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Felhívás.
A hadügyminiszter, a magyar 

honvédelmi miniszter és az osztrák 
honvédelmi miniszter, az egész fegy
veres erőre kiterjedő önkéntes had* 
segélyezés központi hatósága képpen 
kölcsönös egyetértéssel Budapesten 
és Bécsben egy-egy
h a d s e g é l y z ő  h i v a t a l t
szervezett. E hivatalok vezetésére 
egy-egy magasabb rangú tábornok 
van rendelve, munkaköre kiterjed az 
Önkéntes segélynyujtás minden nemére, 
kivételt kepez ez alól a beteg- és 
sebesültápolás, a mely teljesen kiala
kult külön szervezettel bir (vörös
kereszt egylet) valamint a behivott 
katonák családtagjainak segélyezése, 
a mely a törvény alapján eszközöl
tetik.

Érintetlenül marad a már meg
alakult egyesületek, bÍ7ottságok, 
gyűjtőhelyek stb. hadsegélyezési mű
ködése, sőt a hadsegélyző hivatalok 
a maguk részéről mindent meg fog
nak tenni arra nézve, hogy az ön 
kóntes segélynyújtás minél több alak
ban és módon érvényesülhessen. E 
tekintetben szívesen szolgálnak ta
nácsosai és útbaigazítással úgy a 
monarchiában mint a külföldi koló
niánkon, mindazon honfitársainknak, 
kik e magasztos cél érdekében a 
haza oltárára áldozni akarnak.

Hivatalos jellegüknél fogva föl- 
tótlen rószrehajlatlanság mellett óhaj
tanak a hadsegélyző hivatalok cél 
tudatos irányt adni a monarchiában 
már megindult egész nagy segélyző 
mozgalomnak és központjai óhaj
talak lenni nrndeo ilyen hazafias 
törekvésnek. Különös gondot fognak 
arra fordítani, hogy a segélynyújtás, 
a gyakorlati élet kívánságainak is 
teljesen megfeleljen.

E hivatalok egyúttal az önkén
tes segélynyújtás központi tudakozó 
helyei is.

Ezek alapján felszólittatuak mind 
azok az egyének, egyesületek, bi
zottságok stb-ek, amelyek az elmon 
dottak értelmében a hadsegélyezés 
terén közreműködni óhajtanak, hogy 
a cs. és kir. hadügyminisztérium had- 
sególyző hivatalához (Krigsfürsorge 
arat des K. u. K. Krigsmiuisteriurae 
Wien IX|3 Schwarzspanierstrassa 15) 
illetőleg a m. kir. honvédelmi minisz
térium hadsególvző hivatalához Bu
dapest IV. Váci utca 35 sz.) fordul
janak.

E hivatalok mindegyike elfogad 
pénzadományokat a segélynyújtás 
bármilyen céljaira s ezeket haladék
talanul eljuttatja rendeltetésük he
lyére. Gyűjtenek mindenféle adomá
nyokat a háborúban elesett vagy a 
hadi fáradalmak következtében elhalt 
harcosaink özvegyei és árvái szá
mára, úgyszintén gyűjtik a háreme 
zőn álló katonáinknak szánt adoraá 
nyokat és egyáltalában oda töreked
nek, hogy a segélynyújtás minden 
módját elősegítsék és szervezzék.

A közönség figyelme felhivatik 
arra, hogy gyors romlásnak alávetett 
cikkek adományozása nem kívánatos. 
Ilyen cikkek beküldését megelőző
leg célszerű az illető hadsegélyző 
hivatalhoz kérdést intézni. A segély
nyújtás legalkalmasabb eszköze a 
készpénz, /.

Levelek, kérdések és pónzado- 
8Ẑ tp^ra va

lamint a budapesti hivatalnak szánt 
egyéb adományok a fentebb közölt 
címek alatt küldendők. A bécsi hi- 
hivatalnak szánt tárgyi adományok 
címzése a következő: A cs. és kir. 
hadügyminisztérium hadsegélyző hi
vatalának (An das K. u. K. Kriegs- 
rainisterium Kriegefürsorgeam?) Wien 
I. Stubenring.

Mindkét hivatal a monarchia 
összes nyelvein levelez.

Ünnepet ülünk
holnap, és ünnepet ültünk tegnap. 
Holnap a magyarok első királyá
nak, Szent Istvánnak napját ün
nepeljük, tegnap pedig mostani 
királyunk Ölelségének volt a szü
letése napja.

Az egyik ezer évvel ezelőtt 
lerakta fundamentumait a magyar 
királyságnak, a másik pedig most, 
áldásos élte alkonyán, fegyveres 
hadakkal védelmezi Szent István 
örökét, a mi ezer éves magyar 
hazánkat a népek világrengető 
harcában. Egyformán nagy és di
csőséges szerep mind a kettő.

Ezer év viharait kibirta ez az 
ország. Es ki fogjuk birni ezt a 
fergeteget is, ezt a viiágkrizist, 
amilyenre még nem volt példa, 
mióta emberek élnek a földön. 
A világtörténelem legnagyobb 
háborúi elenyésző'gyermekjátékok 
ehhez a roppant összecsapáshoz 
képest, amelyben harminc millió 
ember rohan egymásnak. Es a 
viligfergeteg középpontjában ott 
áll emelt fővel, sziklaszilárdan a 
mi ősz királyunk, aki egész éle
tében a békét kereste.

Úgy rendelte a sors, hogy 
neki jusson a gyönyörű szerep . 
diadallal, dicsőséggel, megerő
södve kikerülni a titáni küzde
lemből és újabb ezer évre bizto
sítani a Szent István ezeréves 
örökét.

Bizonyos, hogy e roppant vi- 
lágvajudás után uj kor követke
zik az egész emberiségre. Óriási, 
beláthatatlan és kiszámíthatatlan 
következményei lesznek a világhá
borúnak. Alaposan megváltozik a 
történelem színpada. Nemzetek 
lógnak elsülyedni és nemzetek 
fognak uj életre kelni. Mi, akik 
az igazságért, a becsületért és a 
kultúráért harcolunk, csak győz
tesen kerülhetünk ki a küzde
lemből.

Uj korszak, uj élet, boldogabb 
idő következik Magyarországra, 
ha majd a vllágkrizis tüzpróbáját 
diadalmasan kiáltottuk. Es az uj 
korszak beköszöntése a Ferencz 
József dicsőséges nevéhez lüződik. 
Az ő jogara alatt fog újjászületni 
Magyarország.

Szent István ezer évvel ezelőtt

megteremtette a magyar király
ságot. Ferencz József pedig újjá 
lógja teremteni birodalmát, nagy- 
gyá, boldoggá és hatalmassá.

A király
születésnapja.

A király születésnapját hódolat
teljes szeretettel ünnepelte meg Uj- 
hely közönsége. A város zászlódiszt 
öltött, mozsarak durrogtak és a« 
összes templomokban ünnepélyes is
tentiszteleteket tartottak. Az összes 
közhivatalok testületileg vettek részt 
az istentiszteleteken, amelyeken al
kalmi szónoklatok és imák hangzot
tak el a királyért, a hazáért és a 
hadheregért.

A Vörös-Kereszt 
tudósitő irodája.

A z itthonmaradot- 
tak figyelmébe.

A Magyar Szent Korona Orszá
gainak Vörös Kereszt Egylete leg
felsőbb jóváhagyással Budapesten 
„A Magyar Vörös Kereszt Tudósitó 
Irodája** címén irodát létesít.

Az iroda később közhírré teen
dő napon Budapesten IV. Váczi-ut- 
ca 38 szám alatt a Tiszti Kaszinó 
helyisegeiben fogja működését meg. 
kezdeni.

Az iroda célja az, hogy a há
borúban megbetegedett és megse
besült katonák tartózkodási helyéről 
betegségük, vagy megsebesülésük 
minőségéről illetőleg halálukról vagy 
eltűnésükről a tudakozó közönség
nek díjmentesen értesítést adjon.

Ennek a célnak előmozdítására 
a ra. kir. posta válaszon levelező la
pokat bocsát ki, amelyek bármely 
postahivataluál valamint a bólyegá- 
rusitóknál kaphatók és darabonkint 
5 fillérért adatnak el.

A levelezőknek az a része, ame
lyen „A Magyar Vörös-Kereszt tu
dósító irodája** címén a tudakozódás 
történik, 5 filléres postabélyeggol 
van ellátva, az iroda által adandó 
válaszlap azonban díjmentes.

Az érd klődők ezenfelül levél- 
beli és távirati utón is tudakozód
hatnak.

Úgy lovólbeli, mint távirati tu 
dakozódás alkalmával fel kell emlí
teni az illető katona elő és utóne
vét, csapattestót, századát, osztályát 
ütegét stb. és rendi fokozatát.

Távirati értesítést az iroda csák 
abban az esetben ad, ha a tudako
zó fél tizennyolc szavas távirati vá-

Ünnepi érzésekkel megyünk a 
szent háborúba, és a magyarok 
istenének áldását kérjük ősz ki- 
lyunk fegyvereire.

lasz valamint az űrlap 1 korona 10 
fillérnyi diját megfizette és kérdése 
az előbb elmondottaknak megfele
lően van feltéve.

Az iroda ezenfelül külömbon a 
halálozást tartalmazó vesztességi laj
stromokat közszemlére fogja kitenni.

Ezen levelezőlapokat egészben 
vagy részben raagánipar által előál
lítani tilos és előállításuk a törvé
nyes megtorlás alá esik.

A segélybizottság
A hadba vonultak családtagjai

nak felsególyezésére folytatólag au* 
gusztus hó 18 ig a pénztárba 116 
kor. 65 fii), folyt be, a mely ado
mányhoz hozzá járultak ;

Csaplaky Lipótnó 50 kor. Ká
dár Gyulánó 20 kor. a ref. templom 
perselye 13 kor, 65 fii*. Szokolay 
Emil, Löcherer Lőrinc a Zemplén 
utján. N, K. vesztett fogadás címén 
10 kor. Lipkovits Menyhért 3 kor,

Ezen ujabbi adományhoz hoz
zá adva a már előbb kitüntetett 
1767 kor 62 fill. összesen befolyt 
1884 korona 27 fillér. Megerniiten- 
dőnok tartom, hogy a segélybizott
ság e segélyezést megkezdvén, a 
pillanatnyi szükség enyhítésére 103 
családuak 444 korona segélyt osz
tott ki.

Saujhely 1914 aug 18.
H 'ó n sch  D e z s ő

n sogőlybizottság pőnztárnoka.

Elmentek
a honvédek.

Tegnap délután két órakor 
az újhelyi honvédzászlóalj is útra 
kelt, hogy kivegye méltó részét 
a dicsőséges küzdelemből. Óriási 
néptömeg, mintegy tízezer ember 
kísérte ki a pályaudvarra a harc
térre induló katonákat.

A pályaudvar valóságos virág
erdővé változott. Amennyi virág 
csak volt a városban, mind el
vitték búcsúzóul a honvédeknek. 
A vasúti kocsik virágdíszt öltöt
tek, virág volt minden katona 
csákója mellett, virág volt minden 
leány kezében. Nemzetiszinü sza
lagok, zászlók lengtek a szélben 
és mindenki szemében ott lobo
gott a lelkesedés szont tüze.

Egetverő éljenzés közben gör-

Lapunk mai száma 2 oldal.

A háborús Ujhely.

/ /
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dilit ki a vonat a pályaudvarról, 
s még sokáig hallatszott a vo
natból a katonák lelkes, tüzes 
éneke.

Adja Isten, hogy ilyen jó 
kedvben térjenek is majd vissza 
a diadalmas harcok után!

Levél a harctérről
Egy újhelyi tanár 
növendékeihez.

Az alábbi levelet Tehel Ferenc 
hadnagy, az újhelyi polgári iskola 
közsseretetben álló fiatal tanára irta 
Kertéss Ödön polgári iskolai igaz
gatónak, illetve az ő utján tanítvá
nyainak és kartársainak.

Megkapó példája ez a levél egy 
igaz magyar tanférfiu nemes, fenkölt 
gondolkozásmódjának és méltó arra, 
hogy olvasóink számára ideiktassuk.

íme a levél.
Kedves Direktor Ur I 

Mikor útra kelünk, hogy éle
tünket tegyük kockára drága ha
zánkért, nem mulaszthatom el, 
hogy még egy Isten hozzádot 
mondjak neked és általad ked
ves növendékeimnek. Nagyon 
megkérlek tolmácsold előttük 
ezt valami módon és mondd el 
nekik, hogy boldogan, győzel
münk biztos tudatában indulok 
el meghalni ha kell a hazánkért 
és királyunkért. Amit mi életünk 
árán szerzünk azt majdan ők 
lesznek hivatva megvédeni. Isten 
Segítse ebben őket. Ha el kell 
esnem utolsó gondolatom is csak 
ők lesznek, szeretett tanítványa
im és barátaim és arra kérlek 
benneteket ti is gondoljatok né
ha reám. Isten veletek I

Feljegyzések.
lVagyon is tudatában vagyunk
1 annak, hogy ilyenkor, há

ború idején, nem szabad kákán cso
mót keresni és kicsinyes nézetelté
résekkel, szörszálhasgató kritikával 
zavarni a társadalom együttműkö
dését. Sőt ellenkezőleg, legszentebb 
kötelességünknek tartjuk, hogy most 
minden ellentétet eloszlassunk, min 
den nézeteltérést elsimítsunk.

De az alább következő megjegy
zéseinket mégis kénytelenek va
gyunk megtenni, éppen azért,nehogy 
egy-egy túlbuzgó intézkedés rossz 
vért szüljön a háborúért lelkesedő 
közönség körében.

#
A pénzügyigazgató átirt a vá

roshoz, hogy az adók kímé
let nélkül behajtandók. Kímélni csak 
azokat lehet, akik katonai szolgála
tot teljesítenek,

Hát mi szívesen elismerjük, 
hogy az államnak hadi állapot, al
kalmával még fokozottabb mérték
ben szüksége van a pénzre, mint 
béke idején.

De azért éppen most igenis kí
méletre van szükség az adók be
hajtása körül. A pénzügy igazgatóság 
is nagyon jól tudhatja, hogy az adó
fizető polgárság igen nagy része, — 
például az iparos és kereskedő osz
tály, — már hetek óta kereset nél
kül áll, és pedig a háború követ
keztében. Még Üzemeik folytatására 
zem kapnak egy fillér kölcsönt sem
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a bankoktól. Hogyan lehessen ezek
kel szemben minden kímélet nélkül 
eljárni ?

Magunk is azt tartjuk, hogy 
aki teheti, tartsa kötelességének 
megfizetni az adóját, sőt adjon azon 
felül is, amennyit csak adhat, a 
Vörös Keresztnek, a sególybizottság- 
nak, a szegényeknek és szerencsét
leneknek.

De akik éppen a háború miatt 
nem képesek fizetni, azokkal szem
ben mégis kimóletetebb eljárást ké
rünk az adók behajtása körül.

családjukkal együtt, — velük nem 
törődik senki. Olyan esetet is tu
dunk, amikor egy keresetét vesztett 
intelligens ember az utolsó koroná
ját adta oda a sególybizottság höl
gyeinek.

Szép a jótékonyság, de no le
gyen egyoldalú. Valahogyan gon
doskodói kell az állásnélküliekről 
is. Ha nem is pénzadományokat, de 
megfelelő munkát és keresetet kell 
adui nekik. Ez is elsőrendű köteles
sége a társadalomnak.

egyáltalán nagy tévedés azt 
■*“'  hinui, hogy a háború kizá

rólag a bevonultak családjait sújtja 
érzékenyen. Most raiudeu részvét és 
jótékonyság egyedül és kizárólag 
katonák családjainak szól. Rendjén 
való is, hogy minden erőnkből tá
mogassuk őket. De ne feledjük, 
hogy sokan épen azért jártak rosz- 
szul, mert nem vitték el katonának 
Rendkívül sokan mafadtak állás nél
kül, kereset nélkül, kenyér nélkül 
a háború miatt. Ezek éhezhetnek

A katonák levelei 
portómentesek.

A postaigazgatóság figyelmez
teti a közönséget, hogy a hadrakelt 
sereghez tartozó katonai és polgári 
egyének részére feladott levelek a 
rendes forgalomban használt bármely 
levélboritékban is portóraentesen to 
vábbittatnak s a borítékon bármi
féle portóraentességi záradék alkal
mazása teljesen felesleges és szük
ségtelen.

LEGÚJABB.
A z Orosz harctérről.

Budapest aug, 19, 
A csernovitzer Algemeine Zei

tung közlése szerint a legfőbb 
elfoglalt orosz községekben csa
pataink a falvakat majdnem üre
sen találták, mert az elvonuló el
lenséges katonák arra intették 
a lakosságot a monarchia csapa
tainak kegyetlenségétől, amidőn 
a visszamaradt aggastyánokkal 
katonáink jól bántak és megba
rátkoztak, a lakosság lassan visz- 
szatért a falvakba. Regát orosz 
nagyközségben sem iskolát, sem 
póstát, sem kórházat nem találtak 
csapataink.

Zenddlés az 
orosz flottén.

Bécs, aug. 19,
A Reichpost Szófiai tudósí

tónk jelenti, hogy az orosz fekete 
tengeri flottán nagy zendülés tört 
ki Odessza lángokban áll.

jftai tá v ir a ta in k .
Alhirek a kül
földi lapokban.

Budapest, aug. 18.
(Hivatalos jelentés.) Külföldi 

lapok a Zrínyi csatahajó és másik 
három hajó elsülyesztéséről szóló 
hire:. teljesen légből kapottak. Leg
feljebb a Zenta nevű kis cirkáló
ról lehet szó, melyet erős túl
súlyban levő haderő támadott 
meg és vett üldözőbe és amely
ről azóta nem érkezett jelentés. 
Ezzel szemben megállapítható az, 
hogy egy torpedózuzó, bár tizen
hat francia csatahajó és nagy 
cirkáló a legkülömbözőbb kaliberű 
ágyukkal lövöldözte, sértetlenül 
érte azt a kikötőt, melybe kiren
delték.

Törökország 
hajókat vásárol.

Konstantinápoly, aug. 18.
A török kormány hivatalosan 

jelenti, hogy a Göben páncélos 
cirkálót és a Breslau cirkálót, a 
melyek ma a Dardanellákon át
kelve ideérkeztek, a német kor
mánytól 80 millió márkáért meg
vásárolták.

Tisza adománya 
a Vörös-Keresztnek.

Budapest, aug. 18.
Tisza István gróf miniszterel

nök 2000 koronát küldött a Vö
rös-kereszt egyletnek. Ez az ösz- 
szeg annak a diszebédnek költ
sége, amelyet a miniszterelnök 
Őfelsége születésnapja alkalmából 
szokott adni. A diszebéd ezúttal 
elmaradt és az összeget a minisz
terelnök az egylet céljaira for
dította.

Német győzelem 
az oroszok felett.

Berlin, aug. 18.
A W olf ügynökség jelenti, 

hogy a német csapatok bevettek 
Mlava orosz várost.

Holhausen 
ezredes elesett.

Bécs, aug. 18.
Holhausen báró ezredes a 

Deutschmeister ezred parancsnoka 
elesett. Az ezredes akit csak rö
vid idővel ezelőtt helyezték át a 
Deutschmeister ezredhez, még ta
valy a 72-ik gyalogezredben mű
ködött mint alezredes a pozsonyi
5 hadtest parancsnoksághoz volt 
beosztva,

Zágráb lelkesedése.
Zágráb, aug. 18.

Skerlecz báró bán és a zág
rábi polgármester tegnap táv
iratokat kaptak egy ezredparancs
noktól, hogy az ezred csodálatos 
hősiességgel harcolt a déli harc
téren és nagy sikereket vivott ki. 
Az örömhirt a városban azonnal 
falragaszokon tudatták a közön, 
séggel, a bán felkereste az ez
redest, hogy közölje vele az ör
vendetes hirt, és további ezer 
koronát nyújtott át neki a had- 
bavonult katonák hátramaradot- 
tainak felsegélyezésére.

A  németek újabb fé
nyes győzelme.

Berlin, aug. )9.
Tegnap Stallupönen mel

lett ütközet volt a melyben 
az 1 hadtest csapatrészei pár
ját ritkitó vitézséggel harcol
tak és győzelmet arattak, 
több mint 3000 hadifogoly és
6 géppuska jutott kezeinkre, 
számos más géppuskát, a me
lyeket nem vihettek maguk
kal, használhatatlanná tették.

Tisza Bécsben.
Budapest, aug. 19.

Tisza István gróf miniszterel
nök Bécsbe utazott.

Újabb sikerek 
a szerbek felett.

Zimony, aug. 19.
Éjjel a Reichpostnak jelen

tik, hogy csapataink Progar- 
nál Zimonytól mintegy 23 ki
lométernyire nyugatra átkel
tek és Obrenovacot megszáll
tak.
Rendelet az autom obi
lok feltartóztatása ellen

Budapest aug, 19.
A háborús állapot elején né

hány később tévesnek bizonyult 
hir alapján az egész országban 
nagy buzgalommal üldözték az 
automobilokat, minthogy azon
ban sajnálatos esetek is történ
tek a belügyminiszter szigorú ren- 
deletett bocsátott ki amellyel az 
automobilok felesleges feltartóz
tatását különösen pedig rájuk 
való lövöldözését szigorúan eltiltja.

Felelős-szerkesztő:
Dr. K Á R P A T H Y  L Á S Z L Ó

Kiadótulajdonos:
LANDESMANN MIKSA

C sászárfürdő Nŷ T'téii
gyógyhely, a magyar irgalmas rend tulaj
dona. Elsőrangú kénes hévvlzii radioaktív 
gyógyforráeal ; modorn borendozésü gőz
fürdő, kényelmes Iszapfürdők, Iszapboro
gatások, uszodák külön hölgyek és urak 
rászóró, Török-, kö- és márványfílrdők, 
hőlég-, szénsavas- és villamos-vízfür
dők. A fürdők kitűnő eredménnyel 
használtatnak főleg csuzos bántál mák
nál és idegbajok ollen. Ivó kúra a lég
zőszervek liurutos eseteiben s altesti 
pangásoknál. 200 kéoyolmos lakószoba, 
Szolid kezelés, jutányos árak. Gyógy-, 
és zonedij nincs. Prospektust ingyen 
és bőrmentve küld

Az igazgatóság

Térképek
a Szerb az Orosz és a Fran- 
czia háborúról valamint egész 
Európa térképe kaph ató 
LŐWY ADOLF könyvkereske
désében Sátoraljaújhely.

Friedmann Mérné oki. szülész
nő Kazinczy-utca 27 sz. alól Grün- 
wald M. és társa Bercsényi-utcai 
házába költözködött.

Nyomatott Landestnann Miksa és tá rsa  könyvnyomoaiaDan Sátoraljaújhely.


	68

