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És jönni fog,
mert jönni kell, egy jobb kor, 
mely után buzgó imádság epe 
dez százezrek ajakán.

Ezért a bekövetkezendő jobb 
korért vivjuk meg a nagy harcot 
ellenségeink ellen.

Oroszország illetéktelen be
avatkozása folytán, amellyel gya
lázatos módon az orgyilkosok 
védelmére kelt, immár egész 
Európa lángbaborult, sőt más 
világrészekre is átcsapott a nagy 
tűznek egy-egy szikrája.

Mi és hu szövetségeseink nem 
féljük a poklok tiizét sem. A mi 
harcunk a becsület harca a becs
telenség ellen, az igazság harca 
a barbár vadság ellen. A mi 
harcunk : harc a békéért, a békés 
fejlődés lehetőségéért, amelynek 
útjában áll a gyilkos Szerbia, a 
barbár Oroszország és gálád 
bűntársai.

Bizony mondom, hogy ebből 
a nagy tüzből máglya készül. 
Máglya készül az orosz moloch 
és hitvány pártfogolljai számára.

Mert boruljon bár lángba az 
egész kerek világ, rendüljenek 
meg a hegyek, áradjon ki a ten
ger, induljanak meg a sziklák és 
fogjon fegyvert nem harminc, de 
ezer millió em ber: végső ered
ményben akkor is az igazságnak, 
a becsületnek és a kultúrának 
kell győznie.

Ormuzd és Ahriman küzdelme 
ez. A jó és a rossz világszellem 
összeütközése.

A világháború csak azt jelenti, 
hogy nagyobb a területe és több 
a szereplője ennek a küzdelem
nek. Da minél nagyobb a vihar, 
annál tisztább lesz utána a le
vegő. Minél erősebb a tisztitó 
tűz, annál nagyobb lesz a meg
tisztulás, annál hatalmasabb lesz 
a megújhodás.

A vége mindig az, hogy a jó 
gyűri le a rosszat, az Ur győz a 
Sátán szellemén.

Lehetetlen, hogy le ne győz
zük a vad, barbár, kulturáltan 
orosz sárkányt jellemtelen szö
vetségeseivel és nyomorult szerb 
vazallusaival együtt. Es akkor 
fog jönni egy jobb kor, a nyu
galmas fejlődés, békés haladás 
boldog kora.

magyar nemzet. Es mi joggal, 
büszkék lehetünk a népünkre, 
amely ezekben a súlyos időkben 
igy megállja a helyét.

A fiaink dalolva, jókedvűen, 
szent lelkesedéssel mennek a 
harc tüzébe. Akik pedig itthon 
maradtak, azok önként álltak 
nemes ambícióval a köz szolgá
latába.

T íz év alatt száz jótékony és 
kulturális egyesület nem végzett 
olyan munkát, mint most egy 
pár nap alatt a magyar társada
lom.

A katonák családjainak segé
lyezése, — népsegitő irodák, 
ápolói tanfolyamok, ingyenes jog
segély és ezer másféle gondos
kodás az ország minden városá
ban és falujában.

Pesten a cierkészfiuk felaján
lották szolgálataikat a városnak. 
Kassán a rendőrséget önkéntes 
polgárőrség pótolja. Ujhelyben 
derék fiuk és honleányok postai 
szolgálatot teljesítenek. Se szeri 
se száma a nemes áldozatkészség 
megnyilvánulásainak.

A jótékonyságban előljárnak 
urhölgyeink. Azok a szegény 
asszonyok pedig, akik taniasz és 
kenyér nélkül maradtak, letörlik 
a könnyeiket és munkához lát
nak, hogy a harctéren levő fér
jük helyett megkeressék minden 
napi kenyerüket.

Ezt a népet nem kell félteni. 
Erre a népre biztosan jönni fog, 
mert jönni kell, egy jobb kor

A püspök
körlevele.

Látjátok ezt a népet, ezt a 
kemény nyakú, egyenes lelkű 
magyar népet ?

H o l van most az a bizonyos 
• magyar széthúzás,* hol van a 
pártoskodás, az egyenetlenség ?

tízekben az igazán komoly, 
világtörténeti órákban egy a

Magyarország trónjának váró 
mányosa és ifju felesége a budai 
vár erkélyén fogadták a magyar 
nép hódolatát. Es amikor a sok 
ezernyi tömeg ajkán fölcsendül
tek a Hymnusz akkordjai, az er 
kélyen az ifju főherceg és a bá
jos fiatal asszony a néppel együtt 
énekelte a mi szent imádságun
kat, hogy:

Isten áldd meg a magyart.
. . .A szemek könnybe lábad

nak és szoktalan melegség ömlik 
át minden magyar ember szivén.

A dinasztia és a nemzet meg 
értik egymást. A trón és a nemzet 
a könyeken keresztül bizó biza
lommal néznek egy jobb kor elé, 
mely után buzgó imádság epedez 
százezrek ajakán . , .

A háborús időre való tekintettel, 
mely miatt számos lelkésznek állo
mását ott kellett hagynia s bovo- 
nu’nia, a kassai püspök a háború 
idejére az istentiszteletek rendjét 
egyházmegyéje területén követko- 
zőleg szabályozta:

Föl hatalmazom az összes plébá
nosokat s az összeslelkészeket, hogy 
hol a szükség úgy fogja kívánni, 

akár paróchiájuk, akár a szomszéd 
pásztorától megfosztott paróchia te 
rülelén vasár és ünnepnapon két 
szentmisét mondhassanak s ezeu 
felhatalmazást nem a plébánosok 
személyeinek, hanem a plébánia hi
vatalnak adom, melyet a plébáno
sok és lelkészek másokra is átru 
házhatuak.

Magától érthető, hogy ezen 
fü hatalmazéssal csak fontos okból 
s csak az eeetbeu lehet élni, ha 
vasár- és ünnepnapokon a szüksé
ges számú misék másként nem áll
nak rendelkezésre.

b) Királyháza felé délután 1 óra
45 porckor.

c) Csörgőre és Bodrogszerda- 
helyre d. u. 2 óra 20 perckor. Mi- 
kóházára ós Pálházára d. u. 2 óra 
30 perckor.

Csörgőre és Bodrogszerdahelyre 
gyalog küldönc, Mikóházára ós Pál
házára kocsi küldönc közlekedik.

Ú gy a levél anyag mint a köny
velt küldemények naponként egy
szer d. u. fél 3 órakor kézbesittet- 
nek, illetve a kézbesítők d. u. fél 
3 órakor indulnak ki.

A  fiókbériők részére erköaő 
anyag dé után 2 órakor adatik ki.

Céllövészeti
gyakorlatok.

A  sőuzsora.
Általános a panasz, hogy a 

sóárusok kihasználva a beállott 
rendkívüli körülményeket, a sót 
a megállapított árnál jóval ma
gasabb áron árusítják.

A kir pénzügyigazgatóság fi
gyelmezteti a közönséget, hogy 
amennyiben a sóárusok a törvé
nyes árnál magasabb áron áru
sítanák a sót, ezt azonnal hozzák 
tudomására a pénzügyigazgató- 
ságnnk, a közigazgatási hatóság
nak, hogy ellenök az eljárás meg- 
indiltassék.

Egyébként a pénzügyigazga- 
lóság az előzetes intézkedéseket 
már megtette az ellenőrzés te
kintetében.

A közönséghez I
A „Felsőmagyarországi Hír

lap" a háború tartama alatt he
tenként háromszor; hétfőn, szerdán és pénteken jelenik meg,

A postai
közlekedés uj rendje.
A  postafőnök értesíti a közön

séget, hogy folyó hó 6-ától kez- 
dödöleg további intézkedésig a Sá 
toraljaújhelybe érkező és innen ki- 
indu'ó postajáratok a következőkép 
fognak közlekedni;

I. Érkezés.
a) Csörgőről és Bodrogszerda- 

helyrSI érkezik d. e. 10 óra 20 perc
kor, Mikóházáról és Pá házáról ér 
kezik d. e. 11 órakor.

b) Budapestről, Mezőlaborcról, 
Királyházáról éa Kassáról érkezik d, 
u. 1 óra 15 petekor.

II. Indulás,
a) Viezőlaborc, Budapest és Kassa

felé d. e. 11 óra 35 perckor.

A m. kir, miskolci 10 hon
védgyalogezred 3 zászlóaljának 
legénysége harcszerü lövészetet 
fog tartani f. évi augusztus hó 
8-án a Rudabányácskátóí északra 
fekvő magaslaton. (Ritkahegy.)

Lővonal Fehérpatak Í20 
északnyugati irányban Ritkahegy 
262 ni. p. felé. Veszélyeztetett 
községek : Sátoraljaújhely, Ruda- 
és Kisbányácska, Hosszuláz, Mi- 
kóháza, Kovácsvágás valamint 
ezek között fekvő terület.

Lövés tartama 1914. augusz
tus 8-án reggel 6 órától dél' 
12 óráig.

A lent jelzett területen a ve
szélyeztetett községekben a köz
lekedést 1 kilométer távolságig 
a lövő gyakorlatok tartamára a 
polgármester beszüntette.

Hadi menetrend.

Lapunk mai száma 2 oldal.

A  hatodik mozgósítási naptól, 
vagyis augusztus 9-től kezdve élet
be lépnek az úgynevezett helyi vo
natok, melyeken már a közönség 
igazolvány nélkül is közlekedhet!*, 
de csak korlátozott számban, Ezek* 
nek menetrendje a kővetkező : 

Ujhely—szerencsi vonal: 
Ujhelyből ind. d. u. 4 óra 58 p.
Szerencsről érk. este 7 ó. 28 p.
Szerencsről ind. reggel 6 ó. 28 p.
Ujhely be érk. d. e. 9 ó. 14 p.

Ujhely—mesőlaborci vonal: 
Ujhelyből indul d. u 4 éra 20 p. 
Mező'.aborczra érk. éjjel 11 ó. 43 p. 
Mező!»borozról ind. éjjel 2 d 20 p. 
Ujhelybe érk. reggel 8 ór» 52 p.

Vjhtly—kassai vonal-. 
Ujhelyből ind. reggel 4 ó. 35 p.
Kassára érk. reggel 8 ó. 84 p.
Kussáró! indu1 d. u. 4 óra 35 p.
Ujhelybe érk. este 8 óra 08 p, 

Ujhely— bátyúi vonal 
Bátyúból indul reggel 3 ó. 40 p. 
Ujhelyből indul d./u, B ó 30 p.

/ // , / /.
/

i /



63, szám (2) FELSOM AG YARO RSZAG I HÍRLAP Péntek, augusztus 7.

A Segélybizottság.
Tegnap tartotta a Városi Köz

ponti Segélyzö Bizottság harmadik 
ülését, amelyen részt vettek a hely
beli jótékony és segélyzö nőegyle 
tek vezetői is. Ott voltak : Arabrózy 
Nándornó, Juhász Jenőné, Guttmann 
Mérné, Hrabóczy Kálmánná és Da- 
vidovits Edith urhölgyek.

Juhász Jenőné a gyűlésen ékes 
szavakkal vázolta, hogy a jelenlegi 
nagy és súlyos idők horderejének 
teljes tudatától áthatva jöttek ide, 
s eme feltétlen tudatban magukkal 
hozták minden erejüket, akarátukat, 
embertársuk iránti munkakészségü
ket, melyeket ez alkalommal szi- 
vesen és örömmel ajánlanak fel a 
Segélyzö Bizottság működésének 
minden irányában. Szivük teljes me
legével, tudásuknak és képességük
nek minden erejével kívánják szol
gálni a legnemesebb célt mindaddig, 
amig ennek szükségessége csak fel
merül.

Ezután hosszasabban foglalko
zott a bizottság a gyűjtés megindí
tásának és a segélyezés mikéntjének 
kérdésével, mig végül ezt illetőleg 
is közös és egyöntetű megállapo
dásra jutottak.

Ezen gyűlés kapcsán a már is
mertetett adakozásokon kívül a kö
vetkező adakozások jelentettek be.

Juhász Jenőné közli a bizott
sággal, hogy Zrínyi Ilona hamvai
nak hazaszállítása alkalmával ko
szorúkra történt gyűjtésből kifolyó 
lag nála van letétbe helyezve 914 
K, amely összeg ma kamataival 
együtt körülbelül 1200 koronát tesz 
ki. Tekintettel arra, hogy ez összeg 
véleménye szerint nemesebb célra 
fel nem használható, abban a re
ményben, hogy ez ellen az adako
zók részéről semmi kifogás fel nem

fog merülni, szívesen és készséggel 
bocsátja a cél rendelkezésére.

E  nemes célra adakoztak :
Mezőgazdasági Bank 200 kor, 

Hitelbank hetenként 10 kor., Első 
Izr. Betegsególyző hetenként 10. kor., 
Guttmann Mór 100 kor., Ambrózy 
Nándor, Gutmann Mórnó 5()— 50 kor, 
Haas FülÖp 30 kor., dr. Fuchs Emil, 
Haas Fülöpné, Halász József 20— 20 
koronát.

A  gyermekeknek nappali eltar
tására és ellátására vonatkozólag a 
következő ajánlatok történtek.

Székely Elek polgármester 4, 
Réz Gyula, Juhász Jenőné 3— 3, 
Schiller Kálmán, Arabrózy Nándor, 
Guttmann Mór és Hrabéczy Kálmán 
2— 2, Behyna Miklós, Behyna Kál
mán, dr. Kororapay Béla, Horicz 
Sándor, Gecsei Jenő, dr. Klein K á 
roly, Grünbaura Simon, Bluraenfeld 
Adolf, dr. Lichterstein Jenő, dr. 
Arabrózy Ágoston, Halász József, 
dr. Berger József és dr. Garay Á r
min 1— 1.

*

Ez  utón is közli a Bizottság 
hogy a városnak minden polgára 
ki családtcntartó nélkül maradt 
itthon és segélyre, tanácsra vagy 
bárminemű útbaigazításra van 
szüksége, forduljon a Városházán 
működő Bizottsághoz. A  segé
lyezés vasárnap veszi kezdetét. 
A  Bizottság gondoskodik arról is 
hogy a betegek ingyen gyógyke
zelésben részesüljenek és a gyógy 
szereket lehetőleg beszerzési á r 
ban kapják. Szóval minden irány- 
bkn felvilágosítást nyernek a V á 
rosházán.

Jftai távirataink.
Szerbia Háborút Üzent j érkeztek. A z  orosz harctérről ér-

Németországnak.
Berlin, aug. 6. 

Szerbia itteni ügyvivője utján 
megüzente a háborút a német 
birodalomnak.

A! monarchia hadüze
nete Oroszországnak.

Budapest, aug. 6. 
Legfelső felhatalmazás alap

ján f. évi augusztus hó 5-én a 
szentpétervári cs. és kir nagykö
vet utasittatott, hogy az orosz 
császáii külügyminiszterhez a kö
vetkező szövegű jegyzéket intézze : 

Korm ányának meghagyásából 
Ausztria-Magyarország nagyköve
tének szerencséje van az orosz 
külügyminiszter őexcellenciájának 
a következőket tudomására hozni: 

Tekintettel O roszországnak az 
O sztrák-Magyar monarchia és Szer
bia közötti konfliktusban tanúsí
tott fenyegető magatartására, va
lamint tekintve azt a tényt, hogy 
O roszország a berlini kabinet köz
lése szerint ebből a konfliktusból 
kifolyólag szükségét látta annak, 
hogy  az ellenségeskedéseket Né
metországgal szemben megnyissa, 
és Ném etország ennek következ
tében az említett hatalommal 
szemben hadi állapotban v a n : Ausztria-Mag yarország Oroszországgal szemben szintén hadi állapotban levőnek tekinti ma

gát.
A  harctérről.

Budapest, aug. 6. 

A  szerbiai harctérről ma to
vábbi jelentések, hiradások nem

—

kező jelntések mindinkább oly 
értelemben sűrűsödnek össze, hogy 
nemcsak a határörző csapatok 
visszavonulása folyik néhány nap 
óta teljes mértékben,hanem m ég 
a derék-hadak is kelet és észak
kelet irányában vonulnak vissza 
Oroszlengyelország középső ré 
szébe, ez arra enged következ
tetni, hogy a hosszú előkészüle
tek és a nyugati Oroszországban 
történt csapat összevonások da
cára az orosz harckészség még 
sem elegendő, hogy bátorsággal 
vehesse fel a nyílt harcot Orosz- 
Lengyelország területén.

Hadiparancs a hon
védség számára.

Budapest, aug. 6
A  hivatalos lap holnapi szá

ma közli a honvédség főparancs
nokának hadi parancsát, mely 
szerint őfelsége a honvédséget is 
harcba szólítja.

Orosz vereség.
Berlin, aug, 0.

A z  orosz határon Swidder és 
Grodkennél orosz lovascsapatok 
át akartak törni a német határ- 
védelmi csapaton, az oroszokat 
visszaverték orosz területre, egy 
orosz lovashadosztály, melyet Sol- 
dau mellett egy dandárnyi vesz
teséggel visszaverték, menekülés 
közben Meidenburgmellett további 
veszteségeket szenvedett-

Német hajó a Darda
nellák közelében.

Konstantinápoly, aug 6. Egyetlen francia hajó sem mert kifutni az archlpelagusból.

mert félnek egy német cirkálótól, mely hír szerint a dar- danellák közelében cirkál
A  horvátországi 
Vörös Kereszt.

Zágráb, aug. 0.

A  horvátországi Vörös Kereszt- 
egylet javára indított gyűjtésnek 
eredménye eddig százezer ko
rona.

A  király üdvözlése.
Bécs, aug. 6.

A  müdlingi műszaki katonai 
akadémia harmadik évfolyamának 
kimustrálása alkalmából összegyűlt 
tábornokok, tisztek és akadémi 
kusok Lipót Szalvátor főherceg 
aláírásával következő táviratot 
küldték őfelségének :

„Megismételjük és lelkesedés 
sel erősítjük meg katonai hűsé
gűnket és a Mindenhatóhoz fo
hászkodunk, hogy felséged és a 
haza dicsőségére juttassa győze- 
lem ie fegyvereinket a küszöbön 
álló igazságos küzdelemben."

Őfelsége erre a következő 
távirattal válaszolt.

Őszinte megindultsággal fo 
gadtam  a katonai műszaki akadé
mia harmadik éviolyamának ki
mustrált tanfolyamából hozzám 
intézett hódoló táviratot és kö
szönetét mondok neked és az 
egybegyült tábornokoknak, tisz
teknek és akadémikusoknak irán
tam tanúsított ragaszkodástokért, 
vajha a Mindenható áldást árasz
tana fegyvereinkre és venne vé
delme alá a kötelességeik telje
sítésére reményteljesen harcba 
induló újonnan kinevezett tiszte
ket, hogy ők is kivehes ék részü
ket igazságos ügyünk diadalából 
minden erejükkel és ifjú le fe d é 
sükkel.

A z erdélyi 
görögkatholikusok.

Kolozsvár,, aug. 6.

Tajana Illés gür. kath. espe- 
pereslelkész vezetésével az egy
ház község nagyszámú küldöttsé
ge tisztelgett ma Bethlen gróf 
kormánybiztosnál. A  lelkész mint 
a küldöttség szónoka meleghan
gú  beszéddel üdvözölte a kor
mánybiztost kifejtve, hogy a gör- 
kath. hivök valamennyien áthatva 
a haza iránti kötelesség érzetétől 
készek minden szolgálatra, melyet 
király és haza megkíván. Bethlen 
gról kormánybiztos válaszában 
köszönetét mond ez őszinte sza
vaikért és kérte a vezető egyház 
férfiakat, hogy a vezetésükre bi- 
zott hívőket ebben az értelembon 
és ebben a szellemben vézéreljék

A  király hadiparancsa.
Budapest, aug. 6.

A  honvédség rendeleti köz. 
lőnye, a következő hadi és ha
jóhad parancsot közli .•

Lelkesedéssel sietnek összes 
népeimnek hadkötelesei a zászló 
és lobogó alá s a harcierők a 
várt idő pontnál előbb érik el a 
hadi állományt. Derék katonáim 
mindegyike tudja azt, hogy  g yű 
lölettel telt támadást kell vissza 
vernünk és hogy dicsőséges szö
vetségesünkkel egyetemben igaz 
ügyért küzdünk. Legfelsőbb had

uratokhoz és a házához való hű
ség szoros köteléke fog körül 
benneteket; ti vitézeim bizalom
mal mentek, az előttetek álló 
nehéz harcok elébe. Emlékezze
tek meg atyáitokról akik számta
lan harcban és rohamban fenn 
tartották zászlóikat akik a lobo
gót győzelmes harcra vezették 
kövessétek őket buzgón vitézség
ben és kitartásban; mutassátok 
meg az ellenségnek hogy mily 
tettekre képesek az én forró ha
zaszeretettől áthatott vállvetve 
álló népeim Isten áldása kisérjen 
derék harcosaim  Ö  vezessen győ 
zelemre és dicsőségre.

Kelt Bécsben, aug, 6.
l  e ren cs  ) ó z s t f .

Varsó védelm e.
Krakkó aug. G.

E g y  varsói menekült szerint 
Silinszky varsói kormányzó két
száz varsói lakost magához ké
retett és hosszabb beszélgetés 
után Va rsó t az ő védelmükre 
bízta. Azután az egész varsói ő r
ség  a vezérkarral együtt elhagy
ta a várost és magával vitte az 
állami okmányokat. A z  állami 
kincseket már előbb O roszország 
belsejébe vitték.

Francia autom obilok 
Magyarországon.

Budapest, aug 6.

Tegnap országszerte elterjedt 
a hír, hogy  állítólagos irancia 
automobilok orosz hadi kincseket 
szállítanak Magyarországon ke
resztül. E gye s  lapok szenzációs 
híreket hoztak az autók elfoga- 
tásáról. M ind ezek a híresztelé
sek valótlanok. Anny i igaz, hogy 

hatóságok az utókat szigorúan 
ellenőrzik.

/ /

4—5 szobából álló lakás mel
lékhelyiségekkel november hő 1- éra 
kerestetik. Ajánlat a kiadóhivatal-

Nyomatott Landesmann Miksa és Társa kónyvnyoinaajaDan Sátoraljaújhely. '

H Í R E K .
— A kormánybiztos első rende

leté. A cs. ós kir. G ik hadtest terü
letére kinevezett kormánybiztos tá
viratilag elrendelte, hogy az összes 
pálinka, bor és Borkimérések, vala- 
mint az i'yen italok kimérésével 
foglalkozó más üzletek is hétközna
pokon este 6 órától reggeli 5 óráig, 
vasárnap és ünnepnap pedig dólelőit 
10 órától másnap reggel ő óráig 
zárva tartandók. Az üdvös rendele
tét az újhelyi hatóság már tegnap 
foganatosította.

— A katholikus Növódö Egyesület
a mozgósított katonák segélyre szo- 
ru'ó családtagjainak segélyezése 
ügyében f, hó 9-ón délután 4 óra
kor a Karolineumban gyűlést tart.

— Éljen! Dr. Nógrádi József 
misko'ci 35 éves ügyvéd tegnapelőtt 
jelentkezett a 34-es gyalogezred
nél felvételre. Megvizsgálták ós föl
vették. Tegnap esküt tett a neves 
ügyvéd és ma már a 34-esek köz- 
legóuyi mundérjában teljesít szolgá
latot. A  hazafias áldozatkészségnek 
legnemesebb példája, amelyet követ
ni becsületére válik mindenkinek.

Dr.
Felelős-szerkesztő: 

K Á R P Á T H Y  L Á S Z L Ó

Kiadótulajdonos:LANDESMANN MIKSA
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