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A tanácstalanság 
haditanácsa.

Bizonyosan útban van még 
hazafelé az oláh tábornok, aki a 
hadvezetőségét a boulognei kon
ferencián képviselte, hatása sem 
mutatkozik még a haditanács el
határozásának és máris két uj 
haditanácskozási terv rias t. Az 
egyik nagy, a másik Kameniec- 
Podolskiban a cár elnoklésével a 
boulognei határozatokat veszik re
vízió alá, Pári.ban, amelyet va
lószínűen megtelelő íérőviszo- 
nyaira való tekintettel választot
tak a legeslegnagyabb, ilyen 
még nem volt a haditanácskozás 
helyéül, a kameniec-podolski dön
tést bírálják leiül.

Isteneknek való látvány. Eleinte 
ugyanaz a naiv módja vívott a 
hadviselésnek az etentenál is, ami 
nálunk. Akkor, az első és máso
dik lembergi csata idején, nagy 
galíciai visszavonulásunk alkalmá
val, a marnei diadal mámorában, 
nem merült föl az egységes had
viselés szükségessége. Ma az egy 
ségesség az egyetlen, ami még 
segíthet — szerintük.

Akit nagy idegességük nem 
fogott meg, tudja, hogy tévednek 
Ez sem segít, rt háború elején 
volt igazuk. Kár, hogy erőltetik 
az egységet. A dolog sokkal egy
szerűbb : mindenki vigye keresz
tül, amire vállalkozott. Az orosz 
törje át és göngyölítse föl a ga
líciai és volhiniai frontot, az an
golok és franciák morzsolják már 
löl végre a picardi német had
erőt, az olaszok törjék össze a 
magyarokat és osztrákokat az 
Isonzó keleti partján s legfőbb 
ideje, hogy a románok is végez
zenek már ellenfeleikkel a Dob 
rudzsában és az erdélyi határ
hegységek tövében.

Meglássák, hogy akkor min
den rendbejön s tizet egy ellen 
hogy azontúl tévedésből sem gon
dolnak többé haditanácsra.

Addig természetesen nem te
hetnek egyebet, mint ahogy ál
landóan izgalmi állapotban tart
ják közvéleményüket egy-egy újabb 
nagy világot megváltó eszme ki
találásának megigérésével,

A mi számunka a haditanács
kozási düh az ellenség bajainak 
fokmérője. Kis haditanács — kis 
baj, nagy haditanács — nagy baj.

Nekünk nincsen haditanácsunk 
de istennek hála nincs is bajunk. 
Mi minden ellenségünkkel szem
ben megtesszük, amit tehetünk. 
Érzékenységünk pedig nincsen, 
legalább is a nagy, közös érdek 
kárára nincs. Amikor szükséges 
volt, nyugodtan és bizalommal

tettük sorsunkat a legdiadalma
sabb német hadvezér kezébe. S 
nem törődünk azzal, ha ezért el
lenségeink Németország szatelli- 
táinak csulolr.ak bennünket.

A haditanácskozás csak szó, 
Hindenburg az élet.

Külüo csak egy szempontot kell 
ebből a rendeletből, illetve leiratból 
kiemelnünk. Azt, hogy a miniszter 
tiangsulyozottau a tisztességes keres
kedelem részére kér részrehajlatian 
bánásmódot, méltányosságot és jó
akaratot,

gazdáknak, nagy a reményük, hogy 
a magyar föld most sem hagyja, 
hogy fiai éhen vesszenek s ha a 
háború átnyúlik a jövő esztendőbe la, 
1917-ben sem tuduak az ellenségeink 
kiéheztetni bennünket.

f i  tisztességes 
kereskedelemért.

Sándor János belügyminiszter a 
múlt hetekben egy leiratot intézett 
az ország törvényhatóságaihoz, a 
melyben figyelmükbe ajáulotta a 
tisztességes kereskedelmet és arra 
hívta fel őket, hogy a tisztességes 
kereskedelmet minden eszközzel tá
mogassák. Ez a leirat már a háboru 
tapasztalatainak konkrét emléke és 
eredménye és olyan uagy jelentőségű, 
hogy kevés rendeletnek tulajdonít
hatunk a kormány eddigi rendeletéi 
között ilyen elvi jelentőséget.

Tudjuk azt, hogy Magyarország 
agrár állam, amelynek eddigi irány
zata teljesen a mezőgazdaságuak es 
az agrarizmusnak a kereskedelem és 
a merkantil elemek fölé való helye
zése volt, sőt esetleg ez utóbbiak 
kárára is forszírozták az előbbi 
gazdasági ágakat. Ez az irányzat 
természetesen az ország erejet szót 
forgácsolta és szembeállítva u két 
— egymást kiegészítő — gazdasági 
ágat, állandó zavart idézett elő az 
ország gazdasági életében. Erről 
nagyou jól tudunk mind, akik t»£ 
ország közgazdasági életével állan
dóan foglalkozunk és épen ezért 
rendkívül örömünkre szolgál, hogy 
az ország belügyminisztere maga 
saját személyében foglalkozik egy 
rendeletben ennek az ellentétnek a 
kiküszöbölésével.

A háboru feltétlenül bebizonyí
totta, hogy a gazdasági szervezett
ségnek egyik lényeges és reudkivü. 
fontos kelléke a kereskedelem szer
vezettsége, amely nélkül bizony a 
mezőgazdasági szervezettség nem 
elég erős arra, hogy bárhol is meg
állja a helyét. Épen ezért a háboru 
bebizonyította, hogy az ország élet. 
működésében igen fontos szerepe 
vau a kereskedelemnek, amelynek 
épen ezért meg van a joga arra, 
hogy ép olyan előnyökben részesítsék, 
mint az agrarizmust és a mezőgazda
ságot.

A belügyminiszter tehát nagy
szerűen látja a közügyeket és a 
dolgokat akkor, amikor határozottan 
megköveteli leirata utján a törvény
hatóságoktól, hogy a tisztességes 
kereskedelmet, amely ezideig a köz
hatóságok előtt, különöseu a vidéki 
közhatóságok előtt állandóau a 
mostohagyermek szerepét játszotta, 
támogassa és segitae.

Bizonyos, hogy a merkantilisták 
túlzott képviselőit ez a kitétel kissé 
strú, mert azon az álláspoutou vannak, 
hogy ami nem tisztességes, az nem 
is kereskedelem már, hanem uzsora. 
Ez azonban lehet a merkantilisták 
álláspontja, de nem lehet az általános 
szempont. Igenis épen az a hiba, 
hogy sok uzsora szervezet és uzsorás
kodásból élő egyén fertőzi meg a 
kereskedelem vizét és az általáuos 
közhangulat épen az uzsorások cse
lekedeteiből és tevékenységéből vonja 
le a következtetést a kereskedelem 
értékére és működésére. Bizonyos, 
hogy a kereskedelem tegnagyobbrésze 
tisztességes, azonban épen a háboru 
szülte meg az uzsora-kereskedelmet, 
mely lassankint elharapódzik az egész 
országon.

Amikor a belügyminiszter a 
tisztességes kereskedelem részére kér 
védelmet és hangsúlyozza a tisztes
séges szót, akkor egyszersmind fel
hívja a sorok közölt a hatóságot, 
hogy viszont ott, ahol a tisztesség 
hiáuyzik a kereskedelmi tevékeny
ségből, olt vasszigorrai járjanak el. 
Meg vagyunk győződve róla, hogy 
ha a vidéki hatóságok a belügy
miniszteri rendelet szellemében fog- 
uak rendelkezni és dolgozni, akkor 
az csak a valóban tisztességes ke
reskedelem képviselőinek javára szol 
gálhat és talán lefektetheti alapjait, 
egy háboru utáni erős, egészséges, 
tisztességétől átitatott magyar keres
kedelmi világnak.

Milliókat érő november idő.
A városi ember lelke és szive is 

Örül az enyhe novembernek. A néháuy 
napos zivatar és zimankó után most 
enyhe napsütést, kellemes őszi na
pokat élvezhetünk. Kevesebb fűtő
anyag kell s az a sok szegény ember, 
akinek uiucs meleg ruhája, künnyeb- 
beu viseli a nélkülözést.

Kint a falvakban és a tanyákon 
azonban többet jelent ez az enyhe 
napsütéses november, mint a déli 
verőfónybeu való boldog sülkérezést. 
Az enyhe novemberi idő aranyakat 
jelent a földművelő Bodrogközön, 
Másszor ilyenkor már nem volt munka 
a mezőn, a mostani derűs, szép 
napokat azonban nagyszerűéi) fel
használják a gazdák. Ahol még nem 
vetettek el, most vetnek. Kevesebb 
lesz a parlagföld. Az őszi vetésre is 
igen kedvező ez az időjárás. Az eddigi 
vetések gyönyörűen kikeltek. És bár 
jósolgatui igazán nem lehet még a

Hadi jövedelmi adót
fizetnek nálunk

Ambrózy Nándor ügyvéd 22406 ko
rona jövedelem után 810TU K, Be- 
hyua Kálmán kereskedő 20792 ko
rona utáu 737 20 K, Bilanovits Ist
ván kereskedő 20100 korona után 
730 K, Blumenféld Adolf termény 
kereskedő 27822 korona után 970 K, 
dr. Burger Jakab ügyvéd 20100 ko
rona után 730 K, dr. Csaplaki Lápét 
ügyvéd 20100 korona után 730 K, 
Davidovics Adolf bankigazgató 
35735 korona után U64,86 K, Dókua 
Ernő földbirtokos 20001 korona után 
051 K, Friedraann Ármin gyógysze
rész 00350 korona után 2720 K, 
Fuchs Jenő földbórlő 24384 korona 
után 890 K, Gojdics Vilma mozi- 
bérlő, dohányárus 30075 korona után 
1205 K, dr. Grosz Dezső ügyvéd, 
baukigazgató 21652 korona után 
376 K, ürüubaum Simon termény
kereskedő 20100 korona után 730 K, 
Guttraanu Mór magánzó 45073 kor. 
utáu 1920 K, Gyarraathy Béla ke
reskedő 20308 korona után 739 K, 
dr. Uaas Bertalaa ügyvéd 35164 
korona utáu 1320 K, Haas Fülöp 
birtokos és borkereskedő 29013 ko
rona után 1050 K, gróf Hoyos Sán
dor szőlőbirtokos 23481 korona után 
776 K, Keleti Jenő temetkezési vál
lalkozó 32714 korona után 1220 K, 
özv. Keresztesi Lajosnó vendéglős 
és szállodás 22615 korona után 810 
K, Klein Ármin pékmester 21028 
korona után 730 K, özv. Kovács 
Károly uó magánzó 40040 korona 
mán 1920 K, Kroó Gyula kereskedő 
szesz szabadraktártulajdouos 64944 
korona után 2920 K, Kun Frigyes 
bankigazgató 21675 korona után 500 
k, Lányi Jenő bankfőnök 20979 
korona után 400 k, Lenorovios Mór 
marhakereskedő 29899 korona utáu 
1050 k, liarkovios Miksa gazdálkodó 
41547 korona után 1720 k, Meczner 
Béla földbirtokos 23437 korona után 
810 k, Meczner Gyula földbirtokos 
22348 koroua után 470 k, Mesiinger 
Mór kávés 24800 korosa után 890 k, 
Nagy Barna szőlőbirtokos 22000 
korona után 670 k, Xeufeld József 
kereskedő 21207 korona után 730 k, 
dr. Nyomarkay Ödön szőlőbirtokos 
33443 korona után 924 k,Olált Ferenc 
kereskedő 21922 kor. után 730 k. 
Perimutter Ferenc husszállitó 50000 
koroua után 2120 k, Perimutter Jeni 
m* rhakereskedő, 29600 korona utáu 
1050 k, Kóth Beruáth kereskedő 
23952 korona iitán 810 k, Sohwei- i
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ger Ignác szeszkereskedő Ö9856 ko
rona után 3020 k, Schweviger Már
kus szeszkereskedő 77548 korona 
után 3320 k, Szegő Sándor divat
kereskedő 209Ó0 korona után 730 k, 
Teitelbaum Lipót borkereskedő 14471 
korona után 132# k, ötv. Vadászy 
Antalnő földbirtokos 60000 korona 
után 2520 k, Weinberger Izsák 20100 
korona után 730 k, Weinberger Jó
zsef borkereskedő 29012 korona után 
1050 k, Koruitzer Lipót szeszkeres- 
kedő 51505 korona után 2120 k, 
Wiirzberger Mendel füszerkereskedő 
20002 korona után 652 k, Székely 
Elek földbirtokos 21721 korona után 
730 k, Thuránszky László szőlőbir
tokos 25733 korona jövedelem után 
590 korona adót.

Nem lehet
a lakbéreket emelni

A kormány rendeleté 
a lakbéremelések ügyében.

A Budapesti Közlöny rendkívüli 
kiadása közli a kormány rendeletét 
a lakbéremelések ügyében.

Az első szakasz szerint:
Olyan lakásoknak és velük 

együttesen bérelt helyiségeknek bérét, 
amelyeknek évi bérösszege a lakás
béren felül fizetett járulékkal együtt 
a jelen rendelet életbeléptekor Buda
pesten ötezer koronát. 20,000-néi 
nagyobb lakásszámu helyiségekben 
kétezerötszáz koronát, ennél kisebb 
helységekben a minisztérium további 
rendelkezéséig, tekintet nélkül a 
bérleti és bérfizetési időszakokra 
(évi, félévi, negyedévi, havi, heti 
lakások) a lakásuak akár jelenlegi,! 
akár, uj bérlőjével szemben nem 
lehet magasabb összegre emelni 
vagy magasabb összegben megszabni 
annál a legmagasabb összegnél, mely 
az 1914. évi február hó 1. napjától 
1910. évi november hó 1. napjáig 
bezárólag terjedő időbe eső valamely 
bérleti időszakban, ideértve az 1910. 
évi november hó 1. napjával kezdődő 
bérleti időszakot is, az illető lakására 
bérül volt kikötve.

A 6-ik szakasz igy szól:
11a a felek a bért a jelen rendelet 

ellenére a megengedett mértéket 
meghaladó összegben állapították 
meg, a bér a jelen rendelet erejénél 
fogva a megengedett legmagasubb 
mértékre száll alá.

A bérlő az esetleg fizetett több
letet a fizetés napjától számított 
törvényes kamatával együtt vissza
követelheti. Ez a követelés a fizetés 
napjától számított egy év alatt elévül,

H Í R E K .

Jótékony ctókok.
A minap megemlékeztünk ar

ról a kétszáz koronáról, amelyet 
egy dunántúli urileány küldött 
egy fővárosi laptársunkhoz, a 
vak katouák javára. A két szá
zasbankó egy csóknak az ára 
volt. A szép kiszasszony egy 
csókját á'dozta a vakok javára. 
Azt irtuk akkor, hogy most már 
„szabad a csók", ha ilyen szép 
célok javára fordul. Nem hin
nék, hogy csak a mi engedé
lyünket Várták miudazok, akik-

t

nek elcsókolatlau csókjaik van
nak még, de tény, hogy a példa 
fogott. A napokban újabb száz 
koronát kapott fővárosi laptár
sunk, ismét csókon szerzett pénzt 
A kisérő levélből tűnik ki, hogy 
Tokajban, — ahol oly nemes a 
szőlő zamatja — egy vidám szü
reti mulatság alkalmával, öt szép 
asszony, és hat viruló kisasz- 
szouy egy-egy csókot lehelt 
egy — miuden bizonuyal bol
dog — ifjú ember ajkára. A 
tizenegy csókban nem a tokaji 
bor tüze volt ludas, jótékony 
célra szolgáltak azok is. Száz 
korona volt a dijuk és azt el
küldték, hogy juttassa el laptár
sunk a Tiszanagyfaluban elhe
lyezett erdélyi menekültek ja
vára. A szép adomáuy el is kül
detett rendeltetési helyére. Ezek- 
után érdeklődéssel várjuk lesz-e 
folytatása a jótékony hazafias 
csókoknak. Mert egy bökkenője 
vau a dolognak. Amint a tokaji 
honleányok Írják — pedig ők 
ismerik a viszonyokat, — a ne
mes áldozatra minden magyar 
nő kész volua, csakhogy kevés 
az á dozalra kész ifjú. Ez bi
zony nagy baj. de reméljük, 
hogy azért mégis akad elég. Es 
ha a csók csak jótékony csók, 
akkor az áldozatkész ifjú — akár 
üreg is lehet.

— Búza Barna hazajön.
Zürichbő l táviratozzák, hogy dr. 
Búza Barna, akit a háború kitörése 
óta internáltak a íranciák, végre 
hosszú sinylödés után 7negszabadu.lt 
a rabságból. Az orvosi bizottság 
úgy találta, hogy nem alkalmas 
katonai szolgálatra és e vélemény 
alapján elbocsátották. Búza Barna 
útban van hazafelé.

—  P utnoky Is tván  honvédörnagy 
k itün te tése . A hivatalos lap küzn, 
hogy a király Putnoki Putnoky lst- 
váu őrnagynak, a m. kir. 10. hon- 
védgy alogezrednél, az elieDséggei 
szemben tanúsított vitéz és eredmé
nyes magatartása elismeréséül, a hzdi 
ékitmónges III. osztályú v&skoroua 
rendet adományozta. Putnoky lit
ván őrnagy, aki hosszabb időn át, 
mint százados városunkban állomá
sozott zászlóaljnál szolgált. Egyike 
a tizes honvédezred legkiválóbb fő
tisztjeinek és a háború elejétől a 
harctereken te jesíti nehéz köteles
ségét. Hosszú ideig az orosz harcté
ren volt, több kitüntetést kapott és 
ott meg is sebesült. Felgyógyulása 
utáu az olaszok ellen harcolt és egy 
fontos állás védelmének vezetésénél 
szerzett olyan nagy érdemeket, me 
lyekért mostani magas kitüntetésben 
részesült.

— B íróság i klnevozós. Őfelségo a 
király dr. lt o s o n z w e i g Adod 
homonnui aljárásbirót, járásbiróvá 
nevezte ki.

— E lő lép te tése k . A vallás- és 
közoktatásügyi miniszter Karaiuszky 
Ivóza tállyai rk. tanítónőt a III ik 
fizetési osztály 1 ső fokozatába, — 
Diószeghy Aranka tiszaluci rk. ta
nítónőt és Lakatosuó Jezsó Mária 
visnyói rk. tanítónőt a Ill ik fizetési 
osztály 3 ik fokozatába léptette elő.

— A kassai s a jtó  köréből. Kendi 
Zo'tán dr. mint főrauikatárs a 
„Felsőmagyarország" szerkesztőségé
nek kötelékébe lépett.

— Uj váitóüriapok lesznek. Dec. 
1-éu uj bélyeges kincstári váltóür- 
lapok kerüluek forgalomba, amelyek
kibocsátását az uj illetéktörvény 
tette szükségessé. A régi váltók az 
átmeneti idő alatt széljegyzet nél
kül lesznek árusítva. A föl nem hasz
nált váitóüriapok 1917. február 28-ig 
az uj váltóürlapokkal ingyen kicse
rélhetek.

— A mezőgazdasági felmentette* 
két a télen kiképzésre és szolgálatra 
hívjak be. A Külügy-Hadügy jelen
tette, hogy az 1916. évi 15.100 eln. 
számú honvédelmi, illetőleg 1916. 
évi 119.562 Abt. 10. számú hadügy- 
rainissteri rendelet alapján 1916. 
évi november 30-ig meghosszabbí
tott legénységi felmentéseket, vala
mint azokat a legénységi felmenté
seket, melyeket a cs. és kir. had
ügy- és a m, kir. honvédelmi mi 
niszter az önálló mezőgazdákat és 
őket a mezőgazdasági üzemben he
lyettesítő hozzátartozóiknak engedé
lyezett, az 1917. évi március 31-ig 
meghosszabbbitják, Mivel azonban 
a mezőgazdasági máukak a téli hó
napokban nagyobbrészt szünetelnek, 
azokat, akiknek kisebb kiterjedésű 
és csekély számú állatállományuk 
van. szórványosan téli gazdasági 
munkáikat pedig hozzátartozóik is 
elvégezhetik, katonai kiképzésre 1917 
jauu&r és február hónapra tényleges 
katonai, illetőleg népfolkeiési szolgá
latra behívják. Aj tavaszi gazdasági 
munkák elvégzésére azoubau ezek 
1917, évi március 31-ig miuden ké
relem nélkül hivatalból, újból fel
mentést nyernek. Ilyen katonai ki
képzésre főleg az 1889—1893. évi 
születésűek et vonultatják be.

— Jön a badiszappan. Az a tart
hatatlan helyzet, ami a szappaufo- 
gyasztás terén tapasztalható, kezd 
végre elérni néhány üdvös intéz
kedést és javaslatot. Az elsők so
rába az tartozik, hogy a kormány 
megbízásából a főváros megbízottja 
megjeleni a közraktárakban és az 
ott elraktározott szappant, mintegy 
30 waggou mennyiségben lefoglalta 
Sor kerül rövidesen a vidéki ügy 
uükük  és spekulánsok raktáraira, 
amelyet mintegy 100 waggoura be
csülnek. Aztán a rég sürgetett hadi 
szappau típusának a forgalomba ho
zatalának szabályozása kerül sorra 
Erre nézve illetékes helyen azzal a 
javaslattal foglalkoznak, hogy az 
osztrák hadiszappan mintjára nálunk 
is fognak 50 százalék zsirtarta mu 
szappant gyártani s ezt körülaelül 4 
koronás áréit bocsátják a fogyasz
tás rendelkezésére. A tervezett szap- 
paumiuősóget egy nyolcad, egyne
gyed és félkilós darabokbau hozzák 
majd forgalomba, még pedig az áru
fölhajtó ügynökök működésének tel
jes mérték beni kirekesztésével. Az 
erre vonatkozó javaslatot a keres
kedelmi minisztérium most fogja tár 
gyalni s ha megfelelő megoldást sze 
rencsésen megtalálja, ez valósággal 
megváltás lesz a mai helyzet köze
pette.

— Ellopott Wertheimca8sa. Hét
főre virradó éjjel ismeretlen lettesek 
a boly beli gyertyagyár irodájának 
ablakát kifeszitették, a támadt nyi-; 
láson az irodába behatollak és a 
belü’ről kinyitott ajtón át a 3—4 
méterrnázaa súlyú péuzszekrényt át
vitték a szemben lévő Dóku8-fóle 
borházba, ott a pénzszekréuyt, amely- 
ben az összes üzleti könyvek voltak,

i

vasruddal szétverték és a benne levő 
140 korona készpénzt elvittek. Ugyan
ezen éjjel, valószínűleg ugyanazon 
tettesek feltörték Spotkovszky Károly 
gimnáziumi tauárnak a szőlőhegyen 
levő borpincéjót, ahonnau körülbelül 
egy hordónyi bort elloptak. A nyo
mozás kellő eréilyel megindult.

— Megszűnik a váltómoratórium. 
November 30-án megszűnik a váltó- 
moratórium. Ezen a napon teljes 
száz százalékig felszabadulnak a szo
rosan vett pénz- s árutartozások fe
jében kiállított váltók, a háború ál
tal közvetlenül érintett megyéket és 
városokat kivéve. Ekkor jár le az 
erdélyrészi megyékre szeptember 
21-éu közzétett moratóriumi rende
let is.

— A moziban szombaton színre 
kerül „Hermelin köpen" 3 felvonásos 
dráma, a világszép Mária (Jarnival a 
vezető-szerepben. Vasárnap 3 elő
adásban lesz bemutatva a legutóbbi 
idők leghatalmasabb filmszenzációja: 
„Boston Cesárja", amely eddig az 
országnak csak egy-két filrasziupadon 
lett óriási érdeklődés mellett be
mutatva.

— A pénzügyminiszter a dohányzó
kért- A pénzügyminisztériumhoz ér
kezett panaszok szerint egyes tőzsdék 
visszatartják a dohányárut és csak 
azoknak adnak belőle, akik öngyújtót, 
szipkát, gyufát vásárolnak, sokszor 
a dohánynemüért adott összeget is 
felülhaladó árért. A pénzügyminiszter 
alapos panaszok esetén maga is eljár 
az ilyen tőzsdékkel szemben s azon
kívül a rendőrhatóságok 6 hónapig 
terjedő büntetéssel sújthatják őket, 
mert „elsőrendű használati tárgyak 
kiszo'gálását más áruk vételéhez 
kötik."

— Olajos magvak vámért való 
feldolgozása. A hivatalos lap ren
deletet közöl az olajos magvak 
vámért való feldolgozása tárgyában. 
Eszerint azok a vállalatok, melyek 
olajos magvak feldolgozásával fog
lalkoznak és az üzemükben feldől* 
gozásra kerü:ő olajos magszükségle
tüket nem közvetlenül a Magyar 
Olaj- és Zsiripari Központ részvény
társaságtól kapják, bármiféle olaj
tartalmú magot csakis vámért dol
gozhatnak fel és ily magvakat fel 
dolgozásra csak akkor fogadhatnak 
el, ha a feldolgoztató fél egyidejűleg 
a lakása helyének községi elöljáró
sága (polgármestere) állal díjtalanul 
és illetékmentesen kiáiliiandó tanú
sítvánnyal bizonyítja, hogy az illető 
mennyiséget házi szükségletére jo
gosan használhatja fel terméséből. 
A saját házi szükségletre a fél ház
tartásában természetben ellátást él
vező személyek után fejeukiut és 
havonkiut legfeljebb 6 kilogramm 
olajos mag vehető számításba .és 
pedig csak az 1917. évi november 
hó 1, uapjáig terjedő időre. A fel
dolgozó vállalatok a vámot csakis 
pogácsában és készpénzben szedhetik, 
még pedig olajpogácsában legfeljebb 
a kipréselt olajos mag melléktermé
keként nyert pogácsa egyharmadát 
és ezenfelül készpénzben pedig leg
feljebb a feldolgozásra átvett olajos 
mag métermázsája utáu 10 koronát. 
A rendelet már életbe lépett s érvénye 
kiterjed a magyar szent korona 
országainak egész területére.

— Kártérítés a postán elveszett 
csomagokért. A háború elején kibo
csátott egyik kormányrendelet ezerint 
a posta a háború tartama alatt csak
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azokért a károkért Qem szavatol, 
amelyek a háborús eseményekből és 
az ezekkel kapcsolatos veszőlyekbul 
származnak. A postaigazgatás köte
lessége, hogy gondos vizsgálat alap
ján megállapítsa, vájjon az egyes 
csomagok elkallódása körül fenn* 
forognak-e oly okok, amelyek a posta 
szavatosságát kizárják. Újabban sűrűn 
érkeznek kereskedők és iparosok 
köréből oly természetű panaszak, 
hogy egyes postaigazgatóságok az 
elveszett csomagokért megtagadják 
a kártérítést azzal a megokoláasal, 
hogy a háború tartama alatt csak 
abban az esetben adnak kártérítést, 
ha a megejtett vizsgálat a posta 
kösegeinek hűtlenségét allapitja meg. 
Ez a felfogás és állásfoglalás merő
ben ellenkezik a fent hivatkozott 
reude et intézkedéseivel é3 ezért 
többen felebbezéssel éltek a keres
kedelmi miniszterhez. A miniszter a 
íelebbezóseknek uemcsak heiyt adott 
és a postaigazgatóságokat kártérítésre 
kötelezte, de egyben utasította a 
postaigazgatóságokat arra, hogy ha
sonló esetekben a vonatkozó rendelet 
szelleme és intenciója szerint járja
nak el.

—  Jön a vaskilincs, A főváros 
egyes középületeire vaskilincseket 
szereltek fel és a legjobban beváló 
mintát aztán a vidéken és magán
háztartásokban is meghonosítják.

—  A Karollneum leáuyneveiő 
intézet növendékei hazafias buzga
lommal láttak hozzá a háború okozta 
bajok némi enyhítéséhez gyűjtésűk
kel, melynek eredményeként 200 K. 
30 fillért küldtek a „Zsófia Orszá
gos Gyermekszanatórum* javára és 
171 K. 30 fillért a „József Királyi 
Herceg Szanatórium” tüdőbeteg ka
tonái részére. Ezenkívül nagy szor
galommal gyűjtöttek körülbelül egy 
métermázsa vadgesztenyét hadi célra.

—  A katonaság nem vásárolhat 
hüvelyeseket. Az országos közélelme
zési hivatal elnöke értesitette a ható
ságát, hogy a Haditerraéuy Részvény
társaságtól nyert értesülése szerint, 
bár a kormány megfelelő készleteket 
bocsájt a hadsereg rendelkezésére, 
egy ős katonai hatóságok hüvelyese
ket, az erre vonatkozó kormány
rendelet ellenére nagyobb mennyi
ségben vásárolnak össze és katonai 
fuvarlevelekkel szállítják ei. Ez a 
közfogyasstás érdekeit erősen sérti, 
mert a fogyasztó közöuség elől vonja 
el a készleteket, de egyébként is 
szabálytalan. Az orszégos küzélehne 
zési hivatal felhívja a város hatóságát, 
hogy figyelmeztesse a termelőket 
erre a körülményre és kísérje éber 
figyelemmel a katonaság vásárlásait. 
Ha a termelő készletét olyt noknak 
adja el, akiről tudja, hogy a hüve
lyesek zár alá vételérői szóló kor
mányrendelet szerint vásárlási jogo
sultságuk nincs, a kihágást eljárás 
haladéktalanul megindítandó.

— Zencujdonsáfl. Folyó év deo. 
hó első felében jelenik meg a Ná
dor féle „L)a!o3 Karácsonyi Album" 
IX-ik évfolyama az 1916—17. évre. 
A beküldött tartalomjegyzékből meg
állapíthatjuk, hogy az idei kötet 
minden tekintetben méltóan sorakoz
hat az előző évfolyamok mellé, A 
kb. 100 oldalas gyűjteményben 50 
8zebbnél-szebb divatos darab lesz 
nagyrészt énekre és zongorára, te
hát hegedűn is játszható. Lesz benne 
6 magyar, 7 német katonadal a ja

vából. 12 divatos magyar nóta. Ányos, 
Erőss, Fráter, Kondor, Kovács, Mol
nár, Dr. Iléffy és Sas kedvelt ze
neszerzőktől. Ezeken kívül 7 dalla
mos előadási és táncdarab, valamint 
16 dal és kupié a javából. Különö
sen megemliteudok a következő da
lok i „Nu in abandoua" a legszebb 
román dal, Schubert két legszebb 
dala a „Három a kislányából, 
„Zokogva sir az őszi szél". „Elment” 
»Falevél», »Szeretnők egyszer na
gyon boldog lenni*, „Yiolin d' amour 
„Altató dal” ós „Kétszer múlt el már 
a nyár azóta”. Kivétel nélkül első
rendű slágerszámok. A tartalmas 
kötet előfizetési ára fűzve 0 korona, 
kötve Ő korona; postaköltség a fű
zött példányokra 80 fillér, a kötött 
példányokra 1 K. 10 fillér. Előfize
tést elfogad úgy a kiadóhivatal — 
Nádor Kálmán, Budapest. IV., Ká- 
roly-körut 8. — valamint bármely 
könyv- ós zeueraükereskedés. Aján
latos az előfizetést november 15-e 
előtt bekü deni, mert mint a ki
adó írja — az album csak korlátolt 
péidány8zámban jelenik meg ós 
könnyen megeshet, hogy az elké
sett rendelő, példány nélkül marad. 
Érdeklődőknek tartalom jegyzéket 
készséggel küld a kiadóhivatal.
■ ■ ■ ■ ■ M M W M M M M H M W N M M H I U

Menyasszonyi kelengye
bevásárlásnál ajánljuk

Szegő Sándor
ruhaáruháznak nagy fehérnemű osz
tályát. Esölrangu áruk, ölesé árak.

Mai távirataink.
1200 románt elfogtunk.

Budapest, nov. 16.
Az osztrák-magyar vezérkar jelenti; 

Keleti hadszíntér:

Károly főherceg vezérezredes 
hadseregarcvonala : A Zsil és 
az Olt folyó mindkét oldalán 
kedvezően haladnak előre. Több 
mint 1200 foglyot szállítottunk 
be. Kampolungtól északra és a 
Sosi mezőnél erős román táma
dásokat vertünk vissza. Szulfá
téi északra osztrák-magyar osz
tagok a Monté Alunison felderí
tést végeztek. Tölgyestől délke
letre orosz támadások eredmény
telenek maradtak. A Monté mes- 
tercansci magaslatokon előőrsi 
harcok voltak

Lipót bajor herceg vezértá
bornagy harcvonala: Az osztrák
magyar csapatoknál nem volt 
jelentős esemény.

Olasz hadszíntér:

Görztől keletre történt teg
nap jelentett vállalkozásunk foly
tatásként ismét elfoglaltunk egy

ellenséges árkot 60 olaszt és 2 
géppuskát zsákmányoltak. Re
pülőrajaink egyike a Pár Lavar- 
nia állomás mellett a Tónié épit- 
ményeknt bőségesen bombázta.

Délkeleti hadszíntér:

Lényeges esemény nem tör
tént.

HÖFER altábornagy,
a vezérkar főnökének helyettese.

Jfénet sikerek a franciák fölött.
Berlin, nov. 9,

A  német nagyvezérkar jelenti:

Nyugati hadszíntér:
Ruprecht trónörökös had

csoportja ; Az angolok összes 
előretörései a Maihyserre-i mű
úton, valamint Beaumonntól ke
letre és délkeletre kézigránát 
harcban meghiúsultak. Erősebb 
támadások Grandccourt ellen 
tüzünkben összeomlottak.

A Saillisel keleti részét kemény 
utcai harcokban elragadtuk a 
franciáktól, este a hannoweri 
33-ik gyalogezred a St. Pierre 
Wast erdő északi szélén szívósan 
védelmezett trancia árkokat ro
hammal elfoglalt, 8 tisztet és 
324 főnyi legénységet elfogtunk, 
és 5 géppuskát szállítottunk be. 
Az Ablaincourt-Presscire szaka
szon a két fél vonalaiban nem 
történt változás.

Ostendében 39 belga esett 
egy ellenséges repülőtámadás ál
dozatául. A békés Lotharingiai 
helységekre hajított bombák 
viszonzásául Nanzyt az utolsó 
napokban a földről éé a levegőből 
bombáztuk.
Keleti hadszíntér;

Lipót bajor herceg vezér
tábornagy hadseregarcvonala: A 
Duenhofi hídfőnél (Rigától dél
keletre) egy támadó orosz gya
logosztagot visszaüztünk,

Károly főherceg arcvonala 
Az erdős Kárpátok déli részében 
a tüzérségi tevékenység mind
két részről feléledt.

Az erdély keleti arcvonalon 
a Putna völgytől keletre erős 
orosz támadások meghiúsultak. 
Szukától északra osztrák-magyar 
osztagok a Monté Alumison fel
derítést végeztek. A Sós mező
nél az Ojtozi szorosnál román 
előretörések eredménytelenek ma
radtak. Kampolungtól északra 
a harci tevékenység erősbödött. 
A románok a verestoronyi-

szurduki szoroson át dél felé 
vezető országutak mentén is szí
vósan védelmezik hazai földjü
ket. Előrehaladtunk és tegnap S 
tisztet és tébb, mint 1200 iőnyi 
legénységet elfogtunk.

LUDENDORE,
e lső főszállásmester.

árverési hirdetmény.
Bantu Mór sátoraljaújhelyi lakos 

megkeresésére közhírré teszem, hogy 
a Sichermami Beaczéné (állítólag 
Krausz Ignácz b.-mezőkeresztesi lakos 
megbízottja) tállyai lakos által tőle 
megvett, de kellő időbeu át nem vett 
150 hektoliter idei termésű tolcsvai 
bor, az alólirt helyen és időben s az 
alábbi feltételek melleit a keresk. 
törvény 332. szakasza alapján s a 
347. szakasz szerint nyilvános árve
résen el fog adatni.

Az árverés megtartására határidőül 
1916 évi november hó 22. napjának 
délutáni 3 óráját tűzöm ki Tolcsva 
községbe Wohl József tolcsvai lakos 
pinczehelyiuégébe, ahol az eladandó 
borok előzetesen megtekinthetők.

Árverési feltételek;
1. Nyilvános árverésen el fog 

adatni 150 hektoliter idei termésű 
tolcsvai bor 52,950 korona kikiáltási 
ár mellett, de az áru a kikiáltási áron 
alól is el fog adatni.

2. Az árverési vételárból vevő 
nyomban az árverés megtartása után 
15,000 koronát, a hátráiókoi részt 
pedig folyó évi deczeraber hó 15-ik 
napjáig köteles Baura Mór sátoralja
újhelyi lakosnak megfizetni.

3. Vevő köteles a megvett bo
rokat nyomban az árverés megtartása 
után átvenni s azokat a vételár teljes 
lefizetése után elvitetni.

4. Vevő a vételáron felül tartozik 
a vételi illetéket is viselni.

Tokajban, 1916. november 14.
Dr. Hunyor Sándor,

kir. közjegyző.

A csodás hatású FÖLDES-fóle

M A R G I T -
S Z A P P A N

a modern szépségápolásnál 
n é l k ü l ö z h e t e t l e n .

Ezen teljesen lugmentes, leg
finomabb növényzsirokból ké
szült, kellemes szagu, kitünően 
habzó szappan igen kiadós, miért 
is családi használatra a leg

alkalmasabb.

Pár nap alatt
eltünteti szeplőt, májfoltot, mit- 
tesszert, pattanást. A pórusokat 
alaposan kitisztítja s biztos és 
gyors hatása folytán úgyszólván

lemossa
a bőr tisztátlanságát, agy hogy 
nyoma sem marad a szépség- 
hibáknak .Világhírét pedig annak 
köszönheti, hogy egyszersmin- 

denkorra elmulasztja
a szépiákat.

Ara 1 -20 fillé r. Kapható minden 
gyógytárbane drogua-kereekedéi- 
ben. Hozzávaló Marglt-Créme 1 '20  
és 2 -40  K i t  tégelyekben, Margit- 
Pouder 1 kor. 2 0  fillér. Gyártja:

Földes kelemen uónszerész  Arid
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■ V  Nagy megtakarítás 
üzleteknek, gyáraknak, mal- 
moknak és gazdaságoknak.
A létező legjobb és legtartósabb

PAPI RSPÁRGÁT
Csomagolásra 2, 2' 2l 3 és 4 mm. 

vastagságban kg.-ként K. 3*50, 
100 kg. K. 348*--.

Postacsomagokhoz kg.-ként K. 4 20, 
10« kg. K. 1Ö0 - .

Szflőkötözéshez (2 és 21, mm.)
kg.-ként K. 3‘50, 110 kg. 3*40. 

Zsákzslnegeknek 4 mm-esből vágva és 
kötegelve kg.-ként K. 3‘60, 100 
kg. K. 350*— árban szállítja 
pécsi raktáraiból utánvéttel a

Pécsi Kereskedelmi és Ipar
bank R. T. áruosztálya Pécs.

5 kg,-nál kevesebb nem küldheti). 
Paplrkötelek.

Elismerő nyilatkozatok.
Nagyobb rendeléseknél engedmény.

S i r k ő r  a k t á r .
Siegelman H. Wolf

S á t o r a l j a ú j h e l y ,
Meczner Gyula-utcza 3.

Tart raktáron minden kivitelű 
sírköveket.

Márvány, gránit, szianit, la- 
brador és különböző homok 
kövek a legolcsóbb és legfino
mabb kivitelben.

K l e i n  J ó z s e f
szobafestő tapétázó és mázoló
Saujhely, Rákőczi-u. 63.

I-ső rendű modern kivitel, 
legfinomabb bel- és kül

földi anyagok.
Telephon 22. sz.

T Ö R L E I  
PEZSGŐGYÁR

KÉPVISELETE
SÁTORALJAÚJHELYBEN

PR1NCZ DÁNIEL
türv. bej. keresked. ügynökségénél 

Wekerle-tér 2.

ORVOSOK
ajánlják, mint a legjobb 

köhögés elleni szert.

Nincs étvágyam.
a fejem fáj, rosszul érzem ma
gara. Ezen rossaullélnek legin
kább gyomorrontás vagy az 
elégtelenül működő emésztő

szervek az okai.
Ezen panaszok folyton hallhatók, 
ha nem használja rendszeresen a

Xaiser-jcle /odormenta
il

Hosszabb használat esetén ki
tűnő háziszer étvágytalanság, 
gyomorfájás, fejfájás, gyomor

sütés és szájszag ellen,
20 és 40 filléres osuraagokban 
kapható; Kincsesy Péter, Kádár 
Gyula Kardos Zslgmond eyógy- 
tarában és Hrabéczy Kálmán, 
drogériájában Sátoraljaújhely, 
Kronovits Miksa gyógyszertá
rában Nagymihály, Fábián 
Arnold gyógyszertárában Ilo 
monna í s Hazay Géza gyógy

szertárában Töketerebes.

Elsőrangú halcsontos és halcsont nélküli

F" X J  Z  O
legújabb facon szerint, valamint különféle 
haskötők, hátegyenesitők, melltartók stb. 

m érték szerint készülnek

L O R B E R  S A R O L T A
fíízőtermében Sátoraljaújhely, Kazinczy-utcza 6. sz.

Saját készítményé kész fűzőkből nagy raktár.

Javítások és tisztítások pontosan készülnek.

f i  „Jungsram lámpa"
gazdaságos, mert hosszú élettartamú. 

fi minőségért a gyár szavatol.
Kérje mindenütt a „Tungsram1'' véd
jeggyel ellátott lámpát. Gyártja az:

Egyesült Izzólámpa ésVillamossági 
Részvénytársaság. Ú j p e s t  4.

J t a z a i  g y á r t m á n y !

H irdetm ény.
A „Magyar Olaj és Zsiriparri Központ r. t.“

tudomására juttatja az olajütőknek és mindazoknak, akik 
olajfölöslegüket a 2544 1916, M. E. számú rendelet 
értelmében elmulasztották bejelenteni, hogy a bejelentést 
Grünbautn Simon sátoraljaújhelyi ezég, főbizomá
nyosunknak — kinek hatásköre Sátoraljaújhely város, 
sátoraljaújhelyi, bodrogközi, sárospataki és gálszécsi 
járásokra terjed — haladéktalanul tegyék meg.

Nevezett főbizományosunkat utasítottuk, hogy a 
szabályszerű minőségnek megfelelő olajért, méter- 
mázsánként vasúthoz szállítva, 570 koronát fizessen.

Miután a 3552/1916. M. E. számú reudelet értel
mében olajütők vámot olajban nem szedhetnek, a jövőben 
náluk található olajmennyiségek a hatóság közben- 
jöttével elkoboztatnak.

Felszólítjuk tehát az összes olajütőket és mindazokat, 
akik olajfölösleggel rendelkeznek, hogy készleteiket 
nevezett főbizományosunknak haladéktalanul szolgál
tassák be.

Budapest, 1916. november 15.

i jKagyar Olaj- és Zsiripari Központ r. t.
i — **"— - — “ ■— —

1
í

Felelős szerkesztő: Landesmann Miksa

SALüÓTARJANl ]
kőszénbánya Részvénytársulat j

széntermékei (szobafütésre és ipari czélokra) ^

NEUMAN JENÓ cégnél
Sátoraljaújhely

rendelhetők meg. Ugyanott legjobb minőségű apró és 
durva szemű kétszer mosott kovács szén e's koksz 

valamint porosz brlket kapható.

Superfosfát-m űtrágya Káli só

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 
legyen, A  jelenkor legmeg- 
bizhatóbbfertőtlenitőszerea

szagtalan, nem mérgező, 
olcsó és eredeti üvegekben 
1 kor. 25 fillérért minden 
gyógyszertárban és drogé
riában kapható. Hatása 
Löffler, Vertun, Petrik, Vas 
stb. intézeteinek vizsgálatai 
szerint gyors és biztos, miért 
is az összes orvosok beteg
ágyak fertőtlenítésére, antí- 
septikus kötözéseknél (se
bekre és daganatokra), kez
es arcmosásra és ragályok 
elhárítására stb. mindenkor 
ajánlják.

tiltom, gyenge pipere
szappan, lysoformot tartal
maz és antiseptikus hatású. 
Alkalmazható a legkénye
sebb bőrre is: szépéti, meg- 
puhitja és illatossá teszi a 
bőrt. Egy kísérlet és Ön a 
jövőben kizárólag ezen 
szappant fogja használni.

Á r a : 2 korona.

erősen antiseptikus hatású 
szájvíz. 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 vízre.

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

könyvet.

Nyomatott Landesmann Miksa és Társa könyvnyomdájában Sátoraljaújhely,
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