
Ara i 12 fillér.

Migjelen minden szerdán és szombaton este
Kéziratokat vissza nem adunk. 

Szerkesztőség : Kazinczy-utcza 5 
Kiadóhivatal: Landcsmann Miksa és Tarsáná

FŐSZERKESZTŐ:

Dr. HOLLÓ ANDOR
Előfizetési ár:

Egész évre 12 korona, félévre 6 korona. Negyed 
évre 3 korona Egyes szám ára 12 fillér 

Hirdetéseket a legjutányosabb árban közllnk

Az 1915.
A most elmúlt ünnepet újból 

a harci zaj rontotta meg és az 
emberi kultúra és civilizáló leg- 
kilóbb képviselői állig fegyverben 
már a második karácsonyi ün
nepen állottak szemben egymás
sal. — Megnyugvással konstatál
hatjuk azonban, hogy a tavalyi 
és az idei ünnepek között a béke 
és az emberi kultúra érdekében 
is merültek fel jelenségek és 
ezekben a jelenségekben köze
ledni látjuk azt az időt, amidőn 
újból a béke áldásait élvezhet
jük. Ma már a parlamentekben, 
tehát a leghivatottabb helyen, 
szóba került a béke gondolata, 
amiről tavaly ilyenkor beszélni 
még nem lehetett. Az összes nagy 
és döntő jelenségü harctereken 
csönd állott be, legalább is az a 
nyugalom, amely vagy nagy -dön
tések közeledését vagy az ösz- 
ties, további harci mozgalmaknak 
holt pontra való jutását jelenti. 
A küzdelem ma szét oszlik döntő 
jelentőséggel nem biró epizódokra, 
— Lehetséges, hogy ezt a pilla
natnyi elernyedést nagy döntő 
csaták követik, de a mai helyzet
ből arra a megítélésre kell jut
nunk, hogy ezek a nagy döntő 
csaták ma már alig szolgálhatják 
ellenségünk érdekét. A latin-szláv 
négyes szövetségnek jelentékeny 
erőveszteséget jelent a harctér
nek folytonosan erősebb kinyu- 
lása Kelet leié, mert folytonosan 
már meglevő erőiből kell leadnia 
mig a germán turáni négyes szö
vetségnek a Kelet felé való front 
hosszabbodás pedig újabb és 
újabb szövetségeseket jelent.

De a nagy nemzetközi össze
köttetéseknek erőszakos széjjel- 
tépése is mind erősebben érez
teti hatását. Anglia elzárási poli
tikája és a semleges kereskedel
meknek szerződésekkel való meg 
kötélé hovatovább mind több és 
több ütköző pontra vezet és a 
semleges államokat az elé a di
lemma elé állítja, amely állítólag 
Angliát is rábírta a háborúban 
való részvételre. A z  elszakított

év végén.
forgalmi szálak a semlegesek és 
a hadviselő országok között újból 
összenőni igyekesnek és ennek a 
természetes folyamatnak állandó 
megzavarása. Anglia részéről vé
gül mégis csak kellemetlenül vég
ződhetik Angliára nézve. Francia- 
országot különben is élénkén 
nyugtalanítja az a gondolat, hogy 
a háború további elhúzódása min
den egyébtől eltekintve, mind
jobban eltávolítja ásóktól az ér
tékes kereskedelmi összekötteté
sektől, amelyeket a közeli Kele
ten a béke számos éve ala.t ma
gának biztosított.

Nem a döntő csaták, hanem 
a kulturjelenségek felülkerekedé- 
se jelentik az igazi békét és ezért 
reménynyel keli figyelnünk és 
elősegítenünk fejlődésüket. Jelent
kezésük a második háborús újév 
előtt egyfelől még inkább köte
lességünkké teszi a kitartást el
lenteleinkkel szemben, akik közül 
még ma is ádáz harci kedvet és 
küzdelmet hirdetnek, mindaddig, 
amíg az igazi kulturjelenségek 
ezeket a fanatikusokat is hatal 
mukba kerítik, hogy hajlamaikat 
a békés kiegyenlítés felé törekvő 
tényezőknek rendeljék alá. Ezek 
a feladatok nem csekélyek, sőt 
kellő megoldásuk éppen annyira 
jelentős jővő tejlődésünk érdeké
ben, mint a háború sikeres befe
jezése. Ma nemcsak arra kell vi
gyázni, hogy a meglevő '■redmé- 
nyeket biztositsuk, de . is, 
hogy a jövőt előkészítsük. Erre 
á feladatra pedig úgy össze keli 
lógnunk, mint azt a háborúban 
tettük, hogy sikereket érhessünk 
el. De ezek az utóbbi feladatok 
már a békés fejlődés keretébe 
tartoznak és a második háborús 
év végén meg van legalább az a 
megnyugvásunk, hogy karddal a 
kezünkben már a béke és vele a 
kultúra és civilizáció feladataira is 
gondolhatunk.

H asználjunk
h a d isa g á ly

p ó sta b é ly a g e t.

Karddal irt könyv
A magyarság a háborúban.

A magyar nemzet mindig kard 
dal irta be a nevét a világtörténelem 
évkönyveibe « az, amit Apponyi 
indítványára a magyar országgyűlés 
•lfogadott, nemcsak azt célozta, hogy 
a História Évkönyveiben ne hiányoz
zanak azok az oldalak, amelyekre 
szintéu karddal most írjuk föl a 
magyar nevet, hanem azt is, hogy a 
m a g y a r s á g  m e n n y i r e  e g y i k  
d ö n t ő  t é n y e z ő j e  l e t t a  v i l á g 
h á b o r ú n a k .  Értsék meg jól: 
döntő tényezője.

Döntő tényező pedig nemcsak 
azért lehetett, mert számerején jóval 
felül vesz részt a háborúban, hanem 
azért is, mert vitézségben, hősiesség
ben, erkölcsi kitartásban és testi 
izomerőben, a háborúskodó népek és 
nemzetek közül egy se múlja fölül. 
Újra bebizonyosodott az, arait Zrínyi 
Miklós, a költő-hadvezér mondott a 
magyarról: „nem vagyunk a világnak 
első nemzete, de egy nemzetnél sem 
vagyuuk alábbra valók/

Ezt a gyönyörű tételt ma az 
egész világ haugoztatja és hogy 
hangoztatja: az a magyar bakának, 
huszárnak, honvédnek, népfelkelőnek 
az érdeme. Hogy a világháborúnak 
ez a vitéz döntő eleme a kettős 
monarchia haderejéből milyen száza
lékos arányban vesz részt, de külö
nösen azt, hogy a csatatér döntéseit 
hol vívták ki tisstan csak magyar 
erők: ezt hivatalos adatok alapján, 
hivatalosan kell kell a hadtörténetem 
és a világtörténelem számára meg
állapítani. Benne kell ebben lenni a 
magyar katona fegyvertényeinek is 
és benne kell lenui anuak is, hogy 
a háború a magyar fajból milyen 
véráldozatot követelt s est a többi 
népfajokhoz képest százalékos arány
ban kell kimutatni.

Itt van például egy esett. A 
mikor szeptemberben az oroszok 
Sieukovce mellett át akarták törni 
a Stripa melletti frontunkat: had
állásainkat ott négy erdélyi székely 
és magyar honvédezred védte. Védte 
a háromszoros túlerő ellen, négy 
napig és négy éjjel egy percnyi 
pihenés nélkül ős védte fölváltás 
nélkül. És a negyedik napon a 
védelem ellentámadásba ment át s a 
székely-magyar honvédek teljesen

megverték az oroszokat. A ió ta  a 
Stripa-fronlnak bókét hagynak az 
oroszok.

Vau egy másik eset. M ár köz
mondásos a doberdói dobpergéssserü 
gránáthullás, ahol hónapok óta tiszta 
magyar katonák védik a hadállásokat. 
Védik egy huzamban ötven-hatvan 
órákig. Véd ik éjjel-nappal, étien- 
ezomjao, mert mikor az őrjítő gránát
hullás m egkezdődik: oda még a 
meuázsit se lehet vinni. Egyszer 
aztán a magyar katonákat osztrákok
kal váltották föl. Az osztrákok azon
ban röviden kijelentették, hogy ezt 
a poklot nem lehet kiáltani. A  pa
rancsnok — nehogy az osztrákok 
kijelentése alapján esetleges ka
tasztrófa álljon be : kénytelen volt a 
fáradt magyar katonákat a hadállá
sokba visszaparancsolni. A magyar 
katonákban meg tudott bízni, hogy 
azok védelménél katasztrófa nem 
állhat be. Nem akar ea az osztrák 
katonának kisebbítése lenni, csak 
egyedül annak a ténynek a doku
mentálása, hogy a m agyar katona a 
világnak ma is első katonája s ezt 
kell megörökíteni ércnél maradan
dóbban.

Ehhez v itt közelebb Urraánozy 
Nándor bátor és igaz beszéde, amely
nek őszinte szívvel tapsolt az egész 
orrszág.

A két kakas.
Irta : D r. Kalmár Antal.

Az agrár-lratas is, meg a mer
kantil-kakas is uruak árai magát a 
maga szemétdombján, s ugyancsak 
viaskodnak és vagdalnak egymáa 
felé. A nagy háború megszüntetett 
minden más háborút, de az agrár- 
és a merkantil kakasok örök hábo
rúját raág a nagy háború se tudta 
megszűntétől. Süt raoit le it még 
csak igazán a két kaka, háborúja. 
A nagy háborúban tűnt ki, hogy 
Magyarországnak ninos elég búzája, 
zabja, gabonája, m irhá ja, lova, disz
nója, s ami van is, az is méreg drága, 
amire a merkantil kakas avval áll 
elő, hogy eonek az agrár-kakas az 
oka. Viszont az is kitűnt, hogy M a
gyarországnak iparcikke még annyi 
sincs, a ami van, az még méregdrá
gább, —  amire az zgrár-kzkai is av
val áll elő, hogy ennek a merkan
til-kakas az oka. Aa egész fölött 
zz egész fölött aztán meglabegt.ti 
a szárnyát a legfőbb kormánykakaz, 
T is ia  miniszterelnök, hogy még a 
lángeszűbb ember se vehet onnan,
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ahol — nincs. A* én megboldogult 
édes apára ennél a klasszikus mon
dásnál tovább ment, s bár elismerte 
as Isten mindenhatóságát, de sze
rinte onnan még as Isten se vehet, 
ahol nincs, csak akkor, ha — előbb 
teremt.

Ara maradjunk csak meg a* 
agrár- és és a merkantil-Kakasok- 
nál. Magyarországoa vannak agrár 
és vannak merkantil érdekek, s ami 
hasznos dolognak tartjuk azt, ha az 
agrár kakas is, meg a merkantil ka
kas is védj a maga érdekeit. Még 
as se baj, ha ez éppen osztályérdek. 
Azért nem baj, mert mind a két 
érdekre, az agrár, meg a merkantil 
érdekre Magyarországnak egyfor
mán szüksége van, amely alapon 
egyformán van szükség az agrár, 
meg a merkantil-osztályra. A fődo
log csak az volna, hogy ezek a ma
guk osztályérdekeinek a raegvédel- 
mezésóben ne törekedjenek a másik 
osztály érdekeinek a rovására. De a 
mivel az ember gyarló, nagy baj 
még az se volna, ha a maguk osz- 
tályórdekeinek a raegvédelraezésé- 
ben egy kissé túl menőnek a hatá
ron. Azon a határon, amely már a 
másik osztály rovasara esin.

Moudom még ez az osztálypo 
Jitika se baj. A baj ott kezdődik, 
amik nem agrár és merkantil oszta 
lyokról van szó, hanem édes mind 
nyájunkról, a nemzet összességérő: 
akik csak a raegyar népet alkotják 
de nem az osztályokat, Nekünk, a 
nemzetnek is vannak érdekeink, de 
mit szóljunk ahhoz, araikor a nem
zeti érdek raegvedelmezóserŐi van 
Sió, s akkor az agrar- és a merkan
til-kakasok összefogva a nemzet el 
len kelnek habomra.

De konkrét példával kell ólnem 
hogy megértsenek. Itt van az öua - 
ló vámterület, amely egyetem -a 
nemzeti érdek. Se nem agrar, se 
nem merkantil, hanem egyetemes 
nemzeti érdek. A két kakas dühösen 
tud egymással veszekedni, a inig 
osztály érdekeikről vau szó, de mi
kor a nemzet egyetemes érdekeiről, 
az öuádó vámterületről van szó, s 
azt kellene előmozdítani : ott a ki t 
kakas nyomban kibékül egymással 
s egymással kezet fogva, egymást 
támogatva és segitve minden min
den erejükkel a nemzet elten for
dulnak — az önálló vámterület meg' 
buktatására. Perverz dolog, hogy i 
két kakas, aki raiudig veszekszik, 
araig osztály erdek eiKrŐl van szó, 
milyen jó barátok tuduak lenni, mi
helyt a nemzet egyetemes érdekét 
az ónálló vámterületet kell legyőzni 
Itt mar testverek és egy máshoz ille
nek. Pár nobile fratruu.

va, mint a magyar ellenzék intéz
ményes kiszolgáltatottsága a kor
mánynak és pártjának. Ez lehet az 
‘ érdekük, de összetévesztik magu

kat a házává1, ha azt hiszik, hogy a 
haza érdeke. S nem hadiérdek sem 
ez, sem pedig az, hogy hadiórdek 
orvén s a kivételes tekintetek segít
ségével ezt éppen most csinálják meg. 
S ha a kormány támogatói azt re 
m,' tik, hogy a közvélemény nem 
érti majd meg az ellenzéket, mely
nek a világháború sem szeut arra, 
hogy a kormánnyal verekedjék, mi 
azt. hisszük, a közvélemény inkább 
azt a kérdést veti fel, hogy a vi
lágháború s a nemzeti ólet halai- 
Iirrca sem ok arra, hogy a kor
mány ezt is csakis párthatalom 
szempontjából nézze és erre akarja 
hasznosítani.

Az ellenzéknek Isten és ember 
e'őtt joga volna minden további te
kintet és mogokolás né'kül védem a 
bőrét, mikor bőrét akarjak veuni. 
De egyáltalaban nem szakítja meg 
ezzel azt a fogadalmát es viselke
dését, hogy a nemzet érdekét s a 
hadiérdekot minden egyébnek alája 
helyezi. Mert az, hogy legyen és 
maradjon ellenzék, az alkotmány s 
a pariameutaiizraus sem a háború 
alait ne legyen komédia, sem a há
ború zivatarában ne tetessek azza : 
épp oly e sőreudü nemzeti és hadi 
erdők, minők miatt az elienzek szó 
nélkül vállalta egyébként a türel
met, a lemond ist, a bírálatban t 
minimumot.

HÍREK.

Élet a lövészárokban.

Schiller bíró nagyon hasonló ter
mészetű óvoda mozgalmét. Mai 
napon a hadiárvik részére Am- 
brózy Ágostontól újévi üdvözlet 
megváltás cimén 40 koronát vet
tünk át.

— Kitüntetitek- Fereno Salvstor 
főheroeg uj abban a Völös Kareszt 
hadiókitminyes ezüst diszérmét ado
mányozta az újhelyi Vorós Kereszt 
kebelében szerzett érdemeikért D ó- 
k u 8 Lászlónak, É h I e r t Gyulának, 
M a n d e 1 lgnácuak és P r i h o d a 
Lászlónak.

— Árvíz karácsonykor. Az idei 
karácsony második napját sok újhelyi 
emberre nézve szomorúvá tette a 
még raiudig szabályozatlan Ronyva, 
mely ezúttal az abuormis időjárás 
folytán a legszokatlanabb és legmeg
lepőbb időszakban áradt ki. Az árvíz 
mar vasárnap délben elöntötte a leg
inkább veszélyeztetett területeket s 
Osiirgői-Uton a Bodrogközi-korcsmáig 
víz alatt állott a vidék. Késő éj 
szakáig még mindig nőtt a viz, u ;y

hogy már a tavalyelőtti nyári ára
dáshoz hasonló veszedelemtől kellett 
tartani. Szerencsére azonban hajnal
tól kezdve a viz fokozatosan apadt 
s a veszély elmúlt anélkül, hogy a 
két év előtti katasztrófához hasonló 
károkat okozta volna.

— Újhelyien nem vizsgálják felül 
a 4 3 —50 áves népfelkelőket. Miut 
köztudomású, a honvédé,mi minisz
térium elrendelte, hogy a 43—50 
éves népfelkelők azokban a járások
ban, amelyekben nagy számmal lettek 
besorozva, felülvizsgáltassanak, A 
miniszternek idevonatkozó rendeleta 
most érkezett le Zemplónvármegyó- 
h.z a e szerint a varmegye sátoralja
újhelyi. sárospataki, szerencsi és 
tokaji járásaiban lesz ilyen felül
vizsgálat, A Sátoraljaújhely r. t, 
városban illetékes és itt sorozott 
43—50 éves népfelkelők nem lesznek 
felülvizsgálva. A felülvizsgálati szem
léket Ujhelyben január 12. és 13-án, 
Sárospatakon 14. és 15-én, Szerencsen 
18. és 24. között, végül Tokajban 
25, és 27. között tartják meg.

Felborult 
parlamenti béke.

Az ellenzék vezérei értekezle
tén kimondotta, hogy a legélesebb 
harcot indítja a kormány ellen.

Kénytelen volt ezzel, mert a 
Pénintózeti Központról szóló javas
latával 8 tárgyalásának most való 
erőltetésével a kormány a legéle 
sebb haroot indítja ő ellene.

A  pártközi békének, mely fon
tos hadiérdek, mindenütt a világon 
kimondatlanul is feltétele, hogy a 
kormány ne álljon elő elő olyan ja
vaslatokkal, melyek körül lehetséges 
az éles és tartós ellentét. Nálunk ezt 
még kimondott szóval is kikötötték 
és megértették. Ami a múltak után 
s a hangulatok után, melyek e múl
takkal nem múlhattak el, nem is 
volt felesleges.

Most aztán a kormány, raiutáu 
másfél éven át ólt az elleuzék loja
litásából hazafiságából és lemondá
sából, olyan javaslattal áll elő, mely 
ha a kormány szükségesnek itóii is : 
nem lehet olyan elsőrendű hadier- 
dek, mely körül a vélemények ko
moly aggodalmak alapján el ne tér
hetnének. De ez magában nem ten 
né. Ara úgy as intézmény lényegé 
ve), mint olyan megosinálásával, a 
hogy a javaslat fogalmazza, nem 
kisebb dolog Volna törvénybe ik£at-

ÉrdeKeh icvei érkezett a harc- 
térro . A többek között igy szól :

n . . . Én itt igen kellemesen 
érzem magamat, (nadi-merlékke< 
mérve mindent). Parancsnokunk, a 
kegyo iues ur, érdé yi arisztokrata, 
tipifeus regi huszar. Dj kétségte
lenül legerdekeSebb egyéniségé 
hadoszta y uuknak Karolyi Mihaiy, 
aKi mint zászlós kezdetben a törzs
nél volt beosztva, de kivaukozott 
a csapathoz s az utubbi időben, 
amig parlamenti szabadságra ment, 
bizony kijutott u b k i  a löveszárok* 
ból is. H* ezrede tartalékban vau, 
néha atiátogai bozzauk sakkozni. 

Az a jo, hogy a löveszárok 
most már kényelmes, rendszeresen 
fűtött és világított földalatti «aka- 
sok. A tavasz óta tartó pozíció
harcok sok kényelmi es egészség
ügyi intézményt hoztak létre. Nura 
szólva arról, hogy hadseregünk 
székhelyén a sok javító műhely 
között órajavitó-mühely is van, ami 
hadosztálytorzsü.ik áiloinash. lyéu 
vau elsőrendű tábori fogmüterem, 
ahol egész fogsorokat késziteuek 
és van tábori gőzfürdő. Ha a 
csapatokat a iövószarokban fel
váltják, mielőtt tartalékallásaikb 
mennének, fürdőt vesznek és fehér
neműt váltauak . . .

Hadosztályunk egyébként 
„Libbliog“-je a hadseregnek, mely
nek kötelékébe tartozunk. Vala
mennyien jól vagyunk, legénység 
és tisztek igazan, túlzás nőikül 
elsőrendű ellataban . .

— A főispáni felhíváshoz
Amikor Pintér István árvaszéki 
elnök megindította a mozgalmat 
a hadiárvák érdekében, az elsők 
között voltunk, akik azt fölka
rolták és memarandum-szerü nyilt- 
levelét a nagy közönség figyel
mébe és szeretetébe melegen 
ajánlottuk. Most amikor a moz
galmat az uj főispán oltalmába 
veszi, örömmel ragadjuk mi is az 
alkalmat, hogy ennek a szinte pá
ratlanul álló szent célnak olyan 
odaadással álljunk ismét szolgá 
latiba, mint ahogy szolgáljuk a

JKai távirataink.
Az olaszok kudarcai.

Budapest, d*€. 27.
Az osztrák-magyar vezérkar jelenti:

Orosz hadszíntér ;

A helyzet változatlan.
Olasz hadszíntér:

Az olaszok tüzérségi tevékenysége a 
déltiroli arcvonal ellen tegnap ismét 
élénkebb volt. Annál az ütközetnél, amely 
az Etsch völgyét keletről övező magas
latokon Rovertótól délre folyt le, az el
lenség 200 embert vesztett halottakban 
és sebesültekben. Az Isonzó harcvonalon 
szórványos ágyuharc.

Délkeleti hadszíntér;

Lényeges esemény nem volt, Bjelopol- 
jénél eddig 5400 kézifegyvert szállítot
tunk be.

H Ö F E li altábornagy,
m vezérkari fóriők helyettese.

Sikeres harc a nyugati fronton.
Berlin, dec. 27.

A nagy főhadiszállásról hivatalosan jelentik ;

Nyugati hadszíntér:

Neuw Slletől é sza k ra  á llá sa in k  e lő tt  
a  franciák rob b an to ttak , a  ro b b an tási 
tö lcsért m eg szá llo ttu k . A  C om bres m a 
g a s la to n  o g y  e l le n s é g e s  ro b b a n tá s  csa k  
c se k é ly  kárt o k o z o tt . E g y éb k én t Je len tős  
e s e m é n y  n em  vo lt.

Keleti és Balkán hadszíntér:

^ -------:------------------------------------------------------- -________ __ Sem m i u jsáa .
elelős szerkesztő; Landesmann Miksa Nyomatott Landesmann Miksa és TáriTkönyvnyomdájában Sátoraljaújhely.

/


	103

