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1 i p í j f  É l f .
Az újév első napjaiban ön

kéntelenül föltriódnak még egy
szer lelkűnkben mindazok az em
lékek, amelyeket a háború vérbe 
áztatott és megpróbáltatásokban 
kifogyhatatlan eszményei véstek 
belénk. Amint igy egyenkint va
lamennyi újból megelevenedik 
előttünk, lassan kialakul belőlük a 
mérleg s élénkbe tárul mindaz a 
rengeteg teher, ami a vállainkra 
sulyosodott, de egyúttal az a sok 
felbecsülhetetlen kincs is, amivel 
gazdagabbá lettünk.

Hogy mi mindent kellett elvi
selnünk és kiállnunk, hiszen azt 
fájdalmasan érezzük még ma is 
és számonvétel nélkül is tudjuk, 
valamennyien. Patakokban kellett 
áldoznunk a drága magyar vért 
és legjobbjaink még drágább élete 
árán kellett magunkhoz váltanunk 
minden egyes levelet, melyet a 
harci babérben a népeknek ez a 
legádázabb csatája termelt. Leg
többször a nemzet egésze, aprók 
és felnőttek, gazdagok és szegé
nyek aszkéta önmegtagadással vi
seltük a megpróbáltatásokat, ami
ket a háború sürü változatban 
zúdított ránk, csakhogy az anya
gi gondoktól minél szabadabbnak 
tudjuk azokat, akiket hazánk vé
delme a legközvetlenebb tüzve- 
szedelembe állított. Es hozzá 
állandóan emésztett a gyötrő két
ség, hogy utoljára is vájjon 
mindez a példátlan áldozat nem 
marad csak meddő erőfeszítésé
nek a rengeteg túlerővel szem
ben . . .

Van azonban valami — hála 
a Gondviselésnek! — ami még
e borzalmak ellenében is kien
gesztelő. Ugyanennek a mérleg
nek a vagyon-lapja : az a legvér- 
mesebb reménységeinken is túl
szárnyaló meggazdagodás, amivel 
a háború a magyar nemzetet er
kölcsiekben elárasztotta. Heroikus 
magatartásunk akkorára növelt 
egyetlen év lefolyása alatt, hogy 
ma a legtöbbet érők között em
legetnek minket, s hogy akiknek 
a jövőhöz való jogosultságát és 
hivatottságát már senki sem kétli 
azok között is a legelsők közé 
soroltatunk.

íme a hamupipőke Magyaror 
szág, amelyet ellenségeinknek a 
féltékeny irigysége akkora időn 
át a sutba erőszakolt, micsoda 
mesés fényességben bontakozik ki 
Európa s az egész világ előtt, 
amint hagyományos nemzeti eré
nyei szabadon érvényesülhetnek. 
Katonáival lépést tarthatnak má- 
sok is, de hősiességükön nem

tesz túl s nki lia. Népét végig 
tarkíthatja a nemzetiségek egész 
faji skálája, ám a komoly vesze
delem pillanatában üzent István 
koronájának a varázsa m egbont
hatatlan egységbe tömörít a ha
za határain belül mindenkit. Akár
milyen rideg ellentétek érlelődtek 
legyen is a társadalom egyes ré
tegei,, vagy a politikai pártjai köze 
minden válaszfal halomra omlik, 
amint a haza első hivó szózata 
elhangzik. Es bár szegénység a 
hírünk, még szegénységünkből is 
milliárdok telnek ki, hogy míg 
gazdag népek uzsorakölcsönökkel 
tengetik háborújukat, addig a 
magyar a maga erejéből bőven 
látja el a háború szinte ember- 
iölötti kiadásait.

Nagy árat fizettünk érte, de 
nekünk, akármilyen drága volt is, 
busásan megérte, hogy rácáfol
hattunk irigyeinkre és hogy meg
rögzött ellenségeink, akik még ez 
év legelején is határainkon pusz
títottak és állandóan fenyegették 
nemzeti és területi épségünket, 
ma kivert kutyák módján hazát
lan bolyongásra jutottak, vagy a 
legjobb esetben saját határaikon 
is jóval belül letörve bújnak meg 
előlünk, ci talán mindennél s sok
kal is többet érő'számukra, hogy 
nemcsak Európa ismert reánk, de 
végre mi is felismertük magun
kat és magunkban saját nemzeti 
nagy erőnket, melyet tudatlanul 
oly sokat parlagon hevertünk, de 
amelyet lendületbe hozva imhol 
csodákra voltunk képesekké. Ezt 
a tanitást eltürölhetetlenül véssük 
mindannyian a sziveinkbe s a 
benne rejtő bölcs útmutatást a 
jövőben egy pillanatra se tévesz- 
szük szem elől. Maradjunk egyek, 
maradjunk magyarok s amint még 
az eddigi viharból is meggyara
podva kerültünk ki, úgy bízva 
várhatjuk az újévi rejtelmeit és 
megpróbáltatásait is ; azokat is 
majd csak magunk alá fogjuk 
gyűrni.

f i  vidéki kamarák tömörülése.
Országos kam ani kizpont.
A vidéki kamarák vezetői 

Pozsonyban értekezletet tartottak, 
melyen egyhangúlag kimondották, 
hogy munkaképességük fokozására 
országos kamarai központot alaki* 
tanait.

Az uj intézmény feladatait 
Szávay Gyula, a debreceni kamara 
titkára, aki az egész akciónak egyik 
kezdeményezője volt, az értekezleten 
felolvasott előterjesztésében a követ
kezőkben ismertető :

A vidéki kamarák fk maguk 
számára, habár legszerényebb módon 
is, de egy közös keretet, egy köte-

lékut alkotnak, melybe rendszeres 
érintkezésük és tevékenységük szálait 
bevezetik. Ahol közös terveiket meg
beszélik, ahol egymásnak bizalmasan 
mindent elmondanak s egymástól 
mindent megkérdeznek. Ahol az 
ország egyraunkáju s egymásról alig 
tudó kamarai vezetőségei és az ipar, 
kereskedelmi élet gyakorlati fórfiai 
találkozni tuduaK s kölcsönös érde
keiket együttesen megbeszélhetik. 
Ahol egy kis hivatal lesz számukra 
berendezve, mely — mint otthon 
saját kamaráik, — minden tájékoz
tatást megadni képes, s amely hiva
talnak őrtornyából jelezui tudnak 
mindent, ami szakbavágó dolog tör
ténik országban, világban. És ahol 
párhuzamosan a társas érintkezés 
megfelelő berendezkedése is nyitva 
áll a belépőnek. Bizonyára nagyon 
egyszerű dolog, de nagyon szüKsóges 
és csak az a csodálatos, hogy a 
vidéki kamaráknak ez az országos 
házi berendezkedése mind eddig 
hiányzott. Hogy a testvórintózmények 
vezetői ritkán tartott közgyűlések 
későn megjelenő jegyzőkönyveire j 
véletlen találkozásra bizták érint
kezéseiket. Az ekként szervezkedett 
vidéki kamarák majdnem passzív 
leltári függelékei lesznek a budapesti 
kamarának, hanem legalább is veie 
egyraugu, egyensulyu társai, akik 
baráti kezet nyújthatnak neki váll' 
vetett szövetséges működésre.

A kamarai központ létesítését 
kívánó tisenhót vidéki kamara az 
értekezlet keretében elhatározta 
vidéki kamarák központjának meg
alakítását, annak vezetésére a kéz 
demónyető kamarák elnökeit éí 
titkárait, mint igazgatóságot, meg
választotta és a központ életbelépte 
tésével megbízta.

A sátoraljaújhelyi 
kir. járásbíróság óvodája

Meghúzom újra óvodánk kis 
csengetyüjét, megrázom ismét óvó- 
dánk fé ig üres perselyét, mert az 
első csengetyüszúnak adakozásra hí
vogató szelíd hangját csak a szegé
nyek ha iották meg, akiknek tiszta 
hallását a jó mód, a kényelem má
moros zaja nem zavarta m eg; meg 
a szegénység hideg szobájában ha
marább ébred a részvét; a gaz
dagok puha, bélelt lakásába nem 
hatol be a dermesztő hideg fagyos 
szele.

Meghúzom tehát újra óvodánk 
kis csengetyüjét, de most már éle 
sebbon hangolva, hogy raiut vész- 
csengő hangja nyilaljon át a jómódú
nak és gazdagokérzóketlennek mutat
kozó szivén is.

Hát ti gazdagok nem vettétek: 
észre, hogy ^ kis csengetyUhk halk, 
síró szavában aa apátián, anyátlan

kapunk mai száma 2 oldal.

árva gyermekek kínos nyösaörgés 
szólalt meg ? Akik elhagyatva min
denkitől dermett tagokkal áhitoanak 
egy meleg otthon utáni

Ti prémbe burkolt nagy urak, 
ti selyembe öltözött butonos hölgyek 
a prém melegéből, a butonok ra
gyogásából még e nagy világnyo
morban sem vagytok hajlandók egy 
kis meleget adni, egy kis fényt ju t
tatni a titeket és a tieiteket védő 
hős katonák árván maradt gyerme
keinek otthona javára ?

Ti jómódú gyermekes anyák és 
apák titeket már a gyermekek airása 
és hidegtől könnyező szemei sem 
indítanak részvételre?

Váljon ha a ti vegyonotek és 
kényelmetek estek volna áldeaatul 
a kozákhad dulásának s ennek kö
vetkeztében a ti gyermekeitek di 
deregnének az ut árkában? Akkor 
váljon mit szólnátok másoknak iráo- 
tatok való részvétlenségéhez ?

Nem tartom kizártnak, hogy 
szivetekből hiányolnék a jóságos 
részvét érsete a nyomorúságban 
szenvedők iránt: osak a jómóddal 
redszerint együttjáró rész vétlenség 
kemény kéreggel vette sziveteket 
körül. Ezért rázom meg most erő
sebben óvodánk kis csengetyüjét, 
hogy sivitó hangja átjusson a mes
terséges részvétlenség kemény falán 
szivetek közepéig, hogy ott a rész
vétnek biztosan meglévő de elsat- 
nyult plántáját terebélyes növény- 
□yé fejlessze és azon a jótékonyság 
gyümölcsét érlelje meg a mi óvo
dánk számára.

Megrázom tehát újra csenge- 
tyüuket, hallgassátok meg kérő sza
vát, — az elárvult, elhagyott gyer
mekek kérő, síró hangja az, mely 
segítségért, egy kis melegért könyö
rög hezzátok.

Adjatok gyorsan: mert ne fe
ledjétek, mindenkor jobb, kelleme
sebb érzést adni, mint másoktól 
várni segítséget.

*
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Beszélgetés
egy lengyel légionáriussal 

az újhelyi állomáson.
Vékony, sápadt és szőke fiú 

volt, egészen gyerek még, prémes 
bekecsben, négyszögletű sipkával a 
fején és hosszú lovassági karddal az 
oldalán csörömpölt a lucskos állomá
son, esett az eső, a perronon álltunk, 
a legionárista is a vonatot várta, 
nézegette a trafik ablakában kiakasz
tott újságokat és cigarettázett. Unat
kozott, vett egy Pester Loyd-ot, 
belenézett, zsebretette és eldobta a 
cigarettáját, diszkréten ásított, újat 
vett elő, lehúzta szürke pamut- 
keztyüjét és gyufa utáu kotorászott, 
a bekecsben, de Dein volt neki. 
összeismerkedtünk. Németül beszél, 
van szerencsém,igen, sziutén a vonatot 
várom. Ő most Pestre utazik, 
bátyját keresi a kórházakban, aki 
szintén legionarista, megsebesült és 
Pesten fekszik valahol. A vonat 
késik, rettenetes ez az olvadó lotyok, 
fogalma sincs róla, milyen kínszen
vedés ez odafönn, járhatatlanok az 
utak és térdig áll a viz a lövő' 
árkokban.

Kicsit hangos, mint minden 
lengyel, harsányan nevet, miközben 
kimutatja az egészséges, fehér fogait 
Nagyon közlékeny, pór perc múlva 
mar megtudtam fólig-meddig az élet- 
történetet, Krakkóban járt gimná
ziumba, most nyáron tette le as 
érettségit és rögtön bevonult a .. -ik 
légióhoz. Kéisztr volt tűzben 
Mindezt gyorsan és hangosan mondja 
el és nevetgél hozza. Lengyel 
legionarista . . .  Egészen gyerek még, 
szőke, kima arcbőrén alig ütközik 
valami pehely, egészen gyerek . . 
Ezek a lengyel iegionaristák vala
hogyan a szivünkhöz nőttek a 48 as 
háború óta, mikor a haláifejes légió 
lobogó lelkű, fanatikus lengyel 
fiataljai együtt harcoltak a mieink 
kel, a mi érdekeinkért, országunkért 
és életünkért. Lopva a lengyelre 
nézek és erre gondolok, a borús 
alkonyatban csak az intelligem 
profilját látom, a cigaretta izzó vörös 
parázzsal porlad az ajka között. Azt 
mondja a lengyel:

— Tudja, a mi légiónk gyorsan 
verődött össze. Nézze, ez egészen 
érdekes, Krakkóban halottam, jött 
egy orosz ügynök miliozzáuk és innen 
akart toborozni, o.osz-lengyel légiót.

— Pénzzel ?
A kis lengyel elvörösödik.
— Na igen . . . Hát vaunak 

mindenféle emberek . . . Pénzzel 
meg nemzetiségi izgatással. Hanem 
— és itt elneveti magát. — tudja, 
hogy mennyi verődött össze? Há
romszáz l . . . Mondom magának 
háromszáz : A fele ennek is megszü 
kött, mikor megkaptak a pénzüket. 
Az ügynököt, képzelem, hogy fo
gadták odahaza I . . .

Nevet. Gyerekesen, jókedvűen 
nevet, aztán eikomolyodik.

— Hanem azért szereucsétlen 
nép vagyunk mi nagyon . . . Nézze 
nálunk négy és félmillió lengyelből 
400.000 katona . . .  Az egész ha' 
ború a mi országunkban folyik. 
Oroszországban tizenkétmillió len
gyel lakik, ebből 800.CÜ0 katona, 
ez harcol 740.000 német-osztrák 
lengyel ellen. A véreink ellen 
Rettenetes., Schrecklich l . . .

A gyerek lengyel legionarista, 
nagyon elkoroolyodott, mikor ezt

mondotta. De a következő percben 
már másról beszólt, hogy milyen szép 
Budapest, meg, hogy szeretem-e 
Chopiuskyt ? így mondta: Chpiusky 
és hozzátette, bizony az is lengyel 
volt, sok híres emberünk van ne
künk.

Nagyon üsszobarátkoztuuk a kis 
lengyellel. Kérdezte, szimpatirozunk-e 
mi velük hallja, hofy most a ma
gyarok sokat emlegetik a lengye 
leket és ők ettől várnak valamit. 
Sie habén auoh eine Operette, „Po- 
leublut", nicht wahr ? ! Ez nem je
lent sokat, — mondtam neki, — de 
mi csakugyan szeretjük a lengyele
ket.

Elbúcsúztunk, mert jött a vo
nat, amelyik elvitte a kis lengyel 
logionáristát.

A német hadi tízparancsolat.
Aki német vonalakon utazik, 

német nerazetisziu szegélyes, feltű
nően nyomatott hirdetményekre akad 
a vasúti kocsikban. Ez a „Hadi tiz- 
paraocsolal" tiz pontba foglalt ta
nácsosai látja el a közönséget és igy 
szól :

1. Csak annyit egyél, amennyi 
szükséges. Kerüld a felesleges uzson
nát s emellett még egészséges is

2. Tartsd a keuyeret szentnek és 
leszel.
minden darabkáját fordítsd táplálko
zásra; száraz kenyérmaradékból jóizü 
és tápláló levest lehet készíteni.

3. Takarékoskodj a vajia' és a zár
ral ; a kenyérhez e helyett leginkább 
gyümölcsízt használj. A zsir nagy 
részét eddig külföldről hoztuk be.

4. Ragaszkodj a tejhez és a sajt
hoz. Használj lefölözött tijut és 
savót is.

5. Az ételeket erősen cukrozd, 
mert a cukor nagyon tápláló.

6. A burgonyát héjában főzzed, 
mert ez húsz százalék megtakarítást 
jelent.

7. A iürbői és egyéb alkoholos 
italokból keveset fogyassz.

8. Egyél sok főzeléket és gyümöl
csöt; takarékoskodjál a gyümölcs- 
konzervekkei mindaddig, amíg friss 
gyüraöiosüt kaphatsz.

9. Szorgalmasan gyüjts össze 
minden konyhahulladékot, ami emberi 
táplálkozásra nem alkalmas, állatok 
hizlalására használható.

10. Főzz és fűts gázzal, vagy 
kokszszal.

Igazi német tanácsok ezek és 
amilyen biztos, hogy a németek meg 
is tartják, annyira bizony tálán ez ná
lunk.

Felelős szerkesztő: Landesmann Miksa

H Í R E K .
— Újévi gratuláció-megváltás. A

főispáu telhivasa ío ytau az újévi 
gratulációknak a hadiárvák javára 
való megváltása címén legújabban 
B u r g e r Ármin (Imreg) adott át 
i&puuttnak 50 koronát. Ezt az összeget 
is az eddigiekkel együtt rendeltetési 
helyére juttatjuk.

— Tizes honvédek kitüntetése A
Rendeleti Közlöny szerint Őfelsége, 
a király legkegyelraesebb elhatáro
zásával adományozta az ellenség 
előtt teljesített különös kötelességhü 
szo’gálataik elismeréséül a korouas 
ezüft érdemkeresztet a vitézségi érem 
szalagján: Majher Imre és Berecz 
János őrmestereknek a 10. honvéd 
gyalogezredben, továbbá az ezüst 
órdeiu keresztet a vitézségi érem sza- 
lagjáu: ÜÖDge János tizedesnek és, 

yTabajkv László/ szakaszvezutőnek.

jyíai tá v ir a ta in k .

Budapest, jan. 3.
Az osztrák-magyar vezérkar jelenti :

Orosz hadszinte'r :
A  basszarábia i arcvonalon tegnap Is 

egész napon At e lkeseredetten fo lyt a 
Harc. A z  ellenség m indent e lkövetett, 
hogy Toporou tz környékén von a la inkat 
szétrobbantsa, m inden áttörési kísérlet 
m eghiúsult derék csapataink v itéz ellent- 
állása . A  beszállított fo g lyo k  szám a 3 
tiszt és 850  főnyi legénység . A  Szerető  
torko latánál, az a lsó  Stripánál, a  Korm in  
patakn ál és a  Styr m entén az o roszok  
elszigetelt előretöréseit v isszavertük. A z  
északke leti a n v o n a l szám os Helyén e l
lenséges tűz a la tt állott.

Olasz hadszíntér:

Különös esem ény nem  történt.

Délkeleti hadszíntér:

ftajkovacnál e lű ztü k  egy m on ten eg
rói osztagot, am ely  a  Tara  észak i partjára  
m erészkedett. A  he lyzet változatlan .

H Ö F E R  a ltá b o rn a g y ,
a vezérkari főnők helyettese.

Berlin, jan. 3.
A nagy főhadiszállásról hivatalosan jelentik :

Nyugati hadszíntér:

A labasse—bethunei orsza'guttól északra egy 
nagyobb robbantásunk teljes sikerrel járt, az 
ellenség lövész- és ővóárkait, valamint egyik össze
kötő utat a robbantás betemette. Az árkot meg
szállva ta rtó  ellenség életben maradt része, mely 
futással igyekezett megmenekülni, hatásos gyalog
sági és gépfegyver-tüzünkbe került, ehhez csatla
kozva széles arcvonalon meglepő tüzelésünkkel 
rajtaütöttünk az ellenséges árkok legénységén, 
amely részben gyors futásban keresett menedéket.
A többi arcvonalon nincs jelentősebb esemény. 
Amikor a franciák újév napján Elzászban Lutter- 
bachot ágyuzták, a templomból kijövet egy fiatal 
leány életét vesztette, egy asszony és három 
gyermek megsebesült.

Keleti hadszíntér :

Az oroszok különböző pontokon ugyanolyan 
sikertelenséggel folytatták kísérleteiket járőr és 
vadászkülönitményekkel, mint az előző napokon.

Balkán hadszíntér:

Újabb esemény nem történt.
Nyomaton Landesmann Miksa ás Társa könyvnyomdájában Sátoraljaújhely. /
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