
Ara i 12 fillér.
Tizenkilencedik évfolyam 76. szám._______________Sátoraljaújhely, 1916._______________________ Kedd, október 3.

POLITIKAI ÚJSÁG

Megjelen minden izerdán es szombaton ette
Kéziratokat viasza nem amink. 

Szerkesztőség : Kazinczy-utcza 5 
Kiadóhivatal: Lanúesmann Miksa es lársánáf.

FŐSZERKESZTŐ :

Dr. HOLLÓ ANDOR

Előfizetési ár:
Egész évre 12 korona.félévre 6 korona. Negyed 

évre 3 korona Egyes szám ára 12 fillér 
Hirdetéseket a iegjutányosabb árban kftalfln

A bék é r ő l
beszélt a kance llár és a békére 
szomjazó világ leszült érdeklő
déssel figyelt Berlin felé. A  vé
res bonyodalom ból való k ibonta 
kozásra ma nem adhat utat a 
beszéd, amely csupán a küzdő 
lelek egyikének hajlandóságait 
tolmácsolja. A  háború nem a mi 
bűnünk es akár a kezdet erkölcsi 
leleló'sséget, akár a harctéri hely
zetet nézzük, nincs okunk rá, 
hogy megalazkodva kínáljuk ko
nok ellenségeinknek a béke o la j
ágát. Nem  akartuk a háborút, a 
m iből önként ío ly ik , hogy a bé
kére m indenkor hajlandók va
gyunk. Más béke azonban az, 
am iről m i álmodozunk és más, 
amit az ellenség képtelen ábrán- 
ja iban akar. Nekünk a megnyug
vást hozó béke kell, ami vissza 
adja a népek lelzaklatott le lke 
nek a nyugalmát és a pihenést, 
ami száműzi a megtévesztett em
beriség le ikébő l a gyűlöletet, ami 
a szeretet es megértés testvéri 
érzése ibő l Ionja a megbéküles 
koszorúját a hosszú halálra íté lt 
háború sírja leié.

Ilyen béke ma nem lehet, szó 
moruan, a kilátástalanság kom or 
őszinteségével kell ezt m egállap í
tani. Valam edd ig  az ellenséges 
tábor bére lt zsoldosai vakon tud
nak halálba rohanni egy árokért 
és nem tudják vagy nem akarják 
látni, hogy a nagy célok, amik
ért vértanúi halálba küld ik őket, 
elérhetetlenek, addig hasztalan 
mondja a kancellár s a világ 
meg |ózan része, hogy nincs célja 
már a vérengzésnek. A dd ig  a 
vérgőzből sarjad mámoré a szó 
és ez nem engedi a népeket gon
dolkozni.

B izonyos azonban, hogy va la
hányszor békehajlandóságunkat 
hangoztatjuk, a katonai helyzet 
irányításánál fegyveres erőink el- 
apadhatatlanságának is újabb b i
zonyságait ke ll adnunk. M ikor 
Berlinben a béke akarata szóhoz 
jut, ugyanakkor a harctereken 
erőink Iriss lendületének kell iga
zoln i, hogy a békére készek, a 
háború io lytatására erősek va
gyunk és elszántak maradunk.

A  fegyver kezdte és a fegy
ver fejezi be a nagy pert, mely
nek morális terhei régen az en- 
tentera4 hárultak, anyagi követ
kezményeit, sajnos, nekünk is  v i
selnünk kell.

A  kance llár beszédéből kisu
gárzó öntudat és bizalom az á

forrás, amelyből nekünk meriteni 
és táplálkozni kell. H a lá lra Ítéltek 
bennünket és nem engedjük a 
nehéz Ítéletet magunkon végre
hajtani.

jfti minden nincs nálunk.
Egy szegény város.
Egy boldog város.

Alább ismertetjük egy boldog 
város polgármesterének jelenté
sét. A jelentésből látjuk, hogy mi 
rmodén nincs nálunk. Nem sok 
szó a magyarázat kell a jelentés 
melle, ez a jelentés a legszebben 
neszei nemcsak a miskolci hatósá
gok mellett, hanem a mi hatóságaink 
tehetetlenségéről is.

Íme a jelentés.
A jelentés szerint a város liszt, 

zsir, bús, tej, vaj és egyébü élelmi 
cikkekben nem szenved hiáuyt. 
Rendelkezik a város 1U0Ü darab ser
téssel, úgy, hogy a zsirszükséglet 
is biztosítva vau a téli hóuapokra 
Körülbelül 8000 litertej áll rendelke
zésre naponta. A legközelebbi idő 
oen megkezdődik u lej házhoz szál
lítása, A tejarakat a lehető legmél
tányosabban igyekeznek ruegalta 
pitani.

Mintegy 130 ruótermázsa vaj- 
Készlete van a varosnak. Legutóbb 
egy vaggou vajat vásárolták. Vau 
továbbá egy pár százezer tojás is, 
ami körülbelül a jövő év januar 1 ig 
elegendő lesz. A tojás szétosztása 
októberben veszi kezdetét. Zöldség 
lélekkel is el vau latva a varos. 
Vau 300 métermázsa lencse, 100 
múzsa bab, továbbá borsó, kása stb. 
Főzelékekből is vau bőven. A vá
rosi birtokon termett 800 ezer fej 
káposzta, ami mar felül is vau a 
varos szükséglétén. Vau hagyma is 
kb. 7 wagonual. Esőknek az eiáru- 
silása, illetve szállítása szintén októ
berben kezdődik meg jegyek elle
nében. A krumpli szükséglét is biz
tosítva van. A varos most szerez be 
sziivet, aimat és diót is, hogy gyü- 
mőicstelékbu se lugyeu hiány. L̂ esz 
továbbá a főzelék pótlására ö wag- 
gou lekvár es 4 vaggou aszalt szilva 
is. A lakosságnak miauéi több elei- 
miuikkei való ellátása képezi a pol
gármester legfőbb feladatát. Ezért 
sajtot is szereztek be. Mostanában 
igen sok panasz merült fel, hogy 
ueui lehet szappant beszerezni. Er 
ről is gondoskodás történt, mintegy 
100 mazsa szappannal reudelkezik a 
város. Az úiusitás lepküzeiebb meg
kezdődik. A petróleurahiáuyou is 
segít a város. Amig a kereskedők 
egyáltalában nem képesek besee- j

rezni petróleumot, a városnak síké- j 
rült 130 mázsa petróleumot vásá
rolni. A téli fűtésre szolgaló anya
gokból is lesz elegendő. Mintegy 
100 n aggon szén és 8000 köbméter 
fa áll rendelkezésre a téli időre. A 
A fát elsősorban a város kispolgárai 
fogják vásárolhatni. Ezenkívül a fa- 
kertben is lesz fa eladásra. A városi 
fa két méterét 32 koronáért fogják 
árusítani. A városi szegény ápolda 
udvarán körfűrészt állít fel a város 
a fa felvágására.

Amidőn ezeket — ugymoud a 
polgármester — most bejelentem, 
jóleső érzéssel tekinthetek vissza az 
általam lótesitett közélelmezési vál- 
latra, mely minden konkurenciának 
a kizárásával, tisztán a közönség 
érdekében dolgozik. A városi lakos
ság 12000 háztartása közül több, 
mint 8000-en veszik igénybe a ha
tósági üzleteket, Amikor nem lehet 
beszerezni semmiféle élelmicikket, 
amikor mindennek lelmegu az ára, 
a város üzleteiben minden kapható 
a többi vidéki városok áraihoz ha
sonlítva, jelentékenyen olcsóbban.

jtiagas borárak.
Az idei szüret vármegyénk szőlős

gazdáira mindenkép kedvezőnek 
Ígérkezik. Évek óta nem volt oly 
termésmennyiség, mint vau most s 
emellett a mustarak is meseszerűen 
emelkedtek.

Ez az áremelkedés azonban bi
zonyos köröknek, már tudniillik 
azoknak, akik vetni nem, csak aratni 
akarnak, sehogy sem tetszik s min- 
deuképeu szeretnék a bortermést 
o.esón megkaparintani s ezért minden
féle híresztelésekkel, mint pl. bor
központ, bor armaximálas stb. igye
keznek az árakat ieszoritani.

Azt persze figyelmen kívül 
hagyják, hogy a szőlősgazdák 70—80 
fillérért vásárolt raffiáért 10—12 
koronát voltak kénytelenek jó lelkű 
kereskedőinknek fizetni s bizony 
egyik-másika a rézgálicért is hasonló 
összeget szedett. De elfelejtik azt is, 
hogy a uapszambérek ő—6 korona 
váltakoztak, mig az oltást végzőknek 
0 korona is jutott napibérül.

Szőlősgazdáink egyik-másikára 
hatott is a kereskedők ijesztgetése, 
általános megnyugtatásra azonban 
közölhetjük, hoéy a bor-ármaxiiuálás- 
rói, borközpont felállitésáról ssó sincs, 
amit bizonyít a következő félhivata
los közlemény :

—  Nem lesz borközpont, sem 
maximális árák. Egy idő óta olyan 
hirek vaunak a vidéken elterjedve, 
mintha a kormány a bor árát maxi 

| raálni akarná. Úgy látszik, hogy 
| ezen hir terjesztésével az illetők a

szőlősgazdákat akarják megijeszteni, 
és rábirni, hogy előre olcsón adják 
el a várható uj bort. Illetékes hely
ről nyert értesülés szerint a híreknek 
semmi alapjuk sincs, mert a kormány 
a borárak maximálásának kérdésével 
nem foglalkozik és nem foglalkozott. 
Nem felel meg az sem a valóságnak, 
hogy Borközpont létesítését tervezik.

Azt hisszük, hogy szőlősgazdáink 
ezek után tudni fogják, hogy mit 
kell cselekedniök.

Tény ugyan az, hogy a mostani 
must- és borárak sohasem remélt 
magasságra szöktek, de úgy véljük, 
hogy a háborús árakból épp oly 
jogosultak a szőlősgazdák az őket 
megillető rósz kivevósére, mint ahogy 
kivették bőséges részüket a szesz
gyárosok és a sörkartelisták, a bőr 
es szappant stb. gyárosok és keres
kedők.

És nem szabad elfeledni azt sem, 
hogy a maihoz hasonló jó szőlőtermés 
igen ritkaság s igy az idei óv mintegy 
jutalmazásul szolgai a néhány utóbbi 
ev silány terméséért.

H Í R E K .

—  Halála után kapott vaskorona-
rendet. A király az ellenség előtt 
elesett lloltzer Gyula szerencsi szü
letésű 11-ik honvódgyaiogezredbeli 
naduagynak az ellenség előtt tanúsí
tott kiválóan vitéz magatartása el
ismeréséül a vaskoroua-reud hadi- 
diszitraényes 3-ik osztályát adomá
nyozta.

—  Lelkész! kinevezések. iia ra jd a
János zempléni lelkész,-ki évekkel 
ezelőtt nagymihályi g. kath. segéd- 
lelkész volt, a m. kir. pénzügy
miniszter bemutató levele alapjao, 
Tokajba lelkészszó; a kassai megyés- 
püspök Viliraszky Lajos eperjesi 
hitoktatót a zemplénmegyei Kátka 
község egyházi javadalmaim plébá
nossá nevezte ki.

- -  Áthelyezés. A  földmivelésügyi 
miniszter llabel Lambert erdőgond- 
uokuL llomonnára helyezte át. Helyét 
NiederLnd Rezső ungvári erdő- 
gondnok foglalja el.

-  - Hősi halált halt Tauszk Lipótot 
a 10. honvédgyaiogezredhez beosztott 
népfelkelő hadnagyot az ellenség 
előtt tanúsított vitéz magatartásának 
elismeréséül Őfelsége újólag legfel
sőbb elismerésével tüntette ki.

—  A dohánygyári vörös-koroszt 
részére Németh Nándor 25 korosát 
adott át nekünk, amely összeget 
illetékes helyre juttatunk,

—  A kávéházi, vendéglői, cukrász
dái cukoradagok nagyságát a miniszter 
rendeletileg akként szabályozta, hogy 
egy egész adag italhoz 3 nagy,

vsp u n k  m ai szám a 2 o ldal
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illetőleg 4 kicsi, egy eséséé, vagy 
pohár italból 2 nagy, illetőleg 3 kicsi, 
egy kis eséséé, vagy pohár italhoz 
1 nagy, illetőleg 2 kis kocka cukrot 
scabad osak kiszolgáltatni.

—  Elhalasztották a 4 5 — 50 évesek 
bevonulását. Dr. Orbán Kálmán pol
gármester hirdetményt tett küzvé, 
melyben a honvédelmi miniszter 
rendelete alapján közhírré teszi, hogy 
az 1866—1871. évi születésű, a pót
bemutató szemlén alkalmasaknak 
osztályozott népfelkelőknek, akik 
október 2-án bevonulni tartoztak 
volna, bevonulását a honvédelmi 
miniszter egyelőre elhalasztotta azzal, 
hogy a későbbi bevonulásukra készen 
kell lenuiük.

— Öröltstési százalék. Zemplén 
vármegve törvényhatósága folyó évi 
szeptember hó 20-án tartott ülésében 
határozatiig kimondotta, hogy a 
vármegye területén működő vámőrlő 
malmok gabonát, búzát 10 százalékért 
tartoznak orleni s portásért stb. külön 
nem számíthatnak fel semmit, az 
árpát, zabot, általában takarmány- 
magvakat porlással együtt 5 száza
lékért tartoznak őrölni. A határozat 
azonnal életbe lépett, tehát ma mar 
a malmokra nézve kötelező.

— A mezőgazdasági érdekből eu 
gedólyezett felmentéseit meghosszab
bítása kiterjesztetett a mezőgazdu- 
ságnál okvetlenül szükséges kovácsok 
bodnárok és molnárok felmentésére 
is, amiről a kassai kereskedelmi és 
iparkamara az érdekelteket azzai 
értesíti, hogy a felmentés a járás- 
főszolgabírónál, illetőleg városi ha
tóságodnál kereüdő.

— A jegybank és a szétdarabolt 
kótkoronások. becsből jelentik: Az 
Osztrak-Magyar Bank a következő 
közlést adta ki: „A fél és negyed 
kótkoronás bankjegyek elfogadása 
az általános fizetési forgalomban nem 
kötelező. Mindamellett a monarchia 
sok helyén kifogastalauul elfogadjak 
a fél és negyed kétkoronás jegyeset, 
amelyek az Osztrak-Magyar Bánknál 
amely e fel és negyed bankjegyeket 
egy kornna, illetőleg 50 fillér érték 
ben, tehát minden levouás nélkü 
elfogad, mindenkor beszolgáltathatók

— Uj postabólyegek. A hivatalo; 
lap mai szamabau Közölt rendelet 
értelmében uj postai értékcikkek 
jönnek a régiek helyébe. 1. Meg 
szűnnek 1910. évi december 31-óvel 
a) 1, 12, lü, 30, 35, 50, (50 filléres 
és az 5 koronás beiyegek ; b) a 6 és 
10 filléres zárt levelezőlapok; c) az 
6 és 10 filléres levóljegyíüzetek 
(tömbök); d) az Összes hadisegély- 
bólyegek, levelezőlapok, zárt leve
lezőlapok. 2. Forgalomba jönnek:
a) 15, 70 és 80 filléres bélyegek ;
b) 10 és 15 filléres zárt levelező
lapok; c) 10 és 15 filléres hadisególy- 
bélyegek; d) 2 filléres „Sürgős" 
bélyeg. Az eddig forgalomban volt 
s itt fel nem sorolt bélyegek, portó
jegyek és értékcikkek továbbra is 
forgalomban maradnak.

— Lesz zsemlye, liégóta nélkü 
lözzük a friss zsemlyét, sőt sokan 
már el is felejtették annak formáját 
és iáét. Mint értesülünk, a napokban 
rendelet jelenik meg, mely megen
gedi a zsemlyesütést. Végre talán 
elérjük, hogy a drága és élvezhe
tetlen kávéházi sütemények helyett 
ismét jó és olcsó zsemlyét kapunk.

—  Rendelet a márka beváltásáról.
A péniügyigazhatóságokat értesi-

tette a miniszterelnök, hogy szep
tember 15.tol kezdődőleg a német 
márkát éppen olyan péuzuek kell 
elfogadni, mint a mi pénzünket. A 
német márka a mai érték szerint 1 
korona 40 fillért ért. A miniszterel
nök közölte a pénzügy igazgatósá
gokkal, hogy a márkát el kell fo
gadni minden állami intézménynek, 
postának, adóhivatalnak. Ez az in
tézkedés azonban csak a háború 
tartamára áll fenn.

Az Érdekes Újság pályázatai.
Az Érdekes Újság, melynek az új
ságírás történetében szinte páratla- 

ul álló gyors sikerét kétségtelenül 
hetilap mólynyomásu képei, gaz

dagon illusztrált cikkei s Ízléssel 
csoportosított aktualitásai mozdítot
ták elő, most njabb lépéssel törek
szik a közönség ragaszkodását meg
hálálni. A gyorsan népszerűvé vált 
képes hetilap eddig már több mint 
30.000 korona pályadijat tűzött ki 
érdekes izgató kérdésekre, harctéri 
képekre, irodalmi és művészi mun
kákra, gyermekszépségekre, magyar 
szépségekre stb, Most ismét 4000 
korona páiyadijat hirdet uj és szen
zációs kérdésekre. A népszerű ké
pes hetilap most „Az Érdekes Újság 
Könyvei4* címmel regéuysorozatot 
indít, melynek első kötetét, Molnár 
Ferenc legújabb könyvét, a lap elő
fizetői teljesen ingyen, példányon
ként vásárlói pedig K. 1.70*ért kap
ják. A a Érdekes Újság előfizetési 
dija negyed évre 5 korona.

— Mi kell a népnek ? A becsüle
tes magyar népet nem egyszer el
rágalmazzák, hogy arai nívós, Ízlé
ses és igazán szép, az magas neki 
és nem szívesen vásárolj?. Ezt a 
rágalmat egyszer be agyonütötte 
Az Érdekes Újság csodálatosán 
gyors hódítása. Ez a négy évi fenn 
aliasa óta országhóditónak bizonyult 
képes hetilap művészi képeivel, íz
léses beállításává! s olvasmányaim* 
irodalmi hangjával egyaránt meg 
tudta hódítani az úgynevezett iutel- 
ieklueleket s a nagyközönséget. Az 
Érdekes Újság a kuuyhótól a palo 
taig mindenüvé eljutott s ezt a 
nagy népszerűséget még fokozni fog
jak azok a harctéri, irodalmi, mű
vészi pályázatok, melyeket a gyö
nyörű hetilap most tűzött ki 4U00 
korona értékben. A népszerű képes 
hetilap most az Érdekes Újság Köny
vei címmel regénysorozatot indít, 
melynek első kötetét, Molnár F 
reuc legújabb könyvét, a iap előfi
zetői teljesen ingyen, példényonkint, 
vásárló pedig K. 1-70-ért kapják 
Az Érdekes Újság előfizetési dija 
negyed évre 5 korona.

— Rendelet a tengeri felosztásá
ról. A hivatalos lap tegnapi sz írna 
terjedelmes rendeletét közöl az idei 
tengeri termés felosztásáról. A ren
delet lényege az, hogy a tt-nueiő 
házi és gazdasági szükségletére meg
felelő készletet tarthat vissza. Hiz
lalásra a termelő sziutéu tarthat ten
gerit, de négy sertésnél többre va
lót csak alispáui, illetve polgármes
teri engedéllyel akként, hogy a fel
hizlalt sertést köteles közfogyasztási 
célra átengedui. Szeszgyártásra a 
termelő tengerit nem tehet el ma
gának. A felesleget a Haditerméuy- 
nek kell átadni. A kormány elren- 
delheji egyes törvényhatóságokban 
a tengeri rekvirálását. Más törvény 
hatóság területére a tengeri nem 
szállítható csak akkor, ha a termelő

azt egyik uradalmából a másikba 
viszi. A tengeri adásvételére eddig 
kötött szerződések semmisek. A ren
delet mindezekről igen részletesen 
intézkedik.

Mai távirataink.
2500 oroszt elfogtunk.

Budapest, okt. 2.
Az osztrák-magyar vezérkar jelenti: 

Román hadszíntér:
A z  Orsova-szakaszában csapa

taink az ellenségtől néhány ma
gaslatot elragadtak, Petrozsénytől 
nyugatra elfog laltak Oboroza 
magaslatot. A  románok ellen- 
támadásait visszaverték.

A  Nagyküküllő  mentén élő- 
csapatainknak Székelykereszturból 
vissza kellett vonulniok.

K á ro ly  főherceg ha rcvona la : 
A  Kárpátokban szünetelt a harc 
Brzezanytól délkeletre néhány 
árokrész b irtokáért fo lyik a harc.

L ip ó t bajor herceg harcvonala 
A  lirodytó l Z locsow ig  vezető utón 
német és osztrák-magyar csapatok 
ellentámadással a tegnapelőtt e l
vesztett összes területet vissza
foglalták, m iközben 24 orosz 
tisztet, 2300 főnyi legénységet és 
11 géppuskát szállítottunk be. A  
B rody— Le inbe rg  vasút mentén 
ellenünk intézett orosz támadások 
is az ellenség teljes balsikerével 
végződtek. 200 hadifoglyot hagyott 
kezeink között. Volhyniában tegnap 
Terstyánszky vezérezredes harc
vonala egész napon át a legsú
lyosabb tüzérségi tüzelés alatt 
állott. Időrő l-időre az ellenség 
lövegeit saját lövészárkai ellen is 
irányította, hogy gya logságát tá
madásra hajtsa előre, ami azon
ban csak egyes helyeken sikerült 
neki. Ezeket az egyes e lőretöré
seket tüzelésünk visszaverte. Ma 
reggel az ellenség nagy oszlopo

kat küldött a Swiniuchitól észak
nyugatra levő állásaink ellen. 
Ellentámadásokkal visszavetettük. 
Olasz hadszíntér:

A z  ellenséges tüzérség az egész 
tengerinelléki arcvonal ellen élén- 
kebb tevékenységet fejtett ki. K ü 
lönösen hevesen ágyuzta a karszti 
fensikon levő állásainkat. Ebben 
a szakaszban a tüzelés éjjel sem 
szünetelt.

HÖFER altábornagy,
a vezérkar főnökének helyettese.

Sikeres támadásaink Orsovánál.
Berlin, okt. 2.

A német nagyvezérkar jelenti: 
Erdélyi hadszíntér :

A  Nagykük lillő  m indkét o lda
liín  a románok té rt nyertek. O r- 
suvánái és ettő l északra szövet
ségeseink támadásai s ikerre l já r
tak. A  Hátszegi-hegységben a 
Strigy-völgyének. m indkét oldalán 
ellenünk intézett ellenséges táma
dásokat visszavertünk. A z  Oboroza 
magaslatot osztrák-magyar csa
patok elfoglalták.
Balkán hadszíntér:

Mackensen vezártábornagy 
hadcsoportja: Bukaresttő l délre 
ellenséges csapatok a Duna jobb- 
partján megvetették lábukat. Top- 
raisartó l délnyugatra az ellenség 
támadásait visszavertük.

Macedón ia i h a rcvona l: A  Ka i- 
m akcalan magaslaton a heves 
harcok tovább tartanak. A  Tha i- 
nos-tótól északnyugatra a Struma 
keleti partjára e lőnyom ok angol 
osztagokat megtámadtuk.
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A „Hegyvidéki Áruboltok 
Részvénytársaság11 sátoralja
újhelyi cég keres intelligens 
irodai

gyakornokot •
kezdő fizetéssel.

Bizonyítvánnyal felszerelt 
kérvények személyesen nyúj
tandók be a Hangya székház
ban levő irodánál.

JiL
ORSZÁGOS BURGONYA-KÖZVETÍTŐ IRODA

Hirdetmény.
A  2953 1916. sz. M . E. rendelet értelmében m ind

azon burgonyaterm elők, ak ik  burgonyaterm ésüket 1916. 
o k tó b e r  3 1 - ig  bejelentik, 100 kg-ként kettő ko ronáva l 
többet kapnak, m int a m egállap ított legmagasabb ár.

Fe lh ív ju k  a gazdaközönséget, hogy burgonyaterm ését 
jelentse be, az esetben az étkezési burgonyafa jokért
100 k g - k é n t ...................................................... K . 16’ —
egyéb, de vá logatott f a j o k é r t ......................K . 15.—
fizettetik ki.

Á tvétel és elszállítás vételárkifizetés  
helyszínen történik.

Bejeletések a Jíagymihályi Takarékpénztár Részvény-
társaság -ná l, m int az Országos Burgonyaközvetitő 
Iroda bizom ányosánál eszközlendők.

Felelős szerkesztő: Landcsmann Miksa Nyomaton Landesmann Miksa és Társa könyvnyomdájában Sátoraljaújhely,
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