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A közhangulat
a rendsier és kormányváltozás 
beállta óta örvendetesen tapasz
talt változáson ment keresztül. 
Nem alkalmazkodik a munkapárti 
egységbontók Ízléséhez.

A világosodás, a fejlődés e'- 
lenségei, a husosfazék lovagjai 
ugyanis egy idő óta, mint haj
nali órán kísértetek fel fel buk
kannak a nemzet és király ásta 
sírjaikból, hogy egy-két hűsége
sen kitartó napilap hasábjain 
lepattanó sárral fecskendezzék be 
a kormánykerekénél ülőket. A 
nemzet azonban nemtelen igye
kezetükét méltóan jutalmazza és 
energikus hajintással lódítja őket 
vissza a soha napján való feltá
madás örök álmaiba.

Legutóbb is a visszajáró ki
sértetek sárgalacsinjaikkal a kor
mány egy tiszteletben álló tagját 
vették célba azon reményben, 
hogy a rágalmazási manőver ered 
ményeként legalább részleges mi 
niszterválságot idézenek elő. A 
fegyver azonban visszafelé sült el. 
A cselvetéses mesterkedés meg
törött a nemzet megnyilatkozásán 
amely többek között Csanád, Hajdú 
Szabolcs vármegyék bizalmi nyi
latkozataiban jutott kifejezésre és 
bomlasztó igyekezettel szemben 
annak épen ellenkezőjét bizonyí
totta. A nemzet és a kormány 
a nagy idők nagy feladatainak el
végzésében egyakaratban forrtak 
össze és kéz a kézben együtt 
haladnak azon az utón, amelyet a 
politikai demokratikus irány ré
szükre kijelölt.

Az összetartás, az egységbe 
olvadás úrrá lett a közvélemé
nyen.

És hogy az összeolvadás kap
csai milyen vasszilárdak mi sem 
bizonyítja jobban, mint az Er
délyi Szövetség" gyűlésének azon 
határozata, amely kívánatosnak 
tartja az erdélyi részeknek az 
anyaországgal úgy gazdasági, mint 
forgalmi, birtokpolitikai és műve
lődési tekintetben való minnél 
tökéletesebb egybekapcsolását. 
Egységes Magyarországot akar
nak a választói jog cement pillé
rein felépítve. Demokratikus át
alakulást a magyar nemzeti egy
ség szellemében.

A kormány pedig, mely a 
király és a nemzet teljes bizal
mának letéteményese összhang
zásban áll teljes egészében a nép 
kívánalmaival, sőt joggal mond
hatjuk avval teljesen egybeforrott. 
Es a mint a nemzet egy a kívá
nalmaiban, úgy egy a kormány 
is a demokratikus választói re

form tekintetében. Nem hogy 
ellentét, de még feifogásbeli el
hajlás sincs a kabinet tagjai kö
zött mindannyia szívvel lélekkel 
szenteli tudását munkaerejét, igye 
kezetét annak a nagy ügynek, 
amelynek hatalmas támogatója az 
ország dolgozó milliója.

A munkapárti kisértetek pe
dig, akik az egység megbontását 
tűzték ki gálád feladatul, nem 
sokáig fogják zavarni a circulu- 
sokat, A Wekerle programbe
szédben beigéit — országos Ítél
kezés— be fog következni és a 
hozott Ítélet ciklopsi erővel fogja 
az ünneprontókat visszadobni oda, 
ahonnan az ország, a nemzet fej
lődését gátló útjukra elindultak : 
a sötétségbe a névtelenségbe.

—  y.

A  tüdőbetegekért
•  •

Megalakult vármegyénkben a 
tüdőbetegeket gondozó intézet.

- okt. 7.

Szomorú esztendők járnak. Ir
galom nélkül szakadatlan suhog 
a halál kaszája, rettentő rende
ket vág minden egyes suhintása 
áthatlan hulla hegyek képződnek 
és borzalommal, vérrel, vészes pusz
tulással telik meg minden, ahova 
a csontarcu arató odavág. Messze 
harctereken golyók tépik szaggat 
ják az embertestvéreket, békés 
mögöttes országrészekben a nyo
mor a nélkülözés festi a láz, a 
sorvadás rózsáit az arcokra. Min
denütt a pusztulás a bánatos vég.

A legsorvasztóbb ellenség a 
tuberkulosis az, amelyik itthon 
szedi irgalmatlanul áldozatait. A 
kétségbeejtő számok sokasága 
mutatja azt a hányadot, amelyik
nek kezéből kiesett a munka fegy
vere, amelyik csak, fertőző nyűgé 
lesz a egészséges életrevalóknak.

Ámde az irgalom, az ember 
szeretet a tudománnyal párosul- 
tan csodákat müvei. Megakadá
lyozza a betegség terjedését, gyó 
gyitja azokat, akik már majdnem 
a csontarcu közelségébe jutottak.

Az irgalom a tudomány inté
zeteket létesít, amelyek az em 
bermentés szent célzatával léte
sülnek mindenütt, ahol neme
sen érző emberek laknak.

Megalakulnak tüdőbetegeket 
gondozó intézetek a társadalom 
nemességére és az állam támo 
gatására bazirozva.

Iiyeu örvendetes hézagpótló ala
kulásról van módunkban ezúttal be 
számolni, amely mint annak idején 
közöltük is dr. Löcherer Lőriocz 
vra. főorvos kezdeményezésére Szi

nyey Merse István volt főispán 
egyéni segítségével kezdte meg em- 
bermentő munkáját, hogy most ha
talmas szervezetté alakulva, gróf 
Mailáth Józsefné és gróf Széchenyi 
György főispán közismert tevékeny- 
kedésével, a vármegye összes tüdő
betegeit egy szerető gondos édes
anya „A Zemplénvárraegyi l Tüdő 
betegeket gondozó Intézet" gyámo- 
iitása alá helyezze.

A közgyűlés vasárnap volt a 
vármegyeháza nagytermében. Ott 
láttuk gróf Mailáth Józsefnél, gróf 
Széchenyi • Wolkenstein Ernőnét, 
Meczuér Bélánét, Dókus Gyulát, 
Dókus Ernőt és még nagyon do na
gyon sokakat azok közül, akik részt 
kérnek minden jótékony emberba
ráti mozgalomból.

A főispán megnyitója.
A közgyűlést gróf Széchenyi 

György vármegyénk főispánja az 
alábbi keresetleu szavakkal n) itotta 
meg;

Több mint 3 esztendeje fo’yik 
a rettenetes háború és a társadalmi 
és állami hatóság mind mind foko
zottabb mértékben karolja fel a há
ború által közvetlenül vagy köz
vetve sújtott családokat.

A segítségre szorulók számának 
nyomoruk és Ínségük nagyságával 
arányábau növekedik a társadalom 
lüktető vérének részvéte, tevékeny
ségének foka !

De nemcsak a hadiözvegyek, 
árvák és rokkantak érdemlik meg 
társadalom hathatós támogatását, de 
fokozott társadalmi tevékenység kö
zéppontjába kell jutniok azoknak a 
szánaudó embereknek, kik vagy u 
lövészárok és harctér fáradalmai és 
nélkülözései vagy a háborús hajlék 
talanság és lakásraizériák folytán, 
akár betegekkel való érintkezés ut
ján esnek a tuberku’ozisuak, ezen 
szörnyű vésznek martalékául i

Egészséges nemzedék nevelésé
ről kell gondoskodunk, a betegeket 
elválasztanunk, kezelnünk és az élet
nek megmentenünk kell.

Az állam ezen fontos hadi kul
turális és egészségügyi követelmény 
számára készségesen nyújtja segéd
kezét, ha a társadalom az ügyet 
felkarolja, magáévá teszi és saját 
közreműködését egyértelműig biz
tosítja.

Az állam kész egy lépéssel to
vább is haladni és már kilátásba he
lyezte a Erzsébet-közkórháznak tü
dőbeteg-pavilonnal való kiegészítését.

Rövid főispánságom alatt 
örömmel tapasztaltam, hogy Zera- 
plénvárraegye és Sátoraljaujho'y kü 
zönsége is, főleg höigyközönsége 
sohasem zárkózott el, nem keményí
tette meg szivét akkor, amikor nyo
mort enyhíteni, sebeket beheggesz 
teni, betegeket

llentéteket személyes munkával és 
akarattal kiegyenliteui kellett. Azon 
reményben és meggyőződésben, hogy 
ezen áldásos szokásokat a jövőbon 
is megtartják, a mai alakuló gyűlést 
megnyitom.

Dr. Löcherer Lőrincz 
ismertető előadása.

A mély hatást keltő beszéd után 
dr. Löcherer Lőrincz mint a gon
dozó intézet eddigi előadója és igaz
gatója a tüdővészt és annak vesze
delmét orvosilag ismertette. Statisz
tikával igazolta az áldozatok nagy 
számát, kimutatva a halálozási arány 
e'rettentő növekedését. Ismertette a 
Koch-fóle védőoltásokat, a fertőzé
sek sokféleségét és a baj terjedésé
vel kapcsolatosan azokat az óvintéz
kedéseket, amelyek a vész terjedé
sét meggátoljak. Felemlíti Calmeth 
Liliéi proffessort, aki megalapítója 
volt az úgynevezett dispensaireknek, 
gondozó intézeteknek. Tanácsadás 
volt a főcélja ezeknek a dispensairek- 
nek, állandó orvosi felügyelet ellen- 
őrizés, küpetvizsgálás, betegosztályo
zással kapcsolatosan. A tanácsadó or
vos felvilágosította a beteget a kór 
súlyosságáról, hogy ezáltal családját, 
hozzátartozóit lehetőleg távol tartsa 
magától. Az állandó orvosi felügye
let ellenőrizte a beteg lakhelyét, 
táplálkozását, ruházkodását, szóval 
a dispensairek vezetőségének, a ta
nácsadó orvosnak és a gondozó né- 
uének volt a hivatása a tulajdou- 
képeni gyógyítási processust lefoly
tatni. Es ha ehhez az anyagi támo
gatást is hozzáadjuk, úgy akkor lát
juk be milyen óriási űrt hidal át a 
dispensair és milyen nagy horderejű 
missiót teljesít, kéri az intézmény 
megalakulót.

Az alakulás.
Most ismét Széchenyi György 

gi. főispán emelkedik szólásra. Fel
sorolja, hogy az intézet céljaira ed
dig befolyt sok apró adomány kö
zött kieraelendőnek tartja: Gróf 
Mailáth Józssfué 2000, gr. Széchenyi- 
Wo'keustein Ernőnó 1000, Sennyey 
Miklós br., Chudovszky Móric dr., 
Kállai József dr. 100—100 koronás 
adományát. Javasolja, hogy a Zem- 
plénmegyel Tüdőbetegeket gondozó 
intézet, amelynek megalakulását ki
mondja, elnökuőül gr. Mailáth 
Józsefnét, az alakulás körül érde
meiért tiszteletbeli elnökül Szinyey 
Merse István v. főispánt, ügyvezető 
elnökuőül gr. Szécheuyi-Wolkenstein 
Ernőnét, póuztárnokul Kincsese}* Pé
tert, titkárrá orvosi* dr. Chudovszky 
Móricz, elnöki titkárrá Nycviczkcy 
Lászlót, előadóvá dr. Löcherer Lő- 
riucet, orvosi tanácsadóvá dr. Pri- 
hoda Lászlót, gondozó nénóvó Pász
tor Esztit válassza meg, amit a köz
gyűlés egyhangúlag elfogadott.

Majd az alolnökök és alelnöknők
Lapunk mai Baáma 2  oldal.
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díszes sorát olvastatja fel. A® utóbbi 
a küzg> ülésen csak hiányosan lett 
ismertetve, A teljes névsor időhiány 
miatt Rt m készülhetett el és igy 
csak jövő számuukban lesz módunk 
bán nzt közölni.

A megalakulás után gr. Széche
nyi György átadja az elnöki széket 
a megválasztott gr. Majláth Jézsefné 
eln-'kuőoek, aki alanti gyönyörű 
szép székfog'aló beszéddel üdvözli a 
kösgytllést.

Gróf Mailáth Józiefné besiédt,
Hölgyeim és Uraim I
Azt hiszem tisztelt közönség 

tisztában lehetünk azzal, hogy mind
annyian, tehát eg arant az. aki eddig 
is hajlamainál fogva idejének egy 
részét a truisztikus foglalkozásoknak 
szentelte mindenki, aki előtt ezen te
vékenységi tér eddig ismeretlen vo!t 
szóval az egész társadalom a világ
háború lezajlásával óriási f-j'adatok 
elé lesz á'litva.

Leírhatatlan a halmaza azon 
teendődnek, amilyeket társadalmi 
tevékenységünk prograiutujába fe' 
kellene vennünk.

Eit  tudva és átérezve ürörumei 
ragadom meg az alkalmat, hogy cse
kély tudásomat és munka rŐmet, 
melyet eddig csak szUkebb hazám
ban, a Bodrogi özön gyUmö c-öztet- 
tern, most :oár szélesebb rat dérben 
is al itsum szeretett házira szo’gála- 
tóba.

Tudjuk mindannyian, hogy mi
iyen úri >si pusztítást vissz v*-gbe a 
tüdő^üiuékt r, tudjuk, hogy milyen 
óriási arányban növekedett a háború sz i 
három éve a'-att, hogy értesü em j 
szerint egyedül áron fogságban siny- j 
löd > honfitársaink közli1, 10000 néI 
több tüdőbajos, várja hazájába való 
vissztérés I. Természetes tehat, hogy 
a sok teendő közűi a tuberkulózis 
elleni védekezés, képezi egyik emi
nens feladatot,

D > tisztelt közönség csakis úgy 
fogjuk ezen n néz fehda'ot megold 
hatni, ha a hajt mind •uképeu a 
gyökereué. úgy szó V in m -lég ágyá 
bau kere?8Ük fel és » tt kezdjük meg 
az ellene való védőké*és!. E í fou 
tos a városodban és a vidéaon egy
aránt.

Örö nmei r esüHe n azon á'd*- 
sos munkálkodásról, melyet lelkes

naiud n legkisebb falujában is.S.embe Bb»ent S ia . .  . ifjan déloegen . . .  
kell ott . . Almuk « népben gyöke- Ragadta vágy a harc, tlta .-.. 
radaff bizalmatlansággal, tudatlan- b ™  m b  csak puszta emlek, ami 
Sá gga l ,  sőt sajnos a legtöbb esetben, Síromig véle egy betűi . .  .

k- t h bibéi eredi roisz.karattal is lm’ hat e szerény dalcsokorba 
és lassan, igen lassan, solT fáradság-1 Amit kötöttem szomorún : 
ga'f de annál boldogitóbb érzéssel
el fogjuk érni célunkat. Igen s°k 
lappangó kórban szenvedőt meg £o 
gunk menteni <*& életnek és a ni a lég* 
fontosabb meg fogják ra"iiteni a csalá
dot, a jövő nemzedéket. Eaeu hazafias 
munkára egyesüljünk és egyesült 
erővel fogjuk leküzdeni a kezdet ne 
hézségeit amitől nem szabad vissza
riadnunk. E^y nagyon bölcs mondást 
olvastam mostanában valahol. „Ha 
meggyőződésed szerint he yes munkát 
akarsz végezni, úgy kerülj minden 
pesszimistát. Aki azt rn >ndj i : ez nem 
fog menni, azzal szóba ne állj, de 
vedd majd körül optimistákkal, ak 
kor máris biztosítottad a fél sikert."

„Tehát tisztelt közönség legyünk 
mindannyian ilyen optimisták és mi
énk lesz a g\őz lem mégpedig a 
várva*várt. világbékével reánk vir
rad) á dísos önfe'ádozó korao’y so- 
ciális munkának a győzelim.“

Indítvány ne n tétetett, mire az 
elnök nő a köz^yü ést bezárja.

Az elhangzott beszédek mély 
hatást gyakoroltak a hallgatóságra 
és mindenki, azon szent foga
dalommal távozott, hogy tagok 
gyűjtése által igyekezni fog ielvi- 
rágoztatni az megalakult egyesü
letet, hogy a sok ezer beteg 
munkaképtelen embert adjon visz 

hazának az életnek.

Elküldöm kis öoséiu sírjára, 
Könnyes, de büszke koszorúm I

Tima József.
* „Virágok egy honvédsirra" verskötetből

Zongorát bérelnék

ség. Laptársunk a „Miskolci Napló" 
dlcsérőleg állapítja meg, hogy a mű
vésznő „végtelenül kedves, megje
lenése tetszetős, játékmódja díszt ing
vált, hangja széles terjedelmű érté
kes ke lemes, mely minden fekvés
ben tisztáu cseng."

— A főispán g r . Széchényi 
G yörgy u r Öméltósága, m agdn fe-  
leket csak kedden  és csütörtökön, 
d. e. 10 -től f é l  /-ig , d. u. j — 6 ig 
fogad.

— Betörés egy üzletbe A „Gond
viselés" temetkezési vállalat üilethe- 
lyL'gébe israeret'eu tettes a mű t 
étjei betört és 30 kor. készpént, to
vábbá egy revolvert vi't el. A tettest 
a rendőrség nyomozza.

—  A hordók árát maximálták a 
vármegyei közélelmezési tanács leg
utóbbi ü ésén. Még pedig tölgyfából 
készült uj hordó 250 literig 70; 250 
—500-ig 00 5j0 felül 55 fillér, mig 
hasoló lépcsőzet szerinti használt 
hordvkuak ars literenként 50, 45,40 
fitlérben lett megállapítva.

— Elveszett takarókbetótl könyv. 
A sátoraljaújhelyi po'gári takarék
pénztár által 5176 korona 14 fillér
ről kiállított takarékbetéti könyvet 
Steiudler Herraiu ismerttlen helyen 
és ruódo i elvesztette, feltalálása iránt 
széles nyomozás indult meg.

Felelős szerkesztő: 
Szorkosztő:

Landesmann Miksa. 
György Lajos.

Ajánlatokat a kiadóhivatalba kérek.

H Í R E K .

Ajánlás.

aposto'ok, iá ilora jwujliely városában 
mari* kifejtettek . Satora'jaujhely tár- 
sada'ma mindenkor fényes jelt t ad a 
a minden jó és uem s iránti fogé 
konyságáuak és aki figyelemmel ki 
sértc e társ-tda'oranak a három hábo
rús évb-n kifejteit önfeláldozó ha
zafias működését, az tudj*, hogy a 
városi akció jé: l.ez i ben van ós a 
legszebb reményekre jogosít. Tisz
telt kö <i is g, midin Lten b> á dá- 
sát kérem t-rok I v..b»)i mü ödés.'- 
re legyen szabad ezúttal akciónk ogy 
másik fontosabb, de mindennek felett 
legfontosabb részér- rámutatni és 
ennek szervezésére önöket, d- kíilö 
nősen Zemplén vármegye vidéki tár
sadalmát felhívni.

Meg kell szerveznünk a tuber- 
fcu'ózis elleni védekezést, a vidék

Magános, sötét órák, percek, 
Szülöttei e kis d* ok.
Álmatlan hosszú éjszakákon 
Titkon sirt könnyok, sóhajok . . . 
Feljáró, virrasz'ó bús árnyak 
Nagymesszi por'.ó sir felett: 
Porba hullt vágyak, álomképek, 
Hervadt virágok, levelek . . .

Lehet, hogy sokan meg se értik, 
Hiszen a bánat hangtalan.
S Uram! Istenem I hányán vagyunk 
Kiknek ma bú a, gyásza van I 
De ki e hús tarlókon járva 
Könnyet hullatott, szenvedett: 
Ezekben a raú'ó dalokban 
Tudón, hogy megért engeraet 1

Akihoz a dalokat írtam,
Immár ‘ ét. éve hilva van!
Várom l.is Ő leki jönni kell,
S hiába áltaton magtm!
Elment.. . 8 egy szegény öregasszony 
Imája este kö ínybe fűé —
Hej, pedig feledni az ember 
Ma már oly könnyén megtanul !

—  Kinevezés. Czakó Ignác és 
Hajós Károly főmérnököket a m. kir. 
ker-skedúeraUgyi miniszter műszaki 
tanácsosokká nevezte ki.

—  Halálozás. Gáli Mór, aki hosz 
szabb időn át városunkban a külön
legességi dohány nagy tőzsdét bírta,
Budapesten Hó éves korában elhunyt.
Ha álát nagy rokonság gyászolja.

—  Tíma József „Virágok egy hon- 
vódslrra" verseskötetóröl. Az átokter
hes idők lírai költészetének legszebb 
gyöngyei azokból kerültek ki, ame
lyek a du’ó világháborúnak bár leg
kisebb parányával, de vonatkozásban 
vannak. Az önfeláldozó hazafiság, a 
rendíthetetlen bátorság, a familiáris 
szeretetnek a háborúval kapcsolatos 
pasztelljei, mint hálás témák ós 
miudauuya, poetikus megnyilatko
zásra késztette versfaragóinkat. —
A kütemónyek nagy hányada tehát 
érzelmi raomeulu nokou alapszik, ami 
maga is télsiker. És ha ehhez, hoz
závesszük, a csengő bongó rimtü- 
megekot,a mester kéz gyakorlottságát 
a vers formák tökéletességet, úgy 
irodalmi becsű alkotásokról száradba 
tünk be. Ti ua József, aki irodalmi 
mu tjabau már sok jelentős sikerre 
büszkéiké dhetik ismét egy kötet 
verssel lép az olvasó közöuség elé.
Egy kötet verssel, amelyekben mind* | 
egyikhez fájdalmak emléke tapad.
A hősi halált halt öcsé emlékének 
szenteli ezúttal líráját, hogy a hősi 
halált haltnak, ércnél maradaudíbb 
emléket biztosítson. Ec a nemes igye
kezet elfelejteti azután az olvasóval 
az egyes verseiben észlelt idegen 
hatást és teszi lehetővé, hogy a 
gárcínólküli elismerés legteljesebb' 
babérait kiérdemelje. A kötet lég 
szebb verseinek egyikét lapuuk más 
helyén közöljük.

—  Színtársulatunk e'szerzcdött 
tagjai uj állomáshelyeiken is osztat
lan sikert aratnak. Társulatunk volt 
kolorativ énekesnője Koronkai Rizsi
a miskolci színtársulat tagja és lég- j , , ,  , . . .  ,
Utóbb a Csárdáskiráiyné Stázi kon-1 megtalak) 40 korona jutalomban 
tesz és Három a kislány Médi sze- j részesül KüzinCZy-UÍCü 14. S z á m  
repóben ünnepelte p z  ottani közön- j alatt földszint.

jftak u la tu ra-p ap ir
könyvnyomdánkban kapható.

Őszi legeltetésre 300 drb. 
szarvasmarhának príma 

2-szer
kaszált rét kiadó.

butkai jjuttykay László
földbirtokos

Nagyrozvágy (Zemplénmegye.)

Elveszett
folyó hó 2-án este a Zárda e's 
„Magyar Király" közötti útvo
nalon egy kis sárga b fir tá s k a  
fontos iratokkal. A becsületes

„ A z  O r s z á g o s  B u r g o n y a k ö z v e t itö  
Irod a"  értesíti a Gazdaközönséget, hogy a vármegye 
területén kirendeltséget létesített, melynek bizományosa 
a Nagyinihályi Takarékpénztár rt. Nagymihály.
Telefonszáma: 18. Sürgönyeimé: „Obkired. Nagymi- 
hály.“ Mindennemű felvilágosítással készséggel rendel
kezésre áll.
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