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Álmodtál testvér valaha ott

hon, amikor a kalásztenger lelett 
elsuhant a szelíd szél, igazi ten
gerről. Hitted volna valaha, hogy 
uralni fogjuk az egész Adriát és 
hogy a világ első hadikikitője 
felett fogunk rendelkezni Katta- 
róTal ? Gondoltai valaha büszke 
vizekre, ábrándoztál-e tengeri ha
talmasságról? Nagy vizekről, amik
nek a hullámai haragosan csap
kodnak emeletnyi magaságokig, 
mint a gyerekjáték ring és tán
col a hullámok taraján az ágyú
val megrakott hajószörnyeteg ? 
Halottál-e táraó  országáról, az 
ezüstben csillogó Nílusról, amely
nek vizéből pattant ki a biblia 
örök legendája ? Láttad-e édes 
magyar testverem, otthon, szal- 
matedeles kunyhódban, a képes 
kalendáriumodban az egyiptomi 
szfinkszeket' a kőbőL laragott, 
rabszolgák ezreitől összehordott 
titok óriásokat, amik mint elte
metett, elmúlt világok ittmaradt 
romjai, merednek a tiszta kék eg 
felé ? Te jó magyar liu, aki az 
(gesz világ babiloni zavarából 
csak az alföldet, vagy a te ma
gyar hegyeid havas szikláit is
merted, akinek a lelkében édes- 
bus itthoni nóták dallama csen
dül, aki a Balaton partjain haj
tottad fejed állomra, most mese
lovag lettél, aki szélparipádra ülsz 
„hopp kis lovacskám, ott legyek, 
ahol akarok", repülsza világ min
den taja tele és viaskodol lán
goló torkú sátkányokkal.

Régi égi évszázadok alatt 
nem tett meg annyi utat a kép
zeleted, jó magyar verem, mint 
mint most a valóságban meg 
kell tenned néhány hónap alatt. 
Ma az ázsiai népek száz fajtát 
látod északon, holnap olasz szi
veket szel át kardod, hirtelen ott 
teremsz a mesék szárnyas lován 
a „franciáknál", nagy rendeket 
vágsz köztük. Azután lemégy a 
déli sivár, hóval fedett hegyek 
közé, a szerb nációt kiűzöd ősi 
hajlékából, újra ott teremsz az 
északi határoknál és újra érzi kar
dod az ősi ellenség.

Ez most mi vár rád magyar 
testvér? Talán a tenger hiv,hogy 
partján keresd meg az őzi ellen
séget ? Talán az az egyiptomi 
aztinkaznk alján lógsz nyugtalan 
álmokat látni a messze hagyott 
otthonról ? Talán a Nílus vizének 
suttogása lóg álomba ringatni és 
varázsolja hozzád néhány éjsza
kai órára a Balatont, a szalmás 
vityillót, az árva nyotsolyában

pihenő a.szony szerelmes sutto
gását ?

A szikla szilárdságával a he
lyeden magyar testvér. Kardod 
a kezedben, öreg népiölkelő. Va 
rod, hova röpit holnap megint 
ez a szörnyű mesebeli idő?

MEGJEGYZÉSEK
a Bodrogközi Tiszazzabé- 
lyozó Társalat ügyeire.

1912. augusztusa ót* tart azon 
rendkívüli csapadékos időszak a 
Bodrogközön, amelyhez hasonló 
emberemlékezet óta nem Tolt.

Azóta, tehát már negyedik óve, 
igen rövid megszakításokkal foly
ton tart a nagy tömegű rendaivüü 
esőzés, amely ellen majdnem sysi- 
fusii munkát végeznek a társultnak, 
azelőtt kitünően bevált vedinüvei, 
mert iiyeu nagy tömegű csapadék
vizeket egy ilyen zárt sík terület- 
rő , akkor, amikor a folytonos borús 
idő mi; tt az elpárolgás és a talaj 
teljes telítettsége miatt a beszivo- 
das semmi — kár nélkül foiytono- 
aau elvezetni teljes lehetetlen.

Mégis, dacara szénszállítás ne
hézségének is sikerült elemi azt, 
hogy az egész területnek csak egy 
kisebb része volt az, mely a kósŐu 
levezetett víz miatt nem adutt hasz
nút.

A társulat az újabb tapaszta
latok aiapjau olyan müvek lete6Íte 
süt határozta el, amelyek ha nem is 
lettek volna kepeiek az nyen ka- 
lasztrófáiis vizbajokat teljeseu e! ía- 
riiaui, legalább azo* mérsékléséhez 
leiemeaeu hozzájárulták vo.uu, de 
az újabban ismét folytatódó rend 
kívüli időjárás miatt minden felben 
maradt és azáltal, hogy egyik szi
vattyútelepünk is átalakítás alatt ali- 
van, nem működhetik, még rosszabb 
helyzetbe kerültünk.

Meggyőződvén arról, hogy a 
csatornákon szabadon lefoiyo, ezen 
nagy tömegű vizek különösen a kö
zép területeken rendkívüli károso
dásokat okoznak, mert itt az esésük 
csökkenvén, nem tudnak a szivattyu- 
t«i«pekhtz eljutni csak midőn mar 
sok ezer hold termő területet elá
rasztottak, — alapos megfontolás és 
a szabályok legpontosabb tbetartása 
mellett elhatározta % társulat, hogy 
mindaddig inig ason újabb létesít
mények elkészülnek, a visszafolyás 
mérséklésére a csatornán elzáráso
kat eszközöl; az átalakítás alatt 
levő Törökén szivattyútelephez csat
lakozó csatorna vizét pedig az el
vezetés mérvéhez képest, részben a 
karádi szivattyutelephoz vezeti.

A társulat ezen nagy fontossá
gú határozatokat nemcsak hogy a 
törvény és az alapszabályok ren
delkezésének legszigorúbb betartó

sával hozta, hanem mindent meg
tett arra vonatkozólag, hogy az ér- 
érdekeltség lehetőleg minden tagja 
esen tárgyak horderejéről tájékozva 
is legyen.

A gyűléseken alig volt érdek
lődés, a határozatok egyhangúan 
hozattak.

Es most midőn az ismét beál
lott rendkívüli időjárás következté 
ben eaeu határozatok végrehajtása 
aktuálissá vált, nemcsak hogy olyan 
panaszok emeltetnek egyesek rézzé 
ről, mintha azun határozatokról so
hasem hallottak volna, hanem még 
némelyek kártérítési igényeket is 
emlegetnek.

Itt eltekintek teljesen atttól, 
hogy ma téli viznél, mely 5— ö nap 
alatt le is mehet, lehet e kárról 
egyáltalán beszólni, — valamint at
tól is, hogy társulati alkalmazott hi
bával vagy mulasztással kárt tehe
tett volna valakinek, mert ez nem 
történt és különben is csakis fe
gyelmi eljárás alapját képezhetné.

De képtelenségnek tartom azt, 
hogy valaki egy bíróról feltételezze 
azt, hogy kártérítésre ítélhessen egy 
társulatot azért, mert minden ren
delkezésre álló eszközzel nem volt 
Képes megakadályozni, hogy az ér
dekeltek az egészed rendkívüli idő
járás következteben kart ne szenved 
jenek.

A társulat nem azért alakult, 
hogy az egyeseknek a viz átt&i 
okozott karát megtérítse, hanem 
azért, hogy a törvény és alapsza
bályok alapján rendelkezésre álló 
minden eszközzel igyekezzék a tár
sulat területét a külvizek betörésé
től és a belvizektől megszabadítani 
A társulat az autonóm testület, mely 
határozataié saját hatáskörében maga 
hozza, ezekhez hozzászóiani azokat 
kifogásolni, a felettes ellenőrző ha
tósághoz megfelebbezni minden ér
dekeltségi tagnak joga van.

De itt van épen az a pont, a 
melynél rá kell mutatnom azon kö
rülményre, hogy a társulati érde
keltség még a legfontosabb kérdé
sek tárgyalását is közönyuysl veszi, 
mikor nyugodt száraz évek vannak ; 
nem mutat semmi érdeklődést a sza
bályozási ügyek iránt, pedig épen 
akkor és csakis akkor volna ideje a 
legjobb és legalaposabb rauakák ke
resztülvitelének, — csak mikor baj 
van akkor ocsúdik fel és zkkor is 
csak legfeljebb a szomszédjáig te
kint s felháborodik, ha attól felé 
folyik a viz, de nem szól semmit 
hz véletlenül az ő vize folyik a 
szomszédra.

Mikor nyakunkon a baj, akkor 
már késő védekezni, azt annak ide
jén nyugodt időkben kell előre 
látni és autonóm testületnél annak 
minden tagja felelős, ha valamely 
intézkedés nem jó, mert módjában,

kapunk mai saAma a oldal.

sőt köteles lett volua annak idején, 
eunek létre jötte ellen tittakoani.

De a jelen viszonyok között ki 
az , akinek javára más károsodott 
van-e valaki köztünk, akinek arány- 
lagos kara nem lett volna, hát ki
fizesse meg?

Hogy lehet egy társulat ellen 
kártérítési igényre gondolni, mikor 
az á társulat müvei által bebiao- 
oyiihatólag, oly tömeg vizet távolí
tott el a Bodrogközről, mely ha itt 
marad igen sok tanya is viz alá ke
rült volna.

Hagyjunk fel az ilyen zavaró 
gondolatokkal, és Déasünk a kellő 
higgadsaggal szemébe a nehóe idők
nek, melyekkel csakis a legerősebb 
összetartással küzdhetünk meg ei- 
kerrel.

De ennek nem az a módja, 
hogy a viszonyok és az előzmények 
ismerete nélkül egymásnak támad
junk és ez által a ránk súlyozódó 
helyzetet még elviselhetetlenebbé 
tegyük hanem, azt, hogy állandó 
figyelemmel kísérve a viszonyokat, 
melyek mégis csak jobbra keli, hogy 
forduljanak, járuljunk hoaaá vala
mennyien ahhoz, hogy esen súlyos 
bajokat a jövőben elháríthassuk.

Szeretném meggyőzni az érde
keltséget arról, hegy

1. a jelenlegi bajok egy olyan 
kataszirófáiis időjárásnak a követ- 
kezmenyei, amilyenre emberileg 
számítani nem lehetett,

2. hogy azon intézkedésektől, 
melyeket a társulat veietőaóge leg
jobb belátása szerint a társulat köz
gyűlésének javasolt és amelyeket 
az elhatározott, ezen bajoknak csak
is mérséklését, de nem teljes orvos
lását vártuk,

3. és végül, hogy esen intéz
kedések végrehajtásából kifolyólag 
kártérítési igényt támasztani nem 
lehet.

Hogy ea mennyiben sikerült 
nem tudom, de egy jót mégis vá
rok ezektől az izgalmaktól, amelyek 
egyes érdekeltségi tagokon erőt 
vettek; azt, hogy ezentúl talán na
gyobb figyelmet fognak fordítani a 
ránk nézve életkérdés fontosságú 
szabályozási dolgokra és azáltal né
mileg meg fogják nekünk, akiket a 
közbizalom állított ezen ügyek élé
re, azon súlyos felelősséget és kö
telesség teljesítését könnyíteni, mely- 
lyel teljes erőnkből igyekszünk esen 
közügyét szolgálni.

Pácain 1916. január 12.
Br, Sennyey Miklós

Használjunk
hadisegély

_________ póstabélyeget.
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H Í R E K .

— Személyi hír. Stiuyei-Merse 
István ÍŐispán 16-án, vasárnap 
este állandó tartózkodásra Ujhelybe 
érkezett.

— A megfigyelő állomás siremle^et 
állított az Újhelyien eltemetett hősök
nek. Ai ujiiolyi Uaraab-aurnaa p»- 
r*uc»no&aaga követuudŐ pó.davai 
eiőijarva aiaris nisgvalóaiioita a 
kormány áltál is cetként kitűzött 
elvet, hogy hőseink sirjait megjelölni 
66 euiiehÜKet megörökíteni elmulaszt* 
hatatlan kötelességünk. Az ujneiyi 
betegmegfigyelő anomaa az ott el
hunyt es az Újhelyi temetőben el- 
hantoil minden egyes hős katona 
sirjara egyelőre ideiglenes síremléket 
állíttatott. Ezt az intézkedést egyéb 
ként tudomásunk szerint az alispán 
mar az egész varmegyére nézve el
rendelte s nemsokára miudeu egyes 
hős katona sírja meg íeia jelölve az 
újhelyi temetőben is.

—  Bolgár Vörös Kereszt és török 
félhold segely mozgalom. A lőibpau 
aiir«u iotyiau a polgármester jau. 
12 eu d. u. népes értekezletet tartott, 
amelyen e>h«larozta a bolgár Vörös 
Kareszt segely-moxgalmat és nagy- 
buoiisugoi szervezett a polgármester 
emöaiete aiatt. Ambrozy Ágoston 
indítványára a nagy bizottság müko- 
dtse a tölök feiho d lamogatasara is 
ki fog terjedni.

A segélyezés módozatainak meg
beszélésére es szervezésére szükebb 
bizottság küldetett ki, amelybe min- 
dau vanasfeiekezet vezető lelkészeiül 
kivül dr. Hornyay Béla, Housch 
Dezső, Quitmau Mór, Schiller ka. mau 
es Ambrúzy Ágoston választattak be.

Siessünk a főispán es polgár
mester vaivelelt áldozatos munkájába 
minden igyekezetünkkel beieanui.

—  Csapatszolgálatra alkalmas 
legénység meghagyása az irodai szol
galatban. „A z Ő r iz e m "  ír ja  : Vala
m e n n y i  Ooapzlszoiga.a ira alkaim«s  
legénység  le r m e s z e t sz t iü i e g  cs k 
arcvona ib e i i s zo lg a la to t  le . j t s i t h c t ,  
en n é i to g v a  p oU osieaue i  sem  m a rad  
h a l  az  í ru d a b zu  o iyau  eg y e n ,  ak i  
Os«palszoif,aiaira a :ka .m «s .  Mmda- 
zoua ilz l tu u iu s  szu gaia l l  é rdekek  
Oiyau h e ly z e te i  u r e i u t h e l n e a ,  hogy 
aa  u o d z i  i z t in e > y te ln e k  egy ide jű  
tóivá.Laorz a  Csapató* t r d e a e r e  unt 
ra i iyos  vomz. A mencta.akuia&Oa 
UgyaülS, to v á b b á  a aUiOUÜOtO auy »g

munkatársa és előadta, hogy ő, mint 
41—50 éves besorozott népfelkelő, 
akit azonban as illetékes hatóságok 
a bevonulás kötelezettsége alól köz
érdekből fölmentettek, erre a kedvez 
menyre nem reflektál s a 43—50 évesek 
behívása uKauuaval, flraentósóre való 
tekintet nélkül, bu fog voduIuí. 
Gárdos Mór ezt az elhatározáséi 
• mai udokolja, hogy » korabeli 
nepfelkaiŐK behívása mar a haza 
foutos szükséglétét jelenti és Ő ily 
szükség esetén semmiféle címen uam 
akarja kivonni luagát a katonai 
fegyveres szolgálat alól. A magyar 
nemzet lelkes üufela dozasának egyik 
szép példája ez az eset is, ame.y 
szinten ékeseu illusztrálja, hogy ez 
a n e m z e t ,  melynek fiaiban a hazafias 
készség iiy nagy mértékben van 
kifejlődve, a világnak ebben a nagy 
erőpróbájában semmiesetre sem ma
radhat aiul.

— Hadikórházak —  nők nélkül.
A német hadvezetőseg hivatalos 
lapja reudelet közöl, mely az ősz 
szes uémet hadikórhazakhúl eltávo- 
liija as orvosuőke!. A feministák a 
uemet hadügy minisztériumban ér- 
dakiődiek az iránt, hogy mi az in- 
lezsed s magyaiazaia es azt a va- 
,»s«l kaptak, hogy az tisztara fő- 
gyemül okokra vezethető vissza. A 
uő sokkai inkább érvényesülhet a 
mai orvosüiauyban, ha a bevonult 
puigari orvosok teendőit latja el s 
na mint nő- és gyermekorvos dol
gozik. A katonai kórhazakból ós la- 
ooraioriumokból szinlóu miudeuüti 
e.küldötték a női gyógyszerészeket, 
akiket katouapatikusok váltottak fel.

—  Adomány. Gárdos Mórué 2 
koronát adott át lapunknak az újhelyi 
polgárőrség céljai javara. Az adományt
illetékes helyre, az újhelyi polgár
őrség parancsuokságánoz juttatjuk el.

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

Dr. Kovaiiczky Elek,
kir. közjegyző.
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Montenegró kapitulációja.
Budapest, jan. 17.

Az osztrák-magyar verérkar je le n ti:
Orosz hadszinte'r :

A besszarábiai és keletgaliciai határon harc 
ba állított orosz seregek tegnap nem ismé
telték meg támadásaikat. Általában csend 
uralkodott. Csak a Rarancetól keletre fekvő 
vidéken űzték ki csapataink heves harcok 
közt az ellenséget előretolt állásából be
temették árkait és drótakadályokat létesí
tettek. József Ferdinánd főherceg hadsere
gének területén az oroszoknak tábori őr
seink vonala ellen intézett három előretö
rését vertük vissza.

Olasz hadszíntér:
A tengermelléki és tiroli harcvonal egyes 

pontjain a tüzérségi harcok tovább foly
nak. Csapatainkat az Oslavia melletti 
templom dombról az ellenség tüzérségé
nek oda összpontosított tüzelése miatt 
újra visszavettük. A görzi szakaszon re
pülőink több olasz rögzítésű légbombát kény- 
szeritettek leszállásra és bombákat dob
tak az ellenség táboraira.

Délkeleti hadszíntér:
M ontenegró k iró lya  és a  m onte

negrói korm án y  január 13-ikán az e llen 
ségeskedés m egszüntetését s a  b é k e 
tá rgya lások  fo lyam atbatéte lét k é rté k ; 
azt fe le ltü k , Hogy ezt a  kérelm et csak  
azután  teljesíthetjük, ha a  m ontenegrói 
hadsereg feltétel né lkü l leteszi a  fegyvert.
A  m ontenegrói korm ány tegnap feltétel 
nélkü l va ló  letételre irán yú ié  kö vete lé
sünket elfogadta.

HÖFER.

Nyugalom a németek frontján.
Berlin, jan. 17.

A nagy főhadiszállásról hivatalosan jelentik :
Nyugati hadszíntér:

Lényeges esem ény nem  történt. Lens  
városában  az az e llenséges tüzérségi tűz 
tizenhat lakost részben m egölt, részben  
m egsebesített.

Keleti hadszíntér :
A z  arcvonal legnagyobb részén hóviharok  

m egakad á lyozták  a  harci tevékenységet, csak  
egyes helyeken vo ltak  járőr Harcok.

Balkán hadszíntér:
Sem m i újság.

utvoietu, kez.eii.bu ea cisc.auiu.aba a 
g w .d a S u g t  k O *lg« iga iaD l  Vegroliajiu 
ea.U g a .a lU l  tU ijc .H U  eacU io.J To üal'U i.

K ati i  ItiaÜalUeUaA »k.uuuau Caaa 
a e t O r  k tpebch megfeieiu l,  na  mar 
LutUUj Ua gjí ah.uriall*i Ull uttk, 
bt g e a t rU i tg  Vla&bIUal'«dli»l teliki az. 
«..oUáauy Vctciü, a  uy 1. v au la i tu s  Ve- 
b t i ü j t ,  a luricaiMpua bvkviUju tü  a 
bsaUiVlVÖbt mi e tg t rd m u u iv ab .  H a a 
vi»*ouyua u fcy elvt.iijwi , »* t.or a 
t i arnvlvü aillesk tu a  la
lUc^Uial adhat, t tiüljjl . ikH iu « .o iu ü . i i  
K g y t ü e é u l  Iuil.Uv.t-&i t«.r.uaie aiu 
Vuiia.ücil azuigMialUi a  u ad ü a v u u u . l  
Ceapaiual l e j o u t u i ,

—  Aki nem reflektál a katonai 
szolgalat alól való telmentenre. i  efcu»p
düic .ui l az. Ujheiyl veroaliaí6A KaiOtia- 
ügy u s t t a  y aüau luugje ie ut Gát dós Mur, 
a sa tu ra  jau jb u iy í  urtti.  isr.  u- piákul* 
ig a zb an  - AI.II ■ ja. Upu i- r ^ . i  j-1

Értesítés.
A n. é. söröző közönség b. 

tudomására adom, hogy meg
érkezett a kitűnő minőségű 
Haggenmacher kőbányai szalon 
sör (ala pilsen), mely kizárólag 
csak nálam kapható, poharankint 
28 fillér; továbbá többféle villás
reggelik, úgyszintén friss virsli 
mindennap kapható.

B. pártfogást kér

Matajecz Gyula,
színház-étterem vendéglős.

Ugyanott egy jóházből való 
fiú mint p in cér -ta n u ló  fölvétetik

A  Sátoraljaújhelyi Polgári 
Takarékpénztár és Hitelegylet
alapszabályainak 13-ik §-a értelmében 
közhírré teszi, hogy a t. ügyfelei által 
nála elhelyezett betétek kamatlábát 1916. 
évi január hó 1-tól kezdődőleg további 
intézkedésig '|2, azaz egy fél százalékkal 
leszállította.

Sátoraljaújhely, 1916. évi január hő 11.

A z igazgatóság.

Filslős szerkatzió: Landwmann Mikia Nyomatott Landctmann Mik«a W Tárta könyvnyomdájában Sátoraljaújhely.
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