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M egizle lik
már ők is a csalódás keserű gyü
mölcsét, érzik már a loszló má
mor bágyadtságit, a teljesülbe- 
tetlen remények fájdalmát, Őrül
ten, eszüket vesztve, olcsó győ 
zelmek délibábjától csalogatva 
roüantak a vérzivatarba, vesztükbe 
Daccal, mosollyal indultak a ha
tárhegyek leié, azt hitték, az 
öröm virágai azok, amik a há
ború nehéz utjain nyilnak. Bero
hantak a készületlen Erdélybe és 
azt hitték a meglepetés első si
kereiből hajt ki majd a könnyű 
győzelem. Erdély leié feszült 
mohó tekintetünk és hátuk mö
gött rabolt Dobrudzsában bolgár 
és német ágyuk dördöltek meg. 
Hangjuk úgy dübörgött végig a 
román löldeken. mintha az öröm 
csengő kacagásába hirtelen tá 
madű jvihar félelmetes zengése 
vegyülne.

A dobrudzsai vereségek nyo
mán meghalt az öröm, elcsen
desült a kacagás a bűnök és 
hazugságok pompázó cifra váro
sában Bukarestben, Mink ismer
jük már ez érzéseket, a mi lel 
Künk lürdött a fájdalmak, ami 
szivünk már megvonaglott a csa
lódások keserűségében. — Mink 
már ismerjük a széjjeltoszlo szí
nes álmok mögül vigyorgű való
ságot. A mi szivünk is vérzett 
már, mikor menekülők riadt se
rege íuiott hozzánk Galíciából, 
azután a Kárpátokból és most 
szegény meggyötört Erdélyünk
ből . . . Együtt sirtunk a sira- 
tókkal, együtt szenvedtünk a 
szenvedőkkel.

Örömük mámoros üvöltése 
ma már nem olyan duhaj, mint 
az első órákban volt, amikor a 
hadisten ostorát még nem ismer
ték. Bukarest reszket és mene
kül, félelemben hallgatja az ágyuk 
Bzavát, amit a Duna mögül hord 
hozzá a dobrudzsai szél. Es az 
ágyuk hangjában zug a halál
mars, amit a német, bolgár és 
török harci kilátások hangjából 
fon a Dunát korbácsoló szél.

Hát csak hadd kóstolják meg 
ők is a háborút, a megdöbbentő 
véres küzdést, igyák fenékig a 
serleget, melynek keserű italát 
árulásuk csurgatta bele. Hullassák 
ők is a vérüket, sirassák ők is a 
liaikat öltsön náluk is gyászt a 
pártában maradt párját vesztett 
mátka, átkozódjék a gyermeke 
nélkül maradt anya. Remegjenek 
ők is, mikor olvassák a harctéri 
hireket, igyák mohó szomjúság
gal a vigasztalásra kitalált bázi

sokat. Szenvedjenek, vérezzeneki 
és szidják a napot, a percet, a 
mikor békéjüket megölték és 
fegyverhez nyúltak. Erezzék es 
szenvedjék minden idegszálukkal, 
hogy háború van, mert ők hábo
rút akartak.

f*etrőieumhiány.
Szakfejtegetés e 
fontos kérdésről.

A legújabb háborús problémák 
egyiae Ujhelybüu u petróleumhiáuy 
Nemcsak ualiáokbwi Küldik el mos 
tauabau a szegény újhelyieket azzal 
a gyeugo vigasziaiassal, hogy csu- 
pau azért uein aduak dohányt, vagy 
cigarettát, mert — uiucs, hanem 
Hetek Óla ez a sorsuk azoknak a 
boidogtaianokuak is, akiknek viiiany- 
viiaguas a lukasukba bevezetve. Mi- 
uima is pelroieumkészletek vauuak 
az újhelyi üzletekben s e helyzet
iéi szemben uetu vigasztalás az, 
hogy — máautt így vau ez. Egész 
Ujtieiybeü uecu sikerűit a petróleura- 
prooiemarol nemcsak kielégítő, ha 
nem csupán pontosan tájékozó in
formációt nyernünk.

Így annál mohóbban olvastuk 
tehát egyik legjelesebb kereskedelmi 
szakorgauumuaanak, a „Magyar Ke
reskedők Lapjauaa- erről az, ugy- 
lataziö, országos problémáról szóló 
fejtegeieseit, melyek legalább ko
moly vigasziaiast L Ártalmasnak.

„VaU'O petróleumhiauy ?“ cim 
alatt ezeket írja az idézett szaklap 
iegtrisebb szama :

Vau e petrőkumhiány ? Ezt 
látszólag nehéz megállapítani, mert 
ha a petróleumgyarakat kérdezzük, 
azok azt állítjuk, hogy minden meg
rendelést leszállítanak és mindenkit 
pontosan kiszolgálnák ; sőt Románia 
hadüzenete után a gyáruk egy kom 
münikót tettek közzé, amely szerint 
a román behozatal mogszüuese miatt 
petróleurahiáuytól tartani nem keli, 
mert Romániából mar regen nem 
jóttok számottevő mennyiségek hoz
zánk. Es ez igaz is. V iszont a ke
reskedők tői töruegeseu érkeznek hoz
zánk a panaszos levelek, hegy a 
kereskedők nem tudnak petróleum
hoz jutni.

A gyárak legsűrűbben használt 
kifogása az, hogy üzemzavar miatt 
nem tudnak termelni és igy nem is 
8zátlitóképesek, ha valamely rende
lést foganatosítani akarnak. Van 
ugyan egy kormányrendelet, amely 
kimondja, hogy az asvanyolajtermo*; 
kékből való készleteiket minden hó 
1-én és lő-éu bejelenteni tartoznak. 
Kétségtelen, hogy a bejelentési kény
szer kimondásának az a célja, hogy 
a kőzszükséglet zavartalan ellátását

a kormány biztosíthassa. Minthogy a 
tapasztalatok szerint a kőzszükséglet 
zavartalan ellátása csak abbau az 
usetbeu biztosítható, ha a bejelen
tési kényszert azzal egészítik ki, 
hogy a gyárak egész termelését il
letőleg készleteiket a kormány zár 
alá veszi és az egyes gyárakban levő 
készletek arányos szétosztása iránt 
a finomítókban levő pénzügyőrségi 
kirendeltségek utján maga a pénz
ügyminisztérium iutézkedik.

Az ebben az irányban való in
tézkedés annál is inkább sürgős, 
mert ha most, amikor a tulajdonkó- 
pem petróleumidény meg sem kez
dődött, ilyen nagy zavarói mutat
koznak, joggal lehet tartani, hogy 
később, amiül a napok rövidülnek 
es a koolajfogyasztás növekszik, az 
ország lakosságának ezzel a nélkü
lözhetetlen fogyasztási cikkei való 
eliatasa tökéletesen csődöt fog raou- 
dam. Elvégre, ha már olyan magas 
maximalis arakat élveznek a petró- 
ieumgyárak, hogy alaptőkéjük 75- 
80%-os kamatozását kény télének za- 
rószamadusaikbau kimutatni, a leg
kevesebb, amit tőlük elvárni lehet, 
hogy a fogyasztást a legjobb tuda- 
ouuü szeriül igyokezzeuek kielégíteni.

A szeszgyártás 
korlátozása.

Rendelet a szeszfőzdék üzemének 
korlátozásáról es a szesz eladá
sának s a kincstár részesedésé

nek uj szabályozásáról

A hivatalos lap mai száma a 
pénzügy miniszter két nagy fontos
ságú rendeletét közli.

Az első rendelet a fogyasztási 
adó alá eső szeszfőzdék üzemének 
az lWlójl". évi termelési időszakra 
a lakosság élelmezésére és az állat
állomány eltartásra szükséges ter
mények biztosítása céljából való kor
látozásról szói. A lakosság élelme
zésére. valamiut az állatállomány 
eltartására szükséges termények biz
tosítása céljából ugyanis az 1916— 
1917. évi termelési időszakban fo
gyasztási adó alá eső szeszfőzdék szesz 
termelése, illetve az egyes termény
nek szesszé való feldolgozása tekin
tetében bizonyos korlátozásokat 
kellett tenni.

A rendelet értelmében búzát, 
kétszerest, kölest és zabot a fogyasz
tási adó alá eső (ipari és mezőgaz
dasági) szeszfőzdék a fenti terme
lési időszakban egyáltaláu nem dol
gozhatnak fel. Rozsot és árpát 
alapanyag gyanánt csak a sajtolt 
élesztőt is készítő szeszfőzdék fordít 
hatnak szesztermelésre. Ily szeszfőz
dék teugerit és egyéb szeszgyartási 
anyagokat oly mérvben dolgozhat.!

Lapunk mai száma 2 oldal

uak föl, hogy összes szesztermelé
sük nem lépheti tűi az 1913—14-iki 
termelési évadban elért szeszterme
lés mennyiségét.

E szeszfőzdék tengerit és egyéb 
szeszfyártási anyagokat legfeljebb 
az 1913—14. időszakban feldolgozott 
anyagok mennyiségerejéig szerez
hetnek be. A szesztermeléssel együt
tesen sajtolt élesztőt nem készítő 
ipari és mezőgazdasági szeszfőzdék 
tengerit egyáltalaban nem fordíthat
nak szesztermelésre. Cukorrépát a 
fogyasztási adó alá eső ipari és 
mezőgazdasági szeszfőzdék a cukor
répa termelést szabályozó kormány- 
reudelet értelmében fordíthatnak 
szesztermelésre. A rendelet a továb
biakban a cukorrépának különböző 
módokon történő feldolgásáról, a 
szesztermelésre felhasználható nyers
anyagok beszerzéséről, a termelési 
arany megállapításáról, a szeszfőzde 
üzem kívül hagyásáról, a pótkon- 
lingens kizárásáról, továbbá a meg
torló intézkedésekről intézkedik s 
ez év szeptember elsejétől számi- 
taadó hatálylyal azonnal életbe lép.

A pénzügyminiszter másik ren
deleté ama rendeletek módosításáról 
szól, amelyek a szesz eladási módját 
és a kincstárnak az eladási árban való 
részesedését szabályozták.

Rekviráiják
az ország egész gabonatermését.

Néháuy héttel ezelőtt megje
lent a kormány egy reudelete, amely 
arra kötelezte a termelőket, hogy 
birtokuk vagy bérletük nagysága 
szerint bizonyos időn belül bejelent
sék, illetve felajánlják gabonakész
leteiket. Ez a rendelet tulajdonkép
pen rekvirálás előkészítése volt és 
azoknak az álláspontját igazolta, akik 
kezdettől fogva azt követelték, hogy 
a kormány az idén ne engedje meg 
a szabadvásárlást, hanem tegye rá 
a kezét az egész termésre és maga 
gondóskodjék a .lakosság egyenletes 
és egyenlő gabona- és lisztellátá
sáról.

Az azóta bekövetkezett esemé
nyek megerősítették ezt a felfogást 
és nyilvánvalóvá tették, hogy az 
idén igen lelkiismeretes beosztásra 
lesz szükség és ezt máskép nem le
het elérni, .csak úgy, ha az egész 
termés fölött a közhatalom rendel
kezik.

A kormány elrendelte tehát, 
hogy a törvényhatóság első tisztvi
selőjének felhívására köteles minden 
minden termelő a birtokában vagy 
őrizetében lévő összes gabonakész
letet a hatóság utasítása szerint a 
hatóság előtt feltárni és a készletnek 
♦ házi és gazdasági szükségletet
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meghaladó feleslegét a hatóság uta
sítása sseriot a hatósági kiküldöttnek 
vagy a Haditerm éay Részvénytár
saságnak átadni. A  házi és gazda
sági szükséglet mértékét a fennálló 
rendeletek értelmében az eljáró ha
tóság állapítja meg. A lefoglalt 
mennyiségekkel többé senki szaba
don nem rendelkezhetik. A lefoglalt 
termésért a megállapított legmaga
sabb ár fizetendő. A rendelet a 
pénzügyőrséget hatalmazza fe l, il
letve utasítja arra, hogy az eltitkolt 
készleteket felkutassa és a fennálló 
rendeletek értelmében elkobozza. 
Mindaddig azonban, mig a pénzügy- 
őrség az e ltitko lt készletet fel nem 
fedezi, a termelő utólag büntetle
nül is bejelentheti elrejtett készle
tét. O tt, ahol a rekvirálást elren
delték; az eddigi rendeleteken ala
puló minden vásárlási jogosultság 
hatályt veszti.

Ugyanígy hatályt veszti a 
rendezett tanáosu városok lakos
sága részére a háztartási szükség
let beszerzésére a városon kívül adott 
vásárlási jogosultság is.

H Í R E K .
— Kitüntető*, őfelsége a király  

S z 1 a d e k Károlynak, a „Felső
bodrogi vizszabályozó társulat11 igaz 
gató-főmérnökónek, mint a Tő 
keterebes és Vidéke Hitelszövetkezet 
elnökének, a hadikölcsönök kibocsá
tása körüt szerzett érdemeinek elis
meréséül a Ferencz Józsel'-rend 
lovagkeresztjét díjmentesen ado
mányozta.

—  Kinevezés. A ra. kir. pünzügy- 
miniszter Kovach Audor sátoralja
újhelyi pénzügyi fogalmazót, jelen 
állomáshelyén való meghagyása 
mellett, a IX .  fizetési osztályban 
pénzügyi segedtitkarrá nevezte ni.

— Kossuth Lajos. A szeretetet, 
emlékezést, mindent letompitó ten
gernyi vérözönben, állásún meg egy 
percre az idők rohanását és a kép
zelet gyorsröptü szárnyain emelked
jünk fel ahhoz a naphoz, amely a 
nagy idők leguagyobbját, Kossuth 
apankat adta neküuk. Születésének 
mai évfordulóján szálljon ahitalos 
imánk az egek felé, kerve, könyö
rögve égi segítségét a mai történelmi 
napok küzdelmeihez. Emlékezzünk, 
imádkozzunk.

—  Az ujrasorozottak bevonulása. 
A honvédelmi miniszter reudeiete 
értelmében mindazok az 1886. évi 
január elseje és 1871. évi december 
31-ike között született magyar állam
polgárok, akiket a népföUelesi be
mutató szemlén, népiolkeiési felül
vizsgálaton, pótszemléu vagy utó
bemutató szemlén népfölkelesi fegy
veres szolgálatra alkalmasnak taiaitak 
az idei október 2-án; azok pedig, 
akik az 1872. évi januar elseje e& 
1884. évi december 31-ike közt, vagy 
az 1884. óv uláu születtek, az idei 
október 10-én — amennyiben nincse 
nek nóvszeriut fölmentve — uép- 
fölkelési tényleges szolgálatra be
vonulni tartoznak a uépföikelési 
igazolványi lapon feltüntetett houvód- 
kiegészítő, illetőleg császári és királyi 
kiegészítési kerületi parancsnokság 
székhelyére.

— Újítás az államvasutaknál. A 
románok erdélyi támadása következ
tében természetszerűleg óriási ará- 
pyokban mognövekedett az Erdélybe

vezető vasúti forgalom. A különféle 
zavaroknak elejét veendő, az állam
vasutak igazgatósága az induló 
vonatokra számozott jegyeket rendelt 
el kiadni, aminek eredménye termé
szetesen az, hogy a vonaton túl
zsúfoltság nem lehetséges, mert 
csupán annyi jegyet adnak ki, a 
mennyi ülőhely az illető vonatou 
van. Reméljük, hogy az államvasutak 
ez újítása nemcsak az Erdélybe 
vezető vonatokon, hanem többek 
között a Budapest-Leraberg i vonalon 
is életbe fog léptetni, mert hogy egy 
ilyen intézkedésre a mi vonalunkon 
is szükség volna, azt minden utas, 
aki errefelé utazik, saját maga szo
morú tapasztalataiból tudja,

—  N yo lcvan tand ijm en tes  hallga tó 
fe lvé te le . A Kereskedelmi Alkalma
zottak Országes Egyesülete a rend
kívüli viszonyokra való tekiutettel 
felvesz 80 hallgatót tandíjmentesen 
a mos megnyíló nyolc havi nyilvános 
kereskedelmi szaktanfolyamon. 2—4 
polgári iskolai osztályt végzett nők 
jelentkezzenek a tanfolyam igazga
tósági irodában, VI., Audrássy ut 
67. sz. (Vörösmarty-utca sarkán).

—  Az o rvva dásza t vége. Erdő
horvátiból Írja tudósítónk: Mióta 
Károlyi László gróf megvette Wald- 
bott Frigyes báró háromhatár erde
jének jelentékeny, vaddus részletét, 
rossz napok virradtak az erdőhorváti 
orvvadászokra. Két évvel ezelőtt egy 
orvaaászt agyonlőttek az uj birtokos 
alkalmazottai, egy másiknak pedig 
csak fél iaba amputálása által sikerült 
életben maradnia. Az orvvadászok 
még sem tanultak a leckéből. A 
napokban ismét többen lesre indullak

grófi erdőbe. A vadászokkal való 
találkozás újból gyászos kimeuutelü 
volt a vadorzókra. Ma d á k  József 
szivlovés következtében holtan te
rült el.

— A gyonnyom ta a fö ld .  Geszted
ben e hó 14-én llerczeg Józsefué 
egyik gödörbe sarga fűidet ment 
ásni, miközben a felső földréteg 
rászakadt és agyounyomta.

—  A n y á ri időszám ítás megsziin 
te tése . Május 1-ón óránkat 1 or«vai 
előbbre toltuk és első izbeu éiiüuk 
át egy nyarat az uj időszámítás 
szerint, amelynél fogva 1 órával 
korábban kekünk. A tapasztalat 
megmutatta, hogy ez a németektől 
átvett intézkedés helyes volt. senki- 
nek életviszonyaiban kárt nem oko
zott, azonban a napot okszerűbben 
és gazdaságosabban hasznaim* ki és 
világítási anyagban mogtakaritust 
értünk el. Ez a nyári időszámítás 
tudvalevőleg e hónapban végződik, 
amennyibeu szept. 30-áu megszülik 
és október 1-én ismét a régi idő 
számítás lép érvénybe. Szeptember 
30-an az órak újólag igazittatni fog
nak, a visszaiguzilás azonban nem 
éjfélkor, hanem éjfél előtt 1 órakor 
fog megtörténni. Ilire járt ugyan 
hogy a nemet kormány kezdeménye
zésére a télre is megtartják az Uj 
időszámítást, amely nyáron is kitü
nően bevált, voltak is ez ügyben 
tanácskozások az illetékes fórumok 
között, azonbau a régi időszámítás 
érvénye mellett döntöttek és igy 
október 1-én visszatérünk a rendes 
időszámításhoz.

—  Dohányközpont. A dohány hiány 
ezt is megteremti, egyelőré Német
országban. A hollandi dohány árának 
óriási drágulása, amihez részben

spekuláció is hozzájárult, tudvalévőén 
arra késztette az illetékes körüket, 
hogy megtiltsák a külföldi dohány 
behozatalát. Ma még nem lehet tá
jékozódni ugyan arról, hogy mikor 
engadi meg Németország ismét a 
holland dohány-importot, az utóbbira 
azonbau többen azt a javaslatot 
tették, hogy a tilalom felfüggesztése 
esetén dohánybevásárló központot 
kell létesíteni. A központ utján 
akarják ugyanis a tengerentúli do
hányt beszerezni, mert ez arányosan 
osztaná fül az áru a gyárak között. 
A német doháuybevitel kérdésének 
megoldása a magyar doháuypiacou 

nagy könnyebbedéit hoz maga 
után, mert tudvalevő, hogy a mi 
dohányunk nagy részét földolgozás 
céljából egy Ausztriában alapított 
uómet dohánygyárba exportálták.

—  Üzérkedés az aprópénzzel. A 
posztócsalók, termenyelrejtők es ár
drágítók után újabb fajtája került 
elő az üzérkedőkuek. A pénzdrágitás 
az a legújabb háborús jelenség, mely 
ellen hatósági intézkedést kérünk. 
Elkövetői olyanok, kik foglalkozá
sukkal, vagy más módon nagyobb 
mennyiségű aprópénzhez jutnak hozzá 

az általános aprópéuzhiányt ki
használva, pincéreknek, kereskedők
nek s mindazoknak, akik a rézpéuzt 
nem nélkülözhetik, a birtokukban 
ievő pénzkészletet megdrágítva adjak 
el. Egy korona tiz, sőt húsz fillér 

ára egy korona rózpéuzuek az 
utcai zugpénzkereskedők tőzsdéjén. 
Hogy mit jeleut az állami váltópénzzel 
való ez az üzérkedés, azt nem keli 
magyarázni. Aki az állam pénzét 
megdrágítja s ekként devalválja, a 
legsúlyosabb büutetést érdemli.

Ügyvédi irodában
alka lm azást nyer irógépelésben 
és gyorsírásban jártas leány. 

C ím  a k iadóh ivata lban .

S i r k ő r  a k t á r .
Siegelman H. Wolf

S á t o r a l j a ú j h e l y ,
Meczner Gyula-utcza 3.

Tart raktáron minden kivitelű 
sírköveket.

Márvány, gránit, szianit, la- 
brador és különböző homok 
kövek a legolcsóbb és legfino
mabb kivitelben.

Mai távirataink.

hátszegnél 7 ágyút vettünk el 
a románoktól.

Budapest, szept. 18.

Az osztrák-magyar vezérkar jelenti:

Román hadszíntér:

Hátszegtől délkeletre újabb ered
ményes harcok. Tegnap hét román 
ágyul és több gépfegyvert zsákmá
nyoltunk.

Fogarastól északkeletre az ellen
ség harc nélkül bevonult Kőhalomba.

Károly főherceg hadsereg-arc- 
vonala: A Kárpátokban az ellenség 
a hármas országhatár-szöglet (Dorna- 
vatrától délnyugatra) és Hryniawa 
közt számos helyen támadott. A 
szövetséges csapatok m i n d e n ü t t  
visszaverték támadásait. — Lipnica- 
Dolna mindkét oldalán az ott harcoló 
német csapatok egy ellentámadása 
az ellenség által tegnap elfoglalt 
állásoknak majdnem teljes vissza
vételét eredményezte.

A most említett hegységtől észak
keletre ottomán ezredek szövetsé
geseinkkel együtt erős orosz előre
töréseket elkeseredett küzdelem után 
győzelmesen visszautasítottak.

Bothnter gróf tábornok hadse
rege: 16 tisztet és több, mint -1Ü0Ü 
embert elfogott és 16 gépfegyvert 
zsákmányolt.

Lipót bajor herceg vezértábor
nagy hadseregarcvonala: Böhrn- 
Ermolli vezérezredes hadseregénél 
az ellenség tegnap délután Zborow 
és Perepelniki között megindította 
támadásait. Az ellenséges tömegek 
a védők szívós kitartása előtt min
denütt kényszerültek visszavonulni.

Terstyánszky vezérezredes teg
nap csak egy gyengébb előtörést 
kellett visszautasítania. Más támadási 
kísérletek már csirájukban elfojttat- 
tak.

HÖFER altábornagy.
a vezérkari főnökének helyettese.

„A magyar olaj- és zsiripari központ11 részvény- 
társaságtól

j ő b i z o m á n y o s s á g o t  v á l l a l t a m ,
jogosítva vagyok  Sátoraljaújhely város, sátoralja
újhelyi, sárospataki, bodrogközi és gálszécsi já rá so k  
területén tökmagot, napraforgó magot, úgyis minden 
másfajta olajmagot (len, gom borka, bükk, szó'ló", 
dohány, mustár, mák, ric inus m agvakat)

a megállapított legmagasabb árakon vásárolni,
mit a gazdaközönségnek és ügyfe leim nek ezúton hozok  
b. tudom ására és kérem  engem a ján la ta ikka l megkeresni.

GrUnbaum  Sim on,
Sátoraljaújhely,

a Haditermény Részvénytársaság bizományosa 
és a „Magyar olaj- és zsiripar r. t.“ főbizományosa.

Falelő* szerkesztő: Landesmann Miksa Nyomatott Landesmann Miksa és Társa könyvnyomdájában Sátoraljaújhely.
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