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Azért is győzünk
Előre látható volt, hogy az 

ántánt sajtó tapsolt a Haase kép
viselő beszédének, amely kissé 
pesszimisztikus ízű távlatban be- 
fejezhetetlennek tartja a háborút 
azaz helyesebben úgy látja a há
ború Végét, hogy mind a két 
hadviselő tél győz, azaz hogy ami 
még rosszabb : mind a kettő vé
szit.

Grey bizonyára büszkén a 
mellére csap és némi önérzetes 
gőgggel aratja le az elismerést, 
hogy íme, <5 ezt előre látta. A 
kiéheztetési politika sikere ez, a 
révhez közeledő Kontinentális 
blokád. Németország már érzi, 
hogy baj van a kréta körül, azaz 
hogy már bűzlik valami Dániában. 
Es Angliában ez alapon uj re
mények kezdenek kicsirázni. Ta
lán kevesebb rézignációval álla
nak a mérce alá a nős katonák, 
talán elhangzik egy két bizaokdó 
parlamenti szó, talán a siker több 
reményével szalad aknára, vagy 
ütközik buvárhajóba egy-két an
gol gőzös. De más látható ered
ménye nem igen van a Haase 
képviselő beszédének.

Mert hogy az egész Német
birodalomban nincs tiz ember, 
aki osztaná a Haase képviselő vé
leményét, azt mindennél fénye
sebben illusztrálhatja az az álta
lános felzúdulás, amely a bnszéd 
miuden minden passzusa után 
egyre hevesebben s mind több 
és több elemi erővel zudult lel. 
Haase szavainak nincs és nem 
is lehet gyökerük a német meg
győződésében. A Haase szavainak 
semmi közük a valósághoz és a 
mai német köztudatból nem fa
kadhattak. Az egész doktrinér 
nagyképűsködés, egy tudálékos, 
sötétenlátó beteges vágya, hogy 
a minden elfogultságtól ment ob- 
jektivség fölényes pózában tet
szelegjen, egy kis nagyzási mánia 
hogy Haase ur, mint a német
ség hirtelen feltámadt eleven lel
kiismerete, gerálja magát.

Németországban soha nem élt 
biztosabban a győzelem tudata, 
mint ma. Hisz Németország már 
most is győzött és vele együtt 
győztünk mi is, a szövetségesi. 
Győznünk akkor már, midőn a 
minden leló'l reánk zuduló ellen
séges világnak megmutattuk, 
hogy bennünket nem lehet meg
verni. Ez volt az első lépés. A 
második lépést a máé apraktikus 
győzelem, a végső nagy diadalt 
tettük meg. Nem lesz győző és 
nem lesz legyőzött, mondja Haas. 
— Vannak az ántánt-országokra

közt kétségtelenü, akik már nem 
lesznek legyőzőitek ma is. Szerbia 
Montenetgró és Belgium szabály
szerűen földön hevernek már és 
két válluk a porondot érintette. 
S mi történt a négyes, avagy 
most már tizennégyes szövetség 
rettenetes mumusával, Oroszor
szággal. Bizony, ha még nem is 
győztük le véglegesen, de meg
vertük egypárszor alaposan s az 
orosz munkát ma azért nem 
hagyja abba sztrájkot, mert ezzel 
már nem mentheti meg Orosz 
országot.

Zemplén társadalmához.
Vármegyénk főispánja a lapunk 

legutóbbi számában ismertetett ankét 
határozatából vármegyénk egész tár
sadalmához kérelmet intéz, amelyet 
itt közlünk :

A már húsz hónapja dúló világ
háború a társadalmi és humanitárius 
feladatok egész tömegét hozta fel
színre s azok jói csak az esetben 
oldhatók meg, ha a legteljesebb tár
sadalmi tömörülés és szervezkedés jön 
létre s az összes tényezők céltudatos 
együttműködése biztosittatik s a 
társadalom minden tagja teljes erővel 
és lelkesedéssel kiveszi részét azon 
munkából, mely nemcsak a jelen 
szükségleteit biztosítja, de megala 
pózzá s erős várét képezendi a dicső
séggel befejezendő háború után reánk 
váró nemzeti munkásságnak s nagy 
feladatoknak !

Felkérem tehát az összes helyi 
bizottságokat, hogy a szükséghez 
képest egészítsék ki magokat s vonják 
be munkájukba az összes intelligenciát 
s létesítsenek községenként, avagy 
körjegyzőségenként oly szervezetet, 
mely lehetővé teszi a munkamegosz
tást, de biztosítja egyúttal az egy
öntetűséget s céltudatos működést 
bevonja körébe az illető vidék összes 
humánitárius, avagy jótékonysági 
egyleteit is. Miuden járás székhelyén 
szervezendő lesz egy járási végre
hajtó bizottságot a főszolgabíró és 
társeluöknők és társelnökök vezetése 
alatt, melynek főfeladata lesz a 
hatóságok és társadalmi szervek 
közötti harmonikus működést s az 
akciónak egyöntetűségét biztosítani 
s a helyi eszközök elégtelensége 
esetén az anyagi eszközök kieszköz
léséről gondoskodni. A helyi bizott
ságok javaslatai s esetleges panaszai 
első sorban a járási bizottsághoz 
iutézendők s csakis vitás esetben 
kérendő a döntés a vármegyei küz- 
pontt bizottságtól, melybe minden 
járás és Sátoraljaújhely városa kép
viselőket jelöl ki (3—ő tagot) s mely 
központi bizottság a már régebben 
megválasztott tagokon kivül ki fog 
egészittetni az egyesületek vesetőivel.

Ezen bizottság elnökéül annak idején 
a főispán s elnök-helyetteséül az 
alispán választatott meg, ez kiegé
szítése után naponként állandóan 
rendelkezésre fog állani az érdekel
teknek és szükség esetén közvetlenül 
a helyi bizottságokhoz forduland fel
világosításokért s intézi a központból 
nyújtandó segélyezéseket s adja a 
szükséges Útmutatásokat.

Mindazon helyeken, hol más 
jótékony egyletek nincsenek, ezen 
egyletek hatáskörét is eredményesen 
betöltheti, az ottani vidék Vörös 
Kereszt egylete.

Az anyagi eszközök előteremté
sének legbiztosabb ós leghazafiasabb 
módja, ha kiküszöbölünk nemcsak 
minden fényűzést, hanem elkerülünk 
mindeu nem okvetlenül szükséges 
kiadást, mellőzünk mindeu vendéges
kedést, ünneplést s az e célokra 
rendszeriut kiadott Össsegek,legyenek 
azok fillérek, vagy .koronák, hűsége
sen a jótékonyság oltárára áldozzuk.

A fényűzés ma egyszerűen bűn 
és a hazafias kötelessógteljesités el
mulasztásai Legyünk tehát nemcsak 
apostolai ez iránynak, de az ez ellen 
vétők szigorú bírái is.

A részletes feladatok legfonto- 
sabbjai a következők:

1. A vármegyénkben elpusztult 
községek lakosait támogassuk fel- 
szerelési tárgyakkal, házi állatokkal, 
gazdasági eszközzel; jó termés esetén 
élelmiszerekkel s e célból miuden 
Helyi bizottság írja össze sürgősen 
azon adományokat, melyeket e célra 
felajánlanak a bizottság kerületében 
lakók, kogy azok a varmegyeszerte 
eszközlcüdö felajánlás adatainak 
ismerete uián célszerűen feloszthatók 
legyenek az elpusztult községek 
aözött. A  sátoraljaújhelyi jótékony 
nőügyiét által e célra rendezeudő 
sorsjáték sorsjegyeit helyezzük el s 
támogassunk minden ily célú akciót.

2. A hadbavooultak családtagjai 
segélyezésének mérvét a közs 
elöljáróság s másodfokban a főszol
gabíró (polgármester) van hivatva 
megállapítani s ezért a helyi bizott
ság feladata első sorban az, hogy 
személyes tapasztalat alapján segéd 
kezzék e nehéz munkában, ossza fel 
maga között az összes hadbavonultak 
hátramaradt családjait, keresse fel 
gyakrabban, vigasztalja az arra szo
rulókat, lássa el tanácsosai a tanács
talanokat, győződjék meg afelől, 
minden arra szorult kapja-e pontosan 
segélyét s tévedésből nem kap-e olyan 
család segélyt, kinek nem járulna 
Ezért szükséges, hogy a helyi bizott
ságok a segélyezés törvényes formáit 
alaposan áttanulmányozzák. Ügyelje
nek arra, nem forditják-e más célra 
a segélyeket a segélyezettek, mint a 
megélhetésre s gyermekeik tartására 
s nem lesznek-e munkakerülőkké ?

Lapunk mai száma 2 oldal

Ahol lehet, létesítendő napközi 
gyermek-otthon, hogy az anyák 
munkába mehessenek s adassák ré
szükre munkaalkalom.

Miután azok családjai, kik a 
háború kitörésekor tényleges katonai 
szolgálatban állottak, hadsegélyben 
nem részesíthetők, kinyomozandó 
nincs-e ezek között is kivételesen 
oly eset, hogy a bevonult katonának 
családtagja a bevonulás óta beállott 
betegség, elnyomorodás, vagy az 
előbbi családfenntartónak ugyanezen 
idő óta bekövetkezett halála, avagy 
más csapás következtében a bevo
nult családtag anyagi támogatására 
feltétlenül reá van szorulva, mert 
az illető családtag, vagy osaládtagok 
részére a nem tényleges állományú 
katonák családtagjait megillető állam
segéllyel egyenlő mérvű kivételes 
hadisególy hozható javaslatba, mely
ben végleges döntéssel és kiutalás
sal az országos hadsegélyző bizottság 
részéről a főispán bízatott meg.

A hadsegélyezésen kivül gon
doskodásban részesítendő mindenki, 
kinek megélhetése veszélyeztetve 
van s ez jótékonysági alapokból vagy 
külön adományokból, végső esetben 
központi segélyből eszközlendő 1

3. A hadiárvák ügyében támo
gatandók az összes gondnokok és 
pártfogók, kiket az árvaszók ez 
ügygyei megbízott a társadalmilag 
gondoskodnia kell midnen helyi bi
zottságnak, hogy egy percig se le
gyen a hadiárva elhagyatva s Ín
ségnek kitéve azon időköz, inig a 
hivatalos intézkedés megtörténik, reá 
nézve nélkülözéssel ne járjon. Ugyan 
ez a feladata a helyi bizottságok
nak a rokkantaknál is.

4. Az élelmezési ügyeknél és 
mezei munka kérdésénél a hatósá
gokat és munkabizottságokat teljes 
erővel kell támogatuiok a helyi bi
zottságoknak, mert az eddig sok 
helyen tapasztalt nerabánomság leg- 
rnesszebbmenőleg veszélyezteti az 
ország legvitalisabb érdekeit. E té
ren minden visszaélését hazafias kö
telessége mindenkinek a hatóságnak 
rögtön bejeleuteni: hegy gátat vet
hessenek a tiltott üzérkedésnek s 
árdrágításoknak.

5. A közegészségügyi intézkedő 
sek népszerűsítése s végrehajtásuk
nak lehetővé tétele az orvosok és 
hatósági közegek elégtelensége 
miatt csakis a zz egész társadalom 
éber ellenőrzése s közreműködésével 
lesz lehetővé s csakis a társadalom 
céltudatos együttműködése óvhat 
meg a járványok súlyos következ
ményeitől.

A társadalmi eredményes mű
ködés főkelléke hogy pontos mun
kabeosztás és munkafelosztás legyen 
s mindenki az ünkéut vállalt mun
kásságot lelkesedéssel töltse be s ne 
várja a felszólítást I Mindenki mega
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tudhatja csak, mely munkakört tölt
het be eredményesen s mindenki 
lelkiismeretével kell, hogy seámoljou 
ha visszavonul a társadalmi munkás
ságtól, Ha teljes saervesóssel s lel
kes és fáradhatatlan munkával ka
roljuk fel e kérdésüket, azok jól 
leesnek megoldva s biztositsok ezzel 
a társadalmi rendet s megelégedést, 
szilárdítjuk a nemzeti állameszmé- 
hes való ragaszkodást s egy oly uj 
erőforrássá váland a társadalom ezen 
koncentrikus működése, mely kivet 
magából minden salakot s mely a 
hazaszeretet lángjában összeforraszt
ja a nemesen s kötelességfudóan 
gondolkodók összességet s ekkor, de 
csak akkor mondhatjuk majd azt, 
hogy a rettenetes világháború tanul
ságait levontuk és a Haza javára 
értékesítettük.

A háború dicsőséges bevégzé
séhez okvetlenül szükségünk van 
azon aranytömbre, melyet a haza- 
szeretet izzó lángja olvaszt egybe a 
társadalmi együttraőködés eredmé
nyeiből s ez, a békében leggyümöl
csözőbb nemzeti kincsünk leend s 
ez fogja nagyobbá és dicsőbbé fej
leszteni azon drága hont, melyet a 
hadbavonultak életük és vérükkel « 
testi épségük feláldozásával védtek 
meg a küléllensógtől 1

Felkérem tthát a főszo'gabiró 
urakat és Sátoraljaújhely varos pol
gármesterét, hogy a szervezkedés 
legsürgősebb keresstülvitelót moz
dítsák e ő s a helyi és járási, ihetve 
városi bizottságok teljes névsorát a 
köspoutba delegálták megnevezése 
mellett, terjesszék be 8 részletes fel- 
világositst adjanak a jeleuleg ren
delkezésre álló anyagi eaz«»özök 
felől.

Hazafiui üvözlettel;
Szinyei-Mei'se István,

főispán, elnök.

Mindezeknek az intézményeknek 
egyik legle'kesebb, legodaadóbb és 
legkitattóbb tényezője volt Székely 
Imre. Mindenütt egész ember a tet
teivel. A Dókus banknak talán ala
pításától kezdve munkás, lelklösrae- 
retes, minta tisztviselője. A tűzoltó
ság rekrutái közt az első volt s ki
tartott végig benne, amig csak az 
intezméuy a vá'tozott viszonyok 
hatása alatt át nem alaku't. A da- 
.árdának is alapító és oszlopos tagja 
volt s ha a férfias kötelességtudá
sát át tudta volna plántálni a soka
ságra akkor az újhelyi dalárda ma 
is egyik művelője lenne még a szép 
magyar nótának, mint volt, amikor a 
Margitay József fenomenális tenor
jában gyönyörködhetünk.

Hát a felsőházi Vau é ki e ne
vet nem üsineri? Egy jókedvű bo
hém társaságról van szó, amely al
kalomadtán fent a Zsólyomkán 
(innen a felsőház, mert felsőbb talán 
uiuos is) tartotta mulatságos önjöve
teleit. Alapszabályai szokás szerüek 
voltak, de nagy becsben taltattak. 
Szüretiéi lakomák, amelyeken a 
magyar konyha Ízes remekei vá ta
koztak tiszta jó bor, egészséges hu 
mór. Íme ezeket tárgyalga'ta le a 
felsőház. Volt naplója is, amelybeu 
sok literatus ember elmés mondá
sait, szellemi sziporkáit, apró cseprő 
dóvajkodisit jegyezgttték fel. É r
dekes kortörténeti adalékok válnak 
majd belőlük. A Zsolyomka csitt- 
vári krónikája. Hát ennek a társa
ságnak is lelke volt Székely Imre 
SH'.it-i külöuös, hogy az a vidám
ságot is komolyan vevő nnber mi
lyen nélkü üahtí tetten volt ahol csak 
raegüsmerték, még a dévajság köze
pette is, amelyet egy muzulmán 
apathiájíval szara'.dgite t végig.

Végtisztes8ége egy értékes élet 
becsének elösraerése volt. Koporsóját 
igaz kegyelettel kísérték ki rainda-

Tüzórharcok az orosz fronton.
Budapest, ápr. 3.

Az osztrák-magyar vezérkar je len ti:

Orosz hadszíntér:
A ze l lenség tüzérsége csaknem  a z  egész  

északkeleti arcvonalon fokozott tevéken y
séget fejtett ki. Egyébként nevezetesebb  
esem ény nem  türtént.

Olasz és Délkeleti hadszíntér;
A  helyzet változatlan .

H Ö F E B  a ltá b o rn a g y ,
a vezérkari fonók helyettese.

Ismét bombázták Angliát.
Berlin, ápr. 3.

A Magyar Távirati iroda je le n ti;

Egy tengerészeti léghajórajunk az április 2-ról 
j-ára virradó éjjelen harntadixben támadta meg az 
angol keleti partvidékei, ezúttal annak északi részét, 
Edinbourghot és Leithet a Firth o f Fodrth melletti 
dokktelelepeket, New-Castlet és a fontos hajógyárakat, 
valamint a Tyne folyó melletti kohókat és gyárakat 
számos robbantó és gyújtó lövedékkel igen hatá
sosan bombáztuk. Hatalmas tüzeket és heves robba
násokat figyeltünk megt amelyeket nagy terjedelmű 
összeomlások követtek.

New-Castle mellett egy üteget clhallgattatiuuk. 
Heves égyuzás ellenére valamennyi léghajónk sér
tetlenül visszatért és leszállóit.

A TENGERÉSZETI VEZÉRKAR FŐNÖKE.

|  Székely Imre. |
Ásóknak a tisztes férfiaknak, 

akik Ujhely polgárai sorából a het
venes évek elején a hasznos alko
tások iránt érzett tett vággyal, ko 
moly törekvéssel váitsk ki, egy ér
demes veteránja tért örök pihenőre 
a Székely Imre elhunytával.

Ujhely az északkeleti vasút ki
építésével indnet némileg városias 
fejlődésnek. Közgazdasági és társa
dalmi intézményeket létesít, avagy 
visz azokban éltető melegséget. E!sö 
pénzintézete, amelyet ma is „Dókus 
banknak** neveznek virágzásnak in
dul. Szervezni a polgári tűzoltósá
got, az első demokratikus intézményt 
amely a polgári együvé tartozás, 
egymásra utaltás értékelésének a 
kősszellem kialakulásának eletpi is
kolája volt. Korában meg is felelt 
rendeltetésének az adott lehetőségek 
között, 8 ha voltak fogyatékosságai 
azok nem a tagok buzgalom hiá- 
ányából állottak elő. Nem sokára 
megalakul az újhelyi dalárda, amely 
bár rövid ó'etü volt, d í méltó büsz
keségére szolgált a’akitóinak s 
dalversenyeken osztozva dicsőségben 
sok régibb dalárdoxkal elösmeréssel 
kitüntetésekkel honorálták minden
felé. Rövid, fényes szereplése ked
ves emlékünkbe maradt mindannyi 
unknak, akikre akkor hasadt a fia 
talság hajna'a, K»r, hogy a kitartás 
hiány, fajunknak eme nehezen or 
vosolható betegsége olyan hamar 
végcett vele.

zol*, akik tanulságot tehetnek arról, 
hofey akarataban, kötelességérzeté
ben szilárd, lelkében jó ember volt.

Kossuth János.

H Í R E K .
— A homonnai választás. Ho

mounáról távirat ózzák : A választó- 
kerület e hó 3-án h rceg Wi n *  
d i s c h - G r a e t z  Lajost egyhan
gúlag országgá ülósi képviselőjévé 
választotta.

— Egy újhelyi tanár ön
gyilkossági kísérlete. Sajnálatos 
és városszerte ríszvéttelt izgalmat 
keltő öngyilkossági kísérlet történt 
vasárnap délután Ujltelyben. Tim- 
bus Endre, az újhelyi polgári fiú
iskola tanára Kazinczy-utcai laká
sán öngyilkossági szándékkal for- 
gópisztolylyal mellbe lőtte magát. 
A golyót szivének irányította, de 
szerencsére a kis acéldarab egy 
bordán megsiklott, irány változta
tott és nemesebb részeket súlyosan 
nem sértett meg. Az öngyilkost 
dr. Stern Ármin városi orvos 
részesítette első segélyben és 
megállapította, hogy a sérülés 
súlyos, de nem életveszélyes. 
Timbus Endrét beszállították a 
közkórházba, ahol most ápolás 
alatt van Az öngyilkosság oka 
ismeretlen.

A sátoraljaújhelyi kir. köz
jegyző perfekt

gyorsíró- és gépirónöt
keres mielőbbi belépésre.

A német ismét előhaladása Verdimnél.
Berlin, ápr. 3.

A nagy főhadiszállásról hivatalosan jelentik :

Nyugati hadszíntér:

A  Maastöl balra a z  ellenség va la 
m ennyi á llása  a Forges-pataktöl északra  
Haucourt és Bethincourt kö zt kezünkön  
van.

Douaum ont erődjétől délnyugatra  és 
délre csapataink francia árkokért és tá 
m aszpontokért harcolnak.

Keleti hadszíntér :

Lényegesebb esem ény nem  történt.
Eg y  ném et repülőraj a  M inskbe v ivő  

vasútvonalon a Pogorjelsy és H orodzlejai 
pályaudvarra, va lam in t Mirtől dé lre  a z  
Ostrovynél levő csapattáborokra bom b á
kat dobott, léghajőink egyike  pedig  a  
m inski vasúti te lepeket bom bázta.

Balkán hadszíntér:

UJabb esem ény nem  történt.
Hadi és tengerészeti léghajó ink m a  

éjszaka m egtám adták a  londoni d ok okat 
és a z  angol ke leti partv idék több m ás  
katonailag  fontos pontjait, va lam int Du- 
enklrchnet.

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