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A király akarja,

Mindenki igénybevehető
a mezei munkáknál

a nemzet nagy többsége kívánja

a földmivelésllgyl

miniszter erélyes
hogy a jövő fejlődésnek a béke
ás a jogok demokráciájának har
rendelkezése.
monikus egyesülése adjon friss
— jan. tü.
lendületet Belső politikánk és
Mtzőssy BíU füldmivelósügyi
külső helyzetünk irányának uj minisét- r komoly, tatoddá részletre
pályája megindult történelmi ut kiterjedő alapossággal készített ren
ján, melyen uralkodó és népe deletét intézett raost a vármegyéhez
egymást megértve és megbecsülve és ebben a rendeletben rámutat
halad. Dőre és hasztalan próbál azokra a tennivalókra, amelyekkel
kozás oda állani a történelmi végidői mezőgazdasági munkálatok
zetszerüség útjába, szélmalom el elvégzését biztosítani lehet. A raileni harc belekapaszkodni a múlt nistur különösen hangsúlyozza, hogy
avult felfogásába és visszaforgat nem szabad megmunkálatiau fö'duek
ni a világot arra az útra, melyről a maradni az országban és éppen ezért
természetes előrelépés kilendítet az alispánnak kivételes fölhatalma
te.
zást ad arra, hogy a mezőgazdasági
A jogokat millió emberek kö unkálatok elvégzésének biztosításá
vetelik, akik öntudatra ébredtek nál föihaszná hat mindenki, aki itt
és megbecsültén, emberi értéke hon vau. A minisz'er igy kezdi
lésben akarnak dolgozni. A békét uagyfoutosságu rendeletét :
a népek kívánják és sürgetik, meg
A háború hossru tartama folytán
kell lennie előbb utóbb, mert a a mezőgazdasági munkák ellátása
nagy háborús gépek olaja, a né körül állandóan fokozódó nehézsépek vértpusztitó elszántsága és gak k t f r M r t M a m w « M W » á :
áldozati készsége szünőben van. aolva azzal a valószínűséggel, hogy
Egy darabka idegen földért, me a jövő gazdasági évben még az ed
lyet csupán az erőszak, a brutális diginél is csekélyebb munkaerő
letiprás joga kapcsol hozzánk, nem fog rendelkezésre állani ; égető szük
akarnak már szenvedésekkel fizet ség van arra, hogy a még otthon
ni. A véres vetés nemes gyümöl evő munkaerő teljes és tervszerű
csét akarják aratni, békét óhajt kihasználására minden e'őnészü'etet
a világ. Győzelmes fegyvereink megtegy ii uk.
dörgéséből már netn a háború
A magyar gazdaközönség, amely
véres himnusza, hanem a béke eddig is a hazafias köteleaségludis
lágy melódiája csendül ki. Szuro ragyogó példájaként, teljesítette fe
nyaink hegyén a béke jó remé ladatát, kétségtelenül ezentúl is ere
nye csillog és a guzsbakötött jének teljes megfeszítésével azon
akaratán idegen népek felénk fi lesz, hogy a jövő évi termés bizto
gyelnek, akik kelet felől a világ sítására szükséges és eddig el nem
nagy megváltását hozzuk.
végzett munkák eliátassauak és
Minden reményünk megvan rá, bizton számitok arra, hogy a küzhogy a legszebb tavasz jön most, igazgatási hatóságok a nehézségek
várt ajándékával a megváltó bé elhárítása érdekében fokozott buz
kével. A fegyverek elpihennek galommal és a súlyos viszonyoknak
és itthon a megbecsült, jogaihoz megfelelő ernyedetlen kitartással
jutott nép hozzáfoghat nemsoká fogják a gazdaközöuséget támogatni.
ra a munkához, melynek szerszá
Meg vagyok győződve arról is,
mát negyedik éve pihennek, és a hogy a birtokosok,' kisebb ga»dak
mely aemes szerszámokat oly és gazdasági munkások úgy mint
hosszú idő óta az öldöklés esz eddig, is, a legtöbb helyen a termés
közei helyettesítenek.
előkészítése és biitositása érdekében
A sokat szenvedett ország a magasztos cél érdekében egymást
vérző sebei lassan behegednek, a kölcsönösen meg fogják segíteni.
bánat könnyeit az öröm könnyei Ha azonban ez bárhol bármily ok
fogják felváltani, és a bánatos ból nem állna be, valahol az együtt
orcákra a fájdalmak sápadtsága működés hiánya folytán a muuka
helyett az élet pirját fogja a jö  fennakadna, ha kicsinyes önző szem
vendő ráfeateni.
ponttok a nagy munka végrehajtá
Nagy lesz Magyarország, ha sát gátolnak, ott a hatóságnak a
tárait bár nem fogják idegen törvényekben nyert felhatalmazással
tengerek határolni, boldog lesz, ólve teljes szigorral kell eljárni. t
Részletesen intézkedik azután a
boldoggá fogja tenni az a hatal
más lendületteljes fejlődés a mely miniszter arról, hogy kell a rendel
nek útját, öntudatra ébredése, je kezésre álló munkaerőt fölhasználni
és hangsúlyozta, hogy elsősorban a
lölte ki a számára.
hadrakeltuek kellő* muukaerő nélkül
visszamaradt családtagjaira és olyan
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kiskorúakra, nőkre, muukaképteleuekru és kisbirtokosra kell tekintet
tel ieuui, akik földjük művelésénél
segítségre szorultak.
Köcii aztán a miniszter, hogy
A közerő kirendelésének, ille
tőleg a személyes és egyéb szolgál
tatások elrendelésénél természetesen
figyelembe kell venni, hogy saját
g«id isági munkáját a legrövidebb
idő alatt kiki elvégezhesse, azt azon
ban nem szabad eltűrni, hogy ezeu
a óimén a munka szánd‘kos elbuká
sával bárki is kivonhassa magát a
köaköteltsség teljesítése alól. A köz
igazgatási hatóság és a községi
elöljáróság vonakodás, vagy mu'asztás esetében a szolgáltatásokat kény
szereszközök alkalmazásával is telje
sittethetik, az pedig, aki a közigaz
gatási
hatóságnak
rendelkezését
megszegi, az 1914. L. t.-c. 9. szaka
sza értelmében kót hónapig terjed
hető elzárással és 600 koronáig ter
jedhető pénzbüntetéssel büntetendő.
A meglevő munkaerő legjobb
felhasználása érdekében az első fo
kú közigazgatási hatóság abból a
c&tból, hogy ;a községi határban a
gazdasági munka elvégzése biztosít
tassák, a nagyobb községek egész
határát körzetekre ossz* fel és min
den körzetben egy tapasztaltabb ér
telmesebb gazdát jelöljön ki, akinek
az lesz a feladata, hogy pontosan
megállapított működési körzetében
érdek kölcsönösség,
érdekközösség
a'apjáu a gazdásági munkák elvég
zését a rendelkezésre álló munka
erők legjobb kihasználásával bizto
sítsa és általában a gazdasági mun
kák menetét u?y irányítsák, hogy a
lehetőségi es képest minden talpa
latnyi föld raegmunkáltassék és
minden termény betakarittassék.
Ezek a körzetükben intézkedés
re hivatott ^munkavezetők« a fel
mentettek sorából jelölendők ki, és
ehbeli működésük a felmentésre vo
natkozó revisiós javaslatoknál feltüu
tetendő.
A munkavezetők ebbeli műkö
désük közben a legmesszebbmenő
és legerélyesebb hatósági támoga
tásban részesitendők, hogy a reájuk
bízott feladatukat a gyakorlatban
kereszlülvihessék.
A személyes szolgáltatások igény
lése tekintetében felhívja a figyel
met azokra, akik a katonai szo'gálat
alól felmentést kaptak, mert ezektől
méltán meg lehet követelni, hogy
saját gazdasági teendőik gyorsabban
való elvégzése után erejüket s Ide
jüket a köztermelés ‘érdekébeu a
hatósági felhívásnak megfelelve,
sokszoros buzgalommal fordítsák az
ország javára.
« A fölötte komoly rendeletben e
szavakkal végzi utasításait a mi
niszter :
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Általában arra kell tdrekedai,
hogy az itthonlóvő férfiak, asszonyok, gyerekek sokszorosan fokosott
szorgalommal dolgozzanak, ahol le
het gazdisági gépek munkáját ve
gyék igánybe s általában az legyen
a vezető felfogás, hgy most nem aa
a fontos, hogy minden gazdaságban
miudenfó.'e munka az eddigi szokás
szeriut végeztessék, hanem az, hogy
a b é k é s i d ő k b e n különben
célszerű és haszuos, de közvetlen
hatásában ma kevésbbé fontos és
később is pótolható rauukák elha
gyásával miuden kicsi és nagy gaz
daságbau, egymás megsegítésével
azokat a munkákat végezzék el,
a melyok a termés előkészítése és
betakarítása érdekében mulhatatlauul szükségesek.
A háború óta a magyar gazdaközönség a közigazgatási hatósá
gokkal együtt a gazdasági szolgál
tatásoknak szinte hihetetlen mére
teit teljesítette. Az eddigi tapaszta
latok alapján meg vagyok^győződve
arról, hogy az otthon maradt lakos
ság erűjének teljes megfeszítésével
ki fogja küzdeui a gazdasági harca
döntő (Katájában a győzelmet.
— jan. 30.

— Windischgraetz
Lajos
herceg lelt Hadik János grófnak
utóda a közélelmezési miniszter
ségben. A fiatal herceg politikai
hitvallását, erős magyar érzelmeit
ezúttal ismertetni feleslegesnek
tartjuk, mert eddigi működése
alatt kellő képet alkotott már ar
ról a vármegye egész közönsége
A tapasztalatok szerint bizonyos
hogy avval a külső politikai kény
szerrel szemben, a melynek HadikJános gróf nem volt hajlandó be
hódolni és a melynek minden
nyomása dacára az ország népé
nek érdekeit megtudta védelmez
ni, Windischgraetz Lajos herceg
is kellő erélylyel fog tudni ellenállani, és meg fogja oltalmazni
annak a népnek érdekeit a mely
nép a világháború diadalmának
kivívásában, mindenféle áldoza
tokban legtöbbet áldozott. Bbben
a szent meggyőződésben köszöntjük Windischgraetz Lajos herce
get, fényesen induló politikai kar
rierjének delelőjén.

Ui pénztárjegyek.
• •

A p a p írp é n z csökkentés*
— jan. 80.
Aa Osztrák-Magyar Bank, hogy a
forgalomban levő bankjegyek mennyi
séget csökkentse, elhatározta, hogy
kamatozó pénztári jegyeket fog ki
bocsátani. Eddig ugyanis az^OsztrákMagyar Bank a nála elhelyezett pén
zek után kamatot nem fizetett, a nagy
bankjegymennyigég bírta rá hogy

i isi
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A L u d v ig b a k á k
hadi estélyéről.
• •

M egrendezte: „Sátoraljaújhelyi
ált. jótékony nőegylet “
—jan. 30.

A háború folyamin ember
életben szenvedett veszteségeink
ről az eddigelé nyilvánosságra
jutott adatok, a magyarság szem
pontjából szomorú bizonysággal
szolgálnak. Azistenkisértő erőkitejtésben régi nemzeti tradíciónkhoz
híven ezúttal is elöljáró példát
statuált nemzetünk, lobogó lelke
sedéssel áldozva fel színét virá
gát, a háború molochjinak.
Azonban a szent áldozások
bizalomteljes reménységgel ke
csegtetnek. A kiömlött tenger vér
egy boldog, békében fejlődő sértetetlen Magyarországnak lesz me
leg ágya, a sok hősi halált haltak
a késő utódok örök eszményei
maradnak, a kiket balosaikban
tisztelni hazafias kötelesség : hátrahagyottainkról gondoskodni p e
dig mindenek felett járó erkölcsi
kötelességünk lesz.
Ez az emberi lélekből fakadó
morális kényszer adott impulzust,
arra, hogy megalakítsák az ezredekből elesettek özvegyeinek és
árváinak segélyezését célzó ala
pot, a magyar testvéri becsület
alapját.
A 65. Ludvig bakák testvé
rek voltak rohamokban, ágyú és
puskatüzben, eggyek voltak a ha
lálban, nagyok a honvédelemben,
nágyók az emberszeretet terén,
a testvéri együttérzésben. Meg
alapítják ők is a Ludvig bakák
öjvegyeinek és árváinak alapját,
£s Zemplénvármegye, Sátoraljaúj
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tesen, as előadást Lsépy Zoltán ren
dezett, a tőle megszokott művészi
érsekkel.
Az előzdás után a uagy közön
ség együtt maradt, és virradatig
tartott a tánc, a legjobb hangulat
ban____________________________

Ebédre a püspök urat főispá
nunk látta vendégül, benne régi
mesterét szép pohár köszöntőben
üdvözölte.
Délután a népkonyhát és a
dohánygyári korházat látogatta
meg a püspök, 5 órakor pedig
Ünnepnap Vasárnap váro a kath. Nővédő Egylet diszgyüsunkban volt Kassa illustris püs
lésén vett részt, ahol illustris tár
pöke, hogy a mi Nagyasszonyunk saság körében elsőnek Payer el
nak Széchenyi-Wolkenstein gróf- nöklő esperes plébános tartott
nénak a legmagasabb pápái elis
magas szárnyalást! beszédet, an
merést, a Pro eclesia et pontifice nak keretében ünnepelve az egy
rendjelét átadja.
let védnökét, Sréchenyi-WolkenDr. Fischer-Colbrie titkos ta stein grófnét. Majd Kocsis Jiuos
nácsos, püspök, Tost Barna kassai hitoktató káplán tartotta me^
kanonok-plébános kíséretében jött
ünnepi előadását, a társadalom
és Payer Ferenc esperes plébá
bajairól. Végűi nagy lelkesedés
nosunk vendége volt.
és ünneplés közepette FischerA rendjel átadása a plé
Colbrie püspök is leiszólalt, tö
bánia templomban a vasárnap
mören vázolva azon nagy fejle
délelőtti mise keretében folyt le.
Az természetes, hogy a színház A templom szentélyét az ünne ményeknek jelentőségét, amelyek a
közel jövőben úgyszólván át lóg
zsúfolásig megtelt, szép lányáink
asszonyaink a Ludvig bakák segít pelt rokonsága töltötte be, sora ják gyúrni egész szellemi világ
ikban
láttuk
özv.
Sennyei
Pálné
ségére siettek, összekötve a haszno
rendünket. Ennek a gondolatnak a
sat a kellemessel, kihasználni igye bárónőt, Sennyey Gézáné grófnét
kezve a régen i Ulkil'özöU alkalmai, s gyermekeit, Wolkenstein Osz- keretében foglalkozott a választó
villanyvilágítás mellett, záréra kor vald, Gróf Széchenyi György iő- joggal, a kath. automoniával és a
látozás nélkül, reggelig táncolni.
sajtóval, érintve sok nagy kér
A tökéletességgel megrendezett ispán és neje, Báró Sennyey Ist dést amelyek az átalakuló világ
ván
és
neje,
Sennyey
Béla
és
Pál
estély első szánra Hornyay Holla
lelkét foglalkoztatják.
prologu-'szerű szavalata vo t. S.ávay Berchold Kázmér grót, Vécsey
Az emelkedett színvonalú gyű
Gyula versét „A legszebb d*l“ t bárót stb. stb. ; az ünnepelt tisz
moudla el, áb'rezvo a kö'temény telőinek tömege a templomot be lés után Széchenyi-Wolkenstein
intenci óját, érvényre juttatva a vers
grófék látták vendégül a püspököt,
szépségét, majd Dongó Gyula arub- töltötte.
aki kíséretével este hazautazott.
Evangéliumkor Fischer-Co'brie
retíéket megszégyenítő ügyességgel
A megyés püspök útja most
adott elő az „()bsitó“-ból ének és püspök a szószékre lépett és ina
tánc jeleneteket. Őri-isi taps volt a gas lendületű imaszerü beszédet is diadal út volt. Fenkölt és
jutalma. Villanyi Andor „Attak" ci- mondott a békéről. >Mint Noé a szeretetreméltó egyéniségét váro
raü darabját, Dr. [lerger ,) ízsefné,
sunk közönsége hódoló tisztelet
Pintér Viktor, Lsépy Andor játszot vízözön idején úgy küldi most a tel vette körül.
ták el. A tényeket regisztráljuk ak Béke fejedelme a vérözön felé
kor, midőn megállapítjuk, begy úgy galambjait, de azok még nem ' Fslslős szerk esztő : Lest ■(■•Dl Mikei,
a külsőt megjelenést, előadói ügyes- találtak meg az olajágat. ■ Azután
Szerkesztő: fiylrgy Lajss.
gégét tekintve, jobb kezekbe nem is Széchenyi-Wolkenstein grólné ér
kerülhetett volna a szép asszony
szerepe. Prutér Viktor aranyos: kis demei előtt fejezte ki úgy a
huszár volt, remekelt, Lsépy Andor szentatya. mint saját főpásztori
kisszerepéből pompás alaki!, zt csin lt. elismerését. Megható jelenet volt,
Még zúgott a taps a mi or a füg amikor a Grófné a főpap elé já házaspárhoz, ki elsőrendű főzést
göny újra frdebbent és kipattant a rult s az érdemjelei sorába oda- vállal. — Értekezni lehet Zsolcziy
színpadra Nagy Babszi. Spanyol tán
fajosáé nál Deák-utcza 6. szám.
cot lejtett olyan rutinnal, graciosi- tüzte a pápai érdemrendet.

igéoyba vegye a bankscabadalornbao bistositolt jogát, hogy kamu tó
ié letéteket fogadjon el.
A terveaet szerint kívánatra a
nála elhelyeaett pőnaek után pénz
tárjegyeket boosát ki majd mérsékelt
kamatláb mellett, éa néhány hónap
aulva visszafizeti a betevőnek a
péazét. Ez által a bankokban fölgyü
lemlett pénz elhelyezést nyer és mi
dön ai állam at Ö«trák-Mzgyar Bank
tói kölcsönt kór, a jegybank nem bo
csát ki újabb bankjegyeket, hanem a
pénztárjegyekért felgyülemlőit pénzt
adja oda és ezzel nem szaporítja az
amúgy is túl sok baukjegyet. A
bank pénztárjegyei csak nagyobb
összegekre fognak szólni, a legkisebb
500 koronás lesz nehogy bankjegy
ként legyenek használhatók. Hogy
azouban a a pénztárjegy tulajdonos
szilkség esetén lejárat előtt péushez
juthasson, a pénztárjegy leszámítol
ható lesz raiut a váltó.
Ab Osztrák-Magyar Bank pénztár
jegyei kettős óéit szolgálnak : azáltal
hogy a forgalomban lévő nem szük
séges bankjegyek menyiségét csök
kentik, valutánkat megjavítják és az
államnak uj hitelforrást is nyújtanak.
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hely város nemesen érző közön
ségéhez, mint olyanhoz fordultak
anyagi támogatásért, akiknek fiai
ott küzdenek a Ludvig bakák
oroszlánjai között.
A kérő szó meghallgatásra ta
lált, a város minden lakója, szjves
készséggel siet a kérők segítségé
re hatalmas összegyűjtött összeg
gel szaporítva az özvegyek árvák
alapját.
Azonban nemcsak magánosok
hanem egyesületek is igyekszenek,
az összeget szaporítani. Így az
Ált. jót. nőegyl. hadi estélyt ren
dez, melynek jövedelme szintén a
Ludvig bakákat illeti. Ez az estély
tegnap este játszódott, le fényes
keretek között a városi színházban
erről fogunk alábbiakban beszá
molni.

}(ázi kbasszoty?”" ^

tással a milyennel csak hivatásos
táncművésznek tudnak eldicsekedni.
Tombo'ó taps orkán hangzott el a
tánc nyomában és bájos fiatal mű
vésznő ismételni vö t kényszerült.
A műsor második részének első
száma, Gábor Andor „Vetélytársak"
jelenete vo't. R-tpássy Margit, D-rngó
Gyu'a a két női szer pb-n, Mat-lya
sovszky Ká'máu mint zugsfübrer
ideá'is alakítást nyújtottak. Az ő
művészetüket nem első ízben hono
rálja az őszinte elismerés tapsa. Ezutáo C.éry Elek né énekszáma követ
kezett, klasszikus darabokat, majd
maeyar nótákat, énekelt, frenetikus
hatást kiváltva. Hingja izmos, árnya
latoktól mentes és minden fekvésben
egyformán üdén erőteljesen cseng.
Pintér Jenő karikatúrái vo't a műsor
következő száma. Piotér kiforrott
tehetségű művészember, a gunymaró
bonjával rajzol, anélkül azonban,
hogy rögzítés I bántók vagy sértők
volnának. Az előadás befejezése gya
nánt Barthos Margit, Bodor L°nke,
Pintér Hetén, Vadíezy Btisko, Nyoraárkay István, Pintér Jenő, Maltyasovszky Kálmán, Becske Kálmán
elegáns kitűnő együttműködéssel,
modem táncokat mutattak be. A kö
zönség hatalmas tapssal köszönte
meg a produkciót a tánc ra párak
viszonzásul megismételték a táncot.
Az ének számokat zongorán
özv.
Schwarczerné
éa Molnár
Gyu’áné kisérték megértőén tökéle

Malomipari

Áruforgalmi R.T.

Budapest, V., Qizella-tér 3.
SUrgönyczim: Malombank.

•

Telefonszám : 13-1*44.

Konyhakerti magvakat
mig a készlet tart,

,

napi áron szállítunk.
A nagy maghiányra való tekintettel,
a rendelések csak a beérkezés
sorrendjében vehetők figyelembe.
Csiraképességért, tisztaságért szavatolunk.
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