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fifjmiSFi
alusznak a barázdák a márciusi 
égboltozat alatt. Még merevek, 
komorak s nem tndják, hogy a 
magasságból elindult az a nap
sugár, amely a mellükben pihenő i 
maghoz igy fog szólni : ébredj 
föl, itt a tavasz, indítsd meg éle
tedet, az emberek sóvárogva vá
gyakoznak utánad. Nem, azok a 
barázdák, amelyek a magyar sí
kon, dombon, lejtőn pihenő barna 
kígyókként leküsznek egymás inéi 
lett, nem tudnak még a tavasz 
közeledetéről és nem tudnak ar
ról sem, mennyi aggódással meg 
reménykedéssel fordulnak feléjük.

Hiszen máskor is szivdobogva 
lesték nagy titkukat, milyen ka
lászt küldenek ki magukból : dú
sát, nemeset, áldottál ? — avagy 
Isten őrizzen : soványát, fonyad- 
tat, szorált szemüt ? De ma száz
szoros borongással epekednek 
íeléjük: nem hagyják-e cserben 
azokat, kik bennük hisznek, nekik 
áldoznak, magukat, édes gyerme 
keiknek tekintik.

Nemcsak a falu zarándokol 
hozzájuk és kérdi tőlük : mi lesz 
velünk, mi lesz veletek ? A város, 
az ország, az állam, a király : 
mind azon töpreng ma, megnyi- 
lik-e a föld az idén és kiadja-e 
kincsét, kiadj a-e úgy, hogy har
coló és itthonmaradt fiai dereka
san befejezhessék a magukra vál
lalt munkát.

Mit kell tennünk, mit kell. 
művelnünk, hogy ez megtörtén-: 
jék ? Asszonyok loglalják-e el a 
férfiak helyét, öntsük-e ki a fo
golytáborokat a mezőkre, köz
munkák és állami magkiosztás 
utján fokozzuk-e a termést, a 
kérdésekre mielőbb szabatos fe
leletet kell adni. Sok beszédre 
és okoskodásra már nincsen idő. 
Olyan időket élünk, hogy nem! 
beszélni, hanem tenni kell! Ne 
járjunk ezzel is úgy, mint az 
élelmiszerdrágasággal, amelynek 
megoldásához későn lógtak hozzá. 
De mig az élelmiszerdrágaság 
csak seb a testünkön, addig az el
hibázott termés halálunkat okoz
hatja.

De félre a csliggedéssel! Mi
ként a magyar fiuk vitézsége fel- i 
tartóztatja az ellenséget, úgy az! 
itthonmaradottak szorgalma Isten 
segítségével biztosítani fogja az í 
idei termést és azzal népünk 
megélhetését a háború nehéz 
napjaiban.

A zem plén i sző lő sgazd ák  érd ek e.
#

A szakosztályi illés határozatai.
A Zemplén vármegyei gasdasági 

egyesület szőlészeti és borászati szak
osztálya Thuránszky László szak* 
osztáiyi eluök vezetése mellett a 
vármegyeházáu március 26*án gyű
lést tartott.

A gyűlés tárgyai a rézgálic és 
raffia beszeréséuek biztosítása a jég- 
kárkÖlcsÖQ esedékessé vá lőtt rész
letei visszafizetésének lehető kito- 
ása s a fenyegető muukáshiáuy 
kérdése voltak.

Több felszólaló előadásából 
megállapítható, hogy rézgáűc a bel 
földön is megfelelő mennyiségben 
vau, de illetéktelen egyének (állí
tólag módos galíciai menekültek) a 
rézgálicot összevásáro ták, ezutou a 
gazdákat most kiuzsorázui akarják. 
Illetékes helyről megállapítást nyert, 
hogy Ausztriában de főleg Németor
szágban kebő mennyiségű rézgálic 
vau s a kormány gondoskodni fog 
arról, hogy a szőlősgazdák méltá
nyos áron kapjanak rézgálicot és 
raffiát. A szakosztály felír a kormány 
hoz, hogy 1 6  zoaggon rézgálicot bo
csásson a zemplénvármegyei szőlészeti 
és borászati szakosztály rendelkezésére, 
össztíratja a Tokajlu-gyalja szükség
letét s egyben figyelmezteti a sző
lősgazdákat, hogy ne üljenek fel az 
uzsorások vészkiáltásainak, óvakod
janak a közvetitőakel bárminő alkut 
kötni.

A jégkár visszafizetésének kér
désében a szakosztály kérelmet in
téz a kormányhoz, hogy azon gaz
dákkal szerűben, kik fizetőképtelen
ségüket igazo ják, a jégkár vissza
fizetésére haladékot engedélyezzen.

A rauukásbiztositás ügyében a 
vármegye főispánja utalt a katonai ha
tóság közismert intézkedésére; jelezte, 
hogy Sátoraljaujhe'y, Sárospatak és 
Tokaj szőlősgazdái kellő mértékben

el lesznek l itva rabmu'ikásokkal. De 
| de felhívta a szőlősgazdák figyel*
! inét a Varannón és Tő&eterebesen 
' ü hdlyezett, mintegy 00ÜU lélekszá
mút kilövő felvidéki kite epitett la
kosságra, amely lakosság esősorban 
a zempléni gazdáknak all rendelke
zésre.

Azon szőlősgazdák, kik e kite
lepített lakosságot foglalkoztatni 
óhajtják, sürgősen — 4—5 nap alatt 
— jelentsék be ez irauybaui igé
nyüket u vármegye alispánjánál. 
Egy férfi munkás átlag 3 egy női 
munkás L kor. 50 fillérbe kerti 
naponként s dolgozik napkeltétől 
napnyugtáig.

A szakosztály köszönettel vette 
a varmegye főispánjának értesíté
seit s több o dalról elhangzott fel 
szó alások ultin elhatározta, hogy 
Kérelmet iutéz Felsősuagyarország 
kormánybiztosához a korcsmáknak 
vasár- és üuuepuapokoii leeudő zár- 
vatartása iránt. Felkéri a községi 
elöljárókat, hogy a kormánynak & 
dolgozni nem akaró hadsegélyzettek 
elten kiadott rendeletét a legszigo
rúbban hajtsák végre. S felkéri vé
gül a lelkész urakat, hogy a szó- 
szÓKrői oktassak ki a uépet, hogy 
milyen hasznos és hazafias cseleke
detet  teljesít az a munkás, ki ma 
kettőzött szorgalommal munkálkodik.

Szőlősgazdák figyelmébe. A föld
mi velcsügyi miniszter 150 koronás 
arban megfelelő mennyiségű róz- 
gá icot bocsátott a vármegyei gazda
sági egyesület rendelkezésére. A 
sátoraljaújhelyi hegyközség tagjai 
Kiucsessy Péter hegyközségi eluök- 
uói rendelhetik meg rezgá ic-szüKség- 
letüket. A vidéki megrendelések fel
vételére a gazdasági egyesület Illés• 
hazy Endre egy. tagot kii di ki a 
Tokaj Hegyalja községeibe, lilésházy 
Szerencsen és Legyesbényén április 
1-én, Ondón, liatkáu, Tállyán és 
Mádon április 2-áo, Taicalon és 
Tokajban április 3 án, Bodrog- 
kereszturban, Kisfaludon. Szegibou 
és Erdőbéuyén ápri.is 4-át>, Olasz- 
liszkán, Tolcsvai! ápri.is 5 ón, Sáros
patakon ápri is 6 áu fogja, mindenkor 
a községházán, a rendeléseket fel
venni.

Külbirtokosok Thuránszky László 
szakosztályi elnöknél Írásban tehetik 
meg rendelésüket. A reudelt rézgálic 
ára a rendelés után legkésőbb 8 uap

alatt a Zemplénvármegyei Gazdasági 
Egyesület pénztáránál (Sátoralja
újhelyi Takarékpénztár) befizetendő.

Megint huhognak
a baglyok.

*
M unkában a z  újhelyi

vészh irterjesztö k .
Az a fájdalmas és kétségtelenül 

mindnyájunkat megrendítő hir, amely 
Przemyslnek, erős várunknak el- 
ostérői számolt be s amelyet még 
még fájdalmasabbá tett a várban 
volt nagyszámú katonaságunk sor
sáról kiadott hivatalos beszámoló: 
ismét felvirágoztatta a legundokabb 
háborús typusok egyikót: a vószhir* 
terjesztők cseppet sem tiszteletre
méltó osztályát.

Erről a kiállhatatlau népségről 
már-már örömmel konstatáltuk, hogy 
kiveszőfélben van. Úgy látszott, 
hogy azok a tapasztalatok, melyeket
az orosz betörések alkalmával sze
reztünk, végre is mindenkit meg
tanítottak arra, hogy egy egy ked
vezőtlennek látszó hadiesemény 
után uem keli mindjárt a világ vé
gétől reszketni s annál kevésbbé 
szabad a gyávaság rémképeit mint 
való tényeket hirdetni s ezzel a 
nyugodlabbak idegeit is felizgatni.

Most azonban ismét feivirágoz* 
tak a vész és állhirturjesztők, 
akik sötét arccal járnak kelnek és 
rémitgetig a gyöngébb idegzetű pol
gártársakat.

Hogy P.zemysl, amely becsület
tel elesett, a háború nyolc hónapja 
alatt túlontúl eleget tett annak, amit 
hadvezetőségüuk várt tőié, hogy a 
kárpáti nagy csatában amely több mint 
2..0 kilóméter fronton folyik apróbb 
bu'lámzások lehetnek ugyao, de a* 
végkimenetel elé a legjobb remé
nyekkel nézhetünk : mindezeket bő
ven és meggyőzően kifejtették már 
a napilapok s ezekről komoly em
bereknek felesleges is beszélnünk.

Nem akarunk tehát ezen a he 
lyen vitába bocsátkozni — nem is 
érdemes, — az újhelyi baglyokkal, 
hanem egyszerűen csak ismételjük) 
amit már többször mondottunk, tje 
aminek a hangoztatására most is
mét szükség van, hogy ez az eljá
rás nemcsak ostoba de hazafiatlau is.

készítését, valamint 
kitásokat o l c s ó n

p I# <*• /

R A DÓ 0 D 0 N N E Sátoraljaújhely, Kazinczy-utcza 31.
i;apunk mai sz*m a 2 oldnL

ala-
vállal
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Nérauljanak el tehát aCassandrák 
vagy ha erre semmi hajlandóságuk 
nincs, némitsa el őket a hatóság, 
akár a legerősebb eszközökkel is.

A becsületért.
Ezt az érdekes verset' 
mely a hazafias háttér 
melleit arösen helyi vo
natkozású is, Ujhely város 
felfüggesztett polgármes
tere a déli harctérről 
küldötte be.

Idegen föld a derekaljam, 
Szitok-tarlózta gyom a párnára.
Úgy tetszik, mintha végre mégis 
A megváltó nagy csöndet várnára.

Várom? Igen, hisz halni vágyom. 
Várom? Dehogy, hisz biv az élet: 
Nem, nem igaz, hogy minden álmom, 
Hazug álom volt, semmivé lett.

Itt jár a Halál körülöttem,
Sok százezer az aratója,
De én tudora, de úgy kell lenni, 
Hogy az én eltem' Isten óvja.

Ha van Igazság itt a földön,
Ha van bünhődés s fog az átok,
A bosszús Ég láugostorával,
Még visszatérek én hozzátok.

Hozzátok, kufár törpe lelkek,
Kik orvul lestek az igazra,
Hogy a tisztesség tüvis-utján 
Ne juthasson fel magasra.

Hozzátok, céda szédelgői 
A mártir-sorsu becsületnek,
Kik gúnnyal sebzitek a jókat,
Mert igazak s hazát szeretnek.

Kik addig, raig mi szent haragga', 
Vérző fejjel törüuk a gátra, 
Elrejtitek a gyava kclyköt 
Jo biztos heiyre, puha ágyba.

Még visszatérek . . . S akkor újra 
Lobogtatom « régi zászlót,
És hirdetem töretlen daccal 
A hit szavat, a messze szállót.

Hogy győzni fog a tiszta erköics, 
Mert mind a jók parcella forrnak . . .  
S isszuk borát nagy, szent ürömnek, 
Daidaridós ünnepi tornak.

5. Széles ez az utca, de nekem szoros. 
Melodráma. Előadja a menekülő 
orosz sereg. Lovou kiséri egy 
huszár osztály.

ü. Szeretném az orcád csak még 
egyszer látni. Hős költemény 
Magyarország felé fordulva sza. 
valja egy kozák szotnya.

7. Sulvdobás, Rősztvesznek az öss- 
szes 42, és 30.5 cm.-es ágyuk.

8. Csak még egyszer összejönnénk. 
Énekli a szétvert orosz hadsereg.

A zenét az Összes manlicherek és 
gépfegyverek szolgáltatják. Belépti 
dij — tekintettel a töltónygyárak 
nagylelkűségére, kik már előre gon
doskodtak, hogy minden éhező 
muszknuak jusson valami — nincs. 
Jegyek előre kaphatók bármely 
sorozóbizottságnál.

H Í R  E k T

Dr. Chuaovszky — törzsorvos.
A király dr. Chudovszky Móricot, 

a sátoraljaújhelyi „Erz.-ébet" köz- 
kórház igazgató-főorvosát a honvéd
orvosi tisztikarban törzsorvossá ne
vezte ki. Reánk nézve, akik ismer
jük, uapról-napra látjuk azt a 
bámulatosan önfeláldozó, lelkes, 
áldásos munkásságot, amelyet 
Chudovszky dr. a háborús egészség
ügy terén végez s amelyet párat
lanul eredményessé tesz az ő nagy 
tudása, elismert sebészi művészete 
és gondossága: nem meglepetés, 
hanem eiraaradhatatlanul várt ju
talom ez a mágus királyi elismerése 
Chudovszky dr. érdemeinek. A mi 
szemünkben a legmagasabb ki
tüntetés sem emelheti már maga
sabb polcra Chudovszky dr.-t és 
bizonyara az ő végtelen buzgó- 
ságat sem fokozhatja semmifele 
jutalom ; mégis jól esik s a tisztelők 
végteleti hosszú sorában általános 
Örömet kelt a legfelsőbb elismerés
nek ez a szép megnyilvánu asa.

— Kinevezés. A fö dmivelésügyi 
raÍDÍsztt-r a vuügyi műszaki tiszti 
személyzet létszámában Zettin Iguac 
satoraijaujhelyi ktr. főrneruönol hír. 
műszaki tanácsossá nevezte hi.

jyiai távirataink.
A  m iniszterelnökség sajtöosztályának hivatalos

közlései.

Budapest, mire, 29.

Az osztrák-magyar vezérkar jelenti:

A  K árpátokban a harc to vá bb  folyik . 
Te gn a p  a B á n ya vö ig ytő i fek vő  m a ga s
latok  eiien intézett orosz tá m adást több 
m int 6 érái harc után, a z ellenségnek 
n a gy veszteséget o k o zva , visszavertük. 
A  negyedik  lovashadosztály ezredes, é p - 
u g y , m int a z előbbi ütközetben az első 
népfelkelő g ya io g d a n d á r csapatai p éldá 
san harcoltak és véresen visszaverték  a z 
ism ételt tulerős ellenséges előretöréseket.

A z  uzsoki szorostól északra a z orosz 
éjjeli tám adások állásaink le g h a ta lm a 
sabb füzén m egtörtek.

A  délkeSetgaliciai harcvonalen á g y ú - 
harcok voltak. A z  orosz erőket, m e lye k  
Zaleszczykifől keletre Srcyesferen át előre 
törte k, heves harc után a fo lyón át vissza
vertük.

O rcsz-Len gye lo rszá gb a n  és N yu g a t- 
Caliciában heiyenkinf ágyuharc volt.

Lengye lországba n  Rososina m ellett 
az oroszok éjjeli tám adása teljesen m e g 
hiúsult.

Hőfer a ltá borna gy,
a vezérkari főnök helyettese.

Kluck tábornok megsebesült.
S bar itt vagyok, hol a ha-alu&k 
Meny dörgő torka zeng uz ormou. 
Gazirlo muukam' — él az lsteu I — 
Majd folytatom két kezzei otthon.

Farkas Andor.

f i  h a r c té r  hum ora.
A legutóbbi idoütu divatossá 

Vált humoros „meghívok" közölt a 
legsikerültebbek egyike az alább 
következő, melyet egyik olvasóm* 
kapott bouved hozzaiartozojat )i : 

MEGHÍVÓ
vz északi harctereu KÜ*.do 39-ik 
houvéd-gyaloghadosztaiy iegeuysóge 
által a háború 250. n<.pjau rende
lendő zártkörű üumpeiyre.

Műsor :
Nyitány. Előadják az összes 
tarackagyuk.
Ha ki tudnám panaszolni maga- 
mát. Mouoiog. E őadja a X 
orosz hadsereg parancsnoka. 
Elkésett karácsonyi csomagok ki 
osztása. Segédkeznek az összes 
sebvere haubiizok.

4. Hegyen ülök busán nézek le róla. 
Kupié. Énekli a kárpáti orosz 
spregek parancsnoka, 

fblílűs szerkesztő: Landesmann Miksa

1.

3.

— Kinevezés a bíróságnál. Az
igazsa^ü^y miniszter dr. Racz Kai 
mán saior- jaujhelyi ügyvedjeid tét a 
satora jau,helyi kir. törvényszékhez 
jegyzőve uevezte ki.

— Leghasznosabb szőlőtrágya
a dús is m i.y iáriáimu debreceni szárí
tott és nyers fakói.. Garauta.t legmy 
fosztor es hanum tarta.ómmal. D-b 
reCeubő minden állomásra Watgou 
számra, a fo.dmüvelesügyi miniszteri 
rendelete alapján azonnal mega iit ; 
ható. Még nem késett cl, ha tavaszi 
szükséglétét azonnal megrendeli. A 
fakaiiai trágyázott szőlő kétszeres 
termést hoz és & betegségeknek job 
bán eiieniai . Kizárólagos el.ru n■. 
Kiár Andor és Társa Részv. Társ. 
Debrecen nova megrendelések és 
kérdözüsködések intézendők.

— Ki tud róluk? Tysowszky Si
mon aki jelenleg a katonaságnál 
teljesít szolgálatot, a galíciai Siau- 
kiban volt tanító. Mikor bevonult a 
katonasághoz, feleséget és négy 
gyermeket hagyott otthon. A muszka 
invázió tudvalevőleg még az első 
betörós alkalmával elborította Sian- 
kit is. Ettől az időtől kezdve 
Tysowszki semmi hirt nem kapott a 
csaladjáról Most úgy hallotta, hogy 
felesége és gyermeki valahol Zem
plénben tartózkodnak. A szegény 
ember tehát ezuion kéri fel mind
azokat, akik valami útbaigazítást 
tudnak esetleg adni családja hollétére 
nézve, tudassak azt lapunk kiadó
id v» fal á v aü ^

Nyomatott Landesman

Berlin, márc 29.

A nagy főhadiszállásról hivatalosan jelentik :

A nyugati hadszíntéren a nap egész nyugati 
arcvonalon meglehetősen nyugodtan telt el, csak 
az argonnei erdőkben és Lotharingiában folytak 
kisebb reánk nézve sikeres harcok. Kluck táborno
kot hadserege elől lévő állásainak megtekintése 
alkalmával egy schrapnellövés könnyen megsebesí
tette, állapota kielégítő.

in t
Berlin, márc 29.

A német nagyvezérkar közli :

A keleti hadszíntéren Tauroggent csapataink 
rohammal bevették, 300 oroszt elfogtunk. Virhal- 
lenkovni vasút mentén az arcvonal egyharmada 
Pulviszkinél az oroszok legsúlyosabb vesztesé
gei mellett összeesett. Krasznapol környékén 1000 
oroszt elfogtunk, köztük egy század gárdaulánust 
lovastól, 5 gépfegyvert zsákmányoltunk.

Ciechnortól északnyugatra az oroszok egy tá
madását visszavertük.

Miksa e« Társa könyvnyomdamaDan Sátoraljauiehly.
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