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Andrássy.
A németek szerető megemlé

kezéssel jelzik idb. Andrássy 
Gyula halálának huszonötödik 
évfordulóját. Nincs szebb látvány, 
mint mikor egy nagy nemzetben 
tudatossá válik, mit köszönhet 
egy nagy embernek. A németek, 
annyi szép közt, amit most a lelki 
szemeknek megmutatnak, ezt a 
szépséget is magukra öltik. Szinte 
megható, hogy akik egy hónap 
múlva a Bismarck századik szü
letése napját fogják megülni, mint 
hódolnak újságaikban az idegen 
államférfi emlékének, ki Bismarck
kal együtt mindazt megteremtette, 
amin állva ma a német birodalom 
s a mi monarkiánk egy világ el
len meg tudja vetni a lábát.

Hogy mi magyarok életünk
ből s ez életet biztositó formáiból 
mit köszönhetünk Andrássynak, 
azt ma, épen ma, nem tudjuk 
összefoglalni. Mert e világtörténe
lem próbaidejének minden napja, 
néha minden órája meglep ben 
nünket azzal, hogy hol itt, holott 
ezt vagy amazt mutatja erősnek, 
bölcsnek, messze előrelátással 
megalkotottnak, mindenre való 
gondolással kigondoltnak, amin 
mindenen még meleg az Andrássy 
G>ula keze. Nem rég a fii, 
Andrássy Gyula, foglalta össze az 
ő csodálatos egyszerűsítő képes
ségével, hogy mit köszönhetünk 
Széchenyi Istvánnak. Nem lehet 
nem látni, hogy mindez — mindaz 
ami Széchenyi Istvánnál terv, át
látás, megérezés és mag volt — 
az Andrássy munkájában, műkö
désében s alkotásában öltött tes
tet vagy fejlődött ki. Ma, huszonöt 
évvel halála után, Andrássy Gyula 
elevenebb nagyság nemzete szá 
mára, mint még élete és cselek
vése virágjában is volt. Úgy érez 
zük, hogy mindenben benneél, 
akiknek s amiknek most megmu
tatkozunk. Hogy mostani nagy
szerű nemzeti háborúnknak vo
nala a mesés hadak útja, hol fél
istenekké magasztostult régi hő
sei harcolják a magyarnak harcát. 
E harc ma mérhetetlen számunkra 
mint — amit hadak útja jelképez

— a tejut. Minek íotografál-
gatnók?

A németek számára Andrássy 
megmérhetőbb. E mai napok fel
tárták előttük úgy jelentőségét, 
mint értékét annak annak a po
litikai génusznak, mely egy vilá
got megelőzött azzal a különcsé
gével, hogy hitt a németben. A 
németeknek nem csak jellemessé
gét, de értelmét is ragyogásban 
mutatja, hogy észreveszik, mily 
fontos volt fejlődésükre és sorsuk 
kedvező alakulására az a tény, 
hogy egy sanyargatott kis nem
zet kebelében élt egy férfi, egy 
nagy ember, aki elébb tudta, 
hogy ők kik, mint talán saját ma
guk is tudták. Mi nem becsüljük 
túl, ami 1866 vagy 67 óta mind
máig a Duna s a Rajna között 
olyasmi történt, amihez nekünk 
magyaroknak közünk van. De 
annyi bizonyos, hogy, ha Ausz
tria és Ausztria-Magyarország 
1867-től 1870-ig s 1870-től máig 
más politikát követett volna, mint 
aminőt valójában követett s amely 
legmélyebb gondolataiban az 
Andrássy politikája vo t : az nem
csak Ausztria s Ausztria-Magyar
ország számára lett volna rossz, 
talán végzetes politika, de a né-í 
met birodalom is megszenvedett! 
volna bele. Talán mindjárt a né
met egység megalakulása is, s 
aztán az uj német birodalom el
helyezkedése és fejlődése. A né
met birodalomnak van miért elég
tétellel s elismeréssel gondolni 
arra, hogy most már második 
emberöltője a mi monarkiánkra 
számíthatott. S ami ebben érdem 
van, az annál nagyobb érdeme 
Andrássy Gyulának, mert nem
csak itthon kellett gondolataiért 
nagy küzdelmet vívnia, de egy 
kicsit a németekkel, még magával 
Bismarckkal is. Még a legnagyobb 
diplomatára is jó darabig erő
sebben hatottak a porosz-orosz 
hagyományok, mint a kép, melyet 
a magyar államférfi tárt fel előtte 
a valóságos helyzetről. Huszonöt 
évnek kellett eltelnie Andrássy 
Gyula halála után, mig magyarok 
németek, osztrákok mind együtt 
vagyunk és látjuk mindazt, amit 
Andrássy Gyula már ötven év előtt 
tudott és látott.

Minden nap, mely a világtör
ténelem e legnagyobb ideiben 
felvirrad: Andrássy Gyulát iga
zolja. Minden dicsőség, mely e 
napokban felragyog, az ő dicső
ségét ragyogja. Huszonöt évvel 
halála után úgy fölénk magasz- 
tosodik, hogy Hamburgtól Kon- 
stantinápolyig az ő emlékezete 
tölti be a levegőeget.

A vármegye üdvözlete 
Zemplén hőseinek.

A törvéuyhatóság tegnapi koz 
gyűlésén nem feledkezett meg a 
bizottság a becsület mezején küzdő 
hős fiainkról s a következő meleg 
hangú határozati javaslatban örökí
tette meg és ünnepelte a Zemplén
ből kiegészített vitéz magyar ezredek 
hősiességét.

A rao3t dúló véres, világot 
reugető csatákban fényesen ragyo
gott fel ismét a magyar vitézség 
csillaga s világbámuló szemmel 
nézi katonáink minden nap meg- 
u.uló vitéz tetteit. Jó barát, úgy 
mint ellenség, különbség nélkül
hajtják meg előttük az elismerés 
zászlóját s ismét ismertté lett a 
a magyar a világ négy tája felé.

| Hónapok óta harcolnak, mint
I oroszlánok s az ellenség félelemmel

látja a magyar lankadatlan vitézi 
kedvét és érzi súlyos öklét. Hó
napok óta küzdik vitéz katonáink 
a történelem legnagyobb és leg
véresebb csatáit s égő hittel, tör
hetetlen kitartással, verekedve az 
elemekkel és az ellenség nagy
tömegeivel, dicsőséggel teljesítik a 
haza és a király iránti kötelességü
ket. Lelkesedve látjuk vitéz fiaink 
hazaszeretetből és az igazság er jé- 
ből fakadó tündöklő tetteit és 
adózzunk a kimondhatatlan fárad d- 
makat legyőző és az tTeuség erejét
megtörő dicső hadseregünk iránt.

Jól tudom, hogy törvényható
ságunk is meleg szürettel tekiut a 
még mindig dúló csaták véres 
mezejére s mint a gyermekének 
életéért aggódó, de annak férfias 
küzdelmóbeu mégis gyönyörködő 
szüle, dohogó szívvel és büszke 
reménységgel kiséri fiainak nagy
szerű hadi tetteit.

És büszkeségünk csak fokozó
dik, midőn látjuk,hogy vármegyénk

fiai, mint mindig, úgy most i8 
elsők a véres harcok forgatagában 
s retteuthetetleu bátorsággal mu
tatják meg, hogy magyarok és hogy 
Zemplén varmegyei fiai.

Mindnyájan egyek vagyunk 
hős fiaiuk iráuti hálánkban és 
büszke csodálatunkban s tudom, 
hogy mindnyájunk gondolatát 
fejezem ki, mikor javaslom, mi
szerint mindazon katonai csapatok
nak, melyek legénysége várme
gyénk területéről vonult a nemaeti 
becsület és dicsőség lobogója alá, 
páratlan vitézségükért elisnaerói 
sünket és köszönetünket kifejező* 
raéltóztassék.

A sebesült katonák
térképet csinálnak.

*

Hogy osztják fel Európát.
A katonakórházak lakói, akik 

egyszer már lefizették a maguk 
véradóját a harctéren, de akiktől a 
haza még ujubb áldozatokat vár, — 
példát szolgáltatnak nekünk az ő 
nagy bizakodásukkal. Nem szoruor- 
kodnak, nem csüggednek, hanem 
lelkesen, türelemmel várják a vég- 
eges győzelmes napját. Az egyik 
sebesült, csomagot kapott hazulról. 
— Amint felbontotta, örült a szép 
tiszta fehérneműnek, az édességek
nek, de legjobban megörült az ákom 
bákomos nagy betűknek, amelyeket 
az édes szülék vetettek otthon pa- 
papirra :

— Kedves jó fiunk 1 Kívánjuk* 
hogy pár sor írásunk a legjobb 
egészségben találjon. Tudod, hogy 
az Írás pápaszömmel nehezünkre 
esik. Azért hát csak röviden arra 
kérünk, hogy a csomagban levő 
mappán plajbásszal jelöld meg azt a 
melyet ahol megsebesültél, mert mink 
nem tudjuk magunkat tájékozni,

A bekötött fejű bakagyerek már 
jelöli is a helyet. Messze-raessze a 
kis falutól Nagy-Oroszországban. Ott 
hullott idegen földre az ő jó magyar 
vére. A többi sebesült köréje sereg
ük. Áthajolnak a fején, vállán s né
zik a vén Európa képmását. Ez. 
Egyiküknek ötlete tárnád.

— Te — mondja a társának — 
ha már a szülődnek lerajzolod, hogy 
hol sebesültél meg, hát rajzold rae
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fc térképen azt is, hogy micsoda 
földeket veszünk el az ellenségtől 
Hadd örüljenek otthon az öregek.

Az indítvány tetszik. Már sza
ladgál is a plajbász a térképen. Orosz
ország határára azt írják; ez a né
meté lesz. Szerbiára : a magyarok uj 
birtoka Lengyelországra : önálló ki
rályság lesz. Készen vannak. Már 
csomagolják is a térképet, hogy pos
tára tegyék, mikor egy fóllábu, de 
mosolygós képű bakagyereknek 
eszébe jut.

— Hát a törökkel mi lesz:
— Az ám I Az áldóját neki. A 

hti testvérről, nem szabad megfeled
kezni. Ez bűn volna, meg aztán még 
valami nemzetközi bonyadalmat talá 
maga után vonni. Nosza, sietve fö 1 
tépik a borítékot s nagy betűkkel 
Írják Egyiptomra és Kaukázusra: 
ez raög a török testvéré lösz — 
gyüvő karácsonyra.

*
1 tgrréDjhatósái és a háború.

Vármegyénk törvényhatósága 
tegnap, csütörtökön délelőtt köz
gyűlést tartott, amelyen a főispán 
elnöklete alatt mintegy 40 50 bizott
sági tag vett részt. Bár a tulajdon- 
képeni hadműveletekről szó nem 
esett, mert, amint ezt az alispán ki
fejezetten is megmondotta, — ezt 
felsőbb rendelet tiltja, mégis termé
szetes, hogy a tárgysorozatot a há
borúval összefüggő kérdések és ügyek 
dominálták.

A közgyűlésnek két különösen 
szép és érdekes határozatáról la
punk más helyén külön cikkekben 
referálunk, mig a többi fontosabb 
ügyeket itt adjuk:

Meczner Gyula főispán napirend 
előtt hosszabb beszédben számos 
előterjesztést tett.

Először is jelentette, hogy trón
örökösünket felesége, Zita főhercegnő 
fiúgyermekkel ajándékozta meg. A 
főispán indítványára a törvényható
ság a miniszterelnök utján üdvözli 
a trónörököspárt.

Eaután nagy örömmel és a bi
zottság éljenezése közpette emléke
zett meg a főispán a Mazuri — és 
a Kárpáti — csatákban ki vívott 
fényes győzelemről. Indítványozta, 
hogy ezek alkalmából ugyancsak a 
miniszterelnök utján a vármegye 
Üdvözölje Frigyes főherceget, és a 
nagy oroszverő Hindenburgot. Ez 
határozatba is ment.

A vármegye aktuális ügyeire 
tért most át a főispán s kérte a 
vármegye közönségét először is ösz- 
szetartásra, másodszor a háborús 
jótékonysági akciók további támo
gatására, továbbá az élelmiszerek
kel való takarékosságra, végül a ta
vaszra fenyegető járványok megelő
zésére,

A napirend első tárgyai válasz
tások voltak. Egyhangúlag megvá
lasztották a központi választmány 
34 tagját, továbbá az adófelszólam- 
lási bizottságba beválasztották ren
des tagoknak Meczner Bélát, báró 
Sennyey Bélát és Kun Frigyest, pót
tagokul pedig Dókus Mihályt, dr. 
Fuchs Emilt és Behyna Kálmánt.

Az alispán jelehtette, hogy a 
□égy felső járásban (homonnai, 
litropkói, mezőlaborczi és sainnEi)

vetőmagszükséglet van. Ennek fe
dezésére névszerinti szavazással fel
hatalmazást adott a közgyűlés lora- 
bard kölcsön felvételére.

Az alispán szokásos évnegyedi 
jelentését egyhangúlag elfogadták. 
Ennek kapcsán külön megemlítette 
az alispán, hogy a hadműveletekkel 
összefüggő ügyekről felsőbb rende
let folytán nem közölhet ugyan 
semmit, de azt megállapíthatja, hogy 
a vármegye tisztikarána minden tagja 
pontossággal, hűséggel és hazafias lel
kesedéssel teljesítette nehéz és felsza
porodott kötelességét e nagy napok
ban.

Ezután, — a más cikkeinkben is 
mertetett tárgyak kivételével, — 
kisebb jelentőségű ügyeket intézett 
el a közgyűlés megcsappant érdek
lődés mellett.

gondoljunk hőseinkre!
Az alispán megbízásából Isépy 

Zoltán II. főjegyző a következő fel
hívást adta ki vármegyénk közön
ségéhez :

A folyó hó végén és a jövő 
hóuapok alatt — előreláthatólag — 
minden gyalog-, tüzér- és lovas pót 
testből csapatszállitmányok fognak 
a tábori sereghez indulni.

Ezt az alkalmat fölhasználhatjuk 
arra, hogy vármegyénk dicsősége
sen harczoló fiai irányában hálánkat 
önkéntes adományok küldése állal 
leróvjuk.

Bár vármegyénk közönségének 
áldozatkészsége eddigelé nagy mér
tékben vétett igénybe, nincs két
ségem az iránt, hogy ez alkalommal 
is hazafias, nemesen érző lelkű ceté
nek fényes tanujelét fogja szolgál
tatni.

Kérem tehát a vármegye la
kosságát, miszerint ki-ki tehetségéhez 
mérten, adományával járuljon hozzá 
hogy csapatainknak örömet szerezve, 
a kitűzött szent cél érdekében ki
fejtendő nagy munkájukban lega
lább ez utón legyünk segítségük;e.

Az adományok lehetőleg gyapjú- 
fehérneműkből, más szükségleti cik
kekből, vagy oly ételnemüekből áll
janak, mely gyors romlásnak kitéve 
nincsenek.

Az egyes csomagok — lehetőleg 
faládák — 10 kilónál nagyobb súlyúak 
ne legyenek.

Ha a csomag egy meghatározott 
személynek szól, éppen úgy cim- 
zendő, mint a levelek. (Név, rend
fokozat, csapattest, osztály, tábori 
posta szóm.) Az egyetemességnek 
adományozott csomagok a következő 
címekre küidhetők ;

65. gyalogezred pótzászlóalja 
Salgótarján.

66. gyalogezred pótzászlóalja 
Mezőkövesd.

12. huszárezred pótsz. Siraon- 
tornya.

14. huszárezred pótsz. Nyíregy
háza.

16. tábori ágyusezred pótütege
Mór.

17. tábori ágyusezred pótütege 
Palotakenese.

Természetesen az adományok 
azon póttesthez küldendők, melynek 
ezredében az adományozók fiai szol
gálnak.

Használjunk
hadisegély

p ó s t a b é ly e g e t .

Zemplénmegye
a magyarságért.

*
Abauj-Tornamegye átirata

a megyegyillésen.
A tegnapi vármegyei közgyűlés 

egyik kimagasló pontja volt Abauj- 
Tornaraegye átiratának tárgyalása, 
amelynek kapcsán törvényhatóságunk 
egy emelkedett szellemű, lelkes, 
hazafias határozattal pecsételte meg 
a kezdeményező társtörvényhatóság 
feliratát.

Thuránssky László főjegyző ter
jesztette elé Abauj áiratát, mellyel 
az országosan ismert határozatát 
raegküldötte a magyarság és a magyar 
állam alkotmányos jogainak fokozott 
érvényesülése végett a háború után.

Vármegyénk nemcsak egyhangú 
lelkesedéssel hozzájárult Abaujraegye 
feliratához, de a magú részéről a 
következő szép és lelkes határozati, 
javaslatot fogadta e l :

Zempléuvárinegye közönsége a 
nagy események első percétől fe
szült figyelemmel kiséri a nemzet 
és különösen saját fiainak „királyért 
és hazáért" a harctéren tanúsított 
halóltmegvető hősiességét; ezért 
irántuk mélyen érzett háláját és 
elismerését kifejezve, ezt jegyző
könyvébe iktatva, megörökíti és hő 
fohászban kéri a magyarok Istené
nek áldását fegyvereikre, melyek 
immár a magyar harci dicsőség 
régi fényét minden időkre ismét 
ragyogóvá tették.

Hazafiui örömmel emlékezik 
meg a nemzet vagyonáról és 
harcoló fiainak hősiességéhez méltó 
áldozatkészségéről, mellyel vitéz se
regeink leUesültségóvel versenyző 
minden készséggel teljesiti az óriási 
hadiszolgáltatásokat, melyek az 
élet-ha ;ál harc dicsőséges meg
vívásához szükségesek.

Kegyeletes hálával emlékezik 
meg továbbá azon férfiakról, akik 
a király és nemzet közötti béke 
helyreállításával a nemzet önálló 
ságát és fejlődését lehetővé téve, 
képessé tették a nemzetet arra, 
hogy fiainak páratlanul lelkesült 
hadra kelése és az óriási áldoza
tok meghozatalával a viszonyok 
által elkerülhetetlenül reá kénysze- 
ritett titáni küzdelmek megvívásá
hoz szükséges bámulatos erőt ki 
fejthesse.

Büszke önérzettel mutat reá, 
hog már az eddigi dicsőséges küz 
delinek és hozott áldozatok a ma
gyar nemzetnek a monarchiában 
megillető su'yát, értékét és becsét, 
barát és ellenség előtt mindenkorra 
megállapították és az egész világ 
már ma is kényszerült beismerni, 
mire képes a viszályok által nem 
rontott, egyetértő magyar nemzet.

Bizalommal tekint azért a jövő 
elé azon törhetetlen meggyőződésé 
ben, hogy a nemzet áldozathozatala 
és fiainak felülmulhatlan hősiessége 
meg kell, hogy hozzák a méltó 
eredményt és a nemzet és koronás 
királya közötti teljes harmóniában 
elnémultak a még mindig létező 
magyarellenes centralistikus vagy 
foederalistikus áramlatok s a ma
gyar nemzet általános becsüléstől, 
tekintélytől és bizalomtól övezve 
foglalhatja el azt az őt megillető 
helyet, amely nemcsak neki, de a 
monarchia nagyhatalmi állásának 
is érdekében áll.

Elvárja a kormánytól, hogy a 
bekövetkezendő béketárgyalások 
alkalmával a nemzetet a hozott 
áldozatokhoz és nagyságához mél
tóan képviselve, az ország önálló
ságának, fejlődésének, felvirágzá
sának maradandó biztosítékait 
szerzendi meg.

Ezen osztatlan érzelmeinek és 
kívánságainak tolmácsolása végett 
az összkormányhoz feliratot intéz. 

*
A vármegye egész közönsége 

meleg szeretettel ünnepli a törvény- 
hatósági bizottságot tegnapi határo
zata alkalmából, mely méltó a magyar 
vármegyék eddigi hasonló szellemű 
határozataihoz.

H Í R E K .

jíaflbavonulás miatt zárva.
Mind sűrűbben jelennek meg a 

lehúzott üzleti redőnyökön ezek a 
kis plakátok. Nyomtatva vannak. 
Egyforma betűkkel valamennyi. Ugy- 
látszik egy helyen készültek, mint a 
bérbeadó lakást hirdető cédulák. És 
ezzel még jobban uniformizálódik a 
hadbavonult polgár, aki az áruasztala 
mellől ment el a kaszárnyába, hogy 
felcltse a kincstári csukaszürke 
egyenruhát. A közös sorsot példázzák 
ezek az itthonmaradt cédulák nem
csak a szövegükkel, de még a betű
jükkel is. A hadbavonult gondos 
kézzel ragasztotta rá a vasredőny 
hullámzó felületére, amelynek a he- 
gyén-völgyén úgy megsimul, úgy 
megbuvik a fehér papiros, mint a 
gazdája valahol ^valamelyik lövész- 
árokban. Az eső megáztatja, a szél 
kiszárítja, fagy keméuyiti, napraelege 
elsárgitja a fehér papirost, a fekete 
betűk is leraosóduak majd talán róla, 
amikor a hadbavonult kereskedő 
vissza fog térni és felgörditi ismét a 
lecsukott „rollót." S azután ő maga 
lesz, aki Jevakargatja onnan az el- 
rongyolódott papirost, hogy nyoma 
sem marad többé. Nyoma sem marad, 
csak bent az Írópulton, a pénztári 
naplóban, ahol üres sorokkal megtelt 
üres lapok fognak némán beszélni 
arról az időrő1, mig a főnök ur 
hadbavonulása miatt zárva volt. Egy 
uj érdemrendet kellene alapítani a 
tulajdonos hadbavonulása miatt zárva 
tartott üzletek számára és a kitünte
tett festesse cégére a kapott rend- 
jelet. Nem hiúságból, nem kérkedés
ből, de hogy módot nyújtson a 
közönségnek hálája lerovására, el
szenvedett kára pótlására, mert ez az 
ismertető jel örök intő volna, mely
nek bizonnyal miudenki készséggel 
és örömmel engedelmeskednék.

—  Felhívás a polg. fiúiskola ta
nulók szüleihez. Az 1914. XXXVí. 
törvénycikk, mely a nem állami is
kolai tanárok nyugdíjintézetéie vo
natkozik, a t. c. 76 pontja alapján 
minden polg. isk. tanulót az 1914/15. 
tehát a folyó tanévtől kezdve kivé
tel nélkül azaz nyolc korona befi
zetésére kötelezi. A folyó tanév be
hatásainál még a törvény végrehaj
tási rendelete birtokunkban nem lé
vén és igy a 8 koronák beszedése 
ügyében intézkedés nem történt. 
Csak a beiratások megtörténte után 
vettük a um. vallás és közoktatás- 
ügyi miniszter ur 115,000 X|b, számú 

I körrendeletét, mely a 8 koronák be-
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scedósét már a folyó tauóvro is kö* 
telezővé tette, e hónapban pedig 
már sürgető rendelkezés is jött ez 
ügyben a felsőbb tanügyi hatóság
tól. Felhívom tehát ezúton a a ve
zetésem alatt álló polg. fiúiskola 
összes tanulóinak t. szülőit, akár 
tandijfizetők akár tandíjmentesek, 
sőt azokét is, akik évközben kima
radtak, hogy az 1914115. tanévre eső 
8 korona tanuló járulékot nálam 
feltétlenül befizetni szivesktdjdnek, 
hogy az igy befolyt összeget u in. 
kir. adóhivatalának teszolgálthassam. 
Jól tudora, hogy ily súlyos időkben 
a szülők nehezéie esik ily újabb 
megterhelés, de az iskola nem tér
het ki a törvénynek ezen nagy szi
gorral meghagyott rendelkezése alól. 
A folyó tanévben kivételesen íz  
osztály vizsga idejéig adok terminust 
a 8 korona befizetésére. Kertész 
Ödön, a sátoraljaújhelyi polg. fiuis 
kóla igazgatója.

— A Karolineum köszöneté. A
Karolineumban lévő beteg katonák 
eltartásának fedezésére kü dőlt: özv. 
gr. Wallis Gyuláné 150 koronát, 
Tariczky Böske és Pista 4 koronát, 
ezenkívül adott özv, Horváth József- 
né 2 fcüveg befőtt, Székely Irén 
□araucsot, Bacsiszin Gizella tejet. A 
nagylelkű adakozóknak ezúton mond 
köszönetét a Karolineum főuökuője.

— Miért nem fütik a li. osztályú
várótermet? Egy újhelyi polgár a- 
következő panaszos sorok közlésére 
kért fel : Február 17-ón sógornéni, 
nyuglraazott kúriai bíró felesége, 
délután 5 órakor első osztályú jegyet 
váltott Kassára a gyártelepi állo
máson. Feleségem, mint nővére, ki- 
kisérte az állomásra, de miután még 
este 8 órakor sem jött vissza az ál
lomásról, magara is kimentem meg
tudni elmaradásának okát. Nagy meg 
lepetésernre mindkét asszonyot a 
jéghideg előcsarnokban leltem ösz- 
Bzefázva. Kérdésemre, hogy miért 
nem mennek a váróterembe, azt 
mondták, amiről magara is meg
győződtem. hogy az elsőosztályu vá
róterem zárva van, a raásodosztál) u 
ugyan nyitva, de sem fűtve, sem 
pedig kivilágítva nincsen, s miután 
ablaka északra néz, ottan még hi
degebb vau, mint az előcsarnokban. 
Ezt jelentettem az állomási szolgának, 
ki is avval mentegette magát, hogy 
neki nincsen tudomása sem első sem 
másod osztályú utasokról, azért a 
helyiségeket sem nem füti sem nem 
világítja. Miután délután 5 órátói 
fólkilencig hiába vártuk a vonat e - 
iudulását, nőmmel haza jöttem és 
sógornémat ott hagytuk, várakozva 
a vonat elindulására Miután azou- 
ban már nagyon fázott, kénytelen 
volt bemenni a harmadik osztályú 
váróterembe. Hogy mi az ehhez nem 
szokott utasnak a mostani időbeli 
harmadosztályú várótérül, azt feles 
leges leírni. Tudtommal az állomási 
elöljáróság megkapja a feuti helyi
ségek befütésére a fűtőanyagot, azért 
nem értem hogyan lehetséges a 
helyiségeket fütetlenül hág) ni 
akkor araikor azokban az agyonzak
latott közönség több órát kénytelen 
várni a bizonytalan időben induló 
vonatokra.

Menyasszonyi kelengye
bevásárlásnál ajánljuk
Szegő Sándor

áruházának nagy fehérnemű osztá
lyát. Elsőrangú áruk, olcső árak

Nyílt-tér.

Az orosz betörés folytáu előállott 
vasúti áru• és podgyász károk el
intézésére ajánlom hivatalomat.

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

Forduljanak bizalom ual az ősz- 
szes okmányok beküldése mellett 
„Első budapesti reklamáló irodához11, 
tulajdonos : Stermann Ignác Buda
pest, V.t Vilmos Császáriul 66 szám.

Héber uyelvü levelekre is vá.'a 
szolunk.

Zufolgo des lussischen Eiobru- 
ehes entstaudene JVarén und Ge 
pack Scháden lassen Sie druch die 
st*it 23 Jahren bestehoride Uoklama- 
tionsamt : Ignatz Stermann Budapest, 
V., Vilmos Császár-ut 66. eintrviben.

Bei Resultatlosigkeit ganz spe 
senfrei.

Übergeben Sie mit vollen Ver- 
'rauen allé Dokuraente au obigos 
Uuternehren.

Audi hebrüische Briefe werden 
beantwortet.

Császárfürdő Ny“S « n
gyógyhely, a magyar irgalmas rend tulaj
dona. E lsőrangú  kenes hévvlzü radioaktv- 
gyógyforráeai ; m odern  borendozósii gőz
fürdő, kényelm es iszapfürdők, iszapboro
gatások, uszodák külön  hölgyok ős u iak  
részére, Török-, kö- és márványfürdők, 
hőlég-, szénsavas- és villamos-vizfür- 
dők, A fürdők  k itűnő  erodm ónnye, 
h aszn á lta tn ak  főleg csuzos bántál mák
nál és idegbajok ellen. Ivó-kura a lóg. 
zőszorvek  iiu ru tos eseto ib en  s a lte s ti 
pangásoknál. 200 kéeyolm es lakószobái 
Szolid kozolés, ju tán y o s  árak . üyógy-i 
és zonodij n incs. P ro sp ek tu s t ingyen 
és bórm ontve küld

Az igazgatóság

Előfizetőinkhez.
Felkérjük lapunk tisztelt elő

fizetőit, hogy a január hó végen 
lejárt előfizetési dijat lehetőleg 
postafordultával küldjék be, nehogy 
a lap további szétküldésében aka
dály legyen.

Ügyes esztergályosok
állandó alkalmazásra felvétet
nek Prsncz T estvérek  vas
öntöde és gépgyárába Szat- 
máron. A szakmában jártas 
és néhány évet töltött tanulók 
is felvétetnek. Ajánlatok, fize
tési igények megjelölésével, 
fenti cziinre küldendők.

Marx Email
padlófénymáz

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

Egyedüli raktár Saujhelyben
Ifj. Klein Jakabnál

jtiai távirataink.
A m in isz tere ln ö k ség  sa jtó o sz tá ly é n a k  h ivata los  

k ö z lé se i.

Hóesés a Kárpátokban.
Előrehaladtunk a Dnyeszternél.

Budapest, lebr. 25.

Az osztrák-magyar vezérkar jelenti:

O rosz-L en gyelországb an  nincs v á l
to zá s .

N yugat-G aliciában eg y ik  harci csoportunk  
e lő re tö résév e l G ribowtól k e le tre  a z  o ro 
szo k tó l n éh án y  tá m a szp o n to t ragad ott e l. 
5 6 0  oroszt fo g ly u l e jte tt é s  6  g ép p u s
kát z sá k m á n y o lt.

A K árpátokban ism ét e rő sen  es ik  a  
hó, am i a harci te v é k e n y s é g e t  b efo ly á so lja .

A z  általános h e ly z e t n em  v á lto zo tt.
A D n yesziertő l d é lre  fo iyó)U tközetben  csa 
pataink  tá m a d á sa  s ik eresen  ha lad  
e lőre . F olyó hó 2 2 -ik i é s  2 4 -ik i har
cokban 10 t isz te t  s  3 3 3 8  főnyi le g é n y sé g e t  
elfogtunk. Bukovinába nincs v á lto z á s .

Hőfer a ltáb orn agy ,
a vezérkari főnök helyettese.

Egy orosz varerőd eleste.
Újabb nagy hadizsákmány.

A nagy főhadiszállásról hivatalosan jelentik :

Berlin, lebr 25.

A keleti hadszíntéren a Niemen, Bobr és Narew 
mentén a harcok tovább folynak. Prasznis vár- 
szerüen kiépített várost tegnap kelet-Poroszországi 
tartalékcsapatunk szívós harcok után rohammal 
elfoglalta, több mint 10,000 hadifogoly, több mint 
20 ágyú, 1 nagy gépfegyverraktár és igen sok 
hadiszer jutott kezünkre.

Visztulától északra egyéb harcokban legutóbbi 
napokban 5000 oroszt ejtettünk foglyul. Lengyel- 
országnak Visztulától délre eső részében az oroszok 
ötszörös túlerővel végrehajtott támadás után el
foglalták Bilinowtól délkeletre eső Mogily külső 
erődöt, egyébként nincs újság.

Megemlítésre érdemes, hogy az 57. orosz tartalék
hadosztálynak Augusztovnál elfogott parancsnoka 
német tisztektől azt kérdezte, igaz-e, hogy a németek 
által ostromolt Antwerpen nemsokára el fog esni, 
midőn aztán felvilágosították őt a nyugati had- 
szintéri helyzetről, nem akarta elhinni, hogy a 
német nyugati haderő francia földön áll.

A franciák kétségbeesett támadása
Berlin, febr 25.

A nyugati hadszíntéren Champagnéban az 
ellenség folytatta kétségbeesett támadásait, amelyek 
azonban ép úgy, mint az előzőek, hadbavetett nagy 
erők ellenére is legcsekélyebb siker nélkül maradtak. 
Különben nevezetesebb jelenteni valónk nincs.
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Országos
é rdek
hogy az idei termés fényesen sikerüljön, kötelessége 
teha't minden földbirtokosnak a tavaszi vetést ideje
korán kártevések ellen megvédeni. A vetőmagnak el
lenségei : a varjuk, egerek, hangyák és az üszők, melyek 
ellen biztos védelmet nyújt a kitűnő

CORBIN
csávázó-szer, mely 8 év óta bevált, miként azt tudo
mányos intézetek, valamint gyakorlati gazdák: alapos 
kísérletei hitelesen bizonyítják. A Corbin nem befolyá
solja a vetőmag csírázó képességét! Búza, rozs, árpa, 
zab, kukorica,, répa, kender, konyhavetemény stb. 
magjainál alkalmazható egyaránt kitűnő eredménnyel. 
A Je len leg  d rága k ék k ő v e l v a ló  c sá v á zá s, 
m ely  csak  Ü szők e llen  v éd , te lje sen  j e l 
m aradhat.

Megrendelések idejekorán lehetőleg ' azonnal esz- 
közlendők, mert a vasúti szállítás számos vonalon aka
d á lly a l jár.

Rögtön küldünk árajánlatot, (igen egyszerű) haszná
lati utasítást és bizonyitványmásolatokat^érdeklődőknek

D r. K E L E T I  és  M U R Á N Y I
v e g y é sz e t i  gyára  Ú jpesten ,

valamint a főelárusitó:
Ifj. Klein Jakab Sátoraljaújhely

1  l e p i  i l l á m  b n t  t e m i í j l í M á i

niiírezios l i - é i i  d . ii- 3 é r a k o r  s a já t  h iv a ta lo s  k l v i s é g é k n  ÍJ

melyre a t. részvényeseket ezennel meghívjuk.

A közgyűlés tárgyai:
1. Az igazgatóság és felügyelő-bizottság jelentése.
2. A zárszámadások előterjesztése.
3. A tiszta jövedelem fölötti határozat és az osztalék 

megállapítása.
4. Hitelesítők kijelölése.
5. 3 felügyelő-bizottsági tag választása.
6. A fölmentvény fölötti határozat.

Sátoraljaújhely, 1915. február hó 15.

Tisztelettel értesítem a m. t. közönséget, hogy a

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

B l u m e n f e l d  J  e n ő

Ajánljuk a t. építő, építész és raészkereskedő urak szi
ves figyelmébe az általunk kizárólag fával égetett, teljesen 
kőmentes

1. rendű darabos meszet,
mely kiadós voltánál fogva az összes hazai termékeket felül
múlja.

Levélbeli megkeresésekre azonnal válaszolunk, távirati 
megrendeléseket elfogadunk.

Bankegyesület részvénytársaság 
Zemplén-£adantóczi mész- és agyagipar

telepe Sátoraljaújhely, 
Sürgönyeim : Bankegyesület. Telefon 32.

m

Lakás kiadó.
Dobó utcza 1. számú házban 

1 kétszobás lakás Uvegvcrendával 
május 1 -tői kiadó.

Bővebbet Beltyna lestvérek-nél
Felelős szerkesztő: Landesmann Mik

Kazinczy-utcza 5 sz. alatt 
az emeleti m ájus h ó  1-től,
a földsznti lakás azon n a l 
kiadó.

Bővebbet! R osenberg  
Sámuelné Kazinczy-utcza 5 sz

Klein József
szobafestő tapétázó és mázoló
Saujhely, Rákóczi-u. 63.

1-ső rendű modern kivitel, 
legfinomabb bel- és kül

földi anyagok.
Telephon 22. sz.

Mindennemű használt

z s á k o k a t
(kivéve pamutzsákokat) LEG
MAGASABB ÁRON vesznek:

Berger Testvérek,
Budapest, V. honvéd-utca 29.

Nincs étvágyam.
a fajéra fáj, rosszul érzem ma
gara. Ezen rosszullétnek legin
kább gyoraorrontás vagy az 
elégtelenül működő emésztő

szervek az okai.
Ezen panaszok folyton hallhatók, 
ha nem használja rendszeresen a

X aiser-jéle fodormenta

Hosszabb használat esetén ki
tűnő háziszer étvágytalanság, 
gyomorfájás, fejfájás, gyomor

sütés és szájszag ellen.
20 és 40 filléres csomagokban 
kapható: Widder és Kardos 
eyócyszertárában és Hrabéczy 
Kálmán drogériájában Sátoralja
újhely, Kronovits Miksa gyógy
szertárában Nagymihály, Fábián 
Arnold gyógyszertárában Ho- 
raouna és Hazay Géza gyógy

szertárában Tőketerebes.

FAELADÁS.
1záz ’J)
a l -  &

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

Fáy Ödön,
őrnagy.

Nvontatott Landesman Miksa é> Társa könyvnyomdaniaDan Sátoraljaujehly.
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