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kivételes nagy egyénisége és po
litikai súlya külön erőt ad és 
megkülönböztetett figyelmet biz
tosit minden szavának, amelylyel 
a mai helyzetben, külpolitikai 
kérdésekről vagy a belső politi
kai ügyeiről véleményt, kritikát 
mond. Legutóbbi interpellácója, 
amelyet a szalonikii konzulok le 
tartóztatásáról terjesztett a par
lament elé, hideg, tárgyilagos, 
lesújtó bírálatát adta annak a 
becstelenségnek, amelylyel a ve
reségek tehetetlen dühében ver
gődő ántánt ráront a semleges 
kicsiny Görögországra. A mai 
helyzetben, amikor a monarchia 
politikai életének súlypontja a ma
gyar fővárosban van, fokozott fi
gyelemmel fordul egész Európa 
képviselőházunk felé, ahol a ma
gyar közvélemény hivatott szószó
lójaként m ondott gról Andrássy 
a szalonikii eseményekre kemény 
ítéletet. Büszkén, erkölcsi erőink 
érzésének fölényes tudatával te
szi magáévá minden magyar em
ber Andrássy szavait, nyugodt 
büszke bizalommal látjuk politi
kai életünk élén ezt a nagy egyé
niséget, akinek az egész magyar 
nép hálájára érdemes döntő ré
sze van a belső politikai élet 
békességének és nyugalmának 
megteremtésében.

Andrássyt ma, mint európai 
színvonalon álló politikust és pub
licistát tisztelik a barátságtalan 
külföldön is, szavának, vélemé
nyének minden nagy kérdésben 
döntő fontosságot tulajdonítanak, 
benne, a magyar nemzet egyik 
hivatott politikai vezérét látják. 
Írásai, beszédei cikkei a háború 
után is értékes emlékei marad
nak a mostani időknek.

Nekünk zemplénieknek külö
nös okunk is van arra, hogy 
Andrássy politikai tevékenységét 
figyelemmel kövessük. Zemplén 
díszpolgára Andrássy és jól esik 
ezúttal is kangoztatnunk, hogy ál
landó érdeklődéssel kiséri Zemp
lén életét és rokonszenves jóaka 
rattal van a megye fejlődése iránt 
Ezt a jóakaratot értékelnünk kell 
és viszonozzuk a fölötti megelé
gedett örömünkkel, hogy az el
lenzéki politika Andrássy nyu
godott, bölcs, körültskintő és a 
nemzeti érdekeket minden szem
pont lölé helyező irányításába 
került.

Nemzeti önérzetünk és erőnk 
imponáló kifejezői Andrássy sza
vai és az a válasz, amit a nem
zetközi jog súlyos sérelméről

gról Tisza István adott. Megnyug
vás és a jövőbe vetett hit ereje 
sugárzott ki parlamentünk hábo- 
fus életének ezen nagy jelene
téből.

A háború
és a középiskolai tanulók

A háború sok középiskolai ta
butól szóiit ki az iskola padjaiból a 
katonai életbe. Nemcsak a uyo.ca 
dis osztály növendékei között, hanem 
olykor már a 6-ik, 5-ik, sőt van 
eset, hogy a 4-ik osztályban is akad 
katonának besorozható növeudík,

A rendkívüli intézkedéseket 
kívánnak meg a ku tuszkormánytói 
a hadbavonull tanulók iskolai vég
zettségének méltányos biztosítására 
nézve.

A miuiszterium intézkedett is 
rájuk nézve úgy, hogy magauvizs- 
gat tehetnek majd azon osztályok
ból, amelyeknek évét a táborban 
töltötték. Az iskolának majd a fel
adata, hogy nemcsak ésszei, hanem 
szívvel is fogadja vissza azokat, 
akik a fronton érte is küzdöttek s 
ott hősi önfeláldozást, vérontást ta
nultak gramatikai szabályok és mát- 
heiuatikai dddutciók helyett.

A legaktuálisabb azonban a 
nyolcadik osztályba járók sorsa, akid
nek kvaiifuaciój&ra tisztképzés mi
att a katouasaguak is szüasóge 
vau.

Ezekre nézve a mű t iskolái év
ben a ku.iuszkormáuy úgy intézke
dett, hogy bevonulásuk előtt a ta
nári testület vizsgalat uélkül is ki
adhatta nekik uz érettségi bizonyít
ványt. Ez teljesen méltányos, telje
sen humánus, sőt hazafias tény voit.

Tavaiy óta a helyzet uem vál
tozott s igy az 1915—10 isko<at évi 
anoiógiauak kiterjesztését az azonos 
körülmények a jeleli iskolai évre is 
kívánatossá teszis.

A kaszárnyái, a tábori életben 
az iskolai maiurara való készülést, 
kívánni, igen naiv hipokrizis lenne 
Aki tanú Hiányait abbahagyni kény 
szerűire hazafias készséggel készül 
a frontra, az érettségének élég bi 
zouyitekát adja.

Ezért remélhető is, hogy a köz
oktatásügyi minisztérium a most 
btvouu ó, vagy már bevonult nyol
cadikosoknak megadja a tavalyi 
kedvezményt, illetőleg általánosítja 
azt az engyedólyt, amelyet az eper
jesi ág. ev. kollégiumi főgimnázium
nak már megadott s amelynek alap
ján ott, a múlt decemberben, a be
vonult nyolcadik osztályú tanulók 
az érettségi vizsgát már le is tették.
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Az éjjeli mulatók ellen.
Belügyminiszter körrendeleté.

A belügyminiszter körrendele
tét intézett valamennyi törvényha
tóság első képviselőjéhez, amelyek 
az egész ország egészségügyére fon
tos intézkedéseket tartalmaznak. 
Tegnap érkeztek meg e rendeletek 
hozzánk, közüiök egyik tiltja, hogy 
a gyógyszerészek még orvosi vény 
ellenében is készítsenek és kiadjanak 
magánfelek számára Pikriusavat 
tartalmazó szereket, a másik pedig 
értesíti a törvényhatóságok közön
ségét, hogy a kipróbá t vérhasgyó- 
gyitó szérum mar a forgalomban 
rau és utasítással ellátva húsz köb
centiméteres adagokban 4 koronába 
kerül.

Legérdekesebb azonban a har
madik körrendelet, amely a háború* 
ólet éjszakai kicsapongásainak vet 
gátat. Ez a körrendelet sokkal 
kább érdekli a városi hatóságokat, 
mint a megyeieket, több munkát is 
fog nekik okozui. Á'talánosau ismert 
tény, hogy a legjobb időkben, 
legvigabb pénzbőség korában sem 
volt olyan tomboló éjszakai élet se 
hol sem, mint most a háborús vi
lágban. Érthető is az, mart egyrészt 
olyan exisztenciák&t vetettek fel 
színre a háború gazdasági konjunk
túrái, amelyek azelőtt a szürkék 
egyszerű életét élték, másrész pedig 
azok, akiknek élete hajszálon függ 
itthon tartózkodásuk alkalmával fo
kozott mértékben, valósággal kapzsi 
módon igyekeznek vógigólvezni az 
élet gyönyörűségeit.

Ez az elv mindenféle számtalan 
kisebb-nagy óbb mulatóhelyt terem
tett. Se Bzeri, se száma azoknak 
csárdáknak, lebujoknak, ahol a se
besült, vagy szabadsógolt hősök ti- 
voruyázaak harctérre menésük előtt 
Mivel pedig az egészségügyi statisz
tika nagyon szomorú tényeként kon
statálja, hogy veuereás betegségek 
sohasem voltak annyira elterjedve, 
mint most a háború kitörése óta, 
Sándor János belügyminiszter erős 
kézzel látott hozzá a betegségek ki 
irtásához.

Körrendeletében hivatkozik arra, 
hogy a veuereás betegségek nem
csak a családi érdekeket sértik, hanem 
sulyosau megkárosítják az állami 
véderőt is. Éppen ezárt felhívja a 
törvényhatóságok első tisztviselőinek 
figyelmét a prostitúcióra, meghagy
ván, hogy a szokott fe ügyeletet ős 
vizsgálatokat a legszigorúbban tar
tassák meg. Elrendeli egyben, hogy 
az alispánok, illetőleg polgánneste* 
rek kísérjék fokozott figyelemmel 
a háború idején felszaporodott éj
szakai mulatóhelyeket, amelyek kö
zött sok a kétes és rosszhirü. A 
rosszhiru mulatókat, korcsmákat le- 
bujokat — amelyek felett amúgy is

lehetetlen gondos felügyeletet gya
korolni, be kell osukni. A kóteshirü 
pedig korai záróra elrendelésével 
lehet eált érni.

A rendelet következtében nagy 
purifikáeió lesz. Hónapok óta latjuk 
mint burjánozott ki a front mögötti 
élet tomboláiéban itt iz egész zereg 
ártalmas lokál és az éjszaka egyéb 
fattyúhajtásai. Bizony ezek között 
nem fog órtaui egy kis tisztogatás.

kapunk mai száma 2 oldal.

34-esek karácsonya a harctéren.
Egy 34 gyalogezredben önkéntes, 

ki egy ízben már nagyon érdekes 
tartalmú levelet intézett hozzánk az 
Ikva-frontról, most ismét fölkeresett 
leveléde), melyben a harctéri kará
csonyt írja le a következőkben : 

ikva-front, 191#. XII,2#.
Aki azt nem élte at, nem látta, 

az nem is hiszi és el sem tudja 
képzelni, mi az a harctéri karáosony. 
Egy szent ünnep, mit az egész ezred 
együttesen és külön-kUlön Ünnepel, 
nem törődve azzal, hogy tőlünk most 
körülbelül 1600 lépésnyire ellenséges 
raj vonal fekszik. Ünnepel és szigo
rúan Uonepel. Természetesen más az 
Uunepe oly századoknak, amelyek 
és más azoknak, kik dekkungban 
vannak. Azok együtt, közöseo ünne
pelhetnek, mi csak fölváltva, mert 
egy előőrsnek és figyelő posztnak 
ébernek kell lenni és vigyázni minden 
legcsekélyebb gyanús mozgásra.

A raj vonal mögött egy nagy 
dekkungbau (társalgó) van a hatalmas 
karácsonyfa felállítva, feldíszítve. 
Este ott összejöttünk, — papunk nem 
lévén, századparanosnokunk, S zUoj 
főhadnagy ur vezeti a szertartást. 
Kiváncsi vagyok persze, mert ilyet 
még magam sem láttam. A baká 
ink csapatonként felváltva jönnek 
imádkozni, a fŐkadnagy ur mindegyik 
osoporthoz ogy-kótszóból álló buzdító 
beszédet iutóz. 11 órakor ment el a 

racsonyfátói az utolsó csoport. 
Ájlatsoau imádkozik itt mind

egyik. Mert innen csak vissaveset 
az utjok a rajvoualba és előőrsnek, 
hol a végzet, a sors b azé legköny- 
nyebben éri utol az embert. Ima 
után kiosztották közöttük a szere
tet adományokat (cigaretta, dohány 
apróságok, bor.)

Midőn a legénységgel a közös 
ünneplést befejeztük, visszavonultunk 
mi is a 11 -ik szálad vitéz tisztikara 
ünnepi vacsoránkat elfogyatitani. 
Mondhatom, igy egy főispán sem 
vacsorázik háborúban úgy otthon, 
mint mi itt. Hát volt leves, három 
féle hús, ráutett csirke, sertéskaraj 
káposztával és töltötött borjusiegy, 
torta csokoládés. En utóbbiról me
rem állitaui, hogy még ilyen dolgot 
életemben sem ettem. Állítólag va
lami pesti cukrász süti esőket. Pén
tek lévén hát barchesz is volt, kü
lönféle bor as asztalon és pezsgő.

/ /
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K 1 R E  X.
— A tehervallomási ivek

beadása. Január 31 ike a végső 
határidőül van kitűzve, figyelmez
tetjük a lakosságot a tehervallo
mási ivek beadására, mert ellen
esetben jövedelmi adó leírásnak 
nincs helye.

—  A közigazgatási bizottság Qlóse-
Zemplón vármegye kösigasgatási bi- 
sottsága tegnap, hétfőn délelőtt 
tartotta rendes Illését, amelyen 
S a i n y e i - M e r s e  István főispán 
helyett, ki gyengélkedése folytán 
még es ideig nem utazhatott át 
Eperjesről Ujhelybe, Dó k u a  Gyula 
alispán elnökölt. Ai ülésen as alispán 
részletes jelentésben ismertette a 
múlt havi közállapotokat, majd az 
egyes kösigazgatási ágak vezetői 
tették meg szokásos jelentésüket, 
melyeket a bizottság tudomásul vett. 
Ugyanosak ezen az ülésen alakították 
meg a kösigaagata&i bizottság al- 
bizottságait.

—  Ismeretlen hősi halottak fény- 
képei. Ujheiy varoa polgármestere 
köaii, hogy a bécsi közös központi 
tudósító irodának szemóiyazoijossagi 
OBüaiya a^isméreUen*katonai hullák 
és a hadsereg kisérett ben elhalt 
ismeretleu polgári személyekről ké
szített fenyképosoport négyt dm ki
adványai,a hozzávaló leírassál egy ütt, 
a varmegye aíispauja utján meg 
kU>dte. Ezt a b. polgármester azzai 
hozza a Közönség tudomására, hogy 
as érdeklődők a fény k> pc.-opurtot és 
a hozzávaló leírási *  varost katonai 
Ügyus»iaiyab*u napouseut d- ie őu 
U 6a 12 óra k o t t  m gin. intheti* 
a a felismert hullára vonatkozó to 
vábbi feivilágositast illetőleg ugyan
ott nyerhetnek tájékoztatást. A ké
sőbb érkező fónyképcsoportok meg
érkezése esetrő4-esetrd szintén meg 
fog birdettelni.

—  Szabadságolják a tanítókat. A
A honvédelmi minisztérium közszol
gálati és kulturális érdekből tudva
lévőén szabadságolta a néoföikelő 
tanárok és tanítók nagy részét, mert 
a bevonulások miatt előállott tanitó- 
hiány erősen megbénította a nép
oktatás és a középiskolák működését. 
Est a szabadságolást a hadügy
miniszter most kiterjesztette a közös 
hadseregben szolgáló összes, segéd- 
szolgalatra vagy helyi, irodai szol
gálatra alkalmasnak minősített taní
tókra és tanárokra, amennyiben azok 
a legénységi állományba tartoznak. 
Ezeket tehát a lábbadezó osztagokto 
és a- póttestektől most mindenütt 
szabadságolják,

•-*- Egyle ek közgyűlése. A hely
beli izr. Nepkonyhaegyesület f. hó 
13-án, csütörtökön, d. u. 3 órakor 
saját helyiségében rendkívüli köz
gyűlést tart, melyre az egylet t, 
tagjai meghivatnak. Tárgy : tiszte 
let^nyilvávitás dr. Mezei Mór iránt 
80-ik születésnvpja alkalmából. — 
A helybeli izr. gyermekeket segítő 
(ruházó) egylet f. hó 13-án 3 és fó> 
órakor a népkonyha helyiségében 
rendkívüli közgyűlést tart, melyre 
az egylet tagjai ezen az utou meg
hivatnak. Tárgy : tiszteletnyilváni- 
tás dr. Mezei Mór iránt 80-ik szüle
tésnapja aika'.maból K u n  Frigyes 
mindkét egyet elnöke.

— Csendes farsang. A most be- 
kössöntött farsang mindenjel szerint 
még c^nd-a^bh le-**, mint az el

3. szám (2)
múlt évi farsang volt. A táncoló 
Ifjúság most a harctereken táncol
tatja meg a haza ellenségeit de 
megesik, hogy táncosaink szen
vednek is az ellenségtől az idők vi
harától. Senkiuek sem lehet kedve 
a tánera, araig haza nem érnek ka
tonáink a harcterekről, igy most 
se nyithatunk farsangi rovatot, arai 
annál inkább fölösleges, mert hisz 
egyetlen rendező bizottság se ala
kult meg és nem is fog megalakulni.

— Rendelet a cukorrépáról. A 
hivatalos lap tegnapi számában meg
jelent a kormány rendeleté a cukor
répa felhasználásáról. A rendelet 
szerint a cunorgyári vállalatok kö
telesek a birtokukban levő, valamint 
a szerződésileg lekötött cukorrépát a 
szerződéses határidőn túl is a ter
melőtől átvenni és cukorrá feldől 
gozni. Azok a szerződések, amelyeket 
a cukorgyári vállalat nyers cukorrépa 
szállításai iránt mint eladó kötőit é»

jelen reudaltt életbeléptetése előtt 
még nem teljesített, hatályukat 
vesztik.

— Hányszor kell egy gazdának 
hadiszolgaUatást nyújtani. Föiiuerü.t

kérdés, hogy u f*iu«i kisgazda, 
aki mar h-diszolgáitatae címén oda* 
dta kocsiját, lovát, ha újra szerez 

be koo.it, lovaj, u,ra meg újra ige 
nyelhető e tőiu a fog* ? Étre nézve 
niucs reudeitt. Tény azonban, hogy 
na szükség van fogúra, tekintet 
nőikül arra, hogy az illető adott-e 
mar fugutot, attól veszik igénybe, 
akinek vau. Es mert ez igy vau, 
igen sok gaz.d* nem szerez be újra 
togatot, s igy nem lóvén se kocsija, 
se .óva, ukiu is l h r t  tőle hadiszo 
güitatda fc-jéüeu i^euyeiui. Iá hogy 
a földje művelet.eoü) ne maradjon, 
bevárja, raig a h.xlóság közerőt ren 
dől ki s mások lovával müvelteti 
meg a gazdasagát. Ezt az ügyet va- 
laraiképen országosán kellene ren
dezni, mert akitől újra meg újra el
szedik a kocsit, a lovát, az a há
ború végéig uem szerez be újabb 
fogatot.

Jókarban levő
kisebb ház, kerttel megvétetik. 
Ajánlatok ár megjelölésével kéret
nek. Cim a kiadóhivatalban.

Klein József
szobafestő tapétázó és mázold 
Saujhely, Rákőczi-u. 63.

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

földi anyagok.
Telephon 22. sz.

Hivatalnak,
vagy egyleti helyiségnek alkal
mas négy utcai, egy nagy 
udvari szobából s előszobából 
álló lakás Kazinczy-utcza 28. 
számú házamban fo lyö  övi 
m ájus elsejétől kiadó.

Dr. Kovaliczky Elek,
kir. közjegyző____ •

Montenegró elfoglalása.
Budapest, jan. 10.

Az osztrák-magyar vezérkar jelenti:

Orosz hadszíntér :
Kelet-Galiciában és a bukovinai ha

táron tegnap sem voltak nagyobb har
cok. Csak Toporoucnál vertünk vissza 
este egy ellenséges támadást. Egyéb
ként nincs újság.

Olasz hadszíntér:

A délnyugati harcvonalon, a görzi 
grófságban a Col di Lana területén és 
a Vilgereuth-szakaszon folyt ágyuhar- 
coktól eltekintve, szünetelt a harci te
vékenység.

Délkeleti hadszíntér:

Berane ellen elónyomuló oszlopaink 
újra több magaslatról vetették vissza a 
montenegróiakat és elérték Biocát. Et

től a helységtől északra a Lim keleti 
partját megtisztítottuk az ellenségtől. A 
csapatok, amelyeknek a magaslatokon 
egy méternél magasabb hóval küzdeniök 
kiválóan működnek. A Taránál tüzér
ségi tevékenység és csatározások.

Montenegró délnyugati határán a har
cok még tartanak.

H Ő F E R  a ltá b o rn a g y ,
* vezérkari fonók helyettese.

Győzelem a franciák felett.
Berlin, jan. 10.

A nagy főhadiszállásról hivatalosan jelentik :

Nyugati hadszíntér:

Massignestől északnyu gatra  a  M aison  
de Cam pagne-m ajor v idékén  csapataink  
tám adással több száz m éter kiterjedésben  
elfog la lták  a z  e llenséges m egfigye lő  
á llom ásokat és árkokat. 4 2 3  francia, 
köztük 7 tiszt, 5 gépfegyver, 1 n ag y  és 
7 kis akn avető  került a  kezü n k re . A  
m ajortól keletre m eghiúsult egy  francia  
ellentám adás. Eg y  ném et repülőgépraj 
m egtám adta a fournesi hadtápberen- 
dezéseket.

Keleti hadszíntér:

A  helyzet á ltalában változatlan . Ba- 
restianinál egy erősebb orosz osztag  
előretörését v isszavertük.

Balkán hadszíntér:

Sem m i újság.
Felelős szerkesztő: Landesmann Miksa / Nyomatott Landesmann Miksa és Társa könyvnyomdájában Sátoraljaújhely.
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