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Uj szabadságharc
Ez a harc: szabadságharc IA 

lelkek mélyén hetek óta ott pis
lákol ez a gondolat ; most azu
tán Ferenc Józsel felséges urunk 
egyik tábornoka igazi katonai 
nyíltsággal és határozottsággal 
megragadta és a világosságra 
hozta.

A tábornok egy hozzája inté
zett Üdvözlésre azt válaszolta, 
hogy „hadjáratunk krónikása az 
alája rendelt 9. honvéd gyalog
ezred (a régi hires piros-sapká
sok méltó utódja) vitézi tetteit, 
lángoló királyhüségét és hazasze- 
re té t a magyar hadtörténelem 
legfényesebb lapjára jegyzendi fői 
ragyogó betűkkel." A császári és 
királyi vezérőrnagy Kossuth La
jos katonájáig nyúl vissza, ha a 
honvédek vitézségét méltóképen 
akarja jellemezni. Kapcsokat érez 
a két kor közö tt: amint az ő 
honvédéi, a piros sapkások édes 
gyermekei, ez a kor is annak a 
nagy kornak a magzatja.

E szellemidézés fényénél, mind
nyájunk előtt világossá válik az, 
ami eddig csak halaványan de
rengett bennünk. A magyar ka
tona — akár honvéd, akár közös 
— valóban úgy harcol délen és 
északon, mint a legendás piros
sapkások. Bátorsága, önfeláldozá
sa, szívóssága ugyanolyan, minta 
negyvennyolcas idők leventéié. A 
piros-sapkások e soha el nem 
hervadó harci erényei ebben a 
tudatban fogantattak, hogy leg
drágább kincsükért, hazájukért 
küzdenek. A hazát kell megvédel
mezni, a haza jövendőjét kell 
biztosítani : ez változtatta őket át 
minden akadályt széttépő orosz
lánokká és tigrisekké.

Ma ismét a haza van vesze
delemben. A szerajevói főtárgya
láson az elvetemült gyilkosok ci
nikusan vallják meg, azért kellett 
Ferenc Ferdinándnak eltűnnie, 
m ert útjában állott a szerbek 
egyesülésének, más szóval: Szent 
István birodalma megcsonkításá
nak. Tehát a haza épségéért és a 
hazában éló' drága szabadságért 
voltunk kénytelenek kardot rán
tani. Csoda e, ha a piros sipká- 
sok szelleme sebes szélvészként

száguldott végig az országon és 
mindenki szivébe a szabadságharc 
lobogó tüzét fújta bele f I Csoda-e 
amikor a király generálisa látja a 
magyar katonát verekedni, s va
lami igen nagy dicséretet akar 
róla mondani, akkor azt mondja 
róla, a régi hires piros-sipkások 
méltó utódja f

A generális szava utat vágott 
a lappangó gondolatnak : a harc
téren megint piros-sipkások küz
denek lángoló királyhüséggel és 
hazaszeretettel ugyanazért a cél
ért, amelyért Kossuth katonái 
verekedtek.

A háború
humora.

Apróságok a háborús 
világból.

Világraszóló nagy események 
idejét éljük . Véresen komoly, tör
ténelmi idők ezek, s hogy e komoly 
napokban még sem nélkülözzük a 
szivet-lelket derítő, egészséges, ma
gyaros humort, ez csak annak az 
örvendetes jele, hogy a magyar tár
sadalom rendületlenül bízik igaz 
ügyünknek és eiős fegyvereinknek 
biztos sikerében. Ez a nemes önbi
zalom a magyarázata annak, hogy 
e gondterhes időkben is sűrűn sar- 
jadzanak a tőrüimetszett magyar 
humor virágos hajtásai.

íme, bokrétába kötünk egy né
hányat, hadd derüljön rajta a lel
kes magyar szív.

*

Cár—Miatyánk.
Ezt az újfajta imádságot ma

gyar távirda-tisztek találták ki, s 
ma már az ország miudeu táviró- 
álloraisára továbbították a telegráf- 
drótok. Miudeu magyar ember szí
vesen elimádkozza az uj Miatyánkot, 
amely a következőképen szól:

Atyuskánk, cir, aki vagy Pé- 
tervárott 1 Pusztu’jon el a te neved I 
Tűnjék el a te országod 1 A te 
akaratod ne legyen meg sera az 
égben, sem a főidőn 1 Ami min
dennapi kenyerünket ne lopd el 
többé és fizesd meg adósságaidat, 
arait eddig mm fizettél meg a te 
híveidnek 1 Es ne tedd tönkre a 
te népedet, haneraf szabadítsd meg

őket magadtól, a legnagyobb lump 
tói. Mert téged nem illet meg sem 
ország, sem hatalom, sem dicsőség. 
A pokolban sülj most és mindörök
ké, Ámen.

$
Uj rendjel.

Szolleraségéről ismert ügyvéd ba 
rútunk azzal a hírrel örvendeztetett 
meg, hogy a hivatalos lapban leg
közelebb egy uj rendjel alapításáról 
lesz szó. Azok ugyanis, akik az orosz 
betörés hírére kereket oldottak, la
kóhelyükre való visszatérésük után 
kitüntetésben fognak részesülni.

— Es ugyan milyen rendet fog
nak kapói? — kérdeztük.

— Megkapják a menetrendet I
*

A védő.

A kávéházban egy ügyvédet 
ünnepeltek, aki népfülkelőhadoagyi 
minőségben résztvett a Kárpátok al
ján vívott harcokban. A társaság 
egyik tagja agyba-főbe dicsérte a 
fiskálist, mint a vereckei szoros hős 
védelmezőjét. Az ügyvéd ezt az ér- 
dsmet szerényen elhárította magáról 
és igy szólt:

Bocsánat, én Uzsoknál voltara. 
A vereckei védő nevét nem fogad
hatom el. Vereckót — egy másik 
ügyvéd védte.

Felhívás
az állami polgári leányiskola 

növendékeihez,
Mivel iskolánkban az előadások 

kolera járvány miatt november hó 
15-ig szünetelni fognak, e&utou is 
felhívom összes tanítványaimat, hogy 
több hétre terjedő szünidőt hasz , 
náiják fel szorgalmas munkálkodásra 
Tehetségükhöz mérten — kitől ho
gyan telük — készítsenek minél 
több hósapkát (szürke esetleg fehér 
pamutból) érmelegitőt (szürke ber
lini pamutból 20 cm. hosszút) a 
nemzetünk védelmére kelt vitéz ka
tonáink részére, Gondoljunk hálával 
szeretettel azokra a derék kato
náinkra, akik hazánk jövője felett 
őrködnek, akik nehéz küzdelmük
ben éjjel-nappal ki vannak téve a 
veszedelemnek és az időjárás vi
szontagságainak. Támogassuk őket

hazafias lelkesedéssel és tettel. A, 
elkészített meleg ruhadarabokat hoz
zák fel magukkal november hó 
15 én as iskolába. Együttesen fog
juk azokat felküldeni a kultuszmi
nisztériumba, mint a polgári leány
iskola növendékeinek adományait. 
Az intézet Értesítő könyvében a 
szorgalmasan dolgozó tanulók név
sorát az általuk készített ruliadara- 
bek jegyzékével együtt küzzótosz- 
szűk.

Sátoraljaujlnly, 1914. okt. 19.
Gyulai Károly

áll. polg. isk, igazgató.

€gy újhelyi katona 
hőstette.

Megmentett egy sebesültet 
az elgázolástól.

Nyíregyházáról Írja tudósítónk a 
következőket:

A napokban a nyíregyházai va
sútállomáson keresztül sok sebesül
tet szállítottak. A vonatok érkezésé
nél ott volt Vilkovszky Ká mán sá
toraljaújhelyi füszernagykereskedo 
is, aki most Nyíregyházán az egész
ségügyi csapatoknál teljesít szolgá
latot.

A vágányokon vesztegelt egy 
sebesülteket szállító vonat s szigorú 
paraucsbau tiltották meg, hogy ar
ról a vonatról valaki leszálljon, mert 
egyre.raásra érkeztek a vonatok. Az 
egyik sebesült azonban, ki lábán 
szenvedett sérüléseket, a parancs 
ellenére kiszállt a kocsiból és át 
akart haladni a sinek között. De erő
sen ráparancsoltak, hogy menjen 
vissza, mert a szomszédos vágányou 
jön egy másik vonat. A sebesült 
engedelmeskedett a parancsnak s 
amennyire sérült lába engedte, sie
tett vissza helyére. Amint azonban 
föl akart menni a kocsi lóposőjén, 
megcsúszott és lezuhant a földre. A 
feje épen arra sínre esett, amelyi
ken a vonat jött. Szerencse, hogy 
közelében volt a hatalmas erejű 
Vilkovszky, ki látván a veszedelmet 
odaugrott s a szerencsétlent fölkap
ta a földről. Mindez csak egypilla- 
nat müve volt. A másik pillanatban 
már ott volt a vonat s ha Vilkov
szky nem oly gyors és nem oly erős

POLENAI GYÓGYVÍZ!
Természetes égvényes savanyuviz-forrás. Különleges szer gyomorba] és köszvény allén. KltQnö 
Izü, igen Uditő ásványvíz. Tejjel vegyítve a legjobb nyélkaoldö szer. Borral vegyítve a legjobb fröccs.
i ...... k a p h a t ó  M I N D E N Ü T T . ----------------  =

Lapunk máTsz&ma 2 oldal.

/ /



FELSOMAGYARORSZAGI HÍRLAP Péntek, október 23,96. szám (2)

hát rége lett volna a sebesült hősnek.
Több saái ember volt szemta

núja ennek az idegrázó jelenetnek 
s amikor a vonat tovább ment, 
tömeg élénken megéljenezte a derék 
életmentőt. A közönség soraiban volt 
Ujfzluzzy Dezső, Ssabolosvármegye 
főispánja is, aki Vilkovsakyhoz lé
pett, megkérdezte, hogy hívják 
azután meleg szavakban és kézszo- 
ritással fejezte ki elismerését. Más 
nap pedig kézbesítették Vilkovszky 
Kálmánnak a hatóságok elismerő és 
diosérő okiratát.

Menyasszonyi kelengye
bevásárlásnál ajánljuk
Szegő Sándor

áruházának nagy fehérnemű osztá
lyát. Elsőrangú áruk, olcső árak.

Lengyel menekültek 
figyelmébe.

A polgármester a következőkről 
értesíti a Galíciából menekült állami 
tisztviselőket:

HIRDETMÉNY.
Bialában székelő cs, kir. hely 

tartósági elnökség megkeresése 
folytán értesítem miudazonjGalici- 
ábó) menekült oly állami tisztvi
selőket kik önfentartásokról eddig 
gondoskodni alig tudtak hogy java
dalmukat, nyugdijaikat vagy a meg
állapított segélyüket október ha
vára esetleg visszamenőleg szep
tember havára is még kezhez nem 
vették annak folyósitását az illeté
kes helyi hatóságnál (Landesbe* 
hörde) kérvényezzék.

Saujhely 1914. okt. 18.
Székely Elek 

h. polgármester.

XXXI-ik magyar királyi

jótékonyczélu
államsorsjáték

Ezen pónzsorsjátők remélhető tiszta 
jövedelme közhasznú ós jótékony czó- 
lokra fog fordittatni. Ezon sor. játék
nak összesen 14885 nyereménye van, 
melyeknek összes értéke 475,000 K-ra 

rúg készpénzben.
Főnyeremény 200,000 koro
na készpénzben, továbbá:

1 főnyeremény------ — 80,000 Kor.
1 . ---------------  20,000 „
1 „ ---------------  10,000 .
1 „   5,000 „
5 nyerem, á 1,000 K 6,000 ,,
5 „ „ 500 , 2,500 „

10 - ,  250 „ 2,500 „
20 nyerem, á 200 K 4,000 _
40 „ „ 150 „ 6,000 .

100 - „ 100 „ 10,000 .
200 „ „ 60 „ 10,000 „

2500 „ ,  20 „ 50.000 „
12000 „ „ 10 ,, 120,000 „
14885 nyer. összesen 475,000 K. 

Húzás visszavonhatatlanul 1914. dcc. 9. 
E g y  sorsjegy ára 4 korona.

Sorsjegyek az összeg előzetes bekül
dése mellett a m. kir. lottójövedéki 
igazgatóságtól Budapesten (Vámpalota) 
portömentesen küldetnek, ezenkívül 
kaphatók valamonnyi posta-, adó-, vám* 
és séhivatalnál, az összes vasúti állo
másokon s a legtöbb dohánytőzsdében 
ős váltó-üzletben. Játéktervet ingyen 
és bőrmentve küld a
Megy. kir. Lottójövedéki igazgatóság.

Frledmann Mérné oki. szülész 
nő Kazlnczy-utca 27 sz. alól Grün- 
wald M, óz társa Bercsényi utcai
házába költözködött.___________
Felelős szerkesztő ür. Kárpáthy László

jftai távirataink.
A miniszterelnttkség sajtóosztályának hivatalos 

közlései.

VerjUk az oroszokat. 
3400 orosz hadifogoly.

Csapataink Csernovitzban.

Budapest, október 22.

Strniaz partján folyó harcokban már sike
rült a folyótól délre eső területen is támadá
sunkat előbbre vinni. Terepet uraló hatszáz- 
hatvannyolcadik háromszögletű magassági part
nál Stry-Sambortól délkeletre az ellenségnek 
két egymásmögött lévő védelmi állását elfog
laltuk. Jelzett helységtől északnyugatra sikerült 
harcvonalunknak starasoli müuthoz közelebb 
jutni. Eddigi jelentések szerint a legutóbbi har
cokban háromezernégyszáz oroszt köztük hu
szonöt tisztet fogtunk el és tizenöt gépfegyvert 
zsákmányoltunk. Előcsapataink Csernoviczba 
bevonultak.

A haldokló
Francziaország.

A németek diadalmasan 
nyomulnak előre.

Elkeseredett harcok
Lilié

Berlin, okt. 22.

A  harczok az Yser csatorna mentén még 
folynak tizenegy angol hadihajó támogatta az 
ellenséges tüzérséget Dixmidentől keletre az 
ellenséget visszavertük. Yares irányban is csa
pataink eredményesen nyomultak elére. Lil
iétől északnyugatra és nyugatra a harcok na
gyon elkeseredettek voltak az ellenség azon
ban az egész vonalon lassan visszavonult Thlen- 
courtól délre levő magaslatok ellen Tóul irá
nyából intézett heves támadásokat a franciák
nak rendkívül súlyos veszteségeket okozva visz- 
szavertük.

^KRISTÁLY forrásásvány
Étvagyat javít. Gyomorrontást megakadályoz. Több 
mint ezer orvos ajánlja. Kapható minden fűszer és 
csemege üzletben, jobb vendéglőben és kávéházban. 
Főraktár: Kornitzer Lipót sőrnagykereskedő 
cégnél Sátoraljaújhely. Szt. Lukács-fürdő Kutvál-

lalat r. t. Budapest, (Buda ) J

"^^wmatŐt^anHesmamTMKsífé^Tf^íHwnyvnyŐniaaaDan!

N ő k n e k
a legszegényebb konyhában, 
mint a legfényesebb palotában 
egyaránt vigyázniok kell az 
egészségükre, mert a feleség, 

az anya

a család egyensúlyának fenn
tartására. A nők altesti tiszta
sága szoros összefüggésben 
van egészségükkel és feltétle
nül fontos, hogy

mindennap i
toillettjük kiegészítő részét ké
pezze a lysoform alkalmazása. 
A kényesebb testrészek mosá
sához és öblítéséhez szóval az 
intim

t o i l e t t e h e z
használjanak a nők langyos 
vizet, melyhez kevés lysofor- 
mot öntsenek. így tisztitó és 
fertőtlenítő szert használnak 
egyszerre. A

LYSOFORM
megóv számtalan fertőző vagy 
ragályos betegségtől, megszün
teti az izzadságot és a néha 
fellépő kellemetlen illatot. Te
gyen a lysoformmal kísérletet. 
Eredeti üveg 80 fillér minden 
gyógyszertárban vagy d ro g é 
riában. Esetleg oly helyen, hol 
ily üzletek nincsenek, oda köz
vetlen is küldünk lysoformot 
a pénz előleges beküldése ese
tén.

250 grammos üveg 1.60 K. 
500 „ „ 2 80 „

1000 „ „ 4 60 „
Kérje tőlünk az

Egészség és Fertőtlenítés

cimü érdekes könyvet, melyet 
ingyen és bérmentve küldünk.

Dr. Keleti és Murányi
vegyészeti gyára Újpesten

_l_L
Sátoraljaújhely.
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