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Előre.
Fel magyarok ! Itt az ó ra ! 
Esküdjünk tel a zászlóra !
Ne törődjék senki azzal,
Hogy kit hágy itt könnyes arccal 
Vérző szívvel, de előre, 
Sasszárnyon a harcm ezőre!

Ne tekintsen senki hátra, 
Mintha segitséget vá rn a ; 
Segítségül elég nekünk 
A lelkünk s a becsületünk!

Régi harc ez, amit vívunk, 
Százados gaz, amit irtunk, 
Oroszlán küzd a sátánnal: 
Az Igazság az ármánnyal.

Hadd legyen hát egyszer vége 
Ragyogjon a kard az égre !
Fel a zászlót, fel, magasra, 
hadd repdessen a viharba!
Lássa barát és ellenség,
Hogy a gazok Világosnál 
Le nem törték,
Hogy hitünket, hogy az Eszmét 
Meg nem ölték !

Fel a völgyből az oromra 1 
Lobbanjon az ágyú torka!
Eg s föld szive dobbanása 
Visszhangozzék a csapásra,
Amit most azokra mérünk,
Kik irigylik azt, hogy — élünk I

Osztozkodtak, alkudoztak 
Felettünk a nyomorultak, 
Belemartak a húsúnkba, 
Tőrt vetettek az utunkba I

Nos hát vissza I Már elég volt 
Rengjen vihartól az ég b o lt! 
Most már oda mennydörögjük, 
Hogy a szennyet az arcunkról 
Letöröljük,
Hogy a reánk emelt kezet 
Összetörjük 1 . . .

A szép fehér galamb fészke 
Repül lekete szélvészbe’ . . 
Viharmadár villámszárnya 
A haragos eget szántja . . . 
Remegjen a gyáva tőle,
Mi induljunk mind, előre 1 .

Talpra magyart Aztán rajta I 
Fel, gigászi viadalra I 
Dörögd oda a zsarnoknak: 
Tartson számot a pokolnak 
Valamennyi ördögére,
Mégis megbirkózunk véle 1

n
Azt a zászlót lel, magasra 1 
Hadd repdessen a viharba I

Sik mezőkön, büszke ormon 
Hadd riadjon, hadd sikoltson 
Az Ítélet harsonája 
Még az egyszer — utoljára 1 . . .

Farkas Andor.

Hozzák
a sebesülteket

haza a harctérről, ápolják és gyó
gyítják őket, hogy felgyógyulja
nak és — ha lehet — visszame
hessenek megint a harcok meze
jére és fiatal életüket megint 
kockára tegyék a hazáért.

Azok a vonatok, amelyek 
eddig csak kiíelé, a határok felé 
vitték a fiainkat, most már visz- 
szafelé sem jönnek üres kocsik
kal. Sebesülteket hoznak, a há
ború első hőseit, akik megkapó- 
an gyönyörű dolgokat beszélnek 
katonáink bátorságáról, lelkesedé
séről és fényes hadi sikereinkről.

Nagyon természetes, hogy 
ezek a győzelmek áldozatokkal is 
járnak. A mi derék fiaink kiömlő 
piros vére az áldozat. Halottak 
és sebesültek nélkül nincsen há
ború. Az első sikerekkel együtt 
érkezett meg az első áldozatok 
Ilire is a harctérről.

Bármennyire fájdalmas is aí> 
a gondolat, hogy a győzelmek 
drága magyar vérbe kerülnek, — 
éppen annyira örvendetes másfe
lől katonai szakértőinknek az a 
kétségtelen megállapítása, hogy 
a kemény harcok és jelentős 
győzelmek óriási eredményeihez 
képest a halottak és sebesültek 
száma a mi részünkről aránylag 
elenyészően csekély. A háborúk 
történetében valósággal példátla
nul álló eset, hogy aránylag ilyen 
csekély áldozattal ilyen fényes 
eredményeket lehessen elérni. Ez 
a megállapítás egyúttal azt is 
jelenti, hogy a mi hadseregünk 
bátorság, ügyesség és katonai 
képzettség tekintetében messze 
felülmúlja az ellenséges katona
ságot. Ellenfeleleink részén a ha
lottak és sebesültek száma óriási, 
mert hadseregük kiképezetlen 
csőcselék, amely öntudat és lel
kesedés nélkül harcol, felszerelé
sük hiányos és fegyelmük hihe
tetlenül laza.

Nálunk még a sebesültek ha
zaérkezése is inkább felemelő, 
semmint szomorú látvány. Olvas
tuk hogy a Budapestre érkezett 
sebesültek semmi áron sem akar
tak a hordágyakba feküdni, ha
nem fájdalmas sebeik dacára sa
ját lábukon szálltak le a vasúti 
kocsikból, és büszkén mondogat
ták, hogy ők még visszamennek

a harcmezőre. Ilyenek ezek a 
kemény magyar legények . . ,

A sebesültek legnagyobb ré 
szét a fővárosban ápolják, de a 
vidék minden városa is megtette 
az előkészületeket, hogy szükség 
esetén a sebesülteket elhelyezhes
se és kellő ápolásban részesithes 
se. A Vörös Kereszt országszerte 
mindenütt páratlan buzgalommal 
működik és a társadalom minde
nütt siet a betegápoló szervezet 
támogatására.

Es itt a legnagyobb elisme
réssel kell megállapítanunk, hogy 
Ujhelyben is példás rendben, 
mintaszerű körültekintéssel, pon
tossággal és minuciózus gondos
sággal megtörténtek az előkészü
letek minden eshetőségre.

A Vörös-Kérészt lelkes höl
gyein és városunk társadalmának 
nemes áldozatkészségén kívül el
sősorban Dókus Gyula alispáné 
e tekintetben az érdem oroszlán- 
része, aki fáradságot nem ismerő 
agilitással buzgólkodik a betegá
polás szervezése körül. Nemes és 
áldozatkész munkálkodását a kö
zönség osztatlan elismerése kiséri.

mazni. A szolgálat megtagadása azon
felül katonai bűncselekmény ás ka
tonai birfság hatásköre alá tartozik.

Milyen szolgálatra 
kötelezhető a lakosság 

háború esetén?
Az 1912. óvi LXVII. ts*o. meg

állapítja, hogy mozgósítás, valamint 
hadiálloraányra való kiegészítés ese- 
tóbeu a fegyveres erő szükségleteire, 
valamint a védelmi intézkedések fo
ganatosítása végett a nem hadiszol
gálatban álló polgárok milyen szol 
gáltatásokra kötelezhetők ?

Hadicélokra szükséges személyes 
szolgálatok teljesítésére, de csak ak
kor, ha a szükséglet a rendelkezésre 
álló önkéntes munkásokból vagy 
népfölkelésre kötelezettekből nem 
födözhető, minden munkaképes, a 
férfinemhez tartozó polgári egyén 
kötelezhető, aki életének ötvenedik 
életévét be nem töltötte. A fiatalab
bak az idősebbek előtt és a lehető
ségig oly egyének veendők igénybe, 
akik rendes foglalkozásuknál fogva 
az illető munkák elvégzésére alkal
masak.

Nem tartoznak ilyen szolgálato
kat teljesíteni szellemileg vagy tes
tileg alkalmatlan egyének, köztiszt
viselők, lelkészek és akik nemzetközi 
szerződéssel ilyen szolgálat alól 
mentesítve vannak.

Aki személyes szolgáiatra van 
berendelve, katonai fegyelem és ka
tonai büntető bíráskodás joghatálya 
alatt áll.

Kadiszolgáltatások teljesítésére 
kényszereszközöket is lehet alkal

Katona-nap.
Nagy ambícióval Ős fáradhat- 

lanoságga! végezték a hóig) ok a ka
tona-napi gyűjtést. Kora roggeltől 
késő estig az utcán voltak Ujhely 
város hölgyei, részben az urnák mel
lett, részben perselyekkel. Egyik a 
másikat igyekezett túllicitálni a buz- 
gólkodásban, hogy minél nagyobb 
összeg folyjon be a jótékony célra. 
Az urnákban sok rózpónz volt, ami 
amellett bizonyít, hogy a szegényebb 
néprótegek is szívesen adták fillé
reiket a katona-nap céljaira.

A gyüjtósuek igen szép ered
ménye volt, amennyiben a befolyt 
összeg meghaladja az ezer koronát.

A befolyt összeget, vagyis 1087 
koronát és 39 fillért, a főispán meg
küldte a segélybizottság elnökének 
azzal, hogy azt a segélyezési alap 
javára kezeljék.

A főispán egyúttal az alábbi 
köszönő levelet irta Arabrózy Nán- 
dóménak, mint a sátoraljaújhelyi 
Gyermekvédő Liga társelnökének a 
általa a „Katoua-nap“ gyűjtésénél 
segédkezett liga tagoknak :

Nagyságos Asszonyom 1
A „Katooa*uap“ a Gyermek

védő hga közreműködésével 1087 
korona 39 fillér gyűjtéssel a viszo
nyok szerint fényes eredménnyel
végződött

A pénzt a sátoraljaújhelyi he
lyi bizottságnak szabályszerű ke
zelés végett megküldöttem.

Fogadja Nagyságod mint a 
Gyermekvédő Liga nagyérdemű 
társelnöke alig meghálálható szi
ves fáradozásaiért legmelegebb 
köszünetemet s juttassa tudomá
sára ugyanezt a gyűjtés fáradal- 
maibiu a szent cél érdekében 
le lkesülteu fáradozott ligabeli ked
ves hölgyeknek Öuagyságáék- 
uak is.

Sátoraljaújhely, 1914. aug. 19 
Hazafias üdvözlettel*

Mecsner Gyula

A vasúti áruforgalom 
megindítása.

A Máv. vonalain a korlátozott 
áruforgalmat a következő cikkekre 
nézve fölvette.

Közvetlen élelmezésre szolgáló 
romlandó és ólelraicikkek és gyó
gyászati, fertőtlenítő anyagok, élő 
állatok, őrlemények és gabonanerall- 
ek, ezéüszállitraányok, egyóbb fűté
si és világitá&i anyagok, visszatérő 
üres hordók és üres görgyöletek,

Lapunk mai száma 2 oldal
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különösen a sörgyárak részére ko- 
osirakományokba visszatérő üres sö
rös bordók, takarmány félék egyéb 
kös8*tikségletet képező cikkek.

Különösen sürgősséget igénylő 
szállítmányok továbbítása iránt eset- 
ről-esetre az üzletvezetőség intézke
dik. Úgy darabáru, mint kocsirako- 
raányáru fölvételére nézve bővebb 
felvilágosítást az állomások adnak.

Megjegyzendő, hogy a követ
kező állomások és rakodóhelyek a 
hadi menetrendbe ninosenek fölvéve 
váltói vannak zárva s igy az áruföl- 
vóteli engedély reájuk nem vonat
kozik ; Hort, Atkár, Adács, Kará- 
osond, Nagyút, Szihalom, Csincseta- 
nya, Hemádnóraeti, Taktaharkany 
Szegiraalom, Bodrogolaszi, Csörgő, 
Velejte, Vidrány, Ouga, Abaujsziua, 
Alsókéked, Mád, Rátka, Korlát, Vi
zsoly, Boldogkőváralja, Pinke, Szend- 
rőlád, Bródy-fóle rakodó, Tornauá- 
dzska, Bódvavendégi, Pogonyi pusz
ta, Csomatelke, Lőrinczi, Ökür- 
möcske, József-gözfUrész, Patakalja,

Menyasszonyi kelengye
bevásárlásnál ajánljuk

Szegő Sándor
Gyetve, Parkaspetőfalva, Radvány, 
etekre és ezeken koosirakoraányáruk áruházának nagy fehérnemű osztá 
nem vehetők föl. | lyát. Elsőrangú áruk, olcsó árak

Polgári őrség
a hidak őrzésére

A város polgári őrséget szerve 
zett a csörgői, vágóhídi és a borsii 
hidak őrzésére. Az őrség tagjai há 
romóránként váltják fel egymást a 
szolgálatban és mindnyájan kész 
örömmel tesznek eleget magukra 
vállalt kötelességeiknek.

Szerény véleményünk szerint 
talán helyesebb volna, ha a fegy
vertelen polgárőrség inkább a város 
belterületén tartaná fenn a rendet 
inig a hidak őrzésére a fegyveres 
rendőrlegénységet vezényelnék ki. 
Úgy hisszük, ez sokkal célszerűbb 
beosztás volna és megvalósítása nem 
ütköznék semmi különösebb nehéz-

]tfai tá v ir a ta in k .
ElsUlyesziett 
angol naszád.

Berlin, aug. 29.
Strassburg nevű kis német 

cirkáló angol partok közelében 
két ellenséges tenger alatt járó 
naszádot támadott és egyiket ke
vés lövéssel elsülyesztette Straisung 
nevű német kis cirkáló északi 
tengerben több ellenséges torpe- 
dózuzóval megütközött és konsta
tálta, hogy német partok és né
met tenger teljesen ment az el
lenségtől.

lilább német győzelem .
Berlin, aug. 20.

A Wolff ügynökség jelenti, hogy 
a német csapatok Tirlmontngl egy 
tábori üteget egy nehéz üteget, 
egy zászlót zsákmányoltak és 500 
foglyot ejtettek. A  német lovasság 
Terveznél két ágyút és két gép
fegyvert zsákmányolt.

Tö rő k  államférfiak 
Száfiában.

Szófia, aug. 20.
A  bolgár távirati ügynökség 

jelenti, hogy herdinánd király teg
nap este kihallgatáson logadta 
Talaat bég török nagyvezért és 
Halil béget a török kamara el
nökét.

Japán ultimátuma 
Németországhoz.

BerliD, aug. 19.
A  Wolff ügynökség jelenti: Japán 
nagykövetségi ügyvivője kormánya 
megbízásából jegyzéket adott át 
a külügyi hivatalnak, mely hivat
kozással az angol japán szövetségre 
kívánja, hogy a német hadihajó
kat azonnal kivezényeljék japán 
és kínai vizekből vagy pedig le
szereljék, hogy szeptember tizen
ötödikéig feltétlenül átadják japán 
hatóságoknak Kiavcsani bérleti

területeket és végül, hogy a kö
veteléseket Németország augusz
tus huszonharmadikáig feltétlenül 
fogadja el. Berlini újságok egy
kedvűen fogadják Japán ultimá
tumát, mert felfogásuk szerint a 
küzdelem Európában fog eldőlni.

Németország 
nem alkuszik.

Bécs, aug. 20.
A Kölnische Zeitung értesülése 

szerint Németország visszautasí
totta a japán ultimátumot és Ja
pánnal semmiféle alkudozásba 
nem bocsátkozik, Német diplomata 
körökben azt mondják, hogy majd 
az Európai háború befejezése után 
fogja Japán érezni mostani lépé
sének következményeit.

Kiaocsau sorsa.
Berlin, aug. 20.

Kiaocsau kormányzója sürgő- 
nyözött a német kormánynak, 
hogy : „kötelességemet a végső
kig teljesíteni fogom 11. A német 
kormány Kiaocsau dolgában nem 
nyilvánított véleményt és még 
nem döntött.

A  franciák 
újabb vereségei.

Berlin, aug. 19.
Az ötödik francia parallel di- 

visiót német lovasság Pervez mel
lett Namurtól északra visszaverte 
súlyos veszteségekkel. Bajyr és 
badeni csapatok Weilernel meg
verték az ötvenedik francia gya
log dandárt, mely nagy vesztesé
gekkel kénytelen volt Voges hegy
ség mellé visszavonulni.

Statárium Párisban.
Kopenhága, aug. 19.

Kopenhágába érkezett hírek 
szerint Párisban kihirdették a 
statáriumot.

Törökországnak.
Bukarest, aug, 19,

Orosz ultim átum  nyel jártak megállapodás történt 
hogy Románi és Bulgária együt
tesen védekezik ha megtámadják 
de a Neutrahtast abszolút elhagya- 
tása nincs benn a megállapo
dásban, megállapodás csakaíőbb 
pontokra nézve jö tt létre a tub

ába-

Bukaresti jól értesült körök
ben határozottan beszélik, hogy 
Oroszország a Dardanellák kér
dése miatt ultimátumot küldött' u; “, , , , . . P jntra nézve csak akkoriorokországnak es biztosra, , . P°dnak meg haTallaat bég visz-

hogy ma vagy holnap meg- szatér Romániába.szik,
üzenik Törökországnak a háborút.

A  német m ozgósí
tást befejezték.

Berlin, aug. 19.
A német mozgósítás be van 

fejezve és a forgalom egész Né
metországban visszanyerte rendes 
képét.
A  kam atláb leszállítása

Bécs, aug. 20
Az Osztrák magyar bank főta

nácsa mai Popovics kormányzó 
elnöklésével tartott ülésén' a ka
matlábat 2 százalékkal leszállította,

Németország 
döntő győzelm e.

Berlin, aug. 21, 
A Wollf ügynökség éjjeli je 

lentése szerint a német csapatok 
ma bevonultak Brüsszelbe.

Forradalom  Párisban.
Bar]iu aug. 20 

Páris utcáit katonaság tartja 
megszállva, a munkásság forra
dalmi hangulata egyre növekszik. 
A francia vezető körök a forra
dalom kitörésének eshetőségeivel 
számolva, nagy haderőt kötöttek 
le, a francia fővárosban és annak 
környékbe.

A  balkáni biok együtt.
B^cs aug, 21, 

AReichpost jelenti Talaat bég 
tárgyalásai Szófiában eredmény-

A z Orosz harctérről.
Lomberg aug, 20

Stojanovból jelentik, hogy 
ott két kozák szotnya augusztus 
14 én átlépte a határt rövid harc 
után az osztrák magyar határőr
ség lefegyverezte az oroszokat a 
fegyvertámadás közben egy orosz 
őrnagy agyonlőtte magát.

H Í R E K .
— Udvari tanácsos. A király 

Pfeifer Gyula aradi Mav. üzletveze
tőknek nyugalombavonulása alkal
mából az udvari tanácsosi címet ado
mányozta.

— Az egyházmegyéből. A me-
gyéspüspök a Kovács Karoly távo
zásával megüresedett taktaszadai 
plébánia vezetésével Vay Mátyás 
rátkai lelkészt, a ritkái plébánia ve
zetésével Jakubcsák Lajos tarcali 
segédlelkészt bízta meg; Bodnár 
József ujraisést Sárospatakra nevezte 
ki segédielkészi minőségben.

— Királyi kegyelem. Őfelsége a 
király születésnapja alkalmából meg
kegyelmezett mindazoknak, kik egy 
évi börtönbüntetésüket most szen
vedik.

— l8kolamegnyitás. Értesülésünk 
szerint az iskolák szeptember hó 
1 én nyírnak meg.

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

Kiadótulajdonos :
LANDESMANN MIKSA

Felhívás I
A kereskedelemügyi miniszter ur a hadügyi vezető

séggel egyetértve, továbra is megengedte a gyógyszerek 
és fertőtlenitő-szerek vasúti szállítását.

Erről a magy. kir. államvasutak igazgatósága 223. 
944-F. IV. A. számú rendelete a mai napon intézkedik.

Tekintettel arra, hogy a belügyminiszter ur ma ki
adott rendeletében utasítja összes közegeit, hogy gon
doskodjanak arról, miszerint a községek, városok,korhá- 
zak, gyógyszertárak kellő mennyiségű fertőtlenitő-anyag- 
gal haladéktalanul felszereltessenek, felkérjük az összes 
alispán, főszolgabíró, polgármester és jegyző, valamint 
a gyógyszerész urakat, hogy szükségletüket

í y s o f o r m  f e r t ő t l e n í t ő - s z e r b e n
haladéktalanul adják fel. hogy a rendeléseket, mig a 
készlet tart, azonnal teljesíthessük.

Dr. Keleti és Murányi
vegyészeti gyár Újpesten.
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