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A kiábrándulok.
Hogy lesz Oroszország Se- 

danja, azt még nem tudni, de 
hogy valahol készül ilyesvalami 
lenni, az már nagyon is biztatóan 
valószínű. Megtörtént az, amit az 
ellenségek nem hittek, amit lehe 
tétlennek tartottak, hogy az irtó 
zatos nagyságú orosz einbertö- 
meg ne legyen mind/égig győző 
és letipró a háborúban. Ő<c ma
guk öten, aztán hatan, nem tar
tották magukat annyinak, mint 
az oroszt, ellenben valamennyien 
attól a muszka erőtől vártak min
dent, amit megszámlálhatatlan 
milliókért a fehér cár kormányá
tól bérbe vettek. Az oroszokra 
bízták a Budapestre, Bicsbe, Ber
linbe való bevonulását, hogy az
tán majd ők diktálhassanak bé
keföltételeket. Milyeneket? Bizo
nyára lealázókat, elsősorban a 
monarchia feldarabolását és Né
metország hatalmi, ipari, gazda
sági és kereskedelmi összetörését.

Ma már látják, hogy eze* az 
álmok merészek voltak. Ma már 
nem beszélnek róluk. Nincsenek 
is egészen tisztában mir azzal, 
hogy mit akarnakf de annyit 
már látnak, hogy a helyzetük sú
lyosbodik. Mert abban az eset
ben, ha az orosz haderő moz- 
dulatlatlanságra, eset eg a fegy
veres működés beszüntetésére 
kényszerülne, onnan olyan meny- 
nyiségü csapataink szabadu nak 
fel, amelyek eldöntik a háború 
sorsát francia földön, Belgiumban 
és az olasz határon egyaránt.

Ezek után bizonyára nem 
csoda, ha az ellenséges országok
ban egyre nagyobb a győzelmi, 
diadalmi reményekből való kiáb
rándulás. Oroszországban eddig 
nem akarták összehívni a dunát, 
a kormány minden erre vonatkozó 
kísérletet visszutasitottf most azon
ban maga tudja, hogy a dumát 
összehívja. Most már átszeretné 
rázni a maga válláról a felelős
séget a dumabeli, meglehetősen 
korlátolt jogú népképviseletre s 
annak révén pedig magára a 
népre. Amely eddig csak arra 
volt jó neki, hogy milliószámra 
dobja a harcterekre áldozatul. — 
Hogy mennyi lehet ez a pénzért 
odavetett népanyag, azt biztosan 
nem lehet meg tudni s talán még 
majd a háború után sem mernek 
pozitív számadatokkal előállni. De 
a nagyságáról fogalmit nyújt a 
bajor hivatalos Staatszeitung hír
adása, amely szerint az összes 
harctereken eddig fogságba ke-; 
rült oroszok száma meghaladja a

; másfél milliót. Mennyi lehet ott mi rt kaptam? Örümot fejezte ki a 
' a/- elesett és a hazavitt sebesült a 
hol a togoly ennyi ? S mennyi
lehet az egesz vesztesege az en- 
tente-nak í S hogy mint állhat
nak a franciák es az olaszok, 
arra nézve elég az, hogy azok a 
veszteséglisztákat sem merne ki
adni. Féive, hogy ez által még 
erősebben megcsappan a hábo
rús hangulat a közönségben.

Mert biz az már erősen meg 
csappant az ellenséges országnk- 
ban. Hiába a irázisok, tüzes szó
noklatok, a hangulatok mestrsé- 
ges ébrentartására szolgáló min
den törekvés, ha egyszer a tit
kolt ugyan, de mégis csak kiszi
várgó valódi helyzet reájuk nézve 
elég sötét színezetű tények ezek 
ne* ellene mondanak.

Elaiuit egy éve, hogy a há
ború a belgrádi hadüzenettel meg
indult s ez a súlyos tizenkét hó
nap nagy kiábrándulásokat ho- 
zon ellenségeinknek. Nem osz
tozkodnak mar sem rajtunk, sem 
Németországon, hanem otthon 
osztoznak egymással és vagdal
jak egymás lejéhez a keserű 
szemrehányásokat és vádakat.

trónörökös 
a tizes honvédeknél,

Egy Uj íei tizes houvóduszl a 
mai napún KÜ-dült levőiben irouü- 
rÜKÖtüuk láiogoiasai mondja el a 
tizes huuvt dekliéi, itt közöljük a 
ic-vol közérdekű részleteit :

1915. juiiui 26.
Ismét tuduk valami érdekeset 

írni. E i nem harc, hauem 0  fen 
sége a trónörökös szemléje a tizes 
nuuvédekuól, a rajvonal mögött. 
T guapetőlt kaptam a parancsot, 
hogy őfensége szemléje alkalmával 
az egyik géppuskas osztagomat 
mslybeu orooz géppuskák vaunak, 
mi it kuroziumot, sziuteu latin akarja 
Azonkívül éu vezetem hozzá azo 
sál az emberekei, akik a legutóbbi 
harcok alatt kitdntetták magukat. 
Ezeknek őfensége sajátkezűig fogja 
feltüzni a kitüntetéseket. Mikor a 
sötétség beállI, vigyázva kicausztuuk 
a rajvonalból, hogy a szemle he
lyére jU>suuk.  A szemle a raj vonat 
mögött, nem messze, egy erdőben 
vo.t. Bőszt veitek benne egy zász
lóalj, amely tartalekbau vo.t, az 
UKrainisták egy fóiszázada, az én 
orosz géppusaas-osztagom s a ki
tüntetett emberek.

Mikor mint második osztaghoz, 
hozzam került őfensége, bemutat
koztam. Hosszú ideig beszélgetett 
velem, mindenről kikérdezett, gra 
Ililáit kitüutósemíiez, kérdezte hol,

reményei, hogy újabbat is szerzek 
hozza. Alaposan megnézte az orosz 
osztagot, beszélt az emberekkel vég
telen kedvesei). Mikor a kitünteté
seket fetlüzle, minden ember hős
tettéről iuformáltatta magat, min
den emberhez volt dicsérő szava. A 
végén megelégedését fejezte ki  a 
látottak lelett s llurra ! Éljen ! kí 
jutásaink között eltávozott.

Egy szép nap emlékével tér
tünk vissza a rajvoualba és kút órá
val azutau, hogy szeretett trónörö
kösünkkel álltunk szemben, mar az 
orosszal néztünk farkasszemet. Te
hát ezt is megértem I Nagyon sze
relném ezt személyesen is elmesélni, 
mert vo.lak a szemlének erdekes 
epizódjai is.

Az ukraiuisták közt leányok is 
vaunak. A szemteu kettő vo.t, ezek 
közül mint kiiüutetett az egyik, ki 
hadaprod.eiö.li raugbau vau, sziu 
teu be lett őfenségének mutatva. 
Saegeuy kis leauy, talán az ellen
ség elölt sem drukkolt úgy, miiit 
ezen a napon. Úgy látszott, hogy 
magolja, mit fog moudaui. Hozza 
mar vagy 8  fényképező géppel ott 
al.iuuk es vartui a nagy piílauatoi. 
— De úgy latszik, a fenség nem 
vette észre, vagy nem akarta észre
venni, hogy no, mert erre megjegy
zést utm lett Csak megdicsérte. A 
másik kis leány is dugdosta a uya 
aat ütőre, de mivei uem vo.t szok
nyában, természetesen ntm vette 
eszre más, csak aki ismerte. Így 
tehat a szoknyás hősök vonalán 
nagy volt a csalt das. Eg) ébkéut 
minden a régi, nagy a meleg. Va
dászunk az oroszokra. Mire a galí
ciai bort a pohárba töltjük, aJdigra 
megmelegszik, uem lehetuu-e egy 
kis jeget küideui? Mert utóvégre 
sör is volua, csak amíg hüljük, ad- 
Uig elfogy.

Jtoöi estély.
Az első hadi estélyt — tekin

tettel a nagyszabású műsorra — a 
városi színházban rendezik aug. 17-én 
kedden este 8  órakor. Az estélyt 
hirdető plakátok 1 2 -én jelennek meg 
Az érdeklődők tájékoztatása céljából 
ezúton közli a rendezőség a műsort 
kivonatosan. Az e9tólyt Dók us 
Gyula alispán nyitja meg. Az első 
szára : előképek. Ezután Adélé Ua- 
raerra zongoraművésznő játszik. Se- 
beők Mártha oporaénekosaő egy Grieg 
és egy Bubiustein dalt éneke) s rá
adásul egy opera áriát, Berger Jó- 
zsefnó Kiss József két porapás köl
teményét fogja elmondani, Sokaler 
hegedűművész, ki a múltkori fellé-

póse alkalmával kiforrott raüvésseté- 
vei valósággal elragadta a küzöosá- 
get — egy Kubelik és egy Pagauioi 
dolgot játszik. A műsort a rendezőség 
változatossá kívánván tenni — be
illesztett tehát egy énekes háborús 
jelenetet, amelyben Mattyasovssky 
több ur kíséretével egy aktuális 
gyönyörű dalt fog előadni.

Ezt a számot egy tréfa követi 
(Moluár Ferenciül): Két kis leány 
es egy fiú; Keleti, Badó és Uortvay 
adjak elő. A hangversenyt a négy 
Sebeők nővér: Stidouka, Márta, 
Bózsi és Itus szereplése zárja be — 
előadván két Tarnay dalt és egy 
román müdalt.

A fölötte érdekesnek ígérkező 
hangverseny iránt a közönség köré
ben páratlan érdeklődés nyilvánul.

Az estély jegyeit 12-étől kezdő- 
dőieg a doháuyfőtőzsde fogja áru
sítani.

Hdlyárak: Alsó-, közép és pros- 
ceniura páholy ló korona, a többi 
páholy 14 korona. Fö dsziuten min
den minden hely 3 kor. 50 fillér. 
Karzati ülő 1 kor. Állóhely (30 fillér.

A befolyt tiszta jövedelem egész
ben a megyónkbeli felvidéki ínsége
sek fulsegéiyezósi alapjára fog for- 
dittatui. Tekintve e nemes célt: fe- 
iü fizetéseket köszönettel fogad és 
hirlapilag nyugtáz a rendezőség.

fiz  újhelyi ko/auralom
Séták a piacon.

kapunk mai izA m a 4 oldal. /

Aki életében csak egyszer is 
megfordult az ujheiyi piacon, tú
lontúl tapasztalhatta, hogy a kofák 
oem éppen a legudvariasabb terem
tések. Ahogy azonban mostanában 
bánnak a vevőközönséggel, az a 
legmesszebbmenő jóakarattal sem 
minősítheti udvariatlanságnak, mert 
gorombaságuak is vaskos, arait a 
vásárlókkal szemben megengednek.

Miután pedig a városnak nin
csen és egészen természetszerűleg 
nem is lehet annyira rendőre, hogy 
minden egyes kofa mellé legalább 
egyet-egyet állíthasson, a legtöbb 
úri asszony inkább üres készei 
és kosárral megy haza a pisoról, 
semmint rendőri segítséget vegyen 
igénybe bevásárlásánál. Egyik-másik 
úgy segít magán, hogy az urát 
küldi bevásárolni, vagy legalább is 
elkisérteti magát az urával a piacra 
Dá akár az egyikre, akár a másikra 
nem kapható minden férj. Egyrészt, 
mert a bevásárláshoz egyáltalán 
nem ért, másrészt, mert a legtöbb
nek annyi ráérő idaje nincsen, hogy 
a feleségét a piacra kisérhesse. Ilyen 
körülmények között valóságos roár- 
tiromság piaci fogyasztónak lenni.

Miután nem mindenki hajlandó
n i i i
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csákka macskát vásárolni, van-e va
lamelyes üteme az árusítóra kira
kott tengerinek :

— Teszi le mindjárt ast a ku
koricát, — förmedt rá kofa, — mert 
úgy inegrugoiu, hogy keze-lába 
tűrik I — Mondott, illetve ordított 
a riadtan elsiető asszony után más 
egyebeket is, de eleket nem lehet 
leírni, nem papírra valók.

Máshol meg az egyik úrnő 
igénybe vette a maga igazáért a 
rendőrt, aki annak rendje ős módja 
sserint ős kötelességének megfele
lően megvédte aa uriasszonyt és a
— maximális árakat. Erre mindjárt 
három négy fejkendős asssony ősz- 
scedugta a fejét:

— Persze az urakat megvédi a 
Rendőr, de a magunk fajtájúval nem 
törődik.

Es azután az egyik is tud va
lamit az urak ellen, a másik is. 
Szegény újhelyi urak I Urak, akik
nek nincs házuk, akik egy levélnyi 
petrezselyemzöldjóért is a piacra 
szorulnak. Még őket is leszólják és 
irigylik. őket, akik talán a legjob
ban érzik a rettenetes drágaságot.

De mert hívei vagyunk a de 
mokratikus egyenlőségnek és igaz
ságnak, odafordulunk az izgató kon
tyos csoporthoz :

— Mi sérelem érte magukat?
— Hát . . . hát . . . semmi — 

szabódik az egyik.
— Tőlünk is többet kértek és 

vettek a kofák, mint a maximális 
árat, — mondja a másik.

— Aztán szólt-e a rendőrnek ?
— kiváncsiskoduok.

— Nem ón I
— Hát melyikük fordult már a 

rendőrhöz? — tudakoljuk tovább.
— Én nem I
— Én sem I
Végül kisül, hogy egyik sem. 

De azért szidják az urakat képvi 
selő uruőt, akinek volt annyi bátor 
sága, hogy a rendőrhöz fordu t.

Az egyik árusítónál tojást lát 
tünk. Vagy húsz szép fehér tojás*.

— Hogy ez a tojás?
— Tizenöt fillér darabja I
— Tizenkét fiiér a maximális 

ára — mondjuk nagy bátran.
— Tizenkét fillér a fene! Kü-

löüben nincs eladó tojásom, n  már 
el van adva. Ugy e Böske ? 1 —
fordul a szomszéd kofához.

— El bizony ! E< I
Mikor tiz perccel későbben visz- 

szatértünk ugyanoda, akkor éppen 
alkudott az ál'itólsg eladott tojásra 
egy asszony, aki aztán meg is vette 
darabját tizenöt fillérrel. Nagyon 
örülhetett a vásárnak a vásárló asz- 
szony, mert megelégedett arccal 
sietett tova a tojásaival.

M e g i n d u l
a környékbeli telefon.

Ujhelybő! a vármegye 
terüle tén levő e lő fize tők
kel lehet m ár beszélni.

A háború mindenekelőtt a köz
lekedési eszközöket, továbbá a távol
ságot megszüntető telefont és a 
távirdahivatalokat, a finom mivü, 
különös idegéletet élő huzalokat 
foglalta le magának. Emlékezzünk 
csak arra, araikor az általános moz
gósítás után egyszerre elvágtak 
bennünket, nem lehetett ac inter- 
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urbán telefont igénybe venni, nem 
lehetett táviratozni, mert mindezek 
a modern technikai alkotások a Ica 
♦onaság érdekeit vitték előbbre. 
Eiiente bosszankodtunk, idegesked
tünk, de később lassan beletörődtünk 
ebbe is, mint annyi sok más hasonló 
háborús intézkedésbe. Idestova 
egy éve lesz annak, hogy kivágták 
a polgári társadalom testének egyik 
legérzékenyebb szervét: az inter- 
urbán telefont. A nagy és kiskeres
kedők, a gyárosok és ügynökök 
végtére is természetesnek találták, 
hogy a hadviselés érdeki i előbbre- 
valók. Egy esztendei nélkülözés után, 
most aztán Lm4t visszakapjuk az 
interurbán telefon*.

A kassai posta- és távírda igaz
gatóság értesítése s/.eiint a miniszter 
megengedte, hogy Ujhelyből a kör
nyékbeli telefont ismét igénybe 
lehessen venni az előfizetőknek.

Ez a közlemény bizonyára nagy 
öröm t fog kelteni a kereskedői ós 
más körökben. A posta- és távirda 
igazgatóság egyelőre úgy intézkedett, 
hogy Ujhelyből a zemp lónmegyei 
előfizetőkkel a raigánállomásokró', 
tehát otthonról, az irodákból ós 
lakásokból dijtalai ul lehet beszél
getni.

A szomszédos vármegyékkel is 
nemsokára megindul a telefon 
beszélgetés. Ismét lehet majd fontos 
ügyeket pár perc alatt lebonyolítani, 
ismét gyors és rapid tempóban foly
hat a kereskedői, pénzügyi elet. 
Egyelőre a beszélgetés csupán egy 
vonalon bonyolítható le, a rendes ós 
szokott interurbini beszélgetési dij 
megfizetése ellenében.

Figye műtétjük a közönséget, 
hogy az inti rurbán beszélgetéseket 
lehetőleg a minimumra redukálja, 
mivel a magánbeszélgetésekre csupán 
egy vonal szabad, raig azelőtt több 
vonal állt rendelkezésre. A katonai 
beszélgetőtöket — ami érthető és 
helyes — előbbre teszik, fontosabb
nak idíoő.-íIis és előbb tzek bonyo- 
iitandok le.

Ujhely köztisztaságáról.
Botrányos állapotok két szál
lodában. — A közélelmezés 
javult. — Áru-uzsoráért elzá
rásra ítélt kereskedők. A rend
őrségnél nincs elég munkaerő

Ujhely város közál'apotaiia nézve 
ig* n sok jellemző adatot tartalmaz 
S c h m i d t Lajos rendőrkapitánynak 
a julius havi tűzrendészen viszo
nyokról szóló jelentése, melyet az 
alabbiakbau terjesztett be a város 
tanácsához:

A sztméy és vagyonbiztonság 
ju iusban általában kielégítő vo t. 
Lopás büntette 10, lopás vétsége 24. 
egyéb bűneset és vétség 0  esetben 
fordult elő ; baleset bejelentés jelen
téktelenebb sérülésekről 9, öngyil
kosság 1 törtéut.

A kihágási iktatóba beérkezett 
91 Ugydarab. Mint a közbiztonságot 
veszélyeztető id. gen i letőségü elto- 
loncoltatott és kényszer útlevéllel 
kiutasittatott 37 egyén.

Tűz 1 esetben fordult elő. A 
raáv. fütőház közelében valószínűleg 
mozdonyszikrától egy tefwszáhitó- 
kocsi, melyen 14 hordó benzin gyűl- 
ladt ki és semmist! t mí g. A tüzet a 
városi tűzoltóság íoka izálta.

Közlekedési akadályok elő nem 
fordultak ; az egyesületek működése 
ellen kifogás fel nem merült.

A közélelraezós és piacok javul
tak. Ezidőszeriut tej, vaj, ós tojás
ban mutatkozik nagyobb hiány. 
Szárnyasok nagyobb mennyiségben 
a rendkívüli viszonyokhoz mérten 
szabott tűrhető árban kerültek el
adásra. ^

A közszükségletet képező élelmi 
cikkek aug. hóuapi, illetőleg első 
heti maximális árjegyzéke szerint a 
sertéshús árát 3 K 80 f.-ről, 3 K 40 
f.-re, a disznózsír árát ő K-ról 4 K 
80 f.-re szállítottam le. A marhahús 
árak változatlanul maradtak. Itt meg
jegyzem, hogy a húsfogyasztás annak 
drágasága miatt a minimumra szál
lott. A húsárak csökkenése csak ak
kor lesz elérhető, ha a marha, borjú 
és sertés élősúlya országosan szabá- 
lyoztatni fog.

Az egészségügyi és köztisztasági 
szemléket dr. Szepessy Arnold városi 
főorvossal fokozatosan foganatosítot
tuk és foganatosítjuk. Sajnosán keli 
jelentenem, hogy több közhelyen, 
igy nevezetesen három cukrászmü- 
helyben piszkot találtunk, két szálló- 
dáb n pedig olyan botrányos áüa 
pótról kellett meggyőződoünk, hogy 
a vendégek kevésbé használt ágy
neműit nem mossák ki, hanem raeg- 
nedvesitve lepróselik ós úgy adják 
ismét a veudéguek. Mindezen nem 
tüthető állapotok miatt az illetőket 
érzékenyen megbüntettem és ha jö
vőre a szál ódákban ismét ilyen el
járásnak jönnénk nyomára, a tulaj 
donos ipar és ilalrai rési engt d [ye
nek elvonása iránt fogok intézkidui 
Ezeken kívül közbiztonság elleni ki 
hág«8 miatt többeket megbüntettem. 
Lisztnek a maximális áron tu magas 
árbao való rendszeres árusítása miatt 
egy kereskedőt 5 napi elzárásra és 
2 0 0  kor. pénzbüntetésre, egy keres 
kedőt egy napi elzárásra és 200 K 
pénzbüntetésre Ítéltein. PoKsüto- 
mónynek magasabb árban való áiu- 
sitása miatt, négyen 2 0 — 2 0  I orona 
pénzbüntetést kapta'<.

Minthogy azon kérelmem és elő- 
lerjtszléseiu, hogy a r.;L,dőrkapitáuyi 
á lás betö.tessék és a hivatal keltő 
munkaerővel ellátassék, nem telje 
sittéül*, a hivatali ügymenetben, az 
Ujyek ellátásában és intézésében 
valamint a külső szo’gálatban is visz 
szaesós mutatkozik, a miért a fele
lősséget magamról elhárítom.

Íz  oroszok i  t a j é r r e l i i i E
A második uzsoki betörés a kal- 

raával történt.
Az orosz akkor tudvalevőleg 

csak Fenyvesvölgyig tudott előuyo- 
u u ni, de alig állapodott meg, amint 
mondani szokás : még meg sem me
legedett a községben, felvonultak a 
derék erdélyi bakák — újoncok és 
otyauok, akik már felgyógyu'tak 
első sfcb3sülósükből — és ny omták 
a muszkát visszafelé.

Már túl voltunk llajasdon, Li
getesen, Uzsok alatt.

Uzsok ós Ligetes közt az el
lenséges feleknek előretolt csapata 
hasalt egymással szemben. Fegyve
reik fekete csövei kacérkodtak egy
mással, fejük felett keményen folyt 
a tüzérségi harc, a gyalogos csa
patok feladata csak az volt, hogy

*)Mutatvány Dénes Sándor; „Egy 
k o ni i t á c s i u j s á g i r ó“ c. könvvé-
>ől. / j

I

egymás esetleges előnyoraulásáf 
akadályozzák.

Délutánra hajlott az idő. A de
rék székelyek idegesen tekiutgettek 
hátrafelé : nem hallatszik-e valahon
nan a trénszukér zörgés**, nem jön-e 
a reggel óta várt élelem.

Az oroszok nyugodtan feküd
tek, apatikus nyugalomban : nekik 
nem volt várnivalójuk, az ő Irénjük 
messze van tőlük, azt ugyan hasz
talan várnák, hiába idegeskednének 
miatta. A kárpáti vonalokon meg
szokták már, hogy őket nem keresi 
fel a Irén. Az ő Irénjük a zöldes- 
sárga hátizsákjukban van : egy-egy 
darab lapos, fekete lepény. Z ib-e, 
árpa-e, nem lehet megállapítani, a 
kinézése felől leginkább csokoládé 
lehetne, de ezt a feltevést a lepény 
ize cáfolja.

Még világos nappal volt, a 
kora délutáni szürkület nem is mu
tatkozott. Osztoics főhadnagy lőlá- 
volon kívülre megy a rajvnal rnögó 
szeméhez emeli látcsövét, sietve 
jön vissza és öröm nél jelenti a fi
uknak :

— Jonuek már.
Apró máihás állatokra pakolva 

megérkezett az élelem.
Az oroszok a vendégek láttára 

felkapták a fejüket: erősen figyelni 
keddiek.

A trónkatonók gyorsan kiürí
tették a kosarak tartamát: friss, 
gömbölyű cipókat, bádogdobozos 
konz'rveket és süigősen visszavo
nultak.

Oszloios főhadnagy kiadja a 
parancsot: a 'katonák hasouc-.uszva 
egyenként húzódjanak a mesebeli 
ételhegyhez és miudenik vehet ma
gának két konzervet meg egy ci
pói.

Elsőnek egy Miku nevű sza • 
Kaszvezető indul el. Hatalmas szál 
liu, aki Székely országból került 
Bécsbe, ott Burgzsandir. A háború 
visszaszólította ezredéhez,

Hossiu kezét eíőronyujlva kú
szik Míku és már majdnem eléri a 
Kenyeret, mikor az oroszok hirte
len sortiizet adnak. Fedezékeikbe 
jó mélyen behúzódva ölték a ke
nyeret.

Az orosz golyók fütyülve jöt
tek és nagyokat puffantak a ci
pókban. Miku kénytelen volt visz* 
szavouuni.

Az éhes székelyfiuk irtó dü
hükben már szuronyrohamra ké
szülnek, mert mindjei kísérlet, hogy 
élelemhez jussanak, meghiúsult. Az 
oroszok minden közeledésére lőtték 
a kenyeret,

D j a főnadnagy nem engeddtt 
egy lövést sem leadni.

— Nem szabad vérnek folyni. 
Muszkát fogunk mi ezzel a cipóval 
lövés nélkül is, meglátjátok.

A főhadnagynak volt egy hosz- 
szu hegymászó botja. A nyele jóval 
hosszabb puskánál, a végére egy 
zsákmányolt orosz szurony volt erő 
sitve.

Hátulról óvatosan raegkerü i a 
a kenyérpoziciót és beledőfi a szu
ronyt. Három cipó maradt rajta.

A bakák már kapkodtak a cipó 
után, de a főhadnagy a szurony 
hegyére akasztja egyik cipót a má
sik után és át hajítja —- vagy mint 
székely esen mondják — átgorálja 
az oroszok felé.

Az oroszoknak előbb C9ak a 
szemük raeredezik a csemege felé

II í I
I
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eiutáo ósinélliUI ugrálnak fül és 
elfeledkesve arról, hogy igy kitűnő 
célpontul szolgálnak az ellenségnek 
rohannak, a cipóért.

A székelyek ismét lőni akarnak 
de a főhadnagy nem engedi.

Egy oroszul tudó baka segítsé
gével megindítja a tárgyalásokat a 
muszkával a megadás iránt.

Nem is kellett soká alkudozni, 
három orosz baka feláll, eldobja a 
fegyverét és feltartott kézzel köze
ledik a székelyek felé.

Az egyik, aki németül beszélt, 
jelenti a főhadnagynak :

— Megadjuk magunkat, a töb
biek is két feltétellel. Az eg)in, 
hogy euuüuk adjatok, mert nálunk 
csak nyers hús van. A mezőn fog- 
tuuk egy borju  ̂ annak a húsa. A 
mázik feltétel, hogy rendezzünk 
egy kis közös lövöldözést. Az orosz 
táborban hallaniuk kell, hogy mi 
csak erős harc után adtuk meg ma
gunkat. Ez azért kell, hogy — ha 
majd háború utáu haza szabadul- 
uuk es vizsgalat ele auitanak ben
nünket — hivatkozhassunk arru, 
hogy erősei! védekeztünk.

A feltételeket a mieink elfo
gadtak.

^ A  parlameutairek visszamentek, 
az oroszok leraktak a fegyvert.

A mieink körülvették őket, 
minden második székely baka orosz 
puskát vett a kezébe és elkezdő
dött egy poko i tüzelés: mindeu 
második magyar orosz fegyverrel 
a többi sajátjával.

Messziről — tisztáu meg iehet 
ugyanis külömbözteiui a kétfelé 
fegyver hangjai — azt hittek, hogy 
a két ellenie! elkeseredett vehe
menciával lövöldöz egymásra.

Amint a mieink Ujebb-mjebb 
haladtak a logiyokkal t-gj re liuhu l 
a lövöldözés hangja s mire az or 
szagutrp értek, mar taia.koztak ujubb 
székely fiukkal, akik a nagy lövöl
dözés hallatára bajtars.ik segilescre 
siettek.

Ezek vettek át a/ orosz foglyo 
kát, akiket lent u laborban az egyez
séghez híven megveiidogelu k.

Az oroszok eloszt dión a borny u 
húst és megsütötték. Kaptuk I ózza 
jó fiiss próluntot.

Csak sót nem kap a* , ho ott 
azt is kértek. Dj nem volt kéznél.

Akkor legalább egy-cgy tö tényt 
kértek.

A mieink csodálkozva adták a 
töltényt. Ugyan mire kellhet? Az 
oroszok kiszedték a tö.lényekből a 
golyót és a frissen sült hu->t veknyau 
meghintették puskaporral.

A salétrom szépeu megolvadt a 
husou és megsózta.

A jókedvű magyar bakák ajánl
koztak, hogy szolgálnak a töltényből 
golyóval is a búshoz, de az immár 
legbiztosabb pozícióban — magyar 
fogságban — levő ellenség nem kórt 
belőle.

H Í R E K .

A» ezred ik  b lan k etta
Tegnap érkezett a redakcióba 

a luiniszttroliiüki sajtóiroda ez
redik tavirala. Egy évnek, a tör
ténelem talán legsúlyosabb, leg- 
sor.-dóiuőbb esztendejének a kró
nikája ez az ezer siirgöny-blau- 
kelta. Minden napról kellő-három 
szói rövid, jelentős szavakban. 
Sokszor jelentetlek örömet, dia
dalt, néhányszor gyászt, néha 
szárazok voltak és kérlelhetet
lenek, mint a tények, néha két
ségesek és nehezen kibetüzhetök, 
mint a sorsiuk, sokszor dicsérők 
és magasUalók, amint azt kato
náink megérdemlik, uéha vigasz
talok es megnyugtatók, ahogy 
szükségünk volt ra, de mindig 
bizakodók és sohasem csüggedók.
A Hofer-jeleutósek mindig iga
zak voliak, a tényeket sohasem 
hallgatták el, nem úgy, ruiut az 
áulaut vezérkarok masziagoló 
ói hazug híradásai. És ezt meg 
kell állapitani különösen ma, az 
ezredik távirat után: mind az 
ezernek igaza volt. Minden sza
vuk okos, bölcs és helyes volt. 
Ma amikor jobban áll ügyünk, 
mim a bajterhes tszteudöben, be 
ken vallanunk, hogy szépek vol
tak a diadalok. Egy év alatt 
megtauu tűk áhítattal várni a 
táviratokul, megtanultunk feltét
lenül hinni a mi kitünően mű
ködő vezérkarunknak és megta
nul uk elismerni a masok mun
kája'. Az eziedik távirati blan
ketta után megcsinálhatjuk a 
rezümét: eredményesem dolgoz
tunk.

Uj ügyvéd. Dr. H e 11 i n g e r
ignacz ügyvédi irodáját Sátoralja
újhelyben lvazinczy-utca 3. sz. alatt 
megnyitotta.

— Százezer szalmazsák van rak
táron Győrött a Singer Mór W. özv. 
és Fia cégűéi. A cégérré vonatkozó 
mai számuukbau közölt hirdetésére 
felhívjuk az olvasóink figyelmet.

Használjunk
hadisegély

pósta bélyeget

V a r s ó  e l f o g l a l á s a
Nagy győzelmek a front többi részein is.

Berlin, aug. 5.
A  nagy főhadiszállásról hivatalosan jelentik :
Nyugati hadszíntér:

A Vogézekben Lingekopfon és attól délre a 
harc újra kitört. Egyébként jelentős esemény 
nem történt.

Keleti hadszíntér: «
Kurlandban lovasságunk Genaize, továbbá 

Irshi és Onikehty helységeknél az orosz lovasságot
I

elűzte. Ez alkalommal és a Poniewiectől keletre 
vívott harcokban tegnap és tegnapelőtt 2225 oroszt, 
köztük 2 tisztet elfogtunk.

Scholtz és Gallwitz tábornokok hadseregei 
heves harcok között tovább előnyomulóban vannak 
a Lomza-Osztrow-Viskowi mú'ut felé. Az oroszok
nak az Osztrov-Rozani műut mindkét oldalán 
intézett vitéz és kétségbeesett ellentámadásai 
hatástalanok voltak. 22 tisztet, 4840 embert elfog
tunk és 17 gépfegyvert zsákmányoltunk.

Upót, bajor herceg hadserege tegnap és ma 
éjjel áttörte és elfoglalta Varsó külső és belső 
erődvonalát, ahol orosz utóvédek még szívós 
ellenállást fejtettek ki. A várost csapataink ma 
délelőtt megszállották.

Délkeleti hadszíntér:
Iwangorodnál és ettől északra a helyzet vá.- 

tozatlan. A Felső-Visztula és Búg között az üldözést 
folytatjuk. A Búgtól keletre német lovasság be
vonult Vladimir-Wolynskijbe.

Iv a n g o ro d o t  is e lfo g la ltu k .
Az orosz hadjárat koronája.

Budapest, aug. 2.
Az osztrák-magyar vezérkar jelenti:

Orosz hadszíntér;
A zoknak  a  s ik erek n ek  H osszú so rét, 

a m e ly e k e t  a  s z ö v e ts é g e s e k  a  Dunajec  
m elle tti m ájusi csa ta  ö ta  G alíciában, D él- 
é s  É szak -L en gyelországb an  é s  a  k e le ti 
ten geri tartom án yok b an  k iv ívtak , Iw an -  
gorod  é s  W arsé e lfo g la lá sa  k oron ázta  
m eg . T egnap  a  m i csap ata in k  m e g sz á ll
ták  Iw an gorod ot, m a Lipát bajor herceg  
h a d sereg én ek  n é m e t csap ata i b ev o n u lta k  
O roszlen gyelország  fő v á ro sá b a .

A V isztula é s  Búg k ö zö tt a  s z ö v e ts é 
g e s e k  Ü ldözési harcok k ö zb en  é s z a k  fe lé  
nyom ulnak  e lő re . O sztrák-m agyar lo v a s 
sá g  e lér te  U scilogot, n ém et lo v a ssé g  p e 
dig W ladimir W olinszkyt. E gyéb k én t a  
h e ly ze t vá lto za tla n  m aradt.

Olasz hadszíntér:
A tiroli arcvonalon csak a Kreuzbcrg-nyereg 

vidéken került nagyobb harcokra a sor. A g2. számú 
olasz gyalogezred több zászlóaljának tegnap reggel 
a Kreuzberg nyeregtől északkeletre megkezdett 
támadása véres: n összeomlott. Az ellenség délután 
részben futva a határpontoktól délre fekvő erdőkbe 
vonult vissza. Ezeknek helyzetén egy ellenséges 
zászlóalj délután azzal akart könnyíteni, hogy meg- 
lepetésszerü előretörést kísérelt meg a Seikofel állas 
ellen. Rövid harc után halottakban körülbelül io o  
embert vesztett. A zászlóaljparancsnok és a zászlóalj 
több tisztje elesett. Veszteségeink ezen ütközetben 
csekélyek voltak.

A görzi grófságban az olaszok tegnap [dél óta 
ismét hevesen tüzeltek a doberdói fensikon levő állá
sunk ellen. Az ellenséges gyalogságot, mikor a Sag- 
radótól és Sdtaussinától délre fekvő területről támadó
lag akart előretörni, tüzérségünk összetörje.

H öfer a ltá b o rn a g y ,
a vezérkari főnök helyettese.

/
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T ,Landesmann M. és Társa3
könyvnyomdája, könyv- és papirkereskedése 
S Á TO R A L JA Ú JH E L Y , KAZINCZY-UTCA 5. S2.

Levélpapírok, számlák, fal
ragaszok, meghívók, név
jegyek és egyébb nyomdai 
munkák a legpontosabban és 
Jutányos árban készíttetnek

„F E L S Ő M  A G Y A R 0R S ZÁ Q 1 H ÍR L A P "  KIADÓHIVATALA

u

Tgt.gFows2 Aw io Hirdetések jutányos árban felvétetnek telefonszám io3
Xáritárak, fogolytáborok, fogoly- í
aratók és munkások részére J

szalmazsák, fejvánkos, lepedő, törülköző, J
zsebkendő, vászonöltöny, gyékénypapu- ?
csők, takarók, pokrócok korlátlan mennyiségben W
rendkívül o l c s ó  á r ak  mellett kapható J l

Si nger  Mér W. özv. és Fia
kender- és jutaáruk, linóleum gyári raktára. Perzsa szőnyegek 
k ö z v e tle n  behoza ta la  6 Y Ő R , —  Dr Kovács P á l-u tca  (T e jfe le s -
utca) 1. az. — Sürgönyeim: J U T E S I N G E R  GYŐR.
K eresk ed ők n ek , sz ö v e tk e z e te k n e k , ism ét-

e la d ó k n a k  igen alkalmas és ajánlatos.

^ ^ ^ / S = = = = = ^ t í / 5 = ^ v « ? = = S >  / 5 = S

SALÜÓTAR.IANI 
Kőszénbánya Rész vény társulat

széntermékei (szobafütésre és ipari czélokra)

NEUMAN JENŐ cégnél
Sátoraljaújhely

rendelhetők meg. Ugyanott legjobb m int egü apró és 
durva szemű kétszer mosott kovács szén és koksz 

valamint porosz briket kapható.

Tisztelettel értesítem a m. t. közönséget hogy a

K-lein Fál-íóle fizletet
megvettem, azt azzal szemben levő Rákóczi u. 6. 
számú házba helyeztem át és saját nevem ala't 
tovább vezetem Amidőn ezt a m t hölgy közön 
ségnek tudomásása hozom, biztosítom egyúttal 
arról, hogy igyekezni fogok mindenkor a legjobb 
gyárimányu árut a legnagyobb választékban rak
táron tartani. Vevőimet előzékeny és pontos ki 
szolgálásról biztosítva vagyok kiváló tisztelettel:

13 1 u m e n fe  ld  J e n ő

Ajánljuk a 
vés figyelmébe 
k őmentes

, építő, építész és múszkereskedo urak szi- 
általunk kizárólag fával égetett, teljesen

m

I. rendű darabos meszet,
mely kiadós voltánál fogva az összes hazai termékeket felül
múlja.

Levélbeii megkeresésekre azonnal válaszolunk, távirati 
megrendeléseket elfogadunk.

Bankegyesület részvénytársaság 
Zemplcn-IaSamóczi mész- és agyagipar

telepe Sátoraljaújhely,
Sürgőn) cira : liankegyesület. Telefon 32.

m

m

Superfosfát műtrágya

Fülelői szerkesztő: Landesmann Miksa

I 1
I I  III i

Káli só

Négy, esetleg hat szobás Menyasszonyi kelengye 
lakás Kazinczy-utca 53. szám bevásárlásnál ajánljuk

Szeeó Séndor

Hönsch Dezső.
áruházának nagy fehérnemű osztá
lyát Elsőrangú áruk, olcsó árak.

Nyomatom Landesmann Miksa és Társa könyvnyomdájában Sátoraljaújhely,
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