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jjessenyey István
Elhullanak legjobbjaink a hosz- 

szu harc alatt.
A megpróbáltatás esztendeje 

nemcsak a harcmezőn szedi áldo
zatait; véres kezével belenyúl a 
templomba is és kiragadja onnan 
a papot, a legméltóbb, az igazi 
papot,

Ez a pap a maga fehér lelké
nek a mintájára építette ki azt a 
fehér templomot — a mi nehe
zen fejlődő városunkban szinte 
példátlan erellyel, gazdasági és 
művészi érzékkel.

Ez a templom az Ö szobra is 
marad.

Bessenyey István ércakaratá
val, kristály jellemével annyira ki
magaslott az átlag emberek közül, 
hogy a körülötte állok nem is 
veték készre a szemében égő tüzet 
Ezt csak az látta, akihez lehajolt.

És nem szeretett hajlongani. 
Szilárd gerince csak az oltár előtt 
hajoltt meg — meg ott, ahol se
gíteni kellett.

Érezte, hogy talpig ember, 
szívvel lélekkel pap, iz2Íg-vérig 
magyar. Ez a büszke önérzet 
tette szinte a makacsságig önál
lóvá, dacosan függetlenné.

A szegényeket istápolta, a 
kétségbeesetteket atyai melegség- j 
gél vigasztalta. A lelkek mostani 
világrongésében is mennyi csüg
ged ő roskadó hitet erősített meg 
az Istenbe vetett bizalom nyu. 
godt bölcseségével !

De a hatalmasok közt begotn 
bolkozott. Az előszoba légkörét 
nem tűrhette. Vaserejü keze a 
cifra kilincset nem birta lenyomni.

A fórumon pedig úgy kiegye
nesedett, mint a cédrus ; az igaz 
ügy tüze olyan lángot vetett a 
szemében, hogy a kortesérdekek 
sápadt bolygó fényei szégyen
kezve bújtak el előle.

Azt mondta U, hogy betörhet 
ide az egész orosz hadsereg, nem 
hagyja el a plébániáját. Csak ak
kor, megy el, ha kényszerítik.

Kényszeritették. Elment.
A  feltámadás ünnepén sok 

halálrasebzett hős száll ki a Kár
pátok közül az égfelé. Es innen, 
a Kárpátok aljáról hozzájuk csat
lakozik egy fehér lelkű, fehérhaju 
pap. Ő is harcból jön és jó har
cot vívott. Ot is megvérezték, 
mert az igazságért küzdött. O  se 
adta meg magát egy percre sem 
( j  is hős volt.

Az ősz papot körül veszik a 
vérei harcosok . . . .  Száguldanak 
felfelé a fekete paripák és egy 
egy fehér galamb lebeg közöttük.

Ambrózy Agoiton

Életrajza.
Bessenyey István szül. Király- 

hülraecen 1857-ben. Iskoláit Sátora'- 
jaujhelybeu, majd Kassán végezte. 
Pappá szenteltetett 1880-ban. Három 
évi káplánkodása után a raonoki plé
bánia javadalmat nyerte el, ahol 25 
évig működött. Buzgó lelkipásztori 
működése által plébániáján példaszerű 
hitéletet teremtett, de amellett nem 
feledkezett meg híveinek anyagi 
érdekeiről sem. Fogyasztási és hitel 
szövetkezetét alapított, amelyeknek 
ügyeit mindvégig nagy ügybuzga- 
iomrnal vezetett. Érdemeinek mól- 
tánylásképen 1900-ban a nagykiter- 
jtdésü tokaji esperesi kerület alospe- 
reséve neveztetett ki. Működésének 
súlypontja az időt tekintve Monokra 
esik, de életének koronája mégis az 
a 7 eszteudő volt, amelyet a sátor
aljaújhelyi plóbáuia ólén töltött,

Midőn a sátoraljaújhelyi p:é- 
báuia 1908. évben elárvult, az illeté
kes tényezők oly férfiút kerestek» 
akinek működésében elég garancia 
van arra, hogy az egyházközség óv 
tizedek óta húzódó, mugoldásra váró 
kérdéseit rendezni fogja. A válasz
tás Bessenyey Istvánra esett. Nem 
is csalódtak benne. 11)08. tavaszau 
foglalta el uj hivatalát s a követ
kező évben mar valóra váltotta uj 
híveinek régi óhajtását, mintegy 
200 ezer korona költséggel renovai- 
latta és kibovittette a regi, szűknek bi
zonyult, szegényes templomot. Köz
ben rendezte az anyagi zavarokká 
küzdő r. k. elemi iskola ügyeit. 
1912 ben lehetővé tette a Katii. Kor 
uj Kurhelyiségóuek felépítését. Az 
istentiszteletekben uj reudet hozott 
be, általában a hitélet emelését 
célzó sok üdvös újítást tett. Foglal
kozott egy Kálvária építésének gon
dolatával is, sajnos azonban, hogy 
úgy ebben, mint sok más szép ter
vének keresztülvitelében a kérlelhe
tetlen halál megakadályozta.

Közügyekkel csak annyiban fog 
lulkozott, amennyiben azt állása ok- 
vetetleuül megkövetelte. Nem akarta 
energiáját szótforgacsouii ; tudta, 
hogy a feladatok, amelyeknek me ,̂- 
o'dására vállalkozott, egész embert 
kivánuak. Egyházi és iskolai célokra 
életében sokat áldozott. Monokon 
aránylag csekély jövedelméből külön
féle közcélokra kb. 18,090 koronát 
fordított.

Sokat áldozott az újhelyi tem
plomra, amelyet folyton ékesített, 
Minden évben meglepte híveit va
lami uj felszereléssel, Oltárral, ke- 
resztelőkuttal stb., amelyek nem
csak az ő müizlését, hanem az ő 
bőkezűségét hirdetik. E mellett a 
katholikus kört évenként 500, a rk. 
elemi iskolát 400 korouával segé
lyese. Tette pedig mindezt oly sze
rényen, szinte titkolódzva, hogy még

legszűkebb környezete is alig tu
dott róla. E nagystílű jótékonysá
gával magyarázható, hogy apostoli- 
asau egyszerű életmódja mellett is, 
mint szegény ember halt meg.

Sátoraljaújhelyi plébánoskodása 
alatt szintén többször felé]a fordult 
felsőbbségének kegye. 1908-ban a 
Szt. Keresztről nevezett c. apát 
1912-ben a sátoraljaújhelyi kerület 
esperese lett, mely utóbbi hivatalá 
bán szintén nagy szolgálatokat tett 
egyházának.

A temetés.
Temetése f. hó 6 áu d. e. ment 

végbe a város közönségének itupo. 
záns részvéte mellett. Már a kora 
reggeli órákban nagy tömegben 
gyülekezett a nép a templom körül, 
ahonnan a temetés történt. A szer
tartás, amelyet Fodor Sándor prelá- 
tus kanonok végzett fényes segéd
lettel, 9 órakor kezdődött. A koporsó 
körül állott Hiszem Kálmán föespe 
rés vezetése mellett a zemplénvár- 
megyei papság nagyszámú kü dőlt- 
sóge és a kerületi papság te'jes 
számban. Megjelentek a hivatal kül
döttségei élükön Meosoer Gyű a fő
ispánnal és a megyei előkelőségek 
közül többen. — Az egyháztauáo-\ 
Katho ikus Kör, a katholikus Nővédő 
egyesület s a különféle társulatok 
testületileg, .észben zászlók alatt 
vonultuk fel. Az engesztelő szt.- 
tnise áldozat után, melyet Gruska 
Lajos pápai kamarás celebrált, e 
papság uevében Mayer G tyza erdő 
Horváti plébános, az egyháztanács 
□evében dr. Hornyay Béla parenálta 
el kegyeletes szavakkal a nagyera 
lékü halottat. — 11 óra tájban iu- 
dult el a végtelennek látszó teme
tési menet. A rend fenntartásáról a 
Bajusz József vezetése a att kivo- 
□ult polgárőrség gondoskodott, pél
dás energiává'.

A teraetőban újabb beszentelés 
után Dómján Elek mondott a Zem- 
plénvármegyei Közművelődési Egye
sület nevében mély hatást keltő bu- 
Caiiztatót.

A szertartást a rnonoki hívek 
megható gyászóneke fejezte be, 
amely utau megillefŐdve voou’t 
szét a gyászoló hívek serege, kiknek 
kegyelete sokáig fog virrasztani ha' 
hatatlan emlékű, j Sságos lelkipász
torunk sírja felett 1

Halála.
Bessenyey István már hosszabb 

idő óta betegeskedett. R»gi torokbaja 
kiújult, azonban eunek nem tulajdo
nított semmi fontosságot, mindaddig, 
mig kínzó fájdalmait már a ig birta. 
A múlt hónapban aztán a Bajor-féle 
budapesti szanatóriumba ment, ahol 
operációt végeztek rajta. A miitét 
azonban csak rövid ideig tartó eny
hülést hozott fájdalmaira. A fájdal-

Lapunk mai száma 4 oldal.
/

inak napról-napra fokozódtak, mig 
most a halál meg nem váltotta min
den szenvedéstől.

A részvét.
Halálának híre megyeszerte 

fájdalmas részvétet keltett. A nép
szerű főpap halála mélységes gyászba 
borította nemcsak híveit, de mind
azokat, akik vele az életben valaha 
is érintkeztek. Ravatalát egész ko- 
szoru-erdő borította. Koszorút küld
tek :

1. Drága jó fiamnak édes anyád.
— 2. Felejthetetlen lelkipásztorunk
nak a r. k. egyháztanács. — 3. Sze
retett vezérünknek a saujhelyi r. k. 
esperesi kerület papsága. — 4. Jó
tevőjének hálás kegyelettel a satora'ja 
újhelyi r. k. olvasókör. —ö. Tiszte
lete jeléül a kegyesrendi társház. — 
(3. A Nagyérdemű lelkipásztornak 
gróf Wallis Gyuláué. — 7. Mély 
fájdalommal búcsúzik Ernő (főgond
nok). — 8. <Mély tiszteletük jeléül 
Ambrózy Nándor és családja. — 
9, A viszontlátásig imádkoznak ér
ted szerető káplánjaid. — 10. Sze
retve tisztelt elnökének hálás kegye
lettel a saujhelyi nővédő egyesület.
— 11. Feledhetetlen, vezérmunkásá
nak a Zemplénvármegyei közműve
lődési egyesület. — 12. Hálás ke
gyeletünk kisér az Isten országába 
Vadászy család. — 13. „Beteljese- 
de ti", elvégezted a munkát, mely 
az isteni gondviselés tőled kiváot — 
áldott legyen emléked I Koroliueum.
— 14 Szeretett főigazgatónknak a r.
k. tantestület. — 15. Mély tisztelete 
és részvéte jeléül Keleti JeDŐ. — 
ló. Jóukaró barátjáuak Payer Fe* 
rencz. — 17. Zombory Géza és csa
ládja. — 18. Szeretett gondviselő 
elnökünknek Gondviselés. — 19.
Örömben és bubán lelki atyánk 
voitál Ambrózy Ágoston óa neje. — 
20. Feledhetetlen lelkiatyánknak 
monoki volt hívei. — 21. Alapító
jának hálás tisztelettel monoki hit* 
és fogy. szövetkezet. — 22. Kegye, 
lete jeléül golopi r. k. hitközség.

K o s s u th  l a j o s  
a végső győzelemről.

Kossuth Lajos negyven eszten
dővel ezelőtt elmondta vélemé
nyét a mai világháborúról.

A múlt század hetvenes évei
nek derekán a keleti kérdés, a 
Balkánnépek sorsa, török-orosz 
viaskodás foglalkoztatta Európát, 
Magyarországot érhetően izgatta 
és foglalkoztatta ez a kérdés és a 
parlamentben sok szó esett róla.

Abban az időben az orosz 
rubel egy francia nyelvű kőnyo
matos lapot tartott fenn Magyar- 
országon. Ez a lap azzal vádolta



31. «ám (2) FELSÓMA GYAR0RSZAG1 H ÍRLAP Péntek, ápr ilis 9.

a magyar függetlenségi törekvést, 
bogy az osztrák birodalom pusz
tulása árán akarják a független 
Magyarországot megteremteni. 
Erre válaszolt Kossuth Lajos 1876. 
december 3-án, Collegno di Ba- 
racconeból Simonyi Ernő képvi- 
ielőhöz irt levélben, amelyben 
ezeket mondja :

„Ki kell jelentenem, miként a 
lehető legalaptalanabb, de egy
szersmind legármányosabb félre
magyarázás az általam is vallott 
függetlenségi aspirációkkal akarni 
összeköttetésbe hozni azon néze
tét, hogy Magyarországnak nem 
keli, nem szabad magát a keleti 
kérdésben az orosz politika von
tató kötelére akasztani engedni. 
Hinni merem, hogy annyit ellen
ségeim is el tognak ismerni ró 
lám, hogy sem hazudni, sem 
csalni nem szoktam. S én hatá
rozatán kijelentem, hogy én e 
nezetben igen is osztozom any- 
nyira osztozom, hogy minden ki
gondolható utat s módot, még a 
rettenetes szerencsétlenségnek val
lott háborút is kisebb szeren 
csétlensegnek tartom, mint az 
orosz hatalom növekedésének 
megengedései.

Hanem a nézetemben annyira 
nem vagyok ismeretes politikai 
aspirációim által betol) ásóivá, mi
ként ha óhajtom, hogy e nézet 
döntő körökben is elfogadásra ta
láljon, ezt azon tiszta meggyőző
déssel teszem, hogy ez esetben 
hazánk létérdeket az osztrák di
nasztia létérdekeivel tökéletesen 
szolidárisak.

Én igenis veszélyt iátok ab 
bán hazámra, ha az orosz hata
lomnak (territoriális terjeszkedé
serői nem is szólva) megenged
tetik oly állást foglalni a balkáni 
félszigeten, mely diktatoriális be
folyást biztosit számára azon fél
sziget szlávtaju népeméi és eze
ket a szentpétervári változatlan 
gondolat eszközeivé idomitja le 
egészen az Adriai tengerig : de 
én azt nem kevésbbé veszélyes
nek, sőt mindent (Berlint is) 
számbavéve, még veszélyesnek 
tartom az osztrák birodalomra 
nézve, melynek területén maris 
akadnak, akik az orosz autokra
tát maris uruknak, cárjuknak üd- 
vözölgetik.

. . . bukás esetében — foly
tatja később Kossuth — Magyar- 
ország volna a máglya, melyen az 
osztrák sas megegettetnek. b bi
zony nincsen olyan bolond ma
gyar a világon, aki égő máglyá
nak szeretné hazáját csak azért, 
hogy rajta és bele a sas is el
égjen. Igaz ugjan, hogy a háboiu 
kimenetele mindig kétséges és 
épp azért csak olyan veszély 
esetén kell ehhez nyúlni, mely a 
háborúnál nagyobb szerencsétlen 
ség, _ de én mindent számba
véve, számbavéve az erkölcsi ru
gókat, melyek a szuronyokba lel
ket öntenek, számbavéve azt, hogy 
mire képes a magyar szív, mely

nek lüktetését én ismerem, mire 
képes a magyar kar, ha hazája 
életét kell védeni . . .  és szám
bavéve sok egyebet, én amondó 
vagyok, hogy ha az osztrák ma
gyar monarchia tekintélyének su| 
lyával az orosz hatalom pánszla- 
visztikus terjeszkedésének megáljt 
kiált és az orosz elbizakodás en
nek békés utón nem enged és a 
dolog fegyveres eldöntésre kerül, 
az eredmény nem az lesz, hogy 
az osztrák sas elég, hanem az 
lesz a végeredmény, hogy az 
orosz hatalom Európa szabadsá
gával szemben ártalmatlan ará
nyokra szállittatik le.

*
Ezeket irta Kossuth Lajos kö

zel negyven esztendő előtt, 1876. 
decemberében. A háború elke 
riilhetetlen lett, a végleges ered
mény, melyet Kossuth látnoki 
szemmel megjósolt, most elma
radhatatlan.

fi íémrekviráló renüelelek.
Ismeretesek azon a rendietek, 

amelyeket a kormauy az egyes meg 
határozott femekből készült fel és 
Keszgj artmauyok kötelező bejelen- 
teseroi es egyes femek lefoglalásá
ról a hivatalos lap március har- 
mincadiki szamabau kiadott.

A bejelentés természetesen egy e 
tt meseü aoteiező, eheubeu a letog- 
iaiasi reiideiotek meresseget bizonyos 
mértekben megeoyhitette  a keres
kedelmi miuiszter külön rendeiete, 
amelya a lefoglalásra kötelezett fé
mek egy részét a Eaját üzem feu- 
tartása céljából a tulajdonos saját  
rendelkezésére bocsátja. E reudele- 
tek végrehajtásara vonatkozó intéz
kedéseket a kereskedelmi miuiszter 
mar megtette s az elsőfokú iparha
tóságokhoz irányított körrendeleté
hez a szükséges bejelentő lapokat 
is mellékelte. Az érdekelt ipari- és 
Kereskedői szaMuauak mindenesetre 
erdokÜKbeu vau e reodeietek ala
pos atlanu.iuauy ozasa. Nevezetesen 
a bejeleutes az összes a kereskedők
nél és gyárosokuai taiaiható fel- és 
keszgyarunanyoara kiterjed, holott a 
tefog.aias Csak azokia az anyagokra 
vonatkozik, amelyeket mar február 
6-isan lefoglalt a kormány', s ame
lyeknek most az azóta keletkezett 
es a jövőben termelendő készletei 
foglaltamat), le.

A kereskedelmi miniszter reu 
deieiebeu különös figyelemre érde
mes az a rendelkezés, hogy a saját 
üzemhez, illetve eladaara okvetlenül 
szükséges és a rendeletben megái la
pított részmenny isegek felszabadítá
sán kívül fel vau szabadítva minden 
ezentúl külföldről behozandó kész
let, bármily menuyiségü is legyen 
az, s azért itt a kereskedelemnek 
igen gyümölcsöző vállalkozásul kí
nálkozik az esetleg kipuhatolható 
fémbehozatali alkalmak miuél bősé
gesebb kihasználása. Mindenesetre 
foutos, hogy az ilyen külföldről be
hozott fémek a küldemény beérke

zése után azonnal bejelentessenek a | 
kereskedelmi minisztériumnak, amely 
a fémeket csak a bemutatott beszál
lítási bizonyítványok arányában 
szabadítja fel.

H Í R E K .

— Az egyházmegyéből. A megyés 
püspök Bárdos Antal segédlelkészt 
Perbenyikből Boldogkőváruljára és 
Angyal Géza ujmisést Perbenyikre 
diszponálta. — A megyés püspök a 
sátoraljaújhelyi plébániára április 20. 
határidővel pályázatot hirdet.

—  Tanügyi kinevezések. A megyés 
püspök Veszperóuyi Béla okleveles 
tanítót radi kántortanitóvá. Czier 
Emma oki. tanítónőt pedig Kishutára 
tanítónővé nevezte ki.

— Halálozás. Özv. Sztankóczy 
Gézáné szül. Olchváry Matild márc. 
30 an 63 éves korában Budapesten 
elhunyt. Temetése ápr. 1-óu Miskol
con volt.

— Cenzúrázás Illetékes helyről 
értesülünk, hogy a kereskedelemügyi 
miniszter hozzájárult ahhoz, hogy a 
ásom*—kassa—máramarosszigeti vo
nalon es e vona tól északra fekvő 
területen feladott magán posta- 
KÜ.d inények katonailag ceuzuráltas 
sauak. A levelek nyitva adandók 
postára. Pénzesluvelekbe és csoma
gokba irasbe i közleményt elhelyezni 
nem szabad. Pénzesleveleket nyitva 
Kell a felvevő postaalksuuazottnak 
b tekintés végeit bemutatni. A posta 
utalványok és a szállítólevelek szel
vényeire közlemouyt irui nem 
szabad.

— Hymen. Dr. Síéin Jenő raáv. 
fogalmazó Roth Odussal Bodrog- 
sztrdaheiyeu házasságot kötött.

— Orosz fogságban. Dr. JVeiss 
Artúr 9. honv. gy. t. tart. hadnagy, 
kassai ügyvéd orosz fogságba jutott.

—  A háború es az érettségi 
vizsgák. A no. pia o un. vizsgaterve* 
bi.-u n iui v ai,o....■ ionéul a háború 
miatt. Azon. a uy o.cadik osztályú 
ifjatv, akiseiu sorozo-bizottság Katonai 
szoiga.atra ait.a.masaknak laiait, nem 
tesznea érettségi vizsgát, hanem 
évközben tanúsított tauu mányi ered
ményük alapján jutnak végbizonyít
ványhoz. A többi tanuló júniusban 
rendes vizsgalatot tesz. A katonai 
szo.gaiatra alkalmasaknak talált ifjak 
közül azok, akik évközben gyenge 
eiohaiadast mutattak, vagy eiegteleu 
osztályzatot kaptak, szükebb vizsgát 
tesznek, mely egyenlő értékű az 
érettségivel s ha ezt sikerrel kiállot
tak, szintén megkapják az érettségi 
bizouyitvanyt. Nem felel meg tehat 
a valóságnak az a hir, hogy az 
érettségi vizsgák az idén elmaradnak. 
A ku.tuszmiuiszter egyébkén rende
letben ailapiiotta meg az idei vizs 
gálatok rendjét, amelyek júniusban 
tesznek és most folyik a minisztérium
ban az érettségi biztosok kijeiöiése 
is. — A miuiszteri rendelet kizáróan 
azokat az ifjakat részesíti kedvez
ményben, akik az iskola padjaiból 
a hadsereghez kerülnek. A többi diák 
a rendes időben vizsgázik.

— Nyilvános nyufltázás. A Sátor 
aljaujhelyi izr. Népkonyhához befolyt 
jótékony adományok sorozatának be
fejezéséül adakoztak : Kereskedelmi 
bank 30, dr. Fuchs Dénes főorvos, 
N. N., dr. Kiss Aladárnó Tiszafüred 
20—20, dr. Haas Bertalanné, Fuchs 
Margitka Királyhelmec 10—10, dr. 
Grosz Dezső, izr. orth. isk. III. oszt. 
tanulói 5—5, Szegő Sándorné 4 kor. 
Természetbeni adományok: Szegő 
Sándorné rizs, bab, só, dara, para
dicsom, tojás. Grüuberger Ábrahámuó, 
Ligeti Miklós, Földes Albertné bur
gonya. Szepesi Siraonoó borsó, tojás. 
Waller Aladárnó bab, liszt, tojás. Az 
állandó támogatásért hálás köszönetét 
mond az Elnökség.

— Szabad a táborba csomagot
küldeni. Értesítem a közönségét, 
hogy folyó hó 12-tol 16-ig, tehát 5 
napon át a táborba csomagokat 
ismét fel lehet adni. Ezen 5 nap alatt 
tábori c-omagok a 6, 9, 11, 16, 20, 
22, 25, 28, 34, 37, 39, 41, 43, 51, 54, 
55, 56, 61, 64, 67, 75, 81, 83, 85, 101, 
113, 116, 119, 121, 124, 125, 129, 133, 
136, 141, 145, 151, 168, 170, 186, 187, 
188, 202, 300, 301, 302, 303, 305, 307, 
808, 310, 313, 314, 315, 316, 317 és 318. 
számú tábori postához vehetők fel. 
A csomagok felvétele a következő 
fe.tételekhez vannak kötve : 1. súly 
maximum 5 kg., terjedelem egy-egy 
irauyban 60 cm.-t meg nem haladhat, 
2. tartalom csakis hadi felszerelés és 
ruházati cikkek, szivar, cigaretta, 
doüauy, pipa, szivarszipka, cigaretta 
hüvelyek es beczinmeutes kanócos 
öugyujtószer lehet, 3. a küldemények 
csakis viaszos vászonba, vagy tartós 
ládákba csomagolva vétetnek fel, 
4. miudeu csomagot erős zsineggel 
úgy kell körülkötni, hogy kezelés 
közben ennél a zsinegnél könnyen 
megfogható legyen, 5. a címet naagáu 
a bukoiaton tintával kell ráírni, 6, a 
címnek felső bal sarkára fel keli 
tüntetni a feladó nevét, lakását, a 
felső jubb sarkara pedig „Tábori 
posta" megjelölést. Fel kell meg írni 
a c.miratban címzett teljes nevét, 
katonai rangfokozatút, a csapattestet 
az^iosztáiy megjelölésével, 7. minden 
csomagban tanácsos a cimirat hü 
másolatát elhelyezni, 8. órtékuyii* 
vanitasuak, különleges kezelésnek 
(utánvétel, txpress stb.) helye nincs, 
9. a szaliitóievéire rá kell írni „saját 
veszélyére" megjelölést. írásbeli köz
leményt a szállítólevélre felírni nem 
szabad. A csomagban semmiféle 
élelmiszert nem szabad elhelyezni, 
mert a tábori postákhoz feladott 
minden csomagot a tartalom meg
alapítása végett még a feladás előtt 
felbontanak.

— Ruthön földművesek kitüntetése.
A király Orenyák Mihály pereházai 
községi lakosnak Lizanec Gergely 
akiosi törvónybiróuak és Holonics 
János szászoki községi bírónak — 
mind a három beregraegyei — az 
ellenség betörése alkalmával tanúsí
tott elszánt magatartásuk, illetőleg 
sikeres működésűk elismeréséül a 
korouás ezüst érdemkeresztet a vitéz- 
ségi érem szalagján adományozta/ 
Egyszerű, falusi földmives emberek

POLENAI GYÓGYVÍZ!
T er m é sz e te s  é g v é n y e s  savan yu viz-forrás. K ü lön leges szer  gyom orb a] é s  k ö sz v é n y  e lle n . KitllnG 

'z ll, ig en  Üdítő á sv á n y v íz . Tejjel v e g y ítv e  a  leg job b  n y á lk a o ld é  szer . Borral v e g y ítv e  a  leg jo b b  fröccs.
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önfeláldozó hazafiságát és elszánt- 
ságát jutalmazta a királyi kitüntetés, 
ami külöuösen azért figyelemre méltó, 
mert ruthón emberekről vau szó, 
akiket az orosz propaganda már évek 
hosszú sora óta vallási és pánszláv 
nemzetségi jelszavakkal és agitáció- 
val iparkodott eltántorítani a magyar 
hazához való hagyományos hűségtől. 
Orenyák Mihály, amikor újév uap- 
ján az ottani négy csendőrből és két 
népfelkelőből álló csendőrkülönit- 
ményt százötven főnyi orosz csapat 
megtámadta, fegyvert fogott és 
együtt küzdött a csendőrükkel. Midőn 
az oroszok a csendőrök heves el eut- 
állása folytán abbauhagyta a harcot, 
visszavonultak, Orenyák arra vállal
kozott, hogy felkeresi a visszavonuló 
oroszokat és ősét azzal fenyegetve, 
hogy Pereházáu nagyszámú katona
ságunk vau összpontosítva, megadásra 
szólította fel. Lizanec O.rgely még 
a múlt év szept. havában Alkos 
községbe betért orosz katonaságnak 
az ott összpontositva volt katonasá
gunk számat, elhelyezkedését a leg
nagyobb fenyegetések dacára sem 
árulta el. Holonics János pedig ve
zetőnek önként ajamkozva, csapa
tainkat hosszabb időn at sikeresen 
kalauzolta halálos veszedelemben is.

— A tisztek fizetése. A tisztek 
sorában beállott veszteségek folytan 
gyakran előfordul, hogy egyes tisztek 
rendfokozatukhoz nem arauyos ma
gasabb parancsnokságot vezetnek 
(hadnagy szazadul, százados zászló
siját stb.) Az ilyen tisztek fizetese- 
Dek kerüese kü.öuböző félreértésükre 
adott alkalmat. A közös hadügy
miniszter most, — mint a „Kűiügy- 
lladügy*4 értesül, — egységesen sza
bályozta a kérdést s kimondta, hogy 
ha egy tisztnek a rendfokozataim* 
nem nlő magasabb parancsnokságot 
véglegesen adományozzak, akkor az 
illető tiszt korábbi egy rendfokozat
tal magasabb fizetést húz. Azok a 
tisztek pedig, akik ilyen parancsunk, 
bagót uieigieueseu vezetnek, továbbra 
is a rendfokozatuknak megfeieio 
illetékeket élvezik. Ha azonban ez 
az ideiglenes megbízatás 14 napua. 
tovább tart, úgy szamukra magasabb 
készültségi potdij jár.

—  A varosok — a béna katonákért.
A miniszterelnök iutezkedesere az 
egész ország minden nagyobb va
rosában a jótékony egyesületek köz
reműködésével olyan műhelyt állíta
nak föl, ahoi a béna katonák uj 
foglalkozásukhoz megfelelően kike- 
peztetnek.

—  A tanítók a rekvirálásnál. A
kultuszminiszter leiratban értesítette 
a törvényhatóságokat, hogy készség
gel hozzájárul ahhoz, hogy az orszá
gos rekviralás alkalmából e munka
iatokban a közigazgatasi hatóságok 
támogatásara a lauitók közreműkö
dése igénybevétessék.

—- A kereskedők és iparosok tá
mogatása. A háború következtében 
iusegbe jutott kisebb iparos és ke
reskedő exisztenciák tamogatasa 
érdekében Tisza István gr. miniszter
elnök annak idején akciót kezdemé
nyezett, amelynek során most az 
országos hadsegélyző bizottság na 
gyobb összeget helye-ett a kereske
delmi é8 iparkamarának kiiatasba 
azzal a rendeltetéssel, hogy a fentebb 
említett có ra fordittassók, A kerületi 
kereskedelmi és iparkamara köfcüs
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bizottsága ez ügyben ülést tartván, 
erőmmel és hálás elismeréssel vette 
tudomásul az elhatározást s meg
állapította azokat az irányelveket, 
amelyeket ez ügyben követendőnek 
tart. A segélyezést elsősorban a 
kerület azon vidékén kezdi meg, 
mely a harcvonalhoz legközelebb 
esvén, legtöbbet szenvedett; a se
gélyeket részbeu később visszafize
tendő kamatmentes kölcsön alakjában 
óhajtja nyújtani, a segélyezendőket 
utasítja, hogy a mezőgazdasági mun
kában is résztvenni hazafias köteles 
ségüknek tartsák s a pénzkezelést az 
b nökség előterjesztéséhez képest, 
egyes pénzintézetek s a magy. kir. 
postatakarékpénztár utján eszközli.

— Külföldre szerződni tilos. A 
beiügyraiuiszter leiratban arról érte
sítette a vármegyéket, hogy a hazai 
munkásoknak külföldre való elszer 
ződósét szigorúan megtiltja óss fel
hívja erre a hatóságok figyelmét, 
hogy kövessenek el minden lehetőt, 
hogy a rendeletnek érvényt szerez
ze ntk.

Tilos a vadász-t. A földmű- 
ve'ésügyi miniszter reudeietet adott 
ki, melyben a bulóságokut felhívja, 
hogy a vadászati tilalmat szigorúan 
ellenőrizzék és minden rendelkezésre 
álló eszközzel a visszaéléseket meg
toroljak. Ugyanis a vadászó közön 
seg egy része azztl az ürüggyel, 
hogy eieimiszerliiáuy van, vagy hü._y 
kórhazak részére vadasznak, a va
dászati tiialahuat nem larijak b?.

— A homonnai postáskisasszony 
cipője. A Nyíregyházán megjelenő 
„Nyirvidek*4 c. lapban olvastuk a kö
vetkező erdekes apróságot: A muit- 
korabau súlyos betegen eraezett egy 
un csaladboi szármázó zugstünrer a 
helyben csapaikórhazba, aai eimoa- 
dotia, hogy o.etet a lio uouuai postas- 
Msasszouy cipőjének köszönheti. 11a 
íaszthalatiau megbízás közben ievui- 
.olL cipőjének, a laipa, amelyet az 
lan spárgával kötözött iabtejehez. 
Az Isten Hidege azonban majd meg
vette amin úgy segített az em.iioii 
nouieany, hogy átengedte egyetlen 
pár cipőjét neki és ő maga pedig 
papucsban maradt fűtetleu hivatu 
Iában. A fütirer így is súlyos fagyási 
sebeket kapott, de eleget tenetett a 
sok ember életet megmentő parancs
nak és nem esett áldozatul a zord 
időjárásnak. Azt hiszi, hogy a kis 
asszouy ma is papucsban jurtái, 
mert homouna környékén semmifeie 
lábbelit nem lehet Kapui.

— Leghasznosabb szőlőtrágya 
a dús legenytarianuu debreceni s z á n 
to t t  es nyers J a k u l , .  Garantált íegeuj 
tosztur es kunum tartatommal. Ueb 
receubői mindeu ailomasra waggou- 
szamra, a földművelésügyi miniszteri 
rendelete aiapjan azonnal megállít
ható. Meg n em  k é se tt el, h a  ta v a sz i 
s zü k sé g lé té t a zo n n a l m eg ren d eli. A  
takaiiai trágyázott szoio kétszeres 
termést hoz es a betegségeknek jub 
ball elleutali. Kizárólagos elárusító .• 
Kiár Andor és Társa Részv. Társ. 
Debrecen hova megrendelések e&
kerdezuskődések intezeudós.

Használjunk

hadisegély

póstabélyeget.

fű i távirataink.
A húsvéti kárpáti csaták eredménye. 

10.000 orosz fogoly.
Budapest, ipr. 8.

Az osztrák magyar vezérkar jelenti:

A k ele ti B eszk id ek  sza k a szá b a n  h e 
tek  ó ta  tartós sz ív ó s  harcok a  h ú svéti 
ünnep  a la tt fo ly t csa táb an  érték  e l t e tő 
pontjukat. Az o ro szo k n a k  szü n et nélküli 
tá m a d á sa it fő k én t a  L aborcvölgynek  
m indkét o ld a lán , a h o l a z  e lle n sé g  a  
P rzem ysi a la tt fe lsza b a d u lt h ad erő in ek  
leg n a g y o b b  részét harcba v e te tte , a z  e l 
le n sé g  fe le t te  je len ték en y  v e s z te s é g e i  
m e lle tt  a napokban v issza v ertü k . A n é 
m et csapatoknak és a m i csapata inknak  
a z  e llen tá m a d á sa i a v ö lg y tő l nyugatra  
é s  k e le tre  eiterü lő  m a g a sla to k b a n  több  
erő s orosz  állás e lfo g la lá sá ra  v e z e ttek .
Bár a harcok ezen a z  arcvonalon m ég  
nem  értek végett. A  h ú svéti csa ta  s ik e 
re, am ely csatában m in tegy  1 0 .0 0 0  s e -  
besüietien fogoly és n a g y m en n y iség ű  
hadianyag került kezünkre, k é tsé g te le n .
A  Laborcvőlgytől keletre, a z  erd ős h e g y 
s é g  e g y e s  szakaszában h e v e s  harcok  
folynak.

A  Béikeleli Galíciában h e ly en k én t  
ágyuharc folyik .

O rosz-L erigyelürszágban é s  n yu gat  
Galíciában viszonylag  n y u g a lo m  van .

Höfer a ltá b o rn a g y ,
a vezérkari főnök helyettese

Keleti harctéren nyugalom van.
Berlin, ápr 8.

A német nagyvezérkar közli :

A keleti hadszíntéren a keleti harcvonalon 
semmi sem történt. Az időjárás rossz. Az orosz 
határterületen ez idő szerint az utak feneketlenek.

A franciák nagy veszteségei.
Berlin, ápr 8.

A nagy főhadiszállásról hivatalosan jelentik :

A nyugati hadszíntéren a Maas és Mosel közt 
a harcok tovább tartanak. Vivré síkon Verduntól 
keletre és délkeletre »  franciák összes támadásai 
meghiúsultak. Combres magaslatokról az ellenséget, 
amely egyes helyeken legeiül levő árkunkig hatolt 
előre, ellentámadásban elűztük.

A Selcuse erdőből St.-Midiiéitől északra állá
saink ellen előretolt zászlóaljakat a legsúlyosabb 
veszteségeik mellett ezen erdőbe visszavetettük. 
Aillyi erdőben ismét elkeseredett közelharcok 
folynak. Apremonttól nyugatra eső erdő mellett 
csapataink az ellenségnek, amely sikertelenül tá
madott, utána nyomultak.

A Fiireytől északra eső állások ellen intézett 
négy támadás, valamint Bois de Pretretől nyu
gatra ellenünk intézett két esti támadás az ellenség 
igen jelentékeny veszteségei mellett tüzelésünkben 
összeomlott. A Bois de Pretreben két éjjeli előre
törés kudarcot vallott. A franciáknák egész arc
vonalon szenvedett összes veszteségei ismét rend
kívül nagyok voltak anélkül, hogy csak a legcse
kélyebb sikert is elérhettek volna.

Rethel tájékán egy ellenséges repülőgépet, 
amely Párisból jött, leszállásra kényszeritettük. 
A repőlőgép vezetője elmondotta, hogy a franciák 
a Champagne! csatában szenvedett veszteségükről 
Párisban még semmi sem szivárgott ki nyilvános
ságra. A Hartmanweilkopfeni harcok még tartanak.

lí
l
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Ajánljuk a t. építő, építési és mészkereskedő urak szi
ves figyelmébe az általunk kizárólag fával égetett, teljesen 
kőmentes

I. rendű darabos meszet,
mely kiadós voltánál fogva ai összes hazai termékeket felül
múlja.

Levélbeli megkeresésekre azonnal válaszolunk, távirati 
megrendeléseket elfogadunk.

Bankegyesnlct részvénytársaság 
Zemplén-Iaíamóczi mész- és agyagipar

telepe Sátoraljaújhely, 
Sürgönyeim : Bankegyesület. Telefon 32.
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Tisztelettel értesítem a m t. közönséget, hogy a

K . l e i n  3 ? 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

2  gyári portás egészséges, erélyes, józan, fel
tétlenül megbízható, magyar, német és tót nyelvvel bíró, 
a katonaságtól mentes ;

1 kOVáCS! aki géprészek kovácsolásában és patkó
zásban tökéletes;

3 —4  la k a to s nőtlen, kiváló jó géplakatos — 
felvétetik.

Ajánlatok személyesen vagy írásban a fizetés meg
jelölésével azonnal a Tőketerebesi ezukorgyárhoz 
intézendők.

MODERN Í Z L É S E S

FI NOM

LEVÉLPAPÍROK
egyszerű és elegáns dobozok
ban, sokféle színárnyalatban, 
legkülönfélébb alakokban és 

' mindenféle árban ■—  ■

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 .FE L S Ő M A G Y A R O R S Z Á G I H ÍR LA P" kiadóhivatalában.

IIMMMMIMMII
Felelős szerkesztő: Landesmann Miksa Nvnmatoti Landesman

SALGÓTARJANI 
Kószénhánya Részvénytársulat

széntermékei (szobafütésre és ipari czélokra)

NEUMAN JENÓ cégnél
Sátoraljaújhely

rendelhetők meg. Ugyanott legjobb minőségű apró éc 
durva szemű kétszer mosott kovács szén és koksz 

valamint porosz brlket kapható.
Superfosfát-műtrágya Káli só

ORVOSOK
állítják, hogy köhögés ellen 

legjobbak a

Kaiser-féle
m e l l - U  m i i l l á k

a S fenyővel.

Milliók használják

K öhögés
rekedtség, hurut, elnyálkásodas 
fojtóköhögés és hukhurut ellen 

<e e meghűlés mellőzéséül.
f i i  A A közj. hitelesített orvoelni Ilii magánbizonyitvány
I I I I I I I  kezeskedik a biztos 
V l V V  sikerért. -%-•».

Nagyon jóízű bombon.

1 ninmjL&SO és 401,1 dobiz li <01.
Kaphatok : Hrabeczy Kálmán 
drogériáiéban. k|ncsessy Peter, 
Kadar Gyula. Kardua Zelymend 
ét Etilért Gyula gyógyszertárá

ban Sátoraljaújhelyben. 
Kronovtts Miksa gyogysz. Nagy- 
mihály, Fábián Miauul gyógyse. 
Homonna, Hazay Géza gyögy- 
siorirában löketerebee lolvay  

Imre gyógysz. Nagymihály. I
Marx Email
padlófénymáz

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

Egyedüli raktár Saujhelyben
Ifj. Klein Jak ab n ál

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

I-s6 rendű modern kivitel, 
legfinomabb bel- és kül

földi anyagok.
Telephon 22. sz.

Császárfürdő N,w V.,,{*n
gyógyhely, « magyar irgalmat rend tulaj
dona. Elsőrangú kenes hévvlzü radloaktv- 
gyógyforráeal ; modern berendezésű gő*- 
Fürdő, kényelmes iszapfürdők, Itzapboro- 
gatáaok, uszodák külön hölgyek és urak 
részére, Török-, kö- ét márványfürdők, 
hőlég-, szénsavas- és villamos-vlxfUr- 
dők. A fürdők kitűnő eredménnyé, 
használtatnak főleg csuzos bántál mák
nál és idegbajok ellen. Ivó kúra a lég. 
zőszervek nurutoa eseteiben s altesti 
pangásoknál. 2UÜ kóeyelmes lakószobái 
Szolid kezelés, jutányos árak. Gyógy-i 
és zonedij uinos. Prospektust ingyen 
és bőrmentve küld

Az igazgatóiig

Kazinczy-utcza 5 sz. alatt 
az emeleti m áju s h ó  1-tSI,
a földsznti lakás azo n n a l 
kiadó.

Bővebbet: R osen b erg  
Sámuelné Kazinczy-utcza 5 sz

Jó anyák gondoskodnak arról, 
hogy gyermekeik tápláló és Ízletes 
édes tésztákat kapjanak vacsorára. 
Kevés fáradtsággal, olcsón, kitűnő 
édes tésztákat, készíthetünk Oetkar 
féle pudding-porokkal, melyek kü
lönbözők mint pl. vanília, málna, 
mandula, citrom és csokoládé izek
ben kaphatók s a kicsinyek által 
ujjongó fogadtatásban részesülnek 
Egy 15 filléres puddingpor cso
magból fél liter tej, 2 tojás és i 
dg. cukor hozzáadásával kitűnő 
vacsora készíthető 5— 6 gyermek  
részére. M inthogy pedig a puddin- 
gokat gyümölcsízzel, tejföl nélkfll 
készítjük, ezen szerek kozzák a 
jő izt valam int a tápértékét.

Menyasszonyi kelengye
bevásárlásnál ajánljuk

Szegő Sándor
áruházának nagy fehérnemű osztá

lyát. Elsőrangú áruk, olcsó árak

ÜZLETI, GAZDASÁGI ÉS 
PÉNZTÁRI KÖNYVEK
JUTÁNYOS ÁRON - -  
-------  ===== KAPHATÓK

könyv- és papirkereskedése

B i l i  Sátoraljaújhely. | | | |
Telefon 10 szám.

M ik s i es Társa könvvnvomdí.maDan Sátoraliaujehly.
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