idén 
alkalmasint az egészen finomabb fajok 
kivételével a szőlő olcsóbb lesz, mint 
a múlt évben volt. de legaláhb számít
hatunk arra, hogy a török szőlő nem fog 
megint utat törni piacainkra.

A szüreti kilátások mint ezt már 
több ízben említettük, nem a legked
vezőbbek ; néhol ugyan számítanak kö
zép és jó közép termésre is, mindaz- 
által az országos terméshozam átlaga 
alig üti meg a normális termésnek 
40%-át. Ez pedig igen kis eredmény, 
tekintve azt, hogy már évek óta folyik 
a szőlő felújításának munkálata : négy
öt év alatt a szőlők területe legalább 
is 30 —35.000 kát. holddal szaporodott 
és minimális számítással legalább is 
350.009 kát, holdra rugó sző'őtcrület 
van ma már Magyarországon. 
Ennyi területen pedig normális vi
szonyok mellett legalább is 4 — 4 5 
j millió hektoliter bornak kellene teremni 
holott az idei termés sem lesz nagyobb, 
mint, a múlt évi volt, sőt sokak nézete 
szerint a múlt évit meg se közelíti. Az 
azonban valószínű, hogy kvalitásra nézve 
az idei bormust fölül fog állani az utóbb 
lefolyt évek bármelyikénél, úgy azt már 
bihonyosra lehet venni, hogy a kinek 
valamelyes termésfeleslege lesz a bor
ból, nem kell hosszabb ideig várakoz
nia vevőre, mert az egy-kejtőrc és jó 
árakon képes lesz értékesíteni, h. I-

* Mintagazdaságok. Az intenzív, 
modern mezőgazdálkodásnak a kis- 
birtokon leendő térfoglalására szol
gál a falusi minta-parasztgazdaság 
berendezése. Megvénkint olyan kis
gazdákat, a kik a haladás iránt ér
deklődést mutattak, anyagi segítség
gel látott el a földmivelési miniszter, 
birtokaik mintaszerű berendezésére 
gépeket vetőmagot adatott s szak
értők gondoskodtak e helyeken a 
helyes vetőforgóról. Két év alatt 
igy most már ötven mintagazdaság 
létesült s van intézkedés arra. hogy 
a modern csapáson űzött nagyobb 
birtokjövedelem a vidéken közismert 
legyen és az újítások elsajátítása 
lehetővé váljék. A miniszter, min
den gazdaság mellé gazdasági kva
lifikációval biró és gyakorlati gya
korlati gazdákból választott felügye
lőket nevezett ki. megbízva őket 
azzal, hogy a telepről jelentést ad
janak. Némely paraszt-mintagazda- 
ságott a kisgazdák százai keresték 
föl s tapasztalataikat a maguk gaz
daságában értékesítették. Darányi 
miniszter most azt tervezi, hogy a 
mintagazdaságok helyén falusi gaz
dasági iskolát szervez. Ez irányban 
a közoktatásügyi miniszterrel tár
gyalások is folynak. Ez a helyes 
irány a gazdasági bajok és a nép- 
nyoinor sterilitásáról — nem pedig 
a felekezeti türelmetlenséggel szított 
osztálvgvülölködés. ahogyan az úgy
nevezett uj agraristák. a reakeioná- 
riusok a bajokat nem orvosolják ha
nem elmérgesitik.

* Termeljünk jobb vetőmagot. (Getad. 
Ért.) A földmivelésügyi minisztérium 
hivatalos értesítőjében hetek óta olvas
hatjuk a gazdasági tudósítók jelentéseit 
az idei aratás és cséplés eredményei
ről. E jelentésekből azon nem a leg
kedvezőbb adatok tárulnak clibénk, 
hogy az ország legtöbb részében a ter
més úgy mennyiségileg, mint minősé
gileg csak közepes. Keresve e jelenség 
okát, azt a legtöbben az időjárási viszo
nyok kedvezőtlen alakulásában vélik 
feltalálni; abnormis tél, száraz tavasz, 
nedves, s erős viharokkal gyakori nyár 
— ezek szerepelnek gazdáink szemé
ben a baj kutforrásai gyanánt. Tagad
hatatlan s mi sem vonjuk kétségbe a 
klimatikus viszonyok ezen kedvezőtlen 
alakulását, s azoknak a termés ered
ményére gyakorolt rossz befolyását; de 
részünkről általánosságban még egy 
okot és pediglen véleményünk szerint 
első sorban figyelembe veendő okot 
füzünk az előbbiekhez s ez az, hogy a 
magyar gazdaközönség túlnyomó több
sége nem fordítván kellő gondot a ve-

tőmag minőségére, leginkább ezzel árt 
önönmagának, leginkább ezzel járul a 
termések silányságához.

E bajon segíteni lehet és segíteni 
kell. Ne bízza a gazda kizárólag a ter
mészetre a vetőmag előállítását, hanem 
kövessen el mindent, a mi szükséges 
ahhoz, hogy az adott viszonyok között 
a lehető legszebb minőségű vetőmag 
teremjen. Ezt pedig az áltál érheti el, 
hogy a vetőmagot nem az össztermés
ből veszi, hanem külön termeszti, a 
következő szabályok* figyelembe vétele 
mellett. Kiválaszt gazdaságában egy 
oly helyet, melynek talaja a növény 
igényeinek leginkább megfelelő. A ki
választás nagy nehézséggel nem jár, 
mert hiszen az eddigi termések ered
ménye alapján mindenki tudhatja azt, 
hogy melyik az a talaj, mely az illető 
növény termelésére a többinél alkal
masabb, s melyen az szebb és jobb 
minőségben terem meg, mint a gazda
ság többi talaján.

Ha a talajt kiválasztotta, arra legyen 
gondja, hogy annak trágyaereje a nö
vény igényének megfeleljen ; ott a 
hol szükséges, ne sajnálja az áldozatot 
a műtrágyák vásárlására sem, mert 
hiszen köztudomású, hogy gabonafélé
ink a foszforsavat nagyon megkívánják, 
földjeink legtöbbje pedig foszforsavban 
szegény. Előveteményül oly növényt 
válaszszon, a mely lehetővé teszi jj-, 
földnek kitűnő előkészítését, helyes és 
megfelelő időközökbeni szántását, s a 
mely után a termelendő növény külö
nösen szépen szokott sikerülni. Vető
magul a legszebb, teljesen gyommentes 
s a talaj és égalji viszonyai közzé leg» 
inkább beillő magot vegyen. A vetést 
a szokottnál valamivel ritkábban esz
közölje, hogy az egyes növények mi
nid tökéletesebben kifejlődhessenek s 
így a minő iég javuljon. Különösen 
gondot fordítson a növények ápolására, 
főképp a gyomok irtására; helyes idő
ben válaszsza meg az aratás idejét, s 
ne sajnáljon egy kis fáradságot a ki
csépelt mag további tisztításától.

A ki ily módon termel vetőmagot s 
csakis az ily módon termelt magot 
használja fel termelésre, az rövid idő 
múlva meg fog győződni annak hasz
náról, sikeréről s eredményéről.

Szerda, szeptember 5.

Ipar és kereskedelem.
x A keresk. kamarák országos 

értekezlete. A kereskedelmi ós ipar
kamarák titkárai évről-évre össze * 
szoktak gyülekezni elnökeik társas
ágában egy-egy kamarai székhelyen, 
hogy átfutva az év közgazdasági'ese- 

I menyein, azok felett kritikai szemlét 
tartsanak, s hogy maguknak a jövőre, 
nézve mintegy programot alkossanak 
s egymás véleményét a fennforgó . 
kérdések felől vita alá bocsássák.! - 
Mint értesülünk, a kamarák érte
kezlet legközelebb Kassán lesz, hol 
nemcsak tevretikus viták fognak 
folyni, de a felvidék ipartelepeit 
is tanulmány tárgyává fogják tenni.

x A III. orsz. kereskedelmi kongre- 
szus. A szept. 10—17-én Miskolezon 
tartandó orsz. kereskedelmi kongresz- 
szusra a kereskedelmi és iparkamarák 
50 nagy kereskedelmi testület és 
igen számos kereskedő jelenkezett 
úgy hogy a gyűlés igazi kereske
delmi egyetemes jellege, erkölcsi 
súlya biztosítva van. Az újabb idők
öz lesz az első nagyobb szabású 
manifesztáeió és állásfoglalás a 
a kereskedelem, ennek tömörülése 
és erőkifejtése érdekében. A kong
resszuson a sátoralja újhelyi koresk- 
társulat is képviselve lesz.

A szerkesztőség üzenete:
Zs. B. Majd hasorra kerü Iszivesen közöljük.
Családapa. A beiratkozásokról elkésett. A 

bpcsii kcr. főigazgató megengedheti.
H. S Tokaj. Abban az ügyben tévesen és 

drferditve írtak. Mi ily informácziók után 
ném írunk.

Nem közölhető Egy boldog ifjú története. — 
Egy kis selyemkendő. — Népdalok a forró 
szerelemről. — Érzelmek. Mélyen eltemetett 
érzelmek édes érzelmei.) — Ez miféle csoda 
bogár. ?

Kiadótulajdonos:
LANDESMANN MIKSA.
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A helybeli összes tan in tézetekben

legújabb kiadású

íanöesmann jlíiksa és Sársa könyvkereíkeöésében
Főtér, Dr. Schön Vilm os ur házában

• bolti i'irban kaplmló.

Iskolai szerek: irkák, táskák, író- s rajzszerek bámulatos olcsó árban beszerezhetők.
Aki egy osztályra szükségeltető összes könyveit ugyanitt beszerzi

— — meglepő szép ajándékban reszosiil. —
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