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PÉNZ
ÉS HAZAFISÁQ

Az a harc, amely határain
kon dúl, egyaránt igénybe veszi 
az ország lakosságának anyagi és 
személyes áldozatkészségét.

Garmadába gyűl a sok ter
mészetbeni adomány, milliók kép
ződnek az önként nyújtott fillé
rekből, mindkét nembeli önkén
teseink pedig nagyszámban siet
nek, ki a harctérre, ki a sebe
sültek mellé. De szükség is van 
erre, mert az ellenség is erős 
és végső erőfeszítésével ugyan
csak igyekszik a győzelmet a 
maga részére biztosítani. Éppen 
azért helyesen cselekszik a kor
mány, amikor a honvédelem te
rén tett eddigi intézkedéseivel 
nem áll nyugvópontra, hanem az 
ország biztonsága érdekében, va
lamint a biztos győzelem remé
nyében igyekszik megtenni mind
azt, amit tőle minden, a haza jö 
vőjéért aggódó igazi hazafi el
vár.

Katonáink vérüket, életüket 
áldozzák a hazáért, mi itthonma- 
radottak adjuk oda a haza ol
tárára a pénzünket. Most a pénz
nek is a hazaiiság szolgálatába 
kell álh it

Természetes, hogy várme
gyénk és városunk is méltóképen 
ki fogja venni részét a hazafias 
kötelesség teljesítéséből.

Zemplénvármegye árvaszéke 
példaadó lelkesedéssel sietett a 
kölcsön sikeréhez hozzájárulni. 
Pintér István árvaszéki elnök, 
semmiféle felsőbb utasítást nem 
várva, megelőzve a társtürvény- 
batóságok árvaszékeit, indítványt 
tett, hogy az árvapénztár vagyoná
ból 200,000 (kettőszázezer; koro
nát jegyezzen az árvaszék, amit 
a teljes ülés egyhangúlag lelke
sedéssel el fogadott

Természetes, hogy várme
gyénk ezen kívül is nagyobb 
összeggel fog részt venni a köl
csönben. Mint értesülünk, Ujhely 
város is jegyezni lóg pénzügyi 
helyzetével arányos összeget, 
melynek nagysága még nincs el
döntve.

Ide vágó intézkedéseinek egyik 
legfontosabbja volt, mellyel leg
utóbb a huszonnégy és harminc
hat év közötti férfiaknak soro
zását rendelte el. Amennyire 
hadiszempontból rendkívül fontos
nak, egyben nem kevésbbé igaz
ságosnak és méltányosnak is ve
hető ezen intézkedés- Természe
tes azonban, hogy a rövid idő 
alatt felállítandó újabb milliós 
hadsereghez újabb pénz is kell 
és itt áll be aztán a nemzetre 
azon kötelezettség, hogy a pén
zét hazafias célra, saját jövője 
érdekében adja.

A háborúban mind egyfor
mák vagyunk. A hadikölcsön köt
vényeiben az arisztokrata ezrek
ről szóló címletek között ott ta
láljuk az uj jövevényt, a de
mokrata 50 koronást is. A pénz
drágaságra is figyelemmel lesz
nek, mert a kötvények névértéke 
után tiszta hat százalék fog meg
térülni, sőt a piaci árra való te
kintettel —  ami mindenesetre 
alatta lesz a névértéknek — még 
magasabb kamathozadék is vár
ható.

*
Mától kezdve jegyzéseket 

lehet eszközölni az adóhivatalban, 
a postatakarékpénztárban s az 
öszzes bankokban.

Használjunk
hadisegély

póstabélyeget

Feljegyzések.
M egint a menekültekről szól 

az ének. Egyik legutóbbi 
számunkban megjegyeztük, hogy a 
szerencsétlen galiaciai menekültek, 
akiknek legnagyobb része lengyel 
zsidó, — nálunk nem részesülnek 
eléggé méltányos bánásmódban.

Nem kívánjuk, hogy a mene
külteket tárt karokkal fogadja a vá
ros, sőt magunk Í3 azt óhajtjuk, hogy 

városra nézve nem kiváuatos ele
meket mielőbb továbbítsák Ujhely- 
bői. De igenis azt kívánjuk, hogy 
ezek a szerencsétlenek, akik önhi

bájukon kivül kénytelenek a 
bünkre lenni, emberies elbánásban 
részesüljenek legalább addig, amig 
tovább utazhatnak.

Amennyire lehangoló volt az a 
látváuy, amikor a menekültek csend- 
őri és rendőri fedezet mellett, szit
kok és lökdösósek közben vonultak 
végig a városon, miét valami go
nosztevők, — viszont annyira föle
melő, nornes, szép raegn} i vánulása 
az emberszeretetnek az, amelyről 
most akarunk megemlékezni.

Mint ahogy könnyelműen gán- 
csoskodni nem szeretünk ezokbeu a 
nagy időkben, éppen úgy a dicsé
retünkkel is takarékoskodni szoktunk, 
mert elvünk, hogy rajst dicséret 
nélkül is kötelessége mindenkinek 
megtenni minden tőle telhetőt és 
meghozni minden lehelő á'dozatot.

De a legmelegebb elismerés sza
vai kívánkoznak a toliunk alá, arai
kor látjuk, hogy a szegény menő 
bűiteket milyen gondos eliátásbau, 
milyen kedves, szívélyes bánásmód
ban részesíti egy neraesielkü uriasz- 
szony : Steinböffi-r Sáudorné, az 
újhelyi áliomábfőnök felesége.

Ez a derék, köztiszteletben áiió 
uriassíouy bezzeg nem rostel i „’o  
ereszkedni" a lengyei zsidíkhoz ó h  

nemesik jó szót, meleg ételt, üdilő 
itait ad a szerencsétlen menekültek
nek, hanem az aifázott gyerekeket 
föl viszi a saját, f ütött lakásába és 
ott látja el őket, mind une1, amiben 
szükséget szenvednek.

Azt már rugóta tud.uk, hogy 
úgy Steinhöffer Sáudor álíomáslő- 
nők, valamint nemesleikli felesége 
eddig is kivették részüket mindeü 
emberbaráti akcióból és különösen 
h háború kitörése óta vállvetve raun 
káli.odrak a köz érdekében. De az 
önfelá dozó emberszeretetnek ez a 
gyönyörű példája messze kivi ágiik 
a jótékonyság sablonos formái kö 
ziil és raóltáu megérdemel minden 
olisrnerést.

#

Czinészeket vár tehát a város.
^  Hiába foglalt állást a szini- 

szezon megtartása ellen a város 
képviselőtestülete, hiába ti takozott 
a közönség és hiába emeltük fel mi 
is szavunkat ellene, — a színészek 
még is csak jönnek és a színi sze
zon csak azért is meg lesz tartva.

tér-j Hála egy nehány »müpártoló» ur 
n&k, akiuok most ismét alkalma nyi- 
ik «juszt Í£« megmutatni, hogy 

áruit ők akarnak, annak muszáj 
megtörténnie.

Jó isten, — hiszen nem vagyunk
mi ellenségei a színészetnek, Sőt. 
De ha most, a mostani nehéz idők
ben, és különösen Ujhely városának 
spo«iá;Í8 viszonyai mellett, — mint 
azt már többször volt szerencsénk a 
napnál is vi-ágosabban kifejteni, — 
sommiképen sem Indokolt sőt egye
nesen hátrányos a szini szezon meg
tartása, akkor igazán érthetetlen, 
hogy miért kellett a dolgot minden
áron kiforszirozoi.

Hát jó. Mi szeretjük és sajnál
juk a színészeket és éppen atért 
ajánljuk fig) elmükbe a közismert 
oitáutmot:

— „Ha jösztük, lesztek, — ha
hoztok, eszlek."

«
TTallgat a reklám . . . A« ipart 
*  *  és k ereske dóimat a háború

idején is kell foglalkoztatni, ra *rt az 
nem elég az üdvösségre, -'hogy csak 
a háborúval szorosan össíofügő ipa* 
ri és kereskedőim ágazatok lendül
nek föl. Az ipar éa kereskedelem 
minden terén forgalomra van szük
ség, hogy az ország gazdisá^fUg is 
föntauhasaa az egyem-u'yt. A kü* 
zönsé.g begombolózott, visszahúzó
dott. mindentől 8 meghökkenrs meg- 
lapu t. Az üzletemberak is megijed
tek s a pult mollé bújva éfetjoft afíg 
adnak magukról. Mintha nem is 
volnának. Várják a viharok elmú
lását s lesik a jobb időket. Nem 
helyi tünet ez, hjnem általános or
szágos, araolyuek megváltoztatására 
semmit se lehet tenni. A közönség 
is megrendült, az ipar és kereske
delem nemkülönben s általános le- 
hangottiág, vissrahuzód.ís’ táp sz- 
ta ható, ami nagyon természetes, mert 
a most folyó nagy események or
szágokra, népakra, nemzetekre válsá
gosak. Az üzleti életnek azonban 
nem szabad végképen elaludnia 
tn rt megeshetik, hogy a mély álom
ból egyesek föl sem fognak ébret!- 
ni. A közönségnek a legádázabb 
háborúk ideje alatt is megvannak 
a szükségletei; ha ólénkebb az üz
leti kínálat, üzleti letenrérry esség, 
fokozódik a vásárlási hajlandóság is 
Amint a reklám dobja elhallgat, a

POLENAI GYÓGYVÍZ!
Természetes égvényes savanyuvíz-forrás. Különleges szer gyomorba! és kőszvény ellem Kitűnő  
faU, igen üdítő ásványvíz. Tejjel vegyítve a leg|obb nyálkaoldö szer. Borral vegyítve a legjobb fröws.
—............ ....... ........  K A P H A T Ó  M I N D É N Cl T T.  . .....
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a vásárló közönség is elalszik. Most 
móly-raély csend van minden vona
lon, csak az ágyuk dörögnek a 
messze távolban . . ,

H ÍR E K .
—  Mathiasz József nyugalomba 

vonul. Miudamellett, hogy most a 
háború leköti minden figyelmünket 
és minden érdeklődésünket, nem 
szabad könnyedén elsiklanunk a 
nemzeti kulfura érdemes munkásai
nak neve mellett. Őszinte elisme
réssel és meleg szeretettel kell adóz 
nuok Mathiasz József nagymihály 
igazgatótanitónak, a kiváló tanfér-

fiunak, aki negyven évi munkásság 
után most vonul nyugalomba. A 
uagymihályi társadalom melleg ün
neplésben részesítette ebből az al
kalomból a kitűnő tanférfiut.

—  Iskola megnyitás. A Karoli- 
neura rom. kath. leányáneve'ő inló 
zet el. és polg. leányiskoláéiban a 
tanítás f. hó 15-én veszi kezdetét.

A  Kazinczy utcai 1 számú
ház

szabad kézből eladó- 
Bőv. ugyanott a tulaj

donosnál.

]tfai távirataink.
A  miniszterelnökség sajtóosztályának hivatalos 

közlései.

PRZEMYSL VÉDELME.
VISSZAVERTÜK AZ OROSZOKAT.

Budapest, nov. 13.

Északkeleti hadszíntérről Prze- 
mysl védelme úgy mint vár első 
köriilzárása alkalmával ezúttal is 
legélénkebb tevékenységgel folyik 
igy tegnap őrsereg nagyobb kiro
hanásával ellenséget északra Ro- 
ketnica melletti magaslatokig visz- 
szaszoritotta. Csapataink e vállal
kozásban igen csekély vesztessé
get szenvedtek. Kárpátokban ellen 
séges különítményeknek egyes 
előtöréseit könnyűséggel vissza
utasítottuk. Orosz felderítés arc
vonal többi részein sem tud ered
ményt elérni.

SZERBIA PUSZTULÁSA.
CSAPATAINK D IA D A LM A S  

ELŐNYOMULÁSA.
Budapest, nov. 15.

Déli hadszíntérről hivatalosan Jele n tik : Val- 
jevótól északra és nyugatra fekvő m agaslato
kon ellenség hogy trainiének elvonásához időt 
nyerjen, előre elkészített hadállások bon ismét 
ellentállást fejtett ki. Csapatainknak melyek  
folytonos Harcok és nagy fáradalm ak ellenére 
is legjobb kedvben vannak, m ár tegnap sikerült 
kem ény harcok után bevenni ellenséges had
állásnak kulcspontjáti Kamenica melletti magas
latokat Lasnica, Valjevo ut mentén ötszáznyolc

van szerbet foglyul ejtettünk és igen sok fegy
vert és lőszert zsákm ányoltunk. Csapataink teg
nap este Ohrenovác előtt Ubral és jautinaí h e gy
hát ellen tám adva Kamenicától keletre fekvő  
és déli irányban Stubicáig Rokatica Valjevói út
nak legmagasabb pontjáig terjedő gerincvona
lon álltak.

A NÉMETEK ÚJABB SIKEREI. 
SZÉTVERT FRANCIA CSAPATOK.

Budapest, nov. 16.

Német nagy főhadiszállás jelenti: jobb szárnyon vívott 
harcokban tegnap is kedvezőtlen időjárás miatt csak csekély 
mértékben haladtunk mialatt fáradságosan előbbre klizdöttUk 
magunkat néhány száz franciát és angolt foglyul ejtettünk 
és két géppuskát zsákmányoltunk Argonná erdőben erős 
francia támaszponton sikerült francia csapatokat széjelver- 
ni és hadállást rohammal bevenni. A franciáknak jelentése 
mintha Caiboutnál Marsaitól délre német csapatot összezi
láltak volna koholmány franciáknak ellenkezőleg itt jelen
tékeny veszteségeik voltak mig mi egyetlen embert sem 
vesztettünk. Keleten kelet poroszország határán és Orosz- 
Lengyelorszagban döntés még nem történt,

A Z  I1LÁM  H A R C A . 

SIKEREK MINDEN V O N A LO N .
Konstantinápoly, nov. 15.

Főhadiszállásról Jelentiks Csa
pataink megszállották Kuturt a 
perzsa assobbeidschan egy helyét, 
melyet eddig oroszok tartottak 
megszállva, az oroszokat megver
tük és megfutamítottuk. Koprikői 
vidéken heves harcok voltak csa
pataink példás vitézséget tanúsí
tottak. Egyik ezredünk 1905. szá
mú magassági pont ellen három 
ízben intézett szuronytámadást, 
elsősorban a zászlóalj őrnagya és 
és tisztjeinek legnagyobb része 
elesett végül csapataink behatol
tak ebbe az állásba ellenséges 
csapatokbői amelyek e pontot tar
tották egyetlen egy sem maradt 
épen. Bőséges hadizsákmány ju
tott kezünkbe ezek között igen 
sok erődítési anyag. Heves táma
dást intéztünk angolok ellen akik 
Von mellett basszorai parton tar
tózkodtak. Angolok hatvan halot
tat vesztettek.

Hotel Deák Ferenc
Gőzfűtés és minden kényelemmel berendezve.
80 szoba éskévéházáll a t. vendégek rendelkezésére.

e lső ra n g ú , c se n d e s  p o lgári s z á llo d a , 5  perc a  
k e le t i p á ly au d vartó l. B u d ap est, ;A ggteB ekí-u. 7 .
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