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Üzlet ma minden
és majd minden üzlet jó. Míg a 
munka nemesit, Úraszt es gör- 
nyeszt, addig az üzlet hasznos, 
pénzt hoz, és gazdaggá tesz, A 
jó iizlét előtt ma már — sajnos 
— a munka is megemeli kalap
ját, mert különben az üzlet csupa 
üzletből még a munkát is elvenné 
üzlet az egesz élet. t \  háború 
kitűnő jó üzlet a halálnak és 
kitűnő jó  üzlet a sors és kon
junktúrák becézett embereinek és 
vállalatainak. Háborús üzlet, há
borús jövedelem, ezek a szavak 
és megjelelölések röpködnek, ma 
körülöttünk és iépten-nyomon élénk 
bukkan, lőleg, ha az egyes vál
lalatok üzleti mérlegeibe betekint- 
getünk. Cukorgyár, bőrgyár, va 
lamennyi olyan nem remeit anyagi 
gazdagodáshoz jutott, amely szinte 
érthetetlen a laikus szemlelő előtt 
No és a texulgyárak, azok a 
már nem is tudják, hogy köny
veljék a nyereségeiket. A háború 
által löllendült üzletágak kibocsi 
tott évi mérlegeit megduzzas tja 
a háborús nyereség. Az üzleti 
évnek nagy jövedelmei a külön
böző tételek hangzatos ciineivel 
takaróznak el a nyilvánosság kí
váncsisága elől.

A főváros és a vidék nagyobb 
vállalatai nyakig úsznak a hábo
rús nyereségben. A nyereség ki
mutatás mellett ugyancsak meg
növekedtek a tartalékalapok is. 
Az üzlet, az ma kitűnőnek bizo
nyult. Ma, amikor egyes üzletkö
rön kívül álló intézmények, válla
latok társadalmi osztályok a meg
élhetés gondjai között vergődnek 
rá kell vetni néhány világító su
garat, azokra az intézményekre 
és üzleti vállalatokra, amelyek sze
rencsét, gazdaságot, vagyont és 
jólétet találnak, amikor másokat 
a háború súlyos csapásai sújta
nak. Figyelő tekintettel kell ki 
sémi az egyes vállalatok anyagi 
emelkedésének arányait.

A mai háborús idők nyere
ségarányait, ha összevetjük a bé
kés idők szerény üzleti liasznoso- 
dásaival, úgy megértjük, hogy az 
egyik vállalati ágnak rohamos lej- 
lódésével és gyarapodásával vele 
jár más vállalatoknak, más intéz
ményeknek gyengülése és szegé
nyedése.

Mert ha a háború minden 
meglévő üzletet, minden szorgal
masan munkálkadó embert ai á- 
nyosan segítene és gazdagítana, 
úgy nem hangzana löl egyetlen
egy panaszos vagy kesergő hang 
sem az egész országban. Az üz- 
letnek természetével együtt jár,

imég ha a legtisztességesebb üz
let is az, hogy inig egyfelől hasz
not hajt, mástelól kárt okoz.

Mert ami az egyiknek haszon, 
a másiknak kár, vagy hiány, a 
melyeket a jó üzlélből kieső ré
teg érez. Ez a jó üzlettől és jö
vedelmezőségtől elütött réteg a 
nagyközönség akit úgy is szoktak 
csúfolni, hogy fogyasztó. Igen, 
fogyasztó. Önmagit logyasztja a 
harctereken és itthon a nélkülö
zésben és szegénységben.

Elfogy a kávé.
A kávéközpont figyelmez
tető körlevele a keres

kedőkhöz.
A kávé tudvalevőleg a legfon

tosabb élelmicikkük közzé tartozik. 
Vannak emberek, akiit talán egyet
len uapig nem tudnáuak meglenni 
Kávé nélkül és vannak olyan asszo
nyok, akik hónapokon keresztül ké
pesek volnának elóidegélui ebből a 
barna lébő\ úgy, „hogy reggel, dól- 
beu és este is megiunának belőle 
egy-egy fél litert. Most ezt az élel
mi cikkünket is komoly és súlyos 
veszély fenyegeti. Ezt a budapesti 
kavékőzpoul ama körleveléből álla
píthatjuk meg, amelyet a nagyke
reskedőkhöz intézeti. A körlevél 
szeriut Ang.ia nyomása alatt, Hol 
landia kivételével az összes semle
ges államok megtiltották a kávé ki
vitelét. Hollandia gyarmatai kávé- 
menny isegéuek egy harmad részét 
különéli Európába, inig a többi 
részét kénytelen Ameriaabau, vagy 
a sajat gyarmatain értékesíteni. A 
Hollaudiaüól hozzánk kerü.ő kávé- 
mennyiség összesen 4.000,000 zsákra 
becsülhető.

Ne higyje azonban a küzöuség, 
hogy ez a mennyiség elég Magyar- 
ország polgárai számara. A pontos 
kimutatások szerint csaknem tízszer 
ennyi kávé szokott elfogyni egy 
esztendőben Magyarországon a nor
mális viszonyok között, Mivel semmi 
kilátás siucs arra, hogy a háború 
ideje alatt, a viszonyuk ezen a té
ren javuiüauak, a kavéközpuut a 
legnagyobb takarékosságra hívja fel 
a kereskedőket es aita.uk a közön 
séget. A kávúközpout kiszámította, 
hogy ebből a mennyiségből fejeu- 
kint és évenkiut 10 deka jut, vagyis 
egy öttagú csaiáduak fél kg. kávét 
szabad volua csak évenkiut elfo
gyasztani.

A körlevél épen azért arra inti- 
a közönséget, hogy már most kezdje 
meg a kevesebb kávéfogyasztást és 
azt fokozatosan csökkentse, mert 
nem lehetetlen, hogy a jövőben 
egyáltalán kávé nélkül maradunk. A 
kávúközpout, amely az összes ká
vékészleteket szétosztja a kereake-

dők között, úgy határozott, hogy a 
uagykereskedők legfeljebb 5J kg. 
kávét kaphatnak s e mennyiséget 
közönségük között a legtakarékosab
ban kötelesek szétosztani. A kiske
reskedőknek is kötelességévé teszi a 
központ., hogy csak egészen iniui- 
mális mennyiséget adjanak — mert 
a közönség szereti felhalmozni a 
készleteket. A most meglévő kávó- 
meuuyiség mar csak ez óv végéig 
elég és ha akkor nem érkezik Hol
landiából uj szállítmány, úgy bi- 
zonytalau időre be kell szüutetui 
enuek a tápláló és vérpezsdítő ital
nak fogyasztását. A központ éppen 
azért arra figyelmezteti a kereske
dőket, hogy a beálló hiányok és 
zavarok miatt ne forduljon hozzá, 
mert hiába tesz neki szemrehányást, 
ug)auis a kávéküzpout a bajokou 
képtelen segíteni,

Zemplénvármegye 
közigazgatási bizottsága
hétfőn, f. hó lÖ-áu tartotta november 
havi ülését, fcJzin y e i - M e r s e  
István főispán elnöklete alatt. A 
személyi ügyek tárgyalásánál általá
nos részvéttel emlékezett meg Bajusz 
Zoltán árvaszéki üiuük elhuny iáról, 
akibeu a megye adaadó muukasságu, 
szorgalmas tisztviselőt veszített. Fáj
dalmasan veszik tudomásul Évva 
Ödön nyugalmazott allevéltáros hu
táiét és Beucsik Béla a bodrogközi 
járás főszolgabirajauak betegségét, 
nevezett helyettesítésére Osvath 
Dezső tb. szolgabiró lett kikiildve.

A cseudőrkerületi parancsnok
ság jelentése szerint néhány kisebb 
bűneset fordult eiő. Tűz volt egy
néhány apró, a bevonulás ideje ki- 
lüzelelt és a közegészségügy a bod- 
rogközon szórványosán előfordult 
hólyagos himlőtől eltekintve, amely
nek eifoiytasára minden intézkedés 
megtörtént, kifogástalan. Az adó 
behajtása folyamatban vau. Az utak 
jók és a hadműveletek folytan rueg 
rongált vidék utjának helyreállítási 
munkája serényen halad előre. A 
hivatalos órák ideje felemeltetett és 
a munka fennakadás nélkül kettő
zött erővel folyik.

A cséplőgépek hiánya miatt a 
kisgazdáknál a cséplés késedelmet 
szenvedett, úgy, hogy az ma is fo
lyamatban vau. A kapás növények 
betakarittattak. Krumpli termés kü
lönösen a felvidéken kitűnő. A szü
ret igeu bő volt és a borárak nem- 
remélt magasságra emelkedtek. Csak 
Mádon, Táltyán boreladásból eddig 
0 millió korona folyt be. Az őszi 
szántás a földművelő nép határtalan 
és minden dicséretet megérdemlő 
buzgolkodása folytán nagyon szépeu 
halad. A vetett terület eléri a tava
lyit. A tavaszi alá való ugrolaás rö

videsen el lesz végezve. A uagyrai- 
hályi jégkárosultak részére kiutalt 
gabonameunyiség feleslegét, a szin- 
uai járás kapta. A gazdasági felü
gyelő, Szilassy György, hathatós 
közbenjárása folytán az eperjesi mi
niszteri kirendeltség kiutalt Tárcái 
részére is vetőmagot, úgy, hogy az 
ott elmaradt 3000 hold vetése is 
elvégeztetett.

A közélelmezési hivatal meg
alakulását örvendetesen tudomásul 
veszik és a kért támogatást kilátásba 
helyezik. Felhívják egyben az összes 
hivatalokat, hatóságokat, hogy a 
kiadott reudaletek végrehajtásánál 
ne csak a hivatali kötelesség korlá
tain belül, de legnagyobb haaafiui 
lelkesedéssel igyekezzenek a nagy 
cél megvalúsitása érdekében minden 
lehetőt elkövetni.

A vármegye ellátatlan lakossá
gának szükségletét biztosítandó, fel
írtak a kormányhoz és remélhető a 
lisztellátás körül észlelhető uómileges 
pillanatnyi zavarok mielőbbi orvos
lása is.

A requirálás folyik és november 
hó o ig nquirálva lett 2934 méter- 
mázsa búza, 1080 mótermazsa rozs, 
413 métermázsa arpa és 1(>28 méter- 
mazsa zab.

fi ruha- és lábbelíszakséglet.
A kormány már régen foglal

kozik azzal a gondolattal, hogy az 
ország polgári közönségnek ruha- és 
lábbeiiszükségletének kielégítését ho
gyan lehetne olcsóbban eszközölni, 
uiert az bizonyos, hogy a mostani 
arakat lehetetlen megfisetui.

Az árak maximálásával foguak 
egyelőre kísérletet tenni s ha ez se ve- 
zetkielégitő eredményre,akkor követ
kezik a katouai rendszer : a szabókat, 
cipészeket katouai szolgálatra hívják 
be, akár sáuták, akár púposok, akár 
suhaucok, akár öregek s a katouai 
zsold elienébeu föláliitandó katonai 
mühelyekbnu fognak a t. c. polgári 
közönségnek mérték után dolgozni 
s a Posztó- és Borközpont szolgál
tatja az anyagot. A magánüzlet meg 
fog szűnni, akinek nem telik a mai 
viszouyok közt ruhára, cipőre — 
meztelenül még sem járhat. Ha rae- 
uázsi és zsold mellett dolgoznak az 
iparok, mint az összes hadkötelesük 
ebben a szakmában, akkor bizonyára 
plcsóbba fog kerülni a ruha és láb
beli előállítása, mint most.

Így szegény tisztviselő 4—ő tagú 
családdal nem képes lakásán, élelme
zésén kívül még ruháikodni is a 
mostani viszonyok közt. Föl kell ál
lítani az állami konyhákat, állami 
műhelyeket katonai reudsserrel, ka
tonai vezetéssel s mindjárt meg lesz 
oldva a probléma. Legfőbb törvény 
a kényszerűség, _____

Lapunk mai száma 2 oldal
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Ennek az alapján Berlinben 
most már a ruha- Is fehérnemű, va
lamint a cipőrendelósho* is utalváuy 
kell. Megszorították a megrendelés 
mennyiségét és u; ruhát és cipőt 
csakis az elhasznált ruhanemű be
szolgáltatása ellenében lehet kapni.

H ÍREK.
— Kitüntetések. A m. kir. pénz

ügyminiszter az 1914. évben kitört 
világháború dicsőséges megvivhatása 
érdekében kibocsátott magyar állami 
hadikölcsün sikerének előmozdítása 
körül szerzett érdemek elismeréséül, 
Őfelsége legfelsőbb elhatározásával 
nyert felhatalmazás alapján, Al ánder 
Frigyes főerdőruéruük leleszi, Bálint 
Dezső ref. esperes, (Iruska Lajos 
plébános, Witt József igazgató-tanító 
sárospataki s Constantiu Géza to’csvai 
lakosok részére elismerő oklevelet 
állított ki.

—  Kinevezés. A vallás- és köz
oktatásügyi miniszter gr. Mailáth 
Józsefet v. b. t. t. a magyar vallás 
és tanulmányi alapra felügyelő és 
azok kezelését ellenőrző időleges 
bizottság tagjává nov. 1-től számí
tandó három évre kiuevezte.

| Matolay Ida [ Zemp’énvármegye
történelmi muiiu, Istenben bo'dogult 
alispánjának, Matolay Etelének a 
buga 84 éves korában végelgyengü
lésben elhunyt. A legjobb szivü 
testvér, aki olthatatlan rajongással 
becézte, dédelgette Etele bátyánkat, 
az angyalok húszra szárnyán szülit 
tegnap el hozzá, hogy a menyek 
országában teljesítse tovább szent 
szivbeli kötelességét. A páratlan 
műveltségű, nagy tudásu nő, aki 
Írásaival oly gyakrau gyönyörködte 
tett bannünket, dídc3 többé. A be 
szédes, nevető szemek lecsukódtak 
és a s z ív , a tudásasszouyán úrrá lelt 
az enyészet. Szerdán délután fél 3 
órakor helyezik hült totemét nyu 
galomra a rom. kath. temetőben lévő 
családi sírboltba.

—  Egyházi hír. A mogyé.spüspök 
Liszkay Nándor abaujszántói esperes- 
plebánost saját kérelmére, érdemeinek 
teljes elismerése mellett, a plébánia 
további vezetése alól felmentette s 
az igy jogilag és tényleg megüresedett 
abaujszántói plébániai javadahuat 
Záhorszky István kassai kir. javító
intézeti lelkésznek adományozta.

—  Halálozás. Özv. Uutener Mi 
hályné szül. Jakab Katalin 77 éves 
korában elhalt. Temetése a Deák-u, 
15. az. gyászházból folyó hó 12-éu 
d, u. 2 órakor a róni. kath. egyház 
szertartása szerint ment végbe,

— Schubert estélyt rendezett dr. 
Bródy Kálmánnó zongora tauáruő a 
vármegyeháza nagytermében, amely 
az erkölcsi sikeren kívül 100 koronát 
jövedelmezett a dohánygyári vörös- 
kereszt kórház részére. Az apró nö 
vendókek zongora játéka messzo 
meghaladja a hasonkoruik játékát, 
technikai tudásuk, fejlesztett zenei 
megértésük mind magukon hordják 
a kiváló tanárnő igyekezetének és 
remek tanítási módszerének bélyegét. 
A felzugó taps egyformán szólt a 
tanárnőnek és a fittül növendékek
nek. Az estéllyel, amely rideg köznapi 
életünkbe egy kis szint varázsolt, 
reméljük hasonló koncertek hosszú 
sorát nyitotta meg az aiubiciÓ7iH dr. 
Bródy Kálraánné.

Felelős szerkesztő: Landesmann Miksa

—  Egy újhelyi fiú szökése orosz 
fopságból. N y o m c s i k Gyula őr
mester, az ungvári járásbíróság iro
datisztje, f. hó 1-én kelt levelező
lapon a következő érdekes sorokat 
intézte Jasuitzból Kozma Gyula táb- 
labiréhoz :

Ma tettem lábamat német fődre 
orosz fogságból, Fiulaüd és Svédor 
szágou keresztül. Hogy mit érzek az 
örömtől, leírni nem tudora. Éljen 
szeretett drága hazám! É jen Ő 
Felsóge szeretett királyunk ! E jen 
Ö Fensége Frigyes főherceg, sze
retett fővezérünk I Őszinte szívből 
jövő üdvözlettel N y o ra c s i k Gj ula.

Korlátozzák a személyforgalmat.
Ma félhivatalos kommüniké jelent 
meg, amely bejelenti az összes vo
nalakon a személyforgalom korláto
zását. Az intézkedést azzal indokoljak, 
hogy a os. és kir. szállítási vezetőség 
kénytelen a személyforgalmat korlá
tozni, hogy ily módon a felszabadul 
összes forgalmi eszközöket az élelmi
szer szállításhoz lehessen felhasználni. 
A félhivatalos jelentés kijelenti, hogy 
ez eihárithatatian intézkedés, mely
nek kellemetlen hatá.ával tisztában 
vannak, csak a feltétlen szükségesség 
időpontjáig marad élerben. A for
galom korlátozásánál számítanak a 
uép megértő támogatásira. A közön
ség csak a feltétlenül szükséges 
utazásokra szorítkozzék, a kirándu
lásokat, látogatásukat mellőzze. Na
gyobb utazások előtt szükséges, hogy 
az utazási lehetőségek iráut érdek
lődjék a közönség, szükséges továbbá 
az áldomásokon való pontos megje
lenés, az utipodgyászok lehető csök
kentése. Akiknek meghatározott na
pokon kell valahova megérkezniük1 
tanácsos, ha e óbb indulnak el.

Kedélyes zsiványok. A napok
ban az abaujszántói csendőrlegéuység 
arra ébredt fel, hogy éjjel elhajtottak 
a legénység egyetíeu hadidisznóját. 
Volt a rablókban annyi humor is, 
de még vettek maguknak annyi 
fáradtságot is, hogy ráirták az óiajló 
deszkájára krétával: „máskor kövé
rebb legyen.“ Nem keli mondani 
sora, hogy a csendőrség mily erélyesen 
nyomoz a zsiványok után.

— Hetivásár napja 77895,916. sz. 
keresk. min. rendelettel péntekről 
keddre tétetett át.

—  Veszettség állapíttatott meg 
a város terű eléu kóborló ebek között, 
miért is a rendőrkapitány 1917, évi 
február hó 11-ig zárlatot és a kutyák 
összefogdosását rendelte el.

—  Feldúlt tűzhelyeinkért. Orosz, 
duita vidékeinken annak idején köz
hírré tették, hogy akinek igénye vau 
háza felépítésére, azt október hó 1-ig 
jelentse be. Méltányossági okokból 
azonban most megengedték, hogy 
indokolt üsetekLen a bejelentés a már 
lejárt terminuson túl is figyelembe 
vétessék. Az igy elkésetten jelentke
zők házainak felépítése, tekintettel a 
korán beköszöntő télre, természetesen 
már a jövő esztendőre marul, A je
lentkezésnek mindenesetre november 
15 ikéig kell megtörténnie, hogy a 
téli évszak felhasználtál hassák a fa- 
és egyéb építési anyagok kiter
melésére.

— Bárd féle Karácsonyi Album.
A Bárd Ferencz és Testvére buda
pesti cégnek évenként karácsonyra 
megjelenő Albuma, mindég úgy tar- 
ta'ora, mint kiállítás tekintetében a 
zoneorázó közönség legkedvesebb I

karácsonyi meglepetése. A kiadó 
cég e drága világban is megtartotta 
eme szép albuma régi árát, vagyis 
az most is fűzve K. 4, diszkötésbeu 
K. 6 lesz. De igyekezzenek az ér
deklődők rendelésüket erre novem
ber végéig megtenni, mert ezen időn 
túl az már nem lesz kapható.

T Ö R L E I  
PEZSGŐGYÁR

KÉPVISELETE
SÁTORALJAÚJHELYBEN

PRINCZ DÁNIEL
törv. bej. keresked. ügynökségénél 

Wekerle-tér 2.

Mai távirataink.
Visszavert román támadások.

Budapest, nov. 13. 
Az osztrák-magyar vezérkar jelenti 
Keleti hadszíntér:

Károly főherceg veze'rezredes 
hadseregarcvonala : Orsóvá te
rületén a szurduki müut mentén 
és a Vöröstorony-szorostól dél
keletre hasztalanul rontott neki 
az ellenség csapatainknak. Kam- 
polungtól északnyugatra az oszt
rák-magyar és német osztagok 
kivetették a románokat szívósan 
védelmezett Candesti hegységből. 
A Tölgyes-szakaszon osztrák
magyar és német csapatok ro
hammal elfoglalták Hollótól 
északra a Bitca Arsuliron he
gyet. Az oroszok tölgyestől dél
keletre és Belbornal nagy erő
ket vetettek oszlopaink ellen tá- 
madásaik összeomlottak.

Lipót bajor herceg vezértá
bornagy hadseregarcvonala : Kü
lönös esemény nem volt.

Olasz és délkeleti hadszíntér:
Nincs jelenteni való.

HÖFER altábornagy,
a vezérkar főnökének helyettese.

Összeomlott /randa támadások.
Berlin, nov. 9.

A német nagyvezérkar jelend: 
Nyugati hadszíntér:

Ruprecht trónörökös hadcso
portja: Az Ancre és Somme 
között időnként erős tüzérségi 
harc. Tüzelésünk szétszórta az 
ellenséges gyalogságot Warlen- 
courttól délre állásaink előterében 
és megakadályozta Waucourt I. 
Abbayetől nyugatra az angol 
árkokban a gyülekezést. A sailly 
—saillisel keleti szélét tartjuk, a 
falu mindkét oldalán a franciák 
délután nagy erőkkel támadtak, 
visszavertük őket.

A trónörökös hadcsoportja : 
Felsőelzászban, Dollertől északra 
tüzérségi előkészítés után bekö
vetkezett francia előretörés teljesen 
meghiúsult.
Balkán hadszíntér :

Mackensen vezértábornagy 
hadcsoportja: Észak-Dobrudzsá- 
ban a Duna mentén állásunk 
balszárnya ellen tapogatódzva 
előrenyomuló ellenséges oszta
gokat visszavertük. A Duna bal
pártjáról eredménytelenül lőtték 
Csernavodát.

Macedóniai arcvonal: A Mo- 
nosteri síkságon erős tüzérségi 
tűz. Az ellenségnek Lazec és 
Kerali mellett és a Cserna-menti 
Biodtól északkeletre indított vesz
teségteljes támadásaival szemben 
a német-bolgár állásokat egylől- 
egyig megtartottuk.

LUDENDORF,
első főszállásmester.

A  sátoraljaújhelyi k irá ly i ügyészségtől.

1916. El. 16 e. 84. sz.

Versenytárgyalás.
A sátoraljaújhelyi kir. törvényszéki fogházban 

letartóztatottak részére 1917. évi január hó 1-től 1917. 
évi deczember hó 31-ig szükséges kenyér biztosítására 
versenytárgyalást hirdetek.

Felhívom a vállalkozni szándékozókat, hogy zárt 
Írásbeli ajánlatukat hozzám 1916. évi deczem ber 
Hó 5. napjának d. e. 9 óráig  adják be A 
később érkező ajánlatok figyelembe vétetni nem fognak.

Szóbeli versenytárgyalásra 1916. évi deczember hó 
5. napjának d. e. 10 óráját a kir. ügyészség helyiségébe 
kitűzöm.

Sátoraljaújhely, 1916. évi november hó 9-én.

Dr. L iszy  V ik tor sk.,
kir. főügyészi helyettes.

Nyomatott Landesmann Miksa és Társa könyvnyomdájában Sátoraljaújhely.
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