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Hirdetéseket a legjutányosabb árban közlünk

Amidőn az elmúlt év junius 
29-én egy bestiális lelkű ember
nek egymás után kilőtt fegyvergo
lyója a trónörökös párnak nemes 
életét s egy nagy és hatalmas 
birodalomnak békességét rabolta 
el, mindenki tisztában volt azzal, 
hogy közel van az idő, amidőn a 
birodalom minden fegyverbiró 
lérfiának csatasorba kell állania s 
a fegyverek erejével kell majd 
kiküzdenie megérdemelt békés 
fejlődését.

A meggyőződés erejével birt 
föltevés azóta ténnyé változott. 
Alig két hónapra a sarajevói 
gyilkos merénylet után csakugyan 
megdördültek a fegyverek s ma 
már egész Európónak túlnyomó 
része egy iszonyatos lángtenger
nek közepette áll s ez a rémes 
lángtenger fölperzseléssel fenye
geti azokat a kisebb államokat is, 
melyek képesek voltak ebben a 
rettenetes küzdelemben semleges
ségüket biztosítani.

Azonban amennyire erősen 
élt mindannyiunk lelkében az a 
meggyőződés, hogy a béke ellen 
intézett merényletet a fegyverek 
mérkőzésének kell követnie, ép 
pen annyira erős volt az a hitünk 
s bizakodásunk is, hogy a meg
vívandó küzdelem csak a csata
tereken fog áldozatokat kívánni s 
hogy itt, a birodalom belsejében 
minden embernek lelkét az a leg
nemesebb szándék fogja vezérel
ni, hogy egymást lelkesítve és 
támogatva erősebbé tegyük azo
kat, kik a béke áldásaiért kezük
ben fegyverrel küzdenek.

Fájdalom, a háború kitörését 
nem sok időre oly jelenségek kö 
vették, melyek azóta arról szerez
tek kétségtelen bizonyosságot 
hogy ez utóbbi föltevés nem volt 
jámbor óhajtásnál egyéb. Az 
egyéni önzés nem sok ideig vá
ratott magára s alig hogy je
lentkezett, máris annyira elhatal
masodott, hogy kapzsiságában im
már nem ismer határt. Kettős 
hadjárat folyik ma itt, egyik a

csatatereken az életért, a becsü
letért, a másik itt benn az , or
szág belsejében a megélhetésért. 
A külső hadjáratban fegyver 
fegyver ellen küzd, a belső had
járatban azonban a népeknek 
túlnyomó része véd- és fegyver
telen.

Nincs még itt az ideje an
nak, hogy ennek a rettenetes 
belső hadjárat szereplőinek kilé
tét most kutassuk, hogy most ál
lapítsuk meg, hogy kik voltak 
azok, kik a népek százezreinek 
megélhetését szinte lehetetlenné 
tették, akik e rettenetes világhá
borút puszta üzletnek tekintik s 
százezrek nyomorúságának elő
idézése árán éppen a háborút tar
tották alkalmas időnek arra, hogy 
a maguk részére dús vagyont ha
rácsoljanak. Nagyobb és neme
sebb hivatás teljesítése vár ma 
mindannyiunkra, m.nthogy ezeket 
kutassuk. Am a háború befejez
tével kell, hogy elkövetkezzék a 
leszámolás napja s hogy elvegyék 
méltó büntetésüket azok, kik sem 
áldozatot, sem könyörületet nem 
ismerve, csupán és egyedül a sa
ját, önös, egyéni érdeküket szol
gálták. Nem szabad megszűnnünk 
erős hittel remélni, hogy amint a 
harctéren az árulóra, úgy itt a 
polgári életben a háború uzsorá
saira a büntető igazságszolgálta
tásnak sújtó keze és a társada
lomnak megvetése vár.

Felkérjük lapunk tisztelt elő
fizetőit, hogy a február hó végen 
lejárt előfizetési dijat lehetőleg 
postafordultával küldjék be, nehogy 
a lap további szétküldésében aka
dály legyen.

A háború Janus-arca.
Ma már kétségtelenül meg lehet 

állapítani, hogy az arányaibau el
képzelhetetlen világháború a küzdő 
nemzetek között már nemcsak a 
csatatereken folyik, hanem átterjedt 
az országok ágyuszótól mentes hatá
raira és területeire is. S ez a háború 
egészen más hangulatot vált ki 
bennünk, mint az, amely a csata
tereken folyik. Büszkeség fogja el 
lelkünket, amikor rágondoluuk küzdő

csapataink harckészségére s a végső 
győzelembe vetett hitünk, ha nem 
érte volua el miudjárt a háború 
kezdetéu a szilárdság legmagasabb 
fokát, most keméoyedue acéllá.

De ami.yen megnyugvás fog el, 
ha a háború színterére esik pillantá
sunk, épen olyan nyugtalanság száll 
meg, ha i'.t magunk körül széjjel 
nézünk. A nemzet támadd szelleme, 
természetesen, van ma is olyan, mint 
tavaly augusztusban. Az asztala 
azonban nem olyan többé. Egymás 
utáu tűnnek el róla azok a tálak, 
melyek nélkül az életet el sem tudtuk 
képző ni. A drágaság irgalmatlan, 
csontos keze szedegeti el azokat. 
A mindennapi száraz, fekete kenyér 
sincs többó biztonságban. Úgy fordult 
a dolog, hogy villamos Csillár ragyogó 
világosságáért kevesebbet fizet a 
dúsgazdag, mint a fc'dhözragadl 
szegény a petróleumlámpa füstös, 
szemrontó pislákolásáért. Az egy 
szoba-konyha nyomorúságos fűtése 
drágább, mint a nyolcszobás lakas 
középpontból áradó kellemes melege.

Egyáltalán, éppen arra az osz
tályra nehezedik a legiszonyatosub 
bán a dragasag, amely a háborúén 
a legtöbb vert os a legtöbb a dozalot 
hozta. Ahogy az emLer ezt igy 
megállapítja, fogát szívja dühében, 
amikor hozzáfűzni kénytelen : ez 
pedig máskép is lehetne. Mert vau 
még mindenből elég, vau annyi, 
hogy miudenki il ő arbau hozzájut
hasson a szükségeshez. Legalább is 
vau annyink miudeubő1, mint Német
országnak — s mi történik ott, mi 
történik uá.uuk I (Ja a hatóság szeme 
mindenüvé od itapad, az uzsorát 
csirajuban fojtották el, a dragasag 
csak épen auuyira merte a fejet fel
emelni, hogy szerényebben bar, de 
lisstességtSeu élnek mellette. Berlin 
polgármestere büszkén vágja oda a 
világnak, nogy az ö varosában nincsen 
éhes ember.

Nálunk? itt csak fejetlenség és 
kapkodás van, sok szó és kevés 
eredraeny. A mi helyzetünk pl, mar 
egyenesen oiyau, hogy a körü.zárt 
Przemyslben is különb. É elraiszer 
nincs, a mi van, azt mar nem lehet 
pénzén megvenni. Szállítani nem 
lehet, de neiu is engedik. Minden 
jól ellátott beljebb fekvő város ki
mondta a kiviteli tilalmat s a meg
rendelt, ide iráuyitott készletek t

lefoglalta. A vetőmagtól, a rózgálic- 
tól elestünk. De Istenem, minek is 
leírni ezeket, mikor nincs kinek. 
Minek leírni a sóhajtást, amely a 
családapa szivéből felszakadt, ha 
reggel felkel s arra gondol, hogy 
fogja ezt a napot gyermekeivel át
vergődni ?

Minek? Hallhatja uton-utfólen 
akárki.

l e s z  m ár b u rg o n y a .
A gépészmérnök 
krum plit mér.

A jelenkor legkiválóbb 
statisztikai remekműve.

Végre egy valamirevaló, a köz 
érdekét szolgáló hatósági intézke
dés. A .polgármester falrageszokon 
értesíti a város közönségét, hogy 
„bizonyos mennyiségű“ burgonyát 
szerzett be és azt 25 kilónként min
den szerdán és szombaton 12 koro
nás métermázsánkénti ár mellett 
bocsátja a város áruba.

A polgármester által kibocsátott 
falragasz egyébként szószerinti szö
vegében a következő :

ftirdetmény.
Tudomására hozom a közönség

nek, hogy a burgonya szükséglet
fedezésére egy bizonyos mennyiségű 
lett beszerezve.

A kiosztás minden héten szerda 
és szombat délután 3 órától 0 óráig 
a Vörös ökör épületben levő egyik 
utcai bolt helyiségben fog kiszolgál
tatni.

Egyelőre egy család 25 kiló 
burgonyára tarthat igényt. Az erre 
vonatkozó utalvány a nagy város
házán a gépészmérnök által annak 
hivatalos helyiségében (ö számú ajtó) 
lesz készpénz ellenében kiváltandó, 
melynek ellenében fog a burgonya a 
bolt helyiségben kiszolgáltatni.

Figyelmeztetem a közönséget, 
ho^y aki utalványt vált, az a bolt 
helyiségbe megfelelő edényt köteles 
vinni, mert másként a burgonya ki
szolgáltatni nem fog.

Figyelmeztetem a közönséget, 
hogy aki álnév vagy másnak neve 
alatt fog a burgonyából magának ab
ból a *célból kieszközölni, hogy a ha
tóságot félre vezetve több burgo
nyához jusson, annak az utalvány 
kiadása meg fog tagadtatni.

POLENAI GYÓGYVÍZ!
T e r m é sz e te s  é g v é n y e s  sa v a n yu v lz-forrás. K ü lön leges szer  gyom orb a] é s  k ö sz v é n y  e lle n . KitUnd 
IzU, Igen Üdítő á sv á n y v íz . Tejjel v e g y ítv e  a  leg job b  n y á lk a o ld á  szer . Borral v e g y ítv e  a  leg jo b b  frőccs.
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A burgonya ára raétermázsan- 
ként 12 korona. *

Sátoraljaújhely, 1913. raárc. 12.
Székely,

helyettesített polgármester.
Tehát a gépészmérnök, ad majd 

utalványt a burgonyára. Igazi új
helyi intézkedés. Van a városnak 
gazdasági tanácsnoka, gazdasági 
felügyelője, számvevője és pout a 
gépészmérnökre kellett bízni a bur
gonya-utalványok kiállítását. Es ha 
már a krumpli kiméréséhez feltétle
nül mérnöki oklevelet kiváunak, 
miért kellett ép a gépészmérnököt 
kirendelni? Vagy talán a mérleg 
kezelése kívánja meg a gépészmér
nöki qualifikációt ? Ma ez igy foly
tatódik. akkor legközelebb a főjegyző 
fog razziákat tartani, a gazdasági 
tanácsnok fogja a vízvezetéki sőhá- 
lózat kibővítésének terveit készíteni, 
a főmérnök a vágóhídon fog szolgá
latot teljesíteni és a főorvos az ár
vaszéki teendőket fogja ellátni.

Eh az a gyönyörű, zengzetes 
magyar stílus sem mindennapi ára, 
araelylyel a hirdetményt raeyirták. 
Valóságos remekműve az irodalom
nak ez a nehány sor Írás, amelybő 
megtudjuk, hogy a “kiosztás minden 
szerdán és szombaton fo% kiszolgál 
tatniu.

Nem tudjuk, ki fogalmazta ezt 
a stilisztikai remekművet, de az 
tény, hogy az a fő, amelyből ez a 
gyönyörű hirdetmény kipattant, 
megérdemli, hogy aranyba foglalják, 
— forró aranyba.

* Ez az egyetlen mondat, amely 
magyarul hangzik.

Jíaii emlékérem orosz ágyúból.
Az oroszokkal nivott heroikus 

küzdelmünk első nagy diada'at a 
krasniki csatában arattuk. Legendás 
hirü huszárjainkat itt n-v*z,ték e< ei 
lenségeink vörös ördögöknek, itt 
esett birtokunkba először nagyobb- 
mennyiségű hadizsakraány, itt kezd 
tűk meg a hatalmas tu erővel szem
ben győzólmes csatáink egész sorát.

A krasniki csatát a világtörté
nelem nagy és örök em’ékezetü 
csatái közé sorozzák majd a histó- 
rikusok és raig a történelem fólián- 
sain arany betűkkel ragyog a ma 
gyár dicsőség, a jövő kor népei em
léket is kapnak belőle.

Emléket, amelyet a vas elpusz- 
tithatatlanságával, a bronz örökké
valóságával őriz meg uj koroknak 
évezredekig.

A krasniki diadal troftumából 
egy orosz ágyút Őfelsége a király 
az Auguszta-alapnak ajándékozol^ 
hogy veressen belőle „Hadi emlék 
érmeket 1“ Az elzsákmányolt orosz 
ágyút azóta a zólyorabrezói állami 
vasművek öutődéje érmek verésére 
alkalmas formában feldolgozta, le- 
raezelte, bronz-alkatrészeiből pedig a 
körraöcbányai pénzverő hivatal már 
veri, a vaslemezekből is nemsokára 
elkészül az első nagy győzelmi érem.

Pheidon, Argos királya verette 
az első érmet még Krisztus előtt 
7C0 évvel és azóta a torténekmirás 
legbecsesebb segítő forrása lett az 
érem. Piramisok mélyén, görög és 
római temetkező helyeken elterae 
tett világok romjai között talált 
érmek vezették a történelemiről 
helyes nyomra és a nagy' éreragyüj- 
tömények ra^g ma is előszóval hir
detik régmúlt idők nagy eseményeit.

A krasniki diadal érme is méltó 
helyet követel ebben a gyűjtemény
ben, hogy majd akkor, mikor utó
daink előtt az idő ködéből a mai 
nagy ólet-halálharcnak csak kontúrjai 
látszanak, ott legyen az emléket fel
idéző vasba, bronzba öntött irás :

„A krasniki diadalmas csatában 
az oroszoktól elvett ágyúból verette 
az Auguszta-alap 1914—1915.“

Az érem egyik oldalának ugyanis 
ez a felírása, fölötte a megrendit- 
hetetlen erő félelmetes sziinbo’uma: 
az oroszlánfej.

Az érem másik oldala gyönyörű 
művészi relief, mely Murányi Gyula 
szobrászművészünk ihletett alkotása, 
csatajelenetet ábrázol. Egy orosz 
ágyút honvédek, huszárok hősi ro
hammal o fog alnak, tu után elűzték 
az ellenséget.

Az Auguszta-alap bronzból és 
vasból kétféle érmet veretett. A 
uagy érem egy forintos nagyságú, 
a kicsi o.yau, mint a huszkoron»s 
arany pénz. Azért választotta ezektt 
a kis formákat, hogy az orosz ágyú
ból lehető eg minél több érem ke 
rüljön ki és tuiuól többen megsze
rezhessék. Bizottság ellenőrzi, hogy 
csak annyi érmet verjenek, atueny 
nyit az ágyú anyaga szol
gáltat. A bronzból való nagy érem 
ára lü K. á kicsié ö K. A vasból 
való nagy érem 2 K, a kicsi 1 K.

Az érmeket már e hónapban 
forgalomba hozzák és Ujhelybeu is 
vásárolható lesz az Auguszta-alap 
megbízottjainál, aliket annak idején 
meg is nevezünk.

Aki a győzelmi érmet, melyet 
az Auguszt -alap „Hadi emlékérem 
nek“ nevez, megszerzi, ritka becsű 
történelmi emlékhez jut. De ezenkí
vül részt vesz a nagy nemzeti küz 
delemben itthon. Elősegíti azoknak 
a munkáját, akik az ország belső 
izearaái igyekeznek feltartani, fi- 
ér ivei enyhíti a nyomort, értünk 
küzdő, értünk vérző, értünk hősi 
halaiba rohanó testvé reink itthon
hagyott h izzatarlozóikról gondos 
kodik.

Az ágyúból készüit győzelmi 
érmek tejes jövedelme ugyanis 
harctérét) küzdő hőseink családjaié ; 
a háború kevetkeztében itthon iu- 
,-éggel küzdő asszonyoké, gyerme
keké. A jövedelem lő százalékát a 
helyi hadi jótékony bizottságunk 
kapja meg kizárólagosan hadisegély 
coljaira, a többit az Augu-zta-alap 
országos segélyakciójában használja 
fel, az eddig már oly sok elismerést 
érdemlő hazafias formában.

így megy át egy nemes méta 
morfózison az orosz ágyú. Az az 
ágyú, amely eddig aunyi éietet oltott, 
annyi nyomort, szenvedést okozott, 
most expiálja szörnyű bűnét, mert 
úgy lesz rendjén, hogy ugyanannyi 
életet mentsen meg, könnyet törüljön, 
fájdalmat eny hítsen.

Zsidó katonák
farsangja a harctéren.

Eidekes levél jutott ma hozzánk 
amelyet Mocsári Géza, a 10 ik hon
véd gya'ogezred tizedese küldött a 
a harctérről. A levél érdekesen Írja 
le, hogy a frontban levő zsidó ka
tonák hogyan ünnepelték meg a 
farsangot (purimot). A levél e része 
a következő :

„Leírok egy kis érdekes dolgot,

hogy hogyan töltöttük itt a harc
téren a Purira ünnepet."

Itt a harctéren az izraelita fiuk, 
alkalmat kaptunk az ezred paraucs- 
nokságátó1, hogy az úgynevezett 
purira üunep a'kalmából istentiszte
letet taitsunk. Mondhatom, nagy
számban gyűltünk össze zsidó fiuk. 
A tiszteleudő ur, dr. Leraberger na
gyon sz'p istentiszteletet tartott és 
azután egy szép beszédben, termé
szetesen magyar nyelven, tolraá 
csolta a háború eseményeit, esetle 
ges következményeit, szóval egy 
nagyon szép buzdító beszédet tar
tott. Az istentisztelet végeztével mi 
bajtársak egy kis roggelire gyűltünk 
össze egy kis lengyel faluban, ami 
a következő menü mellett fo'yt le; 
Rum, diszuótepertő, komisz kenyér, 
később borjupörKölt, palacsiuta, * na
rancs, füge, különféle cukorka, vé
gül vörös bor, szivar és cigaretta. — 
Ez természetesen nekünk a harcté
ren katonáknak nagyon is fényes 
terítéknek mondható.

O-szegyültünk legalább 50 főbői 
álló bajtársak mind, kik a rajvona!- 
bán küzdünk kedves hazánk előre
haladása és fényes győzelmóérf. A 
mulatság igen vígan folyt és a han- 
gu'at oly kedélyes volt, mintha oda
haza lennénk kedves családunk kö
rében, pedig igen messze vagyunk 
kedveseinktől. A kis Összejövetel 
délután 2 óráig tartott és azután 
mentünk vissza a rajvonalba.

Megjegyzem, a zenéről sem fe 
ledkeztünk m^g. — Ezt a muszka 
ágyuk szolgáltatták, amit mi már 
olyan kedélyesen hallgatunk. így 
van az kedves Katókára, van néha 
a haictéren is kfüélv^s nap, araikor 
az ember elfelejt mindent, ami a 
harctér fáradalmaival jár.

Mocsári Géza
a lOik honvéd gyalogezred tize

dese.

fz állomás
és a nagyközönség.

*
Több belátást ké
rünk a csendőröktől.

*

Mindnyájan tudjuk és elismerjük, 
hogy a vasúti állomásnak a nagy
közönség elől való elzárása helyes 
volt. Ma minden magánérdeknek el 
kell némulnid a közérdek mellett s a 
katonai szempontok mellett a közön
ség minden kényelmi kérdése el
törpül. Azt is csak helyeselhetjük, 
hogy ezeket az intézkedéseket, 
melyek az állomás e’zárására vonat
koznak, szigorúan betartják. S hogy 
most mégis épen az ezeu intézkedések 
által teremtett egy-két. kínos esetre 
mutálunk rá, az nem azt jelenti, 
mintha az eddigi renden változtatást 
óhajtanánk; hanem C3ak arról van 
szó, hogy a foganatosítás mikéntjét 
szeretnék valamivel emberségesebb
nek, belátóbbuak, móltányosabbnak 
látni.

Ilyen kínos esetek pedig olyan
kor merülnek fel, araikor a rendelet 
rideg alkalmazása igazán a legszen
tebb emberi érzéseket sérti s amikor 
nyilvánvaló, hogy egy kis humaniz
mussal a katonai érdekeket is meg 
lehetne védeni s a mellett az igazán 
jogos magánérdeket is ki lehetue 
elégíteni.

Egy konkrét példa azonban 
jobban megvilágítja a helyzetet 
minden okoskodásnál.

Tegnap láttuk az állomáson a 
következő dolgot: Egy vidéki posta
mester jelentkezett az állomás bejá
ratánál álló csendőr-posztnál. Igazolta 
magát, majd felmutatott egy táv
iratot, melyben katona fia  jelzi, hogy 
csapatával délelőtt átutazik az állo
máson; kéri, hogy az apja legyen 
kinnt s adjon át neki bizonyos pénz
összeget, mert szüksége van rá. A 
postamester kérte a csendőrt, hogy 
engedje ki az illető vonathoz a 
perronra, vagy legalább tegye lehe
tővé, hogy a pénzt fiához juttat
hassa.

A felelet a legridegebb e'utasitás 
volt, sőt mikor a szegény apa meg
ismételte a kérést, a csendőr rá
förmedt, hogy azonnal raenjen*|J 
vább.

Egészen igy járt egy helybeli 
ismert po'gár, aki a harctérrj utazó 
öccsét szerette volna még egyszer 
utoljára egy pillanatra látni s neki 
egy üzenetet átadni, de ahelyett, 
hogy kérését teljesítették voIdb, a 
csendőr ugyancsak brutális hangon 
kergette el a bejárattól ós dacára 
mindenféle igazoló iratának, még 
csak meghallgatni sem volt hajlandó.

Igazán nem lehet megérteni, 
micsoda sérelme volna abból a katonai 
érdeknek, ha ilyen esetben kellő 
személyi igazolás és a méltánylandó 
célna k kel lő igazolása után, valakit be- 
bocsátanának, vagy legalább lehetővé 
tennék neki, hogy ha nem is a nyílt 
perrouon, de más helyisógbeu talál* 
kozhassók az átutazó rokonává1. A 
mai időkben sohasem lehet tudni, 
vájjon nem az utolsó találkozástól 
fosztják meg az apát, vagy a testvért.

Az állomáson posztoló csendőrsóg 
felebbvalóinak jóiudu'atába ajánljuk 
ezt a kérd -st, mert biztosan tudjuk, 
hogy egy kis jóakarattal a legszeb
ben el lehet ezt rendezni.

A cirókaófalüi ütközet.
*

A zemp l én i  harcok 
egyik legszebb epizódja.

#
A hivatalos rendeleti közlöny 

egyik legutóbbi, március o-iki száma 
a következő kitüntetéseket közli:

O felsége a király Toms Pál 
lovag őrnagynak, Var&di-Szakmári 
Donát és Neraestóthi Szabi Béla 
kapitányoknak, mindhárman a cs. 
és kir. 12. huszárezredben, az ellen
ség előtt tanúsított hősies viselke
désükért a hadiékitményes katonai 
érdemkeresztet adományozta.

— Mindhárom kitüntetett hu
szártiszt érdemrendjét a cirókaófalüi 
csatatért kapta.

November közepén volt. — 
Akkor törtek be az oroszok 

Uzsoknál másodszor Magyarországba 
s nyomultak rettenetes túlerővel Ho
rnomra felé.

A 12 es huszárok november 15-én 
Nagy-Kemencén voltak még, a stari- 
sambori csata után négy napos pi
henőn, midőn másnap hajnalban 
mar indultak a Cirókavölgyóben az
zal a paranccsal előre, hogy az 
orosz kolosszust minden áron fel kell 
tsrtóztatni, hogy ezáltal a visszavo
nuló osztrák és magyar csapatok 9 

trainjeik zavartalanul elhúzódhas
sanak.
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Nov. 2l-én — szóp hideg nap 
voK, kevés hóval ; — a  huszárok 
hajnalban megszállták a Cirókaófalu 
mellett keletre levő hegyet az or 
szágut közelében.

Pont fél 9 órakor reggel fölvo
nult a z  orosz tüzérség hat ágyúval 
két kilométerre, szemben a huszá
rokkal és tiz perc rau’va eldördült 
a z  első srapnel. A huszárokat elá
rasztották a közéjük belevágó grá
nátok és srapnelek százai.

Egynegyed tiz órakor megkezdte 
a z  orosz gyalogság is ötszörös túle
rővel az általános támadást. Hót szi
bériai lövész-század a frontban, négy 
krimi gyalogszázad jobbról és három 
század balró’; igy indították meg az 
oroszok rettenetes tüzelésüket a hu 
szárok ellen. A huszárok rögtön tü 
zelóssel feleltek s az orosz gránátok, 
srapnelek explodálásának fülsike'itő 
robaja összevegyült az orosz puska
golyók éles sivitásával és a huszár 
karabélyok ropogásává'. A levegő 
telítve volt kénszaggal a felrob 
bánó gránátok lövegeitő1. Az orosz 
lavina pedig se belülijeit és halott
jait hátrahagyva fdfeltartózhatatla- 
nul nyomul előre.

Tiz órakor nemestóthi Szabó 
Béla kapitány jelenti, hogy az oro
szok ötszörös túlereje már csaknem 
elérte a huszárok vonalát; — Gel- 
dern Oszkár főhadnagy telefonon 
továbbítja a jelentést. Őt perc múlva 
beérkezik az újabb parancs: Néhány 
száz lépésnyire visszahúzódni és újra 
felvenni a harcot I — Rettenetes 
feladati A mint valaki a földről 
fölemelkedett, eltalálták; a huszárok 
lépósrőUlópésre húzódtak vissza, 
szakadatlanul tüzelve az oroszokra 
és a  magyar gépfegyverek Elekes 
Gábor kapitány vezénylésével szór
ták szünet nélkül a golyót. 
Délután három óra tájban már le
hetett látni, hogy a parauci telje
sítve vau, az oroszok arcvouala az
nap mar nem tud többé előreha
ladni. Fél négykor rendelték e. 
végre a huszároknak is a viszzavo- 
nulást Homouna irányában. Az oszt
rák és magyar csapatok ez alatt 
szabadon helyet cserélhettek és ei 
vonult sértetlenül az egész Irén 
Délután négy órakor még egy ret
tenetes támadást kellett a huszá 
roknak kivédeui: egy oroszkülönit- 
mónynek sikerült a nagy erdőkön 
át a huszárokat hátulról megkerülni, 
és gyilkos tüzeléssel fogadták a 
viszavonuló hu.zárokat Jármosfalu 
felől. Hegyszakadókokou, vízmosá
sokon keresztültörve verték vissza 
a tizenkettes huszárok ezt a tárna- 
támadást és holtra fáradva, agyon- 
csigázva értek késő este Szinnára, 
a hol az ezred lassan gyülekezett.

A csatatereken maradt nyolc 
tiszt és hatvanhat huszár.

Az ezred másuap, november 
22-én Homonnára ment s azután 
részt vett adiadalmas csatában, hol 
a z  oroszok irtózatosan megverve 
menekültek Bánokig. A 12 es hu
szárezred az I. lovas hadosztály kö
telékében vett részt az üldözésben is 
s egyetlen nap — 490 orosz foglyot 
ejtett.

A néhány nap múlva megjelent 
hadiparancs következőképen emeli 
ki a Nádor huszárok — most 12 sok 
hősi viselkedését: „Kötelességem 
üek tartom a cs. és kir. huszárez
red a  cirókaófalui csatában tanusi.
Ott halálmegvető, hősies viselke

dését még külön is kiemelni ; — az 
ezred dacára a szomszédos csapatok 
visszavocu'ásának hősiesen, az utlsó 
percig helyén maradt s ezáltal a 
többi csapatunk a rendezett vissza
vonulást lehetővé tette. Ezen önfel
áldozó cselekedet a 12. huszárezred
nek nehéz áldozatokba került ugyan 
de a hős tisztek s legénység emléke 
Őrökké élni fog.

H Í R E K .

— Áthelyezés. A in. kir. állam
vasutak igazgatósága Láng hammer 
Ferenc főellenőrt a uagymihAlyi 
ál'omás főnőkét szolgálati érdéiből 
a m. kir. államvasutak kassai főnök
ségéhez ht-lyezte át. Nigymihályi 
állomás főnökké Baitz Sándor :ne- 
zőlaborci főnök neveztetett ki.

— Értesítés. A sátoraljaújhelyi 
orlh. izr. népiskola e hó 14-óu ün
nepelte a március 15-iki nagy nap 
emlékezetét. Az osztálytanító ismer
tető beszéde u au a tanulók haza
fias dalokat énekeltek, B’umenfeld 
László, Groszmann Márton, Kauf- 
mann Dezső, Lieblein Sándor 111. o. 
B umenfe'd Ernő, Groszmann Jenő, 
Róth Lijo3 és Friedmatiu Vi'inos VI. 
o. tanulók pedig hazafias verseket 
szavaltak.

— Lóhere vetőmag A lóhere ve
tési ideje innen onnan bekövetkezik. 
Hogy a vármegye ezirányu szükség 
lété megállapítható legyen, forduljon 
sürgősen a gazdaközönség a Ztm 
plóuvarmegyei m. kir. Gazdasági 
Felügyelőséghez, (Sátoraljaújhely 
KaziüCzy-utca 59. óz.) hol az elő
jegyzést ólorazárolt lóheremagra ab. 
SaU raijaujholy 230 kor., azaz két- 
százhaiminc koronáért métermázsáu- 
ként elfogadják.

€legáns szobát keresek
egy-két napra magános hölgy
nél. Címet „L u p k ow “ jelige 
levélben a kiadóhivatalba kérek

ÜZLETI, GAZDASÁGI ÉS 
PÉNZTÁRI KÖNYVEK
JUTÁNYOS ÁRON 
------- - = =  KAPHATÓK

könyv- és papirkereskedése 
B i l i  Sátoraljaújhely. H B BI

Telefon 10 szöm.

H.
Jó anyák gondolkodnak arról, 

hogy gyermekeik tápláló ée ieletee 
<dei tésztákat kapjanak vacsorára. 
Kevés fáradtsággal, olcsón, kitűnő 
édes tésztákat, késsithétiink Oetker 
fél. pudding-porokkal, melyek kS- 
lönbozök mint pl. vanília, málna, 
mandula, citrom él eeokoládí izek 
ben kaphatók s a kicsinyek által 
ujjongó fogadtatásban részesülnek 
Egy 15 filléres puddingpor sso 
magból fél liter tej, 2 tojás és S 
dg. cukor hozzáadásával kitűnő 
vacsora készíthető 1—6 gyermet 
részére. Minthogy pedig a  puddin- 
gokat gyümölcsízzel, tejföl nélkül 
készítjük, ezen szerek kozzák a 
jóiit valamint a tápértékét.

]Yíai távirataink.
A m in isz tere ln ö k ség  sa jtó o sz tá ly á n a k  h iv a ta lo s  

k ö z lése i.

Győzelmes csata Laborcrévnéí.
Megsemmisült orosz századok.

Budapest, márc. 18.
Az osztrák-magyar vezérkar jelenti :

A K árpátokban a  Laborcrévtöl nyugatra  
fek v ő  m a g a s la to k o n  erő seb b  e lle n s é g e s  
erők  tá m a d á sá t v é r e s  Harc után  a z  e l
le n sé g  n a g y  v e s z te s é g e i  m e lle tt v is sz a 
vertük . E közben  több  e lle n s é g e s  s z á z a 
d ot m eg sem m isíte ttü n k  é p  ig y  m e g se m 
m isü ltek  a z  oroszok  ism é te lt  k ísér lete i 
d é lk e le ti G alíciában, h o g y  tú ln yom ó  
erők  m e g le p e té ssz e r ü  e lő ren y o m u lá sá 
va l á llá sa in k  e g y e s  tá m a szp o n tjá t e lfo g 
la lják . M iközben v issza szo r íto ttu k  e z e k e t  
a  tá m a d á so k a t, m e ly e k  m indenütt e g é s z  
k ö z e l o m lo tta k  ö s s z e  csap ata in k  fü z é 
b en , 2 8 0  em b ert fo g ly u l ejtettü n k .

Az arcvonal többi ré szén  je len tő seb b  
e s e m é n y  n em  történt.

H őfer a ltáb orn agy ,
a vezérkari főnök helyettese.

Orosz hordák pusztításai.
*

E rélyes m eg to r lá s  a  n é m e te k  részérő l.

Berlin, márc 18.
A német nagyvezérkar közli :

A keleti hadszíntéren az oroszok Pissek és Arzyc 
közti, valamint Parasznisztől északkeletre levő 
hadállásaink elleni támadásaikat tegnap is eredmény
telenül folytatták. Szkwatól nyugatra kilencszáz és 
Szkwatol keletre ezer oroszt ejtettünk foglyul és 4 
géppuskát zsákmányoltunk. Olcsó sikerre tettek 
szert orosz népfelkelő hordák, amelyek Ménnél 
irányában Keletporoszország legészakibb csücskébe 
törtek be; fosztogattak, falvakat és birtokokat fel
gyújtottak.

Az általunk elfoglalt orosz terület városaira 
büntetésül nagy kárpótlási összegek fizetését róttuk 
ki. Minden faluért, amelyet ezen hordák német 
területen elhamvasztottak, három falut, vagy bir
tokot fogunk átadni általunk megszállott orosz 
területen lángok martalékául. Mennelben okozott 
minden kárra buwalki és a mi kezünkben levő más 
kormányzdsági székhelyek, orosz kormányzósági 
épületek porrá égetésével fogunk felelni.

Küzdelem a nyugati fronton.
Berlin, máié 18.

A nagy főhadiszállásról hivatalosan jelentik :

A nyugati hadszíntéren a franciáknak Lorettó 
magaslat déli lejtőjén levő hadállásunk ellen intézett 
előretörését visszavertük.

A Champagneban a franciáknak Lemesniltől 
északra ellenünk intézett részleges támadssait ellen
támadásokkal megállítottuk. A franciáknak egy 
tegnap este újra ott megismételt támadását az 
ellenség súlyos veszteségei mellett visszavertük.

Az Argonneokban a harcok tegnap ellanyhul
tak. Francia pilóták Schiettstadt elzászi nyílt városra 
bombákat dobtak, melyek közül csak egy ért el 
eredményt, amely a tanitónőképző intézetbe csapott 
be; két gyermeket megölt és tizet súlyosan meg
sebesített. Feleletül erre ma éjjel Calais várára 
súlyos kalibert! bombákat dobtunk.
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Ajánljuk a t. ópitő, építész ós raászkereskedő 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.

Jjankcgyesülct részvénytársaság 
Zemplén-íaüaméczi mész- és agyagipar

telepe Sátoraljaújhely, 
Sürgönyeim : Bankegyesület. Telefon 32.
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Országos
érdek
hogy az idei termés fényesen sikerüljön, kötelessége 
tehát minden földbirtokosnak a lavaszi vetést ideje
korán kártevések ellen megvédeni. A vetőmagnak el
lenségei : a varjuk, egerek, hangyák és az üszők, melyek 
ellen biztos védelmet nyújt a kitűnő

CORBIN
csáváző-szer, mely 8 év óta bevált, miként azt tudo
mányos intézetek, valamint gyakorlati gazdák alapos 
kísérletei hitelesen bizonyítják. A Corbin nem befolyá
solja a vetőmag csírázó képességét! Búza, rozs, árpa, 
zab, kukorica,, répa, kender, konyhavetemény stb. 
magjainál alkalmazható egyaránt kitűnő eredménnyel. 
A je le n le g  d rága k é k k ö v e i v a ló  csá v á zá s, 
m ely  csak  ü sző k  e lle n  v éd , te lje se n  e l
m aradhat.

Megrendelések idejekorán lehetőleg azonnal esz- 
közlendők, m ért a vasúti szállítás számos vonalon aka
d á lly a l jár.

Rögtön küldünk árajánlatot, (igen egyszerű) haszná
lati utasítást és bizonyitványmásolatokat érdeklődőknek.

Dr.  K E L E T I  és  M U R Á N Y I
v e g y é s z e t i  g y éra  Ú jpesten ,

valamint a főelárusitd:
Ifff. Klein Jakab Sátoraljaújhely

Nincs étvágyam.
a fejem faj, rosszul érzem ma
gara. Ezen rosszuilétnek legin
kább gyomorrontás vagy az 
elégtelenül működő emésztő 

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

X aiser-jéle /odormenta

Hosszabb használat esetén ki
tűnő háziszer étvágytalanság, 
gyomorfájás, fejfájás, gyomor

sütés és szájszag énén.
20 és 40 fii ló reá csomagokban 
kapható: Widder és Kardos 
gyógyszertárában és Hrabéczy 
Kálmán drogériájában Saioralja 
ujhely, Kronovits Miksa gyógy
szertárában Nagymihaly, Fábián 
Arnold gyógyszertárában Ho 
mouna és Hazay Géza gyógy

szertárában Tőkettrebes.

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

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

földi anyagok.
Telephon 22. sz.

Kazinczy-utcza 5 sz. alatt 
az emeleti m áju s hó 1-től,
a földsznti lakás azon n a l 
kiadó.

Bővebbet: Rosenberg 
Sámueiné Kazinczy-utcza 5 sz

Tisztelettel értesítem a m. t. közönséget, hogy a

K l e i n  P á l - f é l e  ü z l e t e t
megvettem, azt azzal szemben levő Rákóczi u. 6. 
számú házba helyeztem át és saját nevem alatt 
tovább vezetem. Amidőn ezt a m. t. hölgy közön
ségnek tudomásása hozom, biztosítom egyúttal 
arról, hogy igyekezni fogok mindenkor a legjobb 
gyártmányú árut a legnagyobb választékban rak
táron tartani. Vevőimet előzékeny és pontos ki
szolgálásról biztosítva vagyok kiváló tisztelettel:

B l u m e n f e l d  J e n ő

X SALQÓTARJANl 
Kőszénhánya Részvénytársulat

széntermékei (szobafütésre és ipari czélokra)

NEUMAN JENŐ cégnél
Sátoraljaújhely

rendelhetők meg. Ugyanott legjobb minó-égü apró és 
durva szemű kétszer mosott kovács szén és koksz 

valamint porosz briket kapható.
Superfosfát-műtrágya Káli só

MODERN Z L E S E S

FI NOM

LEVÉLPAPÍ ROK
egyszerű és elegáns dobozok
ban, sokféle szinárnyalatban, 
legkülönfélébb alakokban és 
------ mindenféle árban

k a p h a t ó k  d ú s a s z t é k b

LANDESMANN MIKSA
könyv- és papirkereskedésében Sátoraljaújhely
a „FELSŐMAGYARORSZÁGI HÍRLAP" kiadóhivatalában.

Marx Email
padlófénymáz

tartósságánál gyor
san száradó képes
ségénél fogva utol
érhetetlen kiváló mi
nőségű padlókence.

Egyedüli raktár Saujhelyben
Ifj. Klein Jakabnál

Menyasszonyi kelengye
bevásárlásnál ajánljuk

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

esmann Miksa

Használjunk
hadisegély

_____________  póstabélyeget.
Nyomatott Landesman Miksa és Társa könyvnyotrdanaban

Császárfürdő r f X T h ,
gyógyhely, a magyar irgalmas rend tulaj
dona. Elsőrangú  kénes hévvizü radioaktv 
győgyforráeal ; m o d o rn  berend ezésű  gőz
fürdő, kényelm es  Iszapfürdők, Iszapboro- 
gatások, uszodák k ü lön  hölgyek  és urak  
részére,  Török-, ktt- és márványfürdők, 
hőlég-, szénsavas- és villamos-vízfür
dők, A fürdő k k i tű n ő  e redm énnyé,  
haszná l ta tnak  főleg csuzos bántalmak- 
nái és idegbajok ellen.  Ivó kúra a lég.  
zőszervek  huru to s  e set e iben  s a l testi  
pangásoknál.  200 kéeyelmes  lakószobái 
Szolid kezelés,  ju tá n y o s  árak.  Gydgy-Í 
és zonodij  nincs.  P ro s p ek tu s t  ingyen  
és bőrmentve  küld

Az igazgatóság

Sátoraljaujehly.
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