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Tavaszi jóslatok
Jön a tavasz és az entente- 

solc megint diadalmaskodnak 
Az elmúlt év tavaszán egyszer 
már megsemmisítették Németor
szágot — jóslatokkal, most élői
ről kezdik újból a jóslást és ami 
náluk ugyanaz : a megsemmisíté
sét. A monarchia sorsáról külön 
nem is beszélnek. Hiszen oly ter
mészetes, hogy egybeforrt Né
metországgal.

A múlt év tavaszán az oro
szok a Dunajecznél és a Kárpá
tok tarnja előtt állottak. Aztán 
jött az entente fokozott offenzi- 
vája és az entente csapatok ro
hamléptekkel nyomultak nyugat
ról keletnek, de nem a flandriai 
és a franca arcvonalon, mert ott 
az első lövészároknál megállották, 
hanem a keleti fronton, a gor- 
licei forgóponttól kiindulva.

A központi hatalmak seregei 
pedig menekültek az orosz ha
dak mögött a Strypáig, Stryig, 
Baranoviceig, Diinauburgig, Ri
gáig. O tt aztán megálltak, hogy 
kissé dél felé meneküljenek. A 
Duna—Száva vonaltól eljutottak 
Doiranig, Monasztirig, Elbasszánig 
az Adria partvonala mentén pe
dig a Lovcsenen, Antivárin, Al- 
lession át Durazzóig és Vallona 
közvetlen szomzédságáig.

De az entente egyebütt sem 
volt tétlen. A Dardanellákban fél
tucat hadihajóból megfigyelő ál
lomást létesített a tenger fenekén. 
Diadalmasan felkuszott a Galli- 
poliefélszigetre és láradságot nem 
kímélve, még diadalmasabban le- 
kuszott róla és elúszott Szaloni- 
kibe. Bizony S/.alonikit megszáll
ták és tartják. — Igaz, hogy Sza- 
lonikit nem a központiaktól, ha
nem a semleges görögtől lopták 
e l ; de igy is jó, ha a központi 
hatalmak oly fukarok az adako
zásban.

így váltás be az 1915 évi ta
vaszi entente jóslások és igy 
megértjük az uj tavasz kénysze
rű uj jóslatait is. A tényekkel 
szemben valahová csak kell me- 
nekülniök. Odaát is idegekkel és 
erkölcsi tényezőkkel dolgoznak.
S ha már oly vigasztalan a vi

gasztalan a valóság képe, hadd 
működjék a varázstükör, mely a 
jövő képét vetiti.

A tömegeknek ez is elég és 
nem kutatják, hogy a vetitőgé-

pezetet szélhámosok forgatják. 
Muodus vult dccipi, ergo deci- 
piatur. — Latin ősapák találták 
ki a közmondást latin unokáik 
vigasztalására.

akkor az illető egyént még a rae- 
netsiézndhól is ki kell venni, ha 
már előbb be is volt oda osztva.

A 43—50 éves népfelkelők kar- 
passzomány viselése körül is sok 
vita támadt. A honvédelmi minisz
ter erre vonatkozó legutóbbi ren- 
doietének lényege a következő : az, 
akiuek nincs megfelelő képzettsége 
azért igényt tarthat az egyszerű 
sárga karpasszoméuyra, ha valamely 
nagyobb földbirtok vezetője, inté
zője; nagyobb cégnek tulajdonosa, 
tekintélyesebb iparos, vagy keres
kedő, törvényhatósági bizottság tagja 
kereskedő és iparkamarai tag, na
gyobb hivatal önálló vezetője, a 
a közélet jelesebb siereplóje.* aki 
kiválóbb miirészi sikereket ért el. 
Az említett körülményeket okmány
nyal kell igazolni és ennek birto
kában a bevonulás alkalmával szó
belileg kérendő a karpasszomáuy az 
illetékes pótzászlóalj parancsnokság
hoz, végső fokon pedig a honvé
delmi miniszterhez lehet felebbezni. 
Az ilyen karpasszonaány nem jogo
sít fel a tisztiiskolában való réset- 
vételre. hanem csak különleges el
bánásra ad alapot.

bokát beszélnek most a felmen
tések visszavonásáról is. Ez igy ál
talánosságban Magyarországon nem 
aktuális még. Egyelőre csak a ha
diüzemek szék munkásait rostálták 
meg, s akit lehetett, azt női mun
kaerővel pótoltak. A más foglalko
zású fölmentettek felülbirálata csak 
hónapok múlva fog megtörténni és 
egyelőre talán csak 32 évig hívják 
be a nem okvetlen nélkülözhetet
len egyénekei.

J(aöiárvák gondozása.
Irta: Kurimszky János.

I.
Abban mindnyájan egyetértünk, 

hogy a hadiárvák gondosása, nevelése 
a nemzetnek a magyar hősökkel 
szemben való becsületbeli tarozása, 
erkölcsi kötelessége.

A módra nézve eltérők lehatnék 
a vélemények 8 egy e g y s é g e s  
k ö z v é l e m é n y  nincs is eddig 
kialakulva.

Országos, nemzeti érdek és 
követelmény, hogy ezt a fontos 
kérdést nagy körültekintéssel.alaposan

Fontos tudnivalók
az öreg népfölkelőknek és a felmentetteknek.

Az egyszeri! sárga karpasszomány. — A felmentések 
késedelmes elintézése. — Behivják-e a felmentetteket ?
Minél jobban közeledik az öreg 

népföikelők bevonulásának napja, 
annál nagyobb izgalommal tárgyal
ják a velük történő eseményeket. 
Különösen azok lótnák futnak, akik 
valamely jogcímmel fölmentési fo
lyamodást nyújtottak be s a döntés 
nem érkezett be, továbbá azok, akik 
karpasszomáuyt szeretnének kapni. 
Ebben a tekintetben a tekintetben 
a közönség teljesen tájékozatlan 
mert nálunk a legfontosabb rendű- 
leteket se igen szokta a publikum 
elolvasni, még kevésbbó tanhatja 
tohat be.

Illetékes helyről szerzett infor
máció alapján a következőkben fog
lalja össze az e tárgyra vonatkozó 
fontosabb tudnivalókat.

Az illetékes minisztériumokba 
rendkívül nagy számmal nyújtottak 
be fü'raentési folyamodványokat, A 
minisztériumokban, a személyzet 
elégtelensége következtében szeríö- 
lütt lassan tudják elintézni a föl- 
meutési ügyeket. A lassúságot az is 
uöveli, hogy az illetékes fórumok 
bámulatos pedantériával és csodála
tos lelkiismeretességgel vizsgálnak 
meg minden adatot. Ez az oka ári
nak, hogy most még mindig oyau 
fölraentési ügyek eliutézóse vau fo
lyamatban, amelyek a műit évi 
szeptember, október hónapokban ke
rültek fsl a minisztériumokba. A 
később érkezett folyamodványok 
elintézése taláu nem is fejeződik be 
a bevonu ás napjáig. Kivételt ké- 
pozuek azok a fölmentések, ame
lyek sürgős elintézése elsőrendű ha
dászati érdekből halasztást nem tűr. 
Sokan azt hiszik, hogy amennyiben 
fölraentési ügyük a bevonulás nap
jára nincs elintézve, akkor ők nutn 
kötelesek bevonuiui, hanoin polgári! 
foglalkozásukban bevárhatják a mi-|

ciszteri határozat kézbesítését. Ez 
a hiedelem tévedésen alapszik. Eh
hez csak azoknak van joguk, akik 
olyan üzemeknél dolgoznak, amelyek 
direkt a hadsereg számára szállíta
nak. a minisztériumtól nyer raegbi 
zás alapján, vagy pedig az őket al
kalmazó rá lalat, mint közüzem, be 
van jegyezve, a hadügyminiszté
riumban. Amennyiben nzonban a 
fontosabb gazdasági üzemek veze
tői, vagy a.kaimazotiai hatóságilag 
igazolni tudják, hogy fölmentési 
ügyük hosszabb idő óta áll elintézés 
alatt és alapos reraéuy vau a szol 
garattól való mentesítésükre, akkor 
as i letékes csapatpsraocsnokok sza
badságolhatják őket addig, amíg fői- 
mentésük megérkezik a minisztéri
umból.

A különböző hatóságok azt pa
naszolták a honvédelmi a honvé
delmi miniszternek, hogy a felmen
tési határozatokat a legtöbb csapat- 
paraucscokság késedelmesen foga
natosítja és emiatt az, akit három 
hóuapra inuntfttek fel, alig tölthet 

polgári foglalkozásánál néhány 
hetet. Ennek oka az, hogy a külön
böző csapa'paranokságokuá! kése
delmesen intézik él a miniszteri ha 
tározatok foganatosítását és várnak, 
áruig a fölmentett személyt beoszt 
hatják a meuetszázadba. Ez minden
esetre tiszteletre méltó katonai szem
pont, azonbau a honvédelmi minisz
ter tetszését nem nyerte meg. A 
miaisster tetázését ugyauis a napok
ban reudeletileg utasította a csapat- 
parancsuokságokat, hogy a fölraen
tési határozatokat késedelem nélkül 
intézzék el és ha valamely hatóság 
kijelenti, hogy a fontosabb állásban 
lévő egyén föimentése a honvédelmi 
minisztériumban már megtörtént s 
cítk a határozat expediálása késik,

Az Első M agyar Részvény Serfőzde sö rk ü lö n leg esség e  a
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ti a szó storos értelmében j ó I ,U*S’ 
oldjuk.

Külön is hangsúly OEEuk a jo  
megoldást, nehogy utópiák száriuaz- 
EAiiak annak rendezéséből, mint a 
hadisegélyből, melyet a pónzügy- 
minÍ8Eter szerint is különböző fel
fogások mellett kezelnek.

Az államnak feladata, hogy a 
hadiárvákról a raeghozaudó törvény 
keretén belül gondoskodjék s e nemű 
munkájában biztou számíthat a tár
sadalom, a nemzet bőséges támoga
tására.

A  hadiárvák gondozásának leg
jobb módja — kétségen kívül — az 
örökbefogadás. Sok uagylelkü család 
vállalta is azt az áldozatot a hadi- 
árvákkal szemben s vármegyénket 
össze is vannak Írva ezen „frout- 
mögötti*4 önfeláldozó hősök, de ezen 
lelkes vállalkozók nem fedik a hadi
árvák nagy számát.

A további módoknál a követ
kező szempontoknak kellene irány
adóknak maradniok.

A  hadiárvákat nem szabad egy 
kalap alá fogni: különbséget kell 
teuni hadiárva és hadiárva között. 
Mindegyiket társadalmi helyzetéhez 
s állapotához mérten kell gondozni.

A köznép hadiárváit azok anyái
nál v. hoazátartozóinál kell hagyni 
mágfelelő, tisztességes neveltetési 
pótlók kiutalása mellett 15 évig s 
tekintet nélkül arra, vájjon a hadi
özvegy különben el tudná-e tartani 
árváját a sajátjából is, vagy nem ?

Ez a gondozási mód nemcsak 
gazdaságos, de jobban megfelel a 
hadiárva uépietkének is s számol az 
anya természetes jogával, mely szerint 
árváját maga akarja goudozui s fel
nevelni. Mert — mint természetes is 
— arra el kell lennünk készülve, 
hogy a legtöbb anya nem enyedi 
árváját sem másnál elhelyeztetni 
sem állami menhelyrd elvitetni akár
milyen nélkülözések árán sem.

Még a teljes apátián, anyátlan 
hadiárvát is a köznépből jobb egy 
megbizható hasonállapotu családnál 
vagy rokonuál, mint állami meuhelyeo, 
állami gondozóban elhelyezni; mert 
ide a köznép gyermeke, — ha benne 
nagy és túlzó igényeket felkelteni 
nem akarunk — nem való.

— Egy hitig zárva lesz az újhelyi
gőzfürdő Az újhelyi városi tanács 
hétfő ülésén elhatározta, hogy a 
gőzfürdő üzemét egy hétre beasüoteli, 
amely idő alatt az egyik kazánt 
fogják javítani. A kádfürdők azon
ban ez idő alatt is aavartalanul 
használhatók leianek.

— Kárelem. Azokat a t. tagtár 
lakat, akik a .Függetlenségi Ktii“ 
könyvtárából kölcsön vett könyve
ket ez ideig még vissza nem szár
maztatták, igen kérem, szívesked
jenek azokat hozzám (Huuyady-u 
16) vagy Kovács László úrhoz (ipar 
testület, gr. Somogyi llona-u. 9,) 
még e hó folyamán eljuttatni. Sátor
aljaújhely, 1910. febr. 20. G á r d o s 
Mór könyvtáros.

— Ismét tllz volt az újhelyi 
barak-kórházban. Egy oly óriási

rányu, nagyszabású intézményben, 
mint a sátoraljaújhelyi harctéri 
betegmegfigyelő állemás, termé 
szetszerüleg előfordulnak időnként 
kisebb-nagyobb balesetek, melyek 

legkörültekintőbb gondosság és 
figyelem mellett sem kerülhetők

H Í R E K .

— A vármegyei Közművelődési 
Egyesület közgyűlése. A Zemplén 
vármegyei Közművelődési Egyesület 
Sátoraljaújhelyben, 191(3. évi feb 
ruár hó 25-éu délelőtt 10 órakor 
vármegyeháza nagytermében rendes 
közgyűlést tart. A tárgysorozat a 
következő: Eluöki megnyitó. Köz
ponti igazgató-választmány jelentése. 
Jelentés a péuztárvizsgálat és szá
madásokról s az egyesület 191(3. 
évi költségvetéséről. Alelnök, főtit
kár, választmányi tagok és felügyelő
bizottsági elnökök választása. Köz
ponti választmány javaslata a gróf 
Andrássy Déues-fé!e alapítvány t.r  
gyában. A  központi választmány je
lentése és javaslata az egyesület 
jövő kulturális munkásságát és fel
adatait illetőleg, indítvány Aag< 
Madelungnak az egyesület disztag- 
jává leendő megválasztása iránt. A 
közgyűlésig esetleg beérkező tár
gyak és indítványok. Dómján Elek 
Ugyveiető-alelnö*. Qr. Andrássy Géza, 
elnök.

el. Így ezúttal aránylag rövid időn 
belül már a második tűzesetről 
kell beszámolnunk a barakk terü
letén, szerencsére azonban ezúttal 

veszedelem elhárítása még 
simábban folyt le s a tűz még 
sokkal kevesebb kárt okozott, 
mint a múltkor; ami viszont a 
barakk alapos és gondos tűz
rendészed óvintézkedéseinek kö 
szönhető.

A fent említett tűzvész hétfőn, 
hó 21-én reggel pár perccel 9 

óra előtt ütött ki a XLII. számú 
barakkban s minden valószínűség 
szerint egy kályha csövének át- 
tüzesedéséből keletkezett. A ba
rakk-épületben betegek és ápoló 
személyzet volt, azonban vesze
delemről szó sem lehetett, mert 
a tüzet azonnal észrevették s el 
fojtásához erélyesen hozzálátták. 
Belülről minimaxokkal oltottkk a 
tüzet s ehhez járult az a szeren
csés körülmény, hogy előző éj
szakai nagy hóesés után a tetőt 
vastag hóréteg borította, amely a 
belső melegtől megolvadt s telül- 
ről mintegy automatikosan oltotta 
a tüzet. Ily körülmények között, 
mire a gyorsan értesített városi 
tűzoltóság F r i s s  Heimann pa
rancsnok vezetése alatt megérke
zett, a tűz már lokalizálva volt és 
a hivatásos tűzoltóknak már csak 
segiteniök kellett az utómunká
latokban.

Emberéletben semmi veszede
lem nem volt, a betegek kiszál
lítása minden nehézség nélkül 
simán folyt le s az anyagi kár is 
csekély.

)Kai tá v ir a ta in k .
A  m iniszterelnökség satjtéosxályának h ivatalos  

közlései.

Elfoglalt orosz előállás.
Budapest, febr. 21.

Az osztrák-magyar vezérkar jelenti:
Orosz hadszinte'r :

O sztrák-m agyar osztagok  tegnap este  
az e llenséget K o z low té l délkeletre  a 
Strypa m entén egy előretolt á llásb él k i
vetették. A  repUlök m indkét részről fo k o 
zott tevéken ységet fejtettek ki.

Olasz hadszinte'r:
N evezetesebb esem ény nem  történt.

Délkeleti hadszíntér:
A lb án  osztagok o sztrák-m agyar tisz

tek  vezetése  a latt K ávájátó l nyugatra  
elérték az A dria  partját.

ki hosszabb ideig Buda' 
pesten m Uködött,házak- 
hoz ajánlkozik.

Szafir Rózsi,
Fö utcza 20.

Menyasszonyi kelengye
bevásárlásnál ajánljuk

Szegő Sándor
ruhaáruháznak nagy fehérnemű ősz 
tályát EsOlrangu áruk, olcsó árak.

H O F E B  a ltá b o rn a g y ,
a vezérkai i finwk helyettese.

Kisebb harcok a nyugati fronton
Berlin, febr. 21.

A nagy főhadiszállásról hivatalosan jelentik :
Nyugati hadszíntér:

Yperntől északra visszautasítottuk az angolok
nak egy kézigránát-támadását, amelyet a csator
nánál levő uj állásunk ellen intéztek. Az ellenség 
Loostól délre egy robbantási tölcsérben elfoglalt 
állásunktól kénytelen volt visszahúzódni, a lens— 
arrasl utón pedig hiába támadott.

Repiilőgéprajaink több Ízben észlelt jó ered
ménnyel támadták az ellenségnek hátrább fekvő 
telepeit, többek között Fournesben, Poperingheben, 
Amiensben és Lunevilleben.

Keleti hadszíntér :
DUnauburg előtt orosz támadások meghiúsul

tak. Kisebb ellenséges előretöréseket az arcvonal 
más pontján is visszavertük.

Balkán hadszíntér:
Nincs újság.

Az angol tengerpart bombázása.
Berlin, febr. 21.

Február 20-án  délben tengerészeti 
repülőgépeink tám adást Intéztek a z  angol 
partok ellen. Bőségesen és jé  eredm ény
nyel bom b ázták  a Dealban levő  g yá r
telepeket, továbbá a  Low estoft-i vasúti 
és kikőtőberendezéseket, úgyszintén a  
gázgyárat. A  low estofti főpályaudvart és  
a k ikötőtelepeket többször e lta lá lták . A  
gázgyár eg y  bom ba hatása k ö vetk ezté
ben rom badőlt. Oow nsban két tartály- 
gőzöst bom báztak.

A z  ellenséges tűz és a z  ellenséges  
repülők Üldözése dacára a z  összes repUIŐ- 
gépek épségben érkeztek vissza.__________

Felelős szerkesztő: Landesmann Miksa Nyomatott Landesmann Miksa és Társa könyvnyomdájában Sátoraljaújhely.
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