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Megjelen minden szerdán es szombaton este
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Dicsőség
és diadal fakad a hős magyar 
katonák minden lépése nyomán 
Ahol a magyar fegyverek megvil
lannak, ott pusztul az ellenség, 
vagy menekül, ahogy csak bírja 
a lába.

Természetes, hogy a fényes 
diadalok a mi részünkről is áldó 
zatokat kívánnak. Azok a sebe
sült hősök, akiket most hazaszál
lítanak gyógyulásra, mind része
sei a tündöklő fényben ragyogó 
magyar dicsőségnek.

Es nézzétek, az itthon m ara
dottak milyen szeretettel, milyen 
odaadó gyöngédséggel veszik kö
rül a hazaérkező sebesülteket I

Testvér a testvérét, anya a 
fiát nem becézheti jobban, mint 
amilyen meleg szeretetben, gon 
dós ápolásban a sebesültek ré
szesülnek.

Még alig egy hete, hogy is
mertettük olvasóinkkal az újhelyi 
Vörös Kereszt szervezetét és a 
legőszintébb elismeréssel adóztunk 
az intézmény lelkes szervezőjének 
Dókus Gyula alispánnak. Altkor 
még nyugvó állapotban volt a 
hatalmas betegápoló-szervezet, 
még csak várta az alkalmat, hogy 
megmozduljon és működésbe lép
jen.

Azóta már több ízben volt 
alkalmunk működésben is látni a 
Vörös Kereszt gépezetét és most 
még fokozni kellene az elisme
rés kifejezését De nincsenek az 
elismerő szavaknak olyan szuper 
lativuszai a szótárban, amelyek 
méltók lennének ahhoz a gyö
nyörű munkához, amit a Vörös 
Kereszt végez. Azok a lelkes 
hölgyek és férfiak, akik alispánunk 
vezetése alatt részt vesznek eb
ben a munkában, távol a harc
mezőtől, idehaza is örök és múl
hatatlan dicsőséget szereznek 
maguknak. (

A  pataki herceg 
bravúrja. 

Átúszta a Szávát.
Windúchgraotz Lajos htrcegrői, 

a pataki vár uréró1, a „mi heroe- 
günkrő." szól ez a hirzdás. Ugyan
arról a Wiodischgraetz Lajosról, 
akinek pompás, temperameDtumos 
prlamenti dabattjaiban gyönyörköd
tünk még nemrégiben. A fiatal her- 
oeg a harcmezön is olyan bravúro
san megállja a sarat, mint a parla
menti Bzóharookban annak idején. 
Büszkék lehetünk a „mi" hercegünkre

A .Berliner Lokalanzeiger» Írja, 
hogy Windisohgraetz Lajos herceg 
tartalékos főhadnagy, még a magyar

csapatak áthajózása előtt ogy osz- 
' ag utásszal átúszta Zimouyuál a 
Szávát, hogy meghiúsítsa a szerbek
nek egy védelmi intézkedését, A 
herceg, aki huszártiszt, mint önkén
tes vett részt ebben a vállalkozás 
bán. Itt emútjük meg, hogy Win 
ditchgraetz Lajos herceg az orosz
japán és a török-bolgár háborúban 
is részt vett.

A polgárőrség.
Megírtuk, hogy a város önkén- 

tes polgárőrséget szervez a közbiz
tonsági szolgálat ellátására. J-lent- 
kezhatik minden 18—60 éves egyón 
a rendőrkapitány! hivatalban a hi
vatalos órák alatt.

Eddig már százon felül vaunak 
az önkéntes jelentkezők, ami arra 
vall, hogy városunk polgársága meg
érti az idők szavát és áldozatkész 
buzgalommal siet hazafias köteles 
ségeinek teljesítésére.

Az eddig jelentkezettek ^között 
fe'tűnőén sok az intelligens elem. 
Ügyvédek, kereskedők, stb. vállvetve 
igyekeznek kivenni részüket a [Köz
érdekű szolgálatból,

Kívánatos azonban, hogy még 
több legyen a jelentkező, mert mi
nél többen jelentkeznek, annál ke 
vébbbó nehezedik az egyesekre a 
szolgálat terhe.

Az eddig jelentkezettek neveit 
helyszűke miatt nem közölhetjük, 
de a leguagyobb elismerés illeti va 
laraeunyit. A hazafias buzgalom ilyen 
megnyilvánulásai mellett nem félt
jük jövőnket.

A katonaság
megkezdette a  m egvá

sárolt lovak árának 
kifizetését,

Mint ért-esüiüuk az áltulános 
mozgósítás kezdetén a katouasag 
által megvásárolt lovak árának kifi
zetése megkezdődött. Gazdáink a 
póuzt a postatakarékpénztár utjáu 
kapják kézhez. Már mo,t figyelmez
tetjük gazdáinkat, igyekezzenek el
adót lovaikat mással pótolni, a ka- 
pott pénzből vásárojanak lovakat 
oly vidékről hol a katonaság nem 
vásárolt, nehogy igavonó állat nél
kül maradjanak ami nagyon köny- 
uyen megtörténhetik, ha figyelembe 
vesszük, hogy harcba levő véreink 
élelmezésére rengeteg mennyiségű 
ökör kell naponta is és az összes 
mennyiséget főrészt itthon kell be
szerezni, mivel Európa egy állama 
sem engedi meg most a szarvasmar
ha kivitelt, mert mind háborúban 
van. Érdeklődőknek a Gazdasági 
Egyesület szívesen ad betekin
tést, mely vidékek azok,/hol a ka-

A „Zenta"
bravúrja.

Egy újhelyi 
tengerész levele.

A „Zenta“ hajó sorsáról és hő
sies magaslatáról már tudomást szer
zett az egész ország olvasóközönsége

M‘gsem lesz érdektelen, ha kö
zöljük erre vonatkozólag egy újhe
lyi fiú levelét, aki a „Zrínyi** csa
tahajón teljesít szolgálatot és aki
nek tollából anuak idején sok szi 
nos leírást közöltünk mór „egy ten
gerész naplója" cim alatt.

Kü fö di lapok híradása szerint 
a „Zrínyit** is elsülyesztette az el
lenség. Ennek a hazug hírnek is 
legeklatáusabb cáfolata ez a levél 
amely augusztus 25-ón kait, tehát 
jóval a hazug hir terjesztése után.

Az alábbiakban közű jük a fia
tal hős levelét, természetesen ki
hagyva belőle a családi vonatkozá
sú részleteket. Ez a levél egyúttal 
tanúbizonysága annak a hazafias, ha- 
iálmegvetö, hősies szellemnek, amely 
ug / haditengerészetünkben, miut 
egész hadseregünkben uralkodik.

A levél a következőképen szól: 
*

„Miután az újságok már közöl
ték, uyugodtau megírhatom a Z u- 
ta esetét úgy ahogy az történt.

Ez a hajó vö t a b'okádban 
résztvevők között a legdélibb pon
ton levő, mellé természetesen egy 
torpedóvadász is be volt osztva.

17 én este kissé ködös idő volt és 
igy csak akkor vették észre a fél
körben közeledő 10 hajóból állé fran
cia flottát mikor az már csak kb. 
4000 méterre volt, amüy távolság 
a hajóágyuk hordüépasségét véve 
alapul igen csekély. A Z »nta a fél
kör közép pontján volt rnig Z írstörer 
a jobb szárnyon, úgy, hogy a bal
oldalára 3 hajó jutott. A Zentának 
már lelketlen volt ménekülni, hanem 
fel kellett venni a harcot és dacíra 
annak, hogy már régi hajó s igy 
csak kis ágyukkal bir fel is vette a 
harcot, még pedig oly eredménnyel, 
hogy a franciák modern hajói kö
zül kettőnek egy-egy o’dala teljesen 
harcképtelen lett, de a többiek is 
alapos károkat szenvedtek. A fran
ciák eleintéu ugyancsak hiába puf- 
fogtatták a puskaport, mert egy jó 
ideig egyetea lövésük sem talá't. 
De végre is sok lúd disznót győz és 
mikor a parancsnok látta, hogy non 
vághatja magát keresztül, neki ve
zette a hajót a partnak, hogy az el
lenség kezeire ne kerülhessen és a 
legénységet is kímélje az oktalan 
elpusztítástól. A megmenekültek, 
most minden va'ószinüség szerint 
Montenegróban vannak.

A torpedóhajó tekintve, hogy 
uem csak páncélja, hanem ágyúi 
sincsenek természetesen csak is a 
menekülésre gondo hatott és szinte 
feszitett gőoyoraissa', a gépekből 
kihozható maximális sebességgel 
egyenesen az ellenséges hajók vo
nalának szemközt menve két francia 
hajó közt jutott ki a sűrűből és bár

a frneiák ekkor összes ágyúikból 
trro az egy kis csoluakra tüzeltek 
egyetlen iöveg sem találta azt. A 
matrózok az egész idő alatt a fe
délzeten állva a sapkájukat lenget
ték és hurrát kiáltoztak a franciak 
fe'ó sőt egynéhány a képtelen fe
lét is mutogatta nekik. Szóval a 
személyes bátorság oly fokát mutat
ták, melyre nora hiszem, hogy a vi
lág bármely katonája képes legyen. 
Mert az már igazán a bátorság és 
halálmegvetés de különöseu a hi
degvér legmagasabb foka. az ellen
séget olyankor gúnyolni, pedig a 
legkisebb kaliberű ágyúgolyó elég 
egy ilyen kis hajó elsülyi sztésére 
mikor a lecsapó hatalmas ágyú üve
gek által támasztott vizoszlopok 
minden pillanatban lesepréssel fe- 
nyegették a matrózokat.

Es ón büszke vagyok, hogy o’yau 
katonasághoz tartozom, melynek 
ilyen emberei vannak, és most csak 
az a legfőbb vágyom, hogy etek
hez méltó legyek ón is. Mivel pe
dig Isten is a bátrakat segíti, biztos 
meggyőződésünk az, * hogy még 
ötszörös tu erővel szemben is neküuk 
kell győzni és mi is fogunk győzni, 
ha \an Isten az égben.

Hósapkákat 
és kézvédőket 
a katonáknak.

A  „Felsőmagyarországi 
Hírlap** akciója.

Az elmúlt napokban felhívtuk 
olvasóinkat, különösen az újhelyi 
lelkes höLyközönsógefc, hogy csat
lakozzanak ahhez az országos moz
galomhoz. amelynek célja: katoná
inkat hósapkákkal és Csuklóraelegi- 
tőkkel ellátni, s ezáltal a zord orosz 
k'ima eh iselhotését számukra meg
könnyíteni.

Felhívásunknak meg is volt a 
foganatja. Lelkes hölgyeink odaadó 
bungalómmal láttak munkához s 
kiadóhivatalunkat is számosán kere
sik fel a munkához szükséges anyag 
beszerzésű vágott.

A »Fo!sőmagyarországi Hírlap* 
kiadóhivatala tudvalevőleg nemcsak 
mintával szolgál a hésapkák és kéz
védők elkészítésére, hanem ingyen 
anyagot is bocsájt azoknak rendel
kezésére, akik saját költségükön 
nem képesek az anyagot beszerezni.

Örömmel állapítjuk meg hogy 
felhívásunk nemcsak Ujhelyben, ha- 
uem vármegyeszerte é ónk viszhan- 
got keltett hazafias hölgyeiok kö
rében. L jgutóbb példiul Pácziobél 
irt hozzánk levelet báró Sennyey 
Mik’ósné, amelyben mintát kér a 
hósapkák elkészítésére.

A minták már meg is érkeztek 
s az érdeklődők kiadóhivatalunkban 
megtekinthetik.

___= ----------------tonaság lovakat nem vásárolt.______________________
Lapunk mai M á m a  2 oldal.
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jtfai tá v ir a ta in k .
A  miniszterelnökség sajtóosztályának hivatalo- 

közlései.

A z északi harcvonalon
küszöbön áll a döntés.

Keleten a helyzet változatlan.

Kedvező kilátások.

A nyugati harctérről.
Németek diadalmas előnyomulása

Három francia hadtest megsemmisült.

Hatvanezer francia fogoly.
Berlin szép. 1.

A nagy főhadiszállásról jelentik tegnapi kelettel hivatalosan.
Kluck tábornok hadserege Combles vidékén gyönge francia 

haderőknek oldaltámadását egy hadtesttel visszaverte. Bülöw tá
bornok hadserege Quentin mellett teljesen megverte a túlerőben 
levő francia hadsereget, miután előzőleg már előnyomulása köz
ben elfogott egy gyalogos zászlóaljat. Hausen hadserege Bethei 
közelében Aisne felé szorította vissza az ellenséget. A W ürtem- 
bergi herceg hadserege a Maason való átkelés további folyama
tában előcsapataival nekirontott az ellenségnek, később azonban 
nagyobb ellenséges haderő ellentámadásra csapataink egy részé
vel kényszerül visszatérni Maas innenső partjára, később a had
sereg ismét átkelt a Maas folyón és most Alisé leié nyomul a 
a 1-es Ayvelles erődöt a hadsereg előnyomulása közben bevette. 
A német trónörökös hadserege folytatja előnyomulását a Maas 
felé és az azon túl fekvő vidékeken, miután Montmedy erőd pa
rancsnokát az erőd helyőrségével egy kirohanásuk alkalmával 
elfogta, az erőd elesett.

A bajor trónörökös és Heeringen tábornok hadserege 
folytatja harsait a francia Lotharingiában keleten Hinden- 
burg felett, újabb ellenséges haderők léptek fel, az ellenség 
teljes vereséget szenvedett. Három hadtest megsemmisült 
és 6 0 0 0 0  ember, ezek között két tábornok esett német 
fogságba, csapataink sok ágyút és tábori jelvényt zsákmá
nyoltak. A még kelet Poroszországban időző ellenséges 
csapatok megkezdték a visszavonulást

Páris elzárása.
Bécs szept. 1.

Reichpost adja a hirt, hogy Páris északielőli elzárása befeje
zett tény, a teljes francia debake immár elkerülhetetlen.

Az orosz harctérről.
Verjük az oroszokat.

Lem berg felől eltolódott a harcvonat,

Bécs, szept. 1.

Neue Freie Presse haditudósítója jelenti, hogy tegnap Lem- 
bergben csak 4 órán át halatszottak az ágyú lövések, ebből azt 
kell következtetni hogy a harcvonal Lembergtől távolabbra elto
latott. Kiewben egy ukrainista diák rálőtt Dobrinski grófra, aki 
könnyen megsebesült.

Bécs, szept. 1.

A lapok haditu lósitóinak a hadisajtószállásról érkezett jelen
tései egyértelm űig  egyéznek abban, hogy az osztrák-magyar 
csapatok oflenzivája északon tartós heves harcok közben egyre 
előrehalad s mind az előrehaladásban mint a kiterjedésben lénye
gesen megegyezett. Az északi harcvonalon küszöbön áll a döntés 
a keleti harcvonalon a helyzet változatlan, de kedvező e milliók 
által küzdött harcban. Az érkezett jelentések indokolttá teszik 
azt a feltevést, hogy az osztrák-magyar csapatok parancsnokai 
azt a taktikát követik, amelyet a német vezérkar Franciaország
gal szemben oly sikerrel alkalmazott. A keleti hadsereg állásai 
következtében erősen tartja m agát az ellenség nagy túlsúlyával 
szemben, a küszöbön álló nagy döntést illetőleg általános a ked
vező kimenetel. Eddigi eredmények a zseniális vezetésen kivül 
tisztjeink és katonáink leírhatatlan halálmegvetésének köszönhetők

A  közönséghez S
Olvasóközönségünk érde

kében a„Zemplén“-nel egyet
é r tő ig  fontos ujita'st léptettünk 
Úgy a Zemplén, mint

a „Felsőm agyar- 
ország i fliriap" 
nem  d é l  u f ó n ,  
hanem  m á ra  dél 
előtti é r á k b a n  
jelenik meg.

Menyasszonyi kelengye
bevásárlásnál ajánljuk

Szegő Sándor
áruházának nagy fehérnemű osztá 

lyát. Elsőrangú áruk, olcsó árak.

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

—  A szolyvai uradalmi ásvány
vizek bériősó^e 60U0 palack —  100 
láda —  gyógyvizet bocsátott a had j 
vezetőség rendelkezésére kórházi1 
célokra. Ugyancsak ásványvízzel 
látják el a Szo’yva állomásán átvo
nuló hadi vonatok katonáit is.

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

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

Kiadótulajdouos :
LANDESMANN MIKSA

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

Hordó eladás.
Jó minőségű tölgyfából készült átlag 140 liter 

ürtartalmu 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 .

W  E I S £ J Ó Z S E F  sirkoraktár és küfaragéüzlet 
Sátoraljaújhely, Rákóczi-utcza 21 szám. =  Gálzsécs.

Nagy választék bel- és külföldi m árványban u. m . fekete svéd 
Gránit, Syanit és Labrodor sírkövek felállítását, vésését, eset- 

v lég régi sírkövek rendbehozatalát és aranyozását is vállal.

Szép, pontos és jó munkát biztosit.
^ ^ ^ ^ ^ = B = B ^vomato^TandésmánírTnksT7sTVsr^)Í^vnyüniaáiaDár^íÍtora™aujhely.
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