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POLITIKAI ÚJSÁG

Megjelen minden szerdán es szombaton este
Köziratokat viasza nem adunk. J  FOSZERKESZIG:

Szerkesztőség : Kazinczy-utcza 2 Dfa HOLLÓ ANDOR
Kiadóhivatal: Landesmann Miksa és Társánál, i

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

evre 3 korona Egyes szám ára 12 fillér 
Hirdetéseket a legjutányosabb árban közlUnk

A magyar síksággal meg 
szeptemberi verőfény csókolózott 
össze, amikor először kukkantott! 
ki a Kárpátok gerince mögül a 
kozák kucsmája. Elsápadást, za
varodottságot, méltatlankodást tá
masztott a kucsma csúcsa, de 
kiváltképen a szemrehányások 
tarisznyáját nyitotta szét. Keserű 
szemrehányásokból nőtt felhő 
borította be a magyar hegy- 
koszorut: milyen erős hittel bíz
tunk benne s íme, most csalódnunk 
kellett benne.

Azt hittük róla, hogy olyan őr 
országunk peremén, akinek szeme 
mindig nyitva van s kinek testét 
ellenség át nem lépheti. Magyar 
anyák derűs nyugalommal ülhet
nek le esténként kis gyermekük 
ágya szélére s mesélhetik a leg
igazibb mesét magyar katonákról, 
magyar katonák omló véréről — 
hiszen ott vannak a Kárpátok, 
megóvják azok őket minden baj
tól, minden veszedelemtől. De a 
vén hegység mintha behunyta 
vo na szemét és a derekát is 
összeszoritotta.

Atosont hát rajta az ellenség! 
A magyar anyák rémülten szorí
tották keblükre kicsinyeiket és 
menekültek a csillagtalan éjsza
kában. A szemrehányások felhője 
mind sűrűbbé vált a Kárpátok 
ormán, ugyannyira, hogy a szere
tetnek és ragaszkodásnak abból 
az aranyából, mellyel telisteli 
volt hintve, már nem csillogott 
elő semmi. Amint a rossz asszony
ról, aki megíeledkezett hitvesi 
kötelességéről, nem beszélnek a 
családban, éppen igy nein beszél
tek többé a hegykoszoruról sem.

De múltak a napok, a szep
temberi verőfény kialudt, október 
és november nedvessége felszá
radt; majd reánk köszöntött a tel, 
mely ma is bőségesen hullatja 
havát. Már a tavaszi langyos 
szellő is készülődik valahol, hogy 
arcunkba hintse balzsamát — s a 
Kárpátok gerince tiszta havában 
csak magyar katonák lábnyoma 
rajzolódik.

Szivünkben csendes bccsánat- 
kérést rebegünk és lelkűnkkel le- 
takaritjuk a Kárpátokról a szemre
hányások felhőjét. Most tudjuk, 
mi ez a hegység nekünk, most 
megértettük tökéletesen beszédjét. 
Nem szundított ő el szempillantásra 
sem és a dereka sem horpadt be. 
Megmaradt ő annak, ami volt ezer 
esztendeig: védő, gát, őrszem,

jóbarát. Hónapok óta paskoljal 
vállát az orosz tenger és nem tud 
rajta keresztültörni.

Azt a neheztelést, mely a 
szeptemberi verőfény idején ráült 
a Kárpátokra, a tavaszi szellő 
végképen leolvasztja.

Legyen élet 
a hivatalokban.

Eddig egyik-másik közigazgatási 
hivatal ruegközelithetetlenebb volt 
Przernysl váránál. A sebektől vérző 
polgár hiába ostromolta panaszaival, 
a szivek és lelkek nem nyíltak meg, 
a hivatalok asztalfi Skjaiban mint te
metőiben nyugodtak az óhajok, vá
gyak, kérések és tervek a feltáma
dás reménye nélkül. Az aktagyártás 
művészi tökéletességre emelkedett, 
a hivatalokban nem sok keresniva
lója volt az élet érdekeinek. Lassan 
folydogált a közigazgatás eÜszapo 
sodott ratdrében. Eközben legyen
gült iparunk, amely magára hagyot
tal) alákerült az osztrák iparnak, 
szelek szárnyán járt hajdan szolid 
kereskedelmünk s a rossz közigaz
gatás szülte az obstru<ciót, a had
sereg elégtelen ellátását emberrel, 
pénzzel és isten csodája, hogy ilyen 
közigazgatás mellett idejére elké
szülünk a háborúra.

Itt van a nagy tisztitó tűz és 
égjen benne minden, ami akadálya 
volt a nemzet megerősödésének, erői 
kifejtésének. Nem elég, hogy dicső
séges hadseregünk kifele megvédi 
biztonságunkat, jövőnket, belülről is 
újjá kell születni miudenuek, ami e 
nemzet vére-husa, keze-lába s cse
lekvő szerve. — A közigazgatásának 
meg kell érteni az idők harsogó 
szent szavát s észre kell venui, hogy 
a papírnál értékesebb az ember, az 
aktánál becsesebb az élet joga és 
követelése s hogy emberek vaunak 
a világon, ezer jogos kívánsággal és 
panasszal s hogy a cél nem a pa
pírfogyasztás emelése, hanem nyug
talan, hajszolt emberek megnyugta
tására meg kell látnia, hogy az Író
asztal szélén túl eleven élet vihar
zik, amelyben rendet csinálni az ő 
kötelessége.

Igen, a kötelességtudást kell a 
közigazgatás mozgató erejéül tenni, 
az ólet, a közönség jogainak gyors 
és méltányos ellátását lelkiismereti 
kérdésnek tekinteni minden esetben. 
Akkor nem lesz baj, hogy kevesebb 
a tisztviselő, mert a jó hivatalnok, 
a hivatását szerető ember Briáreusz- 
ként száz kézzel fog dolgozni.

A zöld posztón túl nézni: s 
meglátni a fenyegető kenyér, liszt 
és huskérdóst, megoldásra vezetni, 
ehhez kellene most egy közigazga- 
táai fellendülés.

Lapunk mai

Jfcm hazaárulás, 
hanem jélreértés.

Kerónyi Lászlótól vettük a kö
vetkező sorokat, melyeket uagyöröm- 
rael adunk közre :

A „Felsőmagyarországi Hírlap" 
folyó évi február 12-én megjelent 
ló ik számában „Hazaárulás gyanú
jában" cira alatt egy személyem
mel foglalkozó cikket ad közre. A 
cikk állításainak megcáfolására adom 
a való tényállását:

Mezőlaborczról a szolgabirói hi
vatal személyzetének karácsony után 
másodszor menekülnie kellett. Január 
lö-án tértüuk vissza Mezőlaborozra, 
ahol lakásomat feldúlva találtam, ahol 
különben is, az élelmiszerek teljes hi
ánya miatt tartózkodni nem lehetett. 
Főszolgabirára szabadságot adott s 
én elhatároztam, hogy a háború 
kezdete óta szüleimnél a Dunántúl 
tartózkodó feleségemet meglátoga
tom. Január’ 16-án este érkeztem Ho- 
monuára, tovább azonban a személy- 
szállítás teljes beszüntetése miatt 
nem utazhattam. Január 19-én Lu- 
kovich Ódon jánosvülgyi uagybirto- 
kos , homonuai lakos, régi jó isme
rősöm és barátom Dr. Szekerák Já 
nos homonuai köorvos jelenlétében 
fáikért, hogy utazzam vele másnap 
Takcsányba s legyek segítségére 
az altala a hadsereg részére szálii- 
tott vágómarha átadásánál.

Január 20 áu Lukovich Ödön 
úrral kocsin Takcsányba utaztam s 
raeit Lukovich Ödön urnák Kelen- 
ben sürgős dolga volt, mint az ő 
teljhatalmú megbízottja január 2l-én 
átadtam a marha-állotnáuyt Gőtz 
cs. és kir. hadnagy gazdászati tiszt, 
nek. Az átadás után megérkezik 
Lukovich Ödön ur is s mert épen 
ebédideje volt, ő, ki bülömben is 
tartalékos főhadnagy, a tiszti me- 
názsba ment, én pedig, egy Gőtz 
hadnagy á tat kiállított s ma is ke
zeim között lévő utalvánnyal az al
tiszti menázsba mentem.

^g jö g y m n ,  hogy Takcsányban 
ekkor egy bukovinai román nyelvű 
ezred feküdt. Ebéd után az ebédlő 
helyiségben hozzám jött két román 
nyelvű altiszt, románul szólítottak 
meg, éu abban a hiszemben, hogy 
személyazonosságom felől tudakoz
nak, arcképes igazolványomat mu
tattam nekik, A két altiszt, erre 
minden további beszéd nélkül letar
tóztatott és egv zát kába becsukatott. 
Az esetről a Takcsányban állomá
sozó cseudőrőrmester és Stefán Béla 
czirókaófalui körjegyző tudomást 
szerezvén, az etappeu-koramandóhoz 
mentek s ott engem igazoltak. Ez 
mind nem használt, hanem másnap, 
január 22-én, egy ugyanazon ezred- 
beli szakaszvezető és közember fel
fűzött szurnyok között Galicziába, 
Lisnára kisértek. Útközben C/.iró- 
kaófaluban betértem Stefán Béla 
körjegyzőhöz s az utánam jött csend
őrőrmester jelenlétében, felkértem 
őt, hogy kiszabadításom érdekében 
tegyen uz esetről jelentést a vár
megye alispánjának, és a mezőla- 
borci járás főszalgabirájáuak, (E 
távirati jelentés alapján függoszte 
tett fel a vármegye alispánja állá
somtól.) Az nap este Lisnára érkez
tem, megháltam, onuan másnap reg* 
gél vis^zakisértek Takcsányba, álli-
száma 2 oldal.

tólag azért, mert a Lisnán lévő had 
bíró uem találta magát illetékesnek 
hogy ügyemben eljárjon. Január 23 án 
érkeztem vissza Takcsányba s itt 
28 ig kihallgatás nélkül becsukva 
tartottak. Január 28-án sürgető ké
résemre a hadbíró elé állítottak s a 
vád az volt ellenem, hogy ón a 
két román nyelvű altiszt előtt azt a 
kijelentést tettem, hogy az oroszok 
részére kérakedek. A két altiszt ki
hallgatása alkalmával azonban már 
nem állotta a vádat. Közben kihall
gatták Gőtz hadnagyot s a telefo
non Takcsányba hivott Lukovich 
Ödönt, kik igazolták s előadták, hogy 
mi járatban voltara én Takcsányban 
Erre a hadbíró Lukovich Ödön je
lenlétében sajnálkozásának adván\ki- 
fejezést, megszorítva kezemet, megszün
teti ellenem minden további eljárást, 
szabadlábra helyezett, A kiállott iz
galmak ágyba döntöttek s február 
8 ig Horaonnán feküdtem. Február 
9-éu személyesen jelentkeztem a vár
megyei alispánnál és főszolgabiráranál.

Ez az éu hazaárulásom törté
nete.

Kerényi László.
Ismételten csak a legnagyobb 

örömünknek adhatuok kifejezést, 
hogy egy a legstilyosabb gyaüuba 
keveredett magyar embernek a tel
jes ártatlanság kiderült. Mi már ab
ban a cikkünkben is, melyben az 
alispáni jelentés idevonatkozó ré
szét közreadtuk, auuak a remény
ségnek adtunk kifejezést, hogy a 
szörnyű gyanú nem lehet igaz s ez 
most tényleg bebizonyosdott.

Csudás takarékosság 
a városházán,

A h. polgármester a következő 
rendeletét adta ki, melyhez csak azt 
az egy megjegyzését fűzzük, hogy 
papír, — vagy irószerhiáuyról Uj- 
neiybeu senki nem tud/

Azt tapasztaltam, hogy a vá
rosházánál az írószerek, nem a 
legnagyobb takarékossággal ke
zeltetnek.

Tekintettel a jelenlegi nehéz 
viszonyokra, hogy Írószereket már 
aiig lehet beszerezni, különösen 
papirneraü rövid idő múlva már 
nem is lesz kapható, figyelmezte
tem az összes tisztviselői kart, 
hogy különösen a papír használa
tánál a legnagyobb takarékossá
got fejtsék ki; csak azon esetben 
használjanak fogalmazásra tiszta 
papirost, amikor az elkerülhetetlen ; 
az ügyeket igyekezzenek magán 
az eredeti aktán elintézni, felesle
ges kiadványok szignálásától tar
tózkodjanak, hirdetményeket csakis 
feltétlen szükséges példányok 
bán sokszorittassák, egyéb Írósze
reknél pedig csak a*'ban az eset- 
beu engedek újat niadni, ha a 
tisztviselő urak az elhasználtakat, 
tolla', tollszárat a kiadónak vissza
szolgáltatják, aki többet, mint a 
mennyi vissza szolgáltaik, kiadni 
nem fog.

Ezen rendeletem pontos ellen
őrzésére a kiadót utasítottam.

Székely
________ helyettesitett polgármester.

/
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A körülzárt Prtemysl várából a 
hős újhelyi fiuk sok meleg gondolata 
suhan haza a nagy hegyeken, vértől 
permetezett harcmezőkön által. A mi 
derék fiaink nehéz, emberfeletti 
munkában vanuak, sikeresen védik 
az orosz tengerrel szemben a mi 
erős várunkat, a nagy orosz áradás
ban az erős, tiszta magyar szigetet. 
Az újhelyi fiuk ma ismét üzenetet 
küldtek repülő postán haza, a vá
gyott édes otthouok felé.

Kornfeld Vilmos újhelyi lakos a 
következő légi postát küldötte csa
ládjának :

Szeretett kedves Margitkám és 
drága gyermekeim 1 Remélem, 
hogy a múltkori lapomat is meg
kaptad és a legjobb egészségnek 
örvendhetel most is. Légy szives 
érdeklődj dr. Friednénál, hogy 
vájjon válaszol-e ide férjének, Jakó 
hadnagy ur múlt héten levelet 
kapott Ujhelyből dr. Nagy Béla 
úrtól. Kövess el most mindent, 
hogy legalább egy eleijeit adhass 
magatokról. Reményiem, hogy a 
k. apadat van ki kezeli és vigyázz 
rá, nehogy megint újra beteg le
gyen. Alanti címeket okvetlen 
tudasd, hogy férjeik jól vanuak és 
egészségesek és üdvözletüket küt 
dik, mivel nem irhát mindenki. 
Ladányi Istvánná Tárcái, hogy fia 
itt van egészségben. Hofej Sámuelt ó 
Sajóhidvóg u. p. Berzék, Azan 
Jáuosnó Erdőhorváti, hogy férj ük 
egészségesek és mindenkit üdvö
zölnek. Kurcz Hermán, ki Klar és 
Neuraannal volt, is itt vau. Mond 
meg Klein H.-nak, ki nyír engem, 
hogy Widder a szabó Szerencsre 
is itt van. Továbbá értesítsd 
Reizman Herraaunét Királyheimec, 
Wirtschafteruót B.-Ujlakról, hogy 
férjük jói vannak. Hartman József 
a Krausz veje teguap volt nálam, 
ő is egészséges. A k. szüleinket és 
jóembereimet üdvözli hü férjed; 
Vilmos. A gyerekekre nagyon 
ügyelj.

Továbbá levelet irt haza Prze- 
myslből Gábry Bertalan dohány
gyári altiszt, aki a következő bajtar- 
sairól is értesítést küld:

Karla Ferenc, Árpád u. 25., Róth 
Hermán, Sziget-u. 7., Vecser Pál, 
Tiszakarád, Marikovszky Mihály, 
Nyíregyháza, Pásztor János, Takta 
harkány, Malmosok Karoly, Tárcái, 
ifj. Koutia Ferenc, Megy aszó, Kovács 
János, Bodrogolaszi, Klein Henrik, 
Molnár-u„ Róth Mór öccse a Pannónia 
kávéházból.

Mindnyájan jól vanuak és egész 
eó&eaek.

badságra hazajött és izgatottan 
kimerültén pár lépésnyire a háza 
kapujától összeesett és meghalt, 
ma temették. A temetés ólén 
mén t a háború réme és ott 
volt az egész menetben, ott ki
zártéit minden arcon, minden 
szívben.

Ma egészen köztünk volt a 
háború.

a. á.

— Esküvő. Bclius Gitta és Örvös 
Károly főgimnáziumi tanár, (ki 
hoszzabb ideig volt Ujhelyben is), 
tegnap, február 15-én tartották eskü
vőjüket Nagyváradon.

— Városházán tegnap érdekes 
közgyűlés volt, melyről térsziike 
miatt jövő számunkban referálunk.

— A sátoraljaújhelyi izr. nép 
konyha javára újabban adakoztak .- 
Satoraljaujhely város 300, Sátoral
jaújhelyi izr. orth. hitközség 40, 
Davidovics Adolfné 1 ebéd, Szepesi 
Simonná 1 ebéd, Dr. Fuchs Emil, 
Dr. Fuchs Ernő, Bettelheim Sándornó, 
Dr. Ligeti Józsefné, Fuchs Jeuőnó, 
Pallai Józsefné, Gönczi Gyuiánó, Dr. 
Kellner Sománé, \Veinberí»er Jó- 
zsefuá 5, Szepesi Simonná, Dr. Ber- 
ger Józsefné, Fenyő Józsefné 4—4, 
Nénoethy Bertalanná, Neuman Mar
gitka és Jóska 3—3, Dr. Steril Ár
minná, Bum Zsigraondné, B.uiu 
Markusz, Deutsch Abrahamnó, Gotl- 
:ieb Jenőné, Grünzweig József, Mo- 
zetik József, Dr. Ro ll Józsefné, Dr. 
Lichtenst»*in Jeuőnó 2—2, Iiose Sa
lamon, N. N. Grosz Benjáminná, 
Weiszberger Hermán, Bőhm N, llan- 
deismanná, Nagy M. Gázáuó 1—1 
korouál. Kisebb adományokból be
folyt 7.20. Természetbeni adomá
nyokkal hozzájárultak: Friedman 
Albert, Dévai Lajosné, Szepesi Si
monná, Waller Aladárné fát, Zinner 
Honrikné 3 ki. köles 4 ki. só 1 ki. 
cukor 1 ki. hagyma, özv. Friedman 
Teréz 10 ki. liszt, Zinner Adolfné 3 
ki. bab, 3 ki. köles, 2 ki. só, Klein 
Ferencaé burgonya, Dr. Bettelheim 
Jakabué 5 ki. dió, 5 ki. bab 2 ki. 
cukor, Friedman Farkasuó 5 k). bab 
özv. Fuchs Mórné 2 ki. cukor, 2 ki. 
só, 2 ki. gerstli, Stark Zsigmond 
Alsó Körtvélyes, burgonya.

Egy egy fogatú és egy két 
fogatú bérkocsi felszerelései eladó 
— esetleg a fogat is.

Bőv. a kiadóhivatalban.

Jtiai 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.

I l l f l i l
Budapest, febr. 15.

Az osztrák-magyar ve.-.'rkar jelenti:

O rosz-L en gyelországb an  é s  N yugat- 
Galiciában sem m i se m  történ t

A kárpáti harcok to v á b b  is te lje s  erő 
v e l fo ly n a k .

A d é lk e le t i Galíciában te g n a p  e lfo g la l
tuk N ativornát. Az e l le n s é g e t  S tan islau  
irányában  v issza n y o m tu k .

Déli h a d sz ín téren  nincs v á lto z á s , 
je ie n té k te le n  harcoktól e ltek in tv e  n y u g a 
lom  van .

H őfer a ltá b o rn a g y ,
a vezérkari főnök helyettese.

Küzdelem a nyugati fronton.
Berlin, febr 15.

A nagy főhadiszállásról hivatalosan jelentik :

A nyugati hadszíntéren Yperntől délre St.-Elainál 
elragadtuk az ellenségtől hadállásának mintegy 900 
méter hosszú részét. Ellentámadásai sikertelenek, 
épugy meghiúsult az ellenségnek Labassétől dél
nyugatra ellenünk intézett támadása, nehány tucat 
fogoly maradt kezeink közt. Az előárkot, amelyet

H Í R E K .

í r .  legeza  Dános.
— íebr. 12.

Ma itt volt egészen köztünk 
a háború. Egy újhelyi fiatal ügy
védet temettek, aki rövid sza-

Lakás kiadó.
Dobóutcza 1. számú házban 

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

Bővebbet Jjehyna Testvérek-nél.

FAELADÁS.
Rudabányácskai erdőmben több száz 

öl tűzifa eladó, valamint Slippernek al
kalmas maglók és nagy jégerfák és egy 
nagyobb cserzésre alkalmas vágás, bő
vebbet: Landesmann Miksa és Társa 
könyvkereskedésében.

Fáy CfcSöltj
őrnagy.

Sudeljfhof február 12-én elvesztettünk, visszafoglal
tuk, a Lauch völgyében Sengerntől az ellenséget 
kivertük, mire Ramspach-Tilsittől északra az ellen
séget Piktuponnenból elűztük és Taureggen irá
nyában tovább szorítottuk.

Berlin, febr. 15.

felelős szerkesztő: Landesmann Miksa

Kelet-Poroszország határán innen és túl a ta
vaktól keletre üldözési harcok még mindig tarta
nak, csapataink mindenütt gyorsan haladnak előre. 
A Lomzán át előrenyomuló ellenséges haderők el
len német csapatok Kovno környékén törtek előre.

A Visztula területén továbbra is tért nyertünk 
Racianzot megszállójuk, a megelőző harcokban 
számos foglyon kivül 6 ágyút zsákmányoltunk.

Lengyelországnak a Visztula balparti részé- 
ben nincsenek lényeges változások.

Nyomatott Lattdesman Miksa es Társa könyvnyomdúniaDan Sáloraljaujehly.
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