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Az mondják ; Szerbia az utolsó 
emberig küzd Ez annyiban igaz, 
hoy ott meg a hatvanon túl lévő 
embereket is behívták fegyver 
alá, de azért az az „utolsó em
berig" mégis csak túlzás lesz, 
mett hiszen, habár a szerb had
vezetőségben változások történtek 
ott is csak belátják apráinkat, 
hogy az utolsó emberig való harc 
teljesen céltalan és eredmény
telen volna. Kitartó küzdésre biz
tathatta a szerbeket az a remény
ség, hogy majd segítséget kap a 
szövetségeseitől, ámde ez a re
ménység foszladozóban van. A 
mi egyesült csapataink mennek 
letelé, szivébe, a bolgár halad 
dél és nyugat felé egyaránt és 
délnyugaton az albánok is dol
goznak. Az egykori kis Szerbia, 
mikor a balkáni népek háborúja 
után Nagszerbiává vált, annyi 
idegen nemzetiséget kényszeritett 
a határai közé, annyi nem illeté
kes területet foglalt el, hogy 
azokkal még békeidőben sem birt. 
Még kevésbbé most. Az albánok 
délen betörtek az elvett régi vá
rosaikért, a bolgárok pedig már 
a Koszovópolje felé, magyar né 
ven a higómező felé járnak s ha 
onnan elérik (azóta talán már el- 
is érték) a Um -tolyó vidékét, 
akkor a szerb hadsereg marad
ványa még attól is el lesz zárva, 
Montenegróba menekülhessen. 
Akkor aztán mit csinál? Utolsó 
emberig elesni —  szép frázis, de 
utolsó emberig éhenhalni, ez nem 
lehet.

Bár hiszen Montenegró is 
támadás alatt van már. A mi 
csapataink eddig csak arra szo
rítkoztak, hogy fékentartsák a fe
ketehegyi bandákat s a tenger 
felől lehetetlenné a Lovcsen 
ágyúit. De most már más irányú 
ott is hadművelet. A csapatok 
megmozdultak és előre mozognak 
Orlovácnál és Avtovácnál, a Sas
ülésen és a Kisértethegyen már 
megindultak, hogy. mint a többi 
hadi területen, benyomuljanak az 
ellenség határába. Oda a szerb 
hadsereg maradványa hiába me
nekülne, a feketehegyek szikla
országa nincsen arra berendezve, 
hogy a maga emberin kívül má
soknak is enni adni tudjon.

így Szerbia sorsa minden s z í 

vós ellentállása mellett is meg 
van pecsételve. Nagyralátásáért 
megbünhődik. Békében élhetett s 
fejlődhetett volna annak a régi 
politikának az elveivel, amely 
bennünk barátot látott és kere
sett, míg az uj politika, az orosz

rubel és az oroszimádat a lejtőre 
vitte. Hiszen, mint a miniszterel
nök mondta, megmarad azért az 
országnak, de kisebb lesz. Meg
marad, mert hiszen nem is kell 
senkinek, a Balkánon az erővi- 
szongoknak úgyis úgy kell kie
gyenlítődniük, hogy lehetőleg ne 
uralkodjon egyik balkáni nemzet- 
sem a más nemzethez tartozók 
fölött. De kisebbnek és csende
sebbnek kell lennie Szerbiának, 
nagyhatalmi ábrándjait föl kell 
tennie a kéménybe a füstre, hogy

ott aszalpdjanak, a Dusán cár 
nagy birodalmáról való énekek a 
guzslicsárok nótái körébe vonul
nak vissza s kikerülnek a reálpo
litikából, elvesznek a muszkaru
beles népbolonditás szerszámai 
közül. Tűzfészek nem les többé. 
Valamikor Bosznia és Hercego
vina volt a tűzfészek, azt paci- 
fikáltuk és most Szerbián van a 
sor, hogy a bolond ábrándokról 
letéve, szerény és békés életet 
élhessen.

C zirbusz egyetem i tanár jubelinm a.
Negyven éve a tanügyi szolgálatában. — A kecskeméti főgim

náziumtól az egyetemi katedráig.

Negyven év . . . Október ele
jén volt hegy vem dia évfordulója 
annak, hogy Czirbusz Géza dr. a 
geográfia kiváló egyetemi tanára, 
lapunk, il usztris fővárosi munkatársa 
a kecskeméti k. r. fődimnázium ka- 
tedárján megkezdte áldásos tanári 
működését . . . Negyven óv . . .  . 
Egy emberöltő. Gzirbusznál még en- 
nát is több. Mert nemcsak a kated
rán, hanem tó iul és a szóval a tu 
domáuy, művészet s a társadalom 
minden terén dolgozott, munkálko
dott, széles ismereteit, nagy tudását 
szellemeden csillogtatva . . .

Es most, négy évitizedes nehéz 
munka utáu, csönd j s ,  zajtalan jubi
leum jut osztályrészül Czirbusznak, 
az esprit nagy művészének, a tu- 
domáruy minden agában ösmert je
les professzornak. Örömmel s bizo 
uyos hálával ragadjuk meg az al
kalmat, hogy a Felsőmagyarországi 
Hírlap hasábjain néhány sort szen
telhessünk lapunk szive tu olvasott 
főmuukatársának, ritka jubileuma 
alkalmából.

Czirbusz Géza dr. 1853 bau szü
letett Kassán. Egyetemi tanulmá
nyait Budapesten és mint kész ok
leveles tanár Kolozsváron végezte. 
Szaktárgyaiból : fü drajz, történelem, 
német nyelv és irodalomból Buda
pestéit tett vizsgálatot. Legkedvesebb 
tanárai voltak a középiskolában / dr. 
Stőltr Antal, Nátafalussy Kornél, 
Károly Hugó ; az egyetemen: Hun
falvi János, Somogyhegyi Fereucz 
piarista rendfőnök, lieiniich Gusztáv 
és Motzl Hugó. Ez utóbbi az ethi- 
raologiára, Hunfalvi, kinek hűséges 
tanítványa, a geográfiára serken
tette.

Tanári működése.
A kegyes tanitórendbeu 1875 

ben Kecskeméten kezdett tanitani 
Tudatosan tanított az ország min
den, hogy Magyarországgal és né
peivel közvetlenül megismerkedjék. 
Elvonult, a társaságban nem szereplő

Lapunk mai

do [elolvasó-asztalnái, iskolában és 
a sejtó terén szívesen látott ember 
volt mindenütt.

Az egyetemi bölcseleti kar 17 
szótöbbséggel 1908-ban megválasz
totta egyetemi rendes tanárrá, de 
két évig elodázták kinevezését, *aig 
a koalíció bukása után Zichy János 
gróf akkori közoktatásügyi miniszter 
Ő felségéhez juttatta a bülcseletkari 
határozatot. Amiért keményen neki
estek is Czirbusznak a kathedráról 
kicsöppentek.

Tiltakozó állasfoglalása a gelo- 
gizáló geográfia ellen irodalmi és 
hírlapi harcba keverte. Ellenfelei 
meg a londoni Geographycal Jour
nalba is kivittek a házi geográfiái 
perpatvart, de Czirbusz dr. ott is 
helyt állott elveiért és geográfiái 
felfogásáért, miként itthon.

Az események, főleg az euró
pai háború Czirbusznak adtak iga
zat. A főidet és népeit egybekap- 
csoitau kell ismernünk és elméleti 
geográfia helyett a gyakorlati föld
rajzra kell az ifjúságot tanítanunk. 
Nemzeti geográfia kell ma, nem 
geologizáló fo.drajz. A középiskolai 
tanítás tervezett tanácskozásain a 
miniszter CHrbusz Gézát is meghall
gatta, aki természetesen ott sem tá
gított, hogy 1. honi geográfiát keli 
alaposau tanítanunk topographiai, 
nemzeti és gazdasági alapon; 2 .
legalább 2  órában ü éven keresztül 
egyfolytában kell tanítani a geográ
fiát, de mindig Magyarországra való 
tekiutettel.

Egyetemi előadásai igen láto
gatottak. Miudig két-háromszáz hall
gatója volt. Még a háborús évben 
is 130; köztük 30 leány, 24 papta- 
nárjelült ós több műkedvelő. Kin 
desen két főkollégiumot és két ál
talánosabb meliókkollégiumot hirdet.

Czirbusz — az Író.
Irodalmi munkássága sokoldalú. 

Különösen Délraagyarorézágot sze
reti, mert Teraesvárott két Ízben

■ sim a  4  o ldal.

hét évet tauitott; szerkesztője volt 
a DMi Kárpátoknak, Természettu
dományi Füzeteknek, főtitkára a 
turista és természettudományi társu
latoknak és muukás tagja az Arany 
János-társaságnak. A Faust második 
részéről, Homuncu'usról ós Schillerről 
irt dolgozatai, valamint Wagner 
Kichárd drámáinak méltatása erre 
vezethetők vissza. Főmunkája ; Ma- 
gyaror.zág a XX. századában Te
mesváron jelent meg. Hat kötetes 
nagy geográfiája Nagybecskereken. 
Aradon Wagnerről irt könyvecskéje 
tetszett széles körökben. A Temes- 
várolt nagy sikerrel színre került 
Heller karmester által komponált* 
nagy operának, a Varázserdő nek 
szödegét Czirbusz irta.

Czirbusz Géza az úgynevezett 
self-mademan önerejéből felküzdött 
ember, ki protekció és ismeretséget 
nélkül szakadatlan munkásságával 
egészen az egyetemi kathedráig ju
tott. Ezér van sok ellenese, leszó
lója Budapesten, de van tömérdek 
tisztelője az ország minden részé
ben. Különösen tanitváuyai szeretik 
a mindig érdekes, sohanera sablon 
előadásait, igazságos lelkét és derűs, 
tréfára hajló szivét.

1 p i p i  jegyzései.
Számon tartjuk mindennap, hogy 

kinek a neve van a hadi kölcsönt 
jegyzők között 8 a jegyzett összeg 
megfelel-.? annak a vagyont és tár
sadalmi helyzetnek, amit az illétő 
újhelyi polgár betöltött. Számon 
tartjuk a jegyzett összeget és szá
mon kérjük, hogy milyen akadályai 
vannak, hogy a gazdag emberek 
ezresei kibujjauak a Wertheimokból 
és belekapcsolódjanak a milliókba, 
amit az ország — bizony inkább 
nem tehetős — népe ad, hogy tá
mogassa katonáink nagy munkáját 
A közélet helyi akarnokai nagyón 
szeretik, ha szavuk tulzeng minden 
más szót, ha a véleményük irányt 
szab a városi élet folyásának, ha 
kritikák előtt alázattal hatlik meg 
mindenki. Es ha a vagyoni előke
lőség kiváltságos fészkeibe még nem 
jutott volna el a mostani rendkívüli 
idők híre itt hozzuk emlékezetükbe 
a gazdag uraknak, hogy most ninos 
idő a frázisokra és szónoklásokra, 
most az oltár, melyen az örök tűz 
ég, nem tömjént akar, hanem igazi 
áldozatokat, aranyat, pénzt, amely
nek erejéből táplálni kell azt a for
rást, amely ellátja vérrel és energi
ával hadseregünket.

Biztosan hisszük, hogy Ujhely- 
ben nem lesz szükség a kényszer 
eszközeihez nyuloi, hogy a vagyoni 
előkelőségeket a jegyzések első front- 
— --------------- -------- 7---------- 1-----------
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jába vetessük. Hihetetlen volna, 
hogy enonek a hazafias városnak 
éppen a vetető polgárai feledkez- 
nének meg arról a kötelességről, 
amelynek megértésében ennek a 
városnak a drágaság és az élet 
egyéb terheitől leginkább sújtott 
ttegónyebb népe megható igyeke
zettel veszi ki részét. At a szinte 
nevetségesnek látszó eset van itt, 
ttegányebbek áldozatkészségének 
példáival kell a gazdagok szivét és 
kasszáját megnyitni. Nem kerülhet 
sor Ujhelyben a kényszer olyan 
estközére, amely kisebbítené az 
eszme, a cél, szépségét, melyért 
melyért mindenkinek [az életét és 
javait oda kell hordani az áldozat
készség szent oltárára. Vegye csak 
mindenki a kezébe az újságokat és 
olvassa el a rideg, szürke leírását 
annak, amit most a magyar fiuk 
müveinek és gondoljanak arra, hogy 
össteroppanna hány nagy vagyou 
ha a magyar fiuk keze nem forgatné 
úgy a fegyvert? Es akkor kinek 
lest ereje ahoz, hogy megtagadja a 
kérését, amit a haza intéz hozzájuk, 
amikor vérzivatarokba küldi édes 
gyermekeit ? A zivatarok zengéséből 
siói a katona a polgárhoz, akinek 
oda kell adni minden fillérét...

Újhelyi fiú levele
az olasz harctérről.

Megható jelenet az
olasz halálmezőkön.

Kradil Vilmos, aki olasz harc
téren teljesít szolgálatot, Írj a le szü 
leihez Ujhelybe címzett levelbeo ezt 
a megrendítő jelenetet:

28]X. 1915. 
.Újság eddig semmi nem 

volt. Most pár napja igen nagy har
cuk voltak. Nem volt megállásunk 
még éjjel sem, anoyi dolog volt. 
Többször támadást intéztek taúánók, 
de mindannyiszor vissza lettek csú
nyán verve. Állásaink előtt annyi a 
halott, melyet a géppuska kaszál 
le, hogy a földet nem lehet látni 
töltik.

Többször is próbáltak jönni, de 
már a halottaktúl nem birtak előre 
lépni. Tegnap délután oly gyöuyörü 
dolog történt, amilyen soha dsoí fog 
történni a háborúban. Ott, ahol 
mondtam, hogy olyan közel állanak 
hozzánk, egyszer feltűnik egy piros 
keresztes zászló. Ez azér volt, mert 
sok sebesült is feküdt előttünk, de 
kik kötetlenül ott hevertek és úgy 
pusztultak volna. Akkor 11 foglyot 
is ejtettünk. A zászló feltűnése után 
jött a parancs, hogy ne lőjjenek a 
mieink. Ez igy is történt. Egyszer 
feltűnik a pap, kezébuu a szentség
gel, magasra tartja. Egy levelet 
adott egy szanitéBzntk, ki oda ment 
hozzá és aa volt a levélben, hogy 
hagyjuk eltemetni a halottakat. 
Megegyeitek és el is temették. De 
először nálunk a főh .dnagy ur kiál 
lőtt, és azt kiabálta : — Komtuan- 
dant vor I Ekkor előlépett egy tiszt 
és mondta „Major* a karján mutatta 
a rangját. Ezután ő tőlük is és mi 
tőlünk is kimentek a tisztek és ba* 
kák ia a front elé és keiet szorí
tottak egymásnak emlékeket adtak 
■sivárt, csokoládét és pénzt cseréltek 
meg Bök más dolgokat adtak. A mi 
saauitéaa embereink segítettek nekik 
eltemetni a tömérdek sok halottat, 
l i iv a it  kaptak tőlük. Sokáig muto.

90. szám (2)_________ ____
gatták egymásnak, mert beszélni 
nem tudtsk. Aztán elbúcsúztak, ős 
visszament mindenki a helyére. 
Egy óra múlva, raiut azelőtt, isméi 
dúlt a harc . . .

Menyasszonyi kelengye
bevásárlásnál a ján ljuk
Szegő Sándor

ruhaáruháznak nagy fehérnemű ősz 
tályát. Elsőrangú áruk, olcsó árak.

Juliért drága a szappan?
/fér t most megesszük az anyagát.

A háború kitörése óta a szap- 
pau egyre drágul s a g azdssezouyok 
akik otthoa mosatnak, mind han
gosabban panaszkodnak. De szívják 
a fogukat azok is, akik a szappant 
kéz- és arcmosásra használják, nu-rt 
ennek a cikknek az ára körülbelül 
háromszáz percenttel emelkedett, ki
látást nyújtva m ĝ alaposabb áremel
kedésre.

A szappannak ilyen luxuscikké 
törtéut változása folytán tiioo ízben 
fölmerült a kérd *s, hogy mi lOrtó- 
uik hát azzal a sok zsiradékkal, 
amibő rendes körülmények között a 
szappant főzik ? Hova tűnik el az a 
zsiradékféle, amit az asszonyok a 
háztartásokban a szappant-bügrékbe 
raknak és amiket u heutesek és 
a mészárosok a béke idején a szap
pan fűzőknek potom áron eladni ?

Hát erre csakis azt lehet fe
lelni, hogy azt a zsiradékot, amiből 
eddig a szappant főzték, a a mai 
uyomoruság idején a legjobb ét
vággyal megeszik. A bélhajból 
amelynek kellemetlen ize, és szaga 
van. sziutéu zsirt olvasztanak s ilyen 
nem épen ízletes cikket a legtöbb 
hentes áru it, bo doggá téve azo 
kát* akik hozzájutnak. A disznók 
belső része, valamint a marháké, 
amely a múltban rzappaunak valót 
foglalt magabau, az ebédlőasztalodra 
kerül és pedig százféle formában.

Ezeket a hajdan majdnem ér
téktelen apróságokat most részint 
zsírrá olvasztják, részint töltelékül, 
vagy pótlókul használják fel, mert 
valamivel mégis olcsóbbak, mint 
például a szalonua, vagy hús. Ly 
módon történik, hogy a háztartások
ban és a hentes üzletekben raauap 
ság nincs olyan leuezett, hogy meg
vetett zsiradék, arait szappau kégzi 
tóshez venuenek, mert valamennyi 
az immár nem kényes gyomrokba 
kerül.

Hat ezért drága az a szappau, 
amellyel mosnak, vagy mosakoduak.

h í r e k . ~  
He higyfiink

a (híreknek, arai* a hazugság 
szárnyain, kószán, gazdátlanul 
röpködnek, amiket forró fantázia, 
ideges türelmetlenség, hiú re
ménykedés találnak ki es bo
cs aj tana k útra. Nem szabad a 
jövő eldőiósét azokra a hírekre 
alapítani, amik ellenséges orszá
gok ésuepek belső forrongásáról, 
erejének, kitartásának, akarata
ink ellaukadasárói jönnek. Le
het, hogy igazak, lehet, hogy 
hazugok, lehel, hogy van valami 
bennük a valóságból, lehet, hogy

az álmok és vágyódások arany
tűméből szőtték csillogó szálait. 
Elolvassuk, meghallgatjuk a kó
sza híreket, gondolkozhatunk 
rajtuk, de azokra alapítani, a 
jövő számításai komolyan fel
venni nem szabad. Könnyelmű
ség volna ezekben bizui, bűn 
volna enyhíteni a mi erőfeszíté
sünkön csak azért, mert abban 
bizakoduuk, hogy odaát úgyis 
gyüngütuek. Ami sikerünk eddig 
is a mi erőnk dús talajából nőtt 
ki, ezután is a mi energiánknak 
keli tép'álni a jövő sikereit.

li t van előttünk a valóság, a 
a szerb háború. Vo.t idő, amikor 
el akarták hitetni velünk, hogy 
Szerbia elzüllött, nincs katonája, 
nincs élelme, nincs ágyúja , nincs 
muuiciója és már össze vau téve 
a keze, hogy békét  kérjen. És 
most, hogy végső leszámolásunk 
vau velük, látjuk, hogy milyeu 
Csodálatos erővel védekeznek 
rettentő csapásaink ellen, hogy 
milyen elszánt leudü ettel vetik 
magukat a biztos pusztulást rejtő 
küzdelembe, hogy minden utá
latunk és megvetésünk rae lett, 
amit az alattomos, orgyilkos nép 
iraut érzünk, el keli ismernünk, 
hogy erejük es akaratuk utolsó 
fel.obonása romantikus hősükké 
avatja őket. Szerencse, hogy 
hbdvezetőségünk nem a kósza 
hírekre, hanem a valóság isme
rősére alapítja terveit. És e tervek 
egymásután hozzák a nagy ered
ményeket.Ezekben és a mi erőink 
teljes megfeszítésében kell keres
nünk a végső megoldás kulcsát 
és forrását. Az dönti el a jövőt, 
hogy élőinkét  meddig tudjuk 
feszíteni?

-  A postaforfliilom Szerbiával
Ismeretes, hogy Szerbiával az egész 
posta- és taviróiorgalom szünetel, 
úgy hogy oda sem levelet, sem cso
magot, sem pénzt vagy táviratot 
nem lehet küldeni. A Hadifoglyokat 
Gyamolitó és Tudósitó Hivatal kéri 
a közönséget, hogy Szerbiában levő 
hadifoglyok felől ne intézzen kérdé 
seket hozzá addig, míg a változás
ról hírlapi utón nem ad értesítést.

— Gyilkosság az újhelyi erdőben.
Véres drama játszódott ie tegnapelőtt 
az újhelyi eidöbeu. A véres esel 
összes mozzauatai még nincsenek 
felderítve, egyelőre csak a külső
ségek ismeretesek, amelyekből azon- 
bau szinte érthetetlen, hogy miként 
fejlődhetett ki a szörnyű lebouyolo- 
das. Az esetnek eddig ismeretes 
körülményei azon, hogy 1 h u á t 
Autal rudabauyacokai lakos az újhelyi 
városházán megváltotta az u,heiyi 
erdőből gally fa szedésére jogos tó 
jegyet s ezzel kiment és össze is 
szedett néhány kilo lat. Egyszerre 
csak összetalálkozott V i t á u y  1 
Albert sárospataki hegyközségi ke
rülővel, aki felszólította, hogy tegye 
le és hagyja ott a fát. Meg nem 
tudni, hogyan, hogyan nem, — d. 
tény, hogy a két ember között heves 
összeszólalkozásra és összeütközésre 
került a sor, amelynek a vége az 
lett, hogy a kerülő lekapta a vállán 
függő fegyvert s azzal kétszer raiőtt 
Ihnatra, aki súlyos, életveszélyes 
sérüléseket szenvedett. Beszállították 
az Erzsébet közkórházba, ahol élet- 
halál között lebeg, Vitányit pedig

letartóztatták és az újhelyi kir 
ügyészség megindított a büuvizsgá- 
latot.

— Van már búza. A kínálat a 
gabonapiacon valamivel javult, mi
után az utolsó kormányrendelet, 
amely szerint csak e hónap végéig 
lehet gabonát a maximális árakou 
szabadkézből eladni, hatással volt a 
forgalomra. A termelők fokozatosan 
megválnak fölösleges készleteiktől 
noha még mindig vannak, akik azt 
hiszik, hogy az alárendelt négy ko
ronás árcsökkenés nem fog életbe 
lépni. Ez a föltevés természetesen 
abszo ut téves. A tőzsdén különben 
csak a nem maximált cikkekben 
szilárd az irányzat, egyebekben alig 
vau forgalom.

— Az újra sorozott negyvenhárom 
évesek. A honvédelmi miniszternek 
tudomására jutott, hogy a negyveu- 
harom-ötven évesek sorozásán meg
jelentek olyan negyvenhárom évesek 
is, akik tulajduukép katonailag ki
képzett A) alosztály u, 1872. év
ben született utpfelktJők es akiket 
fegyveres szoigalatra egyizben már 
behívtak, de időközbuu bizonytalan 
időre szabadságoltak. Ezek a szeraie 
alka mával nem jelentenék be, hogy 
ók A) osztályú népfelkelők és u 
bizottság ő*et megvizsgá lak és al
kalmasoknak, vagy alkalmatlanoknak 
miuősitette. A félreértése*, kikerülése 
végett a honvédelmi miniszter most 
rendeletét bocsátott ki, mely szerint 
azok az 1872. évben született A) 
alosztályu népfelkelők, amennyiben 
a negyvenhárom—ütvén évesek soro
zása alka.mával is alkalmasoknak 
találtattak, november 3-an tartoznak 
bevonu.ni, viszont azokra, akik té
vedésből jelentek ugyan meg a negy
venhárom—ütvén évesek sorozásán, 
de alkalmatlanoknak bizonyultak, az 
alkalmatlanságukat kimondó határo
zatot, bár szabály talanul hozatott mag 
érvényben tartja a houvédolmi mi
niszter. Ezeket tehát a népfelkelési 
fegyveres szolgálatra nem fogjak 
behívni, noha a. valóságban ők sza
badságolt A) osztályú népfelkelők.

— A közönség és a tábori posta
csomagok. Az újhelyi po&tafőuök a 
Következőket közli: Mar több Ízben 
kiadott rendelet dacára, még mindig 
nagyon so* o y tábori csomag kerül 
feladásra, amely élelmiszeri, illetve 
könnyen romló dolgot ^tartalmaz, 
amely körü-raóuy miatt sí felvevő 
postahivatalok utasítva vaunak, hogy 
a tábori postai csomagok tartalmának 
megállapítására kiváló gondot fordít
sanak és ha azokban élelmiszer vagy 
pedig könnyen romló dolog vau el
helyezve, azokat ne vegyék .fel. 
Felkérem tehát a közönséget, hogy 
a táborba szóló csomagba élelmiszert 
ne tegyenek, mert a tábori postai 
csomagok szá litása s kézbesítése 
huzamosabb ideig tart s igy hiába 
kü den k élelmiszereket és köunyen 
romló do'gokat, mert azok, mire a 
címzetthez jutnak, raiod raegrora- 
lanak és ennek folytán kárba vesznek; 
továbbá, hogy az esetben, ha szállítás 
közben a tartalom romlandósága 
megállapítást nyer, a csomag térti 
portóval megterhelve, a feladónak 
vissza lesz küldve. Ez esetben tehát 
a címzett a csomagban levő egyéb 
s tényleg szükségesebb felszerelési 
tárgyakat és ruhánemüeket sem kapja 
meg, csak azért, mert a csomagba 
élelraiszi reket is helyeztek.
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— A hadiszolgáltatási kötelesség 
megszegése — kihágás. A hivatalos
lep a honvédelmi miuiazter rende
letét közli, mely szerint mindenki, a 
kit a hatóság a törvény értelmében 
valamely személyi vagy dologi hadi- 
szolgáltztásra kötelez, tartozik azt a 
meghatározott módon és időben 
pontosan teljesíteni. A rendelet ezen
kívül elrendeli azt is, hogy olyan 
tárgyat, amely a törvény értelmében 
hadiszolgáltatáskéut igénybe vehető, 
elrejteni, eltitkolni, vagy használha
tatlanná tenni tilos. Ezen rendelke
zés megszegése ki .ágás, mely két 
hónapig terjedhető elzárással bün
tetendő.

— Milyen lesz a tél a harctereken ?
Choluoky Jenő dr., a kolozsvári 
egyetem kitűnő taiiara, érdekes elő
adást tartott Ko ozsvaron arról, hogy 
milyen időjárás lesz az eljövendő 
hónapokban a harc.ereken. Az orosz 
hadszíntéren megkezdődik az esős, 
ködös időjárás, amelyet dtcembtrbeu 
dermesztő tói követ. Hó nem esik, 
inkébb erős dér lep el mindent, liiga 
körül és Keletgaliciaban sincs hide
gebb, mint Kaspi tó északi partján. 
A tél tehát ezen a hadszíntéren nem 
olyan kellemetlen, mint az ős/. 
Szerbiában megkezdődnek a hosszú 
esőzések, feiázuak az utak, jarhatut- 
lanokká válnak az ösvények, igeu 
zord az ősz és a tél a Dardanellák
nál, ahol nemcsak az eső, hideg, köd 
teszi tűrhetetlenné a helyzetet, de 
óriási viharok is dühüogeuefc. Az 
olasz harctéren a liro.i es kariulhiai 
átjárókat már ilyenkor magas lio 
födi, majd jön a sirokkó és a Kraszl- 
lejtőkön vízzé válik a hó. Az A pok- 
ban korántsem oiyau zord * léi, mint 
a Kárpátokban, lia nagyobb is u hu, 
korántsem oiyau uagy a hideg. Heg- 
kedvezőbb az időjárás a nyugati 
harctéren, ahol ugyan gyakori az 
eső és a köd, de alig vau hideg.

— A hadifoglyok ruházatának
beszerzése. A hidt-g időjárás beanu 
folytán gondoskodás lörtóut, hogy a 
munkára kiadott hadifoglyok ott, 
ahol ez még nem történi volna meg, 
téliruháva), fehérneművel és lábbeli
vel haladéktalanul elláttasinnak. A 
szükséges ruházati cikkekrő. a mun
kaadó a kivaut ruhauemüek nagy 
ságanak hozzávetőleges luegjelö.ese 
vei pontos kimutatást készítsen, a 
kimutatáson a szükségletet a ieg- 
köae.ebbi cseiidőrőrssel igazoltassa 
és e tekintetben a kimutatási annak 
a hadifogolytábor pvraucsuokságuaa 
küldje ei, amelyből a hadifoglyok 
kiadattak es ettől a parancsooksugiói 
kérje a ruhaueuiüek elkészítését. A 
hadügymioiszter sürgősen utasította 
aa összes hadifogolytabor-parauca 
noksagokat, hogy a h difogiyok 
ruházata iránt a munkaadók részérő* 
támasztott igényeket azouual elégít
sék ki. Amennyiben ez nem volna 
lehetséges, a hadügy miniszter a ruha- 
uemüeket haladéktalanul elküldi vagy 
akadályoztatás esetén intézkedik, 
hogy a ruházatnak a mu kaadik 
által való beszerzése iránt megfelelő 
pénzösszeg utaltassák ki. A hadi
foglyoknak polgári ü:tözet is adható, 
de ebben az esetben minden öltöny- 
darab fehér olajfestékkel jelölendő 
meg, hogy a hadifoglyok könnyen 
felismerhetők legyenek.

— Az Érdekbe Újság háborús
albumából most jelent meg tiaeukét 
gyönyörű képpel a harmadik sorozat 
A* első két sorozatnak oly nagy

sikere vö t, hogy a füzeteket az 
országban hamarosan szétkapkodták. 
Miután a képek oly érdekesek és 
szépek, hogy vetekednek a legmü- 
vésziesebb festményekkel, ennek a 
sorozatnak is meg lesz nagy népsze
rűsége. A tokba foglalt tizenkét 
képből álló harmadik sorozat ára, 
szállítással együtt 2 korona és meg 
rendelhető Az Érdekes Újság kiadó- 
hivatalánál, V., Vilmos császár-ut 78.

Használjunk
hadisegély

póstabélyeget.

T Ű Z I F Á T
minden mennyiségben szállít 
Zemplénmegyei terméséből

Ehrenwald Béla
fatermelő B u d a p e s t ,  
V ili., K alvária-tér 14.
Telefon: J ó z s e f  31—95.

ÓVJATOK
a  csuka szü rk ék et  

2 5  é v  ó ta  kipróbált

Kaiser-féle

a 3 fenyővel.

Milliók használják

K öhögés
rekedtiég, hurut, elnyálkásodás 
fo jtóköhögés és hukhuru t allén 

és a meghűlés mellőzéséül.
közj. hitelesített orvosi 
és magánbizonyitvány 
kezeskedik a biztos 
sikerért.

Nagyon jő izű  bombon.

1 * i« iiia g  d  20 é s  4 0 1 .1  doboz a 6 0 1.
Kaphatók : Hrabéczy Kálmán
drogériájában, K|ncsessy Peter, 
Kadar Gyala, Kardos Zsigmond 
és Éhlert Gyula gyógyszertárá

ban Sátoraljaújhelyben. 
Kronovits Miksa gyógysz. Nagy- 
mihály, Fábián Arnoid gyógysz. 
Homonna, Hazay Géza gyogy- 
szertrában Tőketerebes lolvay 

Imre gyógysz. Nagymihály.

Bor-pincze
250—300 hordó bor befogadá
sára alkalmas, két elkülöníthető 
ággal biró borpincze az Ungváron 
áganként vagy egészben is kiadó, 
esetleg eladó. Czim megtudható 
a kiadóhivatalban.

Klein József
szobafestő tapétázó és mázoló
Saujhely, Rákóczl-u. 63.

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

földi anyagok.
Telephon 22. sz.

I

Szerbia elfoglalása.
Budapest, nov. 11.

Az osztrák-magyar vezérkar je lenti:
Orosz hadszíntér ;

Cartoriszktól nyugatra az oroszok egy támadását ver
tük vissza. Rafalovkától nyugatra osztrák-magyar csapatok 
német ütegek tüzelésének támogatása mellett az ellenséget 
a Styrhez vetették vissza. Itt 7 tisztet, 200 főnyi ^legénysé
get fogtunk el és 8 géppuskát zsákmányoltunk.

Egyéb újság nincs.
Olasz hadszíntér:

Az olaszok megújították Qörz elfoglalására irányuld 
erőfeszítéseiket. A harmadik Isonzó-csatát követő szünet 
ideje alatt tartalékokat állítottak be a harcvonalba és újabb 
csapatokat vontak össze. A görzi szakaszon tegnap több 
órán át tartó heves tüzérségi előkészítés után a Plavától 
a Monté di sei Husiig terjedő egész harcvonalon nagy had
erővel általános támadásba kezdtek. A bátor védelmezők 
újra részben tüzeléssel, részben kézitusával az összes tá
madásokat az ellenség legsúlyosabb veszteségei közt ver
ték vissza. Az olaszok támadó kedve az estére kitört vi
harban erre a napra végleg lelohadt.

Délkeleti hadszíntér;
Trebinjetől keletre a montenegróiak egy erős támadá

sát vertük vissza. Az ellenség nagy veszteségeket szenvedett.
Az Uziczétői délre előnyomuló osztrák-magyar csapa

tok tegnap Novararos irányában az ut felét megtették. Ivan- 
jicától északkeletre az ellenséget az ellenséget a Cemerno- 
nyeregen levő állásából vetették ki.

Kövess tábornok német hadosztályai a szerbeket a 
Stolovi-Planina területén szorítják vissza. Odább keletre cs. 
és kir. csapatok harccal erőszakolták ki a Kranja-Jela és 
a Pogled-hegyekre vezető utakat. Tresztenikben 1000 szer- 
bet fogtunk el. Vranjacska-Banjában, Treszteniktől délnyu
gatra, a szerbek egy tábori kórházat, melyben 1000 se
besült katona és tiszt volt egy orvossal, hagytak vissza.

Gallvitz tábornok hadserege Brustól északkeletre és a 
Jastrebác-hegység déli lábánál harcol.

A bolgár csapatok Alexinácnál átkeltek a Moraván.

H Ő FER  altábornagy,
a vezérkari fonók helyettese.

Újabb 4000 szerb logoi;.
Berlin, nov. 11.

A nagy főhadiszállásról hivatalosan jelentik :
Nyugati hadszíntér:

Az arcvonal több helyén tüzérségi harc, valamint élénk 
akna és kézigránát tevékenység volt. Egy angol légijármü 
Bapaumetől északnyugatra kénytelen volt leszállni, a benne 
ülőket elfogtuk.

Keleti hadszíntér:
Hindenburg tábornagy hadcsoportja: Kaemermnél 

(Rigától nyugatra) tegnap visszavertünk három támadást, 
amelyet orosz hajók tüzelése támogatott, az éj folyamán 
csapatainkat tervszerűen és anélkül, hogy az ellenség ebben 
megzavart volna, visszavontuk a Schloprtól nyugatra és 
délnyugatra elterülő erdős terepről, amely az utóbbi napok 
esőzése folytán mocsárrá változott. A Bersemmüdennél 
(Rigától délkeletre) egy ellenséges támadás tüzünk miatt nem 
került kivitelre, kisebb ellentámadásunkkal több mint 100 
oroszt elfogtunk.

Lipót bajor herceg tábornagy hadcsoportja: A helyzet 
változatlan.

Linsingen tábornok hadcsoportja: Az osztrák-magyar 
csapatok német tüzérség támogatása mellett kiűzték az 
oroszokat Koziechnovkától (a pooel—sorniki vasútvonaltól) 
északra, valamint az ahhoz délre csatlakozó állásaikból. 2 
tisztet, több mint 200 főnyi legénységet fogtunk el és 8 
géppuskát zsákmányoltunk. A vasútvonaltól délre az oroszok 
támadásai meghiúsultak.

Balkán hadszíntér:
A szerbek üldözése a nyugati Moravától délre emel

kedő hegységben jól halad előre, több mint 4000 szerbet 
elfogtunk.

Bojadjeff tábornok hadserege több helyütt átlépte a 
Moravát. 1 I (l

/ /
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t ,Landesmann N. és Társa.1
=  könyvnyomdája: és papirkereskedése =  
S Á TO R A LJA Ú JH ELY , KAZIWCZY-UTCA S. SZ.
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1. Levélpapírok, számlák, fal

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

V

„Felsőmagyarországi Hírlap" kiadóhivatala.
t k l e f o m m Am i o  Hirdetések idtányos árban felvétetnek t e l e f o n s z Am ioa

SALGÓTARJAN1 í

Kőszénbánya Részvénytársulat
széntermékei (szobafütésre és ipari czélokra)

NEUMAN JENŐ cégnél
Sátoraljaújhely

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

valamint porosz briket kapható.

Supeffosfát-mfftrágya Káli. só

Ajánljuk a t. ópitő, építesz t's m/vszkereskpdó urak szi
ves figyelmébe az általunk kizárólag fával égutett, teljesen 
kőrnentes

1. rendű darabos meszet,
mely kiadd* voitáuál fogva az ümvvx lmzai lerniéki-kft fcliil- 
m u l j a .

Levélben ro» gktresésekru tmuvnal vn’aszo'unk, távirati 
megrendeléseket elfogadunk.

Üt

P

Felelős szerkesztő: Landesmann M iksa

Bankegyesület részvénytársaság 
Zemplén-£afiaméczt mész- és agyagipar §?

telepe SátoraJjaUjhely,
Sürgönyeim : Bankegyesiilet. Telefon 32.

Tisztelettel értesítem a m. t. közönséget, hogy a

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

B l u m e n f e l d  J e n ő

Hirdetések jutányos árban vé

tetnek fel kiadóhivatalunkban

n  b

ÉRTESÍTÉS.
Tudatom a t. Gazdaközönséggel, hogy korpa 

eladására a Korpaközponttól megbízást nyertem és azt 
1 0 0  kg.-ként 2 0  korona árban, zsák nélkül, árusítom. 
Az üres zsákokért darabonként 1 kor. GO fillér fizetendő, 
azokat megfelelő árban visszaveszem.

Korpát állandóan raktáron tartok.

Schwarcz Ignácz
Gálszécs.

Nyomatott Landesmann M iksa és Társa könyvnyomdájában Sátoraljaújhely.
/
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