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fi király halálához. |
Amilyen esetnényUus volt liosz- 

szu élete, melyben pihenés nélktil 
mindig csak a kötele-,ségteljesítés 
■ttját járta és szolgálta népei ja
vát, — ép olyan volt a halála. 
Az égiek szerették tiszta lelkét s 
megkímélték a hosszú szenvedés
től. A szenvedésből amúgy is ki
vette bőségesen a részét a har
madik esztendő óta hiszen a vi- 
ágháboru minden eseményei felöl 
tájékozva volt, nem volt szabad 
semmit sem eltitkolni előle, üröm
napokon nem ragadtatta el ma
gát, bánatfelhők érkezése idején 
az ő szive sajgott a legjobban.

Most már megpihent. Nyugodt 
arca a ravata ról néz le hé ma
gyarjaira, a szív, mely értünk élt, 
nem dobog többé, a szemek, a 
melyek reánk oly jóságosán te
kintettek, becsukódtak, es a kéz, 
amely milliók üdvéért oly sokat 
lárado o t t ; mozdulatlan.

A magyar nemzet minden fia 
aki vele együtt élt sohasem fogja 
elfelejteni 1. Ferenc Józsefet és 
hálával fog gondolni erre a kiemel
kedő férfiúra, aki a viiághtstória 
legnagyobb fejedelmei között áll.

Halottaiban az egész nemzet 
meggyászolja és emlékét a szere
tett a ragaszkodás vésőivel vésik 
bele a nemzet a nép szivébe.

Sándor János belügyminiszter, 
vármegyénk alispánjához a küvet- 
kezii távirati rendelkezéssel tu 
datta a palotákat es kunyhókat 
egyforma gyásszal betöltő lesújtó 
hirt :
2Ö834 t)ln, 1910. sz. M. kir. Belügyminiszter 

Zemplén vármegye 
törvény Itató ságá nak

Sátoraljaújhely

Mélységes megrendüléssel küz 
löm a gyászos hirt, hogy szere
tett királyunk, 1. Kerettcz József 
Ő Császári és Apostoli Királyi 
Felsége Schőnbrunban f. évi uov, 
hó 21-én este S) órakor csende
sen elhunyt.

Történelmi időkben szelt sirba 
a nagy király, akinek példátla
nul kimagasló uralkodói bölcses
sége csodálattal töltötte e! a vi
lágot. Nemzeti életünk ujjáalko 
tásáuak nagy munkájával legdi* 
usűbb fejedelmeink sorába emel
kedett. Mint jóságos atyját, mint 
boldogulásának megalapítóját ra- 

_ jougó hűséggel i ben-.ü;éges

relettel környezte Öt a magyar 
nemzet, amely gyászba borulva 
áldja örökké dicsőséges emlékét.

Budapest 1916. nov. '22.

Sándor János 
belügyminiszter.

Dókus Gyula alispán a szomorú 
hir vétele után a megye összes 
szolgabiróival és városunk polgár
mesterével körrendeletben intéz
kedett, a legmélyebb gyász külső 
jelének kifejezése, mindennemű 
mulatság, zene beszüntetése és a 
gyászjelvények kitétele iránt.

Ma már gyász lekete színei
ben pompázik a megye, a város 
és a közönség lelke a mélységes 
részvét patinájával vonódotc be.

Mindenki gyászol.
Csütörtök reggel S i k o r a 

János tábori lelkész a róm. katb. 
templomban, az egész helyőrség 
részére gyászistentiszteletet tar
tott, mig va árnap a lutheránus 
templomban volt istentisztelet, a 
mikor is D ó m j á n  Elek lelkész 
az istentisztelet keretében, magas 
szárnyalást], könnyekig ható be
szédben vázolta az elhunyt felség 
lelki nagyságát.

A törvényhatóság gyászának 
megnyilvánulása kérdéseben még 
nem történt döntés, hevárják erre 
vonatkozólag a belügyminiszter 
intézkedését, amely bizonyára egy
ségesen fog az egész országra in 
tézkedni. A törvényhatósági bi
zottság kétségkívül rendkívüli köz
gyűlésre jön össze, amolvben ün
nepélyes keretben rójja le a fe
lejthetetlen uralkodó iránti kegye 
letét és részvétét. A rendkívüli 
közgyűlés összehívása iránt a tő
ispán fog intézkeáni. Abban a kér
désben, hogy az ország törvény- 
hatóságai küldöttségileg képvisel
tessék magukat a temetésen ed 
dig szintén nincs döntés:

Valamennyi törvényhatóság a 
király elhunyta emlékére hivata
los Írásain egy bizonyos idei^ le
kete pecsótet fog használni. Azt 
a tradicionaliseszép szokást, hogy 
a hivatalos iratokat gyászkeretbe 
vonják, valószínűleg a háborús 
időkrd való tekintettel mellőzik a 
közhivatalok.

Vidéki körzeteket alakit 
a Közéieimezési Hivatal.

Az Országos Közélelmezési Hi
vatal, amelynek Kürlhy Lajos báró 
áll az élén a mely most kezdte meg 
működését, az egész országot élel
mezési körzetükre osztotta fel és 
mindeu körzet számára állandó meg
bízottat rendel ki.

A körzet vezetőinek feladata, 
hogy a közellátási és közélelmezési 
viszoijokra vonatkozólag körzetük 
hatóságaitól felvilágosításokat kérje
nek, a hatóság ezirauyu tevékeny
ségét megbírálják, eljárását ellen
őrizzék, a be-zerzési nehézségek felől 
tájékozódjanak, az esetlegesen szük
séges rekvirálásokról véleményt al
kossanak s tapasztalataikról, valamint 
a hatóságok óhajairól a Közélelmezési 
Hivatalnak jelentéseket és javasla
tokat tegyenek.

A körzeti beosztásról illetékes 
helyen ezeket moadták nekünk :

— Sok jót várunk az uj eljárástól. 
Az eddigi nehézségek oka leginkább 
az volt, hogy a rendelkezések Buda
pestről történtek a vidék meghall
gatása nélkül, iiietve a vidéki ható
ságok levélheti vagy távirati jelentései 
alapján történvén, nem lehetett a 
helyzetet sokszor tisztán felismerni 
és megfele ően elintézni. Most, hogy 

Közélelmezési Hivatalnak körzetei 
tesznek, a megbízottnak alkalma lesz 

körzet sajátságos igényeit meg
ismerni s módja lesz a központot 
miudig helyesen informálni. Reméljük, 
hogy az uj rezsim alatt sok élelme
zési nehézség fog megszűnni.

Megírtuk azt is, hogy a Közélel
mezési Hivatal megkezdvén műkö
dését, igen nagy súlyt helyez arra, 
hogy a közélelmezés tárgyábau ki
adott kormányrendelet a törvényeket 
megillető legteljesebb szigorúsággal 
betartassanak. Az erre irányuló 
ellenőrző intézkedések főcélja, hogy 
figyelemmel kisérjék úgy a közönség, 
mint az iparosok, kereskedők és 
ólelraiszerárusok, de különösen a 
kormányrendeletek végrehajtásával 
megbízott közigazgatási hatóságok 
működését és ahol azokban a leg
csekélyebb visszaélés vagy akár csak 
a legkisebb mulasztás jelentkezik, 
azt könyörtelenül és kíméletlenül 
megtorolják.

Az egyes körzetek kiküldötteinek 
ellenőrző működése leginkább a 
rendeletek végrehajtásának közvetlen 
közegeire, a jegyzőkre és más köz 
igazgatási szervekre terjed ki.

Az ellenőrzés és esetleges meg
torlás munkájával együtt jár, hogy 
mindazok a közigazgatási szervek, 
akik a rendeletek intézkedéseinek 
kellő időben, kellő gyorsasággal és 
eréllyel való keresztülvitelében mu
lasztást követuek el, vagy akik a

rekvirálás és közélelmezés tárgyában 
kiadott kormányrendeleteknek a leg
gyorsabban és a legnagyobb buz
galommal nem tesznek eleget, avagy 
nincsenek teljes odaadással azou, 
hogy ezeknek a rendöleteknek meg 
legyen a kormány által célzott sikerük, 
azt személyre és rangra való tekintet 
nélkül felfüggesztik állásától.

mert szigorú parancs ma mindenkire 
a takarékoskodás. Még mindig nem 
látjuk a háború végét és ezért úgy 
kell berendezkednünk, mintha lég* 
kevesebb, még annyi idő volna vissza, 
mint amennyit már eddig meg
tettünk.

Le kell szállítani igényeinket, 
mert valljuk be ősziutén, hogy 
ezekben az időkben, araikor a háborús 
események felzaklatták idegéinket, 
mintegy megnyugtatásul iparkodtunk 
igényeinket kielégíteni. Dédelgettük, 
becázgettük magunkat, mert a bi
zonytalanságtól menekülni akartunk. 
A háború alatt úrrá lett a könnyel
műség. Az úgyis mindegy elve 
érvényesült a józanságon, a beosz
táson. A drágaság csak segítette a 
könnyelműséget, mert felborította a 
beosztó számítást. A jövedelem cse
kélysége, minden szükséges forgalmi 
cikk magasra szökött beszerzési ára 
olyau aráuytalauságot teremtett, 
hogy eltérített mindnyájunkat a meg
szokott békeidőbeli életmódtól.

Sokszor hangzott el már az 
országban, a szenvedők és jólétben 
kényelmeskedők ajkáról a sóhaj, 
hogy minden áldozatot meghoznáuk 
a békéért. Most gyors lépésekkel 
közeleg az az idő, amikor valóra 
kell váltani a sóhajtásokba fullasztott 
ígéreteinket. Redukálni kell az igé
nyeinket. Be kell látuuok, hogy ma 
a foltozott ruha és cipő ma nem a 
szegénység kifejezője, hanem a há
borús helyzet felismerésének, annak 

szigorú takarékosságuak, amelyre 
miudeu becsületes magyart nemzeti 
érzése köteles. Akarva, nem akarva, 
meg kell szorítani a már amúgy is 
szerÓDy hadi étkezésünket. Kevesebb 
zsír, kevesebb liszt esik ránk. Ke
vesebbel, vagy még kevesebbel kell 
beérnünk, mint eddig. Ezeket a 
rn sgszoritásokat keresztül viszi és 
betartja a fix fizetésű tömeg, de 
kibujkál alóla a jómódban vájkAló, a 
protekciós. A szigorú takarékosság
hoz, a nemzet jövője érdekében való 
áldozathoz hozzájárul mindenki. Csak 
egyetlenegy kívánságunk van, minden 
vonalon érvényesüljön az arányosság, 
az igazság. Amilyen hasznos kormány
intézkedés történt a lakáskérdésben, 
olyan hasonlóan hasznos intézkedést 
remélünk a közólelmezés terén is. A

Lapunk mai u i m a  2 oldal
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szigorú takarékosság elve akkor jut 
teljes diadallal érvényre, ha a nagyobb 
és szegényebb tömeg gondjában és 
szenvedésében osztozkodik az a másik 
réteg is, amely épen a háború segít
ségével jutott szerencsésebb hely
zetbe.

fíem rekvirálják
a magánosok által hizlat sertéseket

fi polgármester nyilatkozata.
A városban elterjedt az a hir, 

melyet nyilván lelkiismeretlen em
berek üzleti fogásból terjesztettek, 
hogy a kormány rendeletet intézett 
a városhoz, mely szerint a hízott 
sertéseket rekvirálják.

Lapuuk tudósítója kérdést inté
zett ez ügyben a polgármesterhez, 
aki felhatalmazott annak közlésére, 
hogy a f e n t  i s me r t e t i  hi r  
ne m f e l e l  me g  a v a l ó s á g 
nak.

A közönséget tehát ozirányban 
megnyugtathatjuk. A hatóság épen 
ellenkezőleg uagy ürömmel látja, 
hogy u magánosok saját szükségle
tükre sertéseket hizlalnak és igy nem 
szorulnak hatósági zsirellátásra.

Sem a sertéshús, sem a zsír 
rekviralásút senki el nem rendelte. 
A hatóság egyedül arra törekszik, 
hogy akik saját céljaikra sertést 
ölnek, a hatósági zsírt ne vegyék 
igénybe és ezzel ne nehezesilsék uz 
el uom látott lakosság helyzetét.

H Í R E K .

— Őfelsége lelkiüdvéért a gür. 
kath. templomban november hó 30-án 
délelőtt 9 érakor gyász istentisztelet 
lesz.

— Kitüntetés. Őfelsége megpa 
rancsolta, hogy uz ellenséggel .szem
ben tanúsított vitéz magatartása 
elismeréséül Jakubovics Lipót Uí> ik 
gyalogezredben főhadnagynak, leg
felsőbb elismerése újólag tudtui 
adassék.

— Uj állomdsfönök. A kereske
delemügyi miniszter a t-útoraljaujhelyi 
állomásfőnököt, Steinhöffer Sándort 
a mezölahorczi vonalra forgalmi ki
rendelné nuvezto ki, a helyére pedig 
Uultiuann Ármin miskolci helyettes 
állomásfőnököt rendelte ki. Az uj 
állomásfőuüK, ki mint helyettes itt 
hosszabban teljesített már szolgálatot, 
páratlan tudásu, vasszorgalmu ember 
akiuek kiválóságát jutalmazta most 
a miniszter a kinevezéssel. Amilyen 
sajnálattal veszi az érdekeit küzüuség 
tudomásul Steinhöffer távozását ép 
oly örömmel köszönti a törhetetlen 
ambíció és munkaerő érdemszerinti 
megjutalmazását.

— Kitüntetett újságíró. Szepcssi 
Miksa dr. 6-ik hegyi tüzórezredbeli 
zászlóst, a „Kassai Újság" felelős 
szerkesztőjét az olasz harctéren, a 
Pusubió és Brund-völgy körül vívott 
harcokban tanúsított vitéz és ered
ményes magatartásáért, a 11. oszt. 
ezüst vitézségi éremmel tüntették ki.
A kitüntetést Keinpiuski Béla had
nagy, üteg parancsnok szép beszéd 
kíséretében tűzte hős kollegánk 
mellére.

— Halálozások. Részvéttel érté
sünk, hogy Kovács Ignác tolcsvai 
m. kir. pobtaiuesttr rövid szenvedés 
után Budapesten, hova gyógyulását  1 ölében tartott

ment keresni, e hó 23-áu meghalt. A 
posta szolgálatában közel félszázadot 
töltött el példás szorgalommal és 
becsülettel. Temetése Budapesten e 
hó 2(i-án volt, — szrarecsányi Szture- 
csáuyi János vókei földbirtokos 78 
éves korában elhunyt. Előkelő és 
kiterjedt rokonság gyászolja.

— Windischflrátz Lajos herceg, a 
sárospataki vár ura, huszárkapitány 
lett a „Tigris1* zászlóaljnak a pa
rancsnoka, mely önkóot jelentkező 
fiatal fiukból áll, akik harcolni akar
nak a szent erdélyi föld kifosztói 
ellen. Elismerésünknek, szeretetünk- 
nek a hős herceggel szemben azzal 
adunk kifejezést, hogy hazafias kö
telességének a legdicsőségesebb sike
reket, győzelmeket kívánunk. Kisérje 
mindenütt a szerencse és vezesse 
diadalra a háromszinü magyar nem
zeti lobogót.

— Értesítés. A sátoraljaújhelyi 
rokkantügyi intézet ipariskolai igaz
gatója ezúton értesíti a közönségét, 
hogy a cipész műhely onhopt'd 
munkák miutt további intézkedésig 
magánrendeléseket el nem fogad.

A ta-diárváK alapja javára 
Bchyna Miklós nyola koronát, adó- 
sivelő t uoitsági tagdiját, küldött be 
nekünk, amely összeget illetékes 
helyre jutattunk.

— Kérelem. A Karó ineum intézel 
főnöknője teljes biza.ómmal lordul 
Sátoraljaújhely jószivü közönségéhez 
azon kéréssel, hogy szíveskedjenek

zárda szegényeinek elhasznált vagy 
bármily állapotban lévő alsó és fe sö 
ruhaneműt, cipőt, kabátot stb. juttatni. 
Minden csekélységet szívesen fogad 

intézet főnöknője és előre is halas 
köszönetét mond a jólclkü adakozók
nak, kik ily módon hozzájárulnák a 
szegények karácsonyi üröméhez, 
meglepetéséhez,

— Kavóház nyílik meg m> g t z
évben a pénzügy igazgatóság épülté
ben, özv. Polgár Lászlóuó vezetése 

latt. Polgárnőt meg abból az időből 
előnyösen ismeri közönségünk, amikor 
tragikus sorsú Krjo a „Központi 
kávéházat“ birta. Ismert szakerienae, 
előzékenysége bizalommal töltenek 
el mindenkit az uj kavéház-tu ajdonos 
irányában, ameiy bizalmat Polgárnő 
bizonyara figyelmes kiszolgálással 
kiváló minőségű italokkal, ételekkel 
ős jutányos, túl nem hajlott árakkai 
fog honorálni.

— Megszűnik a váltómoratórium.
November 30 un megszűnik a váltó- 
moratórium. Ezen a napon teljes száz 
százalékig felszabadulnak a szorosan 
vett pénz- és arutartozasok fejeben 
kiállítóit váltók, a háború áltat köz
vetlenül érintett megyéket és varo
sokat kivéve. Ekkor jár le az erdéiy- 
re zi megyékre szeptember 21-ikéu 
közzétett moratóriumi rendelet is.

— Halálos baleset. Ssekureu 
igyekezett Török Pálné, szül. Ju
hász Juliánná Taktaharkanybán lakó 
saüleilül haza legyesbényóre, hogy 
megnözze lakását, mivel férje bevo
nulása óta a szii einél iukik. O.ébeu 
vitte a 3 éves kis ieáuyát is. Útköz 
ben találkoztak így disznóólát szál
lító másik szekérrel, amitől a Török 
Pálné lovai auuyira megbokrosod
tak, hogy Török iá kis leányával 
egyült zuhant le a szekérről es pe
dig oly szerencsétlent!1, hogy nyak- 
lötés következtében menten ször
nyethal. Különös véletlen, hogy az

kis leányának meg

semmi komolyabb baja nem történt. 
A jómódú asszonyt s hatósági bon
colás után nagy részvét mellett te
mették eh

— A mezőgazdasági felmentések 
meghosszabbítása ügyében dr, Orbán 
Kálmán h. polgármester a következő 
hirdetményt bocsátotta k i: A ra. 
kirí honvédelmi miniszter ur 21900. 
eln. liga. 1910. számú rendeletévé 
felhatalmazott, hogy a mezőgazda- 
sági érdekből felmentett katonák 
1917, évi március hó 31, napja előtt 
lejáró ^felmentését meghosszabbítsa 
Felhívom a racsőgazdasági érdekből 
meghatározott időre fölmentetteket, 
hogy 1916. évi november hó 30. 
napján délelőtt 9 órakor jelentkez
zenek a h. főjegyző hivatali helyi
ségében és felmentési igazolványu
kat is hozzák magukkal.

Mai távirataink.
j'fagy győzelem a románok jelelt.

Budapest, uov. 27.

Az osztrák-magyar vezérkar jelenti 
Keleti hadszíntér:

József főherceg veze'rezzre- 
des hadseregarcvonala : A Turnu 
Seveiinnél a megvert ellenség 
délkeleti irányban visszavonul, 
az osztrák-magyar e's német csa
patok üldözik. Ezekben a har- 
cgkban szerzett zsákmányunk 28 
tisst, 1200 fó'nyi legénység, 
ágyú. 27 telt löszerkocsi és 800 
megrakott szekér. A dunai ki
kötőkben is gazdag zsákmány 
jutott kezünkre. Az Olt alsó fo
lyásától keletre Alexandriától 
északra és dplre elértük a Vedea 
szakaszt Az Ült felső folyásá
nál az ellenséget a Topologu 
szakasz mögé vetettük vissza és 
Tigvenitől keletre áttörtük az el
lenséges állást, mely alkalommal 
10 tisztet 4* >0 főnyi legénységet 
elfogtunk és 7 gépfegyvert zsák
mányoltunk. Több orosz zászló
aljnak a Negrisora völgytől ke
letre csapataink ellea intézett tá
madása eredménytelen maradt. 
A Ludova területén visszavertünk 
az ellenséges felgeritő osztagokat.

Lipót bajor herceg vezértá
bornagy hadseregarcvonala: 
helyzet változatlan.
Olasz és délkeleti hadszíntér;

Nincs különös esemény.

A

A trónörökös hadcsoportja: 
St. Michieltől keletre egyik őrsünk 
ellen intézett francia vállalkozás 
meghiúsult.
Keleti hadszíntér :

Lipót bajor herceg vezér
tábornagy arcvonala : Nincs 
újság.

József főherceg vezérezredes 
arcvonala: A Kárpátokban a 
Ludowa területen orosz felderítő 
osztagokat, a Negrisora völgytől 
északra pedig több zászlóaljat 
vertünk vissza. Kraft von Del- 
mensingen aitábornagynak az Olt 
két oldalán észak felől előre
törő német és osztrák-magyar 
csapatai a Topologu-szakasz 
mögé vetették vissza. Az ellen
séget a Tigvenitől kelatre a 182. 
számú szász gyalogezred, amelyet 
a gyorsabb siker céljából az 
ellenség előtt felvonult neumarki 
54. számú tábori ágyusezred 
kitünően támogztott, áttörték az 
ellenséges vonalakat. Elfogtak 10 
tisztet, 400 főnyi legénységet és 
7 géppuskát zsákmányoltak.

Alexandria felett és alatt el
értük a Vedea-szakaszt, a várost 
magát elfoglaltuk.

A románok orvosai csoport
jának maradékát csapataink 
Turnseverin felől délkelet felé 
szorították, ott más erők állják 
Útjukat. A megvert ellenség véres 
veszteségei mellett itt 28 tisztet, 
1200 főnyi legénységet, 3 ágyút, 
27 telt lőszerkocsit és 800 meg
rakott jármüvet vesztett. Az 
Orsóvá és Ruszcsuk között fekvő 
dunai kikötőkben eddig 6 gőz
hajót és legnagyobbrészt értékes 
rakománnyal telt 80 uszálybajót 
vettünk birtokunkba.
Balkán hadszíntér:

Mackensen vezértábornagy 
hadseregarcvonala: A Dobrud
zsában az orosz lovasság és 
gyalogság több támadást intézett, 
melyek meghiusőltak. A bolgár 
zászlóaljak előretörése. Erchesec- 
től keletre visszavetette állásaink 
előteréből az ellenséget. A dunai 
hadsereg megtörve a románok 
ellenállását, előrehaladt.

Masedon arcvonal: A Perespa 
tó és a Cserna között kévés tü
zérségi harc. A Paralovtói dél
keletre levő magaslatok ellen 
intézett erős támadások német 
vadászzászlóaljak s z í v ó s  kitartá
sán megtörtek, a Vardartól ke
letre az angolok erős tűz alá 
vették a német állásokat, ezt 
követő támadásokat visszavertük. 
A Struma mentén felderítő osz
tagok ütközetei.

HÖFER altábornagy,
a vezérkar főnökének helyettese.

Sikereink a Kárpátokban.
Berlin, nov. 27.

A német nagyvezérkar jelenti: 
Nyugati hadszíntér,

Ruprecht trónörökös had
csoportja: A Somme területén 
csak gyenge tüzelés. A franciák 
este tüzelés nélkül megkísérelték, 
hogy a St. Pierre Wast erdő déli 
részébe benyomuljanak, az árok- 
védők gépfegyver tüzelése és a 
tüzérség gyorsan megkezdett 
zárótüze visszaverte őket.

Eladó ház.
Jókai-utcán a 20. számú ház 

eladó. — Bővebbet a kiadó- 
hivatalban.
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