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A magyar vitézség elismerése.
Nemsokára jubileumot iil a 

magyar nenm i es hu sxüvetsg- 
társai. A veres világháborúnak 
egy éves évfordulóját lógjuk n’.eg-j 
ünnepelni, liálát adván Istennek,1 
hogy feienk nyújtotta a v.dokar 
ját, amikor tengernyi elleu.sé-!
veinkkel küzdöllünk. forró imára lak.tr lenni

e gy.lor.zágnak végtelen síksá
gain, avagy a Dolomitoknak ég g 
tio  sziklatornyai között, avagy az 
A'pe-. k örökös hóme/öin. A ina- 
gy >r virtus akadályt nem ismer. 
Bárhová is vesse a sors a ma
gyar katonát, ő mindenütt első

majd'
ot, ke

digkulcsolt kezekkel fordulunk 
az egek urához, keivén 
isten áldd meg a magyart ! 1 la
sonló lohász lóg fölszallani e na
pon a legelső ember ajakéról, 
mert hü nemzetével együtt lóg 
imádkozni ősz uralkodója i . Az szi 
egy évi gazdag tapasztalatok után 
meg inkább fokozottabb bizalom
mal kezdjük meg a hadjárat tná 
sodik évét, mert mindnyájan at- 
érezzük, hogy az abszolút igaz ag 
a mi oldalunkon van és 1 ogy 
minket megtörni nem lehe

nem i-
a küzdelemben 
nyugszik, inig

és ad- 
* ezt az

elsőbbséget ki nem küzdi magá
nak. A magyar katonát szive, lel
kesedése, a rö .hüz való ragasz
kodás hatalmas érzíie és a 1 >- 
tenb vetett rendületlen hite vi 

még a legrettenetesebb 
:<u tito tűzben i . Előreboctáji
juk, hogy n magyar katona a 
legpuritánabb és legnagyobbfoku 
kötelességérzettől áthatva küzd 
hazájáért és királyért, nem szá
mit jutalomra, mert belső meg
győződésből áldozza föl mindé 

Fölösleges, hogy himnuszokat' nét a szent ügyért. Az elismerés, 
zengjünk a magyar nemzet áldó-iazonban nem veti meg, sőt ha 
zatkészségéről, páratlan v.t; zsé- j lározottan bű zke rá, ha egy-egy 
géről és valóban sorsdöntő szc-j fényes rendjelet tü . föl mellére a 
repléséről, mert hiszen e ténye- j királyi elismerés, 
két ma már letagadni nem lehet.' Minden nemzetnek megvan- 
E rettenetes elet-h dálhorcban J nak a maga sajátos katonai rend- 
csakis igazi értékek kerülhetnek jelei, melyeknek alapításai rend 
felszínre. így kelt szárnyra a ha-'szerint valami nagyobb hadjárat- 
gyományos ősi magyar vitézség ial vagy csatával vannak össze* 
is mely ismét a régi káprázatos függésben. Mát miért keil a világ 
lényében ragyog és glóriás c i'- legelső katonájának, a magyar- 
logásával nemcsak Európát, ha ! nak oly mostoha sorsban lennie, 
nem az egész világot elárasztja. | hogy vitézségét Für T.ipf ikci. 
Ismét hire van a magyarnak, | fdirásu éremmel avagy Verdienst
mint régen a Hunyadiak e* Rí- ' j  dz* ü kérészit 
kóciak korában Ellenfeleink rét-'Vájjon akadálya 
tegve, hü vitéz szöveiségtarsaink | megalapiit )ssé< 
pedig bámulattal, tisztelettel és 
elismeréssel ejtik ki a tnagy >r 
nevet. Azt a mesterségesen Szőt t  
fátyolt, mely nemzetünket a kül
föld elől mindig eltakarta, foszlá
nyokká tépték zét a rettenthe
tetlen magyar vitézek véres szu
ronyai. Szétíoszlott ez a bántó 
köd, amikor megszólallak az 
ágyuk ott északkeleten és teljes 
pompájában jelent meg a ámuló 
világ színe előtt. Hungáriának 
méltósággal teljes alakja, Es az

I m'.ltányuljáw. 
van annak, hogy 

m.igy. r vitéz
ség érem, melyet tulajdonosa a 
diszkrétül alkalmazott magyar 
nemzeti színekkel ékeskedő szala
gon viselhetne. De fölvetődik az 
a termé zetes kérdés is, hogy az 
egyel len magyar rendjel, a S/ent 
István-rend miért i em ndomá- 
nyoztatik egyálta’ában V la ni- 
k' nt a katonai érdemkereszt ed
digi szabályait ts a háború folya
mán változtatták meg és osztot
ták három osztálybi, ugyanígy
meglehetne módosítani ennek az 

a határtalan lelkesedés, mellyel a ! egyetlen magyar rendjelnek az 
magtar nemzet ősz királyának I alapszabályait és megalkotni a 
harci szózatát fogad a, ma a há- j különböző osztályú ImdiékUmé- 
boru második evének küszöbén j nyes Szent lsivin-rend keresztjei*, 
nem hogy csökkent volna, hanem! Vájjon lehet-e nagyobb érdé 
még hatalmasabb lánggal lobog,Tneket szerezni annál, mint a mi
n k  valaha. ilyeneket a mi hős magyar tiszt

A magyar kaidnak harci lel- jeink a veres csata nézőkön kt- 
kesedését leinti nem lehet. Azt j küzdenek Szent István
látni kell ott a helyszínen. A nta- gyár hazájának
gyár katona testtel, szivvel és lé- legméltóbb helyen dtszlene tehát 
lekkel, küzd mindhalálig es egy- ez az egyetlen magyar rendjel a 

helyét Orosz-Imi hőseink mellém bz volna a
-------- ------------------------- napunk mai R á m a  2 oldal.

ősi ma- 
érdekében ? A

I legszebb és legméltóbb elisme
rő se a magyar vitézségnek !

E nagy idők emlékét, mely.k- 
ben oly tengernyi magyar vér 
íolyt királyért, hazáért, igazság
ért é.s kultúráért, okvetlnül meg 
kell Örökíteni. Egy uj rendjelet, 
egy uj jelvényt gondolunk, mely 
nek alapítása a mai nagy napok 
példátlan küzdelmeiben gyöke 
réznek. Egy speciálisan magyar 
rendjelet látunk m igunk előtt, 
olyasvalamit, mint az 1813-ban 
alapított német vaskert szí. Hir
desse az utókornak is e jelvény 
hogy mily hősiességgel küzdöt
tek e nemzet fiai 1914-ben és 
1915-ben! Csak emlékezzünk 
vissz i, hogy micsoda lelkesedést 
keltett egész Németországban, a 
mikor a múlt év augusztus hónap 
ö-.n Vilmos császár ismét életbe 
léptette a háború idejérz az ősi 
vaskt resztet. Legyen tehát végre 
enn ik a vitéz magyar nemzetnek 
is egy olyan szent jelvénye, mely
hez a magyar virtusnak összes 
ragyogó tettei hozzá fűződnek 
hogy a jövendő generáció majd 
egykoron (adja Isten, hogy minél 
későbbén) hasonló lelkesedéssel 
üdvözölhesse ennek a szent jel 
vénynek újbóli életbelép etését, 
miként a németek a vaskereszt 
fóliám adását ünnepelték immáron 
már harmadszor.

I ten segítségével talán már 
mégis egyre jobb .n közele Ilink 
a háború végéhez, mely alkalom
ból ismét egy uj kérdés vár 
megoldásra, mely a feni tárgyal
takkal szoros kapcsolatban van. 
Ugyanis a háború végével min
denki, ki abban részt vett, meg
kapja azt a hadiérmet, melyet 
királyunk 1. Ferenc József 1873 
bán al ipitott huszonötéves jube- 
liurna alkalmából. Ez az eddigi 
hadiérem szinten német felirásu 
es tekele sárga szalagon viselik. 
Mily szép és magasztos dolog 
volna, ha e történelmi nagy idők 
emlékére egy uj hadiérmet ala 
pitanának oly módon, hogy ebben 
az éremben a magyar nemzet 
jogo* kívánságai is kilcjezésre 
jutnának. A fölirá a ennek az 
eremnek legyen magyar és né
met A s/a'agja pedig mindkét 
államnak szinti1 ől legyen össze* 
kombinálva. Hiszen ott harcoltak 
velünk együtt a Kárpátokban 
Aus/tria népei és viszont a ma 
gyár nemzet fiai meg ott küzde
nek most az osztrák-olasz ha
táron.

aránt megállja

H Í R E K .

H olnapután
csütört’Aün d' uUn 3 ómkor 

Esz a plébánia-tompomban uz 
orgo luhangv. rseny. A kassai egy- 
htz-uugyn áld izatos buzga'rou 
püspöke, aki nemcsak az orszá
gos m rotii sárosi segéyakció 
kezde nényezője, hanem az egész 
háborusujtott felvidék nyomorá
nak enyhítésére siet, úgy iatéz- 
ke.ddt', hogy u llemarka művészi 
tounir-e városunkban is tartson 
ogy hangversenyt és annak jöve
delme a fe'sősompléni segítő moz
galom alapjához c atoltassók.

Akí a hangversenynek ezzel a 
humánus céljával tisztában van, 
hz nem mirad ist el ró a, még ha 
különben az a zene iráni uem is 
érdeklődik.

Hi-zeii a zene, amely nyo
mor.' etiyl i:, már elsősorban uem 
is ruiiv szét, hanem inkább szere
tői. Es hi akarná elzárni a lelkét 
a K2< retet beáramlásától ? Bach 
u klasszikusok klasszikusa — ós 
meglátja mindenki, aki ott lesz a 
hangversenyen, hogy úgy át fogja 
érteni *’s érezni az mu
zsikáját, mintha ogy bús magyar 
uütát hallgatna. A szeretet nagy 
unitóm ster. Z meértőkkó leszünk 
a s?ivünk jogán.

A háború ekéje fogókonyoyá 
tette a lelkünket minden bunyó
méra. Milyen szívesen látott vén
ei ég i*>sz ott a szeretet— küönüsen 
ha müv szi köntösben jöq, kottára 
sz dve. Tón kn-j-uj toll fö dünk ér- 
clek• h n próbáljuk meg sz embe
riség közkincst bő1, a művészetből 
kiköveteli.i a magunk részét. 
Ádo at ez? N.m-e inkább az az 
áldozat, ha megfosztjuk magunkat 
a müvészeUi) ujtotta nagyszerű 
lelki élményektől ?

1H majd megszólal as orgona, 
meg a vitéz 34-esek zenesara — 
akkor fogjuk látni, hogy uem ál
dó uik,  hanem élvezünk ember
társainkért ; élvezzük a felemelő 
érzést, amit a művészet, háza
stól etet oh jótékonyság egymással 
társulva az tpró érdekeken rágódó, 
földhüzkötött, beporosodott lelkű 
ember jek nyújthat.

A háború rémségei lesújtanak. 
Jön a művészet értünk : szálljunk 
szárnyain ogy szebb vi'égba 1

a. i.

— A városi moziban holnap
szerdán lesz a legközelebbi elő
adás, arai'-orra az igazgatóság ismét 
/kiváló műsort állított össze.______
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— Jötékonycélu egyházi hangver 
Mily. A A kassai katli. patronált* 
egyesület dr. Fiacher-Colbriu Ágost 
kassai püspök, a kassai kath. Pat- 
rooage egyesület elnöke, Hadli lm- 
róoó ikltáboroagyntS a kassai kath. 
patro^age egyesület elnöknoje, Meoz- 
ner Qyuia Zempl^nvár negye főis
pánja óf Pőkus Gyu't Z rupléuvúr- 
inegye alispánja ví-doöasége me - áru itőkná! 
lett folyó óvi julius 2 2 -án, csütörtö
kön d. u. 3 órakor az újhelyi róni. 
kath. plébániai templomban egyházi jegy ára: ülőhely 2 lorona,

A hazafias, nemzetmentő célra fe
lül fizetéseket há'ás köszönettel fo
gad és hirlapilag nyugtáz a kassai 
kath. patronage egyesület elnöksége, 
részben a kassai kath. patronage 
e .yesülétnek a Imiiárvák megmen
té indított aVciój* jivára fór- 
elit ja. A maga* művészi szinvona’on 
áH:> hang versen v műsora u j *gye!- 

120 fi l-'rért kiipható. A 
hangversenyen a 34. gyalogezred 
zenekara h k őzre működik. Belépti

Döntő események az orosz harctéren.

hangversenyt rendez, melynek hely 1 kor. Jegyek kaphutók
álló-
(Juj

▼ételét felerészben a zemplénváriue- dits nővérek tőzsdéjében, Lővy A<lo f 
gyei háhorusujtotta ínségesek, fele- és Szabó Pál könvvkeresked'Kében.

fiz oroszok megkezdték az általános visszavonulást.
HiH íi Jui. 19.

Az osztrák-magyar vezérkar jelen ' :
Orosz hadszíntér:

A szövetségesek offenzivája Lengyelországban és Wolhiniá- 
ban tegnap továbbfolyt.

A Visztulától nyugatra az llzenkánál harcolnak, llzától nyu
gatra az osztrák-magyar csapatok elfoglaltak uéfcány ellenséges 
állást. Krasznoszlawtól nyugatra emelkedő magaslatokon német 
csapatok kemény harcok között diadalmasan nyomultak előre 
Kierb eszow^ és Grabowiec között az osztrák-magyar ezredek 
a német erőkhöz a Wolicán keresztül heves küzdelemben meg
nyitottak az utat az ellenséges magaslati állásokba. Itt 3000 fo
goly jutott vitézeink kezére. Sokaitól északkeletre és délkeletre 
változó harcok után északmorvaországi, sziléziai és nyugatgali- 
ciai Landwehr a Búg keleti partján megvetette iábát. Kirchbach 
lovassági tábornok parancsnoksága alatt álló erőink itt 1 2  tisz
tet és 1700 főnyi legénységet elfogtak és 5 géppuskát zsákmá
nyoltak. Azon sikerek, amelyeket a szövetségesek ilyenképen 
18-án az egész arcvonalon kivívtak, megrendítették az ellenség 
ellentálló erejét. Bár az oroszok a legutóbbi napokban minden 
elérhető” erősítéseiket harcba vontak, nem tudtak tovább helyt 
állni és 18-ról 19-re virradó éjjelen az egész arcvonalon meg
kezdték a visszavonulást és a győzelmes szövetséges seregeknek 
átengedték a harc mezejét.

Keletgaliciában a helyzet általánosságkan változatlan ma
radt. A Dnyeszter frontunk csak Zalescycitol lefelé volt ismé
telten makacs ellenséges támadások célpontja. Az oroszok 7—8 
sorban nyomultak előre. A első sor láiszólag fegyvertelen volt 
és mintha megakarná magát adni, felemelt kézzel közeledett. 
Az ellenséges támadás tüzünkben borzalmas veszteségek mel
lett összeomlott. Magától érthető, hogy — amint ezt üy körül
mények között a jövőben is tenni főműk a látszólag fegy
vertelen támadókra tüzeltünk
Délnyugati hadszíntér:

A görzi grófságban tegnap nagyobb harcok kezdődtek. Az 
olasz tüzérség korán reggel mindentéle kaliberű ágyúival meg
kezdte a tüzelést a doberdói fensik széle és a görzi hídfő ellen. 
A tüzelés hevessége delben a legmagasabb fokul érte el, ekkor 
az erős gyalogság a fensik egesz széle ellen támadásra indult. 
Makacs s az éjszakán át is taitó, több Ízben kézi tusára menő 
harcokban csapatainknak sikerült az olaszokat, akik helyenkint 
legelöl lévő árkainkat elérték mindenütt visszaverni, mozsaraink 
öt nehéz üteget elhallgatottak. Ma reggel a harc újra megindult. 
Most is visszautasítottuk, a görzi hintő ellen intézett elszigetelt 
ellenséges előretöréseket. A középső Isonzónál a Krn területen 
és a karintai haláron az olaszok élénk tüzérségi tevékenységet 
fejtettek ki, mely részben éjjel is tartott.

A tiroli határterületen több törzszászlóaljnak támadását az 
Eisenreich tornyon, a Pfan csúcson és a Filmsor tetőn fekvő 
magaslati állásunk ellen a Kreuzberg nyeregtől északkeletre visz- 
szavértük Schlüder bak vidékén egyik gyenge oszlopunk kiürí
tette előretolt állását. Déltirolban a harcok tovább folynak. 
Külünös dicséret illeti határerődeink derék védőit, akik ezen 
védbástyákon az ellenséges tűznek hősiesen ellenállnak.

A Giuseppe Garibaldi eísiiiyes^tése.
Tegnap reggel Ragusa, Vecchio és Gravosa előtt 

összesen 8 olasz cirkáló és 12 torpedóhajó jelent meg 
és a vasútra a gravosai pályaudvarra, néhány hely
ségre, valamint a Ragusánál és Vecchienáí emelkedő 
magaslatokra megkezdte a tüzelést, összesen mintegy 
ezer lövést tett. Néhány magánépület kissé meg
sérült, emberéletben nem esett kár, sebesültünk nem 
volt. A Giuseppe Garibaldinak már jelentett megtor
pedózása reggel 5 óra 48 perckor történt, mire az 
olasz hajóraj parti vizeinket sietve elhagyta.

Hőfer altábornagy.

Berlin, jul. 19.
A nagy főhadiszállásról hivatalosan jelentik :
Nyugati hadszíntér:

Souchez vidékén, ahol a nap aránylag nyugodtan 
telt el, éjjel élénkebb volt a harci tevékenység. A franciák
nak Souchez ellen intézett támadását visszavertük, az ellenség
nek ettől délre megkísérelt támadásait tüzünk megakadá
lyozta. Az Oise és Argonneok közti arcvonalon többszörös 
élénk tüzérségi és aknaharcok voltak. Az argonnei erdőség
ben az ellenség jelentőség nélküli gyenge támadásokat 
kísérelt meg. A Maas magaslatokon, Les Epargestől és a 
Trancheetől délnyugatra váltakozó módon tovább harcolunk. 
A franciák a folyó hó tizenhetedikén elért kis előnyöket újból 
elvesztették, három tiszt és háromszáz főnyi legénység 
jutott fogságunkba.

Keleti hadszíntér:
Német csapatok Tuchumot és Schuchstot elfoglalták, 

VVindaut megszállottuk, az Al-Auznál megvert ellenség 
üldözése közben tegnap elértük a Hofzumberge körül és az 
attól északra elterülő vidéket. Mitautól nyugatra az ellenség 
tartja egyik előre elkészített állást. Popeljanytól és Kurschany- 
tól keletre harcolunk. A Pissa és a Szkva között az oroszok 
állásaikat, amelyeket többszörösen áttörtünk, kiürítették és a 
Narew felé visszavonultak, itt harcoló német tartalékos és 
Landwehr csapatok kedvezőtlen erdős és mocsaras vidéken 
kiváló teljesítményeket értek el. Gallwitz tábornok hadserege 
tovább előrenyomult, ezen hadsereg most a maga teljessé
gében Osztrolenka Nowogeorgiewsktől délnyugatra a Narew 
vonalon áll, ahol az oroszok erősségeikben és hídfőikben 
nem találtak védelmet, a Narewen át máris visszavonultak. 
A foglyok száma itt 101 lisztre és 28660 főnyi legénységre 
emelkedett Lengyelországban és a Visztulától és Pilicától 
nyugatra az oroszok továbbra is visszavonulnak kelet felé

Délkeleti hadszíntér:
Az ellenség, amelyet julius 17-ikén a Siennotól dél

nyugatra elterülő vidéken Woyrsch vezérezredes hadserege 
megvert, az llzanka szakasz mögött előre elkészített állásai
ban kísérli meg az üldözést megállítani. Az ellenség elő
állásait Ciepilow mellett a vitéz sziléziai Landwehr már 
tegnap délután rohammal elfoglalta, ugyanezek a csapaiok 
éjjel behatoltak az említett előállások illegett fekvő ellenséges 
főállásba, hasonlókép inogni kezd az ellenség vonala Kasa- 
novvnál és Baranownál. A dönlés küszöbön áll. A Felső- 
Visztula és a Búg között a Mackensen tábornagy fő
parancsnoksága alatt álló szövetséges hadseregek harca 
egész napon át lankadatlan hevességgel folyt. Pilaszkowice- 
Krasznosztawnál, ahol a német csapatok áttörtek, az oroszok 
a legkétségbeesettebb erőfeszítéssel iparkodtak a vereséget 
elhárítani. Egyik érintetlen gárdahadosztályukat harcba 
vetették, de csapataink ezt is megverték, tovább keletre, 
egészen Grabowice környékéig osztrák-magyar és néniét 
csapatok kierőszakolták az átkelést a Pilicán. Sokai mellett 
és attól északra osztrák-magyar csapatok előrenyomultak, 
ezeknek a sikereknek kényszerítő hatása alatt az ellenség a 
Visztula és Búg közötti egész arcvonalon visszavonult. Az 
ellenség ellenlábast még csak Krasznosztawtól nyugatra kí
sérel meg, azon a helyen, ahol áttörtünk, az oroszok súlyos 
vereséget szenvedtek A német csapatok és az Arz altábornagy 
parancsnoksága alatt küzdő hadtest csupán julius 16 és 
18-ika között 16350 embert elfogtak és 23 géppuskát zsák
mányoltak. írásbeli parancsot találtunk, amely szerint az 
ellenséges hadvezetőség el volt tökélve, hogy veszteségeire 
való minden tekintet nélkül a végsőkig tartja az áltatunk 
immár elfoglalt állásokat.

MEGHÍVÓ.

A sátoraljaújhelyi „Hangya11 fogyasztási szö
vetkezet alakuló közgyűlését folyó hó 22-én, 
csütörtökön délután 6 órakor fogja megtartani a 
„Hangya11 kirendeltség épületében (Mező-utca).

Kérjük a szövetkezet tisztelt tagjait, hogy a 
gyűlésen minél számosabban megjelenni szives* 
kedjenek.

„Hangya1* kirendeltség.

Felelős szerkesztő: Landcsmann Miksa
// /

Nyomatott Landesmann Miksa és Társa könyvnyomdájában Sátoraljaújhely.
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