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Mi l esz?
Hét hónapja lesz már, hogy a 

vér elöntötte a világot és a gyil
kolás borzalmai tombolnak rajta. 
Félév egy félpercet sem jelent 
az emberiség fejlődésében, de a 
pusztulásban milyen rémületesen, 
milyen hátborzongatóan sokat . . . 
A milliárdos Belgium összeomlott 
régi városok csipkés házait dön
tötte halomra a gránát és a ro
mokat nehéz katonacsizmák túrták 
szét. Páris másodszor is megresz
ketett a hóditó előtt, óceánjárók 
sülyedtek a tengerfenekére, az 
orosz síkságon milliók — rettentő 
hány ember! —  vére ömlött; a 
Kárpátok lejtőin hullák emelked
tek egymás fölé. Keletázsia sárga 
homokján lelütötte lejét a japán 
rabló, csak egy lélesztendő, nem 
csalódás, nem álom, nem, csak 
egy félesztendő alatt történt az 
egész.

Egy vezető csillagot látunk ki
derengeni, túl a rettenetes sötét
ségen. Bizhatunk abban, hogy 
ez az év vissza fogja hozni a bé
két és bizhalunk abban is, hogy 
ez az általános főforrad.ilom, a 
mit ez a világháború jelent, el
választó mesgyévé válik az em
beriség két termékeny korszaka 
között. Hosszú béke gyűjtötte 
össze ennek a háborúnak nép
erőit és gyújtó anyagait, még tar- 
tósabb és termékenyebb békének 
kell reá következni.

kintien csak üzlet.
*

Az ajispán betiltotta az utazási 
igazolványok utáni dijak szedését.

*

Egy sátoraljaújhelyi polgár írás
beli panaszt nyújtott be az alispán
hoz az utazási igazolványokért a vá
rosházán szedett dijak miatt. 0  va
sóink bizonyára emlékeznek rá, 
hogy lapunk megelőzőleg már a 
nyilvánosság élőit panaszt emelt a 
városnak o különös üzlete ellen. 
Most az alispán a hozzá beadott pa 
nasz folytán minden részletében tö
kéletesen igazolta a mai álláspon
tunkat. íme az alispán véghatározata: 

1. E. saujhel)i lakosnak Sauj 
hely rt. város polgármestere által- 
az utazási igazolványokért szedett 
dijak tárgyában beadott panaszt 
megvizsgálva, annak helyt adok 
és Siujhely rt. város polgármeste
rét az utazási igazolványokért kí
vánt dijak további szedésétől el
tiltom.

Indokok.
Be kellett tiltanom az igazol

ványok után szedett dijak további 
szedését, mert annak semmiféle 
törvényes alapja nincs s a pol- 
polgármester saját hatás- őrében hi- 
vata'os iratok kiadásáért semmi 
féle illetéket sem sz» d í t. A po - 
gáim st r azon indok alapjiu sz< di 
a dijakat, hogy az igazolvány 
folytán előállott mu ikaszaporu at 
miatt az igazolvány ok kiál itisára 
kisegítő munkaerőt volt kénytelen 
fel fogadni. Eltekintve attól, hogy 
a m. kir. belügyminiszter urnák ide 
vonatkozó rendelete értelmében 
mts', hiboru ideje a'att kerülendő 
miudeu kisegítő munkaerő fél
fogadása, illetve ezek díjazása, s 
a hivatali munkát az itthon ma
radt tisztviselőknek bee ületbeli 
kötelessége fokozott buzgalommal 
ellátni, az igazolványok tekintettel 
azok nagy államrendészeti fon
tosságára cm-.is esküt tett tiszt
viselőikéi állíthatók ki illetve 
irathatók alá.

SátorPjsujhely, 1915. febr, 18.

Dókus Gyula
aii-páu.

Látjuk tehát, hogy az alispán 
szerint sem volt sem ni törvényes 
alapja a polgármester á Ul önkénye
sen behozott adóuak. A dijak szí 
dósénak egy érdikcs részletéről is 
tudomást szerzünk a határozatból ; 
t. i. hogy ezeket a dijakat valami 
kisegítő munkaerő díjazásira fordí
totta a polgármester. Mi ugyanis 
erről a tárgyról irt cikkünkben azt 
tételeztük fe1, hogy ezek a dijak 
va'ami háborús jótékony célra for
dulatnak. Hit nem igy van. A vá
rosházáról mindig a rosszabbat kell 
feltételezői.

Befejezésül még egyet. Az alis 
pánuak fennt id izeit véghatározata, 
mely febr. 18 án kelt, febr. 22 én reg
gel már ki lett kézbesítve a polgár
mesternek. Ennek dicira az igazol
ványok után meg febr. 22 én délben 
is kövutelték és beszedték a 20 fillért, 
így respektáljak a városházán a tör
vényt és a felettes hatóságot. Úgy 
látszik, hogy a kisegítő munkaerő, 
akármit is mond az alispán, mégis 
nagyon fontos és a dijizása még 
fontosabb.

Kövessük
Ungvár példáját.

Minden városnak most sürgős 
feladata, hogy a lakosság kellő élel
mezéséről gondoskodjék. így pb 
Ungvár városa mindenekelőtt a liszt- 
hiányon iparkodott segíteni. A vá
rosi tanács kérelmére a kormány 
egyelőbe 200 mm. vegyes lisztet 
küldött, melyet a „közélelmezési bi
zottság'* most kilogrammonként 53 
fi térért — ez volt a beszerzési ára 
2 és fél és 10 kilogrammos csoma
gokban délutánként egy bizottsági 
tag jelenlétében szét oszt.

A közlekedési bizottság a jövő
ben is fog gondoskodi arról, hogy 
nemcsak a nagyközönség, de a gaz
dák és kereskedők is keilő mennyi
ségű lisztre juttassák. B e r z e v i c y  
István városi rendőrkapitány felhí
vására a kereskedők minden héten 
jelentik be a tét', megrendeléseiket 
s közbenjárása fo’ytán Ungvár vá
rosa már só, cukoi és egyéb tömeg
áru'kai bőségesen el van látva.

Nálunk, Ujhelyben hiába pa
naszkodik a kereskedő, hogy a vas
úti forgalom korlátozása miatt nem 
kezelheti a szükséges élelmisse- 
leket, a fakereskedő pedig még a 
vármegye területén levő raktárakból 
sem kaphatja a már régen megvett 
fát, — ha nem tud katonai fuva
rokra szerteui. Mi is koncedáljuk, 
hogy mindenekelőtt a katonai helyi 
szükségleteket kell beszerezni, de 
azt is jól tudjuk, hogy a polgári 
népség ellátása most azért közös ér
dok, mert épen katonáék érdekében 
van, hogy a polgári népesség élel
mezéséről és szükségleteiről is kellő
képen gondoskodva legyen. Ez azt 
hisszük nem szorul bővebb magya
rázatot.

Az ungvári közélelmezési bi
zottság az élelmiszerek árát is meg
szabta. Mi itt C3ak a tej, vaj, tojás 
és baromfi árat említjük. A tej li
terje 30 f. egy kg. vaj 2 k. 40 f, 
egy tojás 8 f. vágott, tisztított kö
vér liba kg. 2 k. 4J f. élve kg. 2 k 
sovány liba, kacsa, tyuk élve kg. 1 
k. 30 f. Az árjegyzéket hétről-hótre 
revideálja a bizottság s ha jónak látja 
megváltoztatja. A hatóság és közök-
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Bég egyUti csak igyekszik a megél
hetést előmozdítani.

Hisszük és reméljük, hogy vá
rosunk hatósága követni fogja Ung- 
vár szép példáját s nem fog meg
maradni a multheti közgyűlésen el
hangzott szép szavak mellett, hanem 
minden lehetőt el fog, hogy e ne
héz napokban a város lakosságának 
megélhetését lehetővé tegye.

jt z  újhelyi gaziák érieke.
Vetőmag tehát lesz. A hatóság 

szerez annak, ki szükségletét beje
lenti. Legalább a kifüggesztett ren
delet, mely a földtulajdonosokat 
földjeik megművelésére és beveté
sére is utasítja — ezt mondja.

Szép ez a rendelet és talán 
szükséges is; de kiegészítésre szorul. 
Mert minek a drága vetőmag s mi- 
kép veteményezzen a földtulajdouos, 
ha nincs igavonó marhája s ha 
napszámba ekét Lem tud kapni; 
vagy kénytelen volna oly napszá
mai fizetni érte, mely drágábbá teszi 
a várható termést, mint a mennyiért 
az a piacon megvehető lesz.

Igaz, hogy a mai helyzetben 
nem az a lényeges, hogy mibe kerül 
a gabona, hanem az, hogy minden 
áron legyen, de a piaci árnál is 
drágábban termelni az állam fel 
adata, a magánember erre alig kö
telezhető.

Azért, hogy a földek parlagon ne 
heverjenek, hogy minden talpalatnyi 
föld be legyen vetve, a hatóságnak 
volna kötelessége már most gondos
kodni arról, hogy legalább rab 
munkás legyen sokkal több, mint a 
mennyi ma lézeng az újhelyi fogház
ban, hogy legalább a szölőaljakban 
levő vetemónyet is lehessen a sző ő 
mellett velők bekapáltatni, mert a 
mostaui emberszük világban szabad 
munkással az elvégeztethető nem 
lesz.

Elodázhatatlanul szükséges volna 
és pedig süigŐ8en ezenfelül az igás 
gazdáknak össeirása és a hatóság 
általi kényszer kirendelése most már 
haladéktalanul a tavaszi aratás tel
jesítésére azokhoz a földtulajdonosok
nak, kik ez iránti igényüket — a 
hatóság felhívására —- bejelentik és 
pedig a hatóság által megállapított 
napibér mellett.

Ezek nélkül az intézkedések 
nélkül igen sok föld fog parlagon 
maradni, a földtulajdonosok legjobb 
akarata mellett is.

Az igásoknak ^kényszer utjáni 
munkára rendelésére és a napibérnek 
hatósági megállapítására azért van 
szükség, hogy úgy a rauukás, mint

a munkaadó jogos igényei raegvó- 
dessenek ; mert sok oly igás tu’aj- 
donos lehet, aki inkább heverni fog, 
ha tu'magas bérkérése ki nem elé- 
gittetik. Várakozásra meg nincs idő, 
mert: periculura in raora.

K.
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— Helyreigazítás. Az Izr. Nép. 
konyha javára Dr. Fuchs Emil, Dr. 
Fuchs Ernő 20, Bettelheim Jánosáé, 
Dr. Ligeti Jézsefné, Fuchs Jeuőué 
Pallay Jézsefné 10, és Gönczi Gyű 
láné 6 koronát adományozlak.

— Egy cáfolat cáfolata. Legulébb 
egy cikkben, mely a város „huma
nitáséról" szólt, megírtuk, hogy mi 
lett a vége a francia fogságba ke
rült Neufeld Simon, kereskedelmi 
iskolai tanár kérelmóoek. Miután a 
várostól a segítséget nem kapta meg, 
mágus a kereskedelmi iskola nö
vendékei gyűjtöttek össze a sseren. 
csétlen helyzetbe került tanárrészére 
némi pénzösszeget.

E cikkünkre vonatkozó ag a 
„Zemplén" laptársunkat illetékes 
helyről felkérték annak ^közlésére, 
hugy ez az utóbbi állításunk a való
ságnak meg, nem felel, ugyanis a 
kereskedelmi iskola növendékei kö
zött semmiféle gyűjtés nem volt 
Ncufeld tanár részáre.

E cáfolatra az a válaszunk, hogy 
állításunkat szóról-szóra fenntartjuk. A 
mi állításunk igaz ; az illetékes hely 
cáfolata légbőlkapott.

Ügyes esztergályosok
állandó alkalmazásra felvétet
nek Princz T estvérek  vas
öntöde és gépgyárába Szat- 
máron. A szakmában jártas 
és néhány évet töltött tanulók 
is felvétetnek. Ajánlatok, fize
tési igények megjelölésével, 
fenti czimre küldendők.

Keresek
két szobás bútorozott lakást, kony
hával, mellékhelyiségekkel és lehe
tőleg fürdőszobával.

Cim : a kiadóhivatalban.

jKét 15-16 éves fiú
a Cognacgyárban felvétetik. Jelent 
kezni lehet minden nap délelőtt 
10— 12 óra között.

]tiai távirataink.
A m in isz tere ln ö k ség  sa jtó o sz tá ly á n a k  h iv a ta lo s  

k ö z lé se i.

Nagy sikereink
a Kárpátokban.

w

A februári harcok eredménye.

Budapest, lebr. 22.

Az osztrák-magyar vezérkar je len ti :

Az oroszlengyelországi és nyugatgaliciai arc
vonalon tüzérségi harcok és csatározások voltak.
Az ellenségnek egyes elszigetelt előretöréseit 
könnyen visszavetettük.

A Kárpátokban számos orosz támadás volt, 
melyek a nyugati szakaszon az éjjelen át is tartot
tak. Mindezen kísérletek, amelyeknek célja volt 
akadályainkig előrenyomulni, az ellenség súlyos 
veszteségei mellett meghiúsultak. Tegnap az ellen
ségnek egy erősebb csoportját hosszabb harc után 
visszavetettük, 2000 oroszt elfogtunk, négy ágyút 
és sok hadianyagot zsákmányoltunk.

A kárpáti harcokban csapataink által január 
végétől a néhány nap előtti időpontig elfogott 
oroszok 29,000 főnyi létszáma, melyet egy hivatalos 
orosz jelentés hamisnak jelzett, időközben meg
növekedett és 61 tisztre, 40,806 főnyi legénységre 
emelkedett, ehhez hozzájárult még 31 géppuska és 
9 ágyú.

H őfer a ltá b o rn a g y ,'
a vezérkari főnök helyettese.

A mazuri csata
végleges eredménye.

*

Egy orosz hadsereg teljesen megsemmisült,
*

Több mint 100,000 fogoly.
A nagy főhadiszállásról hivatalosan jelentik :

FAELADÁS.
Rudabányácskai erdőmben több száz 

öl tűzifa eladó, valamint Slippernek al
kalmas maglók és nagy jégerfák és egy 
nagyobb cserzésre alkalmas vágás, bő
vebbet: Landesmann Miksa és Társa 
könyvkereskedésében.

Fáy Ödön,
őrnagy.

Berlin, íebr, 22.

A német hadsereg legfőbb hadvezetősége mai hiva
talos jelentésében a Mazuri tavak vidékén aratott hatal
mas győzelmének végleges eredményét nyújtja. E  sze
rint a mazuri téli csata összes zsákmánya a mai napig 
7 tábornokra, több mint 100,000 főnyi legénységre, 
150 ágvura és a géppuskáknak még át sem tekinthető 
számára emelkedik. A német hadvezetőség a nagy győ
zelemről szóló tudósítását azzal végzi, hogy a Sievers 
báró tábornok parancsnoksága alatt álló tizedik orosz 
hadsereg teljesen megsemmisítettnek tekinthető.

Landesmann Miksa Nvoihatott Landesman Miksa é> 'társa konyvnyomdatiiaDan Sátoraljaujehly.
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