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Óriási győzelmek minden vonalon
Múlt számunkban egy szűkszavú távirat alapján röviden jelentettük már, hogy Krasnik (Kressenik, Krasnystav) mellett 

döntő győzelmet arattunk az oroszok felett. Mai táviratunk szerint a megvert orosz haderő hat hadtestből állott, nem pedig 
négyből, mint tegnap jelentették. Ez az óriási győzelem hadseregünknek olyan fényes haditénye) amely örök időkre eml ékezetes 
lesz, mint a világtörténelem egyik legdlcsőbb csatája.

A  nyugati harctéren Namur végleges bevétele most már beiejezett tény, azonkívül elfoglalták a németek LOQ£wjyt 
és Gént városát is. A  német sajtó Belgium teljes bekebelezését követeli. Királyunk üdvözlő táviratot küldött Vilmos császárnak.

A közönséghez li1?. h°gy v,iJhf ‘ fog ar!;,tni- E?,?
vihar száguldó fergetegében elöl 
fog járni Osztrolenka bosszúálló, 
véres csillaga, hogy majd az el
húzódó felhők mögül ragyogva 
keljen uj életre a szabad, füg
getlen Lengyelország tündöklő 
napja.

Olvasóközönségünk érde
kében a „Zemplénénél egyet
é r tő ig  fontos újítást léptetünk 
életbe. Mátől kezdve ugyanis 
úgy a Zemplén, mint

a „Felsőm agyar 
ország i Hírlap" 
nem  d é l u t á n ,  
hanem m ár a dél 
előtti é r á k b a n  
fog megjelenni.

Lengyelország
népe megmozdult. A  szabadság 
hamu alá rejtett izzó parázsa lán
got vetett: a lengyel nép talpra 
áll, hogy lerázza magáról az orosz 
zsarnokság láncait.

rt magyar és német lobogó
kat örömmel üdvözli a hazug cár 
kancsukás pribékjeinek önkénye 
alól felszabadult lengyel nép. Ivo- 
sciuskó dicső szelleme kikelt a 
krakói sírboltból, hogy betöltse a 
moszkovita járom alatt görnyedő 
lengyelek lelkét és tettre serkent
se az ingadozókat.

Az első elhatározó lépés meg
történt. A  varsói nemzeti kor
mány proklamálta az elnyomott 
lengyel nemzet felkelését és fel
hívta a lengyel nemzet minden 
hü fiát, hogy áljon a szövetsé
ges hadak felszabadító lobogói 
alá. Es a lengyel nép megértet
te a szózatot. Határtalan lelke
sedéssel szállnak táborba, hogy 
segítsenek megtörni a szószegő 
Romanow fattyú európai uralmát.

A  világtörténelem kockája 
nagyot fordul. A  „Finis Poloniae" 
keserű jajszavát az ébredő len
gyel szabadság harsonái el fog
ják feledtetni és helyébe odaik
tatják : Finis Russiae !

Az oroszok cárja, aki eddig 
a hágai ruhakölcsönző intézet ál
tal kikölcsönzött békeangyal jel
mezben bolonditotta a világot, 
most ledobta magáról a rá nem 
illő köntöst s véres kezeivel őse
ihez méltó galádsággal torkon 
ragadta a jogot, az igazságot és 
a becsületet.

A  cár szelet vetett, természe-

Aranyat vasért.
Monstre-gyUiés 
a várm egyeházán.

Mrczner ü jiüa  Főispán és naju, 
szül. Farkas Mária, az alábbi meg
hívást intézik a váro3 ós a vármegye 
hazafias közönségéhez :

Zemplén vármegye és Sátor
aljaújhely város lelkes honleánya
it s hoofiait, az Auguszta Főher
cegasszony Őesászári ós királyi fen
sége által kezdeményezett 8 a 
hadbavonuló tartalékosok elha
gyott családtagjainak gyors segé
lyezésére szolgáló „Auguszta g>ors 
segély alap" egyszersmind „Ara. 
nyat vasért'4 mozgalom előmozdí
tása érdekében, Sátoraljaújhelyben 
1914. augusztus 30 án d. u. 2 óra
kor a vármegyeháza nagytermé
ben tartandó értekezletre eaeunel 
tisztelettel meghívjuk.

Akik bármely oknál fogva a 
megjelenésben akadályozva len
nének, tisztelettel kéretnek, g 
mozgalomhoz való csatlakozásu
kat levélben tudomásunkra jut
tatni.

A z újhelyi nőkhöz
Kézvédőket 
és hösapkákat 
a katonáknak.

Hadvezetöségünk azzal a kérés
sel fordul a magyar nőkhöz, hogy 
csatában küzdő katonáinknak ma
gasztos feladataik teljesítésében se
gítő kézzel támogatására legyenek 
könnyítsék meg katonáinknak az 
ószaki hideg klíma könnyebb elvi- 
selhetését úgy, hogy mindegyikük, 
amennyire az anyagi tehetsége és 
ideje megengedi, kézvédőket és hó
sapkákat készítsen,

Ebbő1 a nemes munkából az 
újhelyi nőknek is ki kell venni a 
részüket. Nem kételkedünk benne,

hogy városunk nemeslelkü hölgyei 
sietve fognak a hadvezetőség kéré
sének oleget tenni.

Akik esetleg nem képesek a 
munkához szükséges anyagot a sa
ját költségükön beszerezni, de még
is részt szoretnóuek venni a muu- 
kában, azok forduljanak a Felsőraa- 
gyarországi Hírlap kiadóhivatalához, 
ahol iugyen kaphatnak megfelelő 
anyagot.

A munkáról az elkészítő höl
gyek neveinek feljegyzése mellett 
jegyzék készül.

A hidak őrzése.
Az újhelyi polgárőrség örömmel 

ós poutosau teljesiti feladatát. A hi
daknál állandóan 2—2 polgárőr őr 
küdik, akiket három óránként vál
tanak fel. Puskát és töltényeket is 
kapnak a polgárőrük, bár i ddig még 
nem került a sor azok használatára 

Szükségesnek tartjuk azoubau, 
hogy az őrséget északára valami 
világitó eszközzel, acetylen vagy 
carbid lámpásokkal is lássák el, 
mert az éj sötétjében néha 5—6 
lépésnyire is alig lehet látni, igy 
pedig az őrtállás nem sokat ér.

Szövetségi
jelvények.

Országszerte, de különösen a 
fővárosban nagyon elterjedt a szö
vetségi jelvények viselése, amivel 
a nép a német-osztrik-magyar szö
vetséges! hűséget akarja külsőleg 
is kifejezésre juttatni. Ez a jelvény 
méltóképen szimbo’izálja hűsegün
ket, viselése pedig a lelkesedés ki
fejezése azért a történelmi jelentő
ségű szövetkezésért, amely most a 
magyar, osztrák és német hadierőt 
tűzkeresztségében elválaszthatatlanul 
összeforrasztja a csatamezőkön.

Viseljük és vásároljuk e jelvé
nyeket annyival is inkább, mert az 
elárusitásból befolyó jövedelem ne
mes, humanitárius célt szolgál azzal, 
hogy sebesült harcosaink szenvedé
sein segít könnyíteni.

A jelvény megrendelhető a „Szö
vetségi hűség irodánál" Budapesten, 
Papnövelde utoa, 5 szám alatt. ___

Térképek előtt.
állanak most az emberek és a kü
lönféle országok színein meren
genek. A sárga, piros, kék ós 
zöld foltok mágikus erővol vonz
zák a kirakatokban elhelyezett 
térképekhez sétálókat, akik Na
pokon gesztusával mutogatják, 
hogy ez az óriási folt itt ^z eu
rópai Oroszország, ez a kisebb 
szennyfolt lent Szerbia, ez Mon
tenegró és igy tovább.

A diákköri emlékek újra fel
támadnak, egy ki?3Ó aúndeqki 
földrajztanár és hadvezér egy 
személyben, a világháború rajon
gó tudósokat és lelkes stratégá
kat nevel az eddigi kqzüm|)üg 
és nyugalmas polgárságból.

Ilalovány és égő szinü tér
képei a világnak olyanok vagy
tok, mint a végeladás árui, még 
csak rövid ideig láthatók. )£i 
tudja, hogyan fogtok megváltoz
ni, nemsokára talán rátok sem 
ismerünk ?

A színes foltok kisebbok vagy 
nagyobbak lesznek, némelyik ta
lán örökre eltűnik s mi úgy né
zünk majd a mai térképre, mint 
egy oltünt világ nyomaira.

Mintha máris fakulni kezde
nének egyes foltok, dölyfös és 
igaztalan nációkat jelentők,

ipunfc mai száma 2 oldal.

Az őszi vetés.
A főispán a vármegyei központi 

segélybizottság határozata folytán 
körlevélben fordul a vármegye pap
ságához, amelyben a vármegye te- 
iületén működő összes lelkészok hat
hatós támogatását kéri arra nézve, 
hogy minden őszi vetés alá Alkal
mas föld bevettessék, hogy ez utón 
az ország jövő évi termése bizto
sítva legyen. A lelkészek buzdiUáJc 
a lakosságot arra, hogy a jelen vál
ságos, de egyben dicsőséges napok
ban egymás iránt a legnagyobb sze
retettel eltelve, közös erővel, egy
mást kisegítve végezzék az őszi 
szántást-vetést, hogy egyetlen gai* 
dónak se maradjon földecskéje be
vetetlenül. Főleg siessenek segítsé
gére azoknak, kik az ellenség előtt 
tesznek a hazának és polgáraiknak, 
szolgálatot,_____________________
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Jllíai tá v ir a ta in k .
A krasniki győzelem.

Tönkrevertünk hat orosz hadtestet.
liudapest, aug. 27.

Bécsből jelentik, hogy utólag kitűnt, hogy az orosz haderő, 
melyet Krasniknál megvertünk, hat hadtestből állott, nem pedig 
csak négyből. A  zsákmányolt hadiszerek, valamint a hadifoglyok 
száma is nagyobb annál mint tegnap jelentették. 3000 fogoly, 
30 ágyú, 7 gépfegyver és 3 zászló már a csata második napján 
zsákmányoltatok és miután a csata még kedden is egész nap tar
tott és a legnagyobb cs apásokat ezen a napon mérték az oro
szokra, feltehető, hogy a hadifoglyok száma és hadizsákmány sok
kal jelentősebb.

A  győzelem  taktikai értéke.
Becs aug. 27.

A  lapok haditudósítói feljegyezték a krasniki győzelem tak
tikai értékét, amely főképen abban áll, hogy, az orosz hadteste
ket az osztrák magyar csapatok fölényes vezetése és erős offen- 
ziája olyan frontból verték ki, mely nem igen engedi az erők 
újból való összegyűjtését. Hangsúlyozzák főleg az osztrák-magyar 
és orosz taktika kűlömbségét, amely abban áll, hogy az osztrák, 
magyar csapatok főleg számos ponton igyekeznek az ellenséget 
megtámadni és az oroszok megmaradnak elavult lépcsőzetes el
rendezésüknél. A  haditudósítók egybehangzóan kijelentik, hogy a 
csapatok magatartása felette áll minden dicséretnek, és az ered
mény annál nagyobb, mert a három napi döntő harc előtt igen 
igen nehéz terepen kellett menetelniük.

A  hatás itthon.
Budapest, aug. 23.

A  Krasnik győzelem hire Berlinben, Becsben és Budapesten 
viharos örömet keltett. A  munkapárt körben az este báró Hazai 
honvédelmi miniszter felolvasta a főparancsnokságnak hozzáintézett 
sürgönyét arra az eltertedt hírre vonatkozólag, hogy honvédsé
günk északon komolyabb vereséget ssenvedett volna. Ezzel szem
ben a parancsnokság sürgönye részletesen előadja, hogy honvéd
ségünk rendkívüli bátorságával és vitézségével kitüntette magát. 
Ezen honvédségünkre vonatkozó dicsőítőén elismerő értesítés nagy 
lelkesedést keltett és a hirek felolvasását percekig tartó éljenzés
sel fogadták,

Németek a keleti harctéren.
Berlin aug. 27.

A  németek a keleti harctéren általános előnyomulásra ké
szülnek.

A nyugati harctérről.
A  németek diadalutfa

Namur, Longwy, Gént.
Berlin aug, 27.

A  németek Namur összes ei ődeit bevették, úgyszintén Long- 
wyt is. Elfoglalták Gént városát.

Belgium  bekebelezése.
Berlin, aug. 27.

Lokalanzeiger követeli, hogy Belgium teljes egészében Né
metországba kebeleztessék.

hőseknek, a trónörökösnek, valamint Rupprecht bajor trónörökös
nek és a páratlanul vitéz német hadseregnek. Nincsen szó, amely 
kifejesze, mit érzek én, és mit érez haderőm a történelmi napok
ban. Szívből szoritja erős kezedet Ferencz József."

A  király egyúttal tudomására hozza Vilmos császárnak, hogy 
neki a Mária Terézia rend nagykeresztjét adományozza, Moltke 
német vezérkari főnöknek pedig a Mária rend tiszti keresztjét.

Korm ányválság Franciaországban.
Berlin aug. 27

A  Havas ügynökség jeled:
Viviani ministerelnök abból a célból, hogy támaszait erősítse. 

Poincaré elnöknek benyújtotta az egész kabinet lemondását. Poin- 
caré elnök a lemondást elfogadta és Vivianit bizta meg a kabi
net alakításával. Viviani este 11 órakor előterjesztett az elnöknek 
egy koncentrációs kabinetlistát, amelyben mint külügyminister Del- 
cassé szerepel.

___ A  déli harctérről.
Zimony aug. 27.

A  mi tüzérségünk és a Panica felett, valamint Topsider vo
nalán felállított szerb ütegek közt a legutóbb lefolyt heves tü
zérharcok óta Belgrád előtt aránylag nyugalom uralkodik.

H fl R E K.
— Kinevezés. A*. igazságiigyrai- 

niszter a sátoraijaují 9lyi rounkásbiz 
tositási választott ti.óság helyettes 
elnökévé Lábos Béla sátoraljaújhelyi 
törvényszéki bírót három év tartamára 
kinevezte.

— Tandíjmentesség a polgári is
kolában. A polgármester a követke
ző hivatalos hirdetményt teszi közzé: 
Értesítem a város közönségét, hogy 
a Kertész Ödön igazgatása alatt ál
ló polgári fiúiskolánál a jövő 1914 — 
1915 tanévre 11 egész és 29 féltan- 
dijmente8 hely lesz betöltendő. Mi
dőn ezen közleményt a város kö
zönségével tudatom, egyidejűleg 
felhívom mindazokat, akik a ked
vezményre számot tartanak, hogy 
szabályszerűen felszerelt kérvényü
ket 1914 évi augusztus 30-ig bezá
rólag a város tanácsához címezve 
adják be.

— Beiratások. Az Irgalmas Nő
vérek vezetése alatt áiló „Karoli- 
neum" leánynevelő intézet polgári, 
elemi externát leányiskoláiban és 
óvodában az 1914/15 tanévi beiratá
sok szept. 1—0-ig tartanak d. e.
8— 12, d. u. 3—5 óráig. A felvéteii- 
és javitóvizsgálatok szept. 1-én lesz
nek d. e. 10 órakor. Szeptember
9- én Veni Sancte és az iskolai 
törvények felolvasása. — A sátor
aljaújhelyi polgári fiúiskolában a be
iratások naponta 9—11 óráig eszkö
zöltetnek az iskola tantestü eti szo
bájában. A javító és felvételi vizs
gálatok augusztus 31 én és szep
tember 1 én lesznek megtartva. — 
Értesítem az érdekelt szülőket, hogy 
a főgimnáziumban a javitó és pótló 
vizsgálatokat augusztus 31-ón tart
juk meg d. e. 8—12-ig a behatáso
kat szeptember 1. 2. és 3 án d. e 
9—11-ig tartjuk meg. Igazgatóság. 
— A sátoraljaújhelyi állami polgári 
leányiskolában az 1914/15. tanévre 
a beiratások az I-ső osztályba szept, 
l én, a II-ba 2-áu, a 111-ba 3-án. a,

IV be 4 én d. e. 8—11-ig eszközöd 
tetuek az igazgatói irodában. A ma" 
gántanulók vizsgálata aug, 31-én d* 
e. 10 órakor, a rendes tanulóké d1 
u. 2 órakor veszi kezdetét. A fel
vételi vizsgálatok szept. 2-án d. u. 
2 órakor tartatnak meg. Tan- ós be- 
iratási dij egész évre 12 kor. 90 f. 
Szegéuysorsu jó előmeneteld tanu
lók szülői tandíjmentességért is fo
lyamodhatnak abeiratás napján.

— Csak háborús célokra szabad 
gyűjteni. A belügyminiszter leirat
ban fölhívta az összes törvényható
ságok fejeit, hogy csakis háborús 
có okra, sebesülök, katonacsaledok 
ós a Vörös-Kereszt céljaira engedé
lyezzenek gyűjtést.

— Tűz. Cseszlár György opál- 
hogyi lakos csűre és gazdasági épü
lete leégett. A tűz keletkezésének 
oka eddig kipuhatolható nem volt.

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

Kiadótulajdonos:
LANDESMANN MIKSA

Térképek
a Szerb az Orosz és a Fran- 
czia harctérről valamint egész 
Európa térképe kaphatók 
LŐVY ADOLF könyvkereske
désében Sátoraljaújhely.

Tanulóul
felvétetik 3—4 középosztályt 
végzett fiú Hrabéczy drogéri
ájában Sátoraljaújhelyben, a 
német nyelvet bíró gimnáziu
mi tanuló előnyben részesül.

J Német huszárok bravúrja,
Berlin aug. 27.

Itteni lapok német huszárok vakmerő bravúrjairól tesznek 
jelentést. Német huszárok belovagolták Charlerói városba cs „bon 
jour" kiáltással üdvözölték a lakosságot. A  lakosság eleinte ango
loknak tartotta őket és bántatlanul hagyta őket átlovagolni a vá
roson. Csak a város végén ismerték fel a német egyenruhát, de 
akkorra már késő volt.

Királyunk távirata Vilmos császárhoz.
Berlin, aug. 27.

Wolff ügynökség jelenti:
E  hó 24-én a nagy főhadiszállásra Ferencz József Császár

nak és királynak Vilmos császárhoz intézett következő távirata 
érkezett:

„Győzelemre győzelem! Isten veletek van, velünk is lesz) 
Legbensübb szerencsekivánataim neked, drága barát om s az ifjú

Nyomatott Landes mann Miksa és

Hordó eladás.
Jó minőségű tölgyfából készült átlag 140 liter 

ürtartaimü uj boros gönci hordók, ántalagok és min
den fajta uj hordók jutányos árban kaphatók a

Zemplénmegyei Kereskedelmi, Ipar- 
Termény- és Hitelbanknál 
S á t o r a l j a ú j h e l y b e n .
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