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Andrássy Széchenyiről.
A Nemzeti Kaszinó közgyűlé

sén mondott tegnapi kis elmélke
désében folytatta, mit minapi 
Eötvös-tanulmányában megkez
dett : a régi magyar nagyok hasz
nosítását a nemzet mai küzdelmei
ben. Tegnap Széchenyiről beszélt 
s érdekes, minő összefüggésben. 
Széchenyi mindig aktuális s nem 
lehet azt mondani, hogy egészen 
elevenen ne élne a mai nemzedék 
érdeklődésében is. De Andrássy 
az ő képének olyan vonásait fes
tette tegnap alá, melyekre ke
vesen gondolnak s e kevesek is 
kevés ügyet vetnek. Andrássy 
arról beszélt : mit tanít Szé
chenyi a dinasztiával való össze
függésünkről.

Nyilvánvaló, hogy e vonatko
zásokat a háború ép úgy a maga 
előterébe állította, mint például a 
németekkel való szövetségünk 
ügyét. S nyilvánvaló, hogy a 
Széchenyi oeuvrejében az erre 
vonatkozó gondolatok és tettek 
ép oly kevéssé véletlenek vagy 
mellékesek, mint Eötvösnél az ő 
külpolitikai nézetei. Schopenhauer 
mondja magáról, hogy bátran le
írja legtöredékesebb s egymástól 
legtávolabb eső gondolatait, mert 
tudja, hogy szálaik egy csomó
ban találkoznak a koponyája mö
gött. Ez áll minden nagy géni
uszról, Mikor Széchenyi eltökélte, 
hogy életre ébreszti s ez életre 
felszereli faját, nem mellékes, 
hogy aztán ez elhelyezését s biz
tosítékait hová képzelte és mi
ben látta. Ép oly kevéssé vélet
len, hogy a magyarébresztő Szé
chenyi lojális volt a dinasztiához 
s Ausztriával való összefoglalá
sunknak hive volt, mikor a ma
gyar függetlenségi kormányt kép- 
vise te Konstantinápolyban s az 
osztrák-magyar monarchiát kép
viselte a berlini kongresszuson.

A gondolat, mely e monar
chiának e kongresszuson való 
nagyszerű érvényesülését belen
gette, ugyanaz, mint amely Szé
chenyiben kelt a magyarság jö
vendője felől. Széchenyi meglátta,

amit az ő idejében sem a dinasz 
| tia, sem a nemzet főemberei kö- 
| zül nem sokan láttak világosan : 
a dinasztikus érdeknek s a ma
gyar nemzeti érdeknek egybeesé 
sét. Mikor ő azon dolgozott, hogy 
a magyar talpra álljon: nem volt 
az az érzése, hogy ezzel a dinasztia 
ellen tör vagy annak nngyhatalmi- 
ságát akarja fe'robbantani. Inkább 
— s ez volt az, amit nehezen 
tudott megértetni Bécsben s ne
hezen tudott átláttatni itthon — 
ezzel olyasmin dolgozott, aminek 
akkor in íg nevet is alig lehetett 
találni s ami csak hosszú évtizedek 
múltán, az osztrák-magyar mo
narchia uj formációjában öltött 
testet. Tudjuk, hogy 1867 után 
a magyar nemzeti élet nem jutott 
nyugvópontra. Becsben nehezen 
tudtak belenyugodni a dolgok uj 
rendjébe s a centralisra áramla
tok épp úgy nem ültek el, mint 
a gyanú sem, hogy a magyar 
nemzeti gondolat alapjában sze- 
paratisztikus. Viszont itthon sok
felé keveselték a hatvanhetet s ne
héz volt a nemzeti gondolatot 
ennek határain belül tartani.

A mai A'idrássi nyilvánvalóan 
[azt reméli, hogy a háború tanul
ságai ezt az átlátást végképp di 
adaira juttatják mindenfelé, ná 
lünk is, Ausztriában is, a nem 
zetnél és népeknél is s a dinasz
tia meggyőződésében is. Hogy 

! nemcsak a magyar katona, de a 
magyar nemzet, az egységes ma 
gyár nemzeti állam mit jelent a 
dinasztia s a monarchia révén 
Ausztria számára, arról hat vi
lágtörténelmi hónap beszél. Hogy 
a szláv tengertől csapkodott s 
egy világ közömbösségétől vagy 
egyenes gyűlöletétől körülvett 
magyarság számira mit jelent,

' hogy államisága egy nagyhatal
mion belül s egy nagy támasz- 
téku dinasztia örökösségében he
helyezkedik el, arról az a tény 
tanúskodik, hogy ime mégis még 
mindig megvagyunk jobban, tel
jesebben, biztosabban, mint va
laha —• hogy katonai erényeink

nek s gazdasági és lelki erőnk
nek van milyen összefüggésben 
érvényesülnie s hasznosulni a ma 
gunk javára. Most a világtörté
nelem ragyogó világa esik a 
Széchenyi tanítására s lényeget 
mutatja benne : nemcsak a ma
gyar íajiságon való csüggést, ha 
nem a dinasztikus és nagyha
talmi gondolatot is. S a világtör
ténelem legnagyobb eseménye 
s a legnagyobb magyarok beiga- 
zolódot tanítása tanúság amellet} az 
újabb magyar nemzeti politika mel
lett, melynek utóbbi esztendeinkben 
oly emberfeletti volt a küzdelme 
mikor kétfelől való gyanakvás és 
ellentállás között kellett épen 
tartania a magyar nemzeti gon
dolatot. Ma világtörténelmi bi
zonyság van amellett, hogy a 
magyar nemzeti érvényesülés biz 
tositéka a monarchia nagyhatal- 
miságának s e monarchii nagy- 
hatalnusága biztosítéka a magyar 
nemzeti érvényesülésnek.

A római, mikor harcba ment, 
harcban állott s harcból jött meg, 
házi isteneihez imádkozott, kik 
őrei voltak. Most, az életünkéi 
folyó háború kozott, ilyes imád
ságok a hideg mérlegelésü, de 
forró érzésű megemlékezések, 
melyekkel Andrássy a magyar 
nemzeti politikában előtte járt 
nagyokat idézi elénk. Kívánjuk, 
hogy közeledjék az idő, mikor 
hazatérünk a harcból s győzelmünk 
tesz tanúságot hézi isteneink 
dicsősége mellett.

fi névtelenek.
Névteleneké minden dicsősége 

annak a grandiózus történelmi drá
mának, amely az északi hegyek ég* 
magasságú gerincein most dübörög 
végig. Es úgy látszik, hogy a há
ború sok százezer névtelen hősének 
dicsőségét irigyelték meg itthon ne- 
hányan a búbos kemencék, a jól fu
tott kandallók, a nyugalomban élő 
házi tűzhelyek körű'. Ezek az itt
honi névtelenek nem tudnak — és 
ha kellene nem is mernének — 
muszkát, rácot, vagy amilyen szín 
és fajta ellenségeink között bőven 
található, pusztítani. Ezért hát meg

maradnak az itthonraaradás csöndes 
álláspontján és innen intézik gyil
kos csapásaikat, innen szövik látha
tatlan hálóikat a társadalmi békes
ség, a társadalom most mindennél 
fontosabb munkássága ellen.

Szó van azokról a névtelenekről 
akik ezekben a mostoha, nehéz idők
ben arra is ráérnek, hogy feljelent- 
gessék az itthon levő polgárokat a 
hatóságnál, hogy nem teljesitik ka
tonai kötelességüket.

Nagyon helyes, ha valaki any- 
uyira szivén viseli a haza sorsát, 
hogy nem tudja elviselui. ha itthon 
egészséges embert lát. De akkor 
tessék nyíltan, a névtelenség sisak
rostélyát felemelve, kilépni és rámu
tatni azokra,akik kibujuak a legna
gyobb kötelesség alól. Vájjon nem 
ismernénk-e fel az ilyen derék ha
zafiban is olyan férfiút, akinek nem 
itthon, hanem a harctéren volna a 
helye? Úgy látszik, nem az önzet
lenség, haueiu inkább a saját bűné
nek a tudata miatt hurkolják magu
kat a szorgalmas és amibiciózus fel
jelentők a névtelenség homályába.

A hadmüveletk biztonságát, a 
hadra keit sereg operálásainak szi
lárd fundamentumát egyedül csak a 
polgári társadalom zavartalan, nyu
godt munkája biztosítja.

Ezért pedig itthon is dolgozni 
kell és azokat, akik itthon ebben a 
fontos munkában rósztvesznek, bűn 
zavarni e kötelességek teljesíté
sében.

Ujhelyben is garázdálkodnak 
ilyen névtelenek, akik valóságos zá
port engednek a feljelentéseikből. 
Es arról is tudunk, hány embert 
tettek ki ezzel fölösleges, haszonta
lan zaklatásnak, holott kétségtelenül 
kiderült, hogy azok becsületes pol
gárai a hazának — egyeuruha nél
kül is. A feljelentőről már ezt nem 
lehet biztosan tudni, mert a vizsgá
lat őket nem veheti a bonckés mun
kája alá.

Ártalmas, pusztító duvadjai ezek 
az itthonrekedt névtelenek a leg
fontosabb közérdeknek, a társadalmi 
békés együttélésnek.

Jelloraző reájuk, hogy egyiknek 
a feljelentő levele sem kelt a harc
téren, egyiknek a keze sem dolgo
zott annyit a hazáért, mint azok 
közül bármelyiké, akiket feljelent-
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getnek. Van a hatóságoknak olyan 
apparátusuk, hogy meg tudják, kik 
•*ok, akik kibújnak a kötelességek 
alól. Bizonyos, hogy a névtelenek 
körül is vannak a lézengek között 
néhányan. Módot kellene találni a 
leleplezésükére éŝ  megpróbálni, hogy 
tudnak-e levelezni — a harctérről is ?

A hősök emlékét Ujhelyben is 
meg keli örökíteni. Kell, hogy külön 
emlék állíttassák azoknak a hősök
nek, akik a világ legnagyobb hábo
rújában véreznek el, abban a hábo
rúban, amelyben vitézségre nézve 
első a..magyar katona. Budapest 
székesfőváros most keresi a módját, 
miként örökíthetné meg legméltób
ban a hősök emlékét. Űjhelynek is 
kell ezzel az eszmével foglalkoznia 
8 a tervvel készen kell állania arra 
az időre, amikor a nagy háború be
fejeződik. Ausztriában emlékfakkal 
szeretnék megörökíteni elesett vité 
zeik emlékezetét, olyképen, hogy 
minden község az ottani születésű 
elesettek emlékezetére cser- vagy 
hársfaligetet ültetne.

Ez nekünk nem volna megfelelő, 
mert az emtékfák ültetése tisztára 
germán szokás, melynek eredete az 
ősgermán mitológiában vau. A magyar 
néplólekuek ez teljesen idegen, azért 
itt nálunk más módot kelleue keresni 
és találni erre a hazafias célra. Min
denesetre olyat, amely hosszú időkön 
át hirdesse a magyar katoua vitéz
ségét, azok dicsőségét, hogy a jövő 
utűdok előtt mindig ott legyen az 
emlék, a nagy idők szereplőinek 
emléke.

Nem temetői emlékről van itt 
szó, bar arra is törekednünk kellene, 
hogy az itt meghalt sebesültek 
temetője is méltó legyen az ott 
nyugvó és porladozo hősökhöz. 
Legyen Ujheiy varosában hősök 
temetője, szépen gondozva, emlék
művel ékesitve; de legyeu külön 
emlék is, mely nem az örök elmú
lásra, hanem az örök életre emlékez
tessen bennünket és utódainkat. A 
város tanácsának és közgyűlésének 
tehát idejekorán foglalkoznia kellene 
ezzel a kérdéssel, nehogy a háború 
befejezése után, amikor úgyis olyan 
rettenetes sok kérdést keli majd el
intézni, ez mego datlauul maradjon.

Örök szégyene volna Ujhelyuek, 
ha éppen itt nem örökítenék meg 
méltúaópen az elesett vitézeit emlé
két. No, ilyesmit feltételezni sem 
merünk. Csak attól tartunk, hogy ha 
ezt az ügyet is a többi közé tesszük, 
nagyon sokat vészit értékéből. Ami 
pedig meg nem engedhető.

Szentkirály-szabadjai 
jKarsa fercnc.

1848/49 iki nyugalmazott hon- 
védfőhaduagy ; T. Zemplén vár
megye árvaszékének nyugalmazott 
ülnöke és illetőleg elnök-helyettese, 
— folyó hó 7.-én Budapesten két 
napi rövid szenvedés után — mint 
lapunkban röviden jeleztük már, — 
meghalt.

Fő jellemvonásai: a legtisztább 
jellem és becsületesség, amelyet még 
csak lehelettel is elhomályosítani 
soha senki meg nem kísérletté; — 
kötelességérzet, amelynél fogva úgy 
mint harcos, valamiut a polgári élet 
minden állásábau kötelességét haj
szálnyi pontossággal teljesité; a szó 
nemesebb értelmében vett makacs
ság. Néhai id. Andrássy Gyula gróf 
egy alkalommal jelenlétemben raou- 
dá, hogy ő a makacs embert becsű i 
és szereti, mert az ember gondolja

meg, a mit elve gyanánt uyilatkoz- 
tat, vagy célul kitűz és elérni tö
rekszik, de attól el ne álljon többé 
soha ; az ilyent uevezé ő makacs 
embernek és ilyen értelemben volt 
makacs elhunyt Karsa Ferenc bará
tom is. Ot e jellemvvonások s múltja 
és egész életén át kifejtett műkö
dése tették különös barátommá.

Néhány év előtt gyengülése ér
zetében ii) ugaloraba lépett, de újabb 
időben annyira elgyeugült, hogy 
már gyalog az utcára sem léphetett; 
most a háború kitörése óta gyakran 
lévén szó a menekülésről, végre el
határozta, magát, hogy Budapestre 
uuokaöccséhez, Karsa László nyu
galmazott curiai bíróhoz vonul, a 
honuan azonban már tavaszra visz- 
sza szándékozott jöuui, — de a ha
lál e szándékát meghiusitá.

Benne igaz embert, valódi igaz 
magyar embert vesztettünk, a'-ut 
méltán vehet fiatalságunk utánzaudó 
mintaképnek.

Áldás és béke poraira.
Matolai Etele.

Menyasszonyi kelengye
bevásárlásnál ajánljuk

Szegő Sándor
áruházának nagy fehérnemű osztá
lyát. Elsőrangú áruk, olcsó árak.

*

Kémkedés miatt letartóz
tattak egy zempléni fő-
szolgabirósági hivatalnokot.

*

A mi sokat szenvedett, sokat 
sanyargatott Mezőlaborcunknak, a 
zempléni határszél legészakibb város
kájának a múlt hónapban külön 
szenzációja is akadt. Szomorú szén 
záció, mely kínos feltűnést kelt 
varniegy eszerte : a mezölaborci iutel 
ligeucia egyik tagját, — egy tős
gyökeres magyar embert, — a katonai 
hatóság kémkedés gyanúja miatt le
tartóztatta.

Kerenyi László főszolgabirósági 
segédtiszt az illető, aki elleu az a 
retteuetes vad emelkedik, hogy a 
guruló rubelek hatása alatt a hazája 
elleni legborzasztóbb bűnre veteme
dett és az orosz hadsereg részére 
kémkedni merészelt. Az esetről ugyan 
közvetlenül Keréuyi letartóztatása 
után tudósítást ktptunk, egyelőre 
azoubau a h dviselés érdekeire való 
tekintettel hallgatnunk kellett ióla, 
mígnem most, a közigazgatási bizott
ság e heti ülésén Dokus Gyula alispán 
hivatalosan bejelentette a bizottság
nak, hogy Kerónyivel mi történt s 
igy most már a hallatlan eset uyil 
vanos'iágra hozható.

Kerényit a gondosan őrködő és 
éberül figyelő katonaság Takcsányban 
fogta cl, ahol minden jel szerint 
csapataink elhelyesését kikémlelni 
próbálta. Költekező életmódján kívül 
is több gyauuok szólván ellene, a 
katonaság letartóztatta s hadbíróság 
fog Ítélkezni felette. Természetes, 
hogy a vármegye részéről is azonnal 
megindult u fegyelmi vizsgálat a 
rettenes gyanúval terhelt tisztviselő 
ellen.

Megtóvelyedett, bünbeesett em
berek mindenütt és minden fajban

akadhatnak; mégis szeretünk hinni, 
hogy csak valami rettenes félreértés
ről vau szó, — bár erre kevés a 
remény.

Kerónyi László neve már nem 
ismeretlen a vármegye botrány 
krónikájában; mintegy két évvel 
ezelőtt is igen komplikált ügyek 
miatt fegyelmi eljárás volt ellene 
folyamatban, amely a sajtót s a nagy- 
közönséget is foglalkoztatta. Akkori
ban egyik újhelyi lap, — a Sátoralja
újhely, — erősen exponálta is magát 
a fegyelmi a á vont lverónyiórt, azt 
állitván, hogy tulajdonképeu csak 
egyik helyi feljebbvalója keverte 
bele ok nélkül a fegyelmibe s az ok : 
— cherohes la^femrae . . . (Kerónyi- 
nek ugyanis szép fiatal felesége van.) 
Megjegyzendő, hogy Kerónyi akkor 
még egy másik járási székhelyen 
szolgált s a fegyelmi vizsgálatok 
vége csekélyebb büntetés és Mező- 
laborczra való áthelyezés lett. Most 
pedig bekövetkezett a szenzációs, 
döbbenetes erejű leleplezés.

jViinöen csak üzlet.
Az utazási igazolványok árát fel 
akarják emelni, — de a város 
iskolájában fűteni nem tudnak.

*
Két tény :

1. Sátoraljaújhelyben a vasúti 
utazásra jogosító igazolványok da
rabjáért a városházán eddig 10 fil
lért kellett fizetni. Ezek a 10 fillé
rek ma, amikor az utazási igazol
vány, — nagyon helyesen, — min
denkire kötelező, naponta valósit- 
uüleg elég szép összeget tesznek ki. 
Hogy mennyit, azt nem tudhatjuk, 
mert soha kimutatást netu láttunk 
róluk. Azt sem tudjuk, hogy tulaj- 
douképen miféle célra szolgálnak 
ezek a 10 fillérek. Lehet, hogy el
kerülte a figyelmünket, — helyre
igazítást szívesen veszüuk,— de ed
dig még sem az újhelyi , Vörös Ke
reszt részére beérkezett adomán) ok 
listájában, sem a városházi segély
bizottság nyugtázásaiban nem láttuk 
a nyomát ezeknek a 10 filléreknek. 
Erre a két célra tehát, mely a leg- 
képeníekvőbb volua, ha csak — 
ismételjük — el nem keiülte figyel
münket, nem szolgálnak az igazol
vány-pénzek.

No jó. Valamire csak szolgálnak 
A közönség, bár némi irigységgel 
látta, hogy a vármegyében sehol 
másutt nem kell az utazási igazol
ványokért fizetni, mái belenyugo
dott a 10 fillérekbe, mint valami uj 
adóba. Nem valami igazságos adó 
az bizonyos ; mert hiszen manapság 
az utazás amúgy sem nagy passzió 
s leginkább csak az, utazik, akiuek 
muszáj. Es hogy az, akinek — 
esetleg az utolsó korouáiu kell utaz
nia, az utolsó filléreit az igazolvány
ért adja oda : ez nem nagyon okos 
dolog.

Viszout a városházi koponyák
nak roppantul tetszik ez az uj adó. 
Annyira tetszik, hogy mint hitele
sen értesülünk, — felakarják emelni 
a 1 0  fillért 20  fillérre.

Ez az egyik tény.
2. A másik az, hogy dacára 

anuak a sok felszólásnak, mely mind 
két helyi lapban napvilágot látott s 
mely kétségtelenül a közönség egé
szének felfogását juttatta kifejezés
re : kedden megint haza küldték

a tanulókat a város iskolájából, a 
kereskedelmiből, mert kifogyott a 
tüzelőanyag. Nincs fa — nincs ta
nítás.

En, mint privát ember, ha ki
fogy a rendesen szekérszámra vá
sárolt fára, veszem a keserves négy 
sőt esetleg 5 koronámat és meg
szerzőm azt az egy métermázsa fa- 
hulladékot, melyet a raóltíságos 
fa-báró részemre engedélyezni ke
gyeskedik. Ha kell, haza is viszem 
a hátamon s végeredményben mégis 
csak hozzájutok a meleg levesem
hez. Ezzel szemben a város, mint 
erkölcsi testület, ha egy nap kifogy 
a fája, hát egyszerűen haza küldi 
a növendékeit, akik már úgyis el
mulasztottak egy pár hónapot, mert 
akkor tényleg muszáj volt mulasz
tanak.

Miért? Mert a városnak most 
minden csak üzlet. Üzlet a szegény 
órabér kényszerű utazása, üzlet az 
iskola, üzlet miuden. Magasabb hi
vatást nem ismer, raiuthogy raikó- 
pen lehetne még három hatost ösz- 
szehozui, ha ugyanakkor százszor- 
aunyi kulturális, vagy erkölcsi 
érték is megy veszendőbe.

Ha a helyettesített polgármes
ter ur, akinek ezt a gazdálkodást 
tulajdonítanunk kell, valami nagy
szabású pénzügyi koncepc.ónak tartja 
ezt, súlyosan téved. Nem. Ez sza
tócspolitika.

Használjunk
hadisegély

póstabélyeget.

H Í R E K .

Tragikus halál.
Szerdáu este az egész városban 

nagy részvétet ke tett és villám
gyorsan terjedt el az a hir, hogy 
társadalmunk egyik szimpathikus 
tagja, dr. Legeza János ügyvéd, ki 
jelenleg miut tártál ékos főhadnagy 
teljesített katonai szolgálatot, rend
kívül tragikus körülmóuyek között 
meghalt.

Dr. Legeza János egyik fogoly
táborban teljesített szolgálatot, 
honnan szerdán dóiután érkezett 
haza, ^betegsége miatt szabadsá
golva. Halálában az a legtragiku
sabb, hogy a végzet alig pár 
lépéssel a háza előtt érte el, mielőtt 
szeretteit, övéit még egyszer meg
láthatta volna.

A vonatról gyalog jött be s a 
gróf Somogyi Ilona-utcában, Klein 
Géza füszerüzlete előtt, — mikor 
már lakásától alig pár méterre 
voh, — összeesett és meghalt. S zív- 
szélhüdós ölte meg egy pillanat 
alatt.

Az utca néptelen volt s igy 
csak pár perc múlva vették észre 
a tragédiát. Akik megtalálták, nem 
ismerték őt s ezért az állami elemi 
iskolában levő katonai kórházba 
szállították be a halott főhadnagyot.
Itt a nála levő írásokból megállapí
tották, hogy az elhunyt dr. Legeza 
János helybeli ügyvéd s családját 
rögtön értesítették.

A városban nagy megdöbbenést 
keltett a szomorú eset s dr. Legeza 
mélyen sújtott özvegye és családja 
feló általános, őszinte részvét 
fordul.
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—  Kitüntetés. A király dr. Gáspát I 
Sáudor helybeli ügyvédjelöltet, ki 
jelenleg mint tartalékes honvéd- 
zászlós küzd a becsület mezején, 
még a hadjárat kezdetén a rava 
ruszkai nagy csatában tanúsított 
hősiességéért az I. osztályú vitézségi 
éremmel tüntette ki. Dr. Gáspár 
súlyos sebesült volt, de felgyógyulva 
mar ismét szolgá'atot teljesít.

— Kinevezés. A király dr. Rázsó 
József sátoraljaújhelyi törvényszéki 
jegyzőt a szepesófalvi járásbíróság 
hoz albiróvá nevezte ki.

— Városi közgyűlés. Hétfőn, e hó 
15-ón a város képviselőtestülete 
közgyűlést tart, melynek legérdeke
sebb tárgya Grünbaum Simon indít 
ványa lesz a lisztrtquirálás ügyében. 
Azonkívül a városi bérletek kiadását 
intézi el a közgyűlés.

— Kinevezés. A kereskedelem
ügyi raiuiszter az alsókubiui ra. kir. 
államépitószeti hivatal vezetésével 
és a közlekedési érdekeknek Árva 
vármegye közigazgatási bizottságban 
leendő képeviseletével az eddig a 
sátoraljaújhelyi ra. kir. államépité- 
szeti hivatalhoz beosztott Csákó 
Ignác kir. főmérnököt bízta meg.

— Az orvosnövendókek kórházi 
gyakorlata. A kultuszminiszter, miut 
a hivatalos lap legutóbbi száma közli, 
a belügyminiszterrel egyetértve ren
deletet adott ki, amely szerint mind 
azon negyed- és ötödéves orvostan
hallgatóknak és orvosszigorióknak, 
akik a háború idejében h lyettes 
kör- vagy községi orvos, illetőleg 
kórházi és járványorvosi szolgálatot 
teljesítettek és azt hitelesen igazolják, 
ez a működésük az egy évi kötelező 
kórházi gyakorlatba az egyetemes 
orvosdoktorrá történt fe’avatas után 
be fog számíttatni.

— A pataki theulógusok.Tizen
kettőn mentei Miskoiora íáírospa 
tatról: mind kálvinista theológusok, 
akiket a törvény mentesít a tény 
leges katonai szolgálat alól, de akik 
szolyálni akarnak a bazáuak ezekben 
a viharos időkben. Előbb fegyveres 
szolgálatra jelentkeztek, de a had
ügyminiszter megköszönve á dozat- 
kószaégüket és elismerését nyilvá
nítva nekik elutasította őket. Vau, 
úgymond, — Istennek hála — elóg 
katonánk. Önökre mint fegyvere
sekre nincsen szükség, Önöknek más 
a hivatásuk, a feladatuk. Es ők meg
találták a szamaritáuusi munkate
ret: betegápolókuak jelentkeztek 
Miskolcon fogják kiképezni őket a 
római katholikus gimnáziumban levő 
városi kórházban, hogy áldozatkész, 
önfeláldozó ápolói munkájukkal szol
gálják a legszentebb ügyet. Nem 
halt hát ki a pataki diákokból a 
hazaszeretet, lobog a láng most is. 
Isten szolgái akarnak lenni : legmél
tóbb munkaterüket találják most a 
hadi kórházakban, a sebesültek kö
zött. Isten vezérelje őket, legyen 
áldás a munkájukon.

— A tépés. A mai generáció 
alig ismeri a sebészet e régi kellé
két, a gyapotból készült vatta ősét. 
Nagyanyáink a szabadságharcban 
fosztottak utoljára tépést, hogy a 
sebesült katonák égő sebeit bekö
tözhessék. Ebből a kötözőszerből 
most ismét nagy mennyiségre van 
szükség, mert a vatta a kotszergyá- 
rakbau kezd kifogyni és belátható 
időn belül nyers gyapotot a tenge
ren nem tudnak szállítani, melyből

a különböző fajtájú vattát készítik. 
Az egyes államokban felhalmozott 
kötszerekre mindenütt szükség lévén, 
igy miuden állam egészségügyi in
tézménye úgy segít magán, ahogy 
tud. így került a sor ismét a régen 
elfeledett tépésre, mely teljesen pó
tolja a vattát. E célból a viselt és 
elavu’t fehérneműt szép tisztára ki 
kell mosatui és a frissen átvasalt 
ruhaneműt 10 centiméter széles és 
ugyanilyen hosszú darabokra kell 
hasgatai és tiszta kézzel a pamut 
szálakat egysükét kifosztani. Az igy 
összegyűjtött tépést akár a buda
pesti íladsegélyző Hivatalnak kell 
elküldeni, mely esetben a posta in
gyen szá litja el, akár a helybeli ka
tonai kórkázhoz kell átadni.

Nyilt-tér.

Az orosz betörés folytán előállott 
vasúti áru- is podgyász károk el
intézésére ajánlom hivatalomat.

E hivatal csak eredmény eseté
ben kap mérsékelt jutalékot, külön
ben az egész eljárás dij- és költség
mentes. A követelés behajása körül 
felmerült kiadást ezen iroda fedezi.

Forduljanak bizalom nal az ősz- 
szes okmányok beküldése melleti 
„Első budapesti reklamáló irodához 
tulajdonos : Stermann Ignác Buda
pest, V.t Vilmos Császár-ut óó szám.

Héber nyelvű levelekre is vaia 
s tolunk.

Zufolgo des lussischen Einbru- 
ches eutstaudeue Waren und Ge 

■ pück Schüden lasseu tíie druch die 
seit 23 Jahren bestehonde Reklama- 
tionsarat: Ignatz Stermann Budapest, 
V Vi l m o s  Császár-ut óó. eintrtiben.

Bei Resultatlosigkeit gans spe- 
senfrei.

Übergeben Sie mit vollen Ver- 
trauen allé Dokumente au obiges 
Unternehmen.

Auch hebriiische Briefe werden 
beantwortet.

Marx Email
padlófénymáz

tartósságánál gyor
san száradó képes
ségénél fogva utol
érhetetlen kiváló mi
nőségű padlókence.

Egyedüli raktár Saujhelyben 
IfJ- Klein Jakabnál

ÜZLETI, GAZDASÁGI ÉS 

PÉNZTÁRI KÖNYVEK
JUTÁNYOS ÁRON 

-------  ---- =  KAPHATÓK

k iid e u n  Miksa és U m
könyv- és papirkrreskedéM 

| 1 1 |  Sátoraljaújhely. 11 g |

T e le fo n  10 I l i m .

jüíai távirataink.
A m in isz tere ln ö k ség  sa jtó o sz tá ly á n a k  h iv a ta lo s  

k ö z lé se i.

Az oroszok nagy veszteségei
a Kárpátokban.

JL

A mi offenzivánk előrehaladt.
Budapest, febr. 31.

Az osztrák-magyar ver.'rkar jelenti:

Orosz-Lengyelországban és Nyugat- 
Galiciában tüzérségi harcoktól eltekintve 
semmi sem történt.

A kárpáti harcvonalon az uzsoki szo
rostól nyugatra eső szakaszon az orosz 
támadásokat és egyes részleges előre
töréseket az ellenség nagy vesztesége 
mellett visszautasítottuk.

Az Erdős-hegységben és Bukovinában 
ismét előrehaladtunk, több száz oroszt 
elfogtunk és gépfegyvereket zsákmányol
tunk.

Hőffer a ltá b o m a g y f
a vezérkari főnök helyettese.

férnél előrehaladás az yirgonneokban.
Berlin, febr 11.

A nagy főhadiszállásról hivatalosan jelentik :

A n yu gati h a d szín téren  a z  A rgon n eok -  
b an  e g y  tá m a d á su n k k a l tért nyertünk.
Az e lle n sé g  6  tisztje  é s  3 0 7  főnyi le g é n y 
s é g e , 2  g ép p u sk ája  é s  6  k iseb b  á g y ú ja  
m aradt k ezü n k b en .

A  k ö zép  é s  déli V o g é z e k b e n is  vo lt  
n éh á n y  k iseb b  hely i sikerünk.

Győzelmes harezok
a Visztulánál és Poroszország határán.

Berlin, febr 11.

A k e le ti h a d szín téren  a  k e le tp o ro sz 
o rszág i határon  te g n a p  is reán k  n é z v e  
m in d vég ig  k e d v e z ő  ered m én n y e l fo ly ta k  
a  harcok, n o h a  m a g a s  hó a k a d á ly o z ta  
csap ata in k  m ozd u la ta it. Az e l le n s é g g e l  
v a ló  ö s s z e tű z é s  ered m én y e i m ég  n em  
tek in th e tő k  tisz tá n  á t.

A len g y e lo rszá g i h ad szín téren  a  V isztu 
lá tó l jobbra, S ierpstől é sza k n y u g a tra  e g y  
elő retö résü n k , a m e lly e l a z  e l le n s é g e t  
m in d en ü tt, a h o l ta lá ltu k  v issza szo r íto ttu k , 
n éh á n y  sz á z  fo g ly o t szerze tt  n ek ü n k .

A( V isztu lától balra k ü lö n ö s e se m é n y e k  
n em  fordu ltak  e lő .
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Tisztelettel értesítem a m. t. közönséget, hogy a

K l e i n  P á l - f é l e  ü z l e t e t
megvettem, azt azzal szemben levő Rákőczl-u. 6. 
számú házba helyeztem át és saját nevem alatt 
tovább vezetem. Amidőn ezt a m. t. hölgy közön
ségnek tudomásása hozom, biztosítom egyúttal 
arről, hogy igyekezni fogok mindenkor a legjobb 
gyártmányú árut a legnagyobb választékban rak
táron tartani. Vevőimet előzékeny és pontos ki- 
szolgálásről biztosítva vagyok kiválő tisztelettel:

B l u m e n f e l d  J e n ő

MEGHÍVÓ.

fi Sátoraljaújhelyi Polgári Takarékpénztár és Jtitelegylet
t. ez. részvényesei tisztelettel raeghivatnak

1915. évi március hó 7-én délután 3 órakor
az intézet saját helyiségében tartandó

XXXXH-ik évi

r e n d e s  k ö z g y ű l é s r e .
Tárgyalási sorrend:

1. A jegyzőkönyv hitelesítésére 2 tag választása.
2. Az igazgatóság évi jelentése.
3. A felügyelő-bizottsáír évi jelentése.
4. Az igazgatóság és felügyelő-bizottság részére a fel

mentvény megadása feletti határozat.
5. Az 1914. évi mérleg és osztalék feletti határozat.
6. A sorrend szerint kilépő 3. igazg. tag. választása (> évre.
7. Három rendes és két pótfelügy.-biz. tag választása 3 évre.
8. Esetleges indítványok.
Az igazgatósági és felügyelő bizottsági jelentés, valamint 

az évi zárszámadás nyolez nappal a közgyűlés előtt az iutó- 
zet helyiségében megtekintés végett kifüggesztjük.

Kelt Sátoraljaújhely, 1915. évi február hó 4-én tartott 
igazgatósági ülésből.

Az igazgatóság.

A részvényesek figyelmeztetnek az alapszabályok következő 
szakaszára:

43 ik §. A közgyűlésen részt venni óhajtó részvényesek 
tartoznak részvényeiket a szelvényekkel együtt legkésőbb a köz
gyűlés megkezdése előtt az intézet igazgatóságnál letétemény ezui.

MODERN Í ZLÉS ES

FI NOM

LEVÉLPAPÍROK
egyszerű és elegáns dobozok
ban, sokféle színárnyalatban, 
legkülönfélébb alakokban és 
ZZTT mindenféle árban 1 ""

k a p h a t ó k  d ú s  v á l a s z t é k b a n

LANDESMANN MIKSA
könyv- és papirkereskedésében Sátoraljaújhely
a „FELSŐMAGYARORSZÁGI HÍRLAP" kiadóhivatalában'

Ajánljuk a t. építő, építész és mészkereskedő urak szi- jjj® 
jjjjj vés figyelmébe az általunk kizárólag fával égetett, teljesen

kőmentes

I. rendű darabos meszet.Óf

mely kiadós voltánál fogva az összes hazai termékeket felül- 
“|  múlja. # g f

Levélbeli megkeresésekre azonnal válaszolunk, távirati gj* 
megrendeléseket elfogadunk. IjT

Bankegyesület részvénytársaság 
Zemplc'n-fadamóczi m ész- és agyagipar

telepe Sátoraljaújhely, 
Sürgönyeim : Bankegyesület. Telefon 32.

p
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s szerkesztő: Landesmann Miksa

ORVOSOK
állítják, hogy köhögés ellen 

legjobbak a

Kaiser-féle
m e lí-kiirsmellák

a 1 fenyővel.

Milliók használják

K öhögés
rtktdteég, hurut, elnyálkásodás 
fojtdköhogés és huknurut ellen 
m a meghűlés mellőzéséül.

közj. hitelesített orvosi 
és magánbizonyitvány 
kezeskedik a biztos 
sikerért.

Nagyon jőizü bombon.

1
Kaphatók : Hrabéczy Kálmán 
drogériájában, K|ncsessy Peter, 
Kadar Gyula. Kardos Zsiymond 
ée Etilért Gyula gyógyszertárá

ban Sátoraljaújhelyben. 
Kronovits Miksa gyögysz. Nagy- 
mihály, Fábián Arnoid gyögysz. 
Homonna, Hazay Géza gyogy- 
Kertrában Tőketerebes lolvay 

Imre gyögysz. Nagymihály.

Lakás kiadó.
Dobó-utcza 1. számú házban 

egy kétszobás lakás üvegverendá- 
v a l;— Jókai-utcza 7. számú ház
ban 2, esetleg 3 szobás lakás 
május 1-től kiadó.

Bővebbet jjehyna I ts tv é rck -n é l.

Könyvelési teendőkben jártas
egyének azonnal alkalmazást kap
hatnak az Orsz. közp. hitetsz, 
sátoraljaújhelyi képviselőségénél. 
Molnár István-u. 2. sz.)

I
Klein József
szobafestő tapétázóé* mázoló
Saujhely, Rákóczi-u. 63.

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

földi anyagok.
Telephon 22. sz.

Császárfürdő NyKdaé!Míéii
gyógyhely, a magyar irgalmas rend tulaj
dona. E lső ran g ú  kénes hévvlzii radloaktv- 
gyógyforráeai ; m odora borondezésü gőz
fürdő, kényelm es Iszapfürdők, iszapboro
gatások, uszodák kiilün hölgyek és urak  
részére, Török-, kö- és márványfürdők, 
hőlég-, szénsavas- és villamos-vízfür
dők. A fürdők k itű n ő  eredm énnyé, 
h aszn á lta tn ak  főleg csuzos bántál mák
nál és idegbajok ellen. Ivó kúra u lég. 
zőszorvek nu ru to s  e sete ib en  s a lto s ti 
pangásoknál. 2U0 kóeyelm es lakószobái 
Szolid kozelés, ju tán y o s  árak . Gyégy-i 
és zonodij nincs. P ro sp ek tu s t ingyen  
és bőrm entve küld

Az igazgatósig

i
Gyermekeimnek nem adok élesz

tővel készített tésztákat, férjem, 
ki gyermekorvos, határozottan el
lensége az ilyennek. Minthogy 
azonban a kicsinyeknek a tészta 
kell, lepényt, tortát s felfujtat Dr. 
Oetker-féle sütőporral készítek 
nekik. Vacsorára gyermekeim tej
ből és tojbásól puddingot kapnak, 
mit a kitűnő Dr. Oetker-féle pud- 
dingporokkal készítek el, vagy pe
dig eremet Dr. Oetker-féle dibona- 
crémporral. Változatosság kedvé
ért kicsinyeimnek időközönként 
Dr. Oetker-féle vörös darát adok, 
mi egy kitünően frissítő utóétel. 
Mindezen ételek Ízletesek, táplálók 
és last nőt least voltuk dacára 

olcsók.

X SALGÓTARJANl ]
Kőszénbánya Részvénytársulat

széntermékei (szobafüte'sre és ipari czélokra)

NEUMAN JENÓ cégnél
Sátoraljaújhely

rendelhetők meg. Ugyanott legjobb minő-égü apró és 
durva szemű kétszer mosott kovács szén és koksz 

valamint porosz briket kapható. 
Superfosfát-műtrágya Káli só

NvomaioLF Landesman Miksa es Társa kónyvnyoirdariiaDan Sátoraljaujehly.
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