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Ha, mint a régi jogászok 
szokták volt mondani, föltéve, de 
meg nem engedve, a görögök  
és a románok az ántánt pártjára 
állanának, az a balkáni helyzeten 
s általán az egész h idiállapoton 
csak annyit változtatna, hogy 
hosszabbra húzná a háború tar
tamát, mint amilyen hosszú e be
avatkozás nélkül lesz. D e az el
lenségnek javára nem hozna dön
tést azok után,ahogy ma mi ál
lunk.

Azonban sem a románok, sem 
a görögök nem hajlandók arra a 
szívességre, hogy a katonaságu
kat bérbe adják az ántánt uzso
rásainak. Ezt már jól tudják Lón 
donban is, Párisban is. A fran
ciáknál már egyes lapokban ki
merik mondani, hogy az ántánt 
szavai már nem találnak hiteire 
seholsem. Az Ígéreteit nem ve
szik komolyan s nem hajlandó 
már értük és helyettük verekedni 
egy állam sem. Még a télig med
dig angol protekturátus alatt álló 
Portugáliban is kijelentette az uj 
köztársasági elnök, hogy a vígan 
dudáló portugál sem áll melléjük.

Az orosz már igém é Romá
niának Besszarábiá! vissza, amit 
negyvenhét év előtt hálátlanul el
vett tőle. A pénzt is osztogatja 
Bukarest utcáin a fölbérelt ügy
nökei utján, azonban a hivatalos 
Románia ennek is rövidesen vé
gét lógja szakítani. Különösen ha 
igaz —  a nincs benne hihetetlen 
—  hogy Filipescuék már halállal 
fenyegetik Bratianut, Valószínű, 
hogy mire ezek a sorok m egje
lennek, a román kormány már ki 
hirdette az országban az ostrom- 
állapotot. Amikor aztán az utca 
szereplésének, rmszofil agitátorok 
izgatásának egyszerre végét sza
kítják a szigorú rendszabályok.

Besszarábiát a maga csaknem 
teljesen román lakosságával ugyan 
mindig visszasírta a román köz
vélemény különösen azért, mert 
az ottani román lakossággal zsar
noki módon bánt és bánik az 
ismert orosz elnyomó rendszer 
Maguk a román lapok Írjak: 
nézzetek Erdélyre, ott fehér há
zaiban jómódban és m egelégedve 
él a román nép, mig a „felsza
b a d í t  Oroszország zsarnoksága 
alatt kifosztva, elszegényítve ül-  ̂
dőzve, nyomorban tengődik, pap 
jait elűzték, iskoláit lerombolták. 
Román lapok Írják ezt az orosz
ról s ez az orosz kéri most tő
lük, hogy logjon értük fegyvert 
Ami nem ment eddig s valószi-

nü'.eg ezentúl sem lóg menni. 
Romániában tudják, hogy a mi 
győzelmünk nyodáán is meg fog
ják kapni Besszarábiát anélkül, 
hogy bármit is kockáztatnák. Mir 
pedig az ő részükről nta állni az 
oroszok és az ántánt mellé, meg 
lehetősen nagy kockázat volna. 
Mert nemcsas minket találna ma 
gával szemben, hanem a bolgárt 
és a törököt is. A letört Szer
biában pedig már nem találhatna 
segítőtársa. Inkább neki kellene 
annak segítenie, azon pedig már 
nem segít semmi. Komániában 
tehát okosan és nyugodtan mér 
legelik a helyzetet s amennyiben 
a nyugodt passzivitásba erélyt 
vegyit, ezt a russzofil izgatók e l
len alkalmazza. Amire szintén el
lehet mondani, hogy jobb későn, 
mint soha.

Városok Jeljajöulása.
Az egész világ egy falu — i 

magyar vidéki városok is azok. 
Mindenütt egyformán drágul a tojás, 
a vaj, a zsir, a hús, a baromfi, a 
zöldség. A faluból bejövő kofát és 
termelők gőgje, amellyel nem ismer
nek urat az ő ársrófoló hatalmuk 
fölött mindenütt egyformán hangzik 
a városok szabott fizetésből, vagy 
szüt munkabérből élő népe felé : ha 
nem akarnak ennyit fizetni, hát 
haljanak eben I A Heruad, a Saj 5, a 
Tisza pariján egészen úgy megy, 
mint a Maros mentén. egyik 
városban ta áu különb a polgár
mester, mint a másikban, az egyikben 
keményebb öklü a főkapitány, mint 
amannál: de a mai árdrágító törek
vésekkel szemben nem tud elég okos 
lenni a polgármesteri zseuiálitás és 
nem tud elég erélyt alkalmazói a 
főkapitanyi hatalom.

Nincs Serarai csodálni való rajta, 
hogy azon a tanácskozáson, amelyet 
öt törvényhatóság kiküldöttei tartot
tak Kassán, a panaszok egybehal 
muzásan, a följsjdulások visszhangján 
kivül egyéb is történt. Hiszen Kassa, 
Eperjes, lgló, Sátoraljaújhely, ha 
akarna, se tudna olyau zárt egységet 
teremteui, amelyen belül az árakat 
becsületes nívóra lehet leszorítani. 
Sorompókat állítani nem áll módjá
ban s ha közösen alacsony maximális 
arakat állapítanak meg, azzal a négy 
varos ép úgy jár, mint ahogy eddig 
az egyes járt; az élelmiszer nemcsak 
az egyik varost kerü.i e ,  hauera 
mind a négyet s megy Ddbreceube, 
Győrbe, sőt a fővárosba és Ausztiaba. 
I'yenformán még az összes városok 
összefogédzása se változtatna az ál
lapoton. Nagyobb ur ma egy rizs
bank, vagy egy sertéskupec, mint 
Magyarország valamennyi szabad 
királyi városa.____________________

Mindazonáltal helyeselhető az 
értekezletnek az a határozata, amely 
az összes városok egybehívását sür
geti. A városok állásfoglalása, de
monstrációja nem egy alkalommal 
fejezte ki az ország városi közép- 
osztályának, tehát a nemzeti értel
miség egyik leghasznosabb, legdol
gosabb részének óhajait és követe
léseit. A vidéki városok képviselőinek 
összejövetele a komoly, energikus 
tiltakozás hangján fejezze ki a 
polgárság nevében, hogy ez nem 
mehet tovább, tia az országban a 
lakosság egyik része a másik rová
sára gyarapszik, ha az egyik pénz
bőségben fullad, mialatt a másik a 
legszükségesebb ennivalókat se tudja 
megszerezni, ha lehetővé válik, hogy 
a legprimitiv spekulációval, a kész
letek összevásárlásával, visszatartásá
val vagy c>ak máról-holnapra való 
továbbadásával milliókat keresnek s 
a drágaságot a végtelenségig fokoz 
hatják : ez az egyensúly o'yan meg- 
biilentésére vezethet, amely a leg
komolyabb következmény ekkel ijeszt 
bennünket.

Lapunk mai

Hogy jár el
a névtelen feljelentők ellen 
a német katonai hatóság.
Amit íiálnnk is  m eg kellene lio iio sitau j.

A gyáva, alattomos emberek, 
ha másoknak ártani akarnak, rend
szerint a névtelenség mögé bújva 
intéznek igaztalan támadásokat ha
ragosaik ellen. Nálunk — sajuos — 
a háború alatt valósággal mániává 
fejlődött a névteleu följelentés. Kü
lönösen a katonai hatóságokat zak
latták auonira levelekkel az irigység
től epebajban szenvedő emberek. Aki 
csak élni mert, azonnal feljelentették 
ős az illető ellen gyakran vizsgálatot 
is indítottak. A névtelen levólkü dós 
nem speciális magyar baj, megteszik 
ezt Németországban is, ott azonbau 
ueru adnak hitelt a feljelentőknek, 
hanem megvetik őket. A raeraeli 
katonai parancsnokság járt el a név
telen feljelentésekkel szemben a 
legradikálisabban, mint azt a Pester 
Lloyd az alábbi hírben köz i. A hir 
a következő i

A mérnél i hadtápparancsnokság 
a következő sorok közzétételére k*rie 
fel a „Meraeler DarapfbooP ciraü 
lapot:

„Az utóbbi időben sok névtelen 
levelet kapott a hadtápparancsnokság, 
főkép oly tartalommal, hogy X. Y. 
bár egészséges, erős erabtr, hadi 
szolgálatot nem teljesít és valószínű 
lég valami uton-raódon — amely a 
névtelen levélirÓ előtt persze rejtély, 
hogy mily rnódou — kivonta magát 
a sorozás alól. Igazán nagyon szó-

na 2 oldal.

moru, hogy a mostani időben is 
vaunak emberek, akik nem sajnálják 
a fáradtságot, hogy felebatátaikat 
meggyanúsítsák. Nem mehet min
denki csukaszürkében a frontra, az 
ellenség ellen, maradni kell olyanok
nak is, akik mint városuk derék 
polgárai szo'gálják hazájukat. Mi a 
uévtlen leveleket mindig annak fogjuk 
továbbítani, akit ily módon feljelen
tettek, hadd tudja meg az illető, 
hogy gyáva ellensége van, mert az 
gyáva, aki névtelen levelet ir. Nem 
bánjuk, ha a feljelentett az „üsd, 
nem apád“ értalmében jár is el s igy 
annak a veszélynek teszi ki magát, 
hogy testi sértés miatt a bírósággal 
kerül összeütközésbe.

gondoskodás
a köztisztviselőkről

Országgyűlés elé kerül a javaslat.
A kormány törvényjavaslatot 

terjeszt a legközelebbi országgyűlés 
elé az állami tisztviselők segélyeiése 
érdekében. Azonkívül közel félmillió 
koronát utalt ki épp most a belügy
miniszter ae államrendőrség tisztvi
selőinek és más alkalmazottjainak 
ludisegélyképeu. Sióval belátja az 
állam, hogy a tisztviselőket nem 
lehet egészen elhagyni s hogy a még 
nemrégen hangoztatott takarékossági 
elvek és a korlátozott megsegítések 
elveknek szépek voltak, de a gya
korlatban nem válnak be. Minden 
valamire való magáucég fizetéseket 
javít ebben az esztendőben, habár 
kimondja, hogy a rendkívüli intéz
kedés csak a háború rendkívüli 
idejére érvényes. Pedig ezeknek a 
oégeknek javarésze nem szokott 
fukarkodni amúgy sem. Igen sok 
állami méltóságos ur elcserélné a 
jödedslraét akárhány olyan raagán- 
hivatainokéval, akit tekintetesnek is 
csak kényszerűségből szólitanak.

De gondol rájuk más tekintetben 
is az ország hivatalos lelkiismerete : 
az áilara. Magántisztviselő fizetését 
(ha ilyesmire merészkednék a kap
zsiság) a háború idején leszállítani 
nem szabad s ha a vállalat mégis 
elkövetné a gonoszságot, elveszti 
esetleges állami szállítási megbíza
tását.

Mondjuk-e, Isten tudja, hányad
szor, hogy a mai időkben csak egy 
vesztes társadalmi osztály van s az 
a hivatalnoki kar. A fix-jövedelera 
éppen hogy elég volt azelőtt is a 
megélhetésre, abból kijönni a beosz
tás különös művészetével lehetett A 
drágaságot nem a falusi nép érti, 
nem a tiszteletreméltó parasztság, 
amelyet nevezzünk akár termelőnek, 
akár közvetítőnek, akár munkásnak.
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Mindenki annyi alkalmat nyer a 
rendes és a mellékkeresetre, aiueny- 
uyit akór, Takarékbetétek noveked 
nek milliós tételekben és sürü 
forintokban s raiudenféle óletmeg- 
nyilvánulás küsepette egyedül az 
tthon levő tisztviselő vörösre dagadt 

szemmel küsködik a megélhetéssel.
Iparos-családokat,ha igényeiknek 

kevés volna a hadi államsegély, 
pótlékkal lát el as állam. Különféle 
testületek, kamarák; hozzátartozói 
társadalmi állásuknak megfelelő havi 
járandóságot kapnak, ha a családtag 
keresete megakad. Csak a köztiszt
viselő lehet az ország legelhagyatot 
tabbja? Igényeiről úgyis rég le
mondott. Öreg, kiselejtezésre szánt 
ruhák kerülnek elő lomtárakból és 
szerepelnek újak gyanánt; a pisc 
nem látja őket, mert viszont a piacot 
megtapasztilni mauap lelki keserűség; 
az iskolás gyerekeket — ugyebár — 
lehetetlenség megakasztadi tanulá
sukban, azonkívül is szenvedhetnek 
bármiben a jövő reménye? Nem 
lukszusra goudolunk, csak a föltetien 
szükségesre. A tisztviselő az, akitől 
még ma is állandó áldozatot, mo
solygó arcot, fürge készséget várnak, 
neki kell rendet tartania a rendeletek 
ágas-bogas erdejében, ő le késit, 
házal s ő dresszirozódik bele egy re 
jobban a koplalásba. C>oda, hogy 
még nem ju'ott a cigány lovának 
sorsára . .  .

De az állam tovább nem nézheti 
a tisztviselők nyomorát. Senki sem 
tudta, hogy idi*ig fejlődnek a dolgok, 
maga az állam sem, azért tehát előbb 
nem intézkedhetett. Most azonban, 
mikor már világosan latszik a helyzet 
képe, megtörténik a gondoskodás s 
hisszük, hogy ismét megelégedett 
tizztviselői kar fogja ellátni a hiva
talos teendőket.

H Í R E K .

A novemberi költözködés.
Itt a november: megjött a 

háabórnegyed s sok szegény ember 
nek — hisz ma minden városi 
ember szegény — fő a feje ettől; 
legfőkép azonban azoknak, akiknek 
most költözködni kell. Ha valaki 
ma emberek közé ül és szédületes 
számokkal hall dobálódzui, egészen 
bizonyos, hogy vagy hadsereg 
szállítókról, vagy pedig a kültöz- 
ködési árakról van szó. Mintha ma 
minden arra irányuíua, hogy 
városi emberről lehúzzák — nem 
a zsírt, azt már rég megtették a 
zsirspekulánsok, hanem — még a 
bőrt is. A legfantasztikusabb szá
mok repülnek a levegőben s as 
ember csak azért nem csodálkozik 
rajtuk, mert a mai uagy drágaság 
árfelhajtás tekintetében már min
denkit leszoktatott a csodálkozás 
ról. A novemberi költözködés 
időhöz van kötve s igy semmi sem 
könnyebb, mint a megszorult és a 
fuvarosra ráutalt közönségen ala
posan vágni egyet.

Hiszen szinte természetes i s : 
annyian vágták már meg a szegény 
közönséget, hogy ez az egy vágás 
már igazáu nem is fájhat neki 
valami nagyon. 1 t a radikális és 
energikus intézkedésre van szük
ség ; a szegény r yonszorult 
publikum érdekei ? ,végre nem
lehet szabad préda*, nt mindenki
nek odadobva. Ha békés utón nem

sikerül a fuvarosokat arra rábírni, 
hogy tisztességes áron fuvart vál 
Iájánál', úgy rendeljék be köz 
munkára és végeztessék úgy el. 
Reméljük azonban, hogy erre szük
ség nem lesz.

— Halottak napján szép és ke- 
gyeletes ünnepséggel áldozott Uj- 
hely város közönsége az itt nyugvó 
hős katouák emlékének. Óriási kö
zönség váudorolt ki a szépen kivi
lágított és feldiszitett katonasiiok- 
hoz, amelyeket elborított virággal a 
város lakosságának s külnüsen a 
melegszívű hölgyközönség hálás ke
gyelete. A frirok felett D ó m j á n  
Elek ág. ev, lelkész tartott gyönyörű 
beszédet, mely magával ragadó és 
felemelő hatást tett az ünnepségnek 
meghatott közönségére.

— A hajdudorogi káptalan. A ki- 
rá’y a vallás- és közoktatásügyi rni 
niszter előterjesztés re a hajdudorogi 
srörög-katho'ikus énekes káptalanban 
Darojnnosics Tivadar olvasó-kano
noknak a nagyprépos ságra. Bányai 
Jenő éneklő-kanonoknak az o'vasó- 
kanon kságra és Milrovics Elek őr 
kanonoknak az éneklő kanonoksá^ra 
való fokozatos előléptetését jóvá
hagyta.

— Adomány. A reform itu? lel
készlakban „Katona-otthon" céljaira 
adományozott dr. Armbrózy Ágoston 
ügyvéd gróf Wallis Cyuláuó ő 
méltósága nevében 2 0 , saját névé 
ben 5 koronát; köszönettel nyug 
láz a vezetőség.

— A saujhelyi kir. járásbíróság
á.tal egyik elpusztított Zemplén me- 
gvei község óvodájának fe.építésére 
indított gyűjtés következtében ujab 
bán adakoztak : Kertész György 2 
Róth Markusz 5, Mészáros János 5 
Nagy János 5, dr. Ligeti József 10, 
dr. Klein Károly 10, Burger Ármin 
(Irareg) 20, dr Kellner Soma 5, dr, 
Markovics Manó 5. ürüuBpan Her
mán 5, Hrabécy Kálmán 10, Ka- 
ratcsouyi Mihály 5, dr. Burger Ja
kab 10, Nyomarkay Frigyes 2, dr 
Burger Jakab 2, Haraszhty Vince 1. 
N. N. 1 koronát, N. N. 20, Kovalik 
N. 50 fillért, összesen 103 kor 70 
E őbbeni gyűjtés összege 789 kor 
40 Cili. Összes eddigi gyűjtés 893. 
kor 10 fillér.

— A feldúlt községek kormány- 
biztosa. A föídmtvelésügyi miniszter 
Sarosvárraegye bártfsi, felsővizközi 
és girahi, Z-implónvármegye sztrop- 
kói, mezőluborci, szionai es horuon- 
nai, Uug vármegye nagybereznai és 
Maramaros vármegye ökörmezői, ti- 
szavölgyi és maramarosszigeti jará 
sainak területére a hadműveletek 
folytáu elpusztult vagy megrongált 
Községen belsőségeinek rendezése 
céljából a raiuisztérium ismert ren
deleté alapján — a belügyminiszter
rel egyetértő eg — kormányhatósági 
megbízottként Téglás Ká'mán mii 
szaki tanácsost küldötte ki. Helyet
teséül Sáros varmegye megnevezett 
járásainak területére Szepesházy 
Imre országgyűlési képviselőt, Zemp 
én vármegye pedig Besseayey Zéuó 
tb, főjegyzőt bízta meg.

Klein József
s z o b a f e s t ő  t a p é t á z ó  ő s  m á z o ló  
Saujhely, Rákóczi-u. 63.

I-ső rendű modern kivitel, 
legfinomabb bel- és kül

földi anyagok.
Telephon 22. sz

Elfoglaltok Kragujevácot.
mi

Budapest, nov. 1.

Az osztrák-magyar vezérkar je len ti:

Orosz hadszíntér :
A Szecara mentén cs. és kir. csapatok egy éjjeli táma

dást heves kézitusa után visszautasítottak. Az északkeleti 
hadszíntéren a cs. és kir. főparancsnokságnak alárendelt 
hadseregek októberi hadizsákmánya 1402 tiszt ,20,600 főnyi 
legénység, 44 géppuska és több ágyú.

Olasz hadszíntér:
Az olaszoknak a tengermelléki arcvonalunk ellen október 

18-án megindított és októberj 28-án friss csapatokkal meg
újított harmadik támadása már lankadni kezd. Tegnap az 
ellenség a doberdói fensik északi széle ellen nagyobb, 
több más helyen pedig gyöngébb erőkkel még előretört, de 
hiába támadott. Azonban már nem általános az újból fel
lobbanó harc. Az olasz hadvezetőség által nagy hangon 
előre bejelentett s legalább 25 gyaloghadosztálylyal megkísé
relt offenziva a győzelem tudatában harcoló csapataink 
rendíthetetlen falán megtört. A 2 hetes lsonzó-csata fegy
vereink győzelemével végződött. Az október második felé
ben lezajlott harcokban az ellenség legalább 150,000 embert 
veszített.

Délkeleti hadszíntér;
A szövetséges haderők helyenként heves utóvédhar

cok után elérték a Kragujeváctól délre és délkeletre emel
kedő magaslatokat. Ma reggel hét és nyolc óra között a 
kragujeváci arzenálra és a várra kitűzték az osztrák-ma
gyar, és röviddel utóbb a német lobogót.

11  Ö FEli altábornagy,
a vezérkari fonók helyettese.

A németek sikeres harcai.
Berlin, nov. 1,

A nagy főhadiszállásról hivatalosan jelentik :

Nyugati hadszíntér:
Champagneban a franciák Tahure mellett ellnetámadást 

kezdtek. Visszavetettük őket. Tahure, amelyet csapataink 
október 30-án rohammal elfoglaltak, szilárdan kezünkön ma
radt. A két utolsó napon szerzett foglyok száma 34 tisztre 
és 1260 főnyi legénységre emelkedett. Comresnél közel
harcra került a sor.

Balkán hadszíntér:
Folytattuk támadásunkat és elfoglaltuk a Grn. Milano- 

váctól délre emelkedő magaslatokat. Kragujevác irányában 
az ellenséget a Potrackara- és Lapenica- szakaszon tűt ve
tettük vissza. Kragajevác német kézen van. A Moravától 
keletre a szerbek ellenállása dacára elfoglaltuk a Tirnovro 
hegyet és néhány száz foglyot ejtettünk.

A német csapatok által, október havában kedden ejtett 
foglyok száma és az általuk ejtett zsákmány Hindenburg 
tábornagy hadcsoportjánál 98 tiszt, 11.802 főnyi legénység 
és 40 géppuska, Lipót bajor herceg tábornagy hadcsoportjá
nál 32, tiszt 4134 főnyi legénység, 2 géppuska, Linsingen 
tábornok hadcsoportjánál 52 tiszt 8874 főnyi legénység és 
24 géppuskát, Bothmer gróf tábornok hadseregénél 1215 
főnyi legénység és 1 géppuska, Mackensen tábornagy had
csoportjánál 55 tiszt, 11,907 iőnyi legénység továbbá 23 
ágyú, 16 géppuska összesen 244 tiszt, 40.949 főnyi, legény
ség és 23 ágyú 80 géppuska.

j . I
Felelős szerkesztő: Landesmann Miksa Nyomatott Landesmann Miksa ős Társa könyvnyomdájában Sátoraljaújhely, I I
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