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A különböző haimozduhitok 
sikeressé tételének következmé
nye, nogy a harcvonal mögötti 
városok, községek polgári elemei 
(elszólhatnak, lakóhelyeik elha
gyására. A hadvezetőség tekintet
tel van arra, hogy a kiürítés a la
kosságot készületlenül ne érje, 
megtörténik azonban, hogy az a 
kényszerítő körülmények behatása 
folytán néha olyan gyorsan tör
ténik, hogy szinte meneküléssé 
fajul. Az emberi természetben rejlő 
életösztön reakciója, hogy ilyen
kor lehetőleg személyét es hozzá
tartozóit igyekszik biztonságba 
juttatni és nem számol avval, hogy 
azok fenntartásához szükségeltek 
esetleg szükiben vagy teljes hiá
nyával is lehetnek. Akármilyen 
körültekintő és higgadt legyen is, 
az életmentés közepette elveszíti 
gondolkodási képességét, előre 
látását, a jövőt, illetőleg és elin
dul a bizonytalan leié. Mi, akik 
bár indokolatlanul kivettük ré
szünket, az otthon elhagyás fáj 
dalmaiból, kétszeresen kell, hogy 
megértsük azok lelkiállapotát, két
ségbeejtő kényszerhelyzetét, aki
ket a háború végzete, mint hon
talanokat házunk tájéka felé so 
dórt.

Túlzsúfolt vvaggonokban, né
hány értékesebb berendezési tár
gyaikat, házi állataikat magukkal 
vive, a féltésben kifáradt testüket 
a jó emberek irgalmas könyörü- 
letébe ajánlva, hajtják álomra álom- 
matlan fejüket. A szomorú virra
dat távol sajátjuktól még bána
tosabbá lesti arcukat, teszi kü- 
nyesebbé szemeiket. Mindegyik 
tekintetben ott lappang az örök 
kétség, a vagyonából kiforgatott 
ember izgalmas félelme a kenyér- 
telen ma és a nincstelen jövő 
iránt.

A maguk sorsával még nem 
törődnének. De szegényes böl
csőben, karjukon, mellettük, ott 
van a gyermek, akinek jólétéért 
még önéletüket is feláldoznák.

Esdő tekintetekkel beletúrják 
magukat a könyörületes emberek 
szivébe. Hangtalan ajkukpanaszra 
sose nyilik, csak a szemük beszél: a 
lélek tükre. Minden fájdalom, mely 
belsőjüket tépi marcangolja, száz
szorosán vissza verődik tekinte
tükben és a konyek árjában meg
edződve kér, könyörög hangta-

* Minden erre a célra szánt adományt 
eltagadunk, nyugtázunk és illetékes helyre 
juttatunk,

lanul segedelemért. Segítsetek raj
tunk a háború iegszomorubb ál
dozatain, akik már Isten tudja 
hányadszor áldozzuk fel otthona
inkat othonaitokért. Adjatok ke
nyeret az éhezőknek, italt a szom 
juhozsoknak.

A panasz, a sirás jaja nem 
hangzott el viszhangtalanul. utat 
lelt serdülő leányaink, szépséges 
szivéhez és azóta minden Isten 
áldotta napon járják azok a há
zakat, gyűjtik a kenyérfeleslege
ket a háború menekültjeinek. A 
jótékonyság ilykénti gyakorlása 
azonban fárasztó és kis méreté* 
nél fogva nem elégíti ki a foko
zott igényeket. Van elég jótékony 
intézményünk, tehetős hitközsé 
günk. Álljanak össze felekezetre 
való tekintet nélküli hívják fel 
tagjaikat önkéntes adakozásra 
terjeszék mennél szélesebb me
derben az áldozás magasztos esz
méit és az egybegyült összege
ken csillapítsák a menekülők éh
ségét legalább kenyérrel. Segít
senek azokon, akik otthonaikat 
áldozták fel, a mi otthonaiénkért.

A hatósági népkonyha.
Reflexió dr. Grosz 
Dezső indítványára.

Akiben a sociális érzékből csak 
egy raákszeranyi van a mostani tra
gikus korszakban és módja van azt 
az emberiség javára értékesíteni, úgy 
a közmegbecsülésre érdemesítve lett, 
„Mindent a hadseregnek** dicső jelsza
va mellett az itthouraaradottak szen
vedéseit is csillapítani kell. Egy em
bernek sem szabad éhen halnia, 
senkisera pusztulhat el a tél zord
ságától. Ki kell egyenlíteni a háború 
állal teremtett súlyos ellentéteket és 
a bőséget legalább annyiban kell 
lefokozni, hogy a másik oldalon 
ség ne legyen.

Amikor a város vezetősége 
20,000 lélek lisztszükségletét és tü- 
zifakószletét biztosítani akarja és 
tudja, úgy el kell ismernie minden
kinek, hogy hivatása magaslatán áll. 
A képvise.őteslületnek egyik buzgó
tagja dr. Grosz Dezső még tovább 
megy és a keuyér és fa mellett az 
ínségeseknek meleg ebédet akarván 
biztosítani, hatósági népkonyha fel
állítását indítványozza. Az eszme di
cséretes és kivitele jelentékeny al
kotás számba megy, mert hisz a jö- 
vőbeu is szükség lesz eme philau- 
trópikus intézményre, lóvén még ké
sőbb is hadiárva, beteg ember és 
szűkölködő.

A legnemesebb célt is elhomá
lyosítják, sőt megsemmisítik azonban 
az ehhez nem méltó eszközök. Dr.

Grosz Dezső azzal, hogy tervét a 
nyilvánosság elé vitte és feltárta a 
megvalósulás eszközeit, többet ártott 
az ügynek, mintha egyáltalán nem 
is hozta volna felszínre a hatósági 
népkonyha ügyét.

Cikkében ugyanis szórul-szóra 
ezt mondja; „Ezen népkonyha költ
ségeinek fedezetéről a közélelmezési 
bizottság a város költségvetésének 
terhelése nélkül gondoskodhat azon 
megtakarításból, amelyeket a közön
ségnek liszt és faellátása körül termé
szetszerűleg ér el."

Ezzel aztán megtudtuk, hogy a 
város a liszttel és fával üzletet akar 
csinálni és a tekintélyes nyereségből 
10—20000 koronás költségetis igénylő 
népkonyhát akar létesíteni, hogy igy 
az üzletnek nemes zománca legyen.

Tudvalevő, hogy a miu. utasí
tásoknál fogva évi Jisztszükségletót 
bárki beszerezheti. A múltban szer 
zett tapasztalatok után minden jobb- 
módú család ezt meg is fogja tenni 
és miután tapasztattuk azt is, hogy 

városi lisztellátás már tavasz kö- 
i csődüt mondott, a tisztviselő 

osztály is igyekezni fog, mihelyt 
drágasági pótlékát megkapja — liszt- 
mennyiségét beszerezni. Csekély ki
vétellel tehát csak a polgárságnak 
szegény eleme lesz a városi lisztre 
ráutalva, amely korántsem rendelke
zik 200—300 koronával, hogy azt 
gabonába, vagy lisztbe fektesse.

A városi fa viszout egyrészről 
a faUwSorát akarja megszüntetni, 
másrészről készletet akar felhalmozni, 
hogy a szegény ember télviz idején 
pár hatosért mindig hozzájusson napi, 
illetőleg heti faszükségletéhez.

Mert hogy X. hadseregszállitó 
urnák, meg Y. banki igazgató urnák 
100 koronával olcsóbb vaggon fája 
jegyen, az philautróp oólt nem szol
gál. Ha bő vásárlás történt, ám jus
son mindenkinek, de ha nem, úgy 
elsősorban azokra kell gondolni, akik 
nyögik a háború terheit, akiknek ha 
100—120 koiouát megmentünk ,akkor 

élelmezésüket könnyítettük meg. 
A népkonyha a legszegényebb 

osztály érdekébeu létesül és mig 
o'csóu adunk nekik meleg ebédet, 
másrészről drágábban adjuk neki 
a lisztet és a fát. Hát ez a gazdál
kodás nem humanizmus, ilyeu ala
pon szervezett népkouyha üdvös 
hatású nem lehet.

De menjünk tovább. Dr. Orosz 
Dezső az általa óhajtott fedezettel 
megalapítja a népkonyhát. Aradé 
1917-ben már nem lesz háború a 
város útra adhat el többé lisztet ós 
fát, nincs alkalmi hadi nyereség és 
egyszerre fuccs a népkonyhának. 
Épen akkor kellene megszüntetni, 
amikor a tömegnyomor tán még a

jelenlegit is felülmúlja, mert a had
sereg milliói visszatérnek és kiesnek 
a hadvezetőség gyámkodása alól.

Hát kérem ilyeu alapon szerve
zett népkonyhából mi nem kérünk,
A városnak oly számítást nem sza
bad csinálni, hogy a liszt és faellá- 
tásáuál tekintélyes jövedelemhez 
jusson, hanem legfeljebb a kockáza
tot és egyéb vesztessógeket kell biz
tosítani és ha véletlenül igy is plusz 
marad, úgy azt az eljárást kell he* 
Iye8eluüuk, amelyet egy tekintélyes 
képviselőtestületi tag tett magáévá, 
miszerint az elért nyereség erejéig 
ingyen fát ős ingyen lisztet kell a 
nóikülüzŐK között szétosztani.

A népkonyhát pedig attól 
függetlenül kell megcsinálni, d9 úgy 
hogy annak terheiben akár dr. Grosz 
Dezső ur, akár e sorok Írója arányo
san részt vegyeu. A közszokás szeriül 
társadalmi utón szokták a népkony
hát szervezni, tehát tagdijakkal ós a 
jótékonysági egyeiületek közremű
ködésével. Ha igy alakul, hihető, 
hogy minden rendes viszonyok kö
zött óiő városi polgár azt támogatni 
fogja. Dd ha dr. Grosz Dezső képvi
selőtestületi tag ur hatósági nép
konyhát akar, ám legyen. De ez 
esetben indítványának toidalókakó- 
pen fejezze ki azt is, hogy az intéz
mény fedezetéhez 3—4 százalék pót
adó megszavazását indítványozza. 
Igen korrektül, helyesen ós igazsá
gosan jár el igy, mert minden 
közintézmény uj közterheket je
lent.

Ámde a szegény nép garasain 
uem lehet ugyanannak a nyomo
rát enyhíteni. Ez minden lenne csak 
nem jótékonyság.

Kétségtelen, hogy dr. Grosz 
Dezső indítványával jótakart. Ámde 
elfogadható axióma, hogy a jónak 
az ellensége a jobb. Be kell látnia 
hogy az általa konteraplált alapon 
közintézményt létesíteni nem sza
bad. Ila csakugyan a tettek embere 
és a közakarat végrehajtójaként akar 
szerepelni, úgy arra az útra térjen, 
ahol a sebek behegesztése után uj 
sebek nem keletkeznek.

Kertész Ödön,

H Í R E K .
hazajöttek újra egynéhányat!. .  ■

Lapunk mai száma 2 oldal

Amíg az ország más vidékei 
csendes szemlélődéssel vizsgálgat- 
ták a fogarazó világháború esemé
nyeit, addig megyénk már a moz
gósítás első napjait) in kitárt* 
kapuit, hogy a dicsőség mezejére 
induld hadsereg a megye testén 
átvonulhasson. Ha a sebesültek, 
elesettek, fogságba-jutottak szó-
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raoru, de dicsteljei névsorát nézzük, 
nincs nap, hogy azok közt egy a 
vérünkhöz közelállót ne találnánk. 
A hivatalos jelentések történelmi 
adatai legyakrabban emlékeznek 
meg olyan ezredek rendithetetleu 
érofaláró', ellenállhatatlan támadó 
hevületéről, amely ezredek soraiban 
megyénk virágának szine-java 
diszlik. A hadsereg aranykönyvé
ben lángoló betűkkel vannak fiaink 
hőstettei bevésve és a legkülön
bözőbb vitézségi kitüntetések egész 
sora disziti mellüket. Az elmúlt 
vészterhes idők kétségbeesett, 
örökkévalóságnak tetsző pillanatai 
sem tűntek el nyomtalanul fejünk 
felett, rorabadőlt házak, templomok, 
felperzselt községek jelzik a pusz
tulás országutját.

A világháború, Zeraplónmegyót 
aa  események központjává avatta, 
és a megpróbáltatások tisztitó tüze 
a férfikorba érlelte. Mindezek azért 
jutnak most ismét eszünkbe, mert 
a kicserélt 240, üroszoiszágból 
érkezett rokkant magyar hadifogoly 
között a szivünhöz nőtt dzredekbő! 
a következők voltak : Draviczky 
József, Olasz Lajos, Molnár Pál, 
Szerdahelyi Andor, Tóth Jáuos a 
lO-es honvédekből; Benkő Kálmán, 
Horváth József a 65-ös közös 
gyalogezredből. A hazaérkezettek 
a Pénzintézetek hadikórházában 
Budapest, vaunak elhelyezve.

54. szám (2)

— Kitüntetések. T h u r á n s z k y  
üyürgy az ellenség előtt tanúsított 
vitéz magatartása elismeréséül a 11. 
oszt. ezüst vitézségi érmet; a helybeli 
betegmegfigyelő állomáson szolgá
latot teljesítők közül, a sebesültek és 
betegek ápolása körüli érdemeik 
jutalmazásául: Bálint Gáza, Tarján 
Andor gyógysztrészek a Vörös-Ke
reszt 11. oszt. tiszteletjel vényét, Sassi 
Nagy Piroska, Troszka Irma a Vörös- 
Kereszt bronzérmet és Gzelláth Me
linda Önkéntes ápolónő-főnökué a 
Porosz király i Vörös-Kereszt disz- 
órrnet kapták.

—  Halálozás. Dr. S z á n t ó  Elek 
sárospataki ügyvéd, a szivszólhüdós 
következtében hirtelen elhalt.

— Az élő sertés árának maximá
lása. A kormány a 60 kg.-nál nehe
zebb, de legfeljebb ÖO kg. súlyú 
sertéseknek az árát, hizlalás céljára 
kg.-k int 6, a levágás céljából való 
eladásnál vágósulyban kg.-ként 6 80, 
a nyers disznózsír árát a termelő és 
viszonteladó közötti forgalomban 
tiszta súlyért 7-60, olvasztott disznó 
zsir árát 8 52 k.-bau állapította meg. 
60 kg.-nál könnyebb sertést nem 
szabad levágni. Vágósuly : a sertés 
élősúlya darabonként 227a kg. le
vonással. Az ilyen alapon kiszámított 
vételárból 4% levonandó. A rendelet 
f. hó 15-én lép életbe és reméljük 
végét veti a már tűrhetetlen hús- és 
zsiruz8orának.

— A mozi e heti műsorát bűn
ügyi drámák dominálják. Szerdán a 
„Sensenheimi rejtély **, csütörtökön 
az „Ezüst golyó**. Mindkettő Oouan 
Doyle regényeiből lett filmre alkal
mazva és amit az iró — az események 
fordulatát — kevésbbé adhat vissza, 
az a filmen teljességében jut érvényre 
és kettőzötten bilincseli le figyel
münket.

— A 38—50 évesek sorozása.
A hivatalos lap mai számában m i 

szerint a harmadik pótszeredére kö
telezett 1877—1866. évszámbeliek 
sorozása aug. 29-től szept. hó 21-ig 
terjedő időben lesz megtartva.

— A szabadbani fürdés legújabb 
áldozata. Fasauga János 61 éves, 11- 
kovics Mór regmeoi gazdaságában 
alkalmazott sumraás munkás, aki a 
Széphalom—-Mikóháza közötti hídnál 
a Ponyvába fu'-ladt.

— A foglyok. Fogságba jutott 
altisztek sorsával foglalkozik az Őr
szem egy közlése. Sok ilyen hadifo
goly panaszkodott, hogy hozzátarto
zóik, ha támogatni is akarják őket, 
segítő kezük nem éri el őket. A 
panasz eljutott a houvédeleraügyi 
raiuiszteriumba, ott rögtön intézke
dés történt, hogy a hadifogságba ke
rült altiszteket, akik segélyre szó
rtnak , a szentpétervári amerikai 
nagy követség utján részesítsék meg
felelő pénzsegélyben. Arról is gon
doskodott a honvódeleraügyi minisz
ter, hogy a foglyok, különöseu a 
honvédséghez tartozók, raagyaru' is 
levelezhessenek. Ebben a dologban 
az amerikai nagykövetséf interveniál.

— A gyepmester ós a helybeli 
kutyák között kiütött háborúban a 
hadviselő felek egyike olyan eszkö
zöket használ, amelyeket az állat
védelem szigorúan tilt. Ha már azt 
a szegény állatot utolérte a siutér- 
legény keze, ne húzzák százmétereken 
át, amíg a kocsihoz nem ér. Talán 
helyesebb is volna ezt a jóizlést edző 
sportot az éjszakai vagy a hajnali 
órákban gyakoro’ni.

— A denaturált szesz. A pénz- 
üiryrainiszter a denaturált szesz áru 
sitásat rendeletben szabályozta. E 
szerint a denaturált szesz ára a kis 
árUNok, valamint a denaturált szeszt 
felhasználó i{>. ri vállalatok részére 
hordikhan való eladásoknál (hordó 
nélkíi ) 200 hl. fokonként iogfe'jebb 
150 IC., palackokban való eladásokna1 
100 h‘. fokonként legfeljebb 160 kor 
lehtt. A denaturált sze zt fe ha-zníló 
ipari vállalatoknak d maturált szesz 
csak abaan az esetben engedhető ót, 
ha írásban kötelezettséget vállalnak 
arra, hogy a denaturált szeszt az 
era'itett jogkövetkezmények terhe 
alatt kizárólag ipari célokra fordítják 
és másnak át nem engedhetik. A 
denaturált szeszt nagyárusok csak 
oly kisárusoknak adhatják e., akik 
előzetesen Írásban kötelező nyilatko 
zatot adnak, hogy denaturált szeszt 
tekintet nélkül a beszerzési forrásra 
és a beszerzés időpontjára az említett 
jogkövetkezmények terhe alatt a 
legalább 90 fok alkohol tartalmú 
denaturált szeszt a fogyasztó részére 
palackokban literenkiut legfeljebb 1 
korona 60 jillérét rdják el.

Nyilt-tér.

Köszönetnyilvánítás.
Mindazon barátaimnak és jó 

akaróimuak, akik mérhetetlen 
fájdalmamat részvétükkel eny
híteni óhajtották,ezúton mondok 
hálás köszönetét.

Sátoraljaújhely, 1916. ju’. 9.
Hagyárossy Gyula.

A v o lt Hercz Kálmán Fiai
v a sk e re s k e d é s é b e n

2 tanuló
fe lv é te tik ; ak ik  ilyen m in ő ség b en  
m á r  v o lta k , e lő n y b en  ré sze sü ln ek .

]tfai tá v ir a ta in k .
A  m iniszterelnökség satjtóoszó lyának hivatalos  

közlései.

győzelmes harcaink
az olaszok jelelt.

Budapest, jul, 10.

Az osztrák-magyar vezérkar jelenti :

O ro s z  h a d s z ín té r :

A  tegnapi nap aránylag  csendesen  
telt el. A z  ellenség egyes előretöréseit 
visszautasítottuk.

O la s z  h a d s z ín té r :

A z  Isonzó-harcvonalon a  harci tevé
kenység a  tüzérségi tüzelésre és légi 
harcokra szorítkozott.

Tengeri repülőjárm üveink az Adria- 
m üvekre újra bom bákat dobtak.

A  Brenta és a z  Etsch között több h e
lyen e lkeseredett harc folyt. A  Cima Die- 
citől dé lke letre  levő  von a la ink  ellen al- 
pinikból á lló  nagy haderő több tám adást 
intézett, am elyeket azonban  a 17-ik és 
70-ik  szám ú gyalogezredeink osztagai, 
a z  ellenség legsúlyosabb veszteségei m el
lett v isszavertek. Több, m int 800  o lasz  
halott fekszik  árkaink előtt. Éjjel az o la 
szok n ak  egy e llentám adása  m eghiúsult 
a Monté Interotto vidékén.

A  B rand-vöigytől keletre fek vő  sza k a 
szon alp inik V a l M orbiánál és a  Monté 
Cornonál tám adtak. E lfog la lták  a z  utóbbi 
hegyet, de a bátor tiroli országos lövészek  
egy e llentám adása  következtében újra 
elvesztették. K aton á inknak itt 455  olasz  
adta m eg m agát.

D élkeleti h a d sz ín té r ;

Változatlan.

11ÖFIC 11 a ltá b o rn a g y ,
a vezérkari főnök helyettese,

Cserépkályhák, gránit 
és márvány síremlékek 
bizományi raktára

Sátoraljaújhely.
Levélbem megkeresések 
BEHYNA MI K L Ó S  

czimére küldendők.

jelent honvrde’mi miniszteri rendelet Kastenbaum  Lajosné
felelős szerkesztő: Landesniann Miksa Nyomatott Landesmann Miksa és Társa könyvnyomdájában Sátoraljaújhely.
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