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Rémületes dolog
lehet m ost: orosi hadvezérnek 
lenni 1 Évszázados elbizottság ce
mentjéből tapasztott fedezékben, 
sárga arccal nagy stratégiai ter
veket koncipiálni és mikor a pa
píron minden boszorkányos mó
don összevág, a diadalszomjtól 
örjöngő vezérkari főnöknek a sa
ját fészkéből is menekülnie kell, 
mert a megvivhatatlannak tudott 
kőlapok is reasegnek ropognak.

Ki számolja, hányadik oftenziva 
az, amelynek halotti énekét most 
énekelte el Hőfer. Huszonnégy 
napig tartott, hatvanezer embert 
emésztett föl. Az egész európai 
fronton ez volt az entente hatal
mak minden akciója. Franciaor
szágból, az angol üzletekből en
nek sorsa elé néztek lihegő vágy- 
gyal. Gyönyörűen volt megkons
truálva a terve.

— Ivanov tábornok kivágja a 
középponti hatalmak alól a ta
lapzatot a csernovici fronton. 
Ezen áttörnek a monarchiába a 
muszka hordák és összeomlik a 
rengeteg arcvonal: a besszará- 
biai határtól egész a rigai öbölig 
A háború élőről kesdődik, de 
most már csak mi diktálunk 1

Kezdődött a nagy harc akkor, 
amikor a mi ágyúink először dö
rögtek Lovasén alatt. Es szinte 
naptári pontossággal fulladt a 
véres komikumba, amikor Mon
tenegró kapitulált. Mit érezhet 
most a muszka, akinek minden 
joga meg volt ahhoz, hogy két
ség nélkül nézzen az irtózatos 
mérkőzés eseménye elé. A leg
hatalmasabb, a leggazdagabb, a 
legduiabb népirodalom ura, a 
bibliai Góliát, akit a Dávidok pa- 
ritytyéznak l e ! Ahova nyúl, átok 
és balszerencse lakad a kezenys 
mán. Minden várakozás az ő 
vállalkozása sikereinek reményein 
alapul éa mindig csak kudarcról 
számolhat be azoknak, akik földi 
Istennek nézték . . .

Ivanov generállá, a legtalen- 
tumosabb ea a legnagyobb kon
cepciójú orosz hadvezér aligha
nem rövid ideig marad már meg
tépett aerege élén. Megint más 
stratégát keresnek, frissebb ötle
tekkel. Lesz uj kísérlet, szomorú, 
ártatlan muzsikok holt teteméből 
ismét máglyák emelkednek, de 
kozákló patáta többet mégsem 
érinti a magyar földet. Mig az 
orosz egyre gyengül, felsiabadul- 
tak a mi szerbiai és montenegrói 
seregeink és már védelmi vona
laink hatalmas erődökké acélo- 
zódtak Kelet-Galiciától a Pripct 
mocsarakig. A mostani nagy ki-

aérlet az orosz birodaloai és az 
orosz hadsereg presztízsének 
mentéiét célozta. Egyik sem si
került. Már csak az utolsó nagy 
összeroppanás következik. Es ez 
sem marad el sokáig.

Mivel töltsék katonáink 
a fegyverszünetet ?

Mezőgazdasági és ipari ok
tatást terveznek.

A háborúi idők sok mindenre 
megtaníthatnak bennünket abban 
az irányban is, hogy mi módon 
biztosítjuk legjobban hazánk mező- 
gazdasági és ipari fejlődését. E kér
désről igen figyelemreméltó tanul
mányt irt most N-»gy László ma
gyar kiraiyi a.hadbiztos. „Javaslat 
es irányelvek a mezőgazdasági és 
ipari oktatásnak a kaloa* agna. való 
bevezetéséit»“ oimeu,

A szerző szeriül meoi « itaboiu 
folytan bőséges uUu.muuk >euue 
arra, hogy u dolgozó nép szeles ré
tégéit a katonai szó.gaiat idvjea.au 
có.szerűében neveijüs. a au.iurur* 
és céltudatos gazdasági muuRcia. 
Meg is kellene ragadnunk e^irau^- 
ban a jó alkalmat, Hogy Németor
szág példáját Kövoasü*. A szerző 
éppen németországi tapasztalataira 
hivatkozik s világosan mutatja ki 
tanú malijában, hogy milyen siker
rel járt a német hadseregben az a 
néhány óvvel ezelőtt kezdett moz
galom, melyet, a mezőgazdasagi 
üataiasuak a katouasaguai való be- 
vezutese végett indította*, meg. A 
Katonaság utján való mezőgazda
sági nevelés Németországban kitü
nően bevált. Gazdasági köreink ér
deklődését nagyon megérdemli az 
előttünk fekvő tanulmány, melyben 
a szerző ezt a figyelemreméltó esz
mét s az OMQE régebbi kezderae- 
uyezóseit következő időszerű intéz* 
mennyel kívánja gyakorilag meg
valósítani.

A béketárgyalások miatt való
színűleg hónapodig fog húzódni a 
tegyverszünet, mely idő ilyen gaz
dasági oktatásokra kiválóan felhasz 
uáiható volna. Ezek az oktatások 
hasonló oivek szerint csak persze 
mégis más alapon volnának a ma
gyarországi ezredekbon megtartau- 
dók. E katonailag ki nem használ- 
ható idd kiválóan alkalmas volna 
az ország gazdasági tudásának és 
értelmi szintjenek emelésére. Ennek 
tananyagát szintén a központi ve 
zetősóg állíthatná kis füzetekben 
sürgősen össze, mig oktatóul tarta
lékos és népfölkelő tisztek stb. kö
zölt majd mioden ezredben találha
tó gazdász, földbirtokos, tanár, ker
tész stb. Ügyesen felhasználhatók 
volnának, akik_a részükre tanul-

kapunk mai «

raány céljából 1—-2 héttel előbb ki
adandó füzetek útmutatása szerint 
az épen rendelkezésére álló eszkö
zök fe használása mellett oktathat
nák a legénységet. Egy-két hónapi 
ilyeu rendszeres és oóltudatos okta
tás nem múlnék el nyomtalanul és 
a hadjárat durva öldöklő mesterség* 
után szülőföldjének szülőföldjének 
szelíd kultúráját örömmel, friss, ész- 
szel és kedvvel szívna magába va 
lamennyi. Persze az oktatás tárgyá
nak megválasztása és kidolgozása 
ennél is kiválóan fontos feladatot 
róna a központi vezetőségre. En
nek óriási etőuye, hogy igen cse
kély pénzbe kerülne.

Élet a Kárpátokban.
Sztropkói levél.

Ebben a világraszóló nagy fel
fordulásban, amikor az áilaraliatalom- 
uak annyifelé kell a figyelmét fel
apróznia és amikor magáunk a 
ótfeutartásnak nagy küzdelme erde- 

aébeu kell minden erőt összpouto- 
aitaui, — mi szegény, tönkretett, 
vagyonából kiforgatott kárpáti népség 
nyomorunkban is békésen tűrő, vá
rakozó, reruéuykedő lakosai marad* 
uank ennek a hazának s pusztuiá- 
ouukban is néma szereplői a mi uagy 
tragédiánknak, — ha némaságunk 
tényleg a haza szent ügyének csak 
egy jottányit is használna.

Jól tudjuk azonban, hogy a 
honvédelem nagy teendői közepette 
a mi sorsunk sem volt közömbös 
úgy a kormánykörökben, mint az 
ország szerencsésebb sorai lakosainak 
szemében.

Gendoltak reánk, •— segíteni 
akartak nyomorunkon. Éhségünket 
lecsillapítani, házainkat felépíteni 
óhajtották.

Dicséretére legyen mondva a 
magyar hazafias közönségnek — 
százezrek gyűltek össze a mi szük
ségünk enyhítésére.

Elpusztult
itt a felvidéken összesen körülbelül 
5000 ház. 600 koronát számított az 
állam egy ily kis, felvidéki ház rekon
struálására. Ez mintegy 8.000,000 
koronát tenne ki.

Ez az összeg anélkül, hogy az 
államnak bármivel is hozzá kellett 
volna járulnia, jótákonyságból be- 
gyűlt.

A házak közül azonban raindez- 
ideig itt a mi vidékünkön egyetlen 
egy sem épült föl annyira, hogy 
lakhátó is lenne e télen. Hogy a 
hajléktalan lakosság hol húzódik
im a  2 oldal.

meg, azt maga lássa. Igen-igen eok
háznak és pedig a jobb, mert tég
lából, vagy kőből épült háanak oeak 
a fedele pusztult el a háború förge
tegében. Ezekre egysierüen tetőt 
kellett volna adni és saáratalan 
osalád jutott volna hajlókhoz,

Van azonban az államnak ide- 
fenn egy jótékonysági szerve, az 
építési akoió, amely úgy rendelkeaett, 
hogy elsősorban a teljesen tönkretett 
épületek építendők újra. Eeael ter
mészetesen elérte azt, hogy a teljesen 
újra építendő épületek föl nem 
épülték, a osak fedésre szoruló épü
letek falazata pedig a sok esőiéitől 
szójjelraállott s azok is abba a stá
diumba jutottak, hogy teljesen ujra- 
épiteudőt lesznek. Végtére is legyen 
ügyuojoguság e hasában — bármibe 
is kerüljön.

Most a kárpáti lakosság lakás- 
mizériáját mellőzve egyéb bajokra 
akarom a közfigyelmet föihivni.

Amit mi a múlt évben elvetet
tünk, azt nagyrészt kitaposták aa itt 
mérkőző seregek. Es idén tavaszul 
pedig nem igen vethetünk, egyrésat 
mert nem veit mit, másréaat mert 
nem volt mivel óa aztáo meg, mert 
kiköltöztettek bennünket messze vi
dékre óa osak kó»őn jöhettünk fifeea 
lakóhelyünkre, tehát el is késtünk a 
tavaszi vetéssel.

Mindeeeknek aa előamóayeknek 
csak szükség lehetett aa eredője.

Segíteni kell tehát a bajon. Aa 
állam segít is, de hogyan? Küld 
búzát 38 korona árban métermáasán- 
ként. Rozsot 32 korona árban. 
Kukorioát, krumplit, káposatét, de 
o ,ak elvben.

A búza megjött annak, aki két 
hónappal előre kifiiette. A roia is 
ugyanilyen feltételek mellett, de ki- 
osirázott állapotban. A krumpli meg
fagyott állapotban, a kápoata aahogy.

Tia
olyan paróchiánsk, mint amilyen aa 
enyém, a rendes, de nem a mostani 
jövedelme volna ahhoa szükséges, 
hogy osak a kóregetőket kielégít
hessem.

Panaszkodó, kérd leveleimmel 
nemes ssivü emberektől sikerült 600 
koronát és a kasaai Püspök Ur kői
ben járására 46 ruháoskát össse hős
nőm Karáosonyra, hogy a i én sít- 
gény híveimen legalább némileg 
segíthessek.

Érdekes, hogy aa adakoaók leg
nagyobb része jótékony leányegye- 
sütetek, Máriakongregáoiók. Eleknek 
a lelke ér le leginkább a nyomorban 
ssen vedőkhöi.____________ _
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Ha látták volna a nőnie* leány
kák, hogy adományaikkal mennyi 
jót tattak, hány könyüt törültek le 
nyomorgók, árvák eteméből, bizo
nyára due gyüraöloiét élvezték volna 
jótékonyságuknak.

Kifogyott a 600 korona, meg a 
ruháoakák is. De nyomorgó, ínséges, 
akinek a karácsonyra semmije sem 
Tolt, még mindég akadt.

Az én utolsó garasaimra került 
a sor. Már csak 40 fillérjével tudtam 
adni egynek-egynek.

— Mit fogsc tenni azaal a 40 
fillérrel ? — kérdeatem egyik sze
gényemtől.

— Ecetet veszek rajta, — volt 
a válási, — legalább a karácsony 
villáján ne egyem a fagyott krumplit 
oly édesen.

A másik sóhajtva vette át ugyan
csak a 40 fillért. Istenem, tisztelen
dő ur, ezelőtt kisült volua a sze
mem, hogy bárkitől valamit kérjek, 
— de hónapok óta gombán élek, 
meg egy kis bükkmag-o>ajam vau, 
ahhoi akarok egy font lisztet venni, 
abból sütök valamit a karácsonyra.

Es nekem úgy fájt a szivem a 
karácsony viliiáján, mintha minden 
a lelkészségem területén hullott 
keserű könyü az én szemem* ől hul
lott volna, nsiutha minden ür. s, csak 
szomorú anyákkal és sápadt arcú 
gyermekekkel körű ü t asztalnál én 
is ott U'tem v na.

Ifj, Ittczinger Ferenc.

lessék besétálni . . .
JKeghivi egy harctéri mulatságra.

Mos', hüijy n ti n j -iMftOuy«>*gi
előad .'Okát r e n d e z  e h .  K a t o n a i a k  i s  
felbuzdultak és ők a harcterei), a 
szabad ég alatt tartanak hangver 
■enyt. Egy ilyen hangverseny alábbi 
meghívóját kaptuk a harctérről:

MEGHÍVÓ.
A Bocohehoz eimzett szálló 

összes termeinek tágas kerthelyi- 
légeiben tartandó műkedvelő elő
adásra. Belépő dij nincs. Ajánla
tos az otthoni ügyek teljes ren
dezése és átszálló jeggyel ellátott 
igazolványokra való tétele. A mü 
■or legszebb része a drótakadá
lyokkal kezdődik. A gyülekezés a 
lövószárok szalonjaiban, melyek 
ablakain panoramaszerü kiátás 
nyílik. Mindenki 300 darab töl
tényt kap és egy jól ismétlő Man- 
lichert ingyen kap. Kitűnő cigáuy- 
aenekar működik közre. A zene
kar tagjai: Manulioher Pista pri 
más • ennek a felesége : Bajonett 
Kiára. Geppuuika Bandi, a viiág- 
leggyor>abb senósze. VII, Hajmás
kéri ágyús Jauosi hibátlan kont
rát és végül Haubicz Fianei bő 
gő*. Néha megjelenik a nagymama 
•uhogó léptekkel, — Berta nagy
sága. 0  csak diszkréten dolpo/ik 
és küldi szwretetadoraónyait.Schrap 
nell Gyuri a magasból hinti bon 
bonjait, ikertestvérei pedig a re
pülőn érkező vendégeket rajong
j a  körül szeretettel. Este mesés ki 
világítás,rakettjaték. A rau'atságról 
visszatérőket Mozgókonyha Andris 
kitUnő ételekkel látja el. A mu
latság szabályai:

1. A drótakadály elé érkező 
zajos és kellemetlen vendégek e!- 
távolitandók.

2. Ha a vendég a drótkerí
téshez nyúl lelövendők.

3. Hívatlan vendégek elfogan- 
dók és csizmái felhuzandók.

4. A fedezékek tetején nappal 
sétálni életveszélyes.

5. Érderafakarasztek kiosztá 
sánál olvasható Írást kérünk.

ü. Felajthatetleu emlékek tu
lajdonosai ingyen szállításban ré
szesülnek.

7. Szabad szórakozás a drót
akadályokon kívül.

Kiváló tisztelettel 
a rendezőség.

H Í R E K .

— Elhunyt városi tisztviselő. Mint 
részvéttel értesülünk M i t r i k Mi
hály küzgyám, Ujhely város régi, 
lelkiismeretes tisatviseiője e hó 22-ól 
szombatén este hosszú betegeskedő 
után elhunyt, Temetése tegnap ment 
végbe nagy részvét mellett.

— Magáncsomagok a tábori pos
tákhoz. A 10, 34, 45, 46 40, 95, 170, 
19j , 211, 233, 308 es 317. számú 
tábori postához niagáceaomagok ez 
idő szerint nem küldhetők. A íua- 
gaucsomagoá ez idő szerint nem 
aüidhtt'ŐK. A magyar királyi posta- 
hivataluk és póstaügynöksegiík te* 
nat a i soroil tábori postákhoz ma- 
gaucsomagoi lovaübi intézkedéséig 
nem Vehetnek fel.

— Szőlősgazdák értekezlete.
Zcnipícnvarmcgyei G«udasafti 

Egyesület szőlészeti és borászati 
szakosztálya a rezgálic, r a fii a be
szerzése, haditogoly szőlőmunká- 
sok hozatala s a hordók biztosí
tása végett a Tokaj hegyaljai sző
lősgazdákat holnap, (január 26.) 
deiutáii 2 órakor a varmegyehá
zára értekezletre hívta össze.

— Szeretetadomanyok a harete 
ren küzdő fiainknak. Munkács varos 
ea B regvuruiogyu közönségé kore- 
Ueu uagyszaüasu mozgalom iudu.l 
meg, Muuttacs Varos hói házi ezre 
üeUök a 6Ö-l<v ftO.Ua Ogezred e& 
11-ia. honvéd gyaiogtí^red harcié- 
roü küzdő kalouaiuak szerctetado- 
mányokkaí való megajándékozása 
iránt. A gyűjtés paratlau eredmeny- 
nyel járt, melyben páratlan tevé
kenységet fejtett ki gróf Schőuborn 
Buchheim Frigyes Karoiyué, aki is 
maga vállalkozott a szereteladoma- 
ny oknak a harctéren küzdő fiaink 
közölt való kiosztására. Aa adomá
nyokat 14 koosiból álló külön vo
nattal e heten vitte fel az északi 
harctérre.

—  A hadiszolgáltatás kifizetése.
Hazai Samu baro honvédelmi mi
niszter a képvisuiőh&a legutóbbi Uié- 
seu törvényjavaslatot nyújtott ba a 
hadiszoigáitatasokról szóló törvény 
alapjan bejeleiUeltigéuyekuek egyez
ség utján való kielégítéséről. A ja
vaslat első szakasza szerint a hon- 
vedaimi miuiizter felhutairaaztatik, 
oogy a hadikzolgáhatási igények 
gyorsabb kiiógitéso érdekében ren
dé etiieg úgy intézkedjék, hogy ezek 
az igények a felekkel kötendő egyez 
■égen utján kiegyenlíthetők legyenek

Olcsó ház.
Gyönyörű fekvésű, szép 

kerttel, kényelmes lakással 
eladó.

Bővebbet a kiadóhivatalban.

Jtfai tá v ir a ta in k .
A  m lnlsztaralnőksóg sa tjtóoszá lyán ak  h ivatalos  

közlései.

Megszállottnk
Az esztrák-magyar vezérkar jelenti:

Orosz hadszíntér :
Nincs újság.

Olasz hadszíntér:
A z  e llenségnek  a la frauni szak aszo n  

m egkísére lt k ö ze ledését és e g y  o la sz  o sz
tag n ak  a R om bon-lejtőn m egk ísére lt tá 
m ad ását v isszavertük .

Délkeleti hadszíntér:
Tegnap  este m egszá llo ttuk  Szkutarit. 

N éhány ezer szerb, a k ik  a  várost m eg 
szá llva  tartották, a  harc e lő l k itérve , dél 
fe lé  vonult vissza.

A zo n k ívü l csapataink a  tegn ap i nap  
fo lyam án  b evon u ltak  Niksicsbe, Danilov- 
gradba és Podgoricába. A z  e llenség  fe g y 
verletétele  m indezldeig  súrlódás né lkü l 
m ent végbe. Egyes pon tokon  a m on te
negrói o sztago k  h aderőn k m egje lenését 
m eg sem  várva , a  fe g yve re k e t m ár e lőbb  
letették, h ogy h a za  térhessenek. Más h e
lyek en  a le feg yverzettek  tú ln yom ó ré
sze  a  had ifogságot választotta  a  n ek ik  
m egaján lott hazatérés helyett.

A  lakóság  csapatainkat m indenütt b a 
rátságosan, nem  ritkán ün nepélyesen  fo 
gadta. O lyan  zavargáso k , am in ő k  pé l
dául Podgoricában e lő fo rdu ltak , m egszű n 
tek , m ihelyt a z  e lső o sztrák-m agyar osz
tag  m egjelent.

H Í)F É R  a ltá b o rn a g y ,
n vezérkari finók helyettese.

Légi harc a nyugati fronton.
Berlin, jan. 24.

A nagy főhadiszállásról hivatalosan jelentik :

Nyugati hadszíntér:
Mindkét részről élénk tüzérségi és repülő

tevékenységet fejtettek ki. Egy ellenséges repülőraj 
Metzre bombákat dobott, amelyek közül egy a 
püspöki palotára, egy másik egy kórházudvarba 
esett. Két polgári személy meghalt, nyolc meg
sebesült. A repülőraj egyik repülőgépét légi 
harcban lelőttük A bennülőket elfogtuk. A mi 
repülőink bombákat dobtak az ellenség arcvonala 
mögött fekvő vasútállomásokra és katonai telepekre.
A légi harcok egész sorozatában mi maradtuuk 
felül.

Keleti hadszíntér:
DUnaburgtól északra tüzérségünk felgyújtott 

egy orosz vonatot.
Balkán hadszíntér:

Egy görög földről felszállott ellenséges repülő- 
raj Bitoljra (Monasztir) bombákat dobott. Több 
lakos meghalt, illetve megsebesült.

Szkutarit.
Budapest, jan. 24.
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