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fa  ötödik háborús
esztendő uj tanulságot vetett lel, 
azt, hogy a döntést nem a diplo
mácia zöld asztalától, hanem a 
harctérről várhatjuk. A diplomácia 
semmikép sem tudja áthidalni az 
ellentéteket, a területi éhség és a 
kudarcok iájdalma nem engedi 
közeledni az ellenteleket. Békére 
nyújtott karunknak már többször 
vissza kellett hanyatlani és ahogy 
tőlünk a béke szelid szózata szállt 
szárnyra, a másik oldalon ágyu- 
dörgés, rohamra rohanó seregek 
csatakiáltása volt a válasz.

A háború első három évében 
az volt az általános felfogás, hogy 
ezt a mai világküzdelmet nem 
lehet fegyverrel elintézni, hogy 
egyéb okoknak kell közreműköd
niük a Béke megteremtésében, 
hogy a diplomáciai ügyeskedés 
feladata a háború megszüntetése.

Mikor aztán a diplomáciai 
ügyeskedések innen is, túl is ku
darcot vallottak, kezdtük belátni, 
hogy a háború mégis csak há
ború, melyben a döntő tényező 
csakis a fegyver lehet.

Ez a sajnos tanulság van ki
szögezve az ötödik háborús é~ 
küszöbére, a harctér eseményeiből 
ez a régi igazság szűrődött le.

A nagy tusa megdöbbentő 
könnyelműséggel tombol tovább. 
A vér patakokban ömlik. A Piave 
hullámai pirosán hömpölyögtek a 
tengerhez, a Marne vize holttestek 
százait sodorja magával. Egyetlen 
ily őrületes nap áldozatait, hogy 
tudja majd a világ pótolni?

Hány évtized munkája kell 
hozzá, hogy a károk helyreállít- 
tassanak, mennyi törekvés, hogy 
a szeretet közös temploma újra 
megépüljön és alatta a megértés 
egy sátrában egyesüljön becsüle
tes kulturmunkára az emberiség.

Ellenségeink még mindig da
cosak és hajthatatlanok. A népeik
nek beígért könnyű diadalok régen 
vérbe, szenvedésbe fúltak. Fegy
vereink — ha néha a szerencse 
feléjük is hajlik — nem tudják a 
győzelem döntő sikerét kivívni.

Miért hát e rettentő küzdelem, 
melynek minden perce vért, életet 
kivin? Hová lett a világ józan 
esze, mi ébreszti fel újra abból a 
mély álomból, amelybe most négy 
esztendeje merült? Kinek adhat 
ma még örömet a vérrel, gyász

szál megfizetett győzelem, amely- ezységat 
nek virága úgy sem a békéé?

Ezek a sorsdöntő kérdések 
kinoznak, amikor az olasz határ 
felé nézünk, ahol a Piave piros 
hullámait csapkodja a vihar és 
nyugatra figyelünk, ahonnan az 
emberi kultúra tragédiájának bor
zasztó zengését hallgatja a 'meg
dermedt vi'ág.

Mindenütt rendezik
a d o h á n y k io sz tá st, 
csak  U ih a iyb en  nem .

adjaDebreczenben mától a város 
ki a dohányjegyeket.

A dohánykiosztás terén, da
cára a sok hírlapi cikknek, ter
vezetnek, nagyon kevés változás 
észlelhető a kiosztás előnyére. 
Igaz ugyan, hogy hozzájuthatunk 
háborús adagra szabott kevés füs
tölnivalóhoz, azonban idővesztes
é g g e l, ácsorgással és gyakran 
tülekedéssel. A helyzetet akarjuk 
megjavítani, amidőn követendő 
példa gyanánt felhívjuk az illetékes 
tényezők figyelmét. Debrecen város 
előnyösen bevált logikus, alább 
következő ama eljárására, amelyet 
a dohánykiosztás terén követ

Augusztus 1-től kezdődőleg Deb
recenben dohányárukat és ptdig ci- 
gsrettadoháuyt, pipadohányt, ciga
rettát és szivart csakis az állandó 
lakással bíró, 18 évet betöltött pol 
gári állású férfiak és az állandóan 
ott állomásozó tiszti állományba tar
tozó katonai személyek kaphatnak, 
amennyiben eddig is rendesen dohá
nyoztak. Azok, akik nem dohányosok, 
fogyasztási igazolványt uem igényel 
hetnek. A pénzügyőrség e tekintet
ben szigorú ellenőrzést fog gya
korolni.

Az aiányos és igazságos elosztás 
céljából afeutfelsorolt dohányáruknak 
egy általáuos egysége állapittatik meg. 
CigareUadoháuyból egy gramm, pi
padohányból egy és fél gramm felel 
meg egy ilyen egységnek, egy darab 
szivar kettő egységnek felel meg. Ci
garettadohány alatt miudeu finom 
laskára vágott dohány értendő. Ez 
az átszámítási kulcs minden dohány- 
árusító helyen feltűnő helyen kifüg
gesztve tartandó.

A havoukinti elosztásra kerülő 
dohányárukra vonatkozólag a fentiek 
szerint állapitandók meg, hogy hány

tesz és a mutatkozó üsz- 
szegnek a kiadott fogyasztási igazol
ványok számához arányosítással ha
tározandó meg, hogy az illető hó
napra személy wnkint hány egység jut. 
Ez minden hónak elseje előtt a kir. 
pénzügy igazgatóság által fog közül
tetni.

így például, ha az állapittatik 
meg, hogy egy személyre 10 0  egy- 
ség jut, egy fogyasztási igazolványra 
lehet vásárolni 1 0 0  gramm cigaretta
dohányt, vagy 150 gramm pipado
hányt, vagy 125darabcigarettát, vagy 
50 darab szivart. Lehet azonban vá
sárolni egy fogyasztási igazolványra 
különböző árukat is a megfelelő egy
ségek szerint. Például a fenti 100 
egység mellett 50 gramm cigaretta 
dohányt, 20 darab cigarettát és 17 
darab szivart is.

A fogyasztási igazolványok az 
igényjogosultak részére az illetékes 
lisztiroda által adatnak ki, aki ez idő 
alatt fogyasztási igazolványát bo nem 
szerzi, az igényjogosultként figye 
lembe nem vétetik

A dohányáruso,k a jegyaékeket 
tartoznak a dohány nagy árudához be 
szolgáltatni, ahonnau az árut a kész
leteknek megfelelőig, a lehetőség 
szerint az igényeknek megfelelőig 
kapják meg.

A dohányárusok a beváltott fo 
gyasztási igazolványokat tartoznak 
a központi lisztirodába beszolgáltatni 
minden hónapban, ahol igazolványt 
kapnak arról, hogy hány egységünk 
megfelelő szelvényt adtak be. Ennek 
az igazolványnak a dobánynagyáru 
dába beszolgáltatása elinébeu fog
nak további, az elszámoltnak meg
felelő ellátmányt kapui.

Uj körorvosi 
körzetek lesznek.

A belügyminiszter leirata 
Zemplénvármegyéhez.

Nagyjeleutőségü küzegéségügyi 
intézkedésben tette meg a kezdemé
nyező lépést a belügyminiszer. A 
községeknek egészségügyi beosztását 
akarja szabály ózni. A körorvosok hely
telen elhelyezése eddig igen sok baj- 

k volt előidézője, mert igen sok
szor súlyos esetekben a kisebb köz
ségekben nem volt kéznél az orvos 
és raig meg lehetett találni, addig a 
beteg a legválságosabb helyzetbe 
került, sok esetben meg is halt.

Most a belügyminiszter est a 
kérdést úgy akarja rendeani, hogy 
az egészségügyi követelményeknek 
mindenben megfelelőleg nyerjenek 
elhelyezést a körorvosok. Zemplénme- 
gye alispánjához küldött leiratában 

megyére néave kér megfelelő 
javaslattételt. A közegészségügy Ál
talános rendezésében szükségessé fog 
válni — mondja a leirat — hogy a 
községek egésaségügyi (orvoii) be
osztása újabb megfontolás tárgyává 
tétessék. Az 1908. CXLVIII. t. c. 
rendelkezéséi alapján történt beosstáa 

múlthoz képest haladás volt ugyau 
az ország némely részében aaonban 
ez a beosztás a szerzett tapaistalatok 
és az időközben raindiukább előtérbe 
nyomuló egészségügyi követelmé
nyek szempontjából as orvosi szol- 
gálat terén többé nem felelhetett meg. 
Különösen ott lesi szükséges a be
osztásnak megváltoztatására, ahol 
még ma is olyan nagysaámu közsé
gek tartoznak egy-egy körre, hogy 
akár a közlekedés nehézségei, akár 
a lakosság lélekszáma miatt a köror
vos a maga hivatását eredményesen 
betölteni nem képes.

Azért tehát, mielőtt a minisster 
a kérdésben állást foglalna, szüksé
gesnek tartja, hogy tájékoaást sze
rezzen arról a mértékről, mely sze
rint a szóban forgó uj beosstáa ter
jedelme megállapítható legyen. Fel
hívja Zemplénmegye alispánját, hogy 
a főszolgabirak, járási orvosok és 
tiszti főorvos meghallgatásával tegyen 
tájékoztató jelentést arról, hogy a 
vármegyében miként lehetne a köz
ségi egészségügyi szolgálat beosztá
sát eredményesen rendezni. E jelen
tést augusztus 31 ig kéri a minisster 
hozzá beküldeni.

Ehhez a miniszteri leirathoz osu- 
pán azt a megjegyzést fütsük, hogy 
az ország közegészségügyének ápo
lásához nagyban hoaiátartozik as is, 
hogy a körorvosok megfelelő fizetést 
kapjanak, mert különben hiába tör
ténik meg az uj körzetbeosstás, száz
számra lesznek helységek, ahova — 
mint a múltban — a körorvosi állásra 
a csekély fiaetéa miatt egy pályázó 
seru fog akadni.

J lfa k u la tu ra -p a p ir
könyvnyomdánkban kapható.

SCHMIDT
a  d oh án ygyár m elle tti téren

vasárnap, augusztus hó 11-én 2 nagy Ünnepi előadás
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A  kormány

Hegyaljai bortermelők kül
döttsége a kormánynál. 

• •
Megalakul a borcsarnok.
Riport a kOldöttségjárásról.

Csütörtökön délelőtt tisztelgett 
a tokajhegyaljai borterme'ők kül
döttsége Bsruáth Béla képviselő 
vezetése alatt Bettiik István báró ál
lamtitkárnál, azután Wekerle minise 
terelnöknól. Úgy Bottlik, mint. We
kerle nagyon szívesen fogadta a kül 
döttséget, kijelentették, hogy a tör
tént intézkedések nem voltak a kor 
máuy szándékában és félreértésből 
történtek sajuálatos tapintatlanságok. 
A miuiszterelnök meggyőződött, hogy 
a történt hatósági intézkedések 8 hi 
vatalos jelentések tévesek.

Intézkedett, hogy a hatósági el
járás olyan irányban ne folytatódjék 
h hogy az adó (tatásnál is a legna
gyobb tapintattal járjanak el, a le
tartóztatásokat, házkutatásokat mel
lőzzék.

Hangsúlyozta Wekerle, hogy a 
kormány egyáltalában nem kívánja 
leszállítani a borárakat. Sőt ellenke
zőleg nagyon kívánatosnak tartja, 
hogy különösen a tokaji borok ára 
minél jobban emelkedjék, mert bor
kivitellel akaija javítani az ország 
valutáját.

A sátoraljaújhelyi borbörze ál
landósítását nagyon helyesli, a maga 
részéről támogatja, s felkérte a kül
döttséget, hogy erről minél előbb 
részletesen kidolgozott tervet adjon 
át neki,

Bottlik államtitkár kijelentése 
szerint a kormány rövidesen rende
letét ád ki, amely félreértés elhári- 
tása végett határozottan megállapítja 
hogy a tokaji bor nem közszükség- 
leti oikk s igy a tokaji bor árának 
emelése nem lehet árdrágítás.

A küldöttség nagy örömmel s 
megelégedéssel fogadta ezeket a ki
jelentéseket.
Alakítsuk meg a borcsarnokot.

tárgyalások orodniónyekép, 
Sátoraljaújhelyben ogy

elhatároztuk

tokajhegyaljai borcsarnok
létesítését, mely ogyosülotbeu a tarmolői 

ikodői érdekok védelmezőjét és aés keresi
legitim borkoreskedolem szervét és irányí
tását óhajtjuk megteremteni,

Aat óhajtjuk, hogy • tömörülésben

F elh ív á s -
Tokajhegyalja szőlőbirtokosaihoz, 

borkereskedőihez!
Tokajhegyalja bortermelésének érté

kesítése, a legitim kereskedelem szabad
ságának ős zavartalanságának kérdésével 
szoros összefüggésbon van.

Tokajhogyalja szőlőbirtokosai csak az 
itben nézni 1 

iÜvŐ elő, ha i
badon és zavartalanul viheti borainkat a 
kívánatos piacok fogyasztóihoz.

A nagy tőkebefektetéssel s óriási erő
feszítéssel reconstruált Hogyalja a folyton 
emelkodő termelési költségekkel fokozott 
kookázatot csak úgy viselheti el, ha

rejlő orkölcsi erő a szőlősgazdák anyagi 
érdekeit szolgálja, az arra jogosult es 
hivatott kereskedőknek a mai háborús 
kivételes törvények uralma alatt is, a 
szabad és zavartalan keroskcdelom folyta
tásában minden zaklatástól való mentes
séget s azoktcal szemben hatósági védel
met nyújtson. Ezen egyesületet tartjuk 
hivatottnak arra, hogy a borkereskedelem 
terőro tolongott hívatlanokat lehetőleg 
távol tartsa, a felburjanzott kinövésüktől 
a kereskedelmet megtisztítsa s ezzel a 
szakmabeli, tisztességes, mogbizható bor
kereskedőknek általános közgazdasági és 
magyar nemzeti szempontból áldásos, köz
hasznú működését eredményessé és meg
becsültté tegye.

A tormelők és kereskedők ilyen tö
mörülését alkalmasnak tartjuk ezon ma
gasabb orkölcsi és anyagi célok eredmé
nyes és bolyos szolgálatára, m iért is fel
kérjük a termelőket és kereskedőket, 
hogy ezen aláírási ív aláírásával rokon- 
gondolkozásukat bizonyítani és az alaki- 
tandő tokajhogyaljai borcsarnok tagjai 
közzé belépni méltóztassanak.

Egyidojülog van szerencsénk meghívni 
a Sátoraljaujhelybon, a városháza tanács
termében 1918. augusztus 15-én d. o. 10 
órakor megtartandó alakuló gyűlésünkre.

Sátoraljaújhely, 1918. augusztus 7.
Hazafis tisztelőitől

,,M agyar U rib o ro k "  to k a jh e g y a lja i 
r»«i*véuy tá rs a s á g :

ti k iv ite li

C sajka E n d re  
Dr. L ig e ti Jó z se f  
D r. K e lln e r tío ina 
D r. H aas  t íe r tu la n  
B ilim en  féld A dolf 
H rab ő czy  K álm án 
F u c h s  J e n ő  
G ya rm a tit y  B éla  
D r. H udali ta ráu l 
M en to r B ála  
D r. U uasw uyai Z ó»6

D r. M odossy  K iss  E rn ő  
sz ig e ti B a riu s  J á n o s  
K lábor Mór 
D r. O rosz D ezső  
P in té r  Is tv á n  
B o ro n k a y  L ász ló  
B o ro u k a i F a rk a s  
K iu e se sy  P é te r  1 
D am jau o v io s  Á g o s to n  
i lö n c tis  D ezsS  
T liu rá u e z k y  László

HÍ REK
—  Károly király gyermek- 

nyaraltatása (folyt.) Névjegy
zéke azon Erdőbénye községbeli 
vendéglátó családoknak akik ausz
triai gyermekeket vesznek maguk
hoz, őket jószivvel látják és úgy 
bánnak velük, hogy a magyar 
emberről, magyar hazáról a leg
jobb emléket fogják magukkal 
vinni :

Danyi József, A?bej Gyu’a, Klein 
Iguác, lloHHnfc'd L'jos, Kastély Mik 
lós, Weis Jakab, Turján György, 
Pándi Lajos, Ivaticsó Józsefné, Hor 
válh lstváf», BaIázs J ínos, Gál Szálló 
József, Kraszuukei Lajos, Szilágyi 
József, Friodmann Mór, Miklósy Géza, 
Gaal Ignác, Weinslook József, Sípos, 
Gyu'a, Lavotha litván, Dr. Asztalos 
Kálinál), Gaal Lzjosnó, Csorba István, 
Tatár Józsi f, özv. Szepesi Istvánná, 
Czakó Mihályné, Movakovics András, 
Fried Ignác, lfj. Balogh József, Márton 
János, Nagy Károly, B c< Simuoioé, 
Gunh r I I ’rrnano, Kaku?ák J.ínosné, 
Lesznyák Hóhért, Maliosky József, 
Gaal Dánie', Gtr iczai István, KI-in
Józs f, Rólli A'ad ’r. Genahár Imre, 

esetben nézhetnek reménnyel egy szebb Ketiyizlei Mihály, Ország Józsefeié*
j Mátyási Józsefnó, Svunkner Gyuáné,

közhatóságok jóakaratai támogatásán kívül 
' i  kereskedő érdekeltség szor-n tennslő és

vezkedve tömörül a legitim kereskedelem
szabadságának és zavartalanságának intéz
ményes biztosítására.

Á legutóbbi időkben tapasztalt sző
rű jelenségek a kereskodelein megbé

nítására és ezzel a borral összefüggő küz-
fgazdasági érdekek egész mezején vészé- 
yes rombi *' ’lyes rombolásokra vezettek.

A  megye és város vezetőivel folytatott

Erdélyi J  Szs f ió, Ba'ogh G 'z», Ma- 
jérik litván, Márton Józsof, Sikerie 
Gns/dáv, G tál íiuréné, S kátori Dá
niel, Kasöai János, Pincér II rimun, 
Kolozsi Imre, Biró Pa!, Moskovics 
Miksa, Katuják Józsofn^, T. Nagy 
Barna, Schvenkner Károly, Kvancz 
Andrásáé, Winklcr Izidor, Id. Márton 
János, Gial Károly, Dropko János, 
Mészáros Józsefué, Szűcs Ella és 
Sára.

— Tanítói kinevezés. Papp Antal 
munkáosegy házmegyei püspök Seser
őik András okleveles kántortanitót a 
hardiosai görög kathoiikus egyházhoz 
káutortanitóvá nevezte ki.

— Parancsra borotválják a sátor
aljaújhelyi katonai rendőrségen a ka
tonák szakálát. Hogyan dolgozik az uj 
parancsnok? címmel lapunk múlt évi 
október 13 ik számában Láuci Aladár 
tokából egy közlemény jelent meg, 
a mely az akkori időben a katonai 
rendőrségen uralkodó ferde viszonyo
sat tette jogos kritika tárgyává. A 
körültekintő tárgyi.adóssággal meg
holt cikk eliuotidolta, hogy a kato
nai rendőrség uj parancsnoka töb
bek között molesztálta a harctérről 
rövid szabadságra érkező tiszteket 
és katonákat előírás ellenes öltözkö
déseikért, hogy az uj parancsnok a 
kát. rendőrséghez beosztott idős se-

dszolgáiatos népfelkelődtől myg- 
vo ta a kint lakhatási engedélyt és 
hogy végül elfogatott három az ut
cán gyanútlanul sétáló 42 éven felü i 
szakáit viselő népfelkelőt, felvitette 
őket a katonai rendőrségre és erővel 
leborotváltatta a .szakágakat. A sátor 
aljxujhelyi staciouskommandó felje
lentése folytát?, nyomtatvány utján 
e követett rágalmazás vétsége miatt 
eljárás induR meg Linói Aladár el
len. A vizsgálat folyama alatt a ki
hallgatott tanuk beigazolták a ciak- 
ben foglaltakat, a mire az ügyészség 
a vádat elejtette. Deme László fő
hadnagy a katonai rendőrség akkori 
parancsnoka a megjelölt határidő 
alatt a vád képviseletét át nem vette 
miért a sátoraljaújhelyi kir. törvény
szék vizsgálóbirája V. 2901/20—917 
sz. végzésévé! Láoci Aladár eilen a 
vizsgálatot jogerősen megszüntette. .

— A vármegye háborús ember
áldozata. A honvédelmi miniszter 
reuda etet intézett a var negyéhez és 
azt kívánja ebben, hogy az 1913. évi 
ujonc,u,alékok. végleges számbevó 
telének időpontjától a múlt év vé
géig, tehut a háborúi évek alatt 
foganatosított sorozások ered uényét 
.szerezze be a sorozó járási tisztvi
selőktől az alispán és jelenlse azt a 
honvédelmi miniszternek. A várme
gye eiuberáld ;zatáuak az összeírása 
most fo:yik.

— Megkell házasodni. A kormány 
törvényjavaslatot dolgozott ki, mely
nek célja a házasságkötések szapo- 
rod ísának biztosítása. Az annyira 
szükséges törvényjavaslat megköny- 
nyiti a cs«!ád*lapitást, intézkedik 
az anyák véd timórő , segélyezi a 
több gyermekes szülő <ef. E törvény- 
javasbtban a kormány szembeszáll 
az olt-rjudt egykerendszerr-ü s úgy 
tervezi, hogy az egy gyermekes szü 
lök f iKsvagyona a?. államra szál!, A 
törvényjavaslat az agglegényekre is 
kiterjeszkedik, a kikre magas notlen- 
ségi adót vet s tfc/.el jórészt befel
legzett az agglegényi sivár életnek 
Most már igazán csak a kény szer
házasság marad még hátra.

— A Péter Pál napi Vörös Kereszt 
gyűjtésről, amely a kedvezőtlen idő
járás miatt halasztást szenvedett, az 
elnökség a következőkben teszi közó

elszámolását: A gyűjtés eredménye 
4779 kor. Hitelbank rt. 250, Sátoralja. 
újhelyi Polgári Takarékpénztár és- 
Hitelegylet 100, Zerapléuraegyei Ke- 
resked Imi-, Ipar- ás Hitelbank 200, 
Mezőgazdasági Bank 200, Sátoralja
újhelyi Népbank mint Takarékpénz
tár 100, Központi Takarékpénztár 
100, Sátoraljaújhelyi Takarékpénztár 
100, Megyei Általáuos Bank 100, 
Kroó József G0, Halász József 20. 
Az urnáknál történt nagyobb ado
mányok, melyek a kimutatott össze
gei ben bennfoglaltatnak, a követke
ződ : Béna Árpádné 100, Lányi 
Jeuőné lüO gr. Wallis Gyulánó 100 
Ambrózy Ágoston 20. A nagy terap’oru 
előtti uniónál befolyt 254 kor. Urna- 
felügyelő*. Ilaidinger Ágostonná, Évvn 
Ödönné, segédkezett gróf Festetich 
Júlia, Antalóczy Böske. A vasútnál 
befolyt 777 korona. Urnafelügyelő: 
Dóvuy Lajosnó, Boross Lász*óuét 
segédkezett dr. Davidovits Jenőné, 
Jelenek Ádámné, Ferber Lili, Jelenek 
Aranka, Dévay Ella. A Széchenyi 
kávéház előtii urnánál befolyt 273 K. 
Urnafelügyelő: Hornyay Béláué,
Eperjessy Ferencué, segédk. Tátray 
Gabi, Hornyay Mártha, Évva Bözsi, 
Löcherer B iba, Lábas Bóláné, Hajós 
Púi, Diószeghy Klára, Pilissy Béláué. 
A Központi kávéhá* előtti urnánál 
befolyt 324 korona. Urnafelügyelő: 
Jenes Árpádné, Éhlert Gyuláué, 
Hegedeös Jolly és Klára, Jeues 
Boriska, Éhlert Jelma. (Folyt, köv.)

— A rendőrkapitányi hivatal közli,
hogy ami nap'ól kezdődőleg a l:i/a- 
talos órák délelőtt 8 tói délután 2 
óráig tartanak. Az ügyletes szolga
lat kezdődik délután 2 órakor és 
tart másnap reggel 6 óráig. Panaszok, 
fTjehviléaük tehát a nap bármoly 
órájában elfogadtatnak.

— A legelők kihasználása. Leg
utóbb megjelent kormányrendelet ér
telmében tiz kataszteri holduál na
gyobb legelőt vagy kaszál ót haszonbér
be adni, vagy kihasználását átengedni 
csak a hatóság hozzájárulásával lehet. 
A hozzájárulást bármelyik fél kér
heti. A döntés ellen egyszer lehet 
felebbeziii a földmivelésügyi ra nisz- 
terhez. A hatóság a bérbeadáshoz 
való hozzájárulását feltételekhez is 
kötheti. Azokon a legelőkön és ka
szálókon, melyeknek füterméaét tu 
lajdonosaik ki nem h s-naljá1 , a ter
més biztosítása végett a hatóság te 
heti meg a szükséges intézkedéseket 
Ezek a rendelkezések nem vonatkoz
nak olyan fiitermelő területekre, me
lyek termésének célirányos kihasz
nálását előzőleg megkötött üzletek 
alapján már megkezdték.

Felelős szerkesztő: Laideamaon Miksa, 
Szerkesztő: György Lajos.

Vörös kőrisjából készült
3 szoba bútor (ebédlő, url- 
szoba és háló) függöny, sző
nyeg és konyhaberendezéssel

40,000 K.-ért eladó.
Bővebbet a kiadóhivatalban.

Ház eladó
Kazinczy-utcza 136-ik szám 
alatt egy utcai és egy udvari 
1 szoba, konyhából állő laká
sokkal, mellékhelyiségekkel.

f i
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A tokaji borvidék 
szölöbirtokosságának figyelm ébe!

I
^ hozzánk érkezett levelekből meggyőződtünk arról, hogy borvidékünk több szőlőbirtokosa külön- 

bozó okok miatt az 1918-ik szüretre nem láthatta el magát a szükséges hordókkal. Szőlőbirtokosaink és 
tagjaink fontos éidekeit szemelőtt tartva, miután a német kormány ez ideig — dacára állandó utánjárásunknak — 
a hordógyári munkagépek behozatalát a mai napig nem engedélyezte, elhatároztuk, hogy szőlőbirtokosaink 
és tagjaink nehéz helyzetén a rendelkezésünkre álló módon és eszközökkel enyhíteni igyekszünk, a birtokunk
ban levő hordó-dongákból, továbbá az általunk készített és készítendő hordókból a tarczali vincellérképezdei 
igazgatóság által megállapított arányban adunk a következő ár és feltételek mellett:

1. A dongának akója ab. Sárospatak gyártelep 15 K.
Dongát csak az a szőlőbirtokos kaphat, aki községi előljárósági és főszolgabírói bizonyítvánnyal 

igazolja, hogy abroncsvassal rendelkezik s a dongát az 1918-ik szüretre feldolgoztatni képes.
2. A  hordónak literje ab. Sárospatak gyártelep á 1 kor. 60 fillér. Miután úgy a nagyméltóságu 

m. kir. földművelésügyi miniszter urnák, mint szövetkezetünknek az a célja, hogy a tokaji borvidéki szőlő- 
birtokosság hordó-szükségletét kielégítse s Így megakadályozni igyekszünk az általunk kiadott hordódongákkal 
és hordóval való minden visszaélést, épen ezért mindenki, aki hordót és dongát kíván kapni, a nagyméltóságu 
m. kir. földmivelésügyi Miniszter urnák 23020/1917. számú rendelete alapján tartozik a következő kötelező 
nyilatkozatot kiállítani:

Kötelező nyilatkozat:
4

Alólirott a nagyméltóságu m. kir. földmivelésügyi Miniszter urnák 23020/1917. sz. rendelete alapján 
tudomásul veszem, hogy a „Tokaj-Hegyaljai Szőlősgazdák Törkölyfőző Szövetkezettől" átvett hordódongát 
csakis saját termésű mustnak, illetve bornak elraktározására szolgáló hordó készítésére forditom, illetve az 
átvett hordót a saját termésű mustom vagy borom elraktározására használom. Ha a nekem átadott donga 
vagy hordó, vagy annak egyrésze bármi oknál fogva a folyó évben feleslegessé válik, azt tartozom a Tokaj- 
Hegyaljai Szőlősgazdák Törkölyföző Szövetkezetének sárospataki, ntádi, tokaji és sátoraljaújhelyi beváltó 
telepein az általam fizetett egységár mellett, használat előtt kifogástalan állapotban átszolgáltatni, hogy azt 
szövetkezetünk annak a termelőnek adhassa át, akinek arra tényleg szüksége van. Tudomásul veszem, hogy 
sem a dongát, illetőleg hordót másnak, mint szövetkezetünknek átadni, sem a hordót a borral együtt —  a 
nagyméltságu m. kir. földmivelésügyi Miniszter ur előzetes engedélye nélkül —- eladni nem szabad. Ennek 
folytán kötelezőleg kijelentem s ennek bizonyságául jelen nyilatkozatot két hitelt érdemlő tanú előtt aláírom, 
hogy az e nyilatkozatban foglalt tilalomnak megszegése esetén az eladott vagy másként elidegenített hordóért, 
vagy dongáért hektoliterenkint 100 K., azaz egyszáz korona bírságot fizetek a m. kir. államkincstár javára a Tokaj- 
Hegyaljai Törkölyfőző Szövetkezet pénztárába. Per esetén kiköttetik a sátoraljaújhelyi kir. járásbíróság illetékessége

................ :..................1918. é v i...........................  hó......... nap.
Ezeket a.tilalmakat azért állította fel a többször hivatkozott miniszteri rendelet, mert semmi kilátás 

sem nyújtható arra nézve, hogy jövőre is lehetséges lesz a szőlőbirtokosoknak hasonló módon dongát vagy 
hordót juttatni. A szőlőbirtokosságnak tehát saját érdeke is, hogy a nyilatkozatban foglalt tilalmak mindenki 
által betartassanak.

Abroncsvasat most még nem biztosíthatunk, de felterjesztést tettünk, hogy a szükséges abroncsvasat 
megkapjuk, ha sikerül, melyért felelősséget nem vállalhatunk, úgy azt a szükséges mennyiségben szintén 
rendelkezésre bocsátjuk a szőlőbirtokosságnak.

Miután minden szőlőbirtokos csak a rendelkezésünkre álló hordó és donga mennyiségének meg
felelő arányban  kaphat dongát, illetve hordót, kérjük az érdekelteket, hogy a tarczali vinczellériskola 
igazgatósága által igazolt donga, illetve hordómennyiséget f. é v i a u g u sz tu s  h é  3 0 - ig  központi irodánkba 
Sárospatak, annyival inkább is jelentse be, mert későbbi bejelentések a rendelkezésünkre álló hordódonga, 
illetve hordó felosztása miatt figyelembe vehetők nem lesznek.

Sárospatak, 1918. évi julius hó 27.

Tokajhegyaljai Szőlősgazdák lörkölyfőző Szövetkezeiének
igazgatósága.



FELSOMAGYARORSZAGI HÍRLAP Szombat, augusztus 10.

L,SIGORIN“
1 9 9  csoda'gyorflasággul irtja

a poloskát |
Kis üveg 4 K. Nagy üveg 16 K. 

Fecskendő 2 korona.
Sátoraljaújhelyben kapható: 

KLUBÉ R JENŐ illatszert árában. 
Magyarországi főraktár:

REMÉMY-ijEívizertar Pécs.

59. txém (4)

Vlszketeg
ős mindennemű bCrbaj, úgymint rüh, 
tömör, fekély, daganat ás sebek gyó
gyítására a legbiztosabb és loggyor. 
sabban ható szer a

Boróka kenőcs.
Nem pisakit és teljesen szagtalan. 
Ma mar minden házban nélkülözhe
tetlen. Kis tégely 3 kor Nagy tégely
5 kor. Családi tégely 
való BORÓKA-SZAP1PAN 5 korona.

Arcbőre szép lesz,
fiatalos, üde bájt kölcsönöz, minden 
arotisztátlanságot, szeplűt, májfoltot, 
orrvörösséget nyomtalanul elmu
laszt az

„yiranyvirág-krém“
Próbatégely 5 kor., nagy tégely 10 
kor. Hozzávaló szappan 5 kor. 80 f. 
.Aranyvirág-puder“ fehér, rózsa és 

krém színben 5 korona. 
Készíti- GERÖ SÁNDOR gyógyszerész 
Nagykőről. — Sátoraljaújhelyen kap
ható : Éhiert Gyula, Galambos Béla, 
Kádár Gyula gyógyszertárában ős 

Hrabéozy Kálmán drogueriájában.

Viszketegséget, Somért, Rüht
a leggyorsabban elmulasztja a 
dr. Plesoh-féle eredeti, törvé
ny esen védett

Skaboform-Kenőcs
Nincs szag*, nem pisákit. Min
dig eredeti pecsétes Dr. Plesch- 
félét kérjünk, f’rdbatégely 3 K, 
nagy tégely 5 kor., családi 
adag 12 K. — Sátoraljaújhely 

és vidéke részére főraktár:
Kádár Gyula gyógyszertárában,  

Sátoral jaújhelyen.
Vételnél a „Skaboform" védjegyre 

ügyeljünk.

. . F O T O ”
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NAGYBA* -  KICSINYBEN.

Árverési hirdetmény.
Alólirott Honig Jenő borkereskedő,, nyíregyházai lakos 

közhírré teszi, hogy az általa Bruckstein Izrael és Gold- 
berger Lajos nyíregyházai lakos borkereskedőnek eladott, 
azonban a vevők által ki nem fizetett mintegy 800 hekto
liter 1917. évi termésű, egyszer lehúzott tolcsvai termésű 
bor, hordóval együtt, To lcsv in  a Dessewfly-féle pincében
1918. évi a u g u sz tu s  14. (tiz e n n e g y e d ik é n ) 
d é lu tá n  2  (kettő ) ó ra k o r  Polereczky Kálmán tokaji 
kir. közjegyző közbenjötte mellett, a kereskedelmi törvény 
;)52. §-a alapján megtartandó nyilvános árverésen, neve
zett késedelmes vevők költségére, kárára és veszélyére 
készpénzfizetés mellett, egy tömegben a legtöbbet Ígérő
nek a becsiron alul is el fog adatni.

Kikiáltási ára hektoliterenkint hordóval együtt 2400 
korona, bánatpénz 100,000 (egyszázezer) korona. A  bor 
az árverés napján azonnal átveendő és az egész vételár 
azonnal kifizetendő, mert különben a bánatpénz az árve- 
reltető javára elvész.

A  bor szeptember 1 ig a pincékből feltétlenül elszál
lítandó, mert a pincéket a vevő csak addig has»nílhatjt 
díjtalanul.

A  vételi illetéket a vevő viseli, az eladó semmi 
felelősséget nem vállal.

A  bor Tolcsván Déssetvffy és Lichtmann féle két 
pincében van elhelyezve, hol az árverés megkezdése előtt 
megtekinthető

Tokajban,  1918. augusztus hó 9-én.

H ó n ig  Jen ő ,
borkereskedő, nyíregyházai lakos.

g ’e v r E / g — — - x -

Landesmann N. és Társa
=  könyvnyomdája és papirkereskedése =  
SÁTO R ALJAÚ JH ELY , KAZINCZY-UTCA 5. SZ.

n

Levélpapírok, számlák, fal
ragaszok, meghívók, név
jegyek és egyébb nyomdai
munkák a legpontosabban

készíttetnek.

„Felsömagyarországi Hírlap”  kiadóhivatala.
tsufonszán 10 Hirdetések felvétetnek. telefonszAm io

Nyomatott Landesmann Miksa és Társa könyvnyomdájában Sátoraljaújhely,
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