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olyan hadviseléshez folyamodott, 
mely mindenben méltó hozzája 
és ahhoz, aki őket hadviselésre 
indította. A z  angolok előszedték 
a búr háborúban és a gyarm a
tokon oly fényes borzalommal 
bevált dum-dum golyókat és 
azokkal lőttek. D e  juttattak ezek
ből bőven francia és belga szö
vetségeseiknek is. M aguk  a fran
ciák úgy  akarták némileg a hadi 
szerencséjüket kikorrigálni, hogy 
szabad kezet adtak a franktiőrök- 
nek, akik lesből, polgári ruhá
ban támadták meg a árit sem 
sejtő német katonákat. Ezt azután 
hamar eltanulták tőlük a belgák 
is. A  szerbek komitácsikkal dol
goztak karöltve. Férfiak, asszo
nyok, gyermekek, a ggok  álnokul, 
Orvul támadták m eg katonáinkat. 
A hősi tettekben az oroszok is 
jeleskedtek a m aguk muszka 
módja szerint. No, de hát ők 
sohasem tartották magukat —  
m üveiteknek!

Am ióta a háború folyik, azóta 
egyre hangzik a tengernyi pa
nasz. A l ig  van nap, hogy  újra 
ne derülne k i valami gazság az 
ántánt hatalmak katonáiról és 
azok szövetségeseiről, Kötetekre 
volna szükség, ha ellenségeink 
minden gazságát leakarnók irni.

A k ik  a harcnak ilyen nemé
hez fordulnak, azok nem érdem
űik meg, hogy  kulturnemzeteknek 
tekintsük őket, mert azok már 
nem is emberek, hanem valósá
go s  fenevadak, akikkel szemben 
igazán nem kellene kíméletet 
smernünk.

S  hogyan bánnak a müvei
tek —  a muszkát és szerbet ide 
sem értve —  a hadifoglyokkal f 
M é g  emberi lakásokban sein 
hagyják m eg őket, hanem mint 
az állatokat, karámokba terelik 
és férfiakat, nőket, öregeket és 
gyermekeket a puszta földön há- 
latjáfc S  mi ezzel az embertelen 
bánásmóddal szemben egy ujjal 
sem  bántjuk az ellenséges álla
m ok alattvalóit.

| No, de él még fölöttünk Is- 
j ten. So k  szenvedésünkért javunkra 
! dől el a küzdelem s azután majd 
mi diktálunk! Óh, nem kegyet
lenséggel, de érzékenyen, hogy 
megemlegessenek bennünket örök 
időkig !

Menyasszonyi kelengye
bevásárlásnál ajánljuk

Szegő Sándor
áruházának nagy fehérnemű osztá

lyát. Elsőrangú áruk, olcsó árak'

Séta Üjhetykn.
V I .

Sétáljunk most ki a vasúthoz. 
A  háború kitörése óta különben is 
a vasúti állomás a város idegrend
szerének központja. Olt zúgtak leg
harsányabban a lelkesítő harci da
lok, ott hulltak a legkeservesebb 
könnyek, ott láttunk életerős fiukat 
elmenni és haiováuy sebesülteket 
visszatérni, —  ott láttunk felvirágo- 
zott sapkákat és felkötött karokat, 
—  egyszóval ott folytak le a hábo
rús világ iegrnegkspóbb, legjellem
zőbb, legorveudetesebb ós legszo- 
morubb epizódjai.

Sokat leírtunk már ezekből a 
lélekemelő epizódokból. Az, amelyet 
most akarunK leírói, nem a legió- 
Ifkemelőbbuk közzé tartozik. Egy 
darab visszataszítóan sötét próza 
a virágos poézis szinteróről. De hát 
az ilyet is meg kell néha irni .. .

. . . E gy  közismert, derék új
helyi kereskedő kiment a vasúti ál
lomásra, hogy feladjon egy csoma
got. Lehet, hogy valami üzleti cso
mag volt. De az is lehet, hogy a 
harctéren érettünk küzdő katonák 
közül valamelyiknek akart valamit 
küldeni.

. . . Mindegy. Elég az hozzá, 
hogy egy pályaudvari csendőr reá
mordult a kereskedőre;

—  Dobja le a csomagját I
—  De kérem, —  felelte a ke

reskedő, —  csak nem fogom a cso
magot a sárba ledobni I

. . .  A  csendőr erre úgy ütötte 
szemen a kereskedőt, hogy a finom

csendőri ököl nyomán hetekig tartó 
daganat keletkezett. Sőt ezt az üt- 
leget más, még brutálisabb inzultu
sok is követték.

Úgy tudjuk, hogy a kereske
dő ftíjelentóse folytán megindult 
az ügybeu a hivatalos vizsgálat. 
Lehet, hogy megbüntetik a csendőrt, 
lehet, hogy nem, amivel egyébként 
nem sokat törődünk. A lényeg az, 
hogy ez az eset nem egyedülálló. 
11a nem is ennyire súlyos formában, 
de napirenden vannak az ilyen ter
mészetű inzultusok a rendfenntartó 
közegek részére1.

Idézzük az egyik szemtanú Öa- 
kényteíeu megjegyzését :

—  Vájjon azért van-ó itt a csend
őr, hogy rendet tartson, vagy pedig 
hogy rendetlenséget csiuáijou ?

. , . Mi pedig az egész esstet 
nem azért irtuk le, hogy megrovási 
kalandokba bocsátkozzunk és elég
tételt követeljünk. Ez a sértett dolga.

De annyit taláu mi is kérdez
hetünk a közérdek szent nevében : 
ugyan mire valók az ilyen felhá
borító jelenetek? Ugyan nincs-e anél
kül is elég bajunk ? Ugyan kell-e a 
lakosság nyugalmát ilyen inzultusok
kal felzaklatnunk ? E s vájjon éppen 
a csendőri közegek hivatása-e az 
ilyen ostoba virtuskodás, holott a 
közönség éppen tőlük várja a rend 
ós nyugalom fenntartását? Vájjon az 
ilyesmi nem routja-e le a hatósági 
közegek működésébe vetett bizalmat 
ós megnyugvást? Vájjon érnek o va
lamit a hatósági megnyugtatások, ha 
a közönség a saját hatóságaink ré
széről ilyesmit tapasztal ?

. . . Ejh 1 Sétáljunk tovább. . . 
*

VII.
A  szomorú kép után következzék 

egy kis humor is.
Ez  is a napokban történt.
Szúrna környékén számos fog

lyot ejtett vitéz hadseregünk. Töb
bek között egy orosz zsidót is, aki, 
—  úgy látszik, —  nem vette na
gyon rossz néven, hogy a mieink 
fogságába került.

Itt Ujhelyben aztán valaki meg
kérdezte a fog!yul ejtett zsidától:

—  Hát magát ugyan hol fog
ták el ?

—  Hogy engem hol fogtak el ?

Hát, kérem, ott valahol, ahol ne
künk az isten a tízparancsolatot k i
adta.

—  ? ? ?
No igen, kérem. A  szinnai he

gyen . . . .
. . .  A  jámbor orosz zsidó azt 

hitte, hogy a sinai hegyen esett 
fogságba . . .

Prémet a katonáknak 1
A téli háború borzalmai 

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

Hadsegélyző hivatal,
Budapest, Váci-utca 38.

k ujtóii n i f l i .

1 sorozás mim]i
Lazaj'ott Munkácson a népfel

kelők sorozása, s köztük az újhe
lyieké is, akik szombaton délelőtt 
állottak a sorozó bizottság elé.

Pénteken délben indultak el az 
újhelyi népfelkelők különvonaton 
Munkácsra. Már az odautazás alkal
mával meglátszott, hogy a mieink 
tudatában vannak annak a komoly 
lélekemelő eshetőségnek, hogy fegy
veres szolgálatra hívják be Őket. 
Hazafias lelkesedéssel, férfias elszánt
sággal indultak a sorozásra.

Aki végignézett ezen a lelkes, 
a férfiúi erőnek teljében levő töme
gen, annak osak az lehetett az im
pressziója, hogy ezekből a lelkes, 
emberekből nagyon kevés fog alkal
matlannak találtatni.

Ezzel szemben a sorozás ered
ménye azt mutatja, hogy a hadve- 
zelőség most is bölosen takarékos
kodik a nemzet erejé vei és csak a 
legalka'raasabbakat hívja fegyverbe. 
Az Ujholy bői behivottak közül 
47 százalékot soroztak be, —  tehát 
az összes behivottaknak nem egé
szen a felét. Ez  a szám is élénk 
tanúbizonysága annak, hogy még ko
rántsem merült ki a nemzet ereje. 
Vagyunk még elegen, akik győze
lemre visszük a magyar lobogót.

POLENAI GYÓGYVÍZ!
Természetes égvényes savanyuviz-forrás. Különleges szer gyomorba! és köszvény allén. KHUnG 
IzB, Igen Udftö Ásványvíz. Tejjel vegyítve a legjobb nyálkaoldó szer. Borral vegyítve a legjobb fröccs. 
— ............................... . K A P H A T Ó  M I N D E N Ü T T .  = = ....  ....

“  1 ”  kapunk mai száma 2 oldal.
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f i  mi hőseink.
Kitünteteti újhelyi honvédek.

Abban a nagy harcban, amely 
az egész világot lángba borította, a 
magyar katonák ismét bizonyságát 
adták kiválóságuknak, hazájukért 
való nemes elszántságuknak. Ma 
már nemcsak mi, a magyar { sajtó 
napszámosai írunk az elragadtatás 
hangján a rmagyar honvédekről, de 
csudálattal emlékszik meg róluk az 
egész világ sajtója.

A  magyar vér nem tagadta 
meg magát. Az évezredes magyar 
vitézségnek ismét bizonyságát szol
gáltatták a mi fiaink. Ahol ebben 
a véres borzalmas világháborúban a 
magyar katonák küzdöttek, ott győ
zelmes eredményekről adhattak hirt. 
ahol a magyar fiuk forgatták a 
fegyvert, ott véres fejjel menekült 
az ellenség.

Sok hősi esemény fűződik a 
magyar katonák eddigi harcaihoz. 
Sok szép győzelem koszoruzza már 
azt az emberfeletti munkát, amit a 
katonáink eddig végeztek. E s ezek
ben az eredményekben jelentékeny 
részük van az újhelyi honvédeknek.

Még élénk emlékezetünkben él 
nek azok a jelenetek, amelyek a mi 
honvédeink harcba indulásakor le
játszódtak. Még ma is magunk elolt 
látjuk a mi hőseinket, amint öröm
telt lélekkel, boldogsággal sugárzó 
arccal szálltak vonatra, hogy hazá
jukért —  ha kell —  az életüket ál
dozzák. Még fülünkben csengenek 
azok a nemes fogadkozások, amely- 
lyel búcsút mondtak nekünk.

E s  az újhelyi honvédek bevál
tották ígéretüket. A  legvéresebb 
harcokban hősi vitézséggel állták 
meg a helyüket és félelmet nem ismer
ve feleltek meg a legnehezebb felada
toknak is. Bizonyság erre az elis
merés, amely a legmagasabb hely
ről jött és aim ly a hivatalos lap 
hétfői számában hátott napvilágot.

Királyi elismerést kaptak jutái 
múl a mi hőseiuk. A  kitüntetések
ben vezet Szenlgyörgyi Béla szá
zados, aki a liadidiszitményes 3. 
osztályú katonai érdemkeresztet, 
mig Szipiades Iván százados, K is
házi Albert, Jankovich Tivadar és 
Nagy György főhadnagyok legfel
sőbb elismerést kaptak jutalmul a 
királytól. Szipiades századost halála 
után, Szentgyörgyi századost, Nagy 
főhadnagyot sebesülten érte a lég 
főbb hadúr elismerése.

Királyi legfelsőbb elismerésben 
részesült Zombory Albert a ló. honv. 
gy. e. tartalékos hadnagya is, aki 
sziuten közülünk való vér és akinek 
kitüntetése szintén Ujhely dicsőségét 
jelenti.

Örömmel, büszkeséggel aduuk 
hirt varosunkat ért eme dicsőségről 
abban a biztos tudatban, hogy ezt a 
dicső eredményt nyomon fogják kö
vetni a többiek, amelyek a mi har
cunk végleges győzelmét fogják 
eredményezni.

Használjunk
hadisegély

póstabélyeget.

Jl

Amint a férfiakat a’harcraezőre 
szólítja a haza védelme, úgy meg
jelöli a nőknek is kötelességeiket a 
háború szomorú napjaiban. E s vala
mint a hadban vannak kiváló kato
nák, hősök, úgy vannak a nők közt 
is, akik szivük nagy szeretőiével 
vezérelve, latba vetik minden tehet
ségük és módjukat, hogy megsebe
sült harcosaink fájdalmát enyhítsék 
és őket gyógyultan küldhessék is
mét a harcba.

Ilyen kiváló nőkkel áldotta meg 
a gondviselés, városunkban a do
hánygyárban berendezett kórházat. 
Lelke vezéreinek a női seregnek 
gróf Széchenyi Ernőnó aki fáradsá
got, áldozatot nem sajnálva egész 
tevékenységét ennek a nemes ügy
nek szenteli. Atalán a báró Sennyei 
család több tagja tartja fel jórészt 
adományaival ezt a kórházat, a sok 
tej és egyébb élelmiszer csendben 
adva támogatja a betegek jó, meg
felelő ellátását.

A  november 22-iki evacuatió 
után, 26 ika óta ismét vaunak se
besültek, ami megyénkben vívott 
harcokból is.

Értekezletre hívta tehát össze 
Széchényi grófné a hölgyeket. Re- 
mek lelkesítő beszéddel nyitotta 
meg az értekezletet. Minden jelen 
volt hölgy kész egész tehetségével 
ismét beállni a sebesülteket ápolni 
gondozni, vigasztalni. E s  ezúton 
kérik a jelelenvoltak azou hölgye
ket, akik tehetik, álljanak be az igaz 
kötelesség gárdájába jöjjenek, ve
gyenek részt a nemes munkában. 
Most nincs az ilyen téren se rang, 
se felekezeti külömbség.

Nem lehettem jelen, nem tud
hatom kik voltak az értekezleten. 
Jók mind akik ott fáradoznak. A  fi
atal ápolónők is fáradhatatlanok az 
ápolásban, és a sebesültek vigaszta- 
lasaban.

Nem mulaszthatom el, hogy a 
múltból özv. Láczay Eiekuó érde
meit fel ne említsem aki heteken 
at igazi odaudassal viselte a nagy 
gond es fáradsággal jaró gazdasszu- 
nyi teendőket, valamint az Adamecz 
csaladot, amely ebben lelkesen tá
mogatta.

Matolay Ida

—  Klrá yi kitüntetés. Ö  felsége 
az eileuseg előtt tanúsított vitéz 
m agatarta&uk elismeréséül a hadi 
disziimenyes 3. osztályú katona 
erdeiukeresztel adományozta. Neu 
bauer Miksa miskolezi 10. honvéd 
gyaiogezredbeli őrnagynak, Parragh 
Jenő besztercebányai 16. honvéd 
gyalogezredbeli főhadnagynak, to 
vabba legfelső elismerésben része 
siteite Pasteiuer József miskolci 10 
üonvédgyaiogezredbeJi főhadnagyot 
A  kitüntetettek hosszabb ideig szol 
gaitak Ujhely ben s mindnyájan ró 
gi kedves jó ismerőseink,

Felelős szerkesztő Dr. Kálpáitiy László

A  Kazinczy-utca 5. számú házban 

az Osztrák-Magyar Bank fiókja által 

eddig bérelt lakás azonnal kiadd .
Nyomatott Landesmann

jKai távirataink.
A miniszterelnökség sajtóosztályának hivatalos 

közlései.

A déli harctérről. 
Szerbia pusztulása.

Budapest, dec. 1.

A déli hadszíntéren hadműveleteknek egy 
további szakasza nyert győzelmes befejezést. 
Ellenségnek mely végezetül összes haderejének 
Koluberától és Lygtől keletre több napon át 
legmakacsabb ellentállást kifejtő és ismételten 
megkísérelt támadásba átmenő egész vonalon 
vereséget szenvedett. Csapataink kanaticsai 
csatatéren körülbelül nyolcszáz temetetlen hul
lára találtak, számos fogoly és anyagokban 
való vesztesség is ellenségnek tetemes gyengü
lését jelenti, mivel legutóbbi offenziva kezdete 
óta tizenkilencezernél több foglyot ejtettünk, 
negyven gépfegyvert, negyvenhat ágyút és szá
mos egyéb hadianyagot zsákmányoltunk.

Az orosz harctérről.
Przemysl mellett megvertük az* 

ellenséget.
Budapest, dec. 1,

Nyugatgaliciai és  Oroszlengyel
országi arcvonalunkon általábán 
tegnap is nyugalom volt Przemysl 
előtt ellenséget, am ely m egkísé
relte, hogy a vártól északra előre
tolt állásokat m egközelítse a vár
őrség ellentám adással visszaverte. 
Kárpátokban harcok még folynak.

Német sikerek
nyugaton és keleten.

Berlin, dec. 1.

Német főhadiszállásról legfőbb hadvezető
ség jelenti: Nyugati harctérről nincs újság. 
Kelet poroszországban és déli Legyelországban 
Visztulától délre hadizsákmány, tegnap jelen
tett sikerek kiaknázása következtében gyara
podott foglyok száma mintegy 9500-zal "emel
kedett, a zsákmányolt ágyuké tizenyolccal, azon
kívül 27 géppuska és számos lőszerkocsi jutott 
kezünkbe. _________ , i 1 / 1

Miksa és tá rsa  konyvnyomaa'iaoan éitoraljaujehly.
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