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A ran ybástyákat  
a v a s  hőse inek!

Egészen bizonyos immár, hogy 
ennek a megmérhetetlen pusz
tításnak és rombolásnsk, amit vi
lágháborúnak nevezünk, csupán 
ellenségeink nem akarnak még 
véget vetni. A háború folytatá
sának vétke nem a mi bününk, 
akik bármikor készek voltunk a 
becsületes békére, hanem ellen 
ségeinké, akik vereségük tuda
tában még mindig hiábavaló re
ményekkel áltatják magukat. így 
tehát nekünk is tovább kell küz- 
denünk, mert hiszen a legfőbb 
javaink ellen törnek s ki kell tar 
tanunk minden körülmények kö
zött a legvégsőkig. A kitartás 
most minden erények között a 
legelső, minden szenvedésünk és 
nélkülözésünk magyarázó fogla
lata, mert most már csak ettől 
függ a végső diadal elérése.

Hogy van e erre elég erőnk 
és elhatározó energiánk, annak 
most kell bizonyságát szolgáltatni 
ismét a hetedik hadikölcsön jegy
zési idején, melyet a véletlenek 
szerencsés találkozása folytán újabb 
fényes diadalainkkal egyidőben 
bocsát az állam aláírásra.

Az újabb hadikölcsön jegyzés 
annak a lelkes hangulatnak je
gyében kezdődik, amelyet a nagy 
szerű haditetteink nyomán támadó 
verhetetlenségünk tudata jellemez 
■ amelyből biztos következtetést 
vonhatunk arra, hogy ez a világ
háború reánk nézve már csak 
kedvezően végződhetik. Nincs 
hatalom, amely ezeket az elő 
nyöket leronthatná, csak kitartás 
kell még esetleg nélkülözések 
árán is, mert hiszen nincsen si
ker áldozat nélkül.

A hetedik hadikölcsön próba 
köve annak, hogy törhetetlen 
akarattal kivánjuk-e biztosítani 
országunk életét turópában hosz- 
szu századokra és a jövendő 
nemzedék boldogulását, valamint, 
hogy megérdemeljük-e az áldá
sos békét? Jól véssük tehát fi
gyelmünkbe, hogy a hadikölcsön 
sikere mit jelent s a legtökélete
sebb bizalommal jegyezzen be
lőle mindenki annyit, amennyit 
csak anyagilag bir, hiszen a leg
biztosabb és legelőnyösebb tőke
elhelyezés mellett ez az egyetlen 
mód arra, hogy a várva-várt bé 
két mielőbb kiküzdhessük.

Lelkesedés, bizalom és kitar
tás jegyében induljanak meg a 
hadikölcsön tegyzések, mert most 
érkezett el annak az ideje, hogy 
minden eddigi eredményt felül-

muló összeget bocsássunk a haza 
rendelkezésére, a biztos siker tu
datában.

Zemplénvármegye
október havában.

— nov, 14.

Zemplénvármegye közigazgatási 
bizottsága hétfőn tartotta rendes 
havi ülését Széchenyi György gr. 
főispán másirányu elfoglaltsága 
miatt Dóku* Gyula alispán elnöklete 
alatt.

A bizottság élénk örömmel 
vette tudomásul, hogy a belügymi
niszter Nyeviczkey László tb. al
jegyzőt a vármegye kiváló és szor
galmas tisztviselőjét főispáoi titkári 
minőségben való meghagyása mel
lett belügyminiszteri segédfoga'- 
raazóvá nevezte ki.

Majd az alispáui jelentőt felöl 
vasására került ma sor, amely sajná
lattal A1 lapítja meg, hogy a megye 
ben októb r havában sok tüzeset 
volt, többek köpött : Heruádaémeti- 
ben, Mádon, Megyaszóu, Ujszomo- 
toron, Sátoraljaújhelyben. Az uj- 
szomotori tüzkárosultak részére, te
kintettel, hogy minden életnernüik 
odaégtek, az alispán táviratilag kórt 
a minisztériumtól élelmet. A köz- 
élelmezési miuiszter megfelelő raeny- 
n^iségü lisztet engedélyezett.

Katonai ügyek.
A szeptember hóbau tartott pót- 

szemle statisztikai eredménye sze
rint, legtöbb egyént találtak alkal
masnak a nagymihályi járásban, a 
hol az előállottak 55 százaléka Bo
roztatott be. Legkevesebb a tokaji 
járásban volt, ahol 23 százalék lett 
osztályozva.

Közlekedés, adó, vallás éa 
közoktatás ügy.

A közutak és műtárgyak álla
pota álta-lóban véve jó. A hadszín
tér folytán megrongált felvidéki utak 
végleges helyrehozata'a folyamatban 
van.

Az adóbehajtások folyamaiban 
vannak.

A tanítás, kivéve a felvidék 
azon községeit, ahol az orossdulás 
miatt iskola épület nincs, vármegye- 
szerte rendben minden fennakadás 
nélkül folyik.

Mezőgazdaság.
A szántás vetés munkálatai, az 

októberi igeu kedvező időjárás mel
lett, teljes erővel végeztettek. Föld 
mivelő népünk, a tőle már eddig is 
raagssokott fáradthatatlan buzgalom
mal teljesíti hazafias kötelességét. 
Pf4ig a gazda közönség helyzete 
mindinkább nehezebbé válik. Az ál
landóan ismétlődő katonai bevonul- 
tatások, a hadifoglyok létszámának 

itása, a kési munkaerőben olyan

súlyos megpróbáltatásoknak teszik 
ki népünket, hogy itt már minden 
ember eddigi munkájának többszö 
rösét kénytelen elvógezui, hogy fel
adatainak becsülettel megfeleljen.

Igazolásul annak, hogy meny
nyire kevesbedik a kézi munkaerő, 
az alispán röviden utal arra, hogy 
a mezőgazdasági célokra kiadott és 
szeptember hó elején még 6000 létszá
mon felül álló úgynevezett mobil 
hadifogoly kontingensből október 
végén vármegyénkben már csak 
2900 hadifegoly munkás volt, s az 
óta ez a szám is tetemesen csökkent 
mert úgyszólván napró-uapra ren
del el iunen a minisztérium hadi
foglyokat.

Amint a havi jelentésben is 
beune vau, az alispán részletesen 
indokolt előterjesztést tett a fö dmi- 
velésügyi minisztériumhoz, kicseré
lési reudaser utján 1000 újabb ha 
difogolynak engedélyezése iránt. 
Ezen előterjesztésre ez ideig nern 
érkezett válasz, A kérelemét újabb 
iudokolt felterjesztéssel megismétel
tetett.

A sző ő leszüretelése, a kivá
lóan kedvező időjárás mellett, az 
egész Hegyalján. általánosságban 
befejezettnek mondható. A 82Üret 
eredménye fényes és a borárak ed 
dig nem remélt magasságot értek el

Ügykezelés.
A körponti közigazgatási hiva

talokban az ügymenet az ösz- 
szes alkalmazottak megkettőzte- 
t*)tt szorgalma és jelentékenyen fel
emelt hivatalos órák mellett is csak 
a legnagyobb megerőltetéssel vé
gezhető el, mert a közigazgatási 
teendők fo'yton szaporodnak, a sze
mélyzet pedig egyrészt pedig egy
részt a bevonulások miatt, másrészt 
az itthon levők kimerülése és mind 
gyakoribb betegeskedése miatt idő
ről-időre kevesbedik.

Lapunk mai száma 2 oldal.

Minden trafik 
a katonáké.

Civilnek egy hétig nem jár.
— nov. 14.

Táviratok röpítik szét a hirt a 
monarchia raiuden zugába, hogy egy 
héten keresztül minden szivar és czi* 
garettagyár csak katonáknak dol
gozzék, de azok közül is most csak 
azoknak, akik Taliánországot gyúr
ják. így parancsolta ezt IV. Károly 
király.

Bármily fájdalmas ez a királyi 
rendelkezés, az itthoni trafikéhesek
nek, azt mindenesetre el kell is
merni, hoev az olasz fronton küzdők

megérdemlik azt a trafikzáport' 
amellyel a király elborítja őket.

A civi'társadalom pedig hősies 
önnaegtartózkodással fogja átbőjtölui 
ezt a fustüélküli hetet és sokan tá
lén teljesen leszoknak a dohányzás
ról, ha egy hétig megállják.

Ámde ha dohányban hiányt is 
szenvedünk majd, lehet, hogy már 
a legközelebbi napokban százezrével 
fog átgurulni hozzánk Itáliából a 
narancs és a citrom.

A cigarettaosztásra vonatkozó 
tilalom alighanem egy-két napon 
belül megérkezik hozzánk is a póuz- 
ügyigazgalóság utján a tőzsdékhez.

Zemplénvármegyéhez.
•  •

A gazdaközönség kötelessége.
— uov. 14,

A földraivelésügyi miniszter sür
gős reudeleíet intézett Zeraplóuvár- 
ruegye tűi vény hátságához, melyben 
fölhívja a vármegyét, hogy a gazda
közönség minden erejének teljes 
megfeszítésével, hazafias kötelesség
gel igyekezzék a jövő évi termés 
biztosítására szükséges gazdasági 
munkálatokat elvégezni, A hadvise
lés és a közélelraezés szempontjából 
aunyira eltőrauguau fontos kérdés 
az, hogy a termőföld ne hagyjon 
cserbe bennünket, hogy minden ren
delkezésre álló erőt és eszközt 
igénybe kell vennünk a termelés 
előmozdítására.

— Nem kétlem, — mondja a 
miniszter rendeletében — hogy a 
megsokasodott nehézségek dacára a 
földbirtokosok, kisebb gazdák és 
munkások egymás kölcsönös meg
segítésével a legtöbb helyen ezúttal 
is megtalálják a módját annak, hogy 
a raegcsökkent munkaerő helyes be
osztásával a jövő évi terméshez 
szükséges munkálatok elvégeztesse
nek ; ahol azonbau ennek az ön
kéntes együttműködésnek készsége 
bármily okból hiányzanék s ahol 
ennek következtében hátraraadás 
van, a közigazgatási hatóságnak kö
telessége a törvényes rendszabályok 
legszigorúbb alkalmazásával a mun
kálatok teljesrését biztosítani.

Dókus Gyula alispán a minisz
ter fölhívását rendeletben közölte a 
járási főszolgabírókkal s fölhívta a 
vármegye összes községi elöljárósá
gait, hogy aa intézkedés módosatait 
beszéljék meg a mezőgazdasági in
téző bizottságokkal és kövessenek 
el minden lehetőt, hogy a bizottsá
gok a reájuk bízott fontos érdekek 
gondozásában a leggondosabban jár- 
janak el.
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Fontos újítások
a vasúton. 

• •
Az uj menetdijak.

— nov. 14.
A november 15-én életbelépő 

meuetdijszabás emelkedésével több 
újítás is életbelép.

Egyike ezeknek, hogy a me
netdijak a leutazandó útvonalnak 
megfelelő kiloraétertávo'ságok a'ap 
ján kell megállapítani. Kerülő út
irányokon át töiténő utazások dija 
a tényleges kilométer távolságok 
alapján állapittatik meg.

Menettérti jegyek csak személy
éé vegyes-vonatokon érvényesek. 
Gyors- és expresz vonatokon, vala
mint felsőbb kocsiosztályban még 
ráfizetés mellett sem érvényesek. A 
mérsékelt áru menettérti jegyekkel 
való utazás félbe nem szakítható.

Két gyermek egy egész menet
térti jeggyel utazhat, egy gyermek 
a másodosztályban egy egész har
madosztályú menettérti jeggyel, a 
harmadosztályban pedig egy felnőt 
tel együtt egy egész másodosztályú 
menettérti jegygyei utazhat.

Az összes vonalokon érvényes 
éves bérletjegyek ára első osztály
ban 3200 K. másodosztályban 1800 K, 
harmadik osztályban 1000 K. Egy 
félévre első osztályú bérletjegy ára 
2300 K. második osztályú 1300 K. 
harmadik osztályú 720 K. Fizetendő 
ezenfelül 2 K, kiállítási illeték, to 
vábbá óvadék címén 60, 30 illető
leg 20 K. Expressz-vonatokou a bér 
letjegyek csak ráfizetéssel érvényes, 
különvooatokon érvénytelenek. A* 
1—30 km. távolságoknál a bérletje
gyek az azokon kitüntetett felsőbb 
kocsiosztályban még ráfizetés raei 
lett sem érvényesek. A bérletjegy 
érvénytartama semmi körü'mények 
köiött sem hosszabbittatik meg. Bér
letjegyeknek más személyre való 
átíratása csak e halálozás esetében vau 
megengedve s ilyenkor a bérletjegy 
árából a hátralévő időre eső összeg
nek 20 százalékát kell ráfizetni. Ki 
vételt képeznek a kereskedő cégek 
bérletjegyei. Havi bérletjegyek 40 
kra.-es távolságra adatnak ki.

Az arcképes éves igazolványok 
féljegy váltására jogosítanak az 1—20 
kilométeres viszonylatok kizárásával.

A heti munkás-bérletjegyeket 
igénybe vehetik a gyárakban, ipar 
telepeken, vagy iparosoknál do'gozó 
munkások, iparossegédek, tanoncok 
és napszámosok nemre és korra való 
tekintet nélkül. Nem részesülhetnek 
kedvezményben az önálló mesterek, 
a magasabb ipari készültséggel bíró 
gyári és ipari alkalmazottak, müve 
setők, építésvezetők, gépészek, ve 
gyészek, szobrászok, rajzolók, köny
velők és dijnokok, bolti és irodai 
szolgák.

Alábbi táblázatunk Sátoraljauj 
hely állomásról a kitüntetett állo

másokra szóló nov. 15-től érvényes 
féléméit menetdijakat mutatja:
HOVÁ Menetdij

Személyv. Gyorsv.
I. II. III. I. II. III.

S. -patak 1-30 -*80 -*42 7‘90 4*80 2 90
O-Liszkat. 3-70 2-10 1-20 7 90 4 80 2 90
Szerencs 9 --  5 10 2-90 12-80 740 5*lt
Miskolc 16*30 9*50 5*30 23 10 13*60 9*50
Budapest 4860 27*90 15 60 68*90 40 40 25*90
B-Szerdah. 1 30 —*80 -  42
Szomotor 2 — 110 —*62 7 90 4*80 2 90
Perbenyik 5*30 3 -  1*70 7*90 4 80 2 90
Csap 9*— 5*10 2*90 12*80 7*40 5*10
Csörgő 1*30 —*80 —*42
Legenyem. 2*60 1*50 —*86
T. -terebes 6*80 4*— 2 20
N-.mihály 1660 6 10 3*40
Homonna 16*36 9*50 5*30
Kassa 12*80 7*20 4*10

H Í R E  k .
—  Zemplénvármegye kitüntetjei.

A király Dókus Gyula kamarás, 
Zemp’énvárnaegye alispánjának, Thu 
ránszky László Zemplén vármegye 
főjegyzőjének, Isépy Zoltán Zem
plén vármegye in ísodfőjegyzőjéuekj 
Dókus László sátoraljaújhelyi járási 
főszi l'abirén&k, báró Fischer L»jos 
szinnai járási főszolgabírónak. Górt 
vay Aladár szerencsi járási főszo'- 
gabirónak és dr. gróf Hoyos Viktor 
mezőlaborczi járási főszolgabírónak 
a II. osztályú polgári hadPrderake- 
resztet, Fejér Elemér szolgabiró, 
hotuounai járási helyettes főszolga
bírónak, Mattyasovszky Kálmán 
Zemplén vármegyei aljegyzőnek, 
Nyeviozkey László Zemplén várme
gyei közigazgatási gyakornok, tb. 
aljegyzőnek, Erős János szerencsi 
járásorvosuak, tiszteletbeli várme
gyei tiszti főorvosnak, Klein Zsig- 
mond mezőlaborczi járásorvosnak, 
Sebőn Hugó sátoraljaújhelyi járás- 
orvosnak, tiszteletbeli vármegyei 
tiszti főorvosnak és Hutter Kálmán 
Zemplén vármegyei irodatisztnek a 
111. osztályú polgári hadiérdemke- 
resztet, dr. Orbán Kálmán Sátoral
jaújhely város főjegyzőjének a II. 
osztályú polgári hadiérdemkeresztet, 
dr. Szepessy Arno'd Sátoraljaújhely 
város tiszti főorvosának a Hl. osztályú 
polgári hadi érdemkeresztet adomá
nyozta.

—  Tanügyi áthelyezőt. A vallás-
és közoktatásügyi miniszter Székely 
G^za szolnoki polgári iskolai tanárt 
a sárospataki tanitóképzőiotézethe 
segédtanári minőségben áthelyezte.

—  Pénzügyi kinevezés, A pénzügy
minisztérium ideiglenes vezetésével 
raegbiaott miniszterelnök Peptea 
György nagyszebeni száragyakorno- 
kot, a sátora'jaujholyi jpónzügyigaa- 
gatoság mellé rendelt számvevőség 
hoz ideigh nes minőségű számtisztté 
kinevezte.

—  Dr. Bród/ Kálmánná előnyö- 
nyösen ismert zongora! anáruő, ta
nítványaival, vasárnap e hó 18-án 
jótókonycé'u hangversenyt rendez a 
vármegyeháza nagytermében. A 
hangverseny jövedelmét a kiváló 
tanárnő ezu'tal a hadiárvák javára 
fordítja, bizton remélhető tehát, hogy 
közönségünk zsúfolásig fogja a hang

versenytermet megtölteni, mert egy
részt műélvezetben is lesz része, 
másrészt megjelenésével a jótékony 
célt is szolgálja.

—  A í operai müvéizeitély elő
kelő és nagyszámú közönség előtt 
folyt le, A  lelkes publikum az elis
merés tapsaival jutalmazta Singhof- 
fer Vilma és Back Hilda operaéne 
kesnők művészi énekszámait, Kiss 
Ferinek mély megértéssel előadott 
verseit, énekeit és szívesen mulatott 
Abonyi Gyulának, - -  aki pompás 
virágos kedvével magával ragadta 
a közönséget, — ötletes konferan- 
száu.

—  Zsebmetszól a vasúton. Vak
merő zsebmetszés történt tegnap
előtt Tokaj és Szerencs között a 
vonaton. Schwartz Éliás uj Fehértói 
kereskedőnek a zsebéből egy ügyes 
zsebmetsző kilopta több mint tizen- 
egyezerkoronát tartalmazó pénztár
cáját. A tokaji csendőrség buzga
lommal indította meg a nyomozást.

—  Egy emberséget rendelet.
Hadik János gróf közélelmezési mi 
raszter a tegnapi minisztertanácsban 
e'őterjeszlést tett aziránt, hogy a 
kevésbé fizetőképesek részére a 
napiáraknál olcsóbb tej kerüljön for
galomba, A minisztertanács az 
előterjesztést elfogadta és a rendelet 
a napokban meg fog jelenni. O csó 
tej kedvezményében részesülnek 
elsősorban gyermekek három éves 
korig, áldott állapotbau lévő nők 
tüdőbajosok, továbbá oly betegek, 
akik betegségük természeténél fo^va 
orvosi rendelettel tejtáplálékra van
nak utalva.

— Tilos a párbaj. Budapestről
jelentik: Őfelsége hadseregpararcs- 
b*u a fegyveres erő valamennyi 
hozátartozójánakjmegtiitotla * pir 
hajózást és a párbajban való bárminő 
részvételt.

—  Papír aprópénz it lesz. A
háború első éveiben, mikor néha 
katasstrófálisan nagy volt az apró
pénz hiány, hiába követeltük a 
papir-aprópénzt. Most, amikor a 
különféle hadiféraből vert váltópén
zekkel valahogy segítettek már a 
bajon, megkapjuk az eddig papír- 
koronák helyébe a papiraprópéuzt 
is. A miniszter tanács abbau ál’apodott 
meg, hogy 25 és 60 filléres bankókat 
bocsátanak ki s a forgalomból rég 
kiveszett ezüst ötkoronásokat is szin
tén papír ötkoronásokkat pótolják.

— A fegyveres szolgálatra alkal 
mattan népfölkelök behívása. A  bécsi 
„Mittagszeitung" közi, hogy a fegy
veres szolgálatra alkalmatlan népföi- 
kelők szolgálatra való tömeges behí
vása még ebben a hónapban megtör
ténik, de az illetékes tényezők gon
dot fordítsanak arrs, hogy a b>*hivá« 
és a b«votiu'ás időpoutja között leg
alább tiz-tizenegy nap maradjon 8 
igy az érdekeltek íendezhessék ügye
iket. Különösen ügyel á hadügyi 
kormány arra, hogy azokat akik a 
polgári életben fontos hivatást t ölte- 
uek be, ne vonják el rendeltetésüktől 
Fegyveres szolgálatra alkalmatlannak 
minősített orvosokat, bankhivatalnok'

okát és hírlapírókat nem fognak 
behívni.

— Hadifoglyok Isvslszéséask k i 
vetítése. A be!ügymioiiater a követ
kező felhívást teszi közzé: Hivatalos 
helyről vett értesülés szerint a közön
ség, amely a magyar nép leikéből jó 
szívvel viseltetik az ellenséges hadi
foglyok iránt, abban a nemes értés
ben több esetben annyira ragadtatta 
magát, hogy a hadifoglyok levele- 
zésének közvetítésére is vállalkozott 
Minthogy azonban bővebb magyará
zatra nem szoruló, a hadviselés érde
keit védő okból a hadifoglyok leve
lezése ellenőrzés a’att van és erre 
vonatkozóan a kereskedelemügyi 
miniszter a postahivatalokat külön 
rendelettel megfelelően kioktatta, 
nehogy a levelező-közönség önhi
báján kívül is esetleges vizsgálatok
nak, kihallgatásoknak legyen kitéve, 
saját érdekében figyelnaeatetUnk 
mindenkit, hogy a hadifoglyok le
velezését semmi körülmények között 
se közvetítsék.

— Egész évrs Is lobot gabonát
Őröltétől. A Közélelmezési Hivatal 
elnökének rends'ete *zvri it a közigaz
gatási hatóságoknak az őrlési tanú
sítványokat lehetőleg rövid idő, leg
feljebb azonban 3 hónap alatt el'e- 
gyasztható mennyiségekre kell ki- 
illitaoiok. Ebből kifolyólag számes- 
k*'rvény érkezett az Országos Köz- 
ó’elmezési Hivatal elnökéhez, mely 
ben igen sokan jogos méltánylást ér
demlő körülmények felhozásával ar
ra kérik, hogy részükre fél évi, ille
tőleg egész évi lisztszükséglet fede
zésére szo'gáló gabonamenyiség után 
engedélyezze az őrlési tauusitváuy ki
adását. A közélelmezési miniszter ii 
méltányosnak tartja, hogy egyes he
lyeken ahol az erőltető fél lakásától a 
malom igen távol fekszik, vagy pedig 
az utak és az időjárási viszonyok bizo
nyos időszakában a fuvarózás jófomáa 
lehetetlené teszik, a fuvarköltség meg- 
kímélése céljából egyes méltánylást 
érdemlő esetekben amenyiben meg
van a biztosíték arra nézve he . j  az 
illetők a lisztet a rendeletek áltel elé
írt módon használják fel, a hatóság 
az őrlési tanúsítványokat személyei 
felelőség terhe mellett hosszabb, 
félévi, esetleg egész évi időre szóló 
lisztszükségletit fedező gabonameey- 
nyiség után szolgáltassák ki.

Fe le lő s szerkesztő: Laaásiaasa  Miksa. 
Szerkesztő: fiy irgy Lajes.

Május-kut utcai 16. sz.

ház eladó.
Bővebb felvilágosítást ugyanott.

Zongorát
Ajánlatokat .  kiadóhivatalba kirak.

„MODIANO-CLUBSPECIALITE“
„ SO DO RN I VA LÓ  SZ1VARKAP A P IR N A K ARA

1 könyvecskében 60 lap van. ^  JMinden könyvecskén rajta van a vdíjigy. és a gyáros 
aláírása

Nyomatott Lamlesmauu Miksa ét Társa könyvnyomdájában Sátoraljaújhely
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