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In ip i Mm  íi.
Ne mondjon már nekünk sen

ki angolmeséket még három évig 
is eltartó háborúról. Tudjuk, hogy 
üres ijesztgetés Kitchener szava és 
ebben a háborúban nem lógunk 
találkozni Európában azzal a 
hadsereggel, amelyet az uj angoj 
törvény hoz majd a világra. Lát
juk Anglia szerepét és látja már 
minden gondolkozó ember.

A hideg, számitó sarlatán 
beoltja a vérevesztett Francia- 
ország, a hisztérikus Itália és a 
m agatehetetlen Oroszország tes
tébe az Ígéretek és reménységek 
kábító, znongitó mérgét minden 
baljós napon, A halottaknak még 
fejfát sem ad, Pétert és Nikitát 
már nem ismeri és ezentúl sem 
lóg belenézni azoknak a hullák
nak az arcába, amelyeken ke
resztül lép a világhatalmi sétájá
ban.

De Anglia a jó számitó, úgy 
látszik elszámitotta magát, a mé
reg többé már nem hat, Szerbia 
és Montenegró tragédiája leléb- 
rezztette Olaszországot. Megin
dult a föld és telllázadni kezd a 
tenger ura ellen.

A háború orosz miniszterei 
nők megbukott és jö tt Strüm er— 
Pannin, a pacifikátor. Mihaljo 
vics nagy herceg Tokióba siet, 
hogy megvegye a japán segítsé
get a tizenkettedik órában. Baj 
van. A gúzsba kötött Perzsia már 
tépdesi bilincseit, meghirdette a 
szent háborút és a síiták meg a 
sumiták százmilliói feltámadtak.

Három éves háború ? Mikor 
az olasz kormány, a polgárság, a 
hadvezetőség harcban állanak 
egymással, mikor az olasz király, 
mint a kergekórus beteg íut Ró
mából a  frontra és vissza Kó
mába. A lejüket vesztett minisz
terek hajba kapnak mindennapos 
minisztertanácsokon és életüket 
féltik a becsapott, bosszúért li
hegő néptől. Jelena királyné nem
csak szülőhazáját siratja, hanem 
az elvesztett Adriát is.

Repülőink és hadihajóink ál
landó rémületben, páni félelem
ben tartják az olasz partvidék 
pét. A hadvezetőség nem tud 
egyetlen katonát a Balkánra 
küldeni, mert félti Lombardiát 
offenzivánktól.

A hadvezetőség katonai be
csületét, a kormány az életét, a 
király a trónját félti.

A nép elégedetlen és nem 
hisz többé az angol pénzen meg
vásárolt sajtónak, sem D'Annun- 
ziónk, sem Cadorna mindennapos 
győzelmi tirádájának.

Van ember, aki hiszi, hogy 
ez az Itália és ez az Oroszor
szág még három évig lógja csa- 
potoltatni az ereit Anglia kedvé
ért ? A szigetországban rázzák a 
pénzes zacskót, spekulálnak a mi 
gyomrunk korgására, de hogy 
még három évig el fog tartani a 
háború, azt Kitchener lord csak 
mondja, de ő maga sem hiszi el.

f i  vitéz bolgárokért és törökökért
Kérelem a közönséghez.

A h. polgármester Ujhely vá
ros közönségéhez a következő fel
hívást intézi:

A most dúló véres viharok a 
legerősebb megpróbáltatások elé ál
lították a nemzetet. A magyar nem
zet a kötelességteljesitésben, a ha
záért való hősi önfeláldozásban újból 
dicsőségesen ragyogtatja ezrtdóves 
erényeit. Fiaink a harctéren vérük 
hullásával, mindennél drágább éle
tük feláldozásával viszik győzelemre 
igazságos küzdelmüket, mi, az ill- 
honmaradottak pedig anyagi támo
gatással sietünk segítségére hőseink
nek.

A jövő még nagy áldozatokat 
követel tőlünk. A háború okozta 
ezernyi vérző seb enyhítése még 
erősen próbára teszi további áldo
zatkészségünket.

Az áldozatkészségnek azonban 
lui kel) terjedni az ország határán. 
Mert nemcsak a mi fiainknak, de a 
velüuk testvériesen szövetkezett hős 
bolgár és török nemzetek fiainak is 
szükségük vau a mi segítségükre.

A mi filléreinknek kell euyhi 
teüi a testvér nemzeteink liainak 
szenvedéseit is.

A magyar nemzet áldozatkész
sége megtalálta a módját a segítség
nek. Megalakultak már az országban 
a bolgár Vörös Kereszt és a török 
felhőid támogatására hivatott or 
szagos bizottságok és most sorra ala
kulnak a hatalmas szervezetek he
lyi bizottságai is.

Sziunyei Merse István, vármegyénk 
fispánjáuak felhívására városunkban 
is megalakult „bolgár Vörös Keieszt“ 
és „török félhold" támogatására a 
helyi bizottság. Meg vagyok győ 
ződve, hogy városuuk minden egyes 
polgára, de különösen a pénzintéze
tek, a kereskedelmi és iparvállalatok 
hazafias kötelességüknek fogják tar
tani e nemes célú mozgalom támo* 
gatásátj melyre ezúton kérem is 
őket.

Minden fillér adományt szíve
sen fogadunk és nyilvánosan számo
lunk eb

Sátoraljaújhelyben, 1916. évi 
február hó ü.

Gyűlések napja.
Közigazgatási bizott
sági ülés és rendkívüli 
vármegyei közgyűlés.
Tegnap, hétfőn nagy élénkség 

volt az újhelyi vármegyeházán. Ez 
alkalommal ugyanis az a ritka dolog 
fordult elő, hogy ugyanegy napon 
tartotta rendes havi ülését a köz- 
igazgatási bizottság és ezt követőieg 
rei.davüii közgyűlését a törvény
halósági bizottság.

Az előbbi ülést délelőtt 9 órakor 
nyitotta meg S z i n y e i  - M e r s e  
István főispán, ki ezúttal elnökölt 
először a zempléni közigazgatási 
bizottságban. A  főispán ez alkalom
ból szép szavakkal üdvözölte a bi
zottságot, kérte minden egyes tag
jának a mai nehéz viszonyok között 
szükséges fokozott támogatását s 
végül felhívta a bizottsági tagokat, 
hogy minden kívánságukat, észlele
tüket, bírálatukat juttassák tejes 
bizalommal kifejezésre.

Az éljeuzéssel fogadott meg
nyitó beszéd után D ó k u s Gyula 
alispán havi jelentése következett, 
mely ezúttal is érdekes képét adta 
a vármegye múlt havi közallapotai- 
aak s különösen részletesen ismertette 
a liszt- és kenyérjegyek életbelépte
tésével kapcsolatos intézkedéseket.

Ezutáu az egyes előadók tették 
meg javaslataikat és e.őterjesztései- 
ket. B e r n  á t  Aladár főjegyző elő
adása alapján a bizottság 14,419 kor. 
évi segélyt szavazott meg a vármegye 
részéről a Zemplénvarmegyei Köz
művelődési Egyesületnek. Továbbá 
dr. S a i r m a y István t. főügyész 
ellen elrendelte a bizottság a fegyelmi 
vizsgálatot megelőző eljárást, azért, 
mert egy tisztvisólőtársával szemben 
egy levélben sértő kitételt használt.

Érdeklődést és elismerést keltett 
P i n t é r  István jelentése, melyben 
rószleteseo megemlékezett a h a d i -  
á r v á k  érdekében tett intézkedé
sekről.

L ö c h e r e r  Lőriuc dr. t. fő
orvos jelentése kapcsán sok szó esett 
a himlőjárványról, mely sajnos a 
leggondosabb intézkedések dacára 
sem volt még elfojtható.

S i  i 1 a s s y György gazdasági 
előadó jelentése kapcsáu érdekes 
felszólalások voltak a tavaszi mnn- 
kálatok elvégzése és ezzel kapcsolat
ban különösen a fuvarerő biztosítása 
kérdésében. Az elnöklő főispán, 
továbbá br. S e n n y e y Miklós, 
O p p i t z Sándor stb. alapos és 
hozzáértő felszólalásai után a bizott
ság a legmesszebbmenő intézkedések 
foganatba vételét határozta el a 
tavaszi munkálatok elvégzése érde
kében.

Az ülés 11 óra után ért véget

Dr. Orbán Kálmán.
h. polgármester, 
bizottsági elnök.

kapunk mai M ám a 2 oldal.

s csakhamar kezdetét vette a rend
kívüli közgyűlés, melynek azonban 
csupáu egyetlen tárgya volt: az 
1915. évi hadiadó megállapítását 
eszközlő bizottság megalakítása. Ebbe 
a közgyűlés rendes tagokul báró 
S o n u y e y Bélát, M e c z n e r Bélát 
és K u n  Frigyest, póttagokul pedig 
dr. F u c h s Emilt (Királyhelmecz), 
M e l d o v á u y i  Gézát és B e- 
h y u a  Miklóst választotta meg.

Uj kitüntetések a 10-ik 
honvéd gyalogezrednél.

A tizes honvédek történelmi té
nyezői a világháborúnak. A harcok
ban elsők, a véres tusákban csodá
latra érdemes hősök a mi honvédőink 
akiknek zászlóját immár örökzöld 
babér fonja körül. Újabban ismét ki
tüntetések érték az ezred hőseit. Vi* 
tézségi érmeket kaptak a 10-ik hon
véd gyalogezredből a következők :

I. oszt. ezüst vitózsógi érem: 
Misik Béla zászlósnak, Cséka Ferenc 
hadapródnak, Templom János zászlós 
nak, Palágyi István szakaszvezető- 
oek, Biró György tizedesnek.

II. oszt. ezüst vitózsógi érem: 
Tóth József szakaszvezetőnek, Inán- 
csi András őrvezetőnek, id. Pázmán- 
di János houvédaek, Zipser Sándor 
zászlósnak, Sillem János őrvezetőnek, 
Kovács Pálinkás János honvédnek 
Tóth Ferenc tizedesnek, Nagy Ber
talan honvédnek, Szabó Ernő zász
lósnak, dr. Pongár Gábor zászlósnak 
Gzókoly István zászlósnak.

Bronz vitézségi érem : Bernáth 
Lajos honvédnek, idb. Pázmándi 
János honvédnek, ifj. Pázmándi 
János honvédnek.

A VI. hadtest paranesnoksága 
adományozta:

A 11. oszt. ezüst vitézségi ér
met : Bagdi István, Bohati Lajos 
zászlósoknak és dr. Katona Sándor 
zászlósuak, Mészáros István hadap- 
ródjelöitnek, Pisakor János és Bárói 
István őrmestereknek, „Tusán Jáoos, 
Vapernyik János, Zsarnai Gyula sza- 
kaszvezetőknek, Czókoly István zász
lósnak, Bocsei István, Ozsváth La
jos, Szucsányi Béla, Barna Fereno. 
Halász Jenő, Lakó András tizede
seknek, Medgyesi Lajos, Papp Já
nos. Kovács János, Hegymegi Já- 
uos, Puzsoraa Mihály, Dór Mihály 
őrvezetőknek, Gáspár Imre, Gál La
jos, Becsű József, Jávorszki Mihály, 
Starapel András, Marka János, Kö
rösi Dezső, Pintye János, Kooiis 
István, Gál Imre, Szabó József, Ba
kos Kis Tamás Sándor, Pongó Jó
zsef, Kelemen József, .Varga János, 
Gyenes József, Lukács János hon- 
védőknek, ________

H asználjunk
hadisegély

_________ póstabélyagai,
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Hadfy
altábornagy leveléből.

As aradi .Függetlenség- cimü 
napilap rósaletet köaül egy levélből, 
melyet Hadfy altábornagy irt egyik 
barátjának. A levélnek es a töre
déke, mely legendás hadosctály pa
rancsnokának tollából hitvallásként 
saól felének a következő:

— Ha nerasetem múltján el
merengek és forgatom történeté 
nek hol sötét, hol fényes,hol vérrel, 
hol verejtékkel Írott, de minden
koron magasstos és fölemelő ér* 
selmákkal tele rótt lapjait, akkor 
újabb és újabb össtönzést, hatvá
nyozott erőt és intenzivebb aka
ratot nyerek ahhos, hogy a jele
néért saivvel-lólekkel, egész oda
adásommal kuzdjek, mert a dicső 
múlt és nerosetemben rejlő elpusz
títhatatlan életerő, amely minden 
ármánnyal szembeszállt, a fényes 
jövőnek — amelynek eljövetelé
ben szikla8zilárdan bízom — tel
jesen biztos sálega.

Ebben a most dúló világhábo
rúban ez as életerő úgy támadt 
fel a nemzetben, mint egy ember
ben as önvédelem ösztöne, innen 
as a páratlan vitézség és szívós 
elszántság, ami a magyar katonát 
jellemzi.

Mint varázs hatott az az egyet 
len szó, amelyet e háború első 
napjain zászlónkra írtam és csodá
kat mUvelt az a pár szó, amelye
ket hős szeretett és nagyrabecsült 
honvédőim szivébe zártam, E há
rom szó: Előre 1 Király hűség 1 és 
Hazaszeretet 1

Ezeknek a minden magyar, 
honvéd lelkében szunnyadó érzel
meknek felébresztése és láugra- 
szitása vitte a dicső 39. honvéd 
hadosztályt győzelemről gyŐse- 
lomre s ezek az ősi magyar eré
nyek fogják kivívni a végleges 
és nagyszerű diadalt. Segítsen eh
hez a magyarok Istene.

Hadfy altábornagy.

H Í R E K .
— Halliszt*. Mint részvéttel 

érteatilünk, S i a i u u  József tb. 
kanonok, Ung varmegye nyug. gk. 
főezperese, ez. széki tankörös, volt 
tSksterebesi és ungvér—ceholnyoi 
araoyraisés i  dozár e hó 11-éD életé
nek 77-ik, áldozárságóuak öl. évében 
elhunyt. Halaiét kiterjedt rokonság 
gy áazolja.

-  Voltoovs.i határidő ujtbb mey 
beiizabbltása. A nem moratóriumos 
váltók óvasi határidejét a kormány 
tudvalevőleg még a múlt év nov. 
havában f. évi márcins hó 3 ig meg- 
hossaabbitotta. Miután azok az okoz, 
amelyek aa óvási határidő kitolását 
indokolttá tették, ma is változatlanul 
fennállanak, a pénzintézetek érdek
képviseletei illetékes helyen előter
jesztést tettek abban az irányban, 
hogy a március 3-áu lejáró óvási 
határidő újabb raeghisssabbitást 
nyerjen. A pénzügyraioiszttr az 
érdekkepviseleteket most arról érte- 
aiti, hogy előterjesztésük értelmében 
a kormány ai órásfelvételi határidőt 
njabb három hónappal, azaz f. évi 
junius hó 3-ig meghosszabbítja. Az 
erről noló kormányrendelet a közel-

—  Az Izr. Népkonyhaegyesület
áldásos működéséről e lap szombati 
számában megjelent tudósításunkból 
nagy sajnálatunkra tévedésből ki
maradt W a I 1 e r Aladárnó, az egye
sület ügybuzgó pénztárosának a neve, 
aki úgy, mint az eluökség többi 
tagjai az egyesület érdekóbeu dicsó- 
retreraéltó munkásságot fejt ki és 
annak fölvirágoztatása körül már 
eddig is nagy érdemeket szerzett. Á’.

— Leszúrta a mostoha apját. E 
hó 8-áu H o ra o n n a i József tállyai 
lakost 18 éves mostoha fia, llorvát 
(labor egy konyhakéssel bal halán
tékon szúrta úgy, hogy csak a 
gyorsan alkalmazott orvosi segély 
mentette meg as elvérzéstől. Az eset 
előzménye az, hogy Horaonnai József, 
aki verekedő természetű, iszákos s 
résseg állapotban brutálisan bánik 
családjával, a fenti napon feleségével 
verekedett, aki péuzt kért tőle. A 
vitatkozás hevében a férfi a földre 
teperte az asszonyt s ott ütlegelte, 
fojtogatta. Az asszony sikoltcaísára 
berohant a másik szobából Homonnai 
mostoha fia, aki látván édesanyja 
veszedelmét, a kezében volt késsel 
leszúrta mostoha apjat s azutáu a 
véres kést eldobva, nyomban jelent
kezett a cseudőrsóguól, ahol letar
tóztatták.

— Már a cukrát is reqirálják. A 
kormány rendeletét közli a hivata
los lap a cukor forgalomba hozata
láról. Ez a rendelet hivatva van 
arra, hogy elejét vegye a cukorhi
ánynak, illo'.őlog a cukor arányta
lan felosztásának. A kormány cu&or- 
közpoutot alakit, amelynél a cukor
készleteket be keli jelenteni. Köte 
lezve vaunak a bejelentésre a cu
kor előállításával foglalkozó válla
latok és mindazok az egyének, és 
cégek, akik nem saját háztartásuk
ban való fogyasztás céljaira cukrot 
tartauak raktáron. Végül mindazok 
a magáuegyének, akiknek cukorkósz- 
lete az egy raéterinázsát meghaladja 
A bejelentésre kötelezettek kötele
sek készleteiket első ízben az 1916, 
évi február tizenkettedikén volt ál
lapot szerint legkésőbb február 19 ig 
bezárólag bejelenteni. Azutáu min
den hónapban a hónap első és ló ik 
napján volt állapot szerint, legké
sőbb as illető hónap 5. és 20 napjáig 
kell a készleteket bejelenteni.

— Elveszett. Egy arany medalion 
2 belső képpel folyó hó 10-óu a 
Kazinczy-uioáti vagy a Fő-téren el
veszett. A becsületes megtaláló 
kéretik, miszerint illő jutalom mellett 
e lap kiadóhivatalába átadni szíves
kedjék.

Menyasszonyi kelengye
bevásárlásnál ajánljuk

Szegő Sándor
ruhaáruháznak nagy fehérnemű osz
tályát. Elsőrangú áruk, olcső árak.

Olcsó ház.
Gyönyörű fekvésű, szép 

kerttel, kényelmes lakással 
eladó.

)£ a i tá v ir a ta in k .
A  m iniszterelnökség satjtóoszályának h ivatalos  

közlései.

Budapest, febr. 14.

Az osztrák-magyar vezérkar je le n ti:

Orosz hadszíntér :
Lényeges esem ény nem  történt.

Olasz hadszíntér:
A  tengerm ellék l harcvonalon a z  ágyu- 

harc tegnap helyenként igen heves volt. A  
Rom bon-terllleten újabban e lfo g la lt á llásu n
kat több e llenséges tám adássa l szem ben  
m egtartottuk.

Délkeleti hadszíntér:
A z  A lbán iában  m llködö  cs. és klr. h ad 

erők előcsapatai e lérték  az A rzén  a lsé  fo ly á 
sát. A z  e llenség a  fo lyó  déli partjára hátrált.

U Ö F E R  a ltá b o rn a g y ,
a vezérkari fonók helyettese.

Német sikerek nyugaton.
Berlin, febr. 14.

A nagy főhadiszállásról hivatalosan jelentik :

Nyugati hadszíntér:
Az élénk tüzérségi harc az arcvonal nagy részén 

tovább tarto tt. Az ellenség éjszaka ismét Lens és 
Lievin ellen irányította tüzelését. A Sorométól délre 
heves harc fejlődött ki egy állásunkból előugró kiszé
lesített aknafő birtokáért, az átkaroló támadásoknak 
kitett árkot feladtuk. A Champagneban az ellenség két 
ellentámadását könnyű szerrel visszavertünk. Tahuretól 
északnyugatra rohammal elfoglaltuk a francia állásnak 
több mint hatszáz méternyi részét, hét tisztet és több 
mint háromszáz főnyi legénységet elfogtunk, három 
géppuskát és öt aknavetőt zsákmányoltunk; a kézi
gránát támadások Maison de Champagnetól keletre 
megszűntek. Lusstől délre (St. Dietől keletre) robban
tásunkkal szétromboltuk az ellenség állásának egy 
részét. Obersepnél, a francia határhoz közel csapataink 
mintegy négyszáz m éter szélességben elfoglalták a 
franciák árkait és visszaverték az éjszakai ellentáma
dásokat. Néhány tucat repülőgéprajunk az arcvonal 
északi részén megtámadta az ellenség vasúti építményeit 
és csapattáborait.

Keleti hadszíntér:
Néhány ránk nézve kedvező  járőrlitkö- 

zettől eltekintve lényeges esem ény nem  tör
tént.

Balkán hadszíntér:
A  helyzet változatlan.

jQYőbgn fog megjelenni.

Felelős szerkesztő: Lahdesmann Miksa
Bővebbet a kiadóhivatalban

Nyomaton Landesmann Miksa és Társa könyvnyomdájában Sátoraljaújhely.
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