
Ara: 12 fillér.
Tizenkilencedik évfolyam 74. szám._______________Sátoraljaújhely, 1916.___________________ Kedd, szeptember 26.

POLITIKAI ÚJSÁG

M egjelen m inden szerdán e i  szom baton este.
Kéziratukat vikbzs nem adun* 

Szerkesztőség : Kaxinczy-utcza 5 
Kiadóhivatal: Landesmann Miksa es Tarsána|.

FŐSZERKESZTŐ :

Dr. HOLLÓ ANDOR

előfizetési ár t
Egész évre 12 korona.félévre 6 korona. Negyed 

évre 3 korona Egyes szám ára 12 fillér 
Hirdetéseket a legjutányosabb árban ktfzlűn

A vig özvegyek.!
Szomorú a szegény özvegy 

asszony sorsa. Férjének halaia 
mély gyászba borítja : jogtalan
ság, önkény könnyen kifog rajta ; 
rázza a szellő is, húzza még az 
íg  is.

Szomorúbb a férfi sorsa asz- 
szony nélkül, özvegy sorban. It
ten is fáj, ottan is fáj ; nincs ki 
gondját megfelezze ; még a he
lyét sem találja.

Legszomorubb azoknak az 
asszonyoknak sorsa, kiknek lérje 
évek óta bús logságban sinylik. 
Nem özvegyek, még sincs férjük; 
nem gyászolnak, még sincs ked
vük ; nem szegény bár, szerencsét
len minden ilyen asszony.

Mégis, mégis . . . Mintha lát
nánk köztük néha olyat is, ki 
könnyen megvigasztalódik.

Égi áldás a vigasznak bal- 
zsamcseppje, drága kincse ; hős 
lélekkel hu erénnyel, tiszta lelki
ismerettel szentség lesz a fájda
lomból, üdv a töviskoszoruból.

Am ha nincs a  vigasz nemi 
árnyék nélkül, némi csorba nél
kül : szégyen lesz belőle, csulság 
lesz belőle.

Nem illik ma hivalkodni, künn 
pompázni tttcahosszat, s leitünően 
öltözködve kihívni az emberszó
lást ; alázatnak köntösében kell a 
csapást elviselni.

Ment illik ma gavallérral sétál
gatni délben, este annak, akit 
messze-messze fájó szivvel em
legetnek; türelemnek gyógysze
rével kell a csapást elviselni.

Nem illik ma vignak lenni 
szalmaüzvegy asszonyoknak, s 
minden utón, minden áron ke
resni a szórakozást: a világtól 
elvonulva kell a csapást elviselni

Nagy időket élünk, bús na
pokat látunk, siratni valója van 
minden családnak. Vége-hossza 
ninos a megpróbáltatásnak, kínos 
gyötrelemnek, néma szenvedésnek-

Es ha ez a sorsunk biztos 
otthonunknak szerető körében; 
mit érez a nehéz harcok áldo
zata idegen országban ?

Panaszos kenyerét könnyeivel 
sózza, terhét napról-napra nehe
zebben húzza. Boldog viszontlá 
tás bánatos lelkének egyetlen 
vigasza, egyetlen reménye.

Tütelmes asszonyok, hűséges 
asszonyok; várakozástoknak nagy 
jutalma lészen.

Mulató asszonyok könnyelmű 
asszonyok ; keserves lesz nektek 
a viszontlátás . . .

Eletetek lesz a vádló, férjetek 
lesz a b iró ; tietek a felelősség, 
övék lesz az Ítélkezés.

Csendes órátokban nem fél
tek-e tőle, a találkozástó, a nagy 
számadástól ?

Nem helyeseljük, de bizony
bizony alig csodálkozunk rajta.

Cörköly/őző a cokajhegyalján.
Az uj szeszadótörvény a gyű* 

(nőies és szőlőmeílókek feldolgozá- 
sál kiveszi az egyes biitokosok, ke
zéből es azt ipari vállalatok körébe 
utalja. A pénzügyminiszter azonban, 
méltányolva a szőlőbirtokosságuak 
azt a kívánságát, hogy továbbra is 
•uaga szerelne ezeket az anyagokat 
feldolgozni, módott nyújt  arra, hogy 
községi vagy szövetkezet i központi 
fŐzdék felállítása által ezentúl  a tár
sulatba tömörült gazdák maguk főz
hessek ki hulladék gyümölcseiket, 
tör&üiyüKüt, seprőjüket  és készíthes
senek a kifőzött törkölyből egyéb,  
ma különösen fontos anyagokat,  ta- 
karinauypogácsát, vagy lisztet, bor- 
követ, szőiőmagolajat stb.

Az első ilyfaiyta szövetkezet 
a Toüftj hegy alj áu alakult meg né
pes gyűlés keretében. Hegedűs Sán
dornak, a taroali vinceiiérkepsö igaz 
galőjáuak kezdésére.

tíernát Béla orsz. képviselő el* 
nőkké megválasztván, örömének 
adott kifejezést, hogy az ország első 
törkölyfőző szövetkezetét az ország 
legnevesebb borvidékén alakítják 
meg. Hegedűs Sándor igazgató fej
tette ki ezután az alakulás prog- 
rammját olyképeu, hogy a szövet
kezet mar most megkezdvén műkö
dését, egyelőre csakis paiiukafőzéssel 
esetleg borkőki választással foglal
koznak, de tavasszal nagyszabású 
üzemet fejlesztenek. Mindenesetre a 
ieguagyobb elismeréssel tartozunk. 
Hegedűs Sándor igazgató urnák 
nemcsak a kezdeményezésért, hanem 
a további engedményezések kiesz- 
Közlósóvel járó fáradozásaiért is. Fő 
dolog most már, hogy minden sző
lőbirtokos lépjen be a szövetkezetbe 
mert csak igy részesülhet annak tá
mogató működésében. — Az alpsza- 
bály tervezete szerint a szövetke
zet igazgatósági székhelye Tokaj, 
az üzletrészek értéke 25 koroua s 
minden szőlőbirtokos legalább anuyi 
üzletrészt tartozik jegyezni ahány 
hold szőlője vaD, az üzletrész fele 
jegyzés alkalmával készpénzben fi
zetendő be. — Fontos dolog még, 
hogy az igazgatóság és feiügyelőbi- 
sottságba olyan emberek kerüljenek

be, akik akarnak és tuduak is dol- 
gozui, mert az eredmény első sor
ban az igazgatóság körültekintő 
munkásságától függ.

Helyes vezetés mellett ez a szö
vetkezet egyik legnagyobb és leg- 
foutosabb vállalata lehet a Tokaj- 
hegyaljáuak.

A városi lakosság védelme.
Miskolc körirata.

Uendkivül figyelemreméltó föl- 
iratot intézet a napokban Miskolc 
városa a kormányhoz, amelyet most 
hasonló céllal küldött meg az ország 
összes városának. A fülirat a városi 
lakosság ellatasa érdekében történt 
és inegkapóau ecseteli a városi la
kosság nehéz megpróbáltatásait. 
Lándzsát tör az ipari es elsősorban 
a ruházati cikkek maximálása mel
lett. A leghatározattabbau sikraszál- 
lünk — úgymond — az elleu, hogy 
a háborús nyomor a téli nyomorral 
erősítve, egyes gyárosok és érdek- 
csoportot s az osztrák nagyipari 
tőke mérhetetlen meggazdagodási 
vágyának szolgáltassa t i  az ország 
uópet.

A fodrai német mintára egy 
polgári ruházati terv létesítését kéri. 
Kamulat a tűzifánál tapasztalható 
tékteieu üzérkedésre s kéri, állapítsa 
meg a kormány a tűzifa legmaga
sabb arat az országrészek fekvesu 
szeriül indokolt eltéréssel ; a terme
lőket a köztestületekkel kötött szer
ződés teljesítésére pedig büntetőjogi 
szankcióval is szorítsa rá.

A termelés biztosítása érdeké
ben kéri a legaiább liz tehcnnel 
biró tejgazdasagok összeírását; a 
rendelkezésre álló korpa, réparészlet 
stb. elsősorban e tejgazdaságok ré
szére biztosiitassók, de köteiezetes- 
senek a termelt tejet megállapítandó 
maximális áron közfogyasztásra bo 
csátaui.

Keudeletet kér a fölirat, hogy a 
zsirellátás érdekében a hizlaldák 
csak oly föltétellel kapjanak takar
mányt, hogy a hizlalt sertések a 
küzfogyasztásuak engedtetnek át. 
Sürgeti a fölirat a burgonya beszer
zés es elosztás rendezését, a váro
sok főzelékfélékkel való ellátását, a 
iiszteliátást, illetőleg pedig ismétel
ten kéri a kormányt, adja meg s 
városoknak a jogot a megyei terü
letén való vásárlásra.

Menyasszonyi kelengye
bevásárlásnál ajánljuk
Szegő Sándor

ruhaáruháznak nagy fehérnemű osz
tályát. Esőlrangu áruk, olcsó árak

Lapu n k m ai szám a 2 oldal
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— Kitüntetés. Őfelsége meg
parancsolta, hogy dr. Szeniczey Ödön 
10-ik honvédgyalogezredbeli főhad
nagynak, aki ezidőszerint orosz fog
ságban van, az ellenség előtt tanú
sított vitéz magatartása elismeréséül 
legfelsőbb elismerése újólag tudtul 
adassés.

— Bírósági kinevezések, áthelye
zések. Dr. Makó Béla sátoraljaújhelyi
törvényszéki jegyzőt a szerencsi 
járásbírósághoz albiróvá, Dr. Kováoh 
Eiemér debreczeni törvényszéki jog- 
gyakornokot a sátoraljaújhelyi tör
vényszékhez jegyaővé nevezték ki.

—  Uj ügyészségi megbízott. A  
sátoraljaújhelyi kir. járásbíróság 
mellett alkalmazott ügyészségi meg
bízott ideiglenes helyetteséül dr. 
Mertens Alfréd nagymihályi gyakorló 
ügyvéd lett kirendelve.

— Kitüntetett hivatalszolga. Be- 
lovecz József sztropkói járásbirósági 
nyugalmazott hivatalszolgának, sok 
évi hü és buzgó szolgálata, valamint 
az ellenséges betörés idején tanúsított 
magatartasa elismeréséül őfelsége az 
ezüst érderakeresztet adományozta.

— Papi áthelyezés. A megyés 
püspök Vasskó Uyörgy káplánt 
Szerencsről Tótsóvárra, Oberle János 
káplánt Nagytárkányból Alsósebesre 
hasonló minőségben áthelyezte.

— 6 0 0  áll. isk. tanítói állás be
töltése. A vallás- és közoktatásügyi 
miuiszter a Néptanítók Lapjában 
í»00 áll. elemi iskolai tanitói állásra 
hirdetett pályázatot szept. 10 ki le
járattal. A kinevezés állomáshely 
megjelölése nélkül fog megtörténni 
és a kinevezett tanítók az iskolák
hoz a hadban levő tanitók helyette
sítésére fognak beosztatni.

— Hatósági cipötalpalás. Eper
jesen Faragó József kir. tanácsos, 
polgármester, hatósági cipötalpalás 
létesítését tervezi. E célra megfelelő 
tapbőrről gondoskodott, amelyet ha
tóságilag megállapított áron fognak 
kimérni. A felezegelóst a a sarkalást 
az egyes cipészek megállapitot áron 
fogják végezni. Milyen jó lenne, 
ha nálunk is lehetne hatóságilag 
megállapított áron jó talpbőrhöz 
jutni.

—  Uj postai tarifák élstbeléptetése
a mai nappal megtörtént. Az egyszerű 
levél dija helyben 10, vidékre, bel
földön, Németországba 15, a levelező
lap dija frankójegy benyomással 8, 
minden másfajta levelezőlap 10 fillér. 
A jövőben a csomagokat a belföldi 
forgalomban, akár utánvételes, akár
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nem, csak bérraentve lehet feladói. 
A péoseslevól mint ilyeu megszűnik, 
csak értéklevelet lehet feladói. Újítás 
többek küaött a 20 korooás megbízási 
apók reodszeresitése, amelyekkel 20 
koronáig terjedő megbízási beszedés 
kérhető. De nemcsak a porté, hanem 
aa értesítési ős kézbesítési dij jelen
legi formája is megszűnik, iuert 
ezeket a dijakat is a feladásnál kell 
megfizetni. Sok fontos újítás van 
még ezeken kívül, amelyeket a postai 
kezelési munka egyszerűsítése miatt 
léptetnek életbe.

— Tüzeset a barikban. A sátor
aljaújhelyi rokkantügyi intézet és 
megfigyelő állomás telepén folyó 
hó 23-án este 11 óra tájban tűz ütött 
ki, amelynek az intézet felvételi 
épülete és azzal kapcsolatos mütő- 
barak és fürdőház áldozatául esett. 
Az összes helyiségekből, igy külö
nösen a műtőből, a belső berende
zést, felszerelési tárgyakat, eszközö
ket és anyagokat sikerűit megmen
teni. Emberben a legkisebb sérülés 
sem történt. A tűzhöz a városi és a 
máv tűzoltóság kivonult és a telep 
tűzoltósága is segédkezett, és Friss 
lleimann parancsnok vezetésével 
minden embri ^lehetőt emegtettek, a 
tűz tovaterjedéjét megakadályozták. 
A tűz valószínűleg a fürdőgéphaza- 
ból keletkezett és a fából készüli 
baraktömb rohamosan égett. A vá
ros közönsége is nagy fajdalommal 
értesült a kiválóan szép betegfel
vételi épület és külöuösen műtő el
pusztulásáról, mely a háború fo
lyamán oly nagy szolgálatokat tett 
a hadi közegészségügynek. A leé
gett épületek ideiglenesen pótlá
sáról az intézkedés mar megtör
tént, úgy, hogy néhány nap muiva 
a betegfelvételnek semmi akadalya 
nem less.

— Kéretnek azok akik a napok
ban UjheJybeu tartózkodott ü  o i d- 
n e r Miksa bankigazgató úrral ősz 
szeköttetésben állanak, vagy általa 
bau címét tudják : szíveskedjenek e 
óimét lapunk kiadóhivatalával kö
zölni.

—  Cipőt az erdélyi menekültek
nek. Az erdélyi menekültek érdeke
ben megindított országos mozgalom 
szivén viseli az ártatlan apróságok 
sorsát ép úgy, mint a felnőtteket. 
Most Mattyasovszky Kálmán, az er
délyi menekültek Zemplén megye
ben ellátását vezető tb. főszolgabíró, 
lábbeliknek ajándékozás utján tör
ténő beszerzése < s kiosztása érde
kében, lapuuk utján alábbi felhívási 
intézi az áldozatkész közönséghez, 
aminek készséggel hely tadva, ma
gunk is a jó szivekre, appelátuuk 
és mennél több lábbelit kérünk a 
soraüldüzött apróságnak. A felhívás 
a következő : A belügyminiszter ur 
Zemplén megye főispánjához inté
zett rendeletével közölte, hogy az 
erdélyi menekültek különöseit gyer
mekeiket — a nagy dragasag és a 
beszerzés nehézségei miatt cipővel 
ellátni képtelenek. — E bajokon 
segítendő, a főispán ur ő maga fel
hívta Sátoraljaújhely r. t. varo? pol
gármesterét és az összes járások fő- 
szolgabirait, miszeriut hatóságuk te 
rUletén indítsanak társadalmi moz
galmat az iránt, hogy a közönség 
nólkUlöahetővé vált lábbeliét a me
nekültek között való szétosztás vé
gett a hatóságoknak szolgáltassak 
be^— Budapest székesfőváros tár.

sadalma ez irányban inár nagy te
vékenységet feji ki, sőt közjótékony
sági utón összegyűlt pénzekből szerzi 
be a menekültek lábbeli szükségletét 
— Családi tűzhelyüktől megfosztott 
véreink auyagi helyzetének könnyí
tése érdekében ez utón kérem fel a 
vármegye társadalmát, miszerint kö
vetve fővárosunk nemes példáját, e 
hazafias emberbaráti cél érdekében 
minél szélesebb körben indítson moz
galmat és igyekezzék lehetővé tenni, 
hogy menekültjeink a szükséges 
lábbelivel ellátva, biztosítva legye
nek a tél hidege ellen.

— Öngyilkos tanító. Kassán a 
Csermely völgyben egy fára fela
kasztott férfihuüát talaitak. A nyo
mozás megállapította, hogy az ön 
gyilkos Geletka János raegyénkbeli 
cirókaófaíusi gür. katb. tanító, — 
okiratai között volt egy orvosi bi
zonyítvány is, meiy azt igazolja, 
hogy Geletka idegbajos volt, s állí
tólag válópürben kérte az orvosi bi
zonyítványt. A hatóság a hűi lát a 
köztemető halottas házába szállította.

Használjunk
hadisegély

posfabéiyeget.

S í r k ő  r a k t á r .
Siegeiman H. Wolf

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

Tart raktáron minden kivitelű 
sírköveket.

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

ORVOSOK
ajánlják, mint a legjobb 

köhögés elleni szert.

Nincs étvágyam.
a tejem fáj, rosszul érzem ma
gam. Ezen rossssullélnek legin
kább gyomorrontás vagy az 
elégtelenül mükiidő emésztő

szervek az okai.
Ezen pa nászok folyton hallhatók, 
ha nem használja rendszeresen a

Kaiser-féle fodormenta

Hosszabb használat esetén ki
tűnő háziszer étvágytalanság 
gyomorfájás, fejfájás, gyomor

sütés es szájszag eueu.
20 és 40 filléres csomagokban 
kapható; Kincsesy Péter, Kádár 
Gyula, KardosZsigmond gy úgy- 
taraban os Hrabeczy Kálmán 
drogériájában Sátoraljaújhely, 
Kronovits Miksa gyógyszertá
rában Nagymihaly, Fábián 
Arnold gyógyszertárában Ho 
monua és Hazay Géza gyógy

szertárában Tőketerubes.

K l e i n  J ó z s e f
szobafestő tapétázó é» mázoló 
Saujhely, Kákóczi-u. 63

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

földi anyagok.
Telephon 22. sz.

Felelős szerkesztő; Landesmann M iksa

A hunyadi határon visszavertük az oláhokat.
Uudapest, szept, 25.

Az osztrák-magyar vezérkar jelenti:
Rom ánia i h a rc v o n a l:

A  Szurduk- és a  V u lkán -h ág ó  közt 
rom án előretöréseket visszavertünk.

Erdély  keleti Harcvonalán élénkebb  
harci tevékenység  uralkodott.

A  Szurduk- és V u lkán -h ág ó k  közti ro 
m án előretörések m eghiúsultak.

K ároly  főherceg lovassági tábornok  
harcvon ala: K irlibabátói északra  és k e 
letre állóharc. A  Ludova-területén az  
oroszok  h iába tám adtak.

L ipn íca-Soináfé! észak ke letre  a z  e l
lenség roh am m al m egtám adta  a török  
csapatok állásait. M indenütt egyik  sza 
kaszon  e llentám adássa l v isszaverték.

Lipőt bajor herceg vezértábornagy  
harcvonaia : Perepelníkitö l észak ra  teg
nap esete a z  o roszok újból m egk ísére l
ték  az áttörést. Erő feszítésü k eredm ény
telen m aradt, sú lyos veszteséget szen 
vedtek.

O la sz  hadszín tér:

A tengermelléki harcvonalon az ellenség tüz- 
tevékenysége délután egyes szakaszokon megélén
kült. Éjjel egy léghajó átrepült vonalaink fölött és 
Cormen vidékére néhány bombát dobott anélkül, 
hogy kárt okozott volna. A Fassana-alpok harc
vonalán a homályban két alpini zászlóalj megtá
madta a Cardinal—Cima Busa—Altai szakaszt, 
melyet az ellenséges tüzérség napközben heves 
tűz alatt ta rto tt. Az olaszokat elkeseredett közel
harc után véresen visszavertük. Ellenséges cso
portok Fortella di Coldose ellen is megkísérelték 
az előrejutást. Itt 52 alpinit és 1 tisztet elfogtunk.

A Monté Cimonén a kavernákban még élő 
olaszok vannak betemetve. Huszonnégyen önerejük
ből kiszabadultak és megadták magukat. A többiek 
segítségért kiáltanak, de tüzérségük tüzelése foly
tán eddig nem segíthettünk és segélynyújtásunk 
attól függ, vájjon az emberiességi tekintetekből 
felajánlott helyi fegyverszünetet az ellenség el
fogadja-e ?

Délkeleti hadszíntér;

A cs. és kir. csapatoknál nincs újság.

11Ö F E B  a ltá b o rn a g y ,
a vezérkari fonók helyettese.

„A magyar olaj- és zsiripari központ11 részvény- 
társaságtól

f 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 rások  
területén tökmagot, napraforgó magot, úgyis minden 
másfajta olajmagot (len, gom borka , bükk, sző lő , 
dohány, mustár, m ák, ric inus m agvakat)

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

Grünbaum  Sim on,
Sátoraljaújhely,

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

Nyomatott l andesmann Miksa és Táisa könyvnyomdájában Sátoraljaújhely.
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