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lá«telin lilik
röpködnek a levegőben. A fan
tázia csillogó szárnyain suhannak 
át a világ felett, képtelen remé
nyeket táplálnak, lappangó vá
gyakat forralnak, tavaszt, ébre
dést hazudnak a téli fagy felé, 
délibábok színes képeit festik a 
tiszta kék eget eltakaró szürke 
felhőkárpit alá. A lantázia lütve 
van a komor időkben és a fáradt 
emberiség mohón kap minden 
után, ami a nagy pihenésre való 
alkalom közeli eljövetelének áb
rándjait ápolja. Minden órában 
utrakelnek ilyen hirek, valahon
nan a kék hegyek mögül, a tágas 
sikok viharszántotta földjéről, a 
nagy vizek tarajos hullámaiból, 
mindenfelől, ahol vérzik, szenved 
a vezeklő emberiség. Itt, vagy 
ott tárgyalnak a különbékéről, 
ezen vagy azon a harctéren ké
szülnek pihenőre a fegyverek, 
egyik, vagy másik nemzet elfá
radt és idegei forradalmi tűzben 
égnek, hogy a békét megtörhe
tetlen ellenség vére helyett a test
vérharc barrikádjaira hulló vérből 
keltsék életre. A másik hír ki
rályi nászok rózsaágyában látja a 
béke megszületését. A fantázia 
szabadon csapong ikertestvérével 
a vágygyal és behintik a földet 
remények és ábrándok ezerszin- 
ben csillogó virágaival.

Es amig az elkábult emberi
ség hasztalan szövi a béke-álmo
kat, lángokban áll az egész vi
lág, a pusztulás ördöge vigyo
rogva fűti az óriáskatlant, amely
be évszázadok kultúráját, száz
ezernyi emberélet értékeit füt fel. 
A tavasz közeledtével a fáradt 
háború uj lendülettel indul és a 
verduni falak alatt jár véres ha
láltáncot.

Végigdübörög az egész vilá
gon a nehéz ágyuk és mozsarak 
szava, mintha fel akarna ébresz
teni az álomból, amit a remé
nyek virágos nyoszolyájában lát
tat velünk a káprázat. Tulharsog 
az ágyuk beszéde minden más 
szót, a tőidről újra (elcsapó lán
gok vörösre festik azt a piciny 
jChér felhőcskét, amelyről azt

akartuk hinni, hogy a beke sze
líd álmát hozzo (elénk.

Sóhajokat visz magával a tél. 
végi szél. A világ minden népe 
belesóhajtja lelkét a friss szellő
be, mely befutja a földet és szelid 
imákat duruzsol a fülekbe. Ki hall
ja meg most az imádságos szót? 
Mi adjan erőt a sóhajokból lont 
szélnek, amikor belehanyatlik fá
radtan és csüggedten a kegyet
lenül tomboló véres fergetegbe ?

gondoskodjunk
a tavaszi szőlőmunkálatokról.

főispánunk figyelmébe.
Tudvalevőleg a kormány és 

minden illetékes tényező egyik leg
főbb gondja a háború alatt, hogy 
gazdasági szükségleteink ellátása tel
jes rendben történjék ; minthogy 
pedig eunek első feltétele uáluak, 
miat pár < xcelleuce földmivelő ország
ban, a mezőgazdasági munkák el
végzése, ezért halljuk folyton a jel
szót: „Vessünk be minden földet!" 
De nemcsak hogy folytonosan han
goztatják orczágszerte ezt a jelszót, 
hanem msg is tetett a kormány 
minden szükséges intézkedést, hogy 
a mezőgazdasági munkák elvégzése 
akadálytalanul menjen végbe; erre 
szolgálnak a felmentések, a hadi
foglyok kiterjedt alka mazása, a köz- 
munkaerő kirendelése és még sok 
más egyéb intézkedés.

Nálunk Ujhelyben és általában 
Zemplénben és u Hegyalján a száutó 
fö’dek megművelésénél semmivel sem 
csekélyebb foutosságu, de sőt még 
uagyobb jelentőségű a sző ők meg
munkálása, mely egyébként igeu nagy 
országos és hadi érdek is, mert hiszen 
a Hegyalja látja el és fedezi a had
sereg borszükségletének egy igeu 
tekintélyes részét.

f!y körülmények közöttbizonyára 
csak szolgálatot teszünk a közérdek
nek, ha felhívjuk a hatóságok és a 
kormány figyelmét arra, hogy a 
ma-ho!uap már aktuális tavaszi szőlő
munkálatok zavartalan elvégzése ér
dekében jó lesz munkaerőről már 
most gondoskodni, mert minden jel 
szerint ez id '*u munkaerőben nagy 
hiány lesz.

Ujhelyben eddig a törvényszéki 
fogházból kiadott rabok végezték a 
stőlőmuukálatok nagy részét. Rá kell 
azonban mutatnunk, hogy jelenleg 
igen kevés rab van az újhelyi törvény
szék Jog házában; igy tehát számításba 
véve azt is, hogy egyéb munkaerő 
egyáltalán nem áll rendelkezésre, 
feltétlenül szükséges,hogy az illetékes 
tényezők jó előre foglalkozzanak 
ezzel a kérdéssel s biztosítsák az 
újhelyi szőlők tavaszi raegmivelésót.

Felhívjuk ez ügyre küiüuöseu 
főispánunk, Szinyei-Merse Istváu fi
gyelmét s hisszük, hogy ő, ki rövid 
ittmüküdése óta oly sok jóakaratot 
tanúsított a közönség érdekeivel 
sztrabeu, ez ügyben is gondos előre
látással fog intézkedui.

Az oroszok Sztropkón.
Amikor oly közelről bömböltek 

már az ágyuk, hogy az ablakok 
üvegei is megrendültek és nyugta
lanul mozgott a lámpa az asztalon 
akkor oly nehezek voltak az esték 
a szép téli, holdvilágos esték.

Mi lesz holnap ? Mi lesz egy hót 
múlva? Ez és szüntelenül csak ez a 
gondolat járt a fejemben. S böm
bölve, rémitően búgva jött rá a 
válasz a havaji serpentinaktó*, ame
lyeket akkor életre halál-halálra 
védtek hős katonáink, — ki tudja? 
— ki tudja ?

Ki kimentem házam elébe, sok
szor az éjféli órákig is elhallgattam 
az éjjeli rettenetes párviadalt. Óriási 
dörrenés. A hegyek elnyújtották a 
hangját az éjszakában s búgva, sírva 
jutott fülemhez a hang.

Istenem, ez a bugás halált je* 
leutett. Talán sok-sok ember részére 
S mig ón itt figyelve, lesve észak 
felé nézek, ott épen e psroben ki 
tudja, hány fiatal, reményteljes élet 
aludt ki.

Csikorog a keményre fagyott hó, 
báráuybuudas poszt áll előttem. Csak 
sipkájáról ismerem, hogy katona. A 
fegyvere is a bunda alatt vau.

— Nem tud a.'udui maga sem 
tisztelendő ur ? — Hej, odaát nem 
messze kemény időjárás járja. En 
is figyelem.

Es szóba elegyedtünk. A baka 
erősen köhögött. Szalmiák cukorká
val kínáltam meg. Es beszélgettünk.

Arról, ami mindkettőnket érdekelt 
és rajtam kívül tudora, hogy min
denkit, A háborúról, katonadolgok
ról. S témánkat raagyarázgatta a 
szakadatlan ágyudorgés.

Es mert a katona is ember ós 
hogy ha családapa akkor különösen 
az, megértve a szives siót ós raeg- 
érezve a megértő szivet, az ón 
bárány buudás katonám közlé
keny leit. Elmondta, hogy van ő 
neki otthon négy kicsi „apróság 
cselédje", azok jutnak éjszakánkint 
eszébe. Edes-e az álmuk? Nem ria- 
doznak-e föl ? Édesanyjuk esténként 
bizonyára maga köré gyűjti őket, 
összeteszi kacsójukat és imádkoznak 
közösen a szegény édesapáért, aki 
elmeut, mert a haza veszélyben van. 
Es az édesapának védeni kelt a szo
rongatott hazát, el kell kergetnie a 
gonosz muszkát, hogy ne bántsa se 
mamát, se a kis „apróság eseléde- 
ket.“

Hatalmas tüzérségi „salve" sza
kította félbe a kedves beszédet. 12 
nehéz haubitz adta le egyszerre bor
zalmas tüzét.

Ez a mi beszédünk I Szólott lel
kesen az én katonabarátom s a hold- 
fénynél felszikrázott a szeme, segít
se a jó Isten ott a mi küsdő test
véreinket! Jó éjszakát, tisztelen
dő url

De bizony nekem nem volt jó 
éjszakára. Alig egy-két ára múlva 
motordübörgós riasztott fel. Kinéz
tem az ablakon, szekér-szekér után 
döcögött. Hullámzott a trón, — de 
lefelé.

Gyanús sejtelmeim voltak. Reg
gelre kelve ugyanazt tapasztaltam 
A Irének mind délnek tartottak. Es 
pedig megrakott szekerekkel. Kezd
tem nagyon figyelni. A tisztek kö
zött sugdosást vettem észre. Szeget 
ütött a do'og a fejembe. Nálam la
kott akkoriban József főherceg ő 
királyi fensége. Bátorságot vettem 
és megkérdeztem egyik adjutánsát, 
hogy mit jelent ez a különös moz
galom.

Egyáltalában semmit — volt a 
válasz, — tessék egészen nyugod
tan maradni.

De én nem engedtem a negy
vennyolcból s este aztán, aztán, arai
kor vacsora táján lakásom folyósó- 
ján összetalálkoztam a főheroeg úr
ral és ő szieélyes beszélgetésbe egye-
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dőlt velnra, a feunógas úrtól ia meg
kérdettem, hogy hol fogok majd egy 
hét múlva vacsorázni.

Mosolyogva válaszolt, hogy ne 
adódjam, aggodalomra egyáltalá
ban oinosin ok.

Megnyugodva tértem pihenőre. 
Egyszer azonban, úgy éjféltájban, 
hozzám küldi a fenséges ur a legé
nyét, hogy csomagoljak, mert reg
gel 7 érakor utolsó csapatunk elhagyja 
Satropkót.

Elképzelhető, hogy mit éreztem 
akkor. Mit csomagoljak és hová ? 
Egy pár lovam volt, mit képes az 
a templom és a paroehia holmijá
ból elvinni ?

Hamarjában összeszedtem az 
anyakönyveket, a hivatalos iratokat, 
templom értékesebb tárgyait, némi 
élelmiszert s hajualban misét mondva 
él oonsumálva szentséget, elbúcsúz
tam a templomomtól és paróchiámtól.

A paroehia gondozásával, ha 
ugyan abban az időben lehetett szó 
17 éves sekrestyésemet bíztam meg, 
aki nem mehetett el Sztropkóról, 
mert öreg édesanyja, aki épen be
tegeskedett, nem engedte.

Es ez a 17 éves fiú vógigélte az 
első sztropkói orosz betörés minden 
borzalmait.

Elbeszélése szerint 1914. dec. 8. 
volt a legkritikusabb nap. Akkor a 
mieink forraálisau megostromo'.ták 
Satropkót.

8 óráig tartó heves ágyuharc 
után megkezdődött előnyomulásunk, 
úgy hogy 9 én reggelre a magyar 
hussárság mar kitűzhette a magyar
lobogót a templom tornyára.

Pár óra múlva megérkezett Jó- 
aaef főheiceg ő királyi fensége is 
Sztropkóra. Kitisztitatta az oroszok 
után a paroohia épületét, egy éjsza
kát töltött újra a parochián s mint 
házigazda, a zekreatyés fogadta.

De nem sziveién.
Amikor ugyanis másnap reggel 

tovább nyomult diadalmas csapatai
val, meghagyta sekrestyésnek, hogy 
adja át az üdvözletét nekem, s 
mondja meg, hogy ha ismét erre 
jár, meglátogat engem is.

A fiú ránézett, b mietha őt tar
totta volna minden borzalom okozó
jának, csaknem mérgesen vágta oda:

— Ne tessék kérem visszajönni!
Képzelem, hogy a fenséges ur 

elmosolyodott, mert 6 hét múlva 
újra az én lakásomat választotta 
hadissálláeu', az adjutánsok nevelve 
kösaöntüttek be.

,Ha zekertyés meg is tiltotta, c 
Fenséges ur és mi, mégis csak visz- 
■■átérünk ide."

Sztropkó, 1916. febr. 28.
lfj. Ificzinger Ferenc.

H Í R E K .
— Halálozás. Mint részvéttel 

értesülünk, özv. pankotai J ó s a  
litvánná, szül. Windsori M a r t y n 
Olivia hosszú kÍL03 szenvedés után 
e hó 24-én életének 47.-ik évében 
elhunyt.

—  Katonai hírek. A Külügy- 
Hadügy legutóbbi száma írja : A had
ügyminisztérium a testileg kevésbé 
alkalmas és a felii.vizsgálaton könnyű 
szolgálatra osztályozott egyévi ön- 
aénteeek (Őr és hasonló srolgálatra 
osztályozott karpaszoraány viselésére 
jogositott népfelkelők) felváltását 
nem tartja szükségesnek. A raozgó- 
•ííls után megalakult első tartalékos 
tiszti iskolát végzett, es ideig tarta
lékos hadnagyokká még ki nem 
nevezeté tartalékos tisztjelöltök az

1915. óvj május 1-ei, a 2., 8- és 4 ik 
tartalékos tiszti iskolát végzettek az 
1915- augusztus 1-ei ós aá ö., b. es 
7. tartalékos tiszti iskolát végzettek 
az 1915. uov. 1-ei rangot nyerték. 
A déli harctéreu a hadműveletek 
előrehaladása következtében, Bősz- 
nia-Hercegovina és Dalmáciában ul
trában nagyobb lelt az a terület, 
ahová szabadságok engedélyezhető*. 
Keleten és délkeleten az ellenség 
felőli határvonalak : Kőrösmező— 
Beszterce—Gvógy«zentmiklós—Csík
szereda—Ko vászna—Brassó- -Fogaras 
Nagyszeben—Déva - Cugos Fehér- 
templom—Báziás, a Duna és a bzáva 
vonalon a Drina torkolatáig, onnan 

Drina-vonala Focáig, továbbá 
Foca — Avlovác — Bileca.— Trebiuje 
által határolt vonal (ez utóbbi négy 
helységet kizárva).

— Az újhelyi bérkocsisok
ról. Úgy mi e hasábokon, mint 
helyi laptársunk, már nem egyszer 
tettük szóvá azokat a mizériákat, 
melyek az újhelyi bérkocsi közle
kedés terén fennállanak. Nem 
akarjuk most itt egyenként ismé
telni a már unalomig hangoztatott 
vádpontokat, (hogy kocsit nem 
lehet a rendes tarila mellett fo
gadni, hogy a kocsisok nem tart 
ják a kocsiban a díjszabást, hogy 
a fuvarvállalás alól a leglehetet*- 
lenebb ürügyek alatt kibújnak, 
hogy néha a vasútnál sem lehet 
kocsit kapni stb. stb.), csupán 
ismételten figyelmeztetjük a rend
őrséget, hogy mindezek a mizériák 
még mindig fennállanak, sőt talán 
még fokozódtak i s ; ennélfogva 
kérjük, hogy a legszigorúbban és 
á leggondosabban őrizzék ellen 
és torolják meg a bérkocsisok 
visszaéléseit.

— A katonai felmentések korláto
zása Ausztriában. A bécsi lapos je
lentik : A honvédelmi minisztérium 
az összes törvényhatóságokhoz ren
deletét intézett, amely a többi közt 
igy szói: A háború hosszú tartama 
és az egész fegyveres szolgálatra 
alkalmas emberanyagnak ezáltal szük
ségessé váló fegyveres szolgálatra 
való bevonulása elkerülhetetlenné 
teszi az eddigi fölraentések legmesz 
szebbmenő korlátozását. A houvé- 
delmi minisztérium ezért elrendeli, 
hogy az összes községi elöljárók és 
a községi elöljáróságok más tagjai, 
akik eddig fel voltak mentve, hala
déktalanul pótsorozásnak vessék ala 
magukat és alkalmassaguk esetén 
fegyveres szolgálatra bevonuljanak 
A népfelkelői szolga at alól csak azok 
a községi hivatalnokok menthetők 
fel, akik az illető község ügyeit 
eddig kizárólag maguk végezték s 
akik azoukivül a háború alatt nem 
helyettesíthetők a községi hivatal
noki kar egy másik, megfelelő, szol
gálatra nem kötelezett tagja r.ita . 
Hasonló módon pótsorozásra kerül 
a közigazgatási kerületi hatóságok 
irodai személyzete is.

— Hadmentes tisztviselők felvó
tetnek a sátoraljaújhelyi megfigyelő 
állomás gazdasági hivatalába. Nyug 
díjas egyéuek is alkalmaztatnak. Pá 
lyázati kérvények a megfigyelő ál
lomás miniszteri biztosához nyujtan 
dók be.

Felelős szerkesztő: Landesmann Miksa

Manikürnő,
ki hosszabb ideig B uda
pesten m llködöt^ házak- 
hoz ajánlkozik.

Szafir Rózsi,
__Fö utcza 20.

Jtfai tá v ir a ta in k .
A duraz* 6 i_zsákm ány.
Az olaszok rendetlenül menekültek

Budapest, febr. 28.

Az osztrák-magyar vezérkar jelenti :

Orosz és Olasz hadszíntér:

Nincs nevezetesebb esemény.

Délkeleti hadszíntér:

Csapataink Durazzóban máig a 
vetkező zsákmányt szállítottak be 
löveget, közte 6 parti löveget, 10.000 
kát, nagymennyiségű tüzérségi lőszert, 
nagy élelmezési készleteket és 17 vitor
lás és gőzhajót. Minden jel arra vall, 
hogy az olaszok hadihajóikra a legna- 

rendetlenségben és sietve me-

kö-
: 23 
pus-

nagyobb
nekültek.

Ili)F E li altábornagy,
a vezérkari fonók helyettese.

Újabb német sikerek.
Berlin, febr. 28.

A nagy főhadiszállásról hivatalosan jelentik

Nyugati hadszíntér:

A  tüzérségi harc több Ízben nagy  
hevességet ért ei. A z  A rrastó l északra  
levő arcvonalon tovább is é lén k a k n a 
tevékenység fo ly ik . R obbantásunkkal a z  
ellenség á llásán ak  m integy 40  m éternyi 
részét szétrom boltuk.

CHam pagneban csapataink hatásos  
tüzérségi e lőkészítés után a S o m m e -P y  
—Souaini országút m indkét o ld a lán  tám a
dásba m entek át, e lfo g la lták  a Navarin- 
m ajort és attól két o lda lt több m int 1600  
m éternyi kiterjedésben a franciák állásait | 
26 tisztet és 1009 főnyi legénységet e l
fogtak és 9 gépfegyvert és 1 akn avetőt 
zsákm ányoltak.

Verdun környékén az ellenség frissen  
harcbavetetf töm egei ism ét h iába erő l
ködnek Douaum ont erődben és a z  erőd  
m ellett, valam int Hartoum onton levő  
állásaink ellen intézett tám adási k ísérle
teikkel. A  Cham ps Neuvilie-i M aas-fél
szigetet m egtisztítottuk a z  ellenségtől. 
Arcvonalunkat Vacherauville  és Bras 
irányában ism ét előretoltuk.

A  Veuvre-sikon a  Cote Loraine  lábát 
kelet fe lő l több helyen elértük.

Keleti e's Balkán hadszíntér:

UJabb esem ény nem  történt.
Nyomatott Landesmann Miksa es Társa könyvnyomdájában Sátoraljaújhely.
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