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1 nibtri pinája,
kás. — Alacsony munkabér, vagy 
emelkedő munkabér mellett a 
nagy élelmiszer és lakásdrágaság 
a legjobb munkásokat kiszori- 

A háború nemcsak a háború tóttá Amerikába. Akik mégis itt
honmaradtak, azok jóformán mindtartamára von el milliónyi mun

káskezet a mezőgazdasági és 
ipari munkától, békében is nagy 
lesz a munkaerő hiánya. Annál 
nagyobb, minél tovább tart a 
térfi-irtó háború. Az észszerüség 
követelménye, hogy a hiány pót
lásáról idejében gondoskodni kell.

A mezőgazdasági érdekek vé. 
delmére — úgy látszik — van 
valami kialakulóban, legalább is 
gróf Tisza István néhány hónap 
pal ezelőtt arról tett említést, 
hogy a földmivelők árváit nem 
árvaházakban helyezik, el, hanem 
eddigi életviszonyainak megfelelő 
környezetben, vagyis gazdaságok
ban. Mivel a jómódú paraszt ár
vák vagyoni helyzetüknél fogva 
nem szorulnak ilyen gondosko
dásra, az ily irányú országos in
tézkedés, ha meglesz, lényegbeír, r f T  gyáriparosok mozgalmi, ma
csakis a földmives proletárok 
gyermekeit veszi oltalom alá és 
egyben a mezőgazdaság jövendő 
szakképzett munkaerejét is meg
alapozza.

Iparunk érdekeit hasonló ala
pon kívánja védeni a Magyar 
Gyáriparosok Szövetsége. Az igaz 
gatóság legutolsó ülésében az a 
terv merült fel, hogy hadiárvák
ból szakképzett ipari munkásokat 
kell nevelni. A háborúban meg
rokkant, vagy elesett munkások 
gyermekeit azok a gyárak nevel
jék és képezzék szakmunkásokká, 
kiknek szolgálatában állottak az 
apák.

Csak már az ipari szakképzés 
korában levő serdültebb hadiár
vákról szóltak a szövetség igaz
gatói ; iskolaköteles korban levő, 
vagy még fiatalabb gyermekek
ről nőm esett szó, világos tehát, 
hogy ennek a mozgalomnak a 
célja elsősorban a gyáripar ér
dekeinek hathatós előmozdítása. 
Gondoskodás arról, hogy nagy 
iparvállalataink ne szenvedjenek 
szükséget tanult munkaerőben.

Szó sincs róla, ennek a moz
galomnak igy is nagy hordereje 
van. Már évekkel a háború előtt 
nagyon kevés volt a jó ipari mun

a frontra kerültek és ezek nagy 
százáléka örökre elveszett az ipar 
számára. Háború után nagy gaz
dasági tellendülést és erősen fo
kozott ipari produkciót várunk.

Reményeink alaposak, hiszen 
a béke meg kellene, hogy hozza 
az általános gazdasági nekibuz
dulást, de a kérdések kérdésé; 
hogy kellő számú ügyes munkás
kéz fiiján, hogy lehet megfelelni 
a szükségletnek. Azelőtt jobb 
munkabérre, kedvezőbb munka- 
alkalomra külföldről is jött a 
munkaerő, most a külföldön is 
munkáshiány lévén, nem várha
tunk beözönlést.

Ep ezért tény, hogy a jövő 
munkaerőről már most kell gon 
doskodni. Milyen eredményeket ér

nem tudhatjuk, de azt már most 
is hangsúlyoznunk kell, hogy a 
jövendő munkaerőnek e módon 
való biztosítása nem jótékony in
tézmény a hadiárvák érdekében, 
hanem jó előrelátás a gyáripar 
fenlartására és fejlesztése cél
jából.

Az igy nevelt munkásság te
hát nem hálára kötelezett ne
velt gyermeke lesz a nagytőké
nek, hanem csak úgy, mint ed 
dig, minden önérzetre jogosult 
egyrangu szerződő fél.

A Bodrogköz i n u i t e s i t é s e .
s í i ü l  ü g y e ire  vonatk ozó  m e g je g y z é se k r e .

Elóg sajnos, cU tényleg u$y ál 
a dolog, hogy a rendkívülien ab- 
normis időjárás már 1912. év óta 
áldásaival halmozza el a Bodrog* 
köznek előléptetett Bodrogközt, Négy 
nyomorúságos esztendőt töltöttünk 
el azóta, hogy a Bodrogközi Tiaza- 
ssabályoaó Társu'at részéről szá
mottevő segítségben rószesültün- 
volna. A halva született karádi fők 
csatornának nevezett árok csizka 
60 kilométer hosszúságban veseti le 
Bály határán • ettől lejjebb össze- 
gyülomlő vizeket keresztül a nagy- 
rozvágyi turfa rétegen, hol abszolúte

semmi eséssel semmiféle töltés part
tal uem bírván a vii nem a karádi 
szivatyu telepekhez halad, hanem a 
csatorna mindkét oldalán medrét 
elhagyva az ott elterülő szántó föl- 
dekeu rőt és kaszállókou terül el. 
Természetes, hogy az ily módou Ba 
laton tóvá képződött viz tenger a 
fizika megfelelő törvénye alapján a 
hejösőrétegnól fogva az egósa Bodrog
közön egyforma magasságban ipar
kodván elhelyezkedni a viz á tál el 
nem borított teiületek altalaját át
fogja nedvesíteni s igy történik meg 
az a csoda, hogy a látszólag telje
sen száraz búza földek termes he
lyett oosut adnak, de azt is keveset 
Nem akarok ón arról polemizálni, 
hegy hány osntiméter a busa vagy 
rozs hajszál gyökere, de azt csak el
hiheti mindenki, hogy bizlojan az 
altalajba is hatol. Már pedig ha a 
táplálkozás legfőbb szervét képeső 
hajszál gyökerek vizet érintenek az 
megszűnt életet adó tényezőként 
szerepelni.

Eu igaz, hogy nem ismerem a 
régi helyaetet, mert hiszen nem vol
tam itt, ha itt lettem volna, legalább 
az ón hozzájárulásommal a karádi 
főcsatorna a turfába nem vezetett
vola* be. De 3 óv ót* igeuis isme
rek mindent, nincs a karádi csator
nának olyan porcikája, amit ne is
mernék, s amit behatásu nem ta
nulmányoztam volna. Éppen ezért 
ne vegye tőlem rossz néven báró 
Senuyey Miklós ur, ha kijelentem, 
hog> magam részéről meg vagyok 
győződve a báró ur legjobb Akara
táról nemes tetteiről, s megvagyok 
győződve arról, hogy tőle telhető- 
leg szivén viseli a Bodrogköz min
den lakójának érdekeit, hálás is 
ezen tettéért, mindenki éppen ezért 
kell kijelentem, hogyha megtörtént 
auomiiiákról sem közvetve sem köz
vetlenül nem hiszem, hogy tudo
mása lenne. Részletekbe nem aka
rok bocsátkozni nem helyén való
nak annak a firtatását sem, hogy a 
már 3 óv óta készülő riosei mellék 
csatorna mely raiudan bajnak oko
zója ezidaig miért nem készült el, 
csakis az elvitázhatatlau tényekre 
szorítkozom.

Meg lett tehát építve a karádi 
főcsatorna, hogy kezdettől fogva 
nem felelt meg a célnak azt még >t 
verebek is csiripelték, idők folytán 
a Pallagesa tó felé s esentul is sok 
helyen e romlottak a töltések, da 
vissz* állítva azok nem lettek.

Fel lettek állítva a ültők azt 
hiszem, osakis arra célra, hogy a 
felülről tehát Bóljr határából óriási 
eséssel lerohanó csapadék vizek ál
lását szabályozzák oly oéllal, hogy 
csak annyi vizet bocsássanak alá, 
miut araeunyit a csatorna medre el
bír. Sajuos, 1915. év dsoember ha
vában * tiltók fÖlhuzvA állottak, a

vizek ázabályozásáról nem gondolt 
senki igy kerü't 20.000 hold hasz
nos föld terület viz alá.

A karádi főasatornába beleve
zetett, a roavágyi mellókosatornák 
szintén tiltókkal voltak elsárhatók, 
sajuos az 1912. évben váratlanul 
bekövetkezett esőzések alkalmával 
ezek a tiltók sem voltak helyükön, 
biztosan uem a társulat rendeleté
ből, de tény, hogy a csatorna őr 
lakásán hüsöltek, igy a falülről le
rohanó viz esen mellék csatornákon 
fölnyomatván még olyan helyéket ia 
viz alá borított, mig a viatől, külön
ben nem szenvedtek volna. Oly 
meglepetés szerűen jött a vis, hogy 
kezdetben alig tudtak a gasdák tu
datára ébredni a valóságnak. Így 
történhetett meg aa a sajnálatos in- 
cidsn8, hogy mire észrevettük a iái 
iip hiányát, mar akkor félméteres 
víz réteg a földeken eaeraaámra le
aratott kalászos kereseteket, elpusz
tított a földben levő burgonyát, ré
pát zlb. hasznavehetetlenné téve * 
még le nem aratoti zabot, tengerit, 
paszujt stb. ztb. Mások figyelmeztet
tek a csatorna őrténykedésére a bi
zony hesizu utáoküldöagetéiekkel 
tudtam elérni azt, hogy az őr a esi-
itA.f I k-lllÉ UffVA -at' —  * *
S azt kérdem, hogy hol van itt *
rátió, ha felel az apa a gyermekéért
felel a gazda cselédjéé, miért nem
felelhet meg a társulat alkalmaaott-
jaiért ?

Igaz, hogy a társulat nem aeért 
alakú t, hogy egyeseknek a vis által 
okozott károkat megtérítse, engedői
met kérek, ezt nem is mondja senki 
sem, de azt igenis hangsúlyozni 
akarom, hogy l társulat aaért sem 
alakult, hogy mesterségesen árassson 
el olyan területeket, honnan a vizeket 
csak idők folytán — akkor is neheaen 
tudja elvezetni, hogy ezáltal saám- 
talan ember megélhetésétől s vagyo
nától essen el. Azt hiszem nem köz
kereseti részvénytársaság a Bodrog
közi Tiszaszabályozó Társulat, ha 
pedig uem az, akkor föltételeahet 
benue minden károsult annyi huma
nitást, hogy azon károkat, melyeket 
a csatorna nem jó volta, annak 
helyenkénti töitésnélküli állapota s 
azon körülmény idézett elő, hegy a 
csatornába sokkal több vis bocsát
tatott alá, mint amennyit a csatorna 
medre megbirt, legalább résaben meg
fogja téríteni. Hiszen ez egy tényleges 
vis major — hol van az megírva, hogy 
Bély és agy á‘talán a felső határokról 
a osapadékvia csak aaért vesettesaék 
te 2—Í  nippal előbb, hogy a leve
zetett viz az alsó, tehát mélyebben 
fekvő birtokos és kisgasdák földjein 
terüljön el, hogy ott elpusstitson 
minden ólő növényt. Néaetem saerint 
annyi tény, hogy aa 1912. évi felhő
szakadást, illetve esőzést ha * zsilipek 
szabályosan kezeltettek volna, a föld-

Az Első M agyar Részvény Serfőzde sö rk ü lö n leg esség e  a

Hordó és palacksör főraktár: BETTELHEIM MÁRTON Sátoraljaújhely.
u p u n k  m ai szám a 2 oldal.

/ ' ' / / /  /  /  /  /

T A 1 /  A C  7  I D C  C  7  1 /  C  M  V  Q  H  Q  már kapható minden jobb fűszer- és csemege-I A V A o á l  n t O L V t l l  T U  U H Üzletben, kávéházban és vendéglőben. — .



19. Kim (2) FELSOMAGYARORSZAGI HÍRLAP Kedd, március 7.

területek lagnacju>bbrésst 
volna. Miután pedig *■ *

beitták 
t eső oly gyors 

volt, hogy a csapadék besaivódésára 
elég idő nem volt, a beömlő vii- 
tömeg beaiivódás oólkUl rohant 
akadálytalanul as alsó Bodrogkösre, 
különösen Rosvágy, Kis* ós Nagy* 
oigánd környékére 8 miután a osa 
torna aton helyeken töltés sem volt, 
elborított mindent. így keletkeztek a 
legelső pocsolyák és kisebb-nagyobb 
vízállások, mi sem természetesebb, 
hogy a követkeiő évek sokkal keve
sebb csapadéka as ilyen vízállásokat 
csak nagyobbitotta s igy lett a mai 
napra Bodrogköz nem Balaton, hanem 
valóságos tenger.

Esen tenger létrehozására nagy 
bán hozzájárult a karádi főcsatorna 
alsó része is, biztosan nincs tudomása 
a báró urnák arról, hegy akkor, 
mikor a vis kilométernyi területeket 
borit víz alá, akkor midőn a pácioi 
országút bodolosi tanyai részletén a 
víz őrült sebességgel árként hömpö- 
lyög, magával ragadva az országút 
köves burkolatát s mindent, ami 
útjába akad,akkor a Lőrino csatornaőr 
lakááától Karád felé 3 km. távolság 
bán a karáki főcsatornában össze 
hasonlíthatatlanul csekély vízállás 
van. Már pedig ha igaz as, hogy 
hegyre nem megy a vis, miért nem 
mélyíti ki a társulat, hisz kotrógéppel 
ma is lehetne munkálkodni.

Nagyon sajnálom, de ki kell 
jelentenem, hogy engem br. Sennyey 
Miklós ur nem győzött meg, mert óu 
olyan igaz hitü vagyok, aki azt 
tartja, hogy ember segíts magadon, 
akkor az Isten is segíteni fog. Itt 
pedig igazán nem megnyugodni, 
hanem viribu* unitis tenni kall.

Nagyrozvágy, 1916. márcus.
botkai Buttykay László,

földbirtokos.

H Í R E K .
— A Karollneum háborús előa

dása március 2-án tartató11 meg a kö
zönség meleg érdeklődése mellett. 
As előadás igen emelkedett színvo
nalú volt úgy a magán számok, 
mint az együttes tekiűtetében. Ki 
kell emelnünk Chudovszky Irén és 
Stant Róza precíz zongorajátékát, 
Hódost Kiss Erna és Szernyák Mária 
kifogástalan szavallatát. A kis mű
vésznők egyike nem kisebb feladat
tal mérkőzött meg, miut Liszt XII. 
Rhapsodiájának az elődásával. Liszt 
Szózat Rhapsodiáját pedig az inté
zet két kitűnő senetanárnője Áechuer 
Berta ős Mühlfai Sarolta k. a. adták 
elő. Az énekkar Bogisoh Király 
Hymnuszát adta elő szép ösizeta* 
nu'.tságban. Aztán zzinre került Tor- 
dai-Qrail Erzsébet „Hungária leá 
nyai a haláért oiraüM allegorikus 
darabja, melyben Hungáriának torra 
áldoz mindenkoru rendű, nemzeti 
ségü asszonya, leánya az országnak. 
A főszerepet Rozsos Gizella töltötte 
be a legszebb készültséggel. A nagy 
számú szereplők közül kiemelkedett 
Kiss Erna, Szappanos K'ára, Chu
dovszky Piroska, Szirmay Mária, 
Kosara Lajos, Beregstászy Írón és 
Kunder Mária alakítása. A műsor 
öfsaeállitása, az előadói egész szel 
lenae a Karolineum vezetőségének 
hazafias lelkületéről tesz fényes ta 
nuságot.

— Ártatlanul meghuroolt iparos. 
Mint emlékezetes, ezelőtt már több, 
mint agy évvel háti tolvajok garáz
dálkodtak Engel Sámuel újhelyi ci 
pőkereskedő üzletében. Miután a 
tolvajlás kiderült, nyomoztak az or
gazdák után s ezek sorában Eogel 
Sámuel többek között meggyanúsí
totta a bűncselekménnyel Licktenstein 
József helybeli cipészt la, akit pedig 
14 évig foglalkoztatott. A rneggya 
nusitott iparost most a kassai kir 
ítélőtábla ítélete teljesen tisztázta, 
amennyiben őt teljesen felmentette s 
megállapította, hogy a terhére rótt 
bűncselekmény/1 nem követte el.

jYíai távirataink.
A  mlnlszterelntfkség satjtéoszélyának hivatalos 

közlései.

Frontjainkon nincs esemény,
Budapest, márc, 6.

Az osztrák-magyar vezérkar je len ti:

Orosz és Délkeleti hadszíntér :

Nincs újabb esemény.
Olasz hadszíntér:

A harci tevékenység több nap óta 
rendkívül erős csapadék, a hegységben 
pedig lavinaveszedelem következtében is 
csaknem teljesen szünetel.

H O F E R  a ltá b o rn a g y ,
a vezérkari fónök helyettese.

(Jjabb 1000 fogoly Verdimnél
Berlin, márc. 6.

A nagy főhadiszállásról hivatalosan jelentik

Nyugati hadszíntér:
Verm ellestö l északkeletre  é lénk a k n a 

harcok fo lytak. A z  angol gyalogságot, 
am ely  ott tObb Ízben kisebb tám adásokba  
kezdett, tüzelésünkkel visszautasítottuk.

A  H aas keleti partján a nap á ltalában  
nyugodtabban telt el, m int eddig. Mind
azonálta l kisebb harci cselekedetek ered- 
m ényekép  tegnap és tegnapelőtt fo g lyo k 
ban 14 tisztet és 934 fűnyi legénységet 
szállítottunk be.

Keleti és Balkán hadszíntér:

KUlOnOsebb esem ény nem  történt.

Tengeri események:

Tengerészeti léghajóink egy része a 
március 5-ről 6-ra virradó éjjel a Hnm- 
ber melletti hulli tengerészeti támasz
pontot és az ottani dokktelepeket bősé
gesen bombázta. Jó hatást figyeltek meg. 
A léghajókra hevesen lőttek, de ered
mény nélkül.Valamennyi léghajó vissza
tért.

V É S Z É
használt ebédlő  
kredenezot, egy  
ebédld-asztalt és 
egy íróasztalt. 

Cím a k iadóban.

Pelelös szerkesztő: Landesmann Miksa
/  f

Menyasszonyi kelengye
bevásárlásnál ajánljuk

Szegő Sándor
ruhaáruháznak nagy fehérnemű ősz 
lályát. Esőlrangu áruk, olcsó árak.

most igen alaposan kell 
védekeznünk, mert kolera, 
vörheny, kanyaró, typhus, 
himlő és egyéb ragályos 
betegségek most fokozot
tabb erővel lépnek fel, mint 
más időkben, miért is szük
séges, hogy minden ház
tartásban egy megbízható 
fertőtlenítő szer kéznél le
gyen. A jelenkor legmegbíz
hatóbb fertőtlenítő szere a

szagtalan, nem mérgező, 
olcsó és eredeti üvegekben 
t koronáért minden gyógy
szertárban és drogériában 
kapható. Hatása Löffler, 
Vertun, Petrik, Vas stb. 
intézeteinek vizsgálatai sze
rint gyors és biztos, miért is 
az összes orvosok beteg
ágyak fertőtlenitésér, anti- 
septikus kötözéseknél (se
bekre és daganatokra), kéz- 
és arcmosásra és ragályok 
elhárítására stb. mindenkor 
ajánlják.

finom, gyenge pipere- 
szappan, lysoformot tartal
maz és antiseptikus hatású. 
Alkalmazható a legkénye
sebb bőrre is: szépiti, meg 
puhitja és illatossá teszi a 
bőrt. Egy kísérlet és Ön a 
jövőben kizárólag ezen 
szappant fogja használni. 
Ára t korona 60 fillér.

erősen antiseptikus hatású 
szájviz. Szájbüzt rögtön és 
nyomtalanul eltüntet és a 
fogakat konzerválja. Hasz
nálandó továbbá orvosi 
utasítás szerint toroklobnál, 
gégebántalmaknál és nátha 

esetén gurgulázásra. 
Néhány csepp elegendő 

egy fél pohár vizre.

f .

Az összes lysoformkészit- 
mények kaphatók minden 
gyógyszertárban és drogé
riában. Kívánatra bárkinek 
ingyen és bérmentve meg
küldjük az „Egészség és 
fertőtlenítés" cimü érde

kes könyvet.

Dr. Keleti is  l u r í f i
fi

/ Nyomatott Landesmann Miksa és Társa könyvnyomdájában Sátoraljaújhely.
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