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A béke felé

ezres bankóval, 150 koronás ár ban. minden tagját. A felemelésért nem
vett pénztárcája ll'ous 200-tól 500 kell személyesen jelentkezni, hanem
koronáig, fogadómba selyemzzerü hivatalból vizsgálják, meg az, össat*?
iiagyfontosságu lépést tettünk.
'könnyű anyagból 1475 korona, boa írási. A gyermekeket seiu kell újból
—
szopt.
18.
Nemcsak a megmozdulás ténye
850 korona és egy közepes minőségű összeiratui, mert a mostaniak a Tel
Abból az alkalomból, hogy a
teszi reánk, de az egész világra
szörmekabát 5000 koroua. Békében eméit segélyre feltétlenül igénnyel
nézve is jelentőségteljessé ezt az keresd<j<'ík kötelesek a kirakatokba ennyi pénzért a kabáthoz még egy bírnak és pedig, akik 1917. október
újabb akciót, de az a körülmény tett árut az árakkal ollátni, sétára házat is lehetett venni. A grenadin- elseje előtt is részesültek segélyben,
is, liogy itt minálunk indult meg iudu Inuk, hogy megtanul mányozzuk uak méterje 80 korona, szinehagyott 1917. október 1 tői visazamenőlag
az akc:ó. A mi külügyi hivatalunk a helybeli árakat,
fór ajour harisnya 52 korona; ez kapják a felemelt segélyt, azok pedig,
E őre el voltu ik készülve nagy legalább békebeli áru. A golf-kabát
szánta rá magát a kezdeménye
a l i k 1917. október elseje utAp jutot
árakra,
hisz
a
háború
ötödik
évében
zésre és hogy önállóan törekszik
1000 korona, utazósapba 40 korona, tak hozzá, attól a naptól kezdve
vagyunk
;
l
u
a
paraszt
nem
rostéi
a gyönyörű cél felé, az ugyan
velour. vagy filc női kalap minden kapják. A rokkanttá vált tiszthelyet
nem biztosítja még a sikert, de egy tyúktojásért. 70 fillért kérni, miért disz nélkül annyiba kerül, mint más tesek s az elesett vagy meghalt
két dolgot mindenesetre bizonyít. rösteljen a kereskedő egy nyakken kor egy h'zott sertés. Aki az olcsói tiszthelyettesek ideiglenes segélye
díjszabás mellett, utazásra száuja el beszüntetendő augusztus végén, az
Bizonyltja elsősorban azt, hogy dőért 40—50 Vorouát követelni.
Tanú mány-utunkat a Főtéren magát és a fenti kincsek osoraago-.
életben levő tiszthelyettesek hadi'
elég erősnek érzi magát arra,
kezdtük, meg. Az illető iizlettu'ajdo- lásához egy bőföodüt is akar, az. segélye megmarad. A családok, a
hogy segítség nélkül is k’sérelhesse
uoaok neveit elhallgatjuk, csupán legalább is tizenkét drb. százkoronást melyek 1000 koronánál kevesebb
meg megmozdítani azt a rettentő
kirakatuk diszuóságait említjük meg. olvasson le az elárusító asztalára.
ideiglenes segélyt kaptak, most leg
kősziklát, amely a világ lelkiisme
A6 egyik, kirakatban mindenféle
A mellékutcákban húzódoznak a alább 1000 koronát kell, hogy kap
reten bever és az egész emberiség
csecse-becse és másnemű luxus-cikk kereskedők az árumegj^löléstő'. Ahol janak.
életörömét összezu ta, másodsor
volt kipakolva. Egy öngyújtó ára kiírják, ott versenyre kehiek főtéri,
A fel ifinélt segélyről az árvák
ban pedig azt, hogy mennyire
5—15 kor , egy borotva 00*—70 kor. •kollegáikkal. Nem lefelé, hauem fel
könyvecskét kapngk. A felemelt V*.megrendithetlen a szövetségesek
A mánk szomszédja rálicitál ezekre felé menő irányzattá1.
gély a következő :
nek egymáshoz való bizalma. Mert
a maximilatlan á r a i n , mert itt egy
Be is szüntettük tanulraányihunÉvi 96 korona segély atyátlau
a mi külügyi hivatalunk ugyan
pár rongy cipőfűző 0 korona, egy ^cat csakhamar, mert arra a tapaszta árváknak, törv ényeseknek és törvény
önállóan egyengeti az érintkezés
pár üvegből készült kézelőgomb 27 latra jöttünk, hogy ez a kirakali teleneknek egyformán, az árva fiuk
Útját az ántánt államai felé, de a
wor., parrtiiu testeit vízből 70 kor.
ármegjelölő rendelkezés azonkívül, nál 17, a leányoknál 14 éves korig.
németek tudtával és b deegyezéÁm ezek csak gyenge sóhajtások hogy céltalan, alkalmat adott a keÉvi 192 kor. a szülőtien árvák
sével, tehát olyan előzetes meg
és eltörpülnek a férfi és női divat teftkedőkuek arra, hogy egymást nak, ha csak 1—2 árva van. 132 kor.,
beszélések alapján, amelyek csak
cikkek, szükségleti árúk árának buzdítsák az árak fölfelé való hajlá iia több árva van.
az akció technikájából kapcsolták
osimboraszos magassága mellett. Va súra. Eddig egy főtéri kereskedő nem
Évi 144 koroua, házasságon kívül
ki a németek diplomáciáját, de
lamikor ékszerüzletekben láthattunk hitte azt, ha valaki a Rákóczi u'cában született árváknak, ha az ö%vegyu^k
nem az eredményeiből is és nem
olyan árakat, amilyennel most fenti pl. egy női b üzért 250 koronát kér . katonai nyugdija van és segélyt is
azokból a kötelezettségekből sem,
cinkeket jegyzik.
Most ott van kifüggesztve a kirakat kap.
amelyeket természetszerűen a n é 
Az a férfi vagy nő, akinek tár bau. Ha pedig ott az a b uz 250 K.,
Évi 264 korona házasságon kívül
metek is vállalnak, ha az ántánt
sadalmi állásához mérten keli öltöz akkor a főtéri fúiyes üzletben miért született árvák részére, akiket az el
most engedni találna a felhívásnak.
ködni, kétségbeesetten áll meg a ne legyen 350 korona. KÖrülbe;ül igy esett tartott el, 1—2 árvánál ha több
A külügyminiszter felszólítása
magas árak előtt. Egy vászon ing alakú nak ki a kényszer árjelölés árai, van, 204 kor., fiuknál 16, leányoknál
annyira nyílt és egyenes, hogy
gallér, ha egyáltalán kapható 4—6 amelynek o<ak a közönség issza meg 14 éves korig.
egészen hatástalanul még akkor
korona. A legrosszabb selyemből a levét.
A lendületet a miniszter a leg
sem maradhat, ha nem is hozza
készü t nyakkendő sem kapható 20
sürgősebben végrebajtandóuzk jelenti
meg a rögtönös békekészséget.
koronán a u . A jobb selyemkor dókért
A segélyösszegek, mint láthatók,
Túlzott reményeket bizonyára nem 40, 50, sőt 60 koronát is követeinek.
az 1917. évi viszonyokhoz vaunak
táplál maga a külügyi hivatal sem, Kézelőnek párja még az olcsóság
mérve, azóta azonban ^z élet meg
ez már abból is látszik, hogy igen
közé tartozik és vászon iugmell —
drágult s a segélyek, alighanem re
• •
gondosan vigyázott arra, hogy a azelőtt 1 korona volt az ára — 8 - 1 0
vízióra szorulnak.
szükséges óvatosságot ne tévessze korcuáért kapható. Azelőtt egész
At elesett, eltűnt és meghalt
szem elől. Valam ennyi hadviselőt
katonák
árvái
felemelt
hadi
inget kdtak ennyi pénzért. Ma az
— barátot és ellenséget egyaránt —
segélyt fognak kapni.
ingnek legolcsóbb ára 90 korona és
egy előtte járhatónak mutatkozó
^
— szept. 18.
az ing olyan minőségű, amilyet bé
útra utalván, azt javasolja, hogy kében csak a legszegényebb munkás
-- Megyegyülói lesz 24-én, »
Sürgős és jelentős leiratot kapott
szabad eszmecserében vizsgálják
a város, amelyet régen várt sok árva, tárgysorozat fontosabb pontjai g kö
ember vásárolt.
meg együttesen, vájjon megvan
A férfikeztyiik alig fizethetők .kiknek apját és anyját kvitté a vetkezők : A vármegye 1919. éyi a
nak-e a mai helyzetben' azok az meg. Közönséges szarvasbőrkezty Uérl ■háború pusztité vihara. Sorsuk ezzel költségelűiráuyaata. A vármegye 1919előfeltételek, amelyek a b ík e tir- 45 —60 koronát kérnek, ülaoékeztyüt a felirattal fordult jobbra.
évi közúti kttltségelőiránya»ta. A vár
gyalisok m ielőbbi megindítását 80 koronán a ’u' nem adnak. CérnaAz 191”. évi IX. t.-c. 6. § a a megye tieali nyugdijlap 1919. évi
kilátással biztatónak mutálják.
keztyünek „osak" 20 korona az ára. háború alatt és a háború következ költségelőirányzata. A vármegyei ktisA magyar és osztrák külügyi A minőséget jobb nem nézni, akár tében elesett, eltűnt, meghalt s a élelmezési alap 1910—1917. évi saákormány valamennyi hadviselő ál hányszor megtörténik, hogy az első katonaság legénységi állományához madása. Az alispán évnegyedae je 
lamnak küldte meg ezt a jegyzékét felhúzásnál szófszakad.
tartozó magyar állampolgárok gyer lentése. Zombor saab. kir, város át
és valamennyit egy semleges kül
Tartósabb használhatóságot Ígérő mekeinek ideiglenes évi segélyét Fel- irata, Zita királynő őfelségéről ter
földi helyen tartandó bizalmas és Eérfika'apokat 65 koronás árban áru emelte.
jesztett rágalmak visszautasítása tár
nem kötelező megbeszélésre hívta
A belügyminiszter most >0000. gyában. Budapest székesfőváros áti
sítanak. Ezek rossz, kombinált nemez
rata, közjéléti minisztérium szerve
meg abban.
ből készülnek. Egy jó lodenk^lapnak, számú rendeletével ennek az üdvös
Akárm i lesz is ennek a lépés ha ugyan kaphaló, 100 koronánál törvénynek végrehajtását megkez zése tár-gyábzo. D eb recen „ a b . kir.
város átirata, a rendőrség giiamostnek az eredménye, Magyarország
magasabb zz ára. Finom kalap ára dette s a belügyminiszter e rendele
tása tárgyában. Sagged sz|b. kir. vá
közvéleményétől csak elismerést
tét
a
városnak
végrehajtás
végett
150 koronánál kezdődik.
ros Atirsla, a közszolgálati glkalraavárhat érte.
Aki női ruhaneműt vagy „elen raegküldütte.
A rendelet kimondja, hogy a aottak segélyeaése tárgyáb|,|. Qyőr
gedhetetlen" divatcikket akar vásá
vármegye átirata, a takangáuyuerolni, anuak ugyancsak telve legyen felemelt évi segély megilleti « család

A hadiárvák
jobb sorsba jutnak.

HÍREK.

i
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miiek és élőm kivitelenek megtiltás*
ée « jelenlegi tekarméuy-rendtier
megváltiiitetáae tárgyában V.sspréra
vármegye átirata, a lituaatályniáanál
alkalmáénak talált lóvakárt járd t i 
ntáin üaeregeknek nem ®* ueetályü■áe, hanem a Inbehiváe ideje szerinti
forgalmi árban leendő naegállapitása
tárgyában, Veaaprám is Seolnokdoboka vármegye átirata, a kíiralkalmaanttak megélhetési visionyainak
gyors áa gyükefes rendezése tárgyá
ban etb.

—- Széchényl-Wolkenstein
g ró fi p ár ünneplése. Köztudo
mású, hogy a S zéchényi-Wolkenstein gróli pár, a gról megrongált
egésxségének helyreillitisa céljából
mintegy hár om hónapp al ezelőtt
fürdőre utazott. A fürdőzés j ó té k o 
nyan h ato tt ugyannyira, hogy e hó
2 5 - é n a legjobb géeszsé g b en vette
át a grófi pár, a dohánygyári Vörös
Kereszt kórház vezetését. K i t az
ö rv en d etes vasárna pot a kórház
ápoltjai,vezényeltjei emlékezetessé
akarván tenni, m eleg ünnepeltetésb en részesítették Széchén) i Wol
kenstein gróíékat. A vezényeltek
ürömét Dr. Bell Jenő népielkelő,
a b e t e g e k háláját pedig Galambos
S án d o r unk. szakaszvezető lendti
letes beszédben tolmácsolta. A
szeretet spon tán megnyilatkozását
látható m egind ultságg al fogadták
az ünnepeltek.

Szerda, szeptember 18.

FKLSOMAGYAKOKSZAG1 HÍRLAP
— A 34 esek felhívása. A Vilmos
császár nevét viselő 34. gyalogezred
négy óv óta titáni küzdelemben vérzik
Európa cifttaterein a haza, az otthon
védelmében. Győzelmes harcai útját
azonban az esett hősök ezernyi sirja
szegélyezi s a megvédett haza ezer
nyi tűzhelye mellett apát, férjet
vesztett árvák és özvegyek könnye
hull és ajtójukon az Ínség kopogtat.
A t elesett hősök élete az ára annak,
hogy békén alhatunk megvédett
tűzhelyeink melléjt, a mi kötelessé
günk tehát, hogy árváikról gondol
kodjunk. Eddig 507 e&rediinkhei
csa!ádot segélyeztünk összesen 101840
koronává1, mely összegnek több mint
felét maguk a küzdő hősök adták
össze; ds a háború vétfolyaiua mind
jobban dagad, hajtársaink százai
pusztulnak el, közeleg a tét, hogy
növelje az árvák és özvegyek szeli
védéséit. Adnunk kell megint. A
szeptember 22 éu rendezendő 34 esek
kerti ünnepély a ezen segélyakciót
szo'gálja. Tisztelőit*! felkérjük tehát,
hogy jótékonycém törekvésünkben
bemiUnket anyagilag támogatni szí
veskedjék.
A rei dezőség.

— Ne clubjuk el a görög dinnye
héját. A magyar királyi gyógyszer
forgalmi i ir»i d j . l s ' g arra kéri a kö
zönséget, hogy a görög dinnye hó
jat ne dobjak el, mert abból bizo
nyos gyógyszereket lehet készíteni.
A diunyehdjat az újpesti Kinoiu
— Bálint Dezső sárospataki es
gyógyszerészeti gyárnak keit bekül
peres-leiként a folyó hónapban töl
deni, amely ki ogrammoukóut negy
tötte be sárospataki lelkfssi műkö
ven fillért fizet.
désének harmincadik esztendejét. Hí
vei ez alkalomból meleg ünneplés
— Október elsején uj telefonsza
ben részesítették.
bályok lepnek életbe, O u ó b t r 1 én uj
— Segélyt kapnak a hadiözvegyek, lelefotiKzabáiyzat lép életbe, mely
badlárvék. A 65-ik gy. ezr. özvegye negyvenkilenc szakaszból áll. Az uj
és árva alapjából a hazaéri és ki szabályzat több kisebb vá.lozást hoz
rályért hősi halált halt hősök szük
a -telefon használatúban. Így példám
séget szenvedő özvegyei és árvái
részére 100—3C0 koronáig terjtdo minden előfizető köteles díjmente
segély összeget fog az ezred parancs- sen átengedni telefonját közérdekű
uokság kiutalni. Felhivatnak a se beszélgetésre. A f orvosok al bán *
gélyre szorulók, hogy kérvényüket kivételes kedvezményben részesüla segélyezés .szükségességének iga uek, hogy telefonjukat, ha nem más
zolása céljából a polgármesteri hiva
sal közösen bérük, m i s é k é i t dinért,
talban mutassák he, s ennek meg
történte uiáu a segély folyósítása korlátozás nélkül használhatják, A
céljából a 65 gy. ezr. parancsnok szabályzat újból éietbe'épteti azt a
ságának (Tábori posta 018) küldjék régi gyakor.atot, hogy telefonon is
meg.
lehet táviratot feladni. Ezért külön
— Szigorú takarékosság a zsírral. negyven fillért keli fizetni. A tele
Az elmúlt napokban szigorú hangú fonáltoruások tu ajdonosai érkező t á 
leiratot iutézett a közélelmezési mi viratai (at telefonon h átvehetik. Ez
niszter a vidéki hatóságokhoz. A
ért harminc fillért pótdij jár.
rendelet azsirfogyasztás tekintetéi) n
á a legszigornhb takarékosságra inji
— Ga7daS87ünyi vagy házvezető
a városokat, mert ellenkező esetben női állást ktrt-H magányos özvegy
lehetetlenné válik a hadsereg és pol asszony. 0 im a kiadóhivatalban,
gári lakosság ^ellátása. A miniszter
— Elveszett vadászeb. Elveszett
figyelmezteti a hatóságokat, hogy
egy fehér barna-tarka, rövid szőrű,
'ha a zsirellátás terhi m iu látja a
Tinta Tiboi* száz* dós tu ajdonát ké
legnagyobb takarékosságot, kény tepező „Voltán" névre hallgató va
leu lesz elrendelni a margarin hasz
dászeb.
iiálatát és a városok zsirkonlingen
sének egy részét, margarinban fogja
Felelőit, s z e r k e s z t ő : Lnnitesniann Mikii,
Szorkosztö: György Lajoi.
kiutalui.

Szőrme-vásárlók figyelmébe!
Akinek elegáns szőrinekabrtt vagy
szőrme-garnitúrára szüksége van.
most o l c s ó n szérezbali l»e

Szegő

Sándor

Vlszketegséget, Sömört, Riiht
a leggyorsabban elmulasztja a
dr. Flesch-féle eredeti, törvé
nyesen védett

Skaboform - Kenőcs
Nincs .szaga, nem iánkil. Min
dig eredeti pecsétes Dr. Flosoh*
félét kérjünk. Ára: 4, 6 és 10
korona. — Sátoraljaújhely és
vidéke részére főraktár;

áruházának újonnan berendezett
szőrineosztályában, ahol az idény
újdonságai szőrmékben, leány- és
női felöltőkben már megérkeztek.

Kádár Gyula gyógyszert árában,
Sátoraljaújhelyen.
Vétőinél a „Skaboform" védjegyre

ügyeljünk.

„SIG O R IN “ k
a poloskáig o o o o o
csoda gyorsasággal irtja
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Kis üvog 4 K. Nagy üveg 16 ív.
Fecskendő 2 korona.

o o o o o

Több szép

Sátoraljnujhelyben kapható:
KLUGER JENŐ állatszőrt árában.

dísznövény

Magyarországi főraktár:

REMÉMY-réíszcrtár P é c s . I

e la d ó . Cím a kiadóhivatalban

oooooooooo

MEGHÍVÓ.
A Tokajhegyaljal Bortőzsde megalakítására
kiküldött bizottság megbízásából van szerencsém
az érdekelteket a fo ly ó hó 2 3 -á n d é lu tá n 5
ó ra k o r a városháza tanácstermében megtartandó
alakuló gyűlésre meghívni.

Tárgyson
1. Elnök és jegyző választású.
2. Jelentés a tagok felvételéről.
8. Megalakulás feletti hatáiozatl.ozalal.
4. Alapszabálj ok megállapítása,
5. Tisztikar és tőzsdetanácsotok váltsztásn.
(3. Egyéb indítványok feletti határozathozatal
K e it Sátoraljaújhely, 1918. évi szept'm ber hó

16.

Dr. Orosz Dezső s. k.,
bizottsági elnök.

HIRDETMÉNY.
A „Fe'sőmagy arorszáyi forgalmi, kereskedelmi és kiviteli
részvénytársaság" eperjesi cég megkeresésére közhírré teszem,
hogy Lorl or H* rmann nagymihályi lakosnak eladott, de át n n u
vett 583.75 hektó iter 1917. évi term^sil l*»szi««lt. bor, egv töm-gh*n Tállyán, a Lippóozv féle piuc h^n 1918. szeptember
hő 19 ik napján délelőtt 10 órakor aV.iiroit, kir, közjegyző közbenjöttével a keresk. törvény 347. és 352. § ai alapján megtartandó
nyilvános árverésen a késedelmes vevő kárára és veszélyére a
legtöbbet ígérőnek el fog adatni.
Kikiáltási ár hektó ikrenk ént hordó nélkül 1950 K., «le u
bor kikiáltási áron alól is elpdalik. Bánatpénz 120,000 korona,
melyet a vevő a vételár f-h részéig azonnal kiegészíteni tartozik.
A vételár másik felerészéi köteles a vevő az árverés napjától
számított három napon belül árvcr -IMő cégnél Eperjesen ki
fizetni. Vevő köteles a megvett bort 1918. október 1 ig saját
hordóiba lel űzni, de a pince használatit u folyó év vegéig bitlosittatik, Vevő a véteti i| eteket h vételáron fe'ül sajátjából
viselni köteles. Az eladás a'á kerti ő bor Lippéozy Norbert ur
tállyai pinoeruusterének küzhenjöltével bármikor megtekinthető.
Szerencs, 1918. szeptember 11.
miskolezi Kovács Gábor,
kir. közjegyző,

Nyom atott Landesmann Miksa cs T ársa köuyvnyomdájában Sátoraljaújhely.
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Jlt«aj*I"n “Ondién sx«rdán 9s szombaton «$(«,
Kéziratokat vissza nem adunk.
Szerkesztőség: Kctxincxv-ufcxa 6.
Kiadóhivatal: Candvsmann fit. ás Társánál.

Kevés még a vér?

Szombat, szeptember 2t.

FŐSZERKESZTŐ :

Dr. HOLLÓ ANDOR

Előfizetési ár:
I Egész évre 20 korona. Félévre 10 korona.
I Negyedévre 0 kor. Egyes szám ára 10 fillér.
| Hirdetések dija |“ | centiméterenkint *0 fillér
raere te, igy történhettek olyan tr é fá "

TA N U LSÁ G O K .

•seték, hogy egy országos nevii m illio

mos borkereskedő egy helybeli fia k e re s •
E zt lellet kérdezni joggal
• •
nek adta el a borát.
azokra a hírekre, ám enek a béMegkönnyítette, elősegítette ezt
kejegyzék kedvezőtlen fogadtatá
A borbörzéről - borkereskedelemről.
sötétbe való spekulálást az a kö
sáról mesélnek. Minden ép elméjű
ltU Búza Béla.
rülmény, hogy a financiális rende
ember azt hitte, hogy Burián ak
zésnél a pénzügyi tényezők kevés
ciója meghozza egyhamar a fehér
Talán nem egészen okos dolog, .borárak esésének, s aki ily kép a skrupulitással egyideig készségesen
zászlót és úgy látszik, hogy a re
ha a borhörze ős a razziák elcsen* Hegyalja jóslatós pusztulását, valu és szívesen tartottak lépést as árak
ménység hiú lesz.
disüit szellemeit újra fölidézem. De tánk romlását s temérdek közgazda rohamos emelkedésével. Hanem itt
M illió hősisitt foglal ma ma
a szőlőket érlelő meleg, őszi napsu sági kárt irt a razzia rovására, az következett el asutáu a bukás oka is.
gába Európa. Vér folyt tengernyi.
gár olyan csábítóan, ingerlőén j á t  vagy tévedésben volt a valódi tények
bankok kölcsöuei, bár megvolt a
Eouy ugyanannyi. Pusztulás min
szik az ab akoraon, az ősznek, a szü felől, vagy a történeti adatok hamis teljes jószándék, nem tudtak arány
idé, fantázia sem képzelte mérv
ret közelségének a hangulata olyan beállításával igyekezett agitáciÓB ban emelkedni a rohamosan haladó
ben. Borzalom annyi haimozódot
megkapó, hogy nehezen tudok ellen anyagot gyűjteni.
árakkal. S midőn a gondolkodás nél
fel a már ötödik éves háború
állni a kisértésnek. Egy-két reflexiót,
kül előretörtető spekuláoiő egyszer
alatt, hogy a.borzalmnk epizódjai
A bankok és az áresés.
egy-két tanulságot akarok papirosra
visszatekintett, megijedve és szo
ból rémregény lenne irható.
Azt sem tudom elhinni, hogy í rongó érzéssel vette észre, hogy a
vetni.
M ég sincs béke.' Még is hiú
Tavaly ilyenkor lázas sietséggel nagybankok szándékosan idézték vol lombard kölcsönök haladása messze
a békevágy. Bezárt ajtókra talál
járták már be a vevők az egész na elő a börze bukását, hogy igy visszamaradt. A kölcsönök tételei és
a békét ajánló diplomata. De csak Hegyalját, hogy a z 1917. évi termést letörvén a borsra kát, majd azután ők
a borárak között 14 —10 koronás kü
az ententenél.
megvegyék. Szeptember hó folyamin vásárolhassák össze olcsón a borokat. lönbség mutatkozott. Elég volt as
Mintha Herostratesek, mintha a Hegyalja termésének a fele el volt Első sorban nagyon problematikus első feleszmélés, elég volt as első
piromanikusak, vérörjöngők len adva. Ma még alig történt idei borra lett volna euuek a számításnak
akadály valamelyik üzlet lebonyolí
nének odaát, ahol pedig ép úgy eladás. Egy kis keserű kiábrándulás sikere, azutáo pedig a borárak roha tásánál, hogy ruiut kártyavár dűljön
esik, ha esik mint nálunk. Mégis íett azokból a fanlaszúkus számok mos visszaesése sok oly vidéki bank össze az egész alap nélkül felépített
tart a háboius őrület, a békejobb ból, amikkel a szőlősgazdákat a ta nak is fenyegette vo'ua az existen- spekuláció.
ciáját-, amelynél a fővárosi nagy ban
visszautasittatik. Bárm ily szituáció vasszal elkápráztatták.
M indig az volt a felfogásom , hogy
van a harctereken. M a nem béMikor a jelenségek, az adott hely koknak erős érdekeltségük volt. Csak egészségtelen, beteg közgazdasági álla 
külnek, mert epizódszerüen ők zetek okait keresem ismételten is csak például említem egyik kassai nagyobb
potokból, kereskedelmi visszaélésekből,
arattak sikert. Máskor meg nem vissza kell térnem a „Hegyalja jóte bankot, amelyik egyik első pénzin •égeredményében semmi j ó x semmi ál*
békédnek, mert mi vo'tuuk ép a vöi"-he*. Azokhoz, akik á’dásos ke tézetünknek az alapítása, Ez a bank dásos dolog nem fakadhat. Nem aka
győzők.
zeikkel igyekeztek lerakni a szebb tudomásom szerint Ifi koronás köl rok itt a kérdés erkölcsi részével fog
H át nem istentelen, lelketlen, jövő alapjait, d-J akiket azután a csÖnt adott'*» borokra. Annak a pesti lalkozni Elég hangosan kiabálták an
banknak tehát, amely pedig minden
állatias ez (a magatartás ?
„sárga irigység** innen elkergetett.
nak idején a fülembe, hogy a gaz
Ránk, központiakra nem vet
Itt első sorban teljes tárgyilagos financiális kérdésben vezető szerepet dasági és kereskedelmi élet irányí
het s igy ne vessen senki követ sággá* kiváuok reámutalni arra, mi visz, seinmiképen nem lehetett érdeke tásához az elvont erkölcsi elveknek
Mi a torgandó hadiszencse minden vo t az a* ok, ami a spekulatív bor hogy a bor ára letörjön.
semmi közük nincs. A prédikálás nem
fázisában, bal és jó szerencse ál kereskedelmet oly hirtelen tönkre
ide való. Helyes ! Wézzük azonban
Az áresés igazi oka.
hirdettük
a
lapotában állandóan
tisztán a gazdasági hatásait a spe
tett'1.
Mi volt tehát az oka a beállott kulatív ár felhajtásnak, néssUk az
bó#él. M ert van szivünk, van b e n 
Eddig két okot hallottam emlí
nünk könyörületessé#, él bennünk teni, amelyeket ezzel szoros össze bukásnak ? Azt hiszem nem járok redményt, amit a liegyaija jótevői
a krisztusi szeretet!
függésbe hoztak. Az egyik a razzia, messze az igazságtól, ha a bukás okát üzérkedésükkel elértek.
A z entente ép ezt nem is a rá'lsili a nagy bankok tervs.erü bi- a sötétbe való spekulálásban keresem
A spekulatív árfelhajtáeok
Az árak szertelen emelkedését nem
meri. Odaát a hadvezérek, a dip tc'megvouása.
eredménye.
gazdasági tényezők, nem a kereslet
A razziák.
lomaták vadállat módjára abban
Tegyük fel, hogy a tavasszal a
Ami az elsőt illeti, hamis az ese- ben beállott nagymérvű érdeklődés,
kéjelegnek, hogy vasba öltözött
nem a kivitel fényes kilátásai, hanem borbörzén lánckereskedés nem folyt
katonák, gyönge nők, törődött menyeknek olyan feltüntetése, mintha a
épen ellenkezőleg mindezen termé volna, vegyük azt az esetet, hogy a
borhörze
veszedelmét
a
razzia
okozta
aggok, apró kicsinyek kínlódnak
szetes gazdasági tényezők teljes hi borok ára rendes gazdasági és kon
volna.
Tényekre
hivatkozom,
uaptára háborús életnehézségek, nyava
anyában az embereknek a könnyű junkturális tényezők hatása folytán
lyák miatt. H ogy ászenvednek mil  szerinti eseményeket sorolok fel. A
nyereségtől s a nyereség hatalmas elérte volna azt a magasságot, amely
liók, m illió bajokban letreng a tö borbilrze 1918. július U-6n, “Ki
összegeitől való megszédülése okozta, nél az a sokat emlegetett legitim ke
meg, nekik az mindegy. M ert ők szép o liltlirtöki napon, váratlanul és
eglepetésszerilen szűnt meg. Az Ha az egyik ember meghallotta, hogy reskedelem is megtalálta volna a
nem érzik ezt, náluk a hatalom
okát
akkor ennek seuki nem tudta. a másik 20 koronáért vett bort, min tisztességes számítását. Tegyük fel,
minden földi jót biztosit.
Találgatták itt is, ott is. Érdeklődő den gondolkodás és minden reláció hogy a borok ára 10—12 korona lett
L é le k nélkül hatalmaskodók
arcwal jártak keltek az emberek s hoz ismerete nélkül sietett és volt bátor volna. Ebben az esetben minden
telist a háború vészangyalai. E
ták, vitték a szenzációs híreket; a sága ugyanazért a borért nyomban okunk megvan annak a feltevésére,
háborús hiénák szívják véreinket,
bor ára már négy koronával, a búr utána 21 koronát adni. A szánaitás hogy megindult volna az 1917. évi
pusztítják egészségünket, teszik
alapja nem az volt a vételnél, hogy borokuak a fogyasztóhoz való elju
ára már tiz korooával esett.
tönkre a fehér embert.
Razziáról akkor még szó sem volt. a bort tisztes kereskedői' haszonnal tása. Megindult volua a külföldre
S ez ellen csak a jó Isten
való kiszállítás is. Nem kell ahhoz a
Az első razziát, azt a bizonyos „bru a fogyasztók valamely érdekeltségé
feltevéshez sem túlságos optimizmus
fog tudni megvédeni, amikor a
tális razziát" julius 10-án tartottak néi el tudja helyezni az a bizonyos
hogy a ,hegyaljai pincékben ezidőlelketlenek kezéből kiüti a meg
meg akkor, amikor már napokon át •legális kereskedő, vagy pedig kül
nem érdemelt, rosszul, bűnösen semmi börzeforgalom nem volt, arai- földre kitudja szállítani, a számítás szerint már nagyonkevés 1917-es bor
volna.
%
használt hatalmat.
kor a bor ára már tiz koronával esett, egyszerűen as volt, hogy a 21 koro
A d d ig meg akarva — nem
Mi
lenne
azután
ennek a hely
náért
megvett
bort
egy-két
nap
múlva
„ a mikor sokan találóan hivatkoz
akarva tűrni kell mindenkinek f
tak rá: minek a razzia, mikor már 22 koronáért tovább tudja adni. És zetnek további ésszerű következmé
Hazáért! — Szabadságért
minthogy ehhez a nagyszabású üz nye? Megindult volna a kereslet az
nincs börze.
*
Aki tehát a razziában kereste letkötéshez nem kellett nagy keres 1918 as borok után is, lenne tisztes
aa okát a bűne megszűnésének s a kedelmi tudás és külföldi relációk is- séges ára aa idei termésnek s a tér-

Lapunk mai saáraa 4 oldal.

miit>k és alom kivitelének megtiltása
a jelenlegi takarmány-rendszer
megváltoztatása tárgyában Veszprém
vármegye átirata, a lóosztályozáanál
alkalmasnak talált lóvakért járó té
rítési összegeknek nem •* osztályo
zás, hauera « lóbehívás ideje szerinti
forgalmi árban leendó megállapítása
tárgyában. Vessprém és Ssolnokdoboka vármegye átirata, a közalkal
mazottak megélhetési viszonyainak
gyors és gyökeres reudexése tárgyá
ban stb.
és

— Széchényi-W olkensteln
g ró fi p ár ünneplése. Köztudo
mású, hogy a Széchényi-VVolkenstein gróli pár, a gról megrongált
egészségének helyreállítása céljából
mintegy három hónappal ezelőtt
fürdőre utazott. A fürdőzés jótéko
nyan hatott ugyannyira, hogy e hó
25-én a legjobb géeszségben vette
át a grófi pár, a dohánygyári Vürüs
Kereszt kórház vezetését, liz.t az
örvendetes vasárnapot a kórház
ápoltjai,vezényeltjei emlékezetessé
akarván tenni, meleg Unnepeltetésben részesítették Széchénj i Wol
kenstein grófékat. A vezényeltek
ürömét Dr. Hell Jenő néplelkelő,
a betegek háláját pedig Galambos
Sándor ünk. szakaszvezető lendít
letes beszédben tolmácsolta. A
szeretet spontán megnyilatkozását
látható inegindultságga! fogadták
az ünnepeltek.

— A 34 esek felhívása. A Vilmos
császár nevét viselő 34. gyalogezred
a leggyorsabban elmulasztja H
négy év óta titáni küzdelemben vérzik
dr. FleRch-féle eredeti, törvé
Európa oatatereiu a haza, az otthon
Akinek ologáns .szőrniokftbát vag\
nyesen védett
szőrino-garniturára szüksége van.
védelmében, Győzelmes harcai útját
most o l c s ó n szerezheti no
azonban az esett hősök ezernyi sirja
szegélyezi s a megvédett haza ezer
áruházának újonnan borendezolt
Nincs szaga, nem isakit. Min
nyi tűzhelye mellett apát, férjet
szőrmoosztályaban, ahol az idény
dig eredeti pecsétes Dr. Éleseitújdonságai szőrmékben, leány és
félét kérjünk. Ára: 4, 6 és 10
vesztett árvák és özvegyek könnye
női felöltőkben már megőrkoztok.
korona. — Sátoraljaújhely és
luiU és ajtójukon az ínség kopogtat.
vidéke részére főraktár:
Ac elesett hősök élete az ára annak,
Kádár Gyula gyógyszertárában,
hogy békén áthatunk megvédett
Sátoraljaújhelyen.
tűzhelyeink mel’e.tt, a mi kötelessé
Vétőinél a „Skaboform" védjegyre
ügyeljünk.
günk tehát, hogy árváikról gondos
kodjunk. Eddig 567 ezredünkhel
csoda gyorsasággal irtja
la |
csa’ádot segélyeztünk összesen 101840
koronává1, mely összegnek több mint
felét maguk a küzdő hősök adták
Kis üveg 4 K. jNngy üveg 16 K.
össze; dt a háború véifolyaiua mind
Kooskomiu 2 korona.
jobban dagad, hajtársaink százai
Sátornljaujbolybon kapható:
KLUGER JENŐ illatszertárában.
pusztulnak el, közeleg a lé1, hogy
Magyarországi főraktár:
■
növelje az árvák és özvegyek szén
védéséit. Adnunk kell megint. A r e m é n Y-ráyszcrtár P é c s . | e la d ó . Citn a kiadóhivatalban
szeptember 22 én rendezendő 34 esek
0000000600
kerti Ünnepély® ezen segélyakciót
szo'gálja. Tiszteletid felkérjük tehát,
hogy jótékonyáéul türek vésőnkben
bennünket anyagilag támogatni szí
veskedjék.
A rei dezőség,

Szőrme-vásárlók /jgyeimébe!

Szegő

a legszigornhb takarékosságra inji
a vároeokat, mert ellenkező esetben
lehetetlenné válik a hadsereg és pol
gári lakosság ^ellátása. A miniszter
figyelmezteti a hatóságokat, hogy
ha a zsirellátás terhi mm látja a
legnagyobb takarékosságot, kényte
len lesz elrendelni a margarin hasz
nálatát és a városok zsirkonlingensének egy részét, margarinban fogja
kiutalni.

Sándor

Víszketegséget, Sömört, Rüht

Skaboform - Kenőcs

„SIGORIN“ k
a poloskát i ooooo o oooo
Több szép

dísznövény

MEGHÍVÓ.

— Ne dobjuk el a görög dinnye
héját. A magyar királyi gyógyszer-

forgalmi fcirsl d j.ls'g arra kéri a kö
zönséget, hogy a görög dmnyo hó
jat ne dobjak el, iutrt abból bfconyos gyógyszereket lehet készíteni.
A dinuyehéjat az újpesti Kinőni
gyógyszerészeti gyárnak keit bekül
deni, amely ki ogrammou^ént negy
ven fillért fizet.

— Bálint Dezső sárospataki vsperes-lalkósa a folyó hónaphsn tüU
lőtte be sárospataki lelkéssi műkö
désének harmincadik esztendejét. Hí
vei ez alkalomból meleg ünneplés
— Október elsején uj telefonsza
ben réssesitették.
bályok lepnek életbe, ü.aóbtr 1 én uj
— Segélyt kapnak a hadiözvegyek, telefonszabályzat lép életbe, mely
hadlárvák. A 65-ik gy. e/r. özvegye nogyvenkileiic szakaszból áll. Az uj
és árva alapjából a hazáért és ki szabályzat több kisebb változási hoz
rályért honi halált halt hősök szük
a -telefon használatában. Így pétdaut
séget szenvedő özvegyei és árvái
részére 100—3C0 koronáig terjedő minden előfizető köteles díjmente
segély összeget fog az esred parancs- sen átengedni telefonját küzóidűkiiuokság kiutalni. Felhivatnak a se beszéiget. sre. A f orvosok al bán a
gélyre szorulók, hogy kérvényüket kivételes kedvezményben részesüla segélyezés szükségességének iga
uek, hogy telefonjukat, ha nem más
tolása céljából a polgármesteri híva
sal
közösen bérük, m isékéit di,érl
tatban mutassák be, s ennek meg
történte utáu a segély folyósítása korlátozás uélkül használhatják. A
céljából a 65 gy. ezr. parancsnok szabályzat újból életboiépteti azt a
ságának (Tábtrri-posta 618) küldjék régi gyakor.utot, hogy telefonon is
meg.
lehel táviratot feladni. Ezért külön
— Szigorú takarékosság a zsírral. negyven fillért keli fizetni. A tele
Az elmúlt napokban szigorú hangú fonáltomások tu ajdonobai érkező tá
leiratot intézett, a közélelmezési mi
viratai tat telefonön ii átvehetik. E l
niszter a vidéki hatóságokhoz. A
rendelet a tsirfogyaszUs tekintetéi) n ért harminc fillért pótdij jár.
•

Szerda, szeptember 18.

PELSOMAGYANOKSZAül HÍRLAP
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— ÍUzdaaszonyi vagy házvezető
női állást keres magányos özvegy
asszony. C iru a kiadóhivatalban.
— Elveszett vadászeb. Elveszett
egy fehér barna-tarka, rövid szőrű,
Timn Tibor* százidós tu ajdonát ké
pező „Voltán" névre hallgató va
dászeb.

A Tokajhegyaljai Bortőzsde megalakítására
kiküldött bizottság megbízásából van szerencsém
az érdekelteket st f o ly ó h ó 2 3 - á n d é lu t á n 5
ó ra k o r a városháza tanácstermében megtartandó
alakuló gyűlésre meghívni.

Tárgysor:
í. Elnök és jegyző választása.
2. Jelentés a tagok felvételéről.
8. Megalakulás feletti hatáiozathozalal.
4. Alapszabályok megállapítása,

5. Tisztikar és tőzsdetanácsotok választása.
(j. Egyéb indítványok feletti h a tá r o z a tid a t.
Kelt Sátoraljaújhely, 1918. évi szeptember hó 10.

Dr. Grósz Dezső s. k.,
bizottsági elnök.

HIRDETMÉNY.
A „Fö’sőrnagyarországi forgalmi, kereskedelmi és kiviteli
részvénytársaság" eperjesi cég megkeresésére közhírré teszem,
hogy L'irlor Ibriuann nagy mihál) i lakosnak eladott, de át m m
vett 583.75 hektoliter 1917. évi t^rm'‘sü les?in«lt. bor, egv tö»u“gh ii 'i’áityán, h Lippóczv féle pice hm 1918, szeptember
hó 19 ik napján délelőtt 10 órakor aV.iirott. kir. közjegyző közbenjöttével a kere.sk. törvény 347. és 352. § ai alapjait megtartandó
nyilvános árverésen a késedelmes vevő kárára és veszélyére a
legtöbbet Ígérőnek el fog adatni.
Kikiáltási ár hektó ikrenként hordó nélkül 1950 K., de a
bor kikiáltási áron alól is alp dal-ik. Bánatpénz 120,000 korona,
melyet a vevő a vételár f-h részéig azonnal kiegészíteni tartozik.
A vételár másik felerészét, köteles a vevő az árverés napjától
számitolt három napon belül árvtrelMő cégnél Eperjesen ki
fizet ni. Vevő köt eles a megvett bort 1918. október 1 ig saját
hordóiba lel űzni, de a pince használata a folyó év végéig biztositlatik, Vevő a vételi 4 eteket h vételáron IVül sajátjából
viselni köteles. Az elad is a á kerü ő bor Lippóczy Norbert ur
tállyai piooeruusterének küzhenjültévtd bármikor megtekinthető.
Szerencs, 1918. szeptember 11.
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