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POLITIKAI ÚJSÁG

Megjelen minden szerdán és szombaton este.
Kéziratokat vissza nem adunk. 

Szerkesztőség : Kazinczy-utcza 2 
Kiadóhivatal: Landesmann Miksa és Társánál.

FŐSZERKESZTŐ:
Dr. HOLLÓ ANDOR

Előfizetési á r :
Egész évre 12 korona, félévre 6 korona. Negyed 

évre 3 korona Egyes szám ára 12 fillér 
Hirdetéseket a legjutányosabb árban közlünk

A mi katonáink.
Levél a harctérről. —  Az uihelyi népfelkelők pénzt gyűjtöttek a Zemp. 

lénmegyéből való elesettek árvái számára.

A bajtársi szeretet megnyilvánulása.
Valahányszor a harctérről 

levelet hoz a posta, mindig el
fogja az ember szivét valami 
mélységes megindultság, valami 
lélekemelő, magasztos érzelem, 
amely lelkesedésből és könnyek
ből van szőve. Minden sor irás 
amelyet a mi harcoló véreinktől 
kapunk, a szivünk legmélyéhez 
szól, és a lelkűnkben addig-ad- 
dig kavarog, hullámzik, dagadó 
zik az öröm, meg a bánat, amig 
az érzéstől csordultig tele szi
vünk áttöri a könnyek gátját és 
sírunk, sirunk, mint a gyermek.

. . . Tegnap levél érkezett 
hozzánk messze Gicsországból, 
ahol a mieink vérüket ontják a 
szent magyar hazáért. — Újhelyi 
népíölkelők küldték a levelet és 
vele együtt 114 koronát a Zem- 
plénmegyéből való elesettek á r
vái számára.

Puskaropogás,ágyudörgés köz
ben, gyilkos srapnelek tuzében, 
ezer halál közepette ezek az ara
nyos szivü emberek hősi halált 
halt bajtársaik árváira gondoltak 
és összerakták filléreiket az ár
vák telsegélyezésére. Gyűjtöttek 
amennyit tudtak. Az egyik húsz 
fillért adott, a másik öt koronát, 
— ki amennyit adhatott. Egyfor
mán nemes szívből fakadt mind
egyiknek az adománya. Az ősz- 
szegyüjtött pénzt azután hozzánk 
juttatták, mint „a magyar baj
társi szeretet megnyilvánulását."

. . . Valami szépet, valami 
nagyon szépet kellene Írnunk 
ebből az alkalomból. De a vi
haredzett újságírói penna meg- 
remeg a kezünkben és hiába ke
resünk méltó szavakat annak tol 
mácsolására, amit a levél olvas
tán érzünk. Csak könnyeink kö
dén keresztül látjuk a betűket, 
amiket ide rovunk : ezt az egy
szerű tudósítást, amelynek hős
költeménynek kellene lennie.

Talán legjobb is, ha minden 
beszéd helyett ideiktatjuk magát 
a levelet és az adakozók névso 
rát. Akinek szive van, annak nem 
kell ehhez kommentár.

A levél borítékja Przemysl vá
rosából van keltezve, a következő
képen :

Feldpostbrief.

Dos Absenders Name :

Nyemcsik Gjula II. oszt, 
számvevő, a ra. kir. 10. 
népíölkolő gyalogezred 3 
a'j 11, százada.

Zensurirt, Przemysl.
Feldpostamí No. 7.

A „Felsömagyarországi Hírlap" 
tekintetes szerkesztőségének

Sátoraljaújhely.
Ungarn.

Maga a levél pedig igy szól: 

Tekiatetes Szerkesztő Ur 1

Nagyon kérem hogy a kül
dött 114 koronát, mint a magyar 
bajtársi szeretet megnyilvánulását 
elfogadói és lehetőleg az illetékes 
helyre juttatásnál azon óhajunk
nak kifejezést adui szíveskedjék, 
hogy ezen összeg a Zemplémne- 
gyéből való elesettek árvái fel- 
segélyezésére fordittassék.

Katona vagyok, — hollétünk
ről és egyéb dolgokról ezért nem 
ku dhatek jeleuleg értesítési. Csu
pán annyit, hogy hadállásaink na 
gyón jók, s 48 óra alatt a mi ja- 
vuukra eredményes döntő ütközet 
lesz befejezve. A hadjárat befe
jeztével azonban naplómat rendel
kezésükre boosájtom,

1914. okt. 20,

Kiváló tisztelettel
Nyemcsik Gyula

II. oszt, számvevő.

Ezután következik az adakozók 
névsora. De sok szeretett hozzánk
tartozó van közöttük i

Íme a névsor:_______________
Lapunk mai

Uray Feroncz őrmester, Nyera- 
esik Gyu’a számvevő, Audreánszky 
Ödön uépfölkelő, Willinger Adolf, 
Rák Antal, Nagy János, SztanyS 
András, Kopasz Jáuos, Kurz litr- 
mann, Hollóy Sándor tizedes, Tóth 
Ferecz, Illés Barna szakaszvezotő, 
Cioki Miklós tizedes, Ciető htváu, 
ívornhauser Beruát, Üveges István 
őrvezető, Vincze Károly, Stranp Pál, 
Zemlényi József, (Jrlinva'd Abrahárn, 
Molnár Sándor őrvezető. Soltész La
jos, Szobouya István, Horváth Jó
zsef, Bodnár József, Juhori Sámuel, 
ílarsányi János, Velkei Dezső, Nagy 
Imre, Kovács Imre dobos, Bodnár 
István őrvezető, Draveczky Pál ti
zedes, Liptói József tizedes, Kecs
kés Mátyás Kovács György, Kos- 
uyider István, Tragberger András, 
Boiyi Beruát, Kiszti Forencz, Szűcs 
István, Balog József, Dócs János 
Kürtös, Illés András, Budú József, 
Bogda Mihály, Gáli János, Gabajdu 
Illés, Gulyás István, Ribocz Fe
renc/, Balázs Károly, Kertész Fe
renc Tunaosi Gáspár, Rontó András, 
Czimbalmos István, Dzab Ferencz, 
Oscsipovszky János Tokér István, 
Csordás József, Molnár István, Tar- 
uóczi András, Dakos András, Kirik 
Sándor őrvezető, Rőkket Károly, 
Bazsa Audrás tizedes, Kovács Já 
uos, Váradi Sándor őrvezető, Tam- 
por Dávid, Horváth András, Körösi 
Jáuos. Fülöp Antal, Klein Barnát, 
Brogb Ignátz, Simon János, Szeke
res Pál, Dutkó József, Poziár Fe- 
rencz, Kovács Károly, Fouyacs 
János, Bizub Mihály, S oszár And 
rás, Magyar Sándor, Nyilas Károly, 
Zavari István, Mészáros István, Ko
csis András, Visegrádi István őrve
zető, Ráthunyi Ödön fhdgy. Dr 
László Gyula hdgy. seg. tiszt, Dr, 
Halmay Béla hdgy, HorciU István, 
Hesor Mihály, Nagy Sándor, tize
des, Kelemen Sándor szakaszv, Tóth 
Mihály tizedes, Vitányi Forencz ti- 
eedes, Konti Dezső hadapr, Dani 
János, Herczy János őrvezető, Tan- 
csovszky József, Raboczki András, 
Dorgen Lajos örv, Nagy András, 
Zsoldos János, Pomlik József, An- 
tonyi Miklós, Takács István, Bla- 

Inár János, Tóth István, Brinczkó
száma sToldaí*

Pál, Hajnal József, Molnár János, 
Alcxon Ferencz, Borosa Toki Mi
hály, Barabás Albert, Oláh József- 
Varga János, Forgó Demeter, Bá- 
nyácski János, Juhász József, Ba
log József, Asztalos István, Bonyra 
István, Tompa Antal, Bodak And 
rás, Tóth J ínos, KovJcs János, Pa- 
taky Sándor, Majiling Ferenc, Bes- 
ta Jáoo3, Tarr József, Kohirt Gyu
la: Móritz István, Dr. Illés Brúnó 
hdgy. Kraft Ferenc/, Vasilkó Já
nos, Bogár József, szakaszv, Tarnos 
Albert, Orbáu Déoes tized. Bódi 
János, Süveges Gábor, Pap István, 
Ramács István, Dekóny József, La
katos Ignácz, SoffÖr János, örv. Pé
ter Mihály, Fekete Sándor, Káté 
András, Balog Pál, Nezsibiczki Fe
renci, Juhász István, Gorzdog Imre, 
Stőke János, Pereszlényi Balázs, 
R4oz József, Varga István, Dvoj- 
esek András, Szallai József. Matir 
Máté, Putnoki András Kovács György 
Mitmoka János, Orosz József, Re- 
hoczki János, Bodnár Ferencz, Tir- 
kó János, Makai Mihály, Barna 
István, Lőriocz Ferencz, Hányó J á 
uos, Bertor István, Viucze Károly.

«
Az összeget természetesen azon

nal rendeltetési helyére juttattuk, s 
átvételéről a következő nyugtát
kaptuk ;

Elismervény.
114 azaz Egyszáztizennégy koro
náról, mely összeget mint a miskolci 
10. népfölkelő gyalogezred sátor
aljaújhelyi 3. zászjóaljáuak 11. 
százada által gyűjtött összeget 
Landesmann Miksa sátoraljaújhelyi 
lakostól mai napon átvettem, 

Saujhely, 1914. nov. ő.
Meczner Gyula

Prémet a katonáknak!
A téli háború borzalmai 

ellen katonáinknak nagy 
mennyiségű p r é m r e  van 
szükségük. A k i n e k  v a n ,  
küldje e cím re:

Hadsegélyző hivatal,
Budapest, Váci-utca 38,
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A Karolineum 
a katonákért.

A  Hadsegélyző h iva 
tal elismerése.
Ac az önzetlenül nemes mun

kálkodás, amelyet az újhelyi Karo
lineum a katonák érdekében kifejt, 
mindenütt meleg elismerésre talál, 

A Hadsegélyző Hivatal a kö
vetkező köszönő levelet küldte az 
intézet elöljáróságához :

Budapest, 1914. okt. 31.

^Karolineum" róm. kath. leányne
velő intézet elöljáróságának

Sátoraljaújhely.
A f. évi október hó 13-áu a 

katonák részére hozzánk jutta
tott küldemény átvételét elis
merve, a hazafias cél érdekében 
kifejtett hasznos fáradozásáéit 
az iskolának hálás köszönetét 
mondunk s egyúttal kérjük, hogy 
a munkálkodó növendékeknek 
megható tevékenységükért el
ismerésünket tolmáosolni szíves
kedjék.

Valóban jól esik az ifjúság 
ama lelkesedését tapasztalni,

mellyel a mi hős fiainknak ne
héz feladatát megkönnyíteni, 
s a nélkülözések s a hideg idő 
viszoutagságai ellen megóvni 
igyekszik.

A Hadsegélyző Hivatal

*
A Karoliueumban levő sebesült 

katonák részére ujabbn adakoztak : 
Kirnár Józsefuó 10 kor. Gniidig Li- 
pót koszorú-megváltás ciraón 5 kor. 
Serasey Mici 6 inget, 12 párnahuza- 
zatot, Langermaun Károlyné 4 pár 
csirkét, 4 kg. húst, Tariczky Ist
vánná [málnaszörpöt, teasüteményt, 
Pelicsi Ferencné 2 vadkacsát, 
Schwartz Erzsébet kis süvegcukrot, 
vajat, cigarettát, Győry Margit ka
lácsot. Filipovszky Mária tojást, te
jet, Zboray testvérek cigarettát.

Forró köszönetét mond a jószi- 
vü adakozóknak mindezekért a Ka
rolineum főnöknője.

— Az izr. Népkonyha- 
Egyesület november hó 8 án, 
vasárnap délután 3 órakor az 
izr. hitközség tanácstermében köz
gyűlést tart.

JKai távirataink.
A  miniszterelnökség sajtóosztályának hivatalos 

közlései.

Páholjuk az oroszokat. 
1500 foglyot ejtettünk.

erősítését, de Izlam zónájából teljesen vissza 
vertük őket. További jelentések szerint Darda
nellák bejárati érődéi elleni bombázásban In- 
flexible, Indefatigalbe, Qloucester és Defences 
angol páncélosok és cirkálók továbbá még 
egy angol cirkáló valamint két francia páncélos 
és cirkáló valamint nyolc francia torpedóna
szád vettek részt. Az ellenséges hajók két
száznegyven lövedéket elhasználtak de nem 
sikerült jelentékeny kárt tenniök. A mi erődeink 
csak tiz lövést adtak és az egyik lövedék egy 
páncálos hajót talált amelyen robbanás nem 
történt.

A német-angol háború.
Elsiilyesztett angol tengeralattjáró

London, nov. 5.

Admiraiitás titkárjának jelentése szerint ko 
rán reggel ellenséges hajóraj partörséghez tar
tozó „Halcyon" ágyunaszádra lőtt. Halcyonnak  
egy sebesíiitje van. Elleséges hajók ezntán visz- 
szavonultak és noha könnyil cirkálók üldözték, 
Sötétség beállta előtt nem lehetett harcra szo
rítani. Leghá túlsót német cirkáló visszavonulás 
közben több aknát kiszórt egyiknek feirobba- 
nása folytán „D iv " tengeralattjáró elsülyedt, 
felszínen úszkáló tengeralattjárónak fedélzetén 
levő két tisztet és két m atrózt m egm entették.

Budapest, nov. 5.

Északi hadszíntéren hadművele
teink tegnap is tervszerűen folytak 
le anélkül, hogy ellenség csak leg
csekélyebb mértékben is zavarta 
volna. Wyslocz torkolatától délre 
csapataink oroszokat kik a San 
nyugati partján vetették meg lá
bukat összes állásaiból kiverték. 
Itt több mint ezer oroszt foglyul 
ejtettünk és géppuskákat zsákmá
nyoltunk. Hasonlóképen Stryj völ
gyében sem volt már képes az el
lenség támadásainknak helyt állni. 
Itt ötszáz oroszt fogtunk el s egy 
géppuskás osztag és egyéb hadi
anyag jutott birtokunkba.

Az Izlam harca. 
Küzdelem a tengeren.

Konstantinápoly, nov. 5.

Török főhadiszállás hivatalosan jelenti: 
Oroszok megkezdték a határon állásaik meg
yéié lős szerkesztő Dr. Kárpáthy László

A nyugati harctérről.
A németek újabb diadalai.

Budapest, nov. 5.

Német nagy főhadiszállásról jelentik : Tegnap a belga 
csapatok angolok és franciák támogatása mellett heves ki
rohanást intéztek ellenünk Nieuporton át tenger és elárasz
tóit terület között minden nehézség nélkül visszavertük 
őket Ypresnél és Liliétől délnyugatra valamint Berry Au- 
bactól délre Argonesokban és Wogezekben támadásunk 
előbbrehaladt. Keleti hadszíntéren nevezetes dolog nem tör
tént.

Ajánljuk a t. építő, építész és mészkereskedő urak szi
ves figyelmébe az általunk kizárólag fával égetett, teljesen 
kőmentes

I. rendű darabos meszet,
mely kiadós voltánál fogva az összes hazai termékeket felül
múlja,

Levélbeli megkeresésekre azonnal válaszolunk, távirati 
megrendeléseket elfogadunk.

N>omatolt Landesmann M iksa^^íársá könyvnyónicáiiiban SátoraljaujlTely.

Bankegyesület részvénytársaság 
Zemplén-fadaméczi mész- és agyagipar

telepe Sátoraljaújhely, 
Sürgönyeim : Bankegyesület. Telefon 82.
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