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1\  B O R B Ö R Z t
Irta: B Ú Z A  BÉLA.

A 8 ól ai újság juüus 23 iki szá
mában egy szenzációs cikk jelent 
meg Sátoraljaújhelyről keltezve ezzel 
a címmel: „ B r u tá lis  r a z z ia  e g y  z s id ó  
is te n tis z te le te n " . Ez a cikk valósággal 
félreveri a harangokat. Pogromról 
beszél, „vérlázitó kegyellenségről" ir, 
amit Ujhelyben követtek el a csend 
őrök, akik „kivont karddal, felfűzött 
szuronnyal behatoltak a zsidó tem
plomba, az istentisztelet ideje alatt 
és az ájtatosan imádkozó hivőket 
összeterelve, kihurcolták az ima
házból.

A cikk azután részletesen el
mondja, hogy Ujhelyben, a Központi 
kávébázban „évtizedek óta" van egy 
borbörze, ahol „legális kereskedők, 
termelők és pincetulajdonosok" kö- i 
főtték üzleteiket. Az utóbbi időben 
egyes vállalatok a bortözsdében ve
szedelmes konkurenciát láttak Ezek 
a tényezők eljártak a hatóságoknál, 
minek eredménye volt a brutális razzia,‘ 
mikor a „buzgón imádkozó, fehér-1 
szakálas aggastyánokat" a templom 
padjaiból kiráncigálták.

Mikor a cikket elolvastam, ér- ' 
deklődtem illetékes'helyen a valódi! 
tényállás felől. Amikor megtudtam 
azt, hogy a valóságban tényleg mi 
és hogyan történt, meg kellett döb' 
bernien az eseményeknek ily köny- 
nyelmü, lelkiismeretlen és ostoba el
ferdítése miatt.

Nem szándékozom ez alkalom
mal a hatóságokat és a hatósági 
közegeket védelembe venni Erre 
hivatva sem vagyok. Adagéval a 
razziával sem kívánok részletesebben 
foglalkozni. Én a borbörzáről kiváltok 
csak egy pár megjegyzést tenni. Ezt 
megelőzően azonban röviden reá 
akarok mutatni arra, hogyan dolgoz
nak azok, akik elég lelkiismeretlenül 
mindjárt antiszemitizmusról, zsidó
üldözésről panaszkodnak, ha a ható
ságok megkísérlik, hogy egy társaság 
féktelen garázdálkodásának, törvény
telenségének, árdrágításának gátat 
vessenek s a törvényes rendelkezé
seknek érvényt szerezzenek,

Az igazi története a razziának 
az volt, hogy a csendőrség felsőbb 
utasításra, igazolásra szólított fel egy 
csoport embert. Ezek közül többen 
a csendőrök elől elmenekültek s egy 
zsidó iskolába s a közeli imaházba 
szaladtak, ott felszedték magukra a 
szertartásos holmikat s imádkozni 
kezdtek. A csendőrök utánuk mentek 
s felszólították őket, hogy fejezzék 
be imájukat s kövessék őket a rend
őrségre igazolásuk végett. Teljes húsz 
percnyi időt engedtek nekik 
az imádkozás befejezésére. Ennek 
eltelte után, erőszak alkalmazása 
nélkül előállították őket. Megjegyzem, 
hogy a helybeli városi vagy más 
közigazgatási hatóságnak semmi tu
domása nem volt a razziáról.

íme ez volt a fehérszakálas 
aggastyánokon elkövetett injuria Én 
egyáltalán nem tudom megérteni, 
miért kell azon mód nélkül felhábo
rodni, ha valakit a csendőrség igazolás 
végett előállít? Még ha nem is volt 
rá alapot oka! Hiszen razziát nem 
is lehet máskép megtartani, minthogy 
előállítanak égy egész csomó olyan 
embert is, akiket igazolás után azon

nal el keli bocsájlani. Ezzel polgári 
becsületében senkin sérelem nem 
esett, senkinek az aranygyűrű az 
ujjáról ezért le nem hullott. Ezért 
kár deputációkat utaztatni jobbra, 
balra, kár pogromról, antiszemitiz
musról kiabálni. Én, aki megszerez
tem magamnak azt a lelki emancipá 
ciót, hogy gondolkodásomban és tét 
leimben függetlennek és korlátlannak 
érzem magamat minden előítélettől 
és nyűgtől, — hangosan és lelkem 
minden erejével tiltakozom az ellen, 
hogy az antiszemitizmus vádját hasz
nálják fel egyes körök védekezésül 
akkor, mikor a bűnnek, a tisztesség
telenségnek, a közéleti korrupciónak 
a kiirtásáról van szó!

Nézzük csak ezután közelebbről 
magát a borbörzét. Nézzük csak, kik 
azok a-, emberek, a fehérszakálas 
aggastyánok, a legitim kereskedők, 
akik összeségükben évtizedek óta a 
borbörzét alkotják.

A borbörzet két év előtt még 
senki sem ismerte. Az évtizedek Óta 
fennálló borbörze csak a cikkíró 
fantáziájában élt.

Azokban az arányokban, amf 
nevezetessé tette a börzét, csak alig 
néhány hónapja működik Azóta, igaz 

1 már országos hírre tett szert. Nagy 
-tisztesség is ez Ujhelyre. Hallottam 
1 olyan szellemes megjegyzést is, hogy 
Illa Kossuth Lajosnak nem volna itt 
I szobra, nekik kellene szobrot 
! emelni. Milyen szerencséje volt 
1 Kossuthnak, hogy néhány évvel meg- 
1 előzte őket. Hallottam azt is, hogy 
:ha ostoba emberek innen elkergetik 
löket, a szomszéd városban kalács
csal várják, szép palotát adnak nekik, 
hogy ne kelljen at. utcán ácsorogniok: 
.Elnevezték őket a Hegyalja jótevői 
nek.

Nos, ezek a jótevő urak, ezek 
a legitim kereskedők azzal a tréfás 
játékkal foglalkoztak, hogy az utca
sarkon borokról szóló kótleveleket 
adtak át egymásnak, a differenciákat 
fizették, vándorolt a kötlevél 
kézről-kézre s mikor már tiz-tizen 
ötödik kézen volt, a bor ára ugyan
annyi koronával emelkedett. A bornak 

I magának édes kevés köze volt ehhez 
!az üzlethez, az ott várja most is a 
! termelő pincéjében azt a huszadik 
embert, aki majd vele is törődik 
valamennyit, megmozdítja és elviszi 
a huszonegyedik emberhez: a boldog 
fogyasztóhoz.

Miután igy ezzel a szép közbenső 
„körbe-körbe" játékkal sikerült nekik 

• a bor árát literenkint circa 20 koro- 
jnáva! felverni, elérték azt, hogy 
valóságos aranyesőt zúdítottak a 
Hegyaljára, amelynek azonban nagy 
részét becslésem szerint legalább 
egy fél milliárdot — rövid hónapok 
alatt ők maguk vágták zsebre.

I Igy lettek ők a Hegyalja jótevői, 
s jaj volt annak, aki az ő ártatlan 
játékukat meg akarta zavarni.

Én mégis megpróbálom, hogy 
ennek a bájos játéknak az igazi képét 
bemutassam. Mégis megpróbálom, 
hogy ezeket a jótevő embereket a 
maguk való színeiben, formáiban 
rajzoljam meg, hogy majd ha szobrot 
akarnak róluk miniázni, !eSyen elég 
adat a szobrász concepciójához. Rá

akarok mutatni arra, melyik az a 
palota, ahol ők leginkább elhelyez
hetők.

Először a törvényes alapra 
akarok reá mutatni. Az 1916. IX t.-c. 
igy szól: Aki háború idején nyerész 
kedés céljából közszükségleti cikket, 
anélkül, hogy annak forgalomba ho
zatalával hivalásszerüleg foglalkoznék 
vagy erre hatósági engedélyt nyert 
volna, saját házi vagy üzemi szük
ségletét aránytalanul meghaladó 
mennyiségben beszerez, vétséget 
követ el, 2 évig terjedhető fogházzal 
és 20,000 koronáig terjedhető pénz- 
büntetéssel büntetendő.

Vagyis ez röviden annyit jelent, \ 
hogy aki nem kereskedő és nyere
ségre borokat vesz, az bűncselekményt 
követ el.

Vájjon kötelessége-é a hatóság-, 
nak érdeklődni, hogy abban a nagy 
tömegben nem voltak e olyanok, akik 
nem kereskedők s igy nem volt joguk 
borüzleteket kötni ?

A 3678,917. M. E. sz. rendelet 
17. § a igy szól: Aki üzleti tisztes
ségbe ütköző eljárással, kü lö n ö se n  az 
árunak a fogyasztóhoz jutásához nem 
szokásos közbeeső kereskedéssel 
(láncolatos kereskedéssel.) közszük
ségleti cikk árának drágulását idézi 
elő, az, amennyiben cselekménye 
súlyosabb büntetendő rendelkezés alá 
nem esik, kihágást követ el, és hat 
hónapig terjedhető elzárással és két 
ezer koronáig terjedhető pénzbünte
téssel büntetendő. Ha megállapítható 
annak a nyereségnek a mennyisége, 
amelyet a tettes cselekményével ille 
(éktelenül elért, a pénzbüntetés 2000 K 
felül a inegá!la|i|pft nyereség két
szeresével felenM összegig terjed
het.

Akinek kétségei vannak az iránt, 
hogy a bor közszükségleti cikk-é, 
az megtudhatja az O. M K. E. 918. 
ntáfc. 16-iki számáből, hogy „a 
továbbeladási szándékkal történő bor
bevásárlások úgy az árdrágítást, mint 
a lánckereskedélmi törvénybe ütköz
nek". Ez különben az állandó bírói 
gyakorlat is.

Röviden tehát úgy áll a helyzet, 
hogy aki bort azért vesz, hogy azt 
drágábban másnak tovább adja, az 
becsukható és megbüntethető annak 
az összegnek a kétszereséig, amit az 
üzleten nyert. Egész csinos összeg, 
ezer millió lehetne Csak itt Ujhelyben 
ez a büntetéspénz, ha nem volnának 
ezek a tisztelt bűntettesek olyt̂ n 
nebántsvirágok. Ebből egyúttal azt is 
meg lehet tudni, hogy hol van az a 
palota, ahol nekik helyet lehet adni.

Ez volna tehát a kérdésnek a 
törvényes oldala s ezzel nem is fog
lalkozom tovább. A hatóságok dolga 
a törvénynek érvényt szerezni. Fel
jelentésre nincs szükség, hivatalból 
üldözendők az említett büncselekmé 
nyék s igy hivatalból volt joga a 
csendőrhatóságnak is az éljárásra.

Sokkal érdekesebb azonban, ha 
nézzük ennek a börzejátéknak ha
tásait.

Egy fél milliárd hullott itt rövid 
néhány hónap alatt pár száz börze- 
játékosnak a zsebébe A pénzfor
galom oly arányokat öltött, hogy a 
bankok alig tudták lebonyolítani.

Munka nélkül kerestek az emberek 
rengeteg összegeket.

A pénzünknek amúgy is nagyon 
kevés volt ak értéke. De tessék el
képzelni azt az értékrombolást, amit 
ily töméntelen pénznek ily szűk kör
zetben való megjelenése előidéz. 
Tessék csak megfigyelni azt a ren
geteg árdrágulást, amit ez a börze- 
torgalom okozott. Akiknek sok i  
könnyen jött pénzük, azoknak semmi 
sem drága, sem az árucikkek a 
piacon vagy a boltokban, sem a 
házak, az ingatlanok a környéken. 
Hogyan lehet ezekkel konkurrálni, 
hogyan lehet ezek mellett megélni.

Azt mondják: ne bántsuk őket, 
mert ők a Hegyalja jótevői. Talpra 
állították a termelőket. Mintha azt 
mondanák: ne bántsuk őket, mert 
nekünk is lopnak. Tudtommal a ter
melő sem valami különös teremtmé
nye az Úristennek, akinek a kedvéért 
szabad törvénytelenséget, istentelen 
árdrágítást elkövetni 

! De mindennél kiáltóbb, minden- 
j nél hatalmasabb az a romboló hatás, 
amit az ilyen börzejáték, az ilyen 

! könnyű pénzkeresés, különösen há- 
I ború idején a közerkölcsökre, a köz- 
! szellemre gyakorol.

Kereskedő az, aki az árut a 
termelőtől a kiskereskedőhöz, vagy 
innen a fogyasztóhoz juttatja. Minden 
egyéb a kereskedelem cégére alatt 
folytatott foglalkozás improduktív és 
erkölcstelen s csak egy célé szolgál 

!és egy eredményt létesít, azt, hogy 
a cikkek a fogyasztóhoz megdrá

gulva kerülnek.
í Általában kóros, beteges jelen
ség egy állam gazdasági életében, ha 

! szaporodik azok száma, akik meg- 
I élhetésüket improduktív munkára 
1 alapítják. Lerontja a produktív munka 
érteket, elveszi az alkotás, termelés 

! ambícióját, a komolytalanság, a köny- 
1 nyü életmód terjesztője. Végtelen 
'aránytalanságokat, végtelen ellenté
teket teremt, amely körülmény las
sanként oda vezet, hogy a feszültség 
a társadalomban elkerülhetetlenné 

‘ válik.
A k i  im p r o d u k tív  m u n k á v a l  k e res i 

v a g y o n á t, a z  tu la jd o n k é p e n  m á so k  
iz z a d sá g o s  m u n k á já t  ra b o lja  m eg . A k i  
ü z le te t k ö t s  a z o n  k ö n n y ii sze rre l, 
m u n k a  n é lk ü l,  fá r a d s á g  n é lk ü l  ezreket, 
m il l ió k a t  s ze re z, a z  végeredm ényében  
m eg lo p ja  a z o k  m u n k á já n a k  a z  értékét, 
a k ik  e g y  é le te t s ze n v e d n e k  végig a z za l , 
h o g y  g y á r a k b a n ,  b á n y á k b a n , fö ld e k e n ,  
Ír ó a sz ta lo k  m e lle tt  o n t já k  m a g u k b ó l a z  
em b er iség  jó lé té é r t, m eg é lh e té sé é rt a 
le g szeb b , vlegértékesebb fé r f i ú i ,  em b e r i  
en e rg iá i.

1 Csak nézzünk szét ebben a 
szerencsétlen országban, — ml tör
ténik itt a háború négy keserves 
esztendeje alatt? Akik dolgoznak, 
akik viselik a háború minden nyo
morúságát, — azoké a szenvedés. 
Akik semmit nem termelnek, akik 
produktív munkát nem végeznek, 
akik kihasználják a „háborús kon
junktúrákat", azok ölébe hull a pénz, 
mint az aranyeső. Mi ennek a vég
zetes következménye? Megjelennek 
a társadalmi forradalmakat megelőző 
katasztrofális jelenségek a két szél- 
sőség: a nyomor és nagy vagyon.

Lapnak mai saiaia 4 oldal.
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Megjelenik a közéleti, táisadalmi nak: eddig is így volt, ezután is úgy 
morál teljes romlottsága. M e g je le n ik  lesz! Kell, hogy vége legyen már 
a :  o s z td lv é rd e k , a  v a g y o n i ö n z é s  te - annak a felfogásnak, amelylyel a 
k im e t  n é lk ü l i  sze lle m e . Megjelenik az könnyű lelkiismereteket szokták meg- 
államltatalomnak teljes tehetetlensége, nyugtatni: hogy az igazságtalanság
teljes erélytelensége. Minden együtt nak, a bűnnek, a visszaélésnek nem 
van, ami össze nem fér, minden lehet határt szabni, nem lehet gátat 
szemben áll, ami ellentétes. vetni. Kell jönni egy hatalmas

Nézzük meg a mi közéleti er- 'rendszerváltozásnak, amely megfogja 
köleseinket. Máris ott tartunk, hogy mutatni azt. hogy kérlelhetetlenül el 
teljesen elhalványulnak azok a határ- kell pusztulnia mindenkinek, aki nem 
vonalak, amik a tisztességest a tisz- akar vagy nem tud beleilleszkedni a 
tességtelenségtől, az erkölcsöt az tisztesség, a becsület s a munka 
erkölcstelenségtől elválasztják. Ezek-; rigorózus rendszerébe, 
ben a kérdésekben ma már nem tud-, ■ ■  ■ ■  ■  ■ ■ — ■ —
nak tájékozódni azok sem, akik eddig 
sokat adtak lelkiismereti tisztaságukra. 
Megizmosodott a tőke hatalma, — 

» elsorvadt az ezzel szemben álló köz
szellem.

Törvény, tilalom, rendelet ma 
nálunk nevetség tárgya. Nincs egyet
len ember az országban, aki komo
lyan venné, nincs egyetlen hatóság, 
amely annak betartását keresztül 
vinné. Azt a jelszót, amely nemrég 
még nagyon is hasznosnak bizonyult: 
m e n e k ü ljö n , a k i  ta d , ma egy hasz
nosabb jelszó váltotta fe l: m a rk o ljo n ,  
a k i  tu d . Üzleti tisztesség, becsület, 
törvény parancsa, ma csak olyan 
fogalmak, amelyek rég idejüket 
múlták.

És ebben a zűrzavarban, a va
gyon utáni hatalmas törtetésben, a 
tisztességtelen hajszában, az istentelen 
árdrágítás közepette ott áll megté
pázva, összelökdösve, rongyos ruhá
ban, rongyos cipőben, éhezve az a 
szerencsétlen publikum, a tisztvise
lőknek és munkásoknak az a szeren
csétlen tömege, akiknek a bőrére, 
akiknek a munkája rovására megy 
minden üzérkedés, minden árdrágítás, 
minden sok millió, amit tétlen embe
rek az utcasarkon keresnek.

És midőn ezt látom, midőn fi
gyelemmel kisérem ezeket a jelensé
geket, végtelen szomorúság tölt el, 
valósággal lever, hogy csak egy 
hang is elhallatszott azoknak az 
érdekében, akik az improduktív 
munka és az árdrágítás közismert 
emberei s akik rövid idő alatt száz
milliókra menő nyereséget vágtak 
illegitim módon zsebre

Szomorúság fog el, ha látom, 
hogy most ezek a dédelgetett ked
vencek s hogy még az a sajtó is, 
amely- szeret a humanizmusról, a 
haladásról, a köztisztességröl cik
kezni, ma ezeket veszi védelmébe a 
csendőrszuronyokkal szemben. Igen. 
ők azok, szegények, akik hallatlan 
zaklatásoknak vatlnak kitéve s a 
megrovást a csendörszurony kapja. 
Az a csendőrszurony, amely nem
régen Uzsoknál és Ökörmezőnél vé
resen hullott a hóba, hogy fedezze 
ezeknek az uraknak a menekülését, 
vagyonát, életét. A megrovást azok 
a csendőrlegények kapják, akik 
hosszú négy éven át vállukon hord 
ják a háború minden szenvedését, 
— némán, komolyan teljesítenek szinte 
emberfölötti kötelességet.

Hát igazság ez? Hát nem kell 
a képtől megboszulni felháborodni, 
kétségbeesni ? 1

Nem áltatom magam azzal, hogy 
szavaim megértő fülekre találnak. 
Tudom jól, hogy sokan más állás
ponton vannak. Nem akarok éles lenni 
nem akarom kutatni, nem akarom 
fejtegetni most, hogy miért? L)e ha 
kevesen vannak is akik velem egyet
értenek, — figyelmeztetni akarok arra 
hogy eljön az idő, taián nem is olyan 
sokára, ki tudja, talán már küszöbön 
is van, amikor azoknak az igazsá
goknak, amiket itt elmondottam,visz- 
hangja fog támadni. Itt is, ott is, végig 
ebben a szerencsétlen országban. 
Mert kell, hogy vége legyen egyszer 
már annak az igazi defaitista jelszó-

Ötvenezer
katonasir a Kárpátokban.

•  •
Beszélgetés az exhumálások 

vezetőjével.
Harmadik éve a Kárpátokban 

elhallgattak az ágyuk. Két évvel 
ezelőtt a német ludvezetőség a mi 
had vezetőségünk kel egy etórtőleg több 
méruöktisztet küldött ki, hogy a 
Kárpátokb.»n elesett hősök tetemeit 
felkutassák és azokat külön díszes 
temetőkben gyűjtsék össze. A teme
tők helyének megválasztása s azok 
rendezése természetesen sziutén a 
raérnöktifztek dolga volt.

Az exhumálásokat Műitek né 
met főhadnagy vozett, mint em itet
tük több tiszttel és megfelelő segéd- 
.xsemélyzettel. Műinek annak idején 
réftztvett a kárpáti harcokban, em
berei sziutén, ez nagy mértékben 
megkönnyítette feladatukat, mert az 
elesetteket nagy részt természetesen 
az ütközetek színhelyén temették el 
annak idején.

A Pesti Napló munkatársa b.» 
szélgetést folytatott Mü'eckkel, aki 
most tért vissza Kassáról, az t-x'iu- 
máió osztagok főliadiszáílásáróh Mü- 
leck hó nap tisztelegni fog a Kárpáti 
falvakat újjáépítő bizottság vezető
jénél, aztán hazautazik Németor
szágba. Munkájáról u főhadnagy a 
következőket mondotta:

— Tevékenységünk még nincs 
egészen befejezve, mert az exhumá
lásokat a melegebb idő bekövetkez
tével természetesen abba kellett 
hagynunc. Eddig kilenc temetőt 
szereltünk fel, ősszel visszatérít tk s 
akkor m g  két három temetőre kerül 
a sor. Az utolsó hetekben már csak 
a sírkövek felállításával foglalkoz
tunk. Annak idejéu Összegyűjtöttük 
az eltűntek névsorát is, akiknek a 
kárpáti lu*rcokl^» nyomuk veszett, 
így sok eltűnt katona holttestét si
került megtalálni, ami nemcsak azért 
fontos, hogy így az eltűntek hozzá
tartozói biztos tudomást szereztek az 
illető elhuny tárói, hau . m jogi szem
pontonból, kü önöseu a vagyoni és 
örökösödési vEzouyokat illetőleg. Íme 
egy pé.da. Tndomátuik volt arról, 
hogy a 2 borói haicok idején egy 
német százados eltűnt. Az elesettek 
uyugvóhelyeii Zboró környékén fel
kutatva, egy tömegsírban találtu ik 
egy halottat, aki százidosi egyen
ruhában volt. A halotti jelvény, ame
lyet a német hadsereg tagjai láncon 
viselitek u nyakukon az idők foya 
mán -természetesen elfakult, megrozs- 
dasodott. A jelvényt vegyileg tueg- 
ti ztitva, mégis elolvastuk rajta a 
nevet és megállapíthattuk a szem ly- 
asonossagot. Többosztrtti és magyar 
elesettet is sikerült ilymódon aguosz- 
kálui.

A halálban természetesen nin
csen ellentét, hajtársát, ellenséget 
egy far uáu kiemeltük a harcok köz
ben hevenyészett sírokból és azokat 
megfelelően csoportosítva elhelyeztük 
a temetőkben. Az elesetteket felku

tatni néha elég nehéz feladat volt, 
mert az ideiglenes sírok nagyobbá™ 
vízmosásokban és egyébb eldugott 
helyeken voltak.

A temetők helyének megválasz- 
lásáuál az az elv vezetett, hogy le
hetőleg a kárpáti tájak zord szépsé
gei adják az ünnepélyes keretet a 
sírhelyeknek. A sírokat részint kő, 
nagvohbrészt vaseir.lékekkel láttuk 
el. Nagy köszönettel tartozom a pol
gári hatóságoknak, amelyek nagy 
szeretette! és készséggel jártak ke
zünkre munkálataink közben. Az ed
digi temetőket, tíártfán, Sztropkón, 
Zborón, az uzsoki völgyben és másutt 
helyeztük el. Eddig közel ötvenezer 
halottat exhumáltunk, akiknek te
kintélyes része orosz. Ez év végén 
azt hiszem véglegesen befejezzük 
munkánkat s amikor minden temető 
kész lesz, a két. had vezetőség ünne
pélyesen fogja áradni azokat anyil- 
váll osságnak.

Megdrágul
a sertés ésazsir  • •
800.000 sertést hizlalnak 

az országban.
A hizlaldái engedelmnk kiad isát 

a kormány a minap magalaku t Ser
tésforgalmi Tanácsra bízta. Azok a 
gazdá*c tehát, akik házi vagy gaz
dasági szükségletre és közcélra sertés' 
kívánnak hizlalni, a szükséges takar 
mány kiutalását az Országos Ssrr.és 
forgauni iroda utján Kérhetik, a ké
relemről a?után a tanács dönt vég
érvényesen. A sertésforga'oiu lebo
nyolításában az ország hatvauh írom 
varm egyéjére összesen harmincöt ser 
tésbizományost nevezte ki. A bizo
mányosoknak jogukba van ellenőrizni, 
hogy a kiutalt takariuáuyt vaóöau 
a gazdák hiz Másra haszná jak e fü*.

Hivatalos számítás szerint ez idén 
3.5 millió mélermázsa zabot és ten
gerit fognak s ‘rtóshiztalásra átenged 
ui, amiből Összesen 800.000 darab .ser
tést keli hízta ui. A gabonaforga'óm
ról szóló kormányrendelet fölemelte 
a hizlaláshoz szükséges árpa és ku
korica arát, az árpa mm. m tavalyi 
45 kor. helyett pr uuiu uniti és ár- 
többlette! jelenleg 77, i ietve augusz 
tus 5 ig 67 koronára emelkedett és 
a teugtri ára is drágább. A hizlaás 
költségeinek ilyou növekedése leg
közelebbi időben — rniut értesülünk 
— maga után fogja voaui a sertés 
és a z ir árának fölemelését.

E lis m e r é s
a sátoraljaújhelyi vasutasoknak. •  ©

Szterényi miniszter leirata.
Ha van a háborúnak katonámén 

tes lakossága közt foglalkozási ag, 
amely a katonáéhoz hasonló fontos 
és önfeláldozó munkát végzett, u^y 
az csuk a magyar vasutasság lehet, 
ame-ynek személyzete immár negye
dik eve áll éjjei nappal állandó Ké
szenlétben és végzi a legidegölőbb, 
a legfelsősségteijesebb munkát nem 
egyszer — az ellenséges betörések 
idejéu —- ágj udörgés közben ólet 
veszélyes helyzetben is.

A vasúti személyzetnek ezt az 
önfeláldozó na u i kéj át méltatja br. 
Szterényi József, kereskedelemügyi 
miniszternek az a leirata, amelyet a 
újhelyi állomásfőuökséghez intézett s 
amely igy szól:

„Az utóbbi napok súlyos moz
galma közepette a rn. kir. államvasu
tak hivatalnoki és altiszti kara, összes 
vontatási és forgalmi személyzete 
oly hazafias, semmi áldozattól vissza 
nem riadó kötelessógtudást tanúsított, 
hogy szükségét érzem az ebben ré
szes összes személyzetnek mélyen ér
zett. küsaönetemet és legteljesebb elis 
mérésemet kifejezni.

Ebben a nehéz társadalmi harc
ban a m. kir. államvasutak vontatási 
és forgalmi személyzete ismét tanú- 
jelét adta hazafiasságának, gyarapítva 
ezzel azokat a nagy érdemeket, me
lyeket minden nehézséget önfelál
dozásig meuő készségével leküzdő 
magatartásával magának az immár 
négy éve du ó háborúban a tróu és 
a haza körül szerzett**.

A leiratot az állomáá'főnök kö
zölte az állomás személyzetévé'.

H Í R E K .
Katonásdi

A Dianna-kerlbeii üite-u egy 
pádon, körülöttem gyerekek ugrál
ták. E 'y  csoportban nagyobbacska 
fiuk játszották, olyan 8 — 1 2  évese1'.  
Az egyik szememmel folyton őket 
lestem, érd (kelt, mit is játszanak 
ma a gyerekek.

Egy nagyobb fin intézkedett :
— Katonásdit játszunk, de nem 

ám csatát, sturmot; felülvizsgála
tot, ti lesztek a beteg tisztek, éu- 
l«8z k a „törzsorvos**. Parancsára 
sorba álltak és megkezdődött a já
ték. A „törzsorvos" megszólította 
az elsőt, aki botra támaszkodva, 
bicegve lépett elő.

— Mi a baja, mennyi ideig volt 
a harctéren, mennyi ideje, hogy 
beteg ? — csak u 'y  öraiöttek a 
kérdések a törzsorvos szsájából.

— Térdlövésem van, 35 hónapig 
voltam künn, nyo’C hete vagyok 
kórházban.

— Négy heti üdülésre megy, 
azután bevonul a káderjéhez. (így 
mondta a kisfiú: káder.) Könnyű 
szó gálától már végezhet.

Aztán sorra vfette a fiukat; volt 
olyan, akit irodai szolgálatra kül- 
d itt, de a legtöbb fiút „frontszoi- 
gá at.ra alkalma „ nak taialta, ezek
ké- ii! egyiK-mási* morgóit,savanyú 
abrázu'or-t vágott, de azért vala
mennyi illedelmesen szalutált, úgy, 
amint ilyenkor a nagyoknál is 
szokás. Végre a legutolsó vézna 
kis fiú került elébe :

— Maga csak irodai szolgálalra 
alkalmas . . .

És most csoda történt, a kis fiú 
kiegyenesedett és előbb szepegve, 
de azután egyre nagyobb bátor
ságra kapva, sűrűn hulló köuuyei 
között In lakozott ;

— Én nem megyek irodába, én 
a frontra akarok ...#  frontra aka
rok .. . az apám is ott van m r négy 
év óta, ő sem erősebb, mint én, ő 
is gyenge . . .  a frontra akarok a 
papához. . .

A kis fiú görnyedten állt, sírása 
egyre hangosabb lett, egyre fájób
ban, fu'dokióbban zokogott.

A játék félbeszakadt.
Ma a gyerekek akarnak a frontra 

m-;nui.

— Károly király gyermek- 
nyaraltatása (folyt.) Névjegy
zéke azon Monok községbeli 
velndéglátó családoknak akik ausz
triai gyermekeket vesznek maguk
hoz, őket jószivvel látják és úgy 
bánnak, velük, hogy a magyar 
emberről, magyar hazáról a leg-

i
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Kitermelhető
erdőbirtokot

keresek megvételre,
lehetőleg vasút közelében, Jó országút-
tál. -1-  Hosszadalmas lovelozósok el
kerülése végett kórok pontos és k i
merítő aü ltokat fanemek, méretek, hely 
és vasútállomás stb. inogj dő lé séve l:

Walter bankiroda,
Budapest, IX , Ráday-utcza 43.

Telefon: József 68—70.

jóbb emléket fogják magukkal 
vinni :

Gövel Gyu'a, Tóth Ferenc, Pe- 
iserle Pál, Borod* Árpád, Kun Mik
lós, At.au* Mór, Keszmr Samuul, We- 
inbergor Ignác, Dereka* Bála. ;>iv. 
Gusztávnó, TulipánDezső. Fried Áron. 
PoUár Gyűl*, Enjtel Adu f, Csatári 
József, V. Bodnár András, P, Orosz 
Aadrásnó, ifj. Fúróéi Józsefül, Sut 
hány János, Körtvőiyesi János, id 
Túróéi József, ifi. Var.;* Istvánná. K. 
Kovács János, Ficsör István, H. Lnn 
gyei József, id. Kozma István. Huba 
István, Iiubner Istvánná. Nagy József. 
Apjok István M, Zöldi János, Gv. 
Fejér István, Hank.i Pál, S u-f Já 
nosné, llarsaczai Andrásit.*, Polgári 
Audrasn**, Habina J mosná, H <naesán- 
szki János, Bús István, P .c ut» J í  
nos, Apjuk János, I. T<tkác* Jáuis, 
Pacsuta Istvánn*, Tóth J  tzsefnó, 
Puskás Jánosul, Szabó J  írómé, 
Simkó Józsefn *, Kutyák István, »f*.
B Ü ősz J-mos, Sí ukó Idv inná, Rab 
G/orgy, Vince I >i v.in, Rudolf János. 
N metál Jizs f, Sok sí István, Fi 
csór Gyű átié, Bínyáss Istvánná, 
B*rkó J »zs.*f, Z td  Andrái, Nán**t‘» 
János, itj. Z s.Im A i József. Báiyá-v 
Józief, Fulajda J inos i *, F a in ű  J í  
zsefné.

—  Kimélotlenül kell büntetni a 
gyümölcsürayitókat A rozs i*ime« s 
iut i'Zter i piap »eir»lb*<. fe hívta » 
po germestért, hogy tekintette: arra, 
hogy már ő hozza is sokan fordn tak 
panaszaikkal a gyiimö crnzsora miall, 
a gyümölcsök arának drsgitói ellen 
kiméletl. n szigorral keh e jár. i s » 
legnagyobb büntetéseket ke<l velük 
szemben aikuhnazni. A rendőrség 
kihágást Itirósága mar isigy j »r el * 
gy ü'iíölc-drágitókkal.

A Sátoraljaújhelyi „Hangya1* 
Fogyasztási és Értékesítő Szö
vetkezet Igazgatósága felhívja 
a szövetkezet tagjait, hogy 
üzletrészeiket az esedékes szel 
vények beváltása céljából a 
szövetkezeti bolthelyiségben 
(Fő-utca 10. sz.) a leg rö v i
debb időn  b ellii bemutatni 
szíveskedjenek. Ugyanezen al
kalommal fognak kiosztatni a 
vásárlási visszatérítésül meg
szavazott uj ü z le tr é sz ek  is.

Sátoraljaújhely, 1918. julius 19 
AZ IGAZGATÓSÁG.

— Borpiacunk érdekében. A hir
telen naggyá fej ödött, d i aa utolsó 
n:apokbon eiDnyl u t. újhelyi borpi«c 
nak varosunkban iuegta»Usa s kon 
gzolidálása érdekében a helyi pénz 
intézetek ifjabb tanácskozásra gyü - 
t«k össze, amelyen a kereslted ‘bili 
és iparkamara h kápvis ‘Ive vo't ke
reskedelmi osztály emo<* s tif kara á- 
ta'. Az értekezlet tnegb sz-íiés Mr 
gyáva tette azokat az iit.ézk d*se 
Jent, amelyek a bortermelés s bor 
keces'cedale m órdikein-k m-gv*dÍ3 » 
mellett, a borpiac szenvrdés r *> s » 
kiuövések elhárítás ira alkalmasak, 
majd kü d'ittsógi eg .kereste föl a 
város po’gárm'sterét. Farkas A* d »r 
po'górm 8 \  r határozottanki olc >t <tte 
a küd ittség e őt,*, ho»y azokban a? 
intézked lsekben, aiu*'y-k a borpiac 
Hzétrebbenáséra okot ad’ak, a városi 
hatóságnak r ;s*e nincs. A hegyaljai 
borkereskedelmi középpontinak uj- 
helyben v«l> megtartására a város 
érdekében m »ga is su'yt helyez s 
intézkedő két kíván ten >i arra nézve, 
hogy a bortermelői s borkereskedői 
valamint ezzel kapcso'atos kötgazdi- 
sági érd kék iuegóv*ss*n*k, k iégi 
tim kereskedelem p dig szükségte
len és indokolatlan zaklatás >kt 1 sza
badon folytathatja naütöd'sR.

—  Az Országos Hadigondozó Hi 
vatal a Suciain Missioursu a!nak 
M^rgitligeteo, Poslnregyében, P m *r, 
és C obánka h \Urában lét 'sitett gaz
dasági női isko'ájában hadiárv *k és 
hadiözvegyek részire 60 tétjét ellá
tással egybekötött ingyenes helyre 
pályázatot hűd t. Az iskola 2 évfo
lyamú • HÖvsadékaikel, aki< elméleti

és gyakorlati kiképzésben részesülnek 
kertészetre, szőlőművelésre, g\ Umölos 
tenyésztésre, méhészetre, tejgazda
ságra, sertés, baromfi és házinyut 
tenyésztésre, háztartási ismeretekre, 
főzésre, varrásra tanítja. Pályázhat
unk 1 2  éven felőli leány hadiárvák 
és 30 éviiét nem idősebt) hsdiözve 
gyek, kik legalább négy elemi osz
tályt végeztek és testileg épek. A 
kellően felszerelt pályázati kérvények 
mielőbb, de legkésőbb folyó évi ju 
lius hó 8 l-éig az Országos Hadigon
dozó hivatalhoz (Budapest., Vilmos 
osászár-ut 37.) küldendők. A kérvény
hez mellóftluudő : születési anva 
könyvi kivo tat, az atya vagy férj 
halotti anyakönyvi kivonata vagy 
utóbbi hiányában a katonai parancs
nokság, tábori letkés&i hivatal, eset,, 
lég a Vöröskereszt tudakozó irodá
jának a hadhavonuli hősi haláláról 
vagy eltűnéséről szóló értesítés. Folya
mod*) utol ió isko ai bizonyítványa, 
himlő iltasi és orvosi bizonyítvány, va
lamint a vagyoniad* po'ot igazoló ha
tósági bizonyít van v. Továbbá a Pro 
'est.au Országos Árvaegylet. által fen- 
lUar'o't. protestáns országom Árvahí* 
bsti (Budapest, VII, Szegény naztér 1 . 
sz.) 14 i )gyénns helyre pályázat hír 
d t eiik, me'ybe 6  —13 éje1,év közötti 
i :o tai evangélikus vagy rJo r uáíus 
Vrtl ásu had'árvák tarthatunk igény'
\z árvaházbi ) » hidiárvák elemi i*- 

ko'fti oktatásban r *sz •süld k, azontu 
pedig a iiajUmaiknak »'s kép sség**ik 
■í ;k megfelelő iskolát látogathatnak. 
P i y ázhatnak fiú és leány had árvák.
A fdvetei kérvényhez csaló and ) a 
ültetési bizonyítván/, az atya hal
o tti bizonyítványa, m űt fint bb és 
» szegénységi (vagyootalansági) bi- 
íouyi vány. A kérvények a Protes- 
t ni•* Országos Árvaház i -azgatot-ígá 
i *z (B id*pesi, VII., SzegényházMr 
1 sz.) kei; ben) U'Uni. VÓ ;ül az O**, 
szá;os H digondózó hivatal-a Z ófn* 
országos Gyerme szanntárium E-ye- 
uiletnek Siófok szomszédságában Ba 
aton-szabadén lévő ludiárva gyer- 
meksza latóriu nátian lOOhelyet kötőt! 
le oly csé bób hogy e Helyeken be
teg (vérszegénységben, ango’kórban, 
lokális cső 'itta igboteg *désb ni, tüdő 
csúcs' uru'ban, szívbajban stb.) szén 
v do tiadiárvók ingyenesen gyógy 
kezeltessenek. A 100 ingyenes helyr 
a ma y»r ál ampolgároknak 3—14 
életév közötti fin es leáuy hadiár 
vik tarthatnak igényt. A gyermek 
és kísérőjük a Zsófia Országos G/or 
mek szanatórium rész *ről ingyenes 
vasú i jegyekkel láttatnak el A fel 
vételi kérvényhez csatolandó aliad* 
árva anyakönyvi kivonata, atyjának 
halotti anyakönyvi kivonata, vagy 
•gyéb a halált, vagy eltűnést i ;azo ó 
okmány. V-gyootalansági és orvosi 
bizonyítvány, melynek tartalmaznia 
kell a b d.-gség nemét, az árva b ■ 
vau-e oltva, van-e újra o'tV \ áte 
sett-e már kanyarón, vörheuyeu, bá 
ráfiyhimlő i és szám ír huruton. A p-- 
lyázati kérvények az Országos Hadi 
gondozó Hivuta'hoz (Budapest, VI. 
Vilmos osászár-u’ 37.) miolőbb be iil- 
d '[idők.

— Nem csempész, aki saját szük
ségletét sz llitja. A k zipodgyászban
hétfő dön szil1 itott élebnisz-Tekrő. 
tiiadott re* d *lel sr- rint ezeket elko 
hozni nem szatmd IÜ »n«*k d >c ’-ra még 
műidig sok félreértés történik ez el 
enőrző hatóságok részéről, miért is 
x közélelmezési miniszter uiabb reo 
deletet adott ki, hogy a kézip'd- 
gyászban szállított élehnisc.erek e' 
megvizsgá'ni szabad, de csak abbó 
* szempoutbó1, hogy a szállított cik
kek beszerzése vagy forgalomhaho- 
xatala körül nem történt-e vi*szaé|és.; 
\  legmélláoyosabb bá'iáaraódot kell 
tanú utáni azokka1 szemben, akik ct«
I Adjuk fentart ásónak biztosítására 
visznek magukkal óle'miszert a k^zi 
podgyászban.

— Rendelet a lánckereskedelem 
megakadályozására A kormány mé*. 
ezeri a h Hen rend‘letet, bocsájt ki, 
Amely a lánckeresk* de'em megaka 
dí'yosása cé'jából a kötelező szám
lázást rendeli el. E* azt jolenti, hogy 
mindéi! kereskedő tartozik a vevőjé
nek számlát sáai — *ulyz* UUnUtáz

terhe alatt — és a számlában pun 
tosan tartozik kitüntetni, az egyes 
árukat kinek és milyen áron adta el.
\  rendelkezésnek a* » célja, hogy 
az áru forgalmát ellenőrizhessék ég 
a lánckereskedők bei'tatását meg 
akadályozzák, vagv legalább is meg 
nehezítsék. A rendelet azt is előírja, 
hogy a kereskedők tartoznak a ki
rakatba kitett árucikkeken azoknak 
az árát feltüntetni, hogy' eszel az 
üzletben lévő eladásra kerülő cikkek 
árát is ellen őrizhessék a kormány 
reméli, hogy ezzel az intézkedései 
megnehezíti az áruuzsora további 
terjeszkedését.

— A rekviráló tanárok napi húsz 
koronát kapnak A közélelmez«i*i mi
niszter a Közoktatásügyi miniszter 
beleegyezésével a nyári termésátvé 
te'.i bizottságoki)* miniszteri meglő 
zottakként középiskolai tanárokat, is 
alkalmazott. A tanárokat kellemet le 
iiiit érinti ea a megbízatás, amelyet 
* törvény értelmében nem I"hét vjsz- 
szautasitani. A nyári munka meg
fosztja a tanárokat a megérd *me't 
két hónapi pihen Vő ezenkivü* oly 
alacsony napidij»t kapnak, (2 0  koro 
üát.!) hogy abból megélhetésüket 
ne n tudják biítosiMni. A húsz k ro 
-íás napidijlm már a', ipazasi kö t- 
ség^t is beleszámítják. Az anyagi ag 
alaposan naegvise t tanároknak !e-.» 
nagyobb gondja, hogyan t urmtik 
l̂ő azt az összeg*t, Picit a rekvirá- 
áM munkájukra ráfizetnek.

— Erdővétel. Gultmann Manó 
bankházlu'ajdo'ios és erdőbirtokos 
O 'gvásáro'ta Z elő község (Z •mplén- 
insgye) liatáraban fekvő iöl>b ma- 
gántu'ajdonos erdejét. Úgy a saját 
termelés alatt á'ló cMrókaófJu’. VH 
lamhit a zellői erdejéből 2  0 0 0  0 0 0  
korona alaptőkével F -ipari R ísav ny 
társulat vau alakulóban, iuely r sz 
vénytársaság több faipari vállalatot 
fog mAgába egyesileni. Műit hir i*«, a 
Faipari R ísavény társaság elnöiévé 
gróf Andrássy Sándor van kiszemelve.

— Cs. és klr. 82 székely gy ezred 
hadialbumanak szerkesztősége (S*a«z 
varos. Hu íyad u.) ezúton a**ri a kü 
löuböző katoiifi köte éhekben vagv 
•kórházakban szétszóródott tii/.tj-it 
a régim intek, hogy fénykép e iét, 
nap'ójegyzetöiket, harc'éri fe'véte 
leket és érd >kes megfi^y Jóséi<et >. 
sz rkosztőlégnek m *gkü de'ii szives 
sédjeitek. A hő i halottas, u ;y »* 
lisztek, mi it a legénység, hoz*'tar
tozóit kéri a szerkesztőség a hősi ha 
ottak f íny képeinek, rövid ó H rajzi 
ad «tai iák és esetleg hátramaradi nap 
óinak, általános érdekű leveleinek 
megküldését. A szerkesztőség minden 
rend Ikez ’8M hoc látott kép *t, nap ót 
Rt), unuik id-jón sórtRIenül vi sz«- 
-zo gá’tat.

fe lo lő s  szerkesztő ; LsndflS'nann Mlksö. 
Szerkesztő: György Lajos.

Viszketeg
ős mindennemű borbaj, úgymint rüh, 
sömör. fekély, daganat és sebek gyó
gyítására a legbiztosabb és ieggyor. 
sabban ható szer a

Boróka kenőcs.
Nem piszkit és teljeson szagtalan. 
Ma már minden házban nélkülözhe
tetlen. Kis tégely 3 kor Nagy tégely 
5 kor. Családi tégely 9 kor. Hozzá
való BORÓKA-SZAPPAN 5 korona. 

*

Arcbőre szép lesz,
fiatalos, üde bájt kölcsönöz, minden 
arctisztdtlnnságot, szeplőt, májfoltot, 
orrvörössőget nyomtalanul elmu
laszt az

„yrranyvirág~krém“
Próbatégely 5 kor., nagy tégely 10 
kor. Hozzávaló szappan 5 kor 80 f. 
,Aranyvirág-pudor* fehér, rózsa és 

krém színben 5 korona. 
Készíti * 6ERÖ SÁNDOR gyógyszerész 
Nagykörös. — Sátoraljaújhelyen kap
ható : Éhlert Gyula, Galambos Béla, 
Kádár Gyula gyógyszertárában és 

Hrabáozy Kálmán drogueriájában.

Több szép

eladó. — Cim a kiadóhivatalban.

E l a d ó  h á z .
L  ikatos utcza 8. szám alatt 

lévő ház el dó. A  venni szándé
kozók felvilágosítást kérhetnek 
Szombathy Bélától Kisvárda.

Hordókat,
boros vagy sörös ászok (Láger) 
12—60 hektoliter űrtartalommal, 
minden mennyiségben v e s z e k  
hektoliterenkint 120 kojonáért. 
Ajánlatokat kér

BRILL NÁNDOR cég
Budapest, V., Nádor utca 28

Vörös kőris/ából készült
3 szoba bútor (ebédlő, uri- 
szoba és háló) függöny, sző
nyeg és konyhaberendezéssel

40,000 K.-ért eladó.
Bővebbet a kiadóhivatalban.
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Landesmann M. és T sa
o o könyvnyomdája és papirkereskedése o o

S Á T O R A L J A Ú J H E L Y ,  KAZ1NCZY-UTCZA 5. SZ.

Levélpapírok, számlák,
falragaszok, meghívók,
névjegyek és egyéb
nyomdai munkák a leg
pontosabban készíttetnek

„Felsőmagyarországi Hírlap” kiadóhivatala.
Telefonszám 10. Hirdetések felvétetnek. Telefonszám 10.

K r
"'Nyomatott Landesmann Miksa és Társa könyr nyom dijában Sátoraljaújhely.
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