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A cár,
ha e szó hangzott néhány nap 
előtt a végtelen orosz biroda
lomban százhatvan millió ember 
roskadt térdre. A muzsik keresz
tet vetett s halkan imádkozott, a 
katona kaptákba vágta magát, az 
orosz főur meghajtotta büszke 
fejét. Nekünk alig érthető, álta
lunk alig lelfogható fogalom volt, 
mely a világ minden emberi és 
isteni hatalmát, erejét, gazdasá
gát magába foglalta ; a cár.

Ha nevét hallották szent Orosz
országban, százhatvan millió em
ber szivébe szállt a reszketés, 
a csodálat és felelem. Sok millió 
ököl csukódott ősze a gyűlölet 
indulatjától és sok millió kéz k a 
csolódott össze imádságra az alá 
zatos félelemtől és bámulattól. 
Nem is ember voit, hanem'isteni 
fogalom, aki_ emberit meghaladó 
hivatással jött a íö.dre, hogy a 
minden oroszok ura, parancso
l j a  zsarnoka legyen.

Ha a cárra gondoltunk mink, 
az elérhetetlen magassságok urára 
képzeletünkben aranytól terhes 
cirádákkal rakott drága paloták, 
mérhetetlen kincsek, jólétnek és 
az élet javainak olyan dús bő
sége, amilyenek az ezeregy éj
szaka fantasztikus meséiből csil
lognak ki jelentek meg.

Ahogy megindult a hábotu, 
minden szív megramegelt a vi
lágon, amikor jött a hír : lisdai 
élén megindult a cár. Az anyák 
magukhoz ölelték kicsiny gyer
mekeiket, a hajlékok kis fészkei
ben fázós félelemmel búj
tak össze reszkető csaladok, az 
az ébrenlét gondoktól volt terhes 
az álom rémlátásoktól forró és 
nyugtalan, tragikus dübörgéstől 
viszliangzott a föld : jön a cár.

És most aiig hogy elsőt le
helt az ébredő tavasz, szent és 
nagy március hajnalán gjöng* 
fuvallat jött napkelet felöl, a he
gyek mögül, ismeretlen földről, 
a rejtelmek világából, A szellő 
végig suhant nagy Oroszországon 
magához ionta százmilliónyi em
berek jajját, panaszát, csöndes 
zokogásba lojtott kétségbeesését, 
A vágyak és fájdalmak viharrá 
dagasztották a szellőt, mely ha
ragosan dübörgött végig Peter- 
vár és a szent Moszkva utcáin, 
hosszú uszályában százmilliók fáj
dalmával ésmegfrissült akaratával.

A kicsiny szellő, márciusi 
szent tavasz üzenete elsöpörte a 
cárt; a minden oroszok urát,

megrendítette a birodalom két 
világrészén nyújtózkodó testét, 
ahonnan most mint megvalósult 
csoda hihetetlen álma mered ki 

véres khaoszból : összedőlt az 
aranytrónus és fogoly a cár . . .

Nagygyűlés.
A napközi otthon fel

állítása érdekében.
A férfit, a természet munkára 

nevaite, asszonyainkat és leauyuin- 
kát pedig, a háborúban a fértiakat 
helyettesítő munka elvégzőre fogja 
niegaemesitenj.

Me?őgazdisággai foglalkozó nem 
zut vagyunk. Természet megáldott 
olyan javakkal, liogy békés időkben 
szoinsz*"daiukuak ju to tt,  azonban főid 
jetink szőlőink megművelése ma, 
munkás kezek hiánya miatt akadá
lyokkal jár és. ha pdtiagou hever- 
Letjiik kiuoseiijket, ueküuk sem jut. 
A hol a osaladfentartó hadna  vonuit 
ott az ánam, egy annak idején el
végezendő munka eiő ege, fogla 
lója gyauáut,  liadisegóiyben része
síti az itthon hagyottakat azou szent 
meggyőződéssel, bogy aa enső hivő 
szóra ezrek sietuek a munka lobo
gója alá. De az asszonyokat legjobb 
igyokezetUkbou is gátolja a jövendő 
reménye, a sok apróság. Az intéző 
kóron azonban bő.cs előrelátássá! 
ezen segítenek akkor, amidőn gyer- 
mekotihoi.Onat áidiauak föl, hogy 
mig az édesanya vagy testvér iuun- 
kára megy, addig az apróság ne 
erezze hiányát az anyai  szeretőinek.

A tarsadaiom aaar  nekik egy 
olttioiit Itt tsUeni us felejtetni az 
eves anyát  addig, amíg az a hinter- 
laiidi munkás hsdse ieg harcosává 
szegődött.

Ezt célozza az alábbi felhívás;
A központi hadijótékonysági 

bizottság a vármegye székhazá
nak nagytermében gr. íSzóchényi- 
Wolkensteiu Ernőué, Szinyci-Merse 
István főispán, dr. Orbán Kálmán 
polgármester, valamint az összes 
jótékony egyesületük elnökeinek 
közreműködésévé^ f. hó 29 én 
csütörtökön d • után 3 órakor a 
„Napközi OiLhüUüh.“ felállítása 
érdekében aitaiános nagygyűlést 
tart, amelyre a helybeli összes 
jótékonysági egyletek tagjait, va
lamint ÍS ítoraljaujheiy miuden 
lelkes asszonyát és leányát meg
hívja.

A közp. hadijót. bizotts. ne
vében.
Gr. SHécluhtyWolkcHsteiii Lniöné.

A központi hadijótékonysági bi
zottság ezúton is kéri a gyűlésen 
való, rainuél számosabb magjalenéít, 
hogy a kivitelre szánt eszme egy a 
karattai az egész város hozzájáru
lásával megvalósitassék. Az eszme 
nemes, a kitűzött cél szent, megér
demli a legnagyobb áldozatokat is.

Kottán György
gyógyszerész tragédiája.

É énk emlékezetében van míg 
bizonyára olvadóinknak az a sok 
lappangó szó-beszéd, amely a hir
telen elhunyt kórházi gondnok, Kot
tán György halálát kisérte. A leg
különbözőbb verziók támadlak a 
haláleset körül mig most a Kassán 
megjelenő „Felsőm így arország" cimü 
lap te'jes világosságot derített az 
ügyre.

A szenzációs tudósítást minden 
kommentár nélkül alább adjuk :

Feljelentés a borsii 
tejgazdaság ellen.

Az újhelyi Erzsébst-kórház igaz
gató-főorvosa : dr. Chudovszky Mór 
eljelentést tett a tőketerebesi cu- 

korgyár borsii tejgazdaságának Sebőn 
wald Gyula nevű intézője ellen azoD 
a cini u, hogy Schőnwald, — aki 
aöteles volt a kórház számára napi 
200 liter tejet szállítani, — kötele 
zettségéuek nem tett eleget, az el
múlt év október, november és de
cember hónapjaiban — mint a fel
jelentés előadta — a szállított tej- 
mennyiség 25 literre apadt le, úgy, 
hogy

a kórházban ápolt, lázbau Cetrengő 
sebesült katonák napokon át nem 
bírtak tejhez hozzájutni.

A nyomozás.
A kórház feljelentését az új

helyi ügyészség a kassai ügyészség
hez tette át, ruiut amely a kassai 
tábla területén efajta szállítások kö
rül Űzött visszaélések elbírálására il
letékes kassai törvényszékhez tar 
tozik.

A kassai ügyészség részéről dr. 
Fiilöp Dezső kir. ügyész vette ke
zébe a nyomozást, aki Kepes Tibor 
kassai detektivvel jött Sátoraljaúj
helybe, hogy a tényállást felderítse.

A nyomozat során szenzáoiós 
adatok derültek ki. Megállapítást 
nyert, hogy

a feljelentéshez csatolt és a szál 
Ütött tejmeunyisógről szóló kimu 
tatás adatai a valóságnak nem fe
lelnek meg, amennyiben az ura
dalom — bár szállítási kütelezett- 
ségóuek nem tett eleget — lénye- 
gesan nagyobb mennyiséget szál
lított, mint amennyi kimutatás
ban fel van tüntetve.

Lapunk m ai

A nyomosat megállapította, hogy 
az a lejmeuuyiség. amelyet ai ura
dalom beszállított, esetleg elég lelt 
volna sebesültek táplálására, de 

a kórházi gondnok, tiszalöki Kot
tán György földbirtokéi, boáreg- 
kereszturi és utóbb újhelyi patika- 
tu ajdonos is Zt npléuvárraegye 
virilistája a tejet ehaanipulálta a 
kórházi betegek elől és aat saját 
kedve szerint másoknak osztotta 
széjja1.

A nyomozat szerint a kórházba 
szállított tejből az egyik újhelyi pap 
uaponkót 5 liter tejet, a jó egészsé
gének örvendő kórházi portás 3 li
ter tejet, a gépész 5 litert, a főmo
sónő 2 litert, az ápolónők fél-fél li
tert, a helyettes gondnok 3 litert 
kapót, sőt megesett, hogy maga az 
igazgató főorvos is kapott a tejből 
valamit.

Akik uem kaptak, egyedül a 
katonák voltak, akiknek tej után 
esengő szavaira ez volt a stereo- 
tip válasz: „nines tej“,

Az öngyilkosság.
Minthogy a nyomozat kétiógte* 

lenüi megállapította tiszalöki Kottán 
György bűnösségét, — előrelátható 
volt, hogy az ügyész lefogja tartóz
tatni, Mielőtt azonban a letartózta- 
tatás megtörtént volna,Kottán György 
váratlanul meghalt.

Az orvosi vizsgálat kiderítette, 
hogy halála nem természetes okból 
eredt, hanem Kottán, 

hogy a letartóztatás szégyenét 
elkerülje: sztriehninnel msgruór- 
gezte magát.

Kórházi gondnok, mint pa
tikus és temetk. vállalkozó.

Nem érdektelen megemlíteni, 
hogy Kottán, aki hesszabb idő óta 
volt a korház gondnoka, az újhelyi 
közvélemény raoooanása nélkül két 
más — a kórházgondnoki állással 
meglehetősen iukompatibilis — fog
lalkozást is űzhetett. Mintegy kót- 
hónappal az Öngyilkosság előtt meg
vásárolta — a Kincsessy-patikát; 
azonfelül társtulajdonosa volt a 
„Gondviselés" temetkezési vállalat 
uak is.

Művészet és jótékonyság
5 órai tea a képkiállitáion.
Mu't heti számunkban már ir

tunk a Kazinczy-utea 11. szám alatt 
rendezett hazai festőművészek képei 
hői tárlateeott képkiállitásról. Ezút
tal pedig arról óhajtunk olvasóink
nak beszámolni, hegye képtárlat ré
szünkről előre megjósolt sikere anya
giakban is megfelel jogos várako
zásunknak.
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Sátoraljaújhely (•» vidékénél! 
köaünsége a képkiéllitáEt folyton lá
togatva gyüoyörködik a siebbnél 
azebb, igazi müélvazetet nyújtó fest
ményekben.

A kiállítói első napján képet 
vásároltak : Gróf Széehéuyi-Wolken 
atein Ernőué, Dubay Nándorné, dr. 
Jlellinger Ignáta, l’ájer Feranoz. 
iierkovits Sándor, dr. Fuohs Emil 
él még számosán.

Az általános Népkonyha jóté
kony nólsatu szolgálatában álló kóp- 
kiállitássa! kapesolatban és ennek 
helyiségében a helybeli központi 
hadijótékonysági bizottság gróf 
Széchényi-Wolkensteiu Ernőné ve
zetése" mellett április 1-én vasárnap 
délután 5 órakor teaasurt rondez, 
egyaránt leróva nemes kötelmüket a 
miipártolás és helyi jótékonyság ér
dekében. Erkü’osi és anyagi siker 
koronáz önfeláldozó, altruisztikus

fársdozáuikat.
A tea délutánra kibocsátott 

meghívó a következő :
A központi hadijótékonysági 

bizottság, Zinner Adolf líaziuczy- 
utcai 11-. számú házában levő kép. 
kiállítás helyiségeken április hó 1 éu 
vasárnap délután 6—7 óra közötti 
időben a „Népkonyha" javára S í 
toraljaujheiy tisztelt közönségét egy 
osésze teára hívja meg.

Belépti dij a teával és k db 
süteménnyel együtt 1 korona.

A jótékonyság terén működő 
hölgyek nevében

gr. Széchényi. I Voikcratein Emimé.

~~ H l R EJ(.
| A Sennyey-csaiad gyásza | A vár 

megyeszerte kozbeCéülasbeu és sze- 
retetben álló báró Sennyey családul 
nagy veszteség érte. Báró S nuyey 
Lajosáé, csilíagkereszles hölgy, éle
tónok 84-ik évében rövid szenvedés 
után elhunyt. Az elhunytban báró 
Sennyey Miklós, gr. Sennyey Gé- 
záné, gr. Forgách Lászlónó, gr. Te
leki Gyuláuó édesanyjukat gyászol
ják.

— Kitüntetés. Őfelsége a király, 
az ellenség előtt tanúsított vitéz 
magatartásáért Klein Adolf -65. gy. 
ezredbeü önkéntes szakaszvezeiőnek 
a kis ezíLt vitéz3égi érmet adomá
nyozta.

— Adóügyi kinevezés. A m. kir. 
pénzügyminiszter Reviczky Károly 
nyugalmazott városi lant'ciost a 
helyb. pénzügy igazgatósághoz ideig
lenes minőségű pénzügyi biztossá 
nevezte ki.

— Halálozás. Dr. Molnár Hugó 
sárospataki orvos, aki a háború ki
törése óta mint ezredorvos teljesít 
szolgálatot, rövid és kínos betegség 
után elhunyt. U«tláia osztal:an álta
lános részvétet keltett.

—  A mezőgazdasági felmentések 
meghosszabbítása. Az 1917./ március
31-ig történt altalános további fel
mentéseket, továbbá az lüll). dec. 
fi, óta a hadügyraiuissUriura és hon
védelmi minisztérium, vagy a katonai 
parancsnokságok által elrendelt to
vábbi felmentéseket a népfelkelésre 
kötelezett legénységi személyek te
kintetében a mezőgazdasági üzem* kre 
vonatkozóan általánosan 1917. junius 
hó 30 ig megho szabbitották. E fel 
mentésekbe befoglalták azokat a 
népfelkelésre kötelezett magyar á -

lampolgárokat, akiket az osztr. k 
üzemek számára mentettek fel. A 
katonai parancsnokságok által 1017. 
május 31 ig felmentett tisztviselők és 
munkások, valamint báuyafelszáliitók 
tekintet nóikiil arra, hogy a katouai 
vagy népfelkelői szolgálatre kötele' 
zett személyekről van szó, bele- 
értetnek a jeieniegi intézkedésbe.

— Nyilvános köszönet. A Sátor
aljaújhelyi Keresk. Társu'at által 
fenntartott kereskedő tanonciskola 
javára adakoztak’: Petró'eumfiuomitó 
gyár 50'K-t, Hitelbank J{. T. 40 K-t, 
Polgári, Központi és Koreskodelmi 
Takarékpénztárak 30—30 K t. [ízen 
adományokért halas köszönetét nyil
vánítja a Társulat elnöksége,

A 26 - 45 éves n pfölkelök 
bevonulása. A hivat&lgs lap egutóbbi 
közli, hogy az 1872. óvloi bezárólag 
1891. évig születőit, továbbá a lia- 
diszo!gálatból végleg eiboosájtott 
1867— 18W9. óv i sziUetósü ni agyai 
állampolgárok, kiketaa bemutató pót 
szerűién vagy felülvizsgálaton fegy
veres szolga atra alkalmasnak talál
lak, — ha névszerinl fölmentve nin
csenek — április ló án délelőtt 11 
órág kz igazolványi lapon feltün
tetett paraue.AUokság székhelyére, 
oépföikeltsi teljesítése végett bevo
nulni tartoznak. Ugyancsak április 
lS^ui vonu’nak be azok. akiket ud 
dig önkéntes belépés fo'-ytán a had
seregbe besoroztak.

— Tűz a moziban. Szombat este 
városi színházban a mozi műsorán

szerep ő első szám „Háborús híradó" 
filmje, a vetítő gépbői kipattanó 
szikrától tüzet kapott és óri-.si füst
tel lánggal elhamvadt. A kicsapó 
lángok láttára a közönségen rettentő 
piuik vett erőt és különös szerencse, 
hogy a riad', menekülést minden sze
rencsétlenség nélkül sikerült még ál 
litaui Friss Heimau tűzoltó parancs
noknak. A vetítő fülkét két tűzcsap 
ból nuegii di ott vízzel elöntö'.tók és 
féléim-, t-són kínos percük alatt » 
tüzet elfojtották. A. után az előadást 
zavartalanul folytatták.

— Koronázási üdvözlet. A felséges 
királyi pár a koronázás alkalmából 
sajátkezűiéi* irt üdvözlő irattal for
dult a Ilii Magyarországhoz és ennek 
az üdvözlő iratnak terjesztésére a 
liadíegélyző Hivatal lett megbízva. 
A Iladsegélyző Hivatal levelezőlapon 
mindenkinek megkü'di « kitüntető 
kézirat mását, aki legalább 1 koroaát 
küld be a hadsegélyezós céljaira.

— Egyévi önkéntesek polgári 
ruhában. A houvéneirai miniszter 
rendeleté szerint tzok az egyévi 
önkéntesek, önkéntes-jelöltek és egy 
évi önkéntes karpaszornáuy viselésére 
jogosult nópfölkelők, akiket tanul
mányaik befejezésére szabadságoltak 
és ezalatt tanfolyamokban vesznek 
részt, po'gári ruházatot kötelesek 
viselni. A rendelet már megérkezett 
a középiskolák igazgatóihoz.

— Foglalkozás nők részére. Férfi 
munkaerő hiányában, az érkezett 
leveleket a helybeli postahivatal 
vezetője nőkké1 óhajtja kikézbesitetni, 
miért is 3—4 Írni, olvasni tudó nőr.- 
vau szükség. Kunyhón részesülnek 
hndiárvák és olyan Özvegyek, akiknek 
a férjük a harctéren es *t t el, vagy 
a harctéren szerzett betegségben 
hűit eh Jarai.d »ság 2 korona napidij 
és 25 korona havonkénti háború< 
segély, zubbony és sapka. Akik a 
kézbesítői állásokra igényt tartanak, 
jelentkezzenek a postahivatal vezető
jén*’.

— Szimfónia. B címmel uj zene
művészeti folyóirat indult most meg, 
melynek munkatársai a magyar ze- 
ueélet legkitűnőbb művészeiből 
íróiból kerülnek ki. A sziraféuia.mely 
nek SándorArpád a szerkesztője, meg 
je’enik minden hó 1-én és 15 éu 
Előfizetési ára, az állandó mellékle
tekkel együtt, egész évre 20 korona. 
Mutatványszámot kívánatra szívesen 
kii’d a kiadóhivatal: Budapest, VI 
Teréz körút 40—42.

fSíelői í-zerke&itó; Laridesmann Miksa"

fia i távirataink.
Meghiúsult tám adás.

Budapest, máre. 26. 

A z  osítrák-magyar vezérkar jelenti 

Keleti hadszíntér:

Csobany-völgytől északra meg
hiúsult egy orosz támadás. Egyéb 
ként nem történt jelentős ese
mény.

Olasz és délkeleti hadszíntér:

Nincs különös esemény.

HÖFER altábornagy,
a vezérkar főnökének helyettese.

Német sikerek nyugaton
Berlin, niárc. 26.

A német nagyvezérkar jelenti: 

Nyugati hadszíntér:

A labassei csatornától a Scarpe 
deli partjáig az ágyuharc tegnap 
heves volt. A St. Ou n intől nyu
gatra húzódó dombvidéken csa
pataink a Sommen és az Onozut 
csatornán át előtört francia erők 
ellen nyomultak előre amelyek
nek heves harcban súlyos veszte
ségeket okoztak. 100 foglyot több 
géppőskát és egy gyalogsági 
ígyut szállítottunk be. Az Ailette- 
medertől keletre Lés a Luilly-neu- 
villei vonal irányáhan az ellenség 
több hadosztályának jelentékeny 
részével élénk tüzérségi tűz uián 
támadást intézett előretolt oszta
gaink elleni amelyek az egyes 
helyeken három ízben rohamozó 
ellenséget súlyos veszteségeivel 
visszavertek. Oraonellenél az 
Aisnetől északra a franciák előre
törése közelharcban meghiúsult.

Március 24-én este egy repülő- 
rajunk megtámadta Diinkirchenl, 
több tűzvészt figyeltünk meg, Az 
ellenség tegnap légiharcban 11 
repülőgépet vesztett.

Keleti harctér és Macedón-arcvonal:

Csekély tüzérségi és előtéri 
tevékenység mellett,' a helyzet 
változatlan. Repülőink igen jó 
eredménnyel bombázták a Dohán
y tó l keletre eső Siivő melletti 
csapattáborokat.

I.UDENDORF,
első főszitllásniester.

Zongora-hangoló
a j á n l koz i k .  

Előjegyzéseket elfogad ían íesm ann  
Jfliksa és Jársa  papirkeresketle'sc

E ladó
1916. évi gyártmányú, állam- 
vasúti marokrakó gép, fa alkat
részei megégtek. Ára 400 korona. 

Buttykay László,
Nagyrozvágy.

ORVOSOK
ajánlják, mint a legjobb 

köhögés elleni szert.

Nincs étvágyam.
a fejem fáj, rosszul érzem ma
gam. Ezen rosszullélnek legin
kább gyomorrontás vagy az 
elégtelenül működő emésztő

szervek az okai.
Ezen panaszok folyton hallhatók, 
ha nem használja rendszeresen a

Kdiser-jéle. /odormenta
} I

ilivil "II t\
Hosszabb használat esetén ki
tűnő háziszer étvágytalanság, 
gyomorfájás, fejfájás, gyomor

sütés és szájszag eüen.
20 és 40 filléres csomagokban 
kapható: Kincsesy Péter, Kádár 
Gyula Kardos Zsigmond gyógy- 
tarában és Hrabéczy Kálmán, 
drogériájában Sátoraljaújhely, 
Kronovits Miksa gyógyszertá
rában Nagymihály, Fábián 
Arnold gyógyszertárában Ho 
moima és Hazay Géza gyógy- 

szcrlárábau Tőketerebes.
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L é n y s y -u ic z á n  
a z  5 2 .  sz á n tu

h á z
e la d ó . É rte k e zn i 
u g y a n o tt le h et.
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E la d ó
1 drb. 700 literes takarmány- 
füllesztő gép.

1 drb. uj prics-nyereg, 1 
pár muralőra kumet-hám.

40,000 kéve nád, kévéje 20 
fillér.

S u t ty k a y  L á s z ló ,
földbirtokos,

Nagyrozvágy.

f f ' P í

Nyőmatotl laiidesmann Miksa és Társa könyvnyomdájában Sátoraljaújhely

€gy jó házból való /iu

tanulónak
•  könyvnyomdánkban •  
f i z e t é s s e l  /elvetetik. 
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