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Hadik iskolája.
— oki. 6. |

Nincs ország, ahol a háború 
okozta élelmezési nehézségek kü
lönösen a nagy ipartelepeken és 
bányákban egybezsufolt munká
sokat ne gyötörnék. Ezek a for
dított »éhségsztrájkok» minden 
háborús ország többé kevésbbé 
titkos vagy nyílt krónikájához tar
toznak.

Mielőtt Hadik János gróf köz- 
élelmezési miniszter átvette a 
tárcáját, nálunk is voltak több
ször élelmezési súrlódások a mun
kások és vállalatok között, külö
nösen olyan helyeken, ahol a vál
lat maga gondoskodik munkásai
nak élelmezéséről. Hogyan é* 
mint kezelték aze'őit ezeket az 
•jgyeket, arról most nem akarunk 
bővebben beszélni. Amióta Hadik 
a közélelmezési miniszter, sokban 
változtak a dolgok, különösen 
ami az igazságot és a bánásmó
dot illeti. Ahol baj van, vagy va 
lami elintézni való, ott a közé
lelmezési miniszter személyesen 
száll ki a helyszínére, maga vizs
gálja meg a dolgokat, maga tár
gyal, maga közvetít vállalat és 
munkások között. így tett leg
utóbb a diósgyőri vashámorban 
is. Elment a helyszínére, végig 
•sinált egy munkaéjszakát a vas
hámorban, felkereste a munkásla
kásokat, megvizsgálta a munká 
sok élelmét, meghallg tta pan i- 
szaikat és mérlegelte sérelmeiket.

Ez uj dolog Migyaror.'Zágon, 
Uj nemcsak a politikában, hanem 
a közigazgatásban in. A Hadik- 
íéle stílus nagyon is feljegyzésre 
érdemes adaléka a megváltozott 
világ aj szociális és kormányzati 
rendjénék.

Senki még csak gondolni sem 
mert arra, hogy egy minisztertől 
a helyszínen való kiszállást, mun
kások sérelmeivel közvetlen fog
lalkozást megköveteljen. Hadik 
Jánostól is csak egyetlen ember 
követelte ezt és ez maga Hadik 
Jénos volt.

Az ő szociális lelkiösmerete, 
híres gyakorlati adminisztratív ér
zéke viszi Őt valami nyugtalan 
vággyal a hivatali asztala mellől 
ki az életbe, a szegények és a 
nélkülözők közé. Ezt a stílust 
Hadik kezdte meg, de valaho
gyan úgy érezzük, hogy ezt a 
stílust aohasem lehet majd abba 
hagyni.

IA robbanó gabona. 
• «

Ml van a buzászsákokban.
— okt. é.

A K izélelraezési Hivatal önöké 
a nt'po fián egy igen érdekes és 
korú kát jellemző reodeietet udott 
ki, ame’yhől következtetni lehet 
arra, Hogy mi oko;za a háború ki
törése ót* oly sürüti előfordu't rav 
lomég sek t. \  rend ilet, melyet va 
lamennyi törvóuyhatóság első tiszt
viselője megkapott, szószerint kö
vetkezőkép hangzik ;

Az alsó-ausztriai E >z >rsdorE 
községben ez évi május hó 9 én a 
Polsterer Lijos-féle gőzn. alomban 
tiiz ütött Ki, amelynek martaléka 
lett a malom egész épüvt^, továbbá 
30 waggon romániai < redetii ható 
sági tiezta búza, 15 w aggon hsat és 
9 waggon korpa.

A tiiz vizsgálat ed<tai szerint 
uera jogosu'atlaa az a f-'.tevés, hogy 
ez esetben is ellenségeink részéről 
származó ártó szánddu csehdsltel 
állunk szemben, amy’y em tál igen 
jelentékeny miuuyis gü kenyérmag 
őrlemény teljes elpusztulását ered
ményezte. Igazolást nyer p°dig e 
feltevés annál is inkább, ra^rt a ro
máméból *z enzesdorfi malomban 
vasúti wiggouokban zsákolásán ál 
lopotban szá ütött búzában a kira
kásnál és őr éi alkalmával kétségbe- 
vonhatatlanul romái iái éles tölté
nyüket, gyújtó gyutacsokkal ellá'ott, 
de meg nem töltött, illetve üres 
töltény hüvelyeket, sőt szabad álla
potban szem csékbon a búza közé 
kevert lőport is találtak.

Miután nii cs kizárva a lehető
ség annak, hogy a magyarországi 
malmokban őrlésre kerülő romániai 
eredetű gabonába is kevertek gyújtó 
anyagokat s ezen id *gen anyagok 
az őr ésnő! tüzet idézhetnek elő, 
felhívom a címet, hogy a közélel
mezési fenyegető ezen veszélyek 
kel szemben a mal mokat a raogfi* 
lelő utasítással lássa el őket őrlés 
előtt a gabonának gondos és a'apos 
átrostá;á<ára kötelezze és a ható
sága területén netalán létező azon 
átrakó állomásokat, ahol a Dunán 
érkező szemes termény vasúti ko 
csikba kerül, az elővigyázat szüksé
gességére és a legnagyobb éberségre 
külön is figyelmeztesse.

Az elnök rendeletéből:
Sárkány, ra. o. tan.

dozó készség ismét diadalt ül és 
mintha mindenben ismétlődnének 
az idők. Austria nemzetiségei 
újból fenik fogukat Magyarország 
vérrel megszentelt földjére. Mintha 
hiába áldozták volna ai aradi ti
zenhármaknak életüket, mintha 
hiába ontanák vérüket már több, 
mint három esztendeje a magyar 
nemzet virágai: önfeláldoiásukért, 
szenvédéseikért, drága é'atükért, 
a csehek pimasz rabló szándéka 
a jutalom. De nem fog siker ülni 
a cseh rabló szándék. Nem fog 
sikerülni a magyar hősiességnek 
es a gálád megcsúfolása. Az 
aradi tizenháromnak mai emlék
napján újabb fogadalmat ksll 
tennünk: szentet, soha meg nem 
másithatót, hogy amit ők éle
tükkel fisettek, amiért fiaink most 
újabban több, mint három éve 
hullatják vérüket: Magyar ha
zánk épségét uttlsó lehelletünkig 
védeni fogjuk.

— okt, 6.
Október 6-lk«, ez a szomorú 

emlékű gyásznap tartja ma fogva 
a lelkeket. A szabadságharc nagy
szerű diadalai ismétlődnek meg 
most a csatatereken. A magyarIrők szeszt

Bezárják
a pálinkaméréseket? 

• •
Január végéig kifogy a 

pálinkakészlet.
•  •

Ezer kimérés megszűnik.
- okt. 6.

Az uj esztendőig nemcsak a 
városban, haneiu »z egész megyében 
is teljesen kifogynak a pílinkakész- 
letek. A kormány % szeszre rátette 
a kezét és úgy látszik, a pálinkán 
rossz idők fognak járni. Több, mi it 
-*zer olyan megy. i üzletben, ahol 
eddig mindig kapható vö t a pálinka, 
januárban, de hamarább is meg kell 
szüntetni a pálinkaáruiitást.

Amióta a földraivelésügyi mi
niszter euergikua rendelettel lefog
lalta az ország szesztermelését, a li 
kőrgyárosok és páliuk araérők kü 
rében nagy mozgolódás keletkezett, 
mert azóta majdnem lehetetlenné 
vált a maximális áron fe'ül váséro't 
szeszből gyártott likőrök és pálinka 
fajták e'őállitás;

A mozgolódás nem járt ered* 
raénnye!, mert a pénzügyminiszté- 
riun — dacára annak, hogy a szesz 
forga'raát szabá'yozó rendeletek rné*? 
nem készültek el, — máris kijelen
tett, hogy mindaddig, arnig a had 
sereg és a közüzemek szeszszük
séglete biztosítva nincsen, a polgári 
fogyasztás a lefoglalt szeszből sem
mit sem kaphat.

Ez annyit jelent, hogy január 
végéig a likőrgyárak és pálinkámé- 

nem kapnak és üzeraei-
vitézség, a hazáért való önfelál-|ket beszüntetni kénytelenek. Ar. ál-

Lapunk mai száma 4 oldal.

lami antulkoholizmusnak ez az első
lépése.

Természetes azonban, hogy ugyan
ezek a szegzkimérések ezért továbbra 
is működhetnek a vármegyében úgy, 
hogy bort fognak árusítani a kifo
gyott pálinka helyett. Bor rengeteg 
sok van és oi aránylag kevésbbé 
egég7SÓgroutó ital, mint volt a pá
linka, még ha mértéktelenül fo
gyasztják is. A zempléni korcsmák, 
bán két hónap rnu'va egyetlen csöpp 
pálinka sem lest található. Hála Is
tennek I

Repülő-bizottság 
a közélelmezés terén.

— okt. 0,
A közélelmezési minisztérium a 

rende'etek pontos megtartása vé
gett élelmezési kirendeltségeket 
szervez az országban. A roiuiszterta- 
náos e! is fogadta gróf Hadik J á 
nos közéle'mezési miniszternek erre 
vonatkozó javaslatát. Egyelőre há
rom ilyen kirendeltséget szerveznek 
az ország küöiböző pontjain s e 
kirend eltségeknek repülő osztagai is 
lesznek, amelyek állandóan a hely
színén fogják a kormányrendeletek 
megtartását ellenőrizni, Gondjuk 
lesz még arra is, hogy többé maguk 
az egyes hatóságok se vásárolhassa
nak maximális áron felül.

li piiíő osztagokat először a ka
tonaságnál alakítottak s ezeknek raü 
ködése nagyszerűen bevált. Hirtelen 
megjílen sükkel sok helyütt hama
rosan rendet csiná tak. így lesz ez 
most a közélelmezés terén is, A re- 
ptijő osztag minden bizonnyal meg
kérded majd a hatóságoktól, miért 
n^ra szereznek érvényt ama rendel
kezésnek, mely szeriut az összes 
árusoknál kivétel nélkül, tehát a pi
acon is — látható helyen elhelye
zett táblácskákon kell feltüntet
ni minden olyan cikknek árát, 
a ily ott eladásra kerül. Uj- 
helyben is végigsétálhatunk a piaoon 
de ötven árus közül kettőnél sem 
látunk árjegyzéket 8 ha van is va
lahol egy táblácska, azon legfeljebb 
2—2 cikknek ára van feltüntetve, a 
többé nincs. Ezt pedig különösen 
szigorúan kellene ellenőrizni, mert 
csakis ezzel gátolható meg a maxi
mális árak túllépése és a közönség 
további kiuzsorázása.

Szóval rend lesz az egész vont- 
’on. Csakis ilyen rendszabályok élet- 
beléptetésével érjük el azt, hogy a 
tejjel mézzel folyó Kanaán igenis 
megadja mindenkinek a napi betevő 
falatot és hogy vége lese az álla
potnak, mely eddig uralkodott a 
mely szerint a szegény ember gyom
rán sokan gazdagodtak meg. Ideje 
is mir, hogy rend legyen.
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Megjelent a rendelet 
a kereskedelem meg- 
rendszabályozásáról. 

• •
A drágán vásárló kereskedőt 

megbüntetik.
-  akt. 6,

A hivatalos lap közli a kormány 
igen terjedelmes rendeletét „a köz
szükségleti cikkek forgalombaboza- 
tálánál előreforduló visszaélések meg- 
gátlása tárgyában w Felhívjuk a ke 
resk időket arra, hogy a rendfaletet 
saószerint olvassák át, mert minden
kire nézve sul}os következményű 
intézkedéseket tartalmaz. A rende
letet nagy terjedelménél fogva csak 
kivonatosan ismertethetjük.

A vizsgáld bizottságok.
A rendelet első fejezete árvizs

gáló bizottságok alakulását rendeli 
el. A helyi árvizsgáló bizottságok 
elsősorbi u tájékozt ató árat állapit 
meg a hatóságok számára oly köz
szükségleti cikkeknél, am -lyek nin
csenek maximálva, valamint véle
ményt ny i vánit ez árusításhoz szük
séghez hatósági engedélyek kiadá
sánál megvonásánál, figyelemmel 
kiséri a lapok áruhirdetéseit. A bi
zottság a t rmelők, kereskedők és! 
fogyasztók köréből — szakemberek
ből — alakítandó. A tisztséget el 
kell fogadni. A bizottság tagjai fo- 
•gada'mat tesznek.

A tájékoztató árat akként kell 
megállapítani, hogy abban az üzleti 
kiadások és az átlagos po’gári nye
reség bennfogialta-sék, A raest* rsé- 
gesen felhajtott árak nem lehetnek 
irányadók.

Mihez kell Iparengedély.
A második fejezet szabályozza 

a közszükségleti cikkek forgalomba- 
hozataiát. Ezzel ipar zerüleg csak 
azok foglalkozhatnak, akiknek a ha
tóság ezt megengedi. Ilyen enged dy 
szükséges az éle’miszerek, takarmá
nyozási fűtési és világítási cikkek, 
festékek, o’ajok, kenőanyagok, szap
pan és mosópor, kötélvtrő áruk, 
szíjgyártó áruk. mezőgazdasági vas
anyagok, gépek, zsákok, ládák, hor
dók beszerzéséhez és árusításához. 
Közvetítőknek is kell hatósági enge
dély, de ezeknek is csak akkor ad
ható, ha bejegyzett cégű kereskedő
v*tfy ügyiek.

Hatósági engedélyre a közvetlen 
fogyasztók részérő történő árusítás 
céljából díjjcs szüksége annak, aki
nek a rendelet előtt ily cikkek áru
sítására ipari: azolványuk volt utcai, 
házaló vagy vásári árusoknak. Vi 
szouti-láru'itásra azonban csak az 
1914. év augusztus 1. előtti ipariga
zolvány jogosít.

Akinek nincs viszontelcrueilási 
jogosítványa, az a fogyasztónak csak 
kis mennyiségben adhat el közszük
ségleti cikket. Iparhatóság engedé
lyével adhat el cs-k nagyobb kvan
tumot.

A harmadik fejezet az üzleti 
k orlátozásol ról szó'.

| üzleti korlátozások, ügynökök,
láneolatos kereskedés, 

árdrágítás.
Ügynöknek v*gy alkusznak nem 

szabad az eljárásáért a rendes ke
reskedelmi forgalomban szokásos á1 
aránytalanul magasabb díjazást kö
vetelni a felsorolt cikkek arányitása 
esetén.

TovábbeUdásra szánt oly cik
kekre, melyeket a rendelet felsorol, 
zálogkö'csönt (árulorabardot) csak 
azok részére szabad adni, akik a 
cikk forgalombahozatalával a jelen, 
rendelet értelmében fogla'kozhatnak.1

Zá'oghitel nyújtásnál a bankráta! 
2 százalékká! meghaladó kamatnál ; 
magasnbb kamatot és szokásos, de 
nem tu'magaa jutalékon felül más: 
szolgáltatást, különösen nyer-ségri- 
S'.< sedést kikötni ti o A  hitelfelté
teleket a szerződésben ki kell tün
tetni. írásbeli a'wk hiányában a* ily 
ügyelet érvénytelen.

Aki üzleti tisztességbe ütköző 
eljárással, kü’önösen az árunak a fo
gyasztóhoz tort i ő .írásához nem 
szokásos és nyilvái valóan szükség- 
te’en kö. b-nső k* reski déssel, ( ánco- 
latos kertskidósto ) közszükség'eti 
cikk árának drágulását idézi e ő, az 
hat hónapig terjedhető elzárással és 
rcogfe'elő pénzbüntetéssel és a meg- 
ól apith*ió ilMékt’-ieu nyereség két
szeresével sújtandó. A bíróság az 
ítéletet lapokban publikálhatja.

Aki közszükségleti cikk tovább- 
eladásánál olyan ellenszolgáltatást 
köt ki vagy fogad el, sraely a be
szerzési árt a felmerült költségeket 
és a rendes kero kedői hasznot arány- 
talauul meghaladja, hason óképpen 
bűnhődik. A kifizetett ártöbblet 
vihszaperellnlő.

Kihágást követ el és 15 napig 
terjedhető elzáróra és pénzbüntetésre 
Ítélendő, aki sajtótermékben közszük
ségleti cikk vételére, eladására, vagy 
közvetít’s rá vonatkozó ajánlatot 
cégének (nevének) és üzleti telepé
nek ( akásának) megjelölése nélkül 
hirdet, valamint azt is, akinek ily 
Urgyu hirdetése a valóságnak meg 
n(-m fele ő adatot vagy tévedésre 
alkalmas adatot tartalmaz.

Aki számlában, kütlevélben, üz
leti könyvben stb. közszükségleti 
cikk árára vonatkozólag hamis ada 
tót ir be, súlyosan büuhődik.

Súlyosan bűnhődik az is, aki 
közszükségleti cikk fclárusifása cél
jából történő b» sz- rzésnél a szokásos 
árnál arány fa'anu magasabb árt 
vagy e'l- nszo'gáittttá t fgér vagy ad.

A rendol át <g\ben az óletszük- 
ségleti Cikkek li irüi  elkövetett ki
hágások i ddígi büntetését lényege
sen feb m i.

Kihágások esetében ez áruk el
kobzásának vau hely**.

Aki jelen'ng is foglalkozik köz
szükségleti C'kk**!, üzemét hatósági 
eng déiy s-éikü. október 31-ig foly
tatja, illetve ha a kérvényüket októ
ber 31-ig beadták, úgy mindaddig, 
raig kérelmük el nem intéződik.

H a s z n á lju n k  
h a d ise g é ly  p ó s ta b é ly c g e t.

P olgári ruhát!’riut az 
' Összegű 
j illetmények

a hazatérő katonáknak!1 zási idejét,
•  •

Előttünk a német példa.
— okt, 6.

A három óv óta folyó világhá
ború katonájának nincsen po'gári 
ruhája.

Az, amit itthon hagyott, ela
vult, más testén elkopott, szükség
ből vásárra, vagy zálogba került.

Önkéntelenül feltolakedik tehát 
a gondolat, hogy a legnagyobb 
szükség idején nem lesz egyetlenegy 
kész ruha, de talán egyetlenegy mé
ter szövet sem.

Szükséges, sőt égetően sürgős, 
hogy már a háborúban készü'jünk 
a bőke idejére ebben is és gondos
kodjunk a hadból visszatérő kato
nák polgári ruháiról.

Mint már egyszer megírtuk, 
hadvezttöüógünk gondol erre.

Most a német intézkedésről 
értesülünk.

A berlini „ZontruloiukBufsstolle 
d utscher Schm-ider Genosschafteu” 
ogy előre 250000 polgári ruhát ren 
dele a németországi mértékszabó 
iparosoknál, mig a szükséges szöve
tet és az összes hozzávalót a biro
dalmi ruha-központ bocsájtotta * 
műhelyek rendelkezésére,

Amint az első negyedmillió ruha 
elkészült, további igen nagy raeny- 
O) iségek fognak munkába adatni, 
hogy a hadból majd hazatérő mil
liók ehő legsürgősebb rulnb ovásár 
lá-tóikat olcsón és akadály nélkül 
eszközölhessék.

Nem tudjuk, hogy a né net iu- 
tézőkőrök miiy fajta posztókat dol
goztatnak föl és az se ismeretes 
előttünk, hogy vájjon gondot fór- 
ditauak-e arra, hogy ezek az úgyne
vezett „birodalmi” ruhák (lleichs- 
anzügi ) jobb igényű «mb rek i. lé
sé uek megfelelnek-e ?

A németek beléjük ueveit ig ény
telenségükkel. taláu raegelég. dm k a 
Ithető legsilanyubb tömegáruval is, 
de a m.gyar ifjak velük síülctett 
t* imészetüknél fogva semmi: setre 
sem fogják elfogadni az olyau ru
hát, mely az ő kényeztetett Ízlésük
nek meg nem felel. Nugy figyelmet 
k« l'ene itt a részletekre és arra is 
forditaui, hogy csak olyau szabó 
műhelyek nyerjeuek megbízást, me
lyek szerény eszközökkel is szépet 
és tökéletest tudnak alkotni. Sze
rencsére az ilyenekben Magyaror
szágon nincs hiány.

Leszállították
a  t ö r v é n y h a tó s á g i  
a lk a lm a z o t ta k  v á 
r a k o z á s i  I d e j é t .

— okt. G.
Ugrón Gábor be-ügynainiszter 

rendeletét intézett a vármegyékhez 
éi a törvényhatósági jogai folruhá- 
zott városokhoz, melybeu a tisztvi
selők, altisztek és hivatalszo’g ík 
szolgálati várakozási idejének leszál
lításáról intézkedik. A rendelet szó

alkalmazottak magasabb 
fizetés természetével biró 

re igényt adó várató-
amennyiben 3 évet a 

régi szabályzat alapján meghaladó*, 
1917. évi jul'U- l-‘ől 3 évre szállítja

Ezzel a kérdéssel fo^la!kozt»k 
az együttes bizottságok tegutpelő'ii 
ülésén, amikor bejelentették, hogy 
a do'og a szervezeti szabályrende
let módosítását követeti. Meg van 
ugyanis állapítva, hogy minden tiszt
viselő, mely fizetési fokozatba lép
het elő elő s aki a maximumot el
érte, annak ott további szolgálati 
éveinek dacára rreg kellene állania, 
ami bizony nem vo na helyis dolog 
Épen ezért a város fokozati pótlé
kokat léptet életbe. Akinek tehát pl. 
csak IX. fizetési osztásban kellene 
maradni:-, az a szabályszerű idő el
múltával a fo'ozali pótlék élveze
tébe lép, amellyel eléri a VIII, fize
tési osztálynak megfelelő fizetést, 
(az I. fokozat kivételével) de mind- 
azouéltal IX.-ben marad. E rendel
kezés szerint tehát gondo i>.od«ii kell 
most arról, hogy a fokozati pótlékok 
emeltessenek, avagy m«g*sabb fize 
tó»i osztályok iiy itassanak meg egye* 
tisztviselők részére.

Min lenesetre leghelyesebb voloa 
annak a tervnek keresztülvitele, 
hogy a fizetési osztályom eltöröltes
senek s ezek helyébe a különféle 
képesítéshez kötött állásoknál araeg- 
ólh.tést biztosító minimum és ra el
érhető legmagasabb fizetés állapit 
tassék meg, amint azt a lapok már 
ismertették is. Ennek n tervnek 
megvalósulása esetén to’josen eltűn
nének a demokratikus állapothoz 
ép n nem iüő „rangosztáiy ok" és 
megszűnnének a tisztviselő életben 
ebbői származó súrlódások és kellt- 
metloDs'gek. Ne „rangokká", hs- 
Dtíiu a megélhetésre elegendő ösr- 
szeggel jutalmazzák a lisztvise őiet, 
akiknek m. r untig elég volta „rang"- 
bői, de kevés a kenytrbő1.

Hisszük, hogy a mostani kor
mány, mely a demokrácia jegyóbeu 
született meg és programijába 
vette a tisztviselők ügyének rende
zésit, meg is valósítja »a általa fel
színre hozott tervet és ezzel a tiszt
viselők régi óhaját teljesíti. Ez lesz 
a legigazságosasb eljárás, mely ki
elégít mindönkit és teljesen meg
elégedett koztisztvirélői kart teremt 
az ország > z íraár*.

H Í R E K .

O ásztortüzek égnek, piros'ó láng 
nyelvek nyaldossák az este i 

szürkeséget, kékes hamutömbök 
jelzik az elmúlás a kiégés szomo

r ú s á g á t .  Hangtalan árnyak ülik 
körül a tűzfészkeket és cs».k bá 
natos sóhajtások törik ra<g as 
egyhangúság csöndjét. A sóhajok 
orgonáján kísérteties akkordok 
csendülnek és s«ál|nak a képzelet 
bánatos szárnyain tá öli csiUrat- 
zők jeltelen sirhautjai felé.

Mindegyiküknek van egy 
vérrel könnyel itatott rögj•», mind- 
egyiküknek van megköonyezoi T a -

Ó v á s ! R á jö tte m , h o g y  a z  á l ta la m  g y á r to t t

f  f cJ ÍL O Ó ÍC in O ’‘ ( B l l l 6 s p Q C Í C l l Í t é í í ssioarRaHüvolyne/t
utánzatai vannak forgalomban, amelyek ellen egyedüli s >« ^
védelem a védjegy au alá írásom pontos megfigyelése ^  1 A VÉDJEGY.
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Irtja. Ésahozv ogybekapoiolódrtak, 
a bánatból kovácio!t lánctfoimk, 
ahogy inogüli a lelkeket a tora- 
pán lefújtó fájdalorn, raindé'gyik 
seeiuóben ott ragyog: a reiuóuysóg 
napfényes csillaga. Talán ősidén 
vége les* i i  enb'r-teslvér gyi'- 
kolásnak, talán ősidén utolszor 
burkolja be Hegy alja régi dalos 
szüreteit a gyász adtát fellege. 
Talán jövőre újra föltárnád a da 
a vigaág óa aranvgerezedea ssőlő- 
tőkékkel borított hegyoldalak jü 
vore taláu újra a kacagást vissz 
baogoszák?

Jövőre taláu urra les* pz cin
ben agyakon a sz e re te t ás az I 
te n képmásán* 11 re rr.t*»»t lények 
megártó munkában fognak egye- 
nUlhatni,

Talán jövőr ? . . .

— A főispán gr. Széchényi 
György ur Öméltósága magán fe
léket csak kedden és csütörtökön 
d. e. io-löl fél /-tg , d. u. j —6 ig 
fogad.

— Országos akció a hadikony 
hákért. Hadik János gróf közélel
mezési miniszter rendeletet .adott ki, 
melyben felhívj a a törvény hatósá 
gokat hadikonyhák és népkonyhák 
felállítására. A rendelet bejelenti, 
hogy a napokban o célból Izabella 
főhercegnő védnöksége alatt, orszá 
gos akció indu! meg.

—  A zsirfűgyasztás korlátozása 
A hivatalos lap rond-lotet közö1, 
amely szerint hétfőn és pénteken 
zsírral, vagy vajjal vendéglőkb n 
főzni ti'os. Uy cuk e két napon se 
hol sem árusítható.

— Halálos baleset. Drapák Jó- 
zsefué 52 éves cigányaíjszony éjjeli 
vouattal Nátafalvárt utazott és ami
dőn a vonat az állomásra beérke
zett Drapikné az ellenkező o d Ion 
szállt ki. Szerencsétlenségére ép egy 
tehervenat futott b1', amely a ci 
gáuyasfzonyt ha’á ra e'gázo ta.

— Merénylet Bigány Anna nagy- 
mihályi cseléd szerelmi viszonyt 
folytatott egy gáiszécsi katonával. 
D» miután megtudta, hogy udvarlója 
raá-sal j*gyb*a lépett, eJiat-rozta, 
hogy őt lelövi s e célból fegyvert is 
szerzett. Az elruu t héten Bigány 
Anna megleste a katonát és a Pe- 
tőfi-utca sarkán többször reá lőtt, 
szerencsére azonban a golyók célt 
tévesztettek Mikorára a j »ró-ke'ők a 
dühöngő aszonyt áriáira*t aná akar 
ták tenni önmagára lőtt óa sujos séí 
rülésfkc-t szenvedett. Most a kór 
házban ápolás alatt áll.

— A lucerna és lóheremag maxi 
málll ára A korín íny a lucernamag 
vak maximé is Arát nagy arjuk arueu- 
tosnél 750 koronába, nagy sonkás 
tisztítható nyers magvaknál 700 ko
ronában, tisztitbatatlannál 040 ko
ronában arankamentes ólomzárolt 
magnál 085 koronában és nem tel 
je5en arankara ratesuál 935 koroná
ban állapították meg. Hasonló sor 
rendben a lóber mag ára: 575 ko 
róna, 535 korona, 490 korona, 760 
korooa és 720 korona az árak zsák 
nélkül izámiiUtnak.

— Vasúti baleset. Ar őrmezői ál 
lomás elő t egy tehervonat két ko
csija kisiklott, amely alko’o urna1 
Dsmkó Mihály f kető ólet't vosz- 
tette. A bíróság kiszállt a helysii- 
nére ét a hulla fellő oolisa után

f t

konstatálta, miszerint gondatlanság 
*'8ete nem forog fenn. Véletlen ese
mény okozta a kisiklást, amelyért 
senkit felelősség nem terhelt.

— A telefon beszélgetések megrövi 
Öltése. A legnehezebb problémák 
egyike vb t már a békében is, de 
kivált a háborúban a vidékkel való 
telefonbeszélgetés. Órákig, sokszor 
egv nap is kellett hozzá, amíg az 
eiubir egy iuterurban kapcso'ást 
kaph «tot». Hiába bosszankodtunk 
ilyenkor, a válasz mindig ugyanaz 
volt :

— Állami beszélgetés . . .
— Katonai beszélgetés . . .
M iSt a kereskedő lem ügyi minisz

ter egy üdvös ruud letbt akar ezen 
a tarthatatlan állapoton segíteni. 
Hogy minő eredménnyé', az* maid 
meg átju'-. A-rendelet igy szól:

A távbeszélő áramkörök tu’ter 
helts-;g>'re való tekintettel és a be 
szőig'-t’sek gyorsabb lebonyo Jtasa 
ciljáb 'l úgy a beifö di, mint az 
Atmtriival való helyközi fiávol- 
sági) távbeszélő forgalomban vál
tott állami beszélgetések időtarta
mát négy egységre (12 percre kor
látozom. A megkezdett állami be
szélgetés ennélfogva a négy egysé
gen (12 percen túl csak akkor tart
hat, ha hasonló vagy magasabb 
rangú allarai beszélgetés előjegyezve 
nincs. A folyamatban tevő állami 
beszélgetést — ha hasonló, vagy 
magasai)!) rangú besséigetés vau 
előjegyezve — 12 perc leteltével 
bontani s erről a főieket megfelelően 
értesíteni kell.

Kivétetnek tehát időtartam te
kintetében nőm esnek korlátozás 
a 'á : őfn'ségeik, a kirá y én a ki
rályné, továbbá a hadseregfőparaucs 
nokság beszélgetései ; azok a beszél 
getések, amelyeket a magyar kirá
lyi kormány és az osztrák I ormány 
tagjai, valamint a horvát bán sze 
mély esen folytatnak.

E rend-Itt a háború tartamára 
érvényes.

—  Elfogott rablóvezór. A sátor- 
aljeujhelyi csendőrség hosszú hetek 
óta folytatott fáradságos nyomo
zásának eredményéről számolhatunk 
be. Sikerü't ugyanis Kozma község
ben fegyverhasználattal elfogni Lé- 
nárt József ladamőci születésű 25 
áves uyo’cszoros katona szökevényt, 
akinek lelkét 84 betör'sós lopás bü 
ue terheli és aki környék lakossait. 
állandó rettegésben tfirtotta. Hol itt, 
hol amott bukkant fel és éjje'rő'- 
éjjelre szeporitotta betöréseinek szá
mát, Ma már a környék lakossága 
szabadon lélegzik, mert a belörőve- 
zér szigorított ellenőrzés mellett a 
kassai katonai kerü'eti fogházban 
várja megérdemelt súly os büntetését.

— Serét a vadászoknak. A fö'd-
müvelésügyi kormány 10 és 12 es 
aerótet bocsát a vadászok rendelke
zésére még pedig 450 koronáért 100 
kilogrammonként. Az eladással meg
bízott cégeket a vármegye alispánja 
szigorúan utasította, hogy minden 
irányú visszaéléstől tartózkodjanak, 
az e'őirt árnál többet ne követelje 
nők és a s-rőtet a méltányosság 
szem e ott tartásával lehetőleg első
sorban a társu'atok és nagyobb va
dász t»rU'etek birtokosainak bocsás
sák rendelkezésre,

— A „Tüzpróaa“ sikere a mozi
vásznon. Drasche Lízár Alfrédnek, 
a kitűnő regényírónak nagy sikert 
ért regényét a „Tüzpróbat* tudva-

0 t

levőleg a „Lux“ fi'ragyár é* keres
kedelmi rt. budapesti filmgyár, u 
nyár folyamán vászonra rendezte. 
Mint most értesülünk a film teljesen 
elkészült s Budapesten e héten ál
talános érdeklődés mellett t-rtották 
nug a film hatásos bonni'at óját. A 
regény szépségei teljesen érvényre 
jutottak s a gyönyörű film orztatla- 
nu! nagy tetszést aratott. Úgy a 
felvételek szépsége, mint a rendezés 
bravúrja, megnyerte a közönség tet
szését. D: kivá'tképen dicséret j r 
ki a felvevő raozigyérnak azért, 
hogy azt az előkelő társad* mi mii 
jót, amelyet Drasche Láíár Alfr d 
a regényében oly élethűen és élet- 
látással rajzol meg, a legapróbb rész
letekig hűen tükröztette vissza a 
raoeiváaz'*or». A főszereplők : dr. 
Torday Ottó, Mattyasovszky I oua, 
Bojdi Juci az újonnan IMfedez tt 
mozicsi'lag és Péchy Erzsi kitünően 
oldották meg feladataikat.

— A világháború utolsó éve min
den je! szerint a raoot ránk követ
kező esztendő. Es* ménvekkel terhes 
idők következnek. Pe.hívjuk a/ rt a 
t. o'vasóközönségílnk fige'mét a Pesti 
Hírlapra, hazánk degkedv őtebb 1 g- 
e'terj dtebb 8 a háborún viszonyok 
dacára is legbővebb taría'rou ap 
jára. A Pesti Hírlap munkatársai 
közé sorolja az ország . legtekinté
lyesebb publicistáit és 1 gk* dve tebb 
szép irodalmi Írói*. Ma egyetlen na- 
pilap sem elégíti ki a hölgy-körön- 
ség igényeit annyira szépirodalmi 
közle ra '-nyek, novellák, és regények 
tekintetében, mint a Pesti Hírlap. 
Az Esti levelek, melyeknek i r - ja 
Porzsolt Kálmán, a Pesti Hírlap köz- 
kedveit spe ci ritása. Színház* és hír
rovata elismerten a leggazdagabb. 
A Pesti Hírlap mindez >n kívül külö 
kedvezményekkel is szolga! előfize
tőinek. E'ső e kedvezmények sor.í 
bán, hogy a Pesti Hírlap raind-n 
negyedéves e'őfizetőja ingyen és 
bérraeutve megkapja karácsonyi 
ajándékul a Pesti Hirlap Naptárát. 
A Pesti H:r: ip előfizető kedvez 
méoyes áron rendelhetik r a n g  a Di 
vatszalon cimti kitűnő divetujságot, 
valamint az Érdekes Újság és Ké
pes Újság c«mü, leggazdagabb tar 
talmu és mélynyomást! képekkel il 
lusztrá't szépirodalmi hetilapokat. A 
Pesti llirlap e'őfizetési ára október 
hórs 3 kor. 30 fillér, okt.—d°c. ne
gyed re 9 kor. 50 fillér, félévre 19 
korona. A Divatszalonnal együtt 
negyed ívre 16 kor. A Képes Új
sággal együtt negyedévre 14 50. 
Mind a négy lap együtt negyed 
évre 25 koron* 50 fillér.

Közgazdaság.
. fi szőlőművelés rejormmja.

Irta; Kincsessy Péter
szőlőbirtokos

Sátoraljaújhely.
A háború okozta gazdasági ne

hézségek, amelyek az ország külön
böző gazdasági ágaira nehezednek, 
úgy a megfelelő, inegkivántatő mun
kaerő csökkenés, valamint a meg
munkálásnál szükségeltető munkálta
tás! eszközök és anyagok eddig el 
nem képzelhető hiánya és drágulása, 
daczára a termények áremelkedésére, 
amely azonban távolról sem közelid 
meg az ipari termékek áremelkedé
sét, a gazdálkodó közönséget igen 
sok esetben olyan nehéz probléma 
elé állítja, hogy" nem tudja kellőleg 
bemunkáltatni gazdasági területét s 
ebből kifolyólag vagy parlagon kell 
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hogy hagyja a földjét, vagy elvonvi 
tőle a megfelelő s megkivántató mun
kát és anyagot, a terméshozamot a 
rendes mennyiségben előállítani nem 
képes, ami által a nemzeti produktív 
közvagyon csökkenését is eredmé
nyezi. A szőlőtermelés, amely úgy 
a munkaerő, valamint az évi anyag 
felhasználás tekintetében a legtöbbet 
igényel, igy a legtöbbet is szenved 
a fent említett körülmények folytán.

Sokat foglalkozva ama gondolat
tal, hogy hogyan és miként lehetne 
ezen dolgokon segíteni, hazafias kö
telességtől is indíttatva, ez év tava
szán szőlőmben közel három száz 
szőlőtőkével kísérleteztem és most, 
amikor kísérletem teljesen bevált, 
sietek gazdatársaimnak kísérletem 
eredményét tudomására hozni, ami- 
által úgy az egyesnek, mint a nagy 
összeségnek, hasznos szolgálatot 
teljesítek s az ország szőlősgazda 
közönségének jelentős megtakarítást 
és anyagi hasznot biztosítok, előre 
bocsátásával annak, hogy kísérle
tem úgy a homoki, a kötött talajú, 
az európai, vagy amerikai alanyu, a 
szálvesszös, valamint a csapos és 
sima metszésű szőlőművelésnél egy
formán alkalmazható, mert a szál
vesszös művelésnél meghagyható 
kettő rövid vessző, amely teljesen 
megfelel egy hosszú szál vesszőnek, 
sőt erőteljesebb és a tőke fejéhez 
közelebb lévén, a termőerő sokkal 
biztosabb, az ország bármely vidé
kén gyakorolható teljes eredménnyel 
e mellett a már régen égető probléma 
is teljes megoldást nyer, hogy mi
ként pótoljuk eredményesen szőlőin
ket, mert ezen művelési eljárásnál 
az uj egyed nincs elzárva sem a 
napsugártól, sem a levegőtől, s úgy 
teljes erejében felődhetik és vége 
szakad a már-már divatba jött rab
lógazdálkodásnak, hogy amerikai 
alanyra oltott szőlőket igen sokan az 
ojtványtőkék döntésével pótoltak, 
ami által ezek a szőlők elvesztvén 
a filoxera mint ellenállási képessé
güket, bizonyos időn belül az ország 
szőlőbirtok területét vissza dobták 
volna a nyolcvanas évek elpusztult 
állapotába, amikor is az ország sző
lőterületei a teljes pusztulás képét 
mutatták és kiszámithatlan nemzeti 
közvagyon pusztulást eredményeztek.

Kísérletemnél a következő szem
pontok voltak főirányitóim: I. a 
szőlőnövény élettana. II. az évtizedes 
gyakorlatnál megfigyelt tapasztalati 
tények, III. és a következő év ter
més biztosítása.

A növe'nyélettani szempont az 
évi növény fejlődése, virágzása, ter
més kötése és ennek kifejlődése.

A tapasztalati tények az egyes' 
években előfordult abnormitások fi
gyelembe vétele, ezeknek kihaszná
lása és a más növényeknél alkal
mazott különleges eljárások.

A jövő évi termés teljes bizto
sítása annyiban, hogy a szemek, 
amelyekben a jövő évi terméshozam 
raktározódik fel, miként fejlődik. 
Mindezek figyelembevételével kísérle
temmel teljes eredményre jutottam, 
mert úgy a növény teljessége, egész
séges fejlődése a termés teljes szép
sége és egésznek biztosítása, vala
mint a jövő évi termő szemek min
den várakozáson felüliek.

l-olyt. köv.

Fololűs szerkesztő: Landesmann Mlkaa, 
Szerkesztő: György Lajoi,
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JE L D E R "
Talpalja czipőjét mindenki 

önmaga

J E L D E R *
S O D R O N Y - T A L P P A L .

Lyukas czipőn uj talpat pótol!
Kellemes ! Ruganyos I Zajtalan 1

€1 nem veszítheti I XereskeöSknek nagyforgalmi czikk I

Kapható nagyban a magyarországi vezérképviseletnél :

Weiszenlów Zs., Budapest,
I. Lőgodi-utcza 50. Telefon : 136—74.

Ü h S ^ l S T ----------------------- -------- * 3/1

P a l i c s k ó  J á n o s
szobafestő, tapétázó és mázoló.

Első rendi! munka a legszebb festőminták és tapetaszerii 
festésekből a legmodernebb kivitelben.

Feltűnő újdonságok 1 Legjobb anyagok I
la k á sa . Sátoraljaújhely, Kossuth lajos-utca 15. szám

Elsőrangú halcsontos és halcsont nélküli
____ m* ___  PJf
F"  XJ Z  O

legújabb tagon szerint, valamint különféle 
haskötők, hátegyenesitők, melltartók stb.
szzzz mérték szerint készülnek z z z  

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

Saját készltményii kész fűzőkből nagy raktár.

Javítások és tisztítások pontosan készülnek.

| S  s . 1z  a  1  á  m  i
Ajánlunk száraz, belsőség- és lisztmentes

m a r h a h ú s -s z a lá m it  kgr. ként 1 4  koronáért
p rím a  1 6

s z a lá m i m a r h a h ú s -  é s
d ls z n á h u s b á l 1 8

Hunnia Kereskedelmi R. T.
B u d a p e s t ,  Kertész-utca 27 Telefon 148—61.

T E A - E  X  T
C i t r o m o s  cukorral vagy anélkül, 
Rum arörnás cukorral, vagy anélkül.
Reggelire, uzsonnára kitUnő. Kiválóan jóizU.

Legkisebb szállítható mennyiség 1 kilogramm. 
Szétküldés naponta postacsomagokban utánvéttel, vagy 

a pénz előleges beküldése mellett.

íjunnia Kereskedelmi R.-t. Budapest,
Kertész-utca 27. Telefon 146—61. V/j

R e itte r  O szk á r
nagybecskertki ny. főkapitány 

PATKÁN1N gyára értesíti a t. köiön- 
séget, hogy anyag- 

: . . . hiány következté-
\ - - " ben

• "“ r "  patkánin
patkányirtó szerének gyártását egye
lőre beszüntette. A gyártás felvételét 
annak idején hirlapilag fogja közzé 
tenni.

Tisztelettel
Reitter Oszkár ny. főkapitány 

PATKÁNIN gyára. 
Tulajdonos: 

TORONTÁLI AGRÁRBANK R. T. 
Nagybecskerek.

sonor, kod
legf?vors»bban elrou’asztja a 
Dr. PleFch-féle eredeti

„BARNA-ZSIR“
Ni'.iOá szaga, nem piszkit. Min- 
di:r < rvduti pecsétes Dr. Fiesch- 
fóIóL kérjünk. Próbatégely 1*60 
K nagy tégely 3 K, családi 
légely 9 K. — Kopható a hely- 
bo'i gyógy szertárakban, vagy 
direkl a készítőn 1̂ rendelhető.

Dr. FLESCH E.
„Korona" gyógyszertára Győr.

Egy jó házból való fiú

tanulónak
könyvnyomdánkban 

f i z e t é s s e l  f e lvétet ik.

|  v a d g e s z t e n y é t !  1
3 0  k o r o n á t  f lz o t e k  m é te r m á z s á n k ln t

— 10 q felüli mennyiségnél az esetleges beszáradási 
hányad levonásával — e g é s z s é g e s  é r e t t  v a d -  
g e s z t e n y é é r t .  A vadgesztenyét a Korpaközpont 
részére és megbízásából, mint annak zemplénmegyei 
főbizományosa vásárlóm.

Landesm ann  Áron
N a g y m lh á ly .

Nyomatott Landesmann Miksa és Társa könyvnyomdájában Sátoraljaujbe'y
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