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Hirdetéseket a legjutányosabb árban közltlnk

H á b o r ú  é s  i m a
Megértük azt is igaz, vi

lágháború kellett hozzá hogy 
nem állanak elszigetelten a jó ér
zésű lapok, ha imáról kell Írni. 
Feltűnt minden újságolvasónak, 
hogy még a legvallástalanabbnak 
ismert és hirdetett lapok is milyen 
áhítattal kegyeletes hangon írtak 
a hétfői számukban a vasárnapi 
szent jobb körmenetről.

Fel kell jegyeznünk továbbá 
azt is, hogy a háború folytán min 
denesetre megcsökkent főváros 
közönyös népe is milyen belsősé- 
ges buzgalommal ment ki az ut 
cára levett kalappal imádkozni. 
Alig egy évvel ezelőtt a délesti 
harangszóra kalapját leemelő járó
kelőt sok modern hígvelejű lemo 
solyogta. Ma meg mindenki egy 
aránt boldogan konstatálja, hogy 
százezrek imádkoztak fegyvereink 
győzelméért és a magyarok Istene 
ezt a buzgó imát okvetlenül meg 
fogja hallgatni.

Ez az: meg fogja hallgatni a 
jó Isten az imát! Ezt valljuk, ezt 
hisszük rendületlenül. Ugy-e mégis 
van hit mégis van Isten, aki egyet 
len reménységünk s ha van baj, 
akkor az ellenfegyvernél, fizikai 
erőnél hatalmasabb segítségnek 
tartjuk az imát! Amit békében 
bizony sokan még le is mosolyog
nak.

Valóban Isten léte, a vallás, a 
hit mellett hatalmasabb argumen
tum, mint a vasárnapi körmenet, 
mint a világháború megpróbálta
tásai közepette istentfélővé lett 
halandó, mint a bajbajutott ember 
imája nem is volna citálható. 
De mi nem erre a tanúságra 
akarunk rámutatni. Ennek a je
lenségnek van egy olyan konkré
tuma, amely az államéletben fel
tétlenül megszívlelendő.

Kevéssel a világ vérözön ki
törése előtt hazánkban igen erős 
hullámokat vert az a törekvés, 
hogy a vallástanitást az iskolák
ból ki kell küszöbölni. Most pe
dig maga az államhatalom, sőt 
maga a hitetlenek hirdetett sajtó, 
mint örvendetes jelenséget, üd
vözli a tömegimákat, a nyilvá
nos ájtatosságokat, a közkönyör
géseket, az általános vallásossá 
got.

Miért van ez ? Talán mert a 
hit, vallás, ima, áj tatosság rossz, 
ártalmas, gyávaságra, elernyedt- 
segre vezető ? Nem, sőt ellenke
zően. A hivő ember a legjobb 
hazafi, az imádkozó katona a

legbátrabb harcos, az olvasót 
morzsoló katonatiszt a legjobb 
vezető, a vallásos társadalom a 
legedzettebb minden nagy küz
delemre.

Államférfiak ! A háborúnak ezt 
az igazságát Írjátok be a béke

kötés aranykönyvébe is ! A hivő, 
a vallásos, az erkö’csös nemzet
nek van jövője, életereje.

Ezt a jövőt, ezt az életerőt 
kell biztosítani Szent István or
szágának is ! Akkor jöhet ezer 
ellenség is!

most azzal párhuzamosan haladunk 
északnyugati irányban. A viz oly 
csekély, hogy folyton mélységet kell 
mérni.

Hajnali -1 éra. Ebben a másod
percben adja le mindegyik hajó meg
parancsolt célpontjára az első lövést. 
Ugyanazon másodpercben ugranak 
ki ágyaikból az .adriai olasz városok 
békésen szunnyadó lakosai ój pillant
ják meg, rémülettől eltelve az ellen
séges tüzokúdó hajókat.

Az első lövés mar Laláit. A ka
szárnyát dönti halomba a 24 ctn.-es 
grauát. A 30.5 és 24 cm. tornyok 
most már egymás után adják le lö
véseiket és a rémitő koncertbe a 10 
cm.-es ágyuk sorttize is belevegyük 
A parton ptdig egymás után omla
nak össze a vasúti hid és pályatest, 
a cukorgyár, a móló a világitó to
rony és végül a pályaudvar. A hídon 
tppeu egy vonat halad kuresztül, 
mikor egy 30.5-es gráuát belevág. 
Óriási füst és lángoszlopok, légbe 
röpülő hídszerkezet, füiboruló vasúti 
kocsik, csak a lokomotív és egyetlen 
kocsi jut le hihetetlen szerencsével 
a hídról.

Közbe a pályaudvar is lobogó 
lánggal ég. Feladatunkat teljes si
kerrel oldottuk meg. Visszafordulunk 
Az egész bombázás 35 percig tartott.

Öt óra tájban az olasz partok 
felől egy folylon közeledő fekete 
pout tűnik fel a levegőben. Küvid 
idő múlva kivehető távcsövön, hogy 
Harséval léghajó, mely a széltől tá
mogatva óriási gyorsasággal közele
dik. Már szabad szemmel is látható 
a motor kipuffogásáb 51 eredő hosszú 
esik. Lussankint teljesen kibontako
zik. Mar a kormányfelületek is ki
vehetők.

Fél ö. A léghajó kb. 1500 m, 
magasságban pontosan felettünk le
beg. Természetesen erős gépfegyver 
és kézifegyver tüzeléssel fogadjuk, 
ltá sem hederit. Egyszerre csak el
válik két gömbölyű a léghajótól. A 
hajó hihetetlen gyorsasággal változ
tatja irányát. A levegőben erős sus
torgás. Két egymás utáni csobbanás 
és a hajótól jobbra kb. 100 méter
nyire esik a tengerbe két bomba. 
Ekkorára már a közelünkbe érkezik 
a Tegethoíf, moly »Ballonabwehr« 
agyúiból megindítja a tüzelést, mig 
a léggömb felett egy hydroplánunk 
tűnik fel. A Parseval erre visszafor
dul, közben azonban még két hom
bár dob le reánk, melyek szerencsére 
szintén célt tévesztettek.

Ezután akadály nélkül folytattuk 
utunkat, délelőtt 11-kor kiindulási 
helyünkön vetettünk horgonyt,

A kirándulás gyönyörű volt. 
Mindnyájan reméljük, hogy még 8zá«

A z  o l a s z  t e n g e r p a r t  b o m b á z á s a
Ejüy újhelyi haditengerész elbeszélése.

*Egy tengerész naplója* cím
eimmel több ízben közöltünk már 
érdekes ItÍrásokat hadihajóinkról 
és a jelenlegi háborús yoUaélelről, 
amely uaplójegyzeteket egy hadi 
tengerész küldte haza Ujh lyben 
lakó szüleihez, Ezúttal is ak az ő 
levelét közöljük, amely azonban 
most a szokottnál is érdekfeszilőbb, 
mert flottánk május 24-iki nagy
szerű akcióját Írja le teljes részle
tességgel, amelynek a lévé iró a 
•Zrínyi* fedélzetén szemtanúja és 
aktív résztvevője volt. A nagy- 
érdekű lévé! a kővetkező:

Kedves szüleim! Örömmel tu 
dalom, hogy egy rövid, de annál 
eredményesebb olaszországi kirán
dulás után, szereucsésou befutottunk 
a hazai kUölőbe. Végig az egész 
olasz Adria.pártol* ágy udörgésre 
ébredtek az emberek piros pünkösd 
hétfőjének hajnalán. Az ébresztővei, 
melynek nyomán pusztulás és sira
lom támadt, az osztrák-magyar 
f.otta szolgait, harckószségéről már 
az első báberus i apón adva tanú
ságot.

Azouban kezdjük inkább az 
elején.

Teguap, 23-án d. u. 4 órakor 
az egész legénységet sorakoztatták 
a fedélzeten. Parancsnokunk kato
nás, rövid, de é zéstől áthatott be
szédben ismertette a legutóbbi na 
pok eseményeit és érdeméhez ké
pest méltatta az o'aszok viselktdó
sét, egyben közölte, hogy ü  aszor 
szag hadat üzent. Lelkes szavakban 
emlékeztette a legénységet Teget- 
thoff és matrózai hőstettére és azon 
reménnyel fejezte be beszédét, hogy 
ezen hősök méltó utódaiként fogunk 
cselekedni. A válasz szüuui nem 
akaró hurrázás volt,

Este 7 órakor a legénység és 
tisztek lelkes hurrá-kiáltásai között 
futott ki a torpedó fiotilla, hogy át
vizsgálja és megtisztítsa az utat 
előttünk vagyis a csatahajók előtt.

8 órakor futott ki a 12 csatahajó
ból álló flotta a kikötőből.

A legénység a tisztikar példá
jára lelkes hangiratban várta n 
bekövetkezendőket. Gyönyörű hold
világos, vaYdi pünkösdi éjszaka 
volt, a mi vállalkozásunk számára 
tehát nem a legalkalmasabb, mivel 
a hajók messzire láthatók vo'tak.

A tisztek közölték velünk a 
megoldandó feladatot, mely a Brin 
disilől északra eső és az egész ten
gerparton végig vonuló, stratégiai
lag roppant fontos vasúti vonal 
hidjai és állomásai, valamint a ki 
kötői jelző állomások és raktárak 
elpusztításából áiit. A »Z.iuyi» csa
tahajót az Anconától néhány kilo
méterre északra fekvő Senegalia 
vasúti hídjának lerombolásává' bíz
ták meg.

E jel 10 órakor a Szigetvár 
cirkáló egy ellenséges torpedóhajót 
vett észre,^melyre 2—3 lövést lead. 
U;unkát innen kezdve minden za
varó esemény nélkül folytattuk. A 
legénység legnagyobb része, mintha 
csak közönséges kéjutazásról lett 
volna szó, az igazak álmát aludta. 
Mi, kik ébren vártuk az eseménye
ket, élveztük a gyönyörű éjszakát.

A hajók legnagyobb sebességgel 
szelték a habokat, az idő is szinte 
röpült. 2 óra tájban feltűntek Attcoua 
lámpái. Ekkor elváltak az egyes ha
jók és mindegyik kijelölt helyére 
indult. Most már lassabban közeled
tünk a parthoz, melyen előttünk fe
küdt mindjobban és jobban kivehető 
lámpásaival Ancoua és utunk tulaj
donképpeni célja, Senegalia, melyek
nek lakosai mit sem sejtve a feléjük 
közeledő veszedeh raről, talán az ün
nepi mulatozás kellemes fáradságait 
pihenték ki.

Lassan-lassao virradni kezd és 
mind határozottabban válnak ki az 
egyes épületek és műtárgyak kör
vonalai. Pár perccel 4 ói e e ott, már 
teljes napvilágnál a kijelölt távol
ságra közelítettük meg a partot és

tapnnk mai száma 2 oldal.
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mos htaonló mu'ztságban vehetünk 
részt.

Az olaszok pünkösd hétfőjének 
hajnalán megkapták az első ciapást 
melyet Isten segedelmével még na
gyon sok és rájuk nézve fájdalma
sabb fog követni, mig kivívjuk a 
végső gyÖleimet, mert győzuüok 
kell és győzni fogunk.

Minduyájokat csókolja szerető 
fiuk &

H Í R E K .

|  (rój Wolkenstein Oswalő |
A gyászlobogó a bodrogkereszturi 

kastélyon halhatatlanságot hirdet. 
A fekete szövetére kicsurraut vérben 
nemzeii sziuekre törik a napsugár. 
Ha feltekint rá az ősi kastélyból egy 
megtört emberpár, izzó piros-fehér- 
aöld színeket lát hullámzani a fekete 
rúdon.

Mikor pedig leszáll az alkonyat, 
a zászló szinhu lámái beleolvadnak 
abba a hatalmas felhőtömegbe, amely 
osukaseürke hősökből goraolygott föl 
az égre. Izenetet, sóhajt, csendes 
zokogást is visznek a hullámok a 
felhők közó — egy hősnek.

Az a hős a szerb határon for
gatta meg először a kardját még a 
részleges mozgósítás idején. Azóta a 
galíciai harctéren küzdött és ott ki
tüntetésben is részesült. A homonnai 
betörés után egy idúg gyalogos 
módra lövészárkokban volt századi
val. Utóbb mint Verbiodungs-Offizi-r 
működött és egy saját elhatározással 
sikeresen keresztül vitt haditénye 
következtében a vaskeresztes kitün
tetésre volt fűlterjesztve. Majd mikor 
Duklánál Piáth báró, száeadparanca 
noka elesett, 8 keni t a század élére 
é» mint ilyent érte egy hősies ro
hamban Gorlicónól az ellenséges 
golyó.

Wolkensttio Oswa'd gróf hős 
volt; lovának a patkója arany nyo
mokat hagyott a háború történe
tében.

Aa éjszaka leveszi a kastélyról 
a gyászlobogót, Hullámai belemerül 
nek a sötétségbe. Olyankor nincs 
gyásza a háznak : az éjszaka csend
jében meghalljuk a lélek szavát. A 
magábaszállás óraiu felemelő, meg
nyugtató, C:odálatosan szép dolgo 
kát mond a megtört emberpárnak a 
vallás vigaszta'ó ereje:

»Éo is csak annyi időt éltem 
földön, mint ő. Én sokat küzdöttem, 
neki szép fiatalsága volt. Éi a világért 
haltam meg, ő a nemzetéért. Én ki- 
gunyolva, rae<'kinozva, ő büszkén, 
dicsőségesen. Testvérem ő a vér- 
tauuságban. Adjátok őt nekem, kar 

vjiirobs ö'elera helyettetek. Jöjjetek 
hozzám, kik terhelve vág) tok és 
megenyhitlek titeket!*

így beszélt a csend . . .  A könyek 
leszárzdtak -— és a kastély ormán a 
gyasalobogó keresittó változott.

a. á.

— Második kitüntetés. Arabrózy
Györgynek a cs. és kir. 7. huszár
ezred főhadnagyának, aki a háború 
elején signum laudissal lett deko
rálva, a hivatalos lap jun. 1. száma 
szerint a király az ellenséggel szem
ben tanúsított vitéz magatartásáért 
a 3. oszt. katonai érdemkeresztet 
a hadi ékítménnyel adományozta.

Halálozás. Mint részvéttel ér
tesülünk, Zi n n er Mór, a Bodrogközi 
Takarékpénztár vezérigazgatója, Ki- 
rályhelraec társadalmának egyik köz
tiszteletben álló tagja hosszas szen
vedés után az újhelyi Erzsóbet-kór- 
házban elhalt. Az elhunytban Z i n- 
n e r  Heniik sátoraljaújhelyi bauk- 
izazgató bátyját siratja s a haláleset 
kiterjedt rokonságot borított gyászba. 
Temetése vasárnap ment végbe nagy 
részvét mellett.

— Nyilvános köszönet. F. hó
2 án Forstüer Ernő ezredes helybeli 
állomásparancsnok ur az itt átutazó 
szegedi honvéd zenekar által a 
Vadászkürt szállóban hangversenyt 
rendezett s annak tiszta jövedelmét, 
818 koronát a név. zott egylet cél
jaira nekem átadni szíveskedett- Mi
dőn a pénz átvóto ól ezennel elisme
rem egyben Forstnor Ernő ezredes 
urnák és a hangvtrseny sikeres ér
dekében fáradozó tiszt uraknak, va
lamint jótékonyságukért a hangver
senyen fel ül fizetők nők a Vörös Ke
reszt Egylet nevében hálás koszö- 
netemet fejezem ki. Sátoraljaújhely, 
1918. jurim 3. Dókus Gyu'a s. k. 
Vörös Kereszt Egyleti fŐruegbizott 
helyettes.

— A hadikölcsön és az újhelyi 
katonai hatóság U-ndkivüi üdvös és 
okos iulezki dést tett »z újhelyi 
PersonalsammHlhtaiion parancsnok- 
saga a hadi-bölcsön sikere érdeké 
ben, ame'y intézkedés egyben a 
közfelfogásnak is igazságot szolgái 
lat. Ugyanis B a I i g o v i c s őrnagy, 
a nevezett katonai intézmény pa
rancsnoka az intézmény valamennyi 
újhelyi szállítójától bekivánta annak 
hiteles igazolását, hogy az il etők 
minő összeggel járultak hozzá a II. 
magyar hadikö csöu s koréhoz és 
amely szállító a hazával szemben 
kötelességének kellő mértékben 
eleget nem tett, attól a további 
szállítást megvonja. Ezt a póidaadó 
iutózkedésl reméljük, hogy az or
szág összes katonai hatóságai kö
vetni fogják.

A szünidők tartama alatt 
n ém et társa lgásra  és 
kézim unkára ur! leány
kákat elfogad

Dr. Bródyné,
Meczner Gyula-utca 8. sz. a.

Jtfai távirataink.
N á g y  győzelmek az orosz harctéren. 

38,000 fogoly Przmyslnél.

Orosz hadszíntér;
Budapest, jun. 7.

Az oroszok przemysli súlyos vesztesége után az 
orosz hadvezetőség a legutóbbi napokban heves erő
feszítéseket fejtett ki a Pruth-vonalon levő állásaink
é in , hogy Itt erőszakosan áttörjön. Különösen Kolo- 
mea és Detatyn között mindig újabb tömegeket vetett 
az ellenség harcba. Mialatt mindezek az előretörések
Felelői szerkesztő: Landesmann Miksa

Pflanzer-Baltin báró lovassági tábornok hadseregének
szívós vitézségén az oroszok óriási veszteségei mel
lett megtörtek, nyugat felől közeledett a Linsingen tá
bornok vezette szövetséges haderő. Ez tegnap elfog
lalta Kaluszt és az e várostól északra eső vidéket 
és az Zurawnótól északra eső Dnyeszter balparti ma
gaslatokat. A nadvornai Bystryea és a Lomnlcza kö
zött a mi csapataink csatlakoztak a támadáshoz

Przemysltői keletre és Jaroslautól keletre tovább 
harcolunk. Mosciskától északra az ellenségnek Szienia- 
wából ki kellett takarodnia. Az oroszoknak elszigetelt 
erőtlen ellentámadásai összeomlottak.

Przemyslnél junius elseje óta 33.805 hadifogoly ke 
rült a győzők kezére.

Olasz hadszíntér :
A tiroli határterületen tüzérségünk látható eredménnyel 

működött. A karintai határon a Plöeken szorostól ke
letre csapataink tegnap vissza foglalták a Freikofert, 
amelyet az ellenség átmenetileg birtokába vett Km vi
dékén tovább harcolunk. Az Olaszoknak. Krn helysé
get ki kellett Uriteniök. Az Isonzóhoz az ellenség he
lyenként közelebb nyomul

A balkáni hadszíntéren egyesjj határmenti csatáro
zásoktól eltekintve nyugalom van.l

Hőfer a ltá b o rn a g y ,
a vezérkari főnük helyettese

Helyzetünk rendkívül előnyös.
A h a d isa jtó szá llá s  je le n té s e .

A hadisajtószállásrál je lentik: A szövetséges seregek 
centrumának offenzivája a Mosciskától északra levő .terüle
ten ismét igen jelentékenyen előrehaladt. Linsingen hadserege 
a zurawnői hídfő elfoglalása után a Dnjeszter északi part
ján megvetette a lábát. A Pruth-vonalon a Pflanzer-Baltin 
hadseregcsoport az ellenséges előnyomulást sikeresen fel
tartóztatja A helyzetet általában rendkívül előnyösnek lehet 
nevezni. Junius elseje óta a Przemysl körüli csatákban ösz- 
szesen 30000 oroszt fogtunk el. A délnyugati hadszíntéren 
több ránk nézve igen sikeres határharc fo lyt le. Az olaszok 
nagyobb erőkkel lassan az Isonzó felé közelednek.

A németek nagy sikerei
minden hadszíntéren.

Berlin, jun. 7.
A nagy főhadiszállásról hivatalosan jelentik :

Nyugati hadszíntér:
A Lorettó-magaslat keleti lejtőjén a franciák a délutáni 

és esti órákban megújították támadásaikat, melyek füzünk
ben teljesen összeomlottak. Az éj folyamán megkísérelt 
további támadásokat már csirájukban elfojtottuk. Hebuterne- 
tői délkeletre az ellenség ma délelőtt siker nélkül támadott.
A harc ott még nem ért véget. A franciáknak Malin sons 
Tourennetől északnyugatra széles arcvonalban ellenünk 
intézett támadását legnagyobbrészt azonnal visszautasítottuk, 
csak egy helyen jutott el az ellenség legelői levő árkainkig, 
amelyekért még folyik a harc. Vauquoisnál, Varennestől 
délkeletre levő állásunkat tegnap este megtámadták. Bár a 
franciák gyujtóbombákat alkalmaztak, amelyek árkainkat 
könnyen égő folyadékkal árasztották el, nem sikerült az 
ellenségnek állásunkba behatolni. Az ellenség súlyos veszte
sége mellett özönlött vissza árkaiba.

Keleti hadszíntér:
Kursihanytól északra lovasságunk kierőszakolta az át

kelést és délkeleti irányba előretört. A Kurtowyaritől dél
keletre, valamint Sawdynikitői keletre elterülő vidéken tá
madásunk jól haladt előre. Ez alkalommal újból 3340 fogoly 
és 10 géppuska jutott kezünkre. A Njementől délre a folyó 
partját megtisztítottuk az ellenségtől.

Délkeleti hadszíntér:
Przemysl körüli harcoknál 33805 orosz esett fogságba. 

Przemysltői keletre a szövetséges csapatok folytatták sike
res harcaikat és az ellenséget Mosciskától északnyugatra 
Wiszniára vetették vissza.

Linsingen tábornok hadseregének egyes részei Zurawnó- 
nel átlépték a Dnjesztert és rohammal elfoglalták az észak
keleti parton emelkedő magaslatokat. Tovább délre az ü l
dözés a Nowira-Kalusz-Tomaszowcei vonalig ért. A foglyok 
száma itt is 13000-nél magasabbra emelkedett.

Nyomatott Landesmann Miksa és Társa könyvnyomdájában Sátoraljaújhely.
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