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A városok
élelmezésének

biztosítása.
A polgári áruforgalom az or

szág különböző vasútvonalain a 
közeljövőben fokozatosan helyre 
áll ugyan, a hadi állapot tartania 
alatt azonban mégis számolni 
kell azzal az eshetőséggel, hogy 
a katonai szállítások következté
ben e forgalomban időről-időre 
ismét kisebbnagyobb szünetek 
állanak be.

Ezen eshetőség következtében 
a városok polgári lakosságának 
és a közüzemeknek elsőrendű 
szükségleteiről is oly módon kell 
gondoskodni, hogy az áruforga
lomban beállható esetleges szü
netek az élelmiszerek és fűtőa
nyagokban hiányt s ezzel járó 
indokolatlan áremelkedéseket ne 
okozzanak.

Gondoskodni kell továbbá 
arról is, hogy a városi lakosság 
termelvényei a szállítás akadályo- 
zottság következtében az ország 
áruforgalmából ki ne rekedjenek 
és a város és vidékek között 
szükséges árcsere lehetőleg ke
vés fennakadást szenvedjen.

Ezeknek az érdekeknek a ki
elégítése elsősorban természete- 
ízetesen a helyi kereskedelem és 
a helyi hatóság együttes hazafias 
feladata.

Ezen munkának keresztülvite
lében és előkészítésében kívána
tos, de a siker érdekében nem 
is mellőzhető, hogy a kereske
delem és ipar illetékestényezői a 
hatóságnak tájékozódásban a lég 
messzebbmenő munkásságukkal, 
véleményükkel és tapasztalataik
kal siessenek támogatására.

A hatóságnak, hogy munkája 
és tevékenysége hasznos, üdvös és 
sikeres lehessen, elsősorban is ki 
kell terjeszteni figyelmét arra, 
hogy a szén és fa, liszt és ga
bona, vágómarha, hm, zsiradék, 
tej és zöldségnemüek közül va
lamelyikben van-e, vagy előre
láthatólag előállhat e, és milyen 
mérvű hiány; mi ennek a hiány
nak az oka, milyen célra vezető 
intézkedések szükségesek a hiány 
megszüntetésére f A hiányzó áru I

honnan szokott rendes körülmé
nyek közt beszereztetni í A felso
rolt áruk valamelyikében van-e 
kivitelre alkalmas term elés; ren
des körülmények között hova 
szokott a fölösleg atvitetnif A 
felsoroltakon kivül van-e valamely 
olyan elsőrangú közszükséglet, 
amelynek kielégítés o végett az 
esetleges szállítási nehézségekkel 
szemben a hatóság részéről mi
lyen különös intézkedések tétele 
mutatkozik szükségesnek f

Ezeknek alapos megbeszélése 
s a teendő hatósági intézkedé
seknek szabatos és pontos meg
állapítása végett a városok pol
gármesterei városaiknak kereske
delmi és iparkamarai tagjait, ke
reskedőit, szén és fa, liszt és ga
bona szállitéit, mészárosait és 
henteseit értekezletre hivták meg 
hogy a szükséges tennivalóikat 
megbeszéljék és tapasztalataik 
s útmutatásaikkal a városi ható
ság segélyére legyenek.

*
Ezt irta vasárnapi számában 

a Városok Lapja. Leközültük, 
mert úgy véljük, hogy amit a 
városok polgármesteri, azt a 
nagyközségek elöljárói a főszol- 
gabirákkal karöltve, szintén meg
tehetik a községek lakosai érde
kében.

Prémet
a katonáknak.

A  főispán felhívása.
A főispán az alábbi felhívást 

intézi a vármegye közönségéhez :
Kérelem zcrap'.én vármegye 

lakosaihoz.
A harctéren levő ^katonák 

melegruhával való ellátása érdé* 
kében azon kérelemmel járu’ok a 
vármegye lakosaihoz, hogy akinek 
nélkülözhető prém holmija van 
legyen szives azt hivatalom címé
re Sátora'j. ujhelyrc elküldeni.

Mindenféle prém jő, a minő
séggel nem kell törődni fő dolog 
a leheted legnagyobb gyorsaság.

A bekü dött prémek össze- 
gyűjtve fognak az Országos had- 
segélyző Bizottsághoz általam be
küldeni.

A hazáukért és mindnyájun
kért küzdő katonáinkról való ezen 
gondoskodás szüksége jusson el 
mindnyájunk szivéhez.

Saujhely 1914. okt. 1.

Meczner Gyula
főispán.

Fizessük
az adókat.

A hazafias közönség 
figyelmébe.

A polgármester az alábbi fi
gyelmeztetést intézi a város közén 
sógéhez :

HIRDETMÉNY.

A helybeli m. kir. pénzügyi- 
gazgatóság 49235| 11914 számú át
iratával kifogást emelt, Sátoralja
újhely r. t. városbau az állami 
egyenes adó bélyeg és jogilleté
kek, és az egyenes adok módjára 
behajtandó egyébb tartozások na 
gyou csekély mérvben fizettetik 
be.

Tekintettől ezen körülményre 
tekiutveaz államnak a háború 
állal okozott nagy mérvű kiadá
sait és tekintve, hogy a hadba 
vonultak családtagjainak segélyei 
és a beszedett állami adókból fe- 
dezeudők ennélfogva felhívom Sá
toraljaújhely r. t. város tisztelt 
adófizető polgárságát, hogy haza
fiul kötelességüknek teljesítéseként 
esedékes adó és illeték tartozása 
ikat 15 nap alatt fizessék be an 
nál is iukabb, mert ellenkező eset
ben az esedékes tartózd u't a leg
szigorúbb végrehajtás utján fog 
behajtani illetőleg mind azok ellen 
kik esedékes adó és illetékkel 
hátralékban vannak a foglalások 
és zálgolások haladéktalanul 
lesznek fogauatositandók.

Menyasszonyi kelengye
bevásárlásnál ajánljuk

Szegő Sándor
áruházának nagy fehérnemű osztá
lyát. Elsőrangú áruk, olcsó árak

Gazdák tízparancsolata 
a háborúban.

A Magyar Gazdaszövetség a
következő emlékeztetőt adta ki a 
háborús idők alkalmából a földmű
velőknek.

1. Tenyészállataidat kíméld és 
el ne add, még magas árakon sem. 
A valamire való üszőborjukat mind 
fel kell nevelői, de a szebb bikt- 
borjukat is. A marhaállomány gon
dos fejlesztésén kívül különös gon
dot fordíts a sertés és baromfite
nyésztésre is, hogy az ország élel
miszertermelése gyarapodjék. Aki 
tenyészállatát el akrja adni, as eb
beli szándékát jelentse be a gazda
sági egyesületnek, hogy egyetlen 
egy tenyészállat so kerüljön vágó
hídra,

2. A mezőgazdasági munkát o’y 
pontosau végezd, mintha háború 
nem is lenne. Ezekben a nehez idők
ben ben segütsük egymást, mert 
nagy baj lenne, ha háború után egy 
rósz termés következményeit kellene 
viselnünk.

3. Megtakarított pénzedet vidd
a hitelszövetkezetbe, ahol legbizto
sabb helye vaD, mert csak igy szá
míthatsz mindenkor arra, hógy a 
hite szövetkezet kielégítheti igénye
idet. Ha a hitelszövetkezetnél nin
csenek,, betétek akkor köiciönöket 
som adhat. Szükségleteidet a fogyasz
tási szövetkezeteknél szerezd be, 
mert ha ezek nem volnának kapzsi 
emberek a fogyasztók szoru’t ^hely- 
zetét alaposan kihasználnák.

4. Na takarékoskodjál a jövő 
termés rovására éa semmiféle gyü
mölcsöző befeketéstől ne sajná'd a 
pénzedet.

Ha módodban van, törlésed tar
tozásaidat és ne támaszkodjál a mo
ratóriumra, mert ha most fizetsz, 
engedményekben részesülhetsz, míg 
ha nem fizetsz, adósságaid összetör 
lóduak és auyagi romlásodat idéz
hetik elő. Az adókra az államnak 
most igen nagy szüksége van, en
nélfogva hazafias kötelesség, hogy 
adóját mindenki befizesse.

6. Kósza híreknek fel ne ülj, az 
ily hírek terjesztőire s a kémkedés 
miatt gyanús egyénekre hívd fel a 
hatóság figyelmét.

7. Hazai iparcikkeket vásárolj

POLENAI GYÓGYVÍZ!
Természetes égvényes savanyuviz-forrás. Különleges szer gyomorba és köszvény ellen. KttflnG 
IzU, Igen Uditő ásványvíz. Tejjel vegyítve a legjobb nyálkaoldá szer. Borral vegyítve a legjobb frGccrt.
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lés utasítsd ki a háládból, aki ellen
séges orsiágok ipari termékeit ajánlja.

8. A harctéren levő hozzátar* 
tolóidat lásd el sürgősen meleg ru
hával, mert a meghűlésből eredő 
betegségek még az ellenségnél is 
nagyobb pusztításokat tehetnek ka
tonáinkban.

9. Mindenki bőkezűen áldozzon 
a hazafias közcélokra, a sebesültek, 
a bevonultak szűkölködő hatraha- 
gyottjai és az elesettek családjainak.

10. Hogy meddig tart a háború, 
senki sem tudja, de készüljü nk e 
arra is, hogy sokáig tart és mindenki 
eszerint rendezkedjék be.

H Í R E K .

—  Kik tarathatnak Igényt a Vö
rös Keresztes kitüntetésre. A mo
narchia Vörös Kereszt Egyletének 
kormánybiztosa részletes leiratot 
tesz közzé arról, hogy melyek, azok 
a feltételek, amik mellett az Ö Fel
sége által alapított Vörös Kereszt 
kitüntetésekre igény tarthat. Az 
eralókcsillagot s az I. o. díszjelvényt 
a felség adományozza a Vörös Ke
reszt körüli kiváló érdemeket szer
egyéneknek. Az emlékcsillagért az 
adományozónak 1500 korona, az I. 
díszjelvényért pedig 500 korona il
leték fizetendő. A többi kitünteté
seket a Vörös Kereszt Egyletek 
Yődnökhelyettese adományozza, még 
pedig a i alábbi feltételek mellett:

A monarchia területén működő bár
mely Vörös Kereszt Egylet oly tá
mogatója, aki az egylet céljaira évi 
50, vagy egyszerre 1000 koronát fi
zet, a II. o. díszjelvényért aki há
rom egyenlő részletben 300 koronát 
fizet, az ezüst diszéremért, aki évi 
5, vagy egyszerte 100 koronát fi
zet, a bronz diszéremért folyamod
hat. A folyamodvány miutját bár 
tney fiók rendelkezésére bocsátja. 
Megjegyzendő meg, hogy a II. o. 
díszjelvényért 100, az ezüst diszé
remért 20, a bronz éremért pedig 
10 korona illeték fizetendő az ado
mányozás után.

— • Adózók figyelmébe. A folyó 
évi nyilvános számadásra kötelezett 
vállalatok és egyletek üzleti adóját 
megállapító kivetési lajstrom az ált. 
jöv. pótadók illetőleg 1909 évi XL. 
t. c. 17 a§  rendelkezéséhez képest 
a város adóügyosztályában f. évi 
óktóber 4 tői 12 ig terjedő 8 napon 
át közszemlére lesz kitéve, azt, a 
hivatalos órák alatt érdekeitek meg
tekinthetik. A lajstrom ezen kitétele 
felebbezési határidő megállapítására 
rendszerint minden kihatással, mert 
a közszemlére való kitétel csupán 
az adókivetés nyilvánosságának és 
az adózók bővebb felvilágositásáuak 
órdekébentörténik.

—  A szolyvai uradalmi ásvány
vizek bórlősége 6000 palack — 100 
láda — gyógyvizet bocsátott a had 
vezetőség rendelkezésére kórházi 
célokra. Ugyancsak ásványvízzel 
látják el a Szolyva állomásán átvo
nuló hadi vonok katonatáit is.

]ftai távirataink.
A  miniszterelnökség sajtóosztályának hivatalos 

közlései.

Máramarossziget kiürítése.
Az utolsó orosz betörés

kiverése előtt.
Budapest, okt. 4.

A Budapesti Tudósító illetékes helyről este a következő 
közleményt kapta: Az egyedüli orosz hadoszlop amelyik még az 
ország területén van a Kőrösmezőnél betört orosz csapat amelyik 
még a mai napon is csak kisebb határvédelmi osztaggal találta 
magát j miután ezeu legekcentrikusabb vonalra az útban levő 
megerősítések csak most érkeznek, a mi védelmi csapatainknak 
ennél fogva Hosszumezőig kellett visszavonulniok, ahol a részben 
már megérkezett, részben közeledve segélycsapatokkal együtt előre
láthatólag véget vetnek ezen epizódnak is. Csapatainknak Hosz- 
szumezőre való visszavonulása folytán Mármarosszigetet ideigle
nesen ki kellett ürítenünk és a vármegye közigazgatása Huszton 
folytatja rendes működését mindaddig, amig az oroszok visszavo
nulása után ismét Mármarosszigetre mehet vissza. A többi Kár
páti szorosokban csapataink mindenhol győzelmesen nyomulnak 
elóre.

Antwerpen külső erődjei elestek. 
Hagy orosz vereség Augusztownél

Budapest, október 4.

A nagy főhadiszállásról jelentik október 3 iki kelettel. A 
francia hadszíntéren ma jelenlékényebb változások nem történtek.
Az Antwerpen elleni támadások Lieró, Wálhem, Kőnig, Shookt 
és a köztük fekvő redutok elestek. A közbeeső állásokban 30 
ágyút zsákmányoltunk. A külső erődvonalban ütött rés megengedi 
1  támadás a belső eródvonal és a város ellen keleten a 3. szibé-

ftlelős szerkesztő: Pr. Kárpáthy László. Nyomatott Landesmann

riai hadtest és a 22 ik hadtest részei melyek nyugaton át elő
nyomuló orosz hadérő balszárnyán, két napi elkeseredett küzde
lem után augusztownál vereséget szenvedtek. Több mint kétezer 
sebesületlen orosz foglyot ejtettünk, több ágyút és gépfegyvert 
zsakmányultunk.

Az oroszok
pótolhatatlan vesztesége.

Félmillió embert s ágyúik negyedrészét 
vesztették el.

Bécs, október 4.

Tegnapi kelettel jelentik Rómából, az itteni osztrák-magyar 
nagykövetség közzéteszi, hogy az orosz hadsereg vesztesége eddig 
kétszázötvenezer fogoly, 1500 ágyú, a halottak és sebesültek szá
mát ugyanannyira tesszük. Az oroszok vesztesége félmillió ember 
ez a nagy tartalék ellenére is pótolhatatlan veszteség, különösen 
miután az egész tüzérségi park negyedrészét elvesztették.

Genf, október 4.
Bordeauxból jelentik a franczia kormány hivatalosan elismeri, 

hogy a „Wede“ nevű cirkálót Tuhitinél német hadihajók elpusz
tították, a németek papeete kikötőt bombázták.

Mármarosban megáiltakaz oroszok 
Erősítéseink odaérkeztek.

Budapest okt. 4.

Búd. Tud. illetékes helyről a következő közleményt kapta: 
A Mármarosban levő orosz csapatok a mai napon nem tettek kí
sérletet arra, hogy előbbre nyomulj inak. A csapatainkhoz kikül
dött megerősítések amelyeknek egy része tegnap útban volt, ma 
már teljes számban rendeltetési helyükre érkeztek. így tehát biz
ton remélhető, hogy még Mármarosszigeten levő orosz csapat ame
lyen kivül már egyetlen orosz katona sem á'.l magyar területen, 
szintén nagyon rövid idő múlva ki lóg szoritattni az országból.

A déli harctérről.
Szerbek és monfienegróiak 

nagy veszteségei.
Budapest, október 4.

Budapest október 4-én hivatalos jelentést adót ki délután hat 
órakor a keleti bo zniában előrenyomuló szerb és montenegrói 
erők szükségessé tették, hogy északra a döntés helyétől félreeső 
területekre mozgó erőket különítsék ki, már az első ott bevezetett 
akció is eredményesen végződött. A montenegrói bandát éspedig 
a Spuzka bandát Vukovicz tábornok parancsnoksága alatt és a 
zetska bandát Rajevicz tábornok vezetése alatt teljesen megvertük 
és a focara vissza vertük, ezek pánikszerűen menekültek az ország 
határán túlra és az egész készletüket visszahagyták ez alkalommal 
is előreküldött járőreinkhez tartozó eleset katonáinkat többek közt 
közülök egy zászlóst is állatias módon megcspnkitva találtuk meg. 
E hadiszintér északi részén meghódított akció folyamat félzaszló- 
aljunk egy teljes szerb zászlóaljat fogot el. Potiorek tábornagy.

^KRISTÁLY forrásásvány víz
Étvagyat javít Gyomorrontást megakadályoz. Több 
mint ezer orvos ajánlja. Kapható minden fűszer és 
csemege üzletben, jobb vendéglőben és kávéházban. 
Főraktár: Kornltzer Lipót sőrnagykereskedő 
cégnél Sátoraljaújhely. Szt. Lukács-fürdő Kutvál- 

^  lalat r. t. Budapest, (Buda.)
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