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Kutusov.
A jó öreg Kutusovra mind

nyájan emlékezünk ugy-e, akik 
olvastuk a Háború és béké-t ? 
Tols toj látható örömmel rajzolja 
meg a derék öreg muszka ké
pét, aki rágyújtotta Moszkvát Na
póleonra, ahogy a közhit tartja. 
A hadtörténelem ugyan másképp 
tudja a dolgot és Tolsztoj is 
másképp tudja. Az öreg Kutusov 
azért volt nagy hadvezér, mert 
megtudta verni Napóleont Boro- 
dinónál is, meg Szmolenszknál is. 
De nevezetessé nem ez tette, 
hanem az, hogy amerre futott a 
franciák elől, mindenütt fölégette 
a saját hazáját és vadonná tett 
óriás térségeken az éhhalálba 
csalogatta maga után Napóleon 
veteránjait. Annak a híres nótá
nak, amelyik úgy kezdődik, hogy 
„már siess hazádba vissza vert 
seregem*', tulajdonkeppen Ku u 
sov az értelmi szerzője, akiből 
szmolensíki herceg lett 1812 után. 
(Oroszországban a hadvezérből 
vagy herceg lesz, föl akasztják; 
a szanatórium és penzió ő náluk 
nincs bevezetve.)

Hát ez a jó öreg Kutusov 
pár hét óta cserebogár módjára 
foroghat a sírjában, mert bor
zasztó sokat emlegetik. Miklós 
nagyherceg úgy indult neki a 
háborúnak, mintha N ipoleon lett 
volna az ideálja és úgy végzi be, 
mintha Kutusovnak az inasa volna 
Fölégeti a hazáját a sarkában 
levő németek előtt és esküszik 
rá, hogy a maga jószántából sza
lad. Azzal a kimondott szádékkal, 
hogy vad sivatagokon át bele 
rángassa őket az éhhalálba, a 
Pripet mocsaraiba, az orosz télbe. 
Éppen mint Kutusov Napóleont.

Nem valószínű, hogy a maga 
fajtáját el tudná bolonditani az 
orosz hadvezér, de nálunk van
nak ijedt lelkek, akiknek vacog a 
foga arra gogdolatra, hogy megint 
mog fog ismétlődni a Napóleon 
tragédiája. Ezeknek a kedvéért 
érdemen ti özemébe nézni a Ku
tusov hazajáró lelkének.

Mindenek előli azzal leli tisz- 
tábao lenni, hogy még ma se 
vagyunk vele Moztáb.m, Kutusov 
volt-e a gyujiogaló, vagy az orosz 
barbárság. Mert az, amit most a: 
ő rendszerének neveznek, sokka 
régibb ő nála. Ezt a rendsrr t  
már a görögök is barbár ha To
kozásának nevezték. Ezzel gy5:te 
meg a szkitha Tomyris király dó a 
perzsákat már a történelem ín 
nalán. A mongolok is uzo.i  tik 
ezt a módszert s nyilván ór.K. te

a szvitha-mongol keveredésből 
való orosz szlávság. Erős a gyanú, 
hogy a Kutusov nevéhez lüződő 
gyújtogatás nem tervszerű volt, 
hanem ösztönszerü. Olyan, mint 
Varsó lövetése, vagy Riga tervbe 
vett elpusztítása. Nem stratégia 
ez, hanem a szláv düh és rom
boló ösztön.

Mindegy az, ha sikerre vezet, 
— veti ellen a rémlátás. De csak 
az abszolút érselmetlenség hiheti, 
hogy sikerre vezet. Kutusov óta 
száz esztendő telt el s bizonyos, 
hogy ma már Kutusov is rendszert 
változtatott volna. Ami akkor 
zsenialitás számba mehetett, az ma 
barbárság. Ha neki lett volna 
Visztula frontja, Narev-frontja, vár
háromszöge és vái négyszöge, egész 
bizonyos, hogy nem futott volna 
el Napóleon elől. S ha Napóleon
nak vasutjai és automobiljai lettek 
volna, ha olyan trénjei lettek 
volna, mint a németeknek van, 
ha olyan utászai és hidászai lettek 
volna, egész bizonyos, hogy nem 
járt volna úgy, mint ahogy járt. 
Hanem verte volna az oroszt, 
ameddig neki jól esik és kergette 
volna addig, ameddig akarja, mint 
most Hindenburg és Mackensen 
teszi.

J f l
Közélelmezési kérdések.

Vármegyénk törvény hatósági bi
zottsága csütörtökön délelőtt rend 
kívüli közgyűlést tartott, amelyen 
több fontos tárgy került megvitatás 
alá; elsősorban a vármegye kőzélel- 
mezósének kérdése, az összlakosság 
ellátásának az uj termésből való biz 
tosilása a minisztériumnak az uj Gr 
més értékesítéséről kiadott rendeleté 
alapján.

A közgyűlést, amely délelőtt 10 
óra tájban kezdődött, az állandó vá
lasztmány tanácskozása előzte meg 
s az érdemleges tárgyalások és meg
beszélések tu ajdouképeu ez alka
lommal hangzónak el, amennyiben 
a közgyűlés egyhangú ag s nagyobb
részt vita nélkül hozzájárul az ál- 
zoos vajaiztajány bao a após és be-

ható megbeszélés alapján kialakul 
» a kc.i.eyüJé*Qrk e fogadásra ajánlott! lelkesedéssel fogadta

annak megállapítása, hogy a várme
gye termése fedezi-e az összlakosság 
szükségletét, vagy esetleg van-e hi
ány, vagy felesleg ; és ehhez képest 
szükséges-e a kivitel korlátozását 
szorgalmazni a kormúnyuá1.

ügy a főispán, mint az alispán, 
de a többi felszólalók is, — így 
D ó k u s Ernő, S z a b ó  Sándor, dr 
M o l n á r  Béla, II u b a y Kálmán, 
ü r ü n b a u r a  Simon, — azt a vé
leményt fejtették ki, hogy mivel 
vármegyénk 4 felső járása teljesen a 
többi járásokra szorul, továbbá mivel 
a vármegye éléskamráját képevő alsó 
járásokból máris igen sok gabonát 
szállítottak el : mindezeknél fogva a 
vármegyéből való további gabona- 
kivitel mindenesetre megakadályo
zandó, legalább is egyelőre, szept. 
lö ig. E határnapig már tisztázva 
lesz a helyzet, amennyiben tddig 
beérkeznek az alispán áital a kör
jegyzőktől bekivánt részletes kimu
tatások a szükségletről. így tehát a 
kormányhoz ily értelmű sürgős fel
terjesztést intéz a vármegye.

E legfontosabb kérdés elinté
zésén kívül határozatba ment még 
e tárgyban, hogy a törvényhatóság 
nem óhajtju leszállítani a vármegye 
területéi] az egy-egy személyre meg
állapított havi 10  kiló, illetve rne 
^gazdasággal foglalkozók részére 
megállapított 18 kiló menny iségi t, 
mert ezt a minimumot nálunk, ahol 
minden élelmi cikk nagyon drága s 
igy a szegényebb lakosság legfőké- 
pen csak a kenyérfogyasztásra van 
ráutalva, feltétlenül szükségesnek 
tartja. Elhatározták továbbá, hogy 
a vármegye bizonyos készlet beszer
zését a lakosság azon része számára, 
mely saját szükségletéről önmaga 
gondoskodni nem tud, szükségesnek 
tartja, végül, hogy a szükséglet 
Összeírása gabonában történik, de a 
szükséglet lisztben lesz kiadva.

Az egyes intézkedések kivite
lére az alispánt hatalmazta fel a 
közgyűlés.

Ezután előadásra került Buda
pest székesfőváros lelkes átirata, 
melyben felhívja a vármegyét, hogy 
a szeretett királyunk 8 ö. éves szü
letésnapjára apostoli királyunkhoz 
a törvényhatóságok által raenesz 
tendő hódoló küldöttségben részt 
vegyen, abban magát képviseltesse.

A varmegye közönsége igaz 
Budapest fel-

A n d r á s s y  Sándor ez évben töl
tötte be kiválóan eredményes mű
ködésének 25. esztendejét s ezt az 
évfordulót az egy esti ot egy később 
meghatározandó napon jubiláris dísz
közgyűlés keretében óhajtja megün
nepelni, melyre a vármegye törvény
hatósági bizottságát már most meg
hívja.

Az e'nöklő főispán meleg sza
vakkal méltatta gróf Ali d r á s s y 
Sándornak nagy érdi-mü közéleti 
működését s a Gazdasági Egyesü
let elnöki székében szerzett nagy 
érdemeit, melyekkel az egész vár
megye tiszteletét, szeretőiét és bi
zalmát szerezte meg. A főirpán in
dítványára a közgyűlés a Gazdasági 
Egyesület jubuláris ünnepén kikü'dte 
az alispánt és főjegyzőt s elhatá
rozta, hogy felhívja a törvényha
tósági bizottság összes tagjait az 
ünepeu minél élénkobb részvételre.

Végül még a közgyűlés a fő
ispán indítványára köszönetét mon
dott Az E s t  cin U fővárosi lap 
szerkesztőségének az oroszsujtotta 
felvidék felsegélyezésére megindí
tott hazafias és eredményes akció 
jáért és ezzel a közgyűlés végett 
ért.
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Ujhely, a mintaváros.
horgászás a legutóbbi 
közgyűlés tárgyalásaiból

Az e héten tartott városi köz
gyűlésről nagyjában már beszá
moltunk s általánosságban jelle
meztük az ott leiolyt tárgyalások
ban és határozatokban megnyilvá 
nult szellemet; a Potemkin-szerU 
intézkedéseket, amelyeket a tűr
hetetlen közegészségügyi állapotok 
tárgyában elhatároztak, a komoly 
és energikus törekvés hiányát, a 
mely ott megnyilvánult, szóval az 
egész rendszert, amely most, a 
jelenlegi vezetés alatt a városházán 
uralkodik. Nem mulaszthatjuk el 
azonban, hogy külön is kiemeljük 
a közgyűlés egy-két jellemzőbb 
momentumát, amely különösen rá
világított a városházán uralkodó 
viszonyokra

így minden esetre is rá kell mu
tatnunk C h u d o v s z k y  Móric dr. 
felszólalására, mely hosszú idó óta 
először adott hangot a közgyűlésen 
a polgárság súlyos kritikájának a 
a város mai vezetése felett.

Chudovszky dr. először is meg- 
említene, hogy megütközéssel látja 
a közgyűlési meghívókon, hogy a 
közgyűlést »a polgármester* hivta 
össze, holott tudomása szerint a 
városnak jelenleg csak • h e l y e t 
te sí t e t t  polgármestere* van. A
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plakátokon is gyakran látja ezt 
az aláírást, ami megtévesztésre ad 
okot.

A  h. polgármester közbevá
gott s kijelentette, hogy csak az 
iroda tévedéséről lehet szó, in
tézkedni fog, hogy a jövőben ez 
elő ne forduljon.

— Ezt már régebben meg 
kellett volna tenni, — mondotta 
dr. Chudovszky s hogy mennyire 
igaza volt, azt bizonyítja, hogy 
már e lapok hasábjain is rég rá
mutatnunk erre a gyakori téve
désre az aláírásokban; igy t hát 
már régen helyén lett volna azt 
korrigálni.

Chudovszky dr. ezután éles 
szavakban jellemezte a város el
járását az Ujhelyben előfordult 
katonatemetések körül. Kijelen 
tette. Kijelentette, hogy ezidősze 
rint városi ügyekkel nem foglal
kozik, — Isten őrizze őt ettől, — 
csak ebben az egy ügyben fel
szólalni, mert az első perciől mé 
lyen elszomorította őt a városnak 
e tekintetben követett eljárása.

A város minden katonai emetés 
után beszedte a sírhelyért járó 
10 koronát, aminek a visszatéríté
sét kéri most a katonai hatóság. 
A pénzügyi bizottság azt javasolja, 
hogy a jövőre ne szedjék ezt a 
dijat, de a múltban beszedett 
összeget ne térítsék vi sza. liz a 
leghelytelenebb javaslat, mert azt 
mondja, bogy a jövőben ugyan 
javuljunk meg, de a múlt piszkát 
nem kell lemosnunk. így nem le
het egy várost vezetni, hanem 
csak el lehet sülyeszteni abban a 
szennyben és piszokban, melyről 
épen a mai közgyűlésen, a  k ö z - 
egészségügyi kérdések tárgyalásánál 
volt szó. t \z elesett hősök sirhe 
lyeiért beszedett összeget vissza 
kell adni az utolsó lillérig, mert 
az piszkos pénz.

Dr. H a a s  Bertalan és H a- 
l á s z  Józset a pénzügyi bizottság 
javaslatát védik azzal, hogy a vá
ros nem akar üzletet, hasznot esi 
nálni ezekből a dijakból, hanem 
ami ezekből tennmarad, azt a ka- 
tonasirok gondozására s egy díszes 
emlék lelallitására lorditják. S z é 
k e l y  Elek h. polgármester azt 
adja elő, hogy a temetkezési vál
lalkozónak a katonasággal olyan 
szerződése volt, mely szeiint a 
minden egyes temetésért neki járó 
30 koronából ő tartozik fedezni a 
városnak járó dijat ; ha tehát a 
10 koronákat nem szedték volna, 
akkor azok egy.-zerüen a vállal
kozót gazdagították volna.

C h u v o v s z k y  dr. kijelenti, 
hogy a város igenis üzletet csinált, 
mert még a Wallisz grófné által 
e célra ingyen adományozott te
rületet eltemetett katonák után is 
szedte a 10 koronákat. Ami pedig 
a sírok fenntartását illeti, az min
den ellenérték léikül is kegyelctes 
kötelessége a városnak.

Dr. O r o s z  Dezső indítvá
nyozza, hogy az ügyet vegyék le 
addig a napirendről, amíg a h. 
polgármester az általa említett 
szerződést be nem mutatja. A 
közgyűlés igy is határozott; tehát 
az épületes üggyel ismét találkozni 
lógunk a legközelebbi kö/gyülésen, 
amikor majd az előakrákból ki fog 
tűnni, hogy történt-e tényleg hiba 
és milyen mértékben. Annyi azon
ban már most bizonyos, hogy egy

kis tapintattal sokkal szebb eljárást 
követhetett volna a város ebben 
az első sorban a hazafias kegye
letet érintő ügyben.

Tizes honvédelme 
hűstetteibffl.

Minden nap uj hireit hozza a 
iui tizes honvédőink dicsőségének. 
Erről ad tudósítást egy tizes hon
véd levele, amelyet az északi harc
térről küldött. A levél a következő:

Északi harctér, ju’ius 30.
Június 11-én, előrenyomulásunk 

alkalmával történt, hogy egy oldalt 
eső kis erdőből vagy 600 kozák lo 
vas megtámadta körülbolbelül (J0  
emberből álló járőrcsapalunkat, az
zal a szándékkal, hogy azt bekerítse 
és ártalmatlanná tegye. A járőrcsa
pat nagyobb része románokból állt.
A járőr vezetése Kiss Zsigraond, 
Hecse Dezső hadapródjelöltekre és 
Kluk György szakaszvezetőre vo t 
bízva, akik látva a közelgő vesze
delmet, eró yes és bátor fellépésün
kül sikerült a járőr embereit föllel
kesíteni, ugyannyira, hogy a kozá
kok látva, hogy nem boldogulnak 
menekültek. Készünkről semmi vesz
teség nem történt, ellenben a ko
zákok részéről 2  tiszt és több mint 
50 ember megsebesült.

Erről a fényes esetről ,Békéssy al- 
ezr des, csapatparaocinok urnák Je
lentést tettek, ki mind a három 
honvédet kitiiulelésre terjesztett' 
fel és azonnal h ő  is léptette ő&et 
és ptdig : Kiss Z-úgmondot és lt cse 
Djzsőt hadupródokká és K uk Györ
gyöt őrmesterré.

A kitüntetések július 25 én ér
keztek meg és azokat az alozred-js 
ur a vasárnapi istentisztelet után 
lelkesítő beszéddel tűzte fel a kiliin 
tetett katonák mellére. Mind a hár
man az ezüst vitézségi érem első 
osztályát kapták. Kiss Z*igmond 
hadapródot mar uem a harctéren 
érte a kitüntetés, mivel közben meg
sebesült és igy Miskolczon, a Piáó- 
czy-utcai hadi kórházban fekszik, 
ahová a kitüntetést el is küldtok.

Ígérjük mi, id <gen csapatban 
küzdő lQ-es honvédek, hogy a 11a 
zának mindig dicsőséget fogunk 
szerezni. Maradok

hazafiui üdvözlettel 
M arikovszky Ferenc, 
1 0 -ts honvédtizedes.

Tizes honvédek
újabb kitüntetése.

Alig van nap, amikor a mi da 
rék 1 0 -es honvédőink vitézségéről, 
hősies magatartás ról és győzelme
iről ne kapuánk hirt. Az oroszok el* 
leui háborúban a 10 es honvédek 
mindig ott jártak elől, ahol legna
gyobb a veszély és legjobban lehet 
lesújtani az ádáz ellenségre. Mac teli
sen német vezérezredes vitéz had 
seregébe van nagyobbára beosztva 
a 1 0 . houvédgyalogezred, amelynek 
hősies harcairól a német jelentések 
is igen gyakran megemlékeznek. A 
német császár is elismerte vitézségii 
két. Most újabb kitüntetésekről adha 
tünk számot.

A hadseregfőparancmokság az 
ellenség e'ött tanúsított vitéz ma
gatartásuk elismeréséül a következő 
1 0 -es honvédtisztüket tüntette ki : 
Első osztályú vitézségi érmet ka

pott Dravutz István tartalékos zász
lós; másodosztályú vitézségi érmet 
kaptak Deák József, Király Dezső 
tartalékos zászlósok, dr. Nagy Sán
dor, Balázs István, Dalibor Ede tar
talékos hadapródok; brouz vitéz
ségi érmjt kaptak Adorjáu Sándor, 
Molnár Gyű a és Gebe Lajos tarta 
lékos zászlósok, Bányai Jenő, Bereg- 
szdszy István tartalékos hadnagyok.

Továbbá a hadieregfőpsrancá 
nokság az ellenség előtt tanúsított 
vitéz magatartásuk elismeréséül a 
következőket tüntette ki :

E'ső osztályú ezüst vitézségi 
érmet kaptak : Kádas Gyuia tizedes 
s L«dos József őrvezető.

Másodosztályú ezüst vitézségi 
érmet kaptak: Gyeoes János finnes 
tér, Baghy Imre őrmester-hadapród- 
jciólt, Szabó József és Varga Jáuos 
tizedesek, Herbály Imre, Kalmár 
László, Prezensky Jáuos, Varró Jó
zsef, Kovács Pál, Soltész Béla, Tri- 
kicz György, Nagyfejü Károly, Né
met Mihály és Erdélyi György őrve
zetők, Cseraernyik Vi.mos, Fejes Ist
ván és Sós József honvédek.

Bronz vitézségi érmet kaptak : 
Templom Jáuos őrmester-hadapród 
jelölt, Pekarovics Gyu'a és Molnár 
János őrmesterek, Wiener Zoltán, 
Kenyeres Elemér, Ábrahám Lísz'ó, 
Szíva Tamás szakaszvezelők, Zi 
hon ez Bertalan, Várkonyi István, 
Kriston István, Medve András, 
Vinoze János, Mocsári Géza, D^rai 
Nagy Sándor, Ágocs Mihály, Buchta 
Ágoston, É íekes József, Kos József 
tiz«d*‘sek, Hudadi Imre egyéves 
önkéntes, tizedes, Weisz S in u I, 
Nagy Antal, Granics János, Czol or 
J izsef, Borsodi Árpád, Egry G-'za, 
Szikszai László, Palruay Lajos, Dé
nes Jáuos úrvezető*, Orchel And 
rás, V« réb Simon, Nyeste J izsef, 
Deák Miklós, Kiss Pá', Kovács And
rás, Kapus József, Varga János, 
Du.'chtk Gyula, Hatházi János,
0  áh József, Kivó István, Tóth Ká
roly, Fd öp Mihály, Orosz András, 
Pozsgay B ila, Mártoui Márton, lii- 
szó Mihály, Demkó András, Tóth 
Pál, ltépászky József, Iski György, 
Kökény György, tlomovics András, 
B-rta Gyula, Sztankó István, Bo 
rics látván. Szombati József, Ba
log János, Dargai István, Szabó 
Bari Lajos, Berencsik Bertalan, 
Fürjes Pál honvédek és Sidló I ure 
lisztiszolga.

H Í R E K .
—  P á(je r A rth u r újabb ke ttős 

k itün te tése . A nóiuel császár Pager 
Arthurnuk, a vezérkarhoz beosztott 
századosnak a II, osztályú vaskeresz 
let adományozta, meg< lőzőleg p dig 
Felei c Salvátor főherceg Páger Ar- 
thurt a hadi ókitmónyus Vörös Ke
reszt érdemrend 11. osztályával tün
tette ki.

— Az ú jhe ly i első Hadi Estély
Dr. M o l n á r  Béla országos képvi 
selő d *rék kezdeményezése, aki a 
Gálszécsen rendezett hangverseny 
által jelentős összeggel szaporította 
A7 oroszok pusztítása folytán gyá- 
mo ilásra szőrű t felvidékiek segély 
a'apját, — viszhangru talált Ujhely
ben is, aho', mint már megírtuk,
1 s é p y Zo'táu és Dr. B a j u s z  
Zoltán vettek kezükbe a sególyak 
ciónak ezt a fáradságos, — de re
méljük, hogy társadalmunk hazafias 
pártfog sa mellett jutalmazó formá
ját. Nem célunk ezúttal reklámot

csinálni az üdvös vállalkozásnak. 
Hazafias, eiuberbaráti célja úgyis 
elég indítékot szolgá tat a felkaro
lásra. Az üröm felláugolása, amelyet 
diadalmas seregeink győzelmei élesz
tenek, a bo'dog béke hova inkább 
biztatóbbá váló reménysége méltó 
tényezői ama hangulatnak, amellyel 
társadalmunk a f. hó 17-én, kedden 
megtartandó első hadi estélyt fo
gadni készül. Helyén va'ó, hogy 
azok, akiket megkimV.t a rettentő 
zivatar, megsegítsék a hajléktalanná 
váltakat. Hisszük, hogy Gálszécs és 
Sátoraljaújhely példáját rövidesen 
követni fogják vármegyénk mind 
azon nagyobb mezővárosai i*», a 
melyeket az oroszok betörése nem 
érintett.

Tokintettel arra, hogy a 17-iki 
első hadiestély összes jegyei az elő
adást megelőzőleg 1 0  nappal elő
jegyzésben keltek el s igy megyénk 
és városUHK társadalmának nagy 
része nem lehet abban a helyzet
ben, hogy ezen magas szinvoiu u 
előad íst megnézhess-': az estélyt aug. 
22-én kedd n m gisruéte'ik. A má
sodik e őadis iránt is páratlan ér
deklődés nyi'vánul s igy egész biz- 
osra jelezhető, hogy a második 

hadi estélyt is zsúfolt ház fogja 
végignézni. A műsor kiegészítést ül 
köz i a rendezőség, hogy m  elő
képben két alakot Spi lenberg 
B dáné és Kun Bé'a szemé y ii.

N yilvános nyugtázás. F. hó 
1 -én az alabbi címeken a következő 
adunáii) ok érkeztek lelkészi hiva
talom ho : 1. Tóbiás Juliska k. a. 
gy üjtése >» háborúban elesett ma
gyar c a á d ' p i k  arva leány! y« rm - 
keinek felnevelését eszközlő „Ura 
nia Országos Nővédő Et»ye-iilei“ 
támogatásira 40 kor. 2 Nagy Sándor 
ur adománya ugyanezen célra 10 
kor. 3 Szalentai Rózsi k. a. gyűj
tése a haboruhun elny omorodott 
magyar katonák mii-kézzel mii láb
bal ellátására 31 kor. 50 fid. 4. Tóth 
Idus. k. a. gyűjtése a háborúból! 
uegval u t katonák céljaira 25 kor. 

30 fill. 5 Benyő Piroska k. a. gyűj
tése a háborúban üidőbajt szerzett 
katonák gyógyítását eszközlő „Jó
zsef főherceg Szanatórium Egyesii- 
let“ támogatására 25 kor. 20 fill. 
Összesen: 132 korona. Amidőn az 
illetékes helyre eljuttatott fenti ado
mányokat nyugtázom, a gyűjtők és 
adományozók nemoslelküsigéért és 
ez utón hálás küszüneteranek adok 
kifejezést. Szombati Szabó István h. 
ref. leikész.

—  Hősök ha lá la . Mint részvéttel 
értesülünk, Mendik Károly oki. mér
nök, a 16. tábori égj usezred főhad
nagya a harctéren szerzett betegsé
gében, hosszas szén vei'-s után éle
tének 35-ik évében, a samhori ka
tonai kórházban, ju ius hó 1 1 -én 
elhunyt, A megbo'dogut újhelyi 
származású vo't, akiuek Családját 
Ujhelyben sokan ismerik.

—  Bevonják az egykoronásokat.
B ’-osből jelentik : Augusztus 15-ótŐl 
kezdve a jegybank uj ezüstk orotiá- 
sokat fog forga'omba hozni. Az uj 
egykoronásnak külső képe más lesz. 
mint a régieké és hátlapju’ on „1914- 
15“ f lírás lesz egy babérkoszorúval 
övezve, A most forga'omban levő 1 
koronásokat be fogják vonni. Nov. 
15. utáu már csak az ezüstérmükön 
váltja be a jegybank a régi egy
koronásokat és igv remélhető, hogy 
a rengeteg sok egykoronás ezüstpénz, 
amelyet a háború folyamán kivonlak 
a forgalomból óa elrejtettek, nov. 
15 ig visszakerül a jegybankhoz,
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— A városházán holnap kí nló
dik m eg  a közönség lisstszüksóg- 
le té n e k  összeírása. A közönség fel- 
h iv a t ik ,  h o g y  szükségletének beje
len tése v é g e tt  saját érdekében je
lentkezzék legkésőbb 26 áig a városi 
számvevőségnél. A jelentkezés ut
cák szerint történik a ma kiragasz 
tott plakátok által meghatározott 
rendben.

—  Enyedy A nd o rt N agyrozvágyra
Is meghívták. A satoraljaujheiyi ref. 
egyházközség uj lelkészét, akinek 
választását csak a minap erősítette 
meg a 11. fokú egyházi bíróság, most 
a uagyrozvágyi egyházközség is meg
hívta papnak. Enyedy Andor, akinek 
most szabad választása vau az újhelyi 
és uagyrozvágyi paróchia között, — 
még nem nyilatkozott, hogy melyikei 
fogadba el. A uagyiozvágyi rtf. papi 
állás anyagilag a legjobban doU tak 
közül való ; az ottani pap dotációja 
jobb mint az ujlielyié.

—  O któberig t i lo s  az exhumálás.
A badeseregföpar-i. osuoksag m 
egész hadműveletei és hadtapterü- 
létén egészségügyi okokból az mc1- 
esett, azonkívül betegség vagy se
besülés folytán meghalt katonák 
exhumálását és szállítását augusztus 
és szeptember hónaposra eltiltotta. 
Az eddig már engedélyezett txhu 
málásokat még el lehet végezni, az 
ezután beirkeaő kérvényeket azon
ban az illetékes hadtapparaucsuok- 
sagok e reudeltuzjs alapjau e uU- 
sitóiug fogjak intézni.

—  A 4 3 — 50  évesek beosztása. 
A legoregtbb ntpfoikeiők kalouci 
beosztásáról a Ku.ügy—lladügy a 
következőket írja: A bemutató szeiu- 
lékeu alkalmasnak talaila^ beosztása 
három csoportba történi a. Az e.ső 
csoportba ; volt lisztek és tisztje bi
tek tartoznak, a^masodik csoportba .* 
volt legénységi állományúak. Ezek 
a honvédséghez kerihuek, ha pedig 
a közös hadseregnél szolgálták, ak
kor 3 : 2  aranyban a közösökhöz 
vagy honvédséghez. Ugyanebben 
az aranyban osztatnak el a harma
dik csoportba tartozók, vagyis a 
katonailag még ki nem képzelt nép
felkelők. A volt tisztek az újabb 
rendelkezések érte.mebeu mindauy- 
uyiaii a legutoljára vistit reudto- 
kozalukat, a tisztjelöltök a n> j fél- 
kelő-haduagy i reudlokozaiol fogjak 
elnyerni. Miután sok változás lur- 
ténl a katonai szabályzatokban és 
utas tásokbaií, miét a a uéplüike ő 
tisztek szolgalatokul U-lj-siiellek, 
ezért négyhetes küiöu kiképz si tan
folyamokat fognak fóalliiatn. A 
honvédelmi miuiszter az összes 
43 —őü éves uépfölkelő liszteket,

igy tehát a más fogyveruerabeliek 
legnagyobb részét is a gyalogság
hoz fogja beosztani. A 43 —50 éves 
népfelkelők, akik az egyévi önkén
tességhez megkívánt képzettséget 
nem tudják igazolni azonban az át
lagosnál magasabb képzettséggel 
bírnak, a katonai szolgá'at alatt ki 
vételes elbánásban fognak részesülni 
Es pedig föl lesznek a közönséges 
kaszárnyái (tábori) munkák végzése 
alól és ha a szó gálát lehetővé teszi 
a kaszárnyán kívüli lakhatást is 
engedélyezni fogják részükre.

—  Asszonyok a ka tona vonaton. 
A Külügy-Hiddgy Írja : Tóbbizör 
megállapították mar, hogy a kato- 
uavonatokon asszonyok kiséiik el 
férjüket a harctérig. Most szigorú 
kötelességévé tették minden szállít
mány parancsnokának , hogy a vo
natokat átvizsgálják s az asszony o 
kát onnan távolítsák el.

Nyilt-tér.
Mindazok, akik mélység ís 

gyászunkban vigasztaló szavak
kal felkerestek, fogadják ez
úton hálás küszönctünket.

D r.  L ig e t i  J ó z s e f 
és csaladja.

Négy, esetleg hat szobás 
lakás Kazinczy-utca 53. szám 
alatt n o v em b er  hö 1-től
kiadó.

Hönsch D ezső .

Klein József
s z o b a fe s tő  ta p é ta z ó  és m á z o ló  
Saujhely, Rákóczi-u. 63.

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

földi anyagok.
Telephon 22. sz.

VASKERESKEDÉS
Igen regen fennálló, jól beve

zetett, nagy és biztos vevőkörrel 
bíró vasüzlet, részben kiárusított 
raktárral, megfelelő" helyiségekkel 
felsőzempléni városban, járási 
székhelyen, a tulajdonos elhalá
lozása miatt, előnyös feltételek 
mellett átadó.

Ajánlatokat C. H. 100 jeligére 
e lap kiadóhivatalába kérek.

K ó rh á z a k , fogolytáborok, fogoly
a r a tó k  és m u n k á s o k  ré s z é re

szalmazsák, fejvánkos, lepedő, törülköző, 
zsebkendő, vászonöltöny, gyékénypapu
csok, takarik, pokrócok korlátlan mennyiségben 
rendkívül o l c s ó  á r a k  mellett kapható

Si nger  Mór W. özv. és Fia
ke n d e r- és jutaáruk, linóleum gyári raktára. Perzsa szőnyegek 
k ö z v e tle n  behozatala G Y Ő R ,  —  Dr. Kovács P á l-u tca  (T e jfe jes - 
u tca ) I . sz. —  Sürgönyeim: J U T E S I N G E R  GYŐR.
K eresk ed ők n ek , s z ö v e tk e z e te k n e k , ism ét-

e la d ö k n a k  igen alkalmas és ajánlatos.
j y & s S / '

í)
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Elfoglaltuk Lukowot.
Budapest, aug. 1 2 ,

Az osztrák-magyar vezérkar jelenti :

Orosz hadszíntér :
Osztrák-magyar haderők az ellenséget az Alsó Wieprz- 

től északra üldözik. Ma elfoglalták Lukowot és Radzintól 
nyugatra átkeltek a Bystricán. Tysmienicza és a Búg között 
szövetségeseink tegnap az oroszokat több helyen kivetették 
állásaikból. Az ellenség ma reggel otthagyta a csatamezőt és 
visszavonult.

Olasz hadszíntér:
A tengermelléki arcvonalon az elmúlt éjjel az olaszok 

nagy veszteségei mellett visszavertük a doberdói fensik ki
ugró része ellen intézett nagyobb ellenséges támadást és 
Zagoránál két előretörést, amelyeket napközben heves tü
zérségi előkészítés előzött meg. A görzi hídfő előtt nyugalom 
van. A többi arcvonalon ágyuharcok és csatározások tartanak.

Hőfer a ltáb orn agy ,
a vezérkari főnök helyettese.

Flottánk ismét végigbombázta
az olasz tengerpartot.

Augusztus 12-én reggel hajóink Molfettától egészen 
Send-San-Giurgióig lőtték az olasz tengerpart vasutépitmé- 
nyeit. Molfettában négy gyárat és a közúti vasút két viadukt
ját erősen összelőtték. Egy viadukt beomlott, egy gyár ki
gyulladt. San-Spiretoban a pályaudvar és különféle raktárak 
földig leégtek. Bariban a várkastélyra, a szemaforra, a vas
útra és öt gyárra tüzeltünk, amely utóbbiak közül egy a 
lángok martaléka lett. Egész Barit por és füstfelhő borította 
el, a lakosság körében pánik uralkodott. Az olaszok közép- 
kaliberű ágyúikkal eredménytelenül tüzeltek torpedózuzóinkra, 
hasonlóképp kudarcot vallott egy ellenséges tengeralattjáró 
támadása. A Senó-San-Giurgiói vasutat tüzelésünk erősen 
megrongálta. Valamennyi hajónk sértetlenül érkezett haza.
A Bari előtt megjelent tengeralattjárón kivül, amelyről már 
megemlékeztünk, ellenséges haderőkből semmit sem láttunk

Flottaparancsnokság.

Újabb nagy sikerek.
Berlin, aug. 12

A nagy főhadiszállásról hivatalosan jelentik :

Keleti hadszíntér:
Kurlandban és Szamagithiában a helyzet változatlan. 

A Njementől délre Eichorn tábornok hadseregének csapa
tai véresen visszavertek egy jelentékeny erőkkel megkísé
relt támadást. Az ellenség hétszáz foglyot hagyott kezünkön.

Scholtz tábornok hadserege elfoglalta a Wizna mel
leti hídfőt és a Narewtől északra az ellenséget a Garon át- 
szoritotta. Ezen hadsereg augusztus 8-ika óta 4900 oroszt, 
köztük 11 tisztet fogott el és 12 géppuskát zsákmányolt.

Gallvitz tábornok hadserege rohammal elfoglalta Zamb- 
rawot és tovább délre álllandó harcok között Ambreze- 
jowon túl keleti irányban nyomult előre. Nowogorgiewsk 
előtt nincs újság.

Léghajóink egyike bombázta a byalistoki pályaudvart. 
Nagyobb robbanásokat észleltünk.

Lipót bajor herceg hadseregcsoportja az ellenséges 
utóvédőkkel vívott folytonos harcok között folytatta az ül
dözést és áthaladta a Muchawka-szakaszt Lukowot elfog
laltuk.

Mackensen tábornagy hadseregcsoportjában a szövet
ségesek több helyen betörtek a szívósan védelmezett ellen
séges állásokba, mire az oroszok ma éjjel óta az egész 
arcvonalon a Búg és Parczew között visszavonulásban 
vannak.

/ l I
I
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B E N Z 0 L 1 N E  a benzint teljesen pótolja.

Notortulajdonosok!
Sikerült gyártmányomat annyira tökéletesíteni, hogy nem 

szükséges többé:
1) benzinnel, vagy aetherrel való befecskendezés,
2) nem szükséges a gyújtófej me'egitése,
3) nem kell a levegő hozzájárulását megszorítani, 

hanem:
B E N Z O L I N E  minden rendszerű motorhoz egyöntetűen a 

motoron való minden változás nélkül, kiválóan alkalmas,
B E N Z O L I N E  használatánál a motor könnyen indul, 
B E N Z O L I N E  használatában rendkívül olcsó, átlagban 400

gramm kell óránként egy lóerőre.
Hogy ezt bizonyítsam, gyáramban a következő rendszerű mororokat 

állíttattam fel és tartom az érdeklődök részére állandó üzemben .
1. Climax
2. Lux
3. Lángén & Wolf
4. Osers & Bauer
5. Daimler
6. Polke
7. Warchalovszky
8. Benz
9. Pohl

10. Mayer
Oly egyéneknek, kik magukat hatósági bizonyítvánnyal mint komoly 

érdeklődőket igazolni tudják, még pedig községenként legfeljebb 3 sze
mélynek Bécsbe való utazás költégeit megtérítem.

■i

i*

A benzoline ára egész waggonvételnél . . 110 kor.
■■ ii tél H  . . . .  115

Kisebb vételnél.................................................125
helyt bécsi gyáramból vashordókban szállitvaf kész

pénzfizetés ellenében.
Iltánvételes rendeléseket nem eszközlök.

ELFER WIEN,
I., Krugerstrasse 3.

Felelős szerkesztő; Landesmann Miksa Nyomatott Landesmann Miksa és Társa könyvnyomdájában Sátoraljaújhely.
/
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