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ahogy a magyar szójárás tartja. A 
tegnap ólomszürke, nyomasztó 
hangulatát ,ma verőfényes, lélek
emelő öröm váltotta fel. Kiderült 
a város arca, az emberek sugárzó 
tekintettel köszöntötték egymást. 
Mindenkinek volt valami újságol
ni valója. „Jó hireiin vannak" 
mondta az egyik és a másiknak 
az volt az ambíciója, hogy rádup
lázzon a jó hírre egy még jobbal, 
egy még hitelesebbel.

A városon, mint egy sok ezer 
sipu orgonán búgott végig a kár
páti betörés győzelmes vissza
verésének a hire. Es ez az uj 
motívum ezernyi változatban is
métlődött meg az egyesek ajkát: 
Az alaphangja azonban mindig 
ugyanaz v o lt: a büszkén biza
kodó öröm ujjongó szava, amely 
elnyomja a kétség tremolóit, 
kishitű félelem szaggatott sóhaj
tásait.

Nem ismerni az emberekre. 
De nagy utat is tettek meg — 
a menekülés gondolatitól — az 
itthonmaradás elhatározásáig. Ez
alatt volt idejük megváltozni és 
pedig nemcsak szándékaikban, 
hanem lelki készségükben is. 
Úgy látszik, egy újabb rémhír rö 
vid életű lenné közöttük. Nem 
hinnének benne, mert végleg 
megdőlt annak az ostoba fölte
vésnek a valószínűsége, mintha j 
mi itten ki lennék szolgáltatva az 
ellenség kénye-kedvének.

Most mindenki meggyőződ
hetett róla, hogy csak a népesz- 
járás ellenőrizhetetlen szeszélyes
sége formálta ki azt a mesét, 
mintha a kárpáti szorosok nyit- 
vahagyott kapuin át védtelen vá
rosok békés hajlékaiba fog be
zúdulhatni az ellenség.

Hej de véres kapupénzt kell 
fizetni azokért a nyitott hegyszo
rosokért, amelyeken át sóvár di
adaléhséggel kancsukázza be rab
szolga seregeit a cári zsarnok
ság. Hej de hideg sirba zuhan, 
nak be azok azok az ezrek, akik 
a fehér cár rideg éghajlata alól 
iderontva, a mi meleg házaink

I tűzhelyeinél akartak volna telelni,
, A mi katonáink mindenütt 
ott vannak. A mi fegyvereink 
mindenkit legyőznek. A földrajzi 
határainkon át leltet lépni, ha 
megengedjük, de azon a határ
vonalon keresztül, melyet a fia
ink fegyverei rajzolnak meg, csak 
a gyehenna tüzére bukhatik a 
támadó.

Megtanultuk ezt most újólag 
abból a leckéből, amelyet a 
szomszédságunkban kaptak az 
ellenségeink. A  lecke nekik szólt 
de mi okolhattunk belőle. Es 
okoltunk is. Az a derű, mely ma 
sugárzott a város arculatán, vilá
gosan mutatta az e feletti jóked
vünket.

Oh a mi hős katonáink ra
gyogó haditettei nemcsak az 
ádáz külellenségen aratnak dia
dalt, de legyőzik idebent is azt 
az ellenséget, mellyel magunk 
olyan sokszor nem bírunk : 
szárnyatszegő, bénító csüggedt- 
séget, a kedélyünk tétova, vak 
elborulását,

Dicsőség érette 
lan vitézségüknek.

az ő párat-

j lilfllf
A monarchia nagy háborúját a 

magyarság dominálja. Magyar ba
kóink éneke csendült fel elaőoek az 
elfoglalt Sabóc városában, bouvó- 
deink verték ki a muszkát Márraa- 
rosbói és Uügbói és u mi houvéde* 
ink izmos karján, erős mellén tört 
meg a Przemyslt ostromló orosz se
reg iszonyatos ereje.

A magyarság dominálja a mi 
háborúnkat itthon is. A galíciai me
zőkön elfogott oroszok javarésze 
ide keiül hozzánk, Esztergom mellé, 
ahol lassaniassau rájuk ragad a 
magyar szó. Nem csoda tehát ha a 
in agy arszó varázsa megejti azokuak 
a szivét is, akik velüuk küzdenek, 
velünk harcolnak a nagy közös 
ügyért, Az ogyiit győri hadikór' 
házb&u fiatal iengyei önkéntes fek
szik, aki a betegágyban lelkes buz- 
gÓ8ággal tanul most magyarul.

Igen természetesen elsősorban a 
voaatko ásu fog^makat ta

nulja. Fölirja magyar és német 
nyelveu a vezényszavakat.

A magyar vezényszavak rend
kívül tetszenek neki. Egy dolog 
azonban sehogy se megy a fejébe: 
miért kell a magyarnak olyan hosz- 
sau szó, araikor Sturra*ot vezényel
nek. A kórház orvosai megkérdez
ték tőle melyik az a hosszú szó, a 
lengyel azonban sehogy sem tudta 
kimondani. „Majd inkább leirom" — 
szólt mosolyogva.

Le is irta szépen, kerekded 
belükkel a Sturm magyar jelentő- 
égét igy : „No azanyád istenit 1“

Menyasszonyi kelengye
bevásárlásnál ajánljuk

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

s e M M e l .nifl a polgár
Az idén a Kárpátok alatt, zi- 

mankós téli tájon, véres, sebes, út
iakon és mezőkön, vagy a kórhá
zakban találja majd a békességbe, 
boldog karácsony este sok százez r 
magyar vérünkéi. Apák, kik más
kor ezen az estén boldogan vitték 
apró gyermekeiket a karácsonyfa 
alá, kint fognak dideregni a havas 
kárpáti éjszakában, otthontalan ne
héz harci sorsban. Fiuk, akik erro 
az estére messzi földekről sokszor 
hosszú idők utáu haza szaladtak, 
hogy könnyes szemmel csókolhas- 
meg az anyjuk kezét, az idén fe
dezékekben hasalva fegyverükre 
hajolnak.

Sok-sok százezer magyar ház
ban az idén nem állhat a családi 
fészek karácsonyfája alá a család
apa, fiú, nekik a kárpáti fenyők 
havas gályái fölé tüzes csillagokat 
ültet a gránát és schrapnel. Akik 
pedig a kórházakban fekszenek, 
azoknak minden bizonnyal a társa
dalom igyekszik némileg pótolni azt 
az örömet, mit a karácsony uyuj- 
tott nekik otthon. A magyar társa- 
da'ora karácsonyi emlékkel fog ked
veskedni a hadvezetőség szives en
gedélyével a harctéren küzdőknek 
és ezzel kapcsolatban ki kellene

eszközölni a hadvezetősógtől azt 
hogy a kórházakban levő s mór 
lábbadozó beteg katonák a karácso
nyi ünnepeken meglátogathassanak 
egyes családokat, hogy igy mégis 
családi köróbeu tölthessék el a szent 
ostét és a nagy ünnepnapot,

Ujhely város polgárai közül so
kan lennének, akik e napon szíve
sen látnáuak körükben egy-egy se
besült hőst, aki karácsony éjjelén, 
a szeretet szent ünnepén velük 
együtt töltenék el az időt s a kará
csonyfa alatt mesélnék el, hogyan 
ontották vóröket a szent hazáért.

A város polgárságához fordu
lunk tehát : kérje meg a hadvoze- 
tösóget, adjon erre engedélyt a se
besülteknek. Emlékezetesebb napja 
aligha leune ennél a sebesült kato
nának.

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 címre :

Hadsegéiyző hivatal,
Budapest, Váci-utca 38.

Kissé furcsa dolog, hogy a mos
tani vá'ságos időben divatról beszé
lek. Istenem! ki törődik ma a divat
tal, mikor apáink, bátyáink drága 
életéért remegünk.

Es mégis itt az idő, hogy meg
teremtsük az önálló magyar divatot, 
függetlenül mentve, raiuden idegen 
hatástól.

A francia hö'gyek merész Ízlésük 
diktálta ruhákat viseltek és a ma
gyar hölgyek majomraódra utánoz* 
ták, bárha olykor olykor tiltakozott 
is jóizlésük ellene. — Es hódolattal 
fogadtak minden újat, mert Párisból 
jött, a divat metropoliszából.

Boldog vo?tam, mikor a mai 
postával érkezett levélből olvastam, 
hogy nem küldeuek többé francia 
divatlapot, hanem németet.

SZOLYVAI
H U G YH A JTÓ  ÉS HirGYSAVOLDŐ GYÓGYVÍZ.

Dr. Kétiy, Dr Bökai, Dr W lderhoffer or
vos-tanárok nyilatkozatai alapján első 
rangú gyógyhatásúi csuz, kőszván; 
iyag, vesebajoknál, ezukorb 
hom ok, epekő, átvágytalai 
morbetegség ellen. Kitűnő IzU
K a p  h a t ó  m i n  de  n Ot t .

iy, hő' 
,hugy.

Lapunk m a i  számit 3 oldal.
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Tisztelem, becsülöm és csodá- 
lattal vagyok eltelve a hős német 
nemzet iránt. De mily boldog és 
büszke lettem volna, ha azt az ér
tesítést kapom, hogy ezután magyar 
divatlappal fogunk szolgálni.

Ez a szép eszme egyelőre csak 
óhaj marad. Pedig itt az idő, hogy 
megteremtsük a magyar divatot. — 
Mily szép eredeti viseletűnk volna 
ha minden magyar hölgy maguk 
alkotta divatos ruhákat viselnének 
— Nem látnánk akkor oly csodabo
gár, erkölcsileg is kifogás alá eső 
francia s angol utánzatokat a korzón.

Szívből óhajtanám, hogy össze- 
állva az erre hívottak megteremte
nék a magyar divatot, teljesen a 
magunk erkölcsi és szép érzékünk
nek megfelelően, mentve minden 
idegen behatástól.

En hiszem, hogy az eredeti ma
gyar divat, mely egyúttal hivatva 
volna szép érzékünket fejleszteni is, 
számos utánzóra találna.

Majd, ha a mindenható Isten 
egy boldogabb jövőt enged virrad
ni reánk, amit mindannyiunk remé
lünk bízva igaz ügyünkbe, a ma
gyarok istenébe és derék hadsere* 
günkbe, akkor lesz idő e most ér
dekeden témát minden magyar asz- 
szonynak magáévá tenni és megte
remteni a magyar divatot.

Egy hazafias honleány 
F. N.

Használjunk
hadisegély

póstabélyeget.

XXXl-ik magyar királyi

jó té k o n y c z é lu
államsorsjáték

Ezen pőnzsorsjátók remélhető tiszta 
jövedelme közhasznú ős jótékony czó- 
lokra fog foidittatni. Ezen sor.jdték- 
nak összesen 14885 nyereménye van, 
melyeknek összes értéke 475,ÜUÜ K-ra 

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

1 főnyeremény----------80,000 Kor.
\ —. —  —  zU,\AAJ „
Í '  ______ íu.ooo „
1 ’ _______ 6,000 „
6 nyerem, á 1,000 K 6,000 „
6 „ ,  500 „ 2,600 „

10 „ 260 „ 2,600 „
20 nyerem, á 2w *> 4,000 „
40 „ ,  150 „ 0,000 „

100 !  ’ 100 „ 10,000 „
200 * ,  i.0. 10,000 ,

2600 :  ■. 20 .  60.000 „
12000 I  '  10 ,, 120,000 „
14885 nyer. összesen 476,000 K. 

Húzás vis8zavonhatatlei.nl 1914. dec. 9. 
E gy  sorsjegy ára 4 korona.

Sorsjegyeié az összeg előzetes bekül
dése mellett a m. kir. lottójövedósi 
igazgatóságiéi Budapesten (Vémpalota) 
portómentesen küldotnok, ezenkívül 
kaphatók valamennyi posta-, adó-, várn
áé sóhivatalnál, az összes vasúti állo
másokon s a legtöbb dohány tőzsdében 
és váltó-üzletben. Játéktervet ingyen 
és bérmentve küld a
Magy. kir. LottAjövedékl Igazgatóság.

Kiadó lakás.
A  Kazlnczy-utca 5. számú házban 

az Osztrák-Magyar Bank fiókja által 

eddig bérelt lakás azonnal kiadd.

Klein József
szobafestő tapétázd és mázold
Saujhely, Rákóczi-u. 63.

I-ső rendű modern kivitel, 
legfinomabb bel- és kül

földi anyagok.
Telephon 22. sz.

------------------------------------------T—

Gyermekeimnek nem adok élesz
tővel készített tésztákat, férjem, 
ki gyermekorvos, határozottan el
lensége az ilyennek. Minthogy 
azonban a kicsinyeknek a tészta 
kell, lepényt, tortát s felfujtat Dr. 
Oetker-féle sütőporral készítek 
nekik. Vacsorára gyermekeim tej
ből és tojbásől puddingot kapnak, 
mit a kitűnő Dr. Oetker-féle p u 
dingporokkal készítek el, vagy pe
dig crémet Dr. Oetker-féle dibona- 
crémporral. Változatosság kedvé
ért kicsinyeimnek időközönként 
Dr. Oetker-féle vörös darát adok, 
mi egy kitünően frissítő utőétel. 
Mindezen ételek Ízletesek, táplálók 
és last nőt least voltuk dacára 

olcsók.

Nincs étvágyam,
a fejem fáj, rosszul érzem ma
gam. Ezen rosszullétuek legin
kább gyomorrontás vagy az 
elégtelenül működő emésztő

szervek az okai.
Ezen panaszok folyton hallhatók, 
ha nem használja rendszeresen a

Kaiser-jéle fodormentamii-iüMniiJiív
Hosszabb használat esetén ki
tűnő háziszer étvágytalanság, 
gyomorfájás, fejfájás, gyom or

sütés és szájszag énén.
20 és 40 filléres csomagokban 
kapható; Widder és Kardos 
gyógyszertárában és Hrabéczy 
Kálmán drogériájában Sátoraija- 
ujheiy, Kronovits Miksa gyógy
szertárában Nagymihaiy, Fábián 
Arnold gyógyszertárában Ho- 
mouua és Hazay Géza gyógy

szertárában Tőketerebes.

Császárfürdő
gyógyhely, a magyar irgalmas rend tulaj
dona. Elsőrangú kénes hévvlzii radioaktv-
gyögyforráeai ; modern berendezésű gőz
fürdő, kényelmes Iszapfürdők, iszapboro
gatások, uszodák külön hölgyok és ura 
részére, Török-, kö-és márványfürdo.x, 
hőlég-, szénsavas- és villamos-vizfür- 
dők, A fürdők kitűnő eredménnyé, 
használtatnak főleg csuzos bántál mák
nál és idegbajok ellen. Ivó-kura a lég. 
zőszervek iiurutos eseteibon s altesti 
pangásoknál. 200 kócyelmos lakószobái 
Szolid kezelés, jutányos árak. Gydgy-i 
és zenodij nincs. Prospektust ingyen 
ős bérmontve küld

Az igazgatóság

—  Ki tud r6la7 Kere
sem feleségemet, Zbor Kata
lint és két gyermekét, akik 
hétfőn távoztak Homonnáróli 
Szives értesítést az alább, 
címre k é rek : Zbor János, 
Vlly, Báné Kálmán elmén.

jtfai táv irataink .
A miniszterelnökség sajtóosztályának hivatalos 

közlései.

1500 orosz fogoly.
Zemplénből kivertük az ellenséget

Budapest, nov. 29.

Főhadiszállásról tegnapi nap 
egész orosz lengyelországi é s  nyu- 
gatgalleiai arevonaiunkon Igen nyu
godtan telt el. K árpátokba a Ra
móna felé eifinyomuü eilescsőgns 
erőket megvertük é s  vísszassorS- 
totiuk. Csapataink egyezerőtssás  
oroszt ejtettek foglyul.

Keleten a Helyset
változattam

Berlin, nov. 26.

A nyugati hadseregre nézve  
tegnapi napról csak annyi jelenteni 
való van, hogy ellenségnek Yperi
től délkeletre és  Lenétől nyugatra 
ellenünk intézett támadásai meg- 
hiusoBtak. Keleten a helyzet Visz
tula jobb partján változatlan. Oro
szoknak Ladz környékén való elő- 
törését visszavertük ezután m eg
kezdett ellentámadásaink sikere
sek voltak. OékLengyelországban 
nincs lényeges jelenteni valő.

Előnyomulásunk
Szerbiában.

Budapest, nov. 29,

Az ellenség jelenleg ütközet arcvonalán két
ségbeesett ellenállást fejt ki és egészen szu
rony harci kifejlődne heves ellen támadások
kal próbálja előnyomulásunkat feltartóztatni. 
Kolubara keleti partján álló csapataink helyen
ként ismét tért nyertek jValjevón túl és attól 
délre előrenyomult .hadosztályok általában Ljig 
folyótól keletre fekvő magaslatokat Jós ama 
vonalat érték el, mely SUvchor magaslattal 
Uzicetől keletre fekvő uthárom szögéig húzódik 
tegnap összesen kettő ezredparancsnokot ti
zenkilenc tisztet ős 1140 főnyi legénységet fog
tunk el.

Hotel Deák Ferenc 8 « J » a S 5 J S S 5 fc A B S :h7t p s  m i n d p n  kpnvp'pmmpl hpsrpndPTVP TnihiHmiA* i   x i   '  ^Gőzfűtés és minden kényesemmel berendezve. Tulajdonos
80 szoba és kévéház áll a t. vendégek rendelkezésére. Fallal Miksa 1 személyes szobák 3 koronától 

2 személyes szobák 5 korona 20 fillér

’elelős szerkesztő Dr. Kárpáthy László "“ 'Nyomatott Landesmann Miksa é t Társa könyvnyomdájában Sátoraljaujchly."
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