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ügyre többen beszélnek a 
háború végéről A centrális ha
talmak már a második országot 
tiporják le — Belgium után 
Szerbiát — és mivel közben 
Oroszországot is megbénították, 
hamarosan úgy alakul a helyzet, 
hogy Németország Franciaország
gal, a Monarchia Olaszországgal, 
a török hadsereg pedig az Egyip 
tomot védő angol hadsereggel 
kerül szembe. Es hogy közben a 
Balkánon sem támad ellenünk 
baj, az iránt harmadik szövetsé
gesünk, Bulgária nyújt megfelelő 
garanciát.

A helyzetnek ilyetén alaku
lása igazán nem kevesebb, mint 
az entente halálos Ítélete és mi
vel azok a politikusok, akik a 
mindenáron való háborút erősza
kolták, letűntek az események 
színteréről, igazán lehet bízni ab
ban, lehet tehát beszélni arról, 
hogy az entente nem várja meg, 
amig ezt a halálos Ítélet rajta 
végre is hajtják. Ez a körülmény 
pedig, már tudniillik, ha az en- 
tente részéről átlátják azt, hogy 
ők a háború iolytatásától c«akis 
a teljes katasztrótájukat várhat
ják, könnyen engedheti felülke
rekedni azt a rém -nyt, hogy a 
béke közelebb van, mint azt so
kan hiszik és gondolják.

Mivel pedig nem lehet szó, 
csakis olyan békéről, amely 
mi fejlődésünket biztosítja, gon
doskodni kell  ̂ arról, hogy ennek 
a fejlődésnek valamennyi faktora 
meg is legyen, hogy a gazdasági 
élet talajában valóban benne le
gyenek azok a magok, amelyek
ből ez a fejlődés kivirágozhatik. 
Azaz talán nincs is szükség kü
lönösebb gondoskodásra. A há
ború esnménj'ei és tapasztalatai 
azt bizonyítják, hogy a gazdasági 
élet rendelkezik úgy a fejlődés 
anyaga, mint a fejlődés eszközei 
fölött és ha ezt a körülményt 
egybevetjük azzal perspektívával, 
amelyet a jövő tár felénk, a leg
nagyobb bizakodással várhatjuk 
azokat a változásokat, amelyeket 
a béke kors aka gazdasági terü
leten is bizonyára előidéz. Ezek
ben a változásokba belekapcso
lódik az egész magyar gazdasági 
élet.

Már most, mikor még a há
ború vérzivatara között élünk, 
kell, hogy minden figyelmünk er
re lordulion, mert csakis ezen 
téren va.ó biztos munkálkodásunk 
ad reményt egyéb szociális és 
kulturális lendületünkhöz.

3 0 0 0  k o ro n á t
csalt ki egy újhelyi cigányasszony

halla tlan  hiszékenység.
I l i  ueru teljesen hiteles forrás

ból vettük volna e cikk adatait, 
magunk is hihetetlennek tartauók 
alabb elmond tudó történetet, amely- 
ntk szenvedő hőse, epy borsi i pa- 
rasztasszony olyan hallatlan hisze 
kenysógről tett tanúságot, aminőt a 
huszadik században aiig lehet el* 
képzelni.

A mulatságosan furcsa eset a 
következő :

Kft újhelyi cigányasszony, Ba 
lóg Emma és Dávid Ju'ianna kiment 
Borsiba s ott beállítottak Molnár 
Janosué házába s rábeszélték, hogy 
vetessen kártyát magának.

Balog E urna volt a kartyave- 
tés mestere aki a kártyákból hama
rosan kisütötte, hogy Molnáráénak 
az ura orosz fogságban vau. Erről 
persze előre jól informálva voltak 
a ravasz ciguuyasszouyok ; Mo.uár- 
uét azonban roppantul elcsodálko
zott a kártyavetőuő tudomáoyáu.

Balog Emma ekkor nagy titok
zatosan előadta, hogy ő ki is tudja 
szabadítani Mó niménak az urát a 
fogságból, ha az asszony hajlandó 
némi áldozatot hozni. Egyelőre 100 
korona keil hozza. Momarué kész 
voit erre az áldozatra. Odaadta a 
100 koronát, eny kis Szent Antal 
szoborral együtt, amely Balog Emma 
szerint szükséges volt a varázslat
hoz. A cigányasszony aztau a pénzt 
meg a Szent Antalt bekaparta egy 
l) u«J>a s megcsinálta a MoKUsz-po- 
iíúszókat, mialatt Mo.nárueuak ha
tat kellett fordítani, hogy a kuruzs 
ióuő addig szépen magához vehesse 
a pénzt.

A cigányok ezután eltávoztak 
de Balog Emma akkor már látta, 
hogy jó médiumra akadt s csak ez- 
utáu fogott hozzá az alapos muo- 
kához.

Far nap mu va Balog Emma 
már ismét Muluarnőual vö t azzal 
jó hírrel, hogy a varázslat teljes 
mértékben sikerült, a férje már ut 
bán van, sőt neki, (Balog Emmá
nak), mar levelet is iit, amelyben 
egy kis pénzt meg elemózsiát kór. 
A hiszékeny asszony nagy örömmel 
fogadta a hirt s rügtöu odaadta a 
kózuél levő pénzét, 72 koronát, meg 
mindenféle ennivalót Balog Erama- 
uak.

Három nap múlva Balog Emma 
egy u,abb levéllel állított be, amely
ben Molnárnóuak a férje azt irta, 
hogy már magyar halár felé köze- 
edik, de elfogyott az útiköltsége, 
továbbá panaszkodott, hogy a múlt
kori küldeménybeti nem volt semmi

Molnárué lelkendezve adott oda 
a kuruzslónőtuk 130 koronát s egy 
Csomó ennivalót, libát, csirkét stb.-t.

Az igazi csaszárvágás azonbau 
még csak ezután jött. Balog Emma 
egyszer csak rémült ábrázattal állí
tott be Molnárnéhoz s elmondotta, 
hogy óriási baj vau. A férje már 
itt van az országbau, de a muszkák 
észrevették, hogy megszökött utána 
jöttek s most nagyon sok pénz, 
2000 korona keli hozzá, hogy meg 
szabadu-jon.

A szt-reucsótieu asszony meg
foghatatlan együg^ őségében még 
ezt is elhitte. 1400 koronája volt 
még, 000-at kölcsönkért s az egész 
2000 Korouát, ismét sok euni- és 
inul valóval együtt odaadta Ba.og 
Emmának, aki vigau távozott a sok 
pénzzé.

Talán, ha lett volna meg Moi- 
narncuak több pénze, azt is kicsa.ta 
volna a szélhámos cigáuyasszony, 
de mivel laita, hogy mar a 201)0 
Koronát is csaK köicsöu utján tudta 
összehozni, többet feleje sem meut. 
Végül maga Moiuárné jött be Uj- 
nelybe, hogy felkeresse Balog Em
mát s megkérdezze tőle, mién nem 
jön mar az ura haza.

Mikor nagy nehezen rátalált Ba
log Emma takasara, ott nagy cigány 
iaKoda>mal talált. Ba.og Emma 
rokousaga reggellöt estig daridézluk 
a tőle kicsati sok pénzből, meg 
aok jóféle enni — iunivalóbó . Ez 
mai az együgyű paraszt asszonynak 
is feltűnt s eibeszeite az ő nagy tit
kát egy-ket ismerősének, aki persze 
rögtön fel világosították, hog\ szól- 
hamossag aidozuta lelt.

Moiuarué ekkor elment az új
helyi esendőről sre s feljelentését 
lett. A kiküldött A z a r y  Baudor 
őrsvezető és D u d á s  Mihály nép
felkelő csendőr rögtön házkutatást 
tartott a cigauyoüual s a kicsait 
pénzből Balog Emma testvéreinél 
összesen 701 korona meg is ktrű t. 
Maga u ravasz kuruzsióuő értesült a 
feljelentésről s a pénz zömevei 
együtt eltűnt. A veszedelmes cigáuy
asszony kézrekeritése végett most 
erélyesen folyik a nyomozás.

Knijintbil.
Hojlv élnek katonáink az orosz fofsáílian.

Az alábbi nagyérdekü levelet 
C 8 u t k a y Béla zászlós, B á n ó c z y 
Kálmán helybeli pékmester unokája 
irta a szibériai Krasznojarszkból 
Beregszászon lakó édes anyjának s 
egy Szibériából hazatért rokkant 
katona hozta haza.

Természetes, hogy ilyen részletes 
majorság; táláéi niucsen csrrk/6, meg és őszinte, érdekes leveiet/más utón 
liba a háznál ? / | ne rá is lehet az oró'sv hadifogságból

Lapunk m ai M án ia  2  o ld a l.

hazajuttatni s igy az alábbi levél 
ritkaságszamba m gy. Itt adjuk a 
nagyérdekü irast, amely amellett 
megn)ugtatásul is szo'gálhat mind
azok számára, akikuek hozzátartozó
juk orosz hadifogságban van.

Krasznojárszk, 1915. augusztus 6.
Kedves jó Anyám I

Végre alkalmam vau egy bereg
szászi invalidussal cenzúra nélkül 
levelet küldeni.

Elfogtak április 6-án Voloszote 
mellett egy 1035 méteres hegyen. 
A főcsapéinak a liaiul levő kitűnő 
állásokba kellttt visszavonulni és ott 
bevároi a németeket. Nekünk a 
visszavonu'ást keltett fedezni. „Uraim 
ott csak vaskeresztet lehet kapui,** 
raoudta a német dandarparaucsnok. 
„Azért hoztu% Önöket ide, sziumagyar 
ezred legjobb zászlóalját“. Fölmuta
tott a hóval fedett hegytetőre, melyet 
iszonyúan lőtt az orosz tüzérség. 
És fát tettük hozzá mi. „Kitartani 
az utolsó erabertg** ez volt a paran
csunk. Felértünk éjjel. Hozzáfogtunk 
a megerősítéshez. Nagyon lassan 
ment. Fagyott, sziklás talaj! Reggelig 
csak egysoros drótkerítést tudtunk 
magunk elé húzni. Szép reggel volt. 
Első szép meleg napsütéses nap. 
Előveszem a távcsövet, lenézek a 
völgybe. Irtózattat bökkenek vissza. 
Lent mim a hangyák sűrűn egymás 
melleit 6—8 szoros rajvoualbau nyü
zsögnek a muszkák. Jönnek az 
oroszok. Reggel 7 tő. déli ii-ig  tartott 
a telvonu as. Mintha mindoyájan 
dejöttek volna Przemysl alól. Köz
ben a tüzérség folyton lőtt. Már a 
zászlóalj feie elpusztult. Nekünk itt 
csak két agy unk volt. De nagyszerűen 
működtek. Az oroszok egy része eiőt- 
tüuk vagy 100—150 epésre ásta be 
magát, a többi pedig balszároyútik
ban, hol nem veit semmi csapatunk, 
A mi szazaduuk voit a balszáruyou 
közvetlen, tőlünk balra v, 100 lépésre 
az oroszok. Most megkezdődött az 
egyenetlen haic,meiynek kimenetelét 
minden baka előre tudta. Kitartani 

utolsó emberig, liyen állásban a 
tizszerte nagyobb ellenséggel szem- 
beu. Még géppuskánk se volt. Nekik 
volt vagy Hz. Este 7 órakor roha
moztak ráuk, mi addig lőttük őket, 
mig 5 —6 lépésre értek hozzánk.
Aztán ellenrohumot csináltunk, őrület.
Hatvanan ezrek eben. De megtettük. 
Sajnos nem csinálhattam végig. Egy 
kézigránát, roe y közvetlen előttem 
robbant, arcomba csapta a sarat és 
kőtörmeléket. Talán ez volt a raeg- 
nientőm. Ei vágódtam. Far perc
múlva magamhoz térek. Nem látok 
semmit, szemeimet nem bírom ki- 
nyitói, arcom fáj. Bal szememből 
sikerűit kidörzsölni a sarat. Pislogva 
láttam vele. Felugróm. Ékkor már 
csak halottakat, egy pár bakát, kiket / 
terelnek összq a muszkákés rajtunk
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keresattkl rohanó orosaolcat látok. 
Saökoi akarok. Késő. Rárarohaonak. 
Lefognak. Vinnék.

As orosi dandárparaoosnok sze
rint, ki ellenünk a támadást vei ette, 
6  sászlóalj volt. Misserintünk leg
alább 1 0 . És 2  saáaadunknak mégis 
sikerült megmenekülni. Nekünk el
esett 2 ssásadból 300 emberünk. 
Nekik összesen vagy ezer. Nem csoda. 
Tömegbe lőttünk.

Itt nincs rossz dolgunk. De rém 
unalmas. Most szeretnék ott lenui. 
Most, mikor eb módjára hajtják 
maguk előtt vitéz csapataink ezt a 
gyáva népet. Van sportterünk kettő 
is. Teniss, football, minden, ami csak 
kell. Da mit ér ez, ha nem lehetek 
ott. Nem csinálok semmit, csak sak- 
koaom. Ez egyedüli szórakozásom. 
Próbáltam tanulni. Nem megy. Mi 
van az olasz harctéren ? Mikor lesz 
béke? Mi van Romániával és Bul
gáriával? Csak az ő győzelmeiket 
írják. Most adják be a népnek, hogy 
Varsót fel fogják adni. Már fel is 
adták biztosan.

Eleinte 3 hónapig nem kaptunk 
pénzt. Mikor elfogtak 30 koronám 
volt. Ez 10 rubel. Most már kapunk 
havi 50 rubelt. Ez elég. A koszt 
csak 18 rubel egy hóra. Ebi'd, va
csora. Magyar konyha. A fizetésünk
ből sokat levonnak a kórház és a 
legénység részére.

Újságunk is van most már több 
Egyik a „Szibéria" a másik a „Ma
gyar Telegramra** és a „Sport*4 c. 
hetilap. Ezek orosz újságoknak for
dításai és itt a fogoly táborban elő
forduló eseményeket Írják le. Az 
orosz újság elég őszinte, csak tudói 
kell olvasni. Világosan nem ir meg 
semmit, de következtetni lehet, ha 
as ember a térképet Is tanulmá
nyozza. Csodálatos ugyan, hogy ők 
folyton győznek és mégis mindig 
hátrább vannak. Mert ezt írják pl : 
„Az utóbbi napokban érkezett Szent 
petervári jelentések fölötte fontos 
adatokat tartalmaznak a nyugati 
frontnak a közel jövőben várható 
eseményeiről. Orosz katonakörök vé
leménye raegegyezU abban, hogy a 
szövetségesek hadseregével szemben 
a döntést egy későbbi alkalmasabb 
időpontra kell kitolni, amikor majd 
az oroszok lesznek ágyúban és mu
nícióban túlsúlyban.

A két hete húzódó döntő harc
nak mostani stádiumában is kívána
tosnak kell tartanunk, hogy a vég
leges döntést a fenti módón Későbbre 
halasszuk, s az ütközetet egyelőre 
félbeszakítjuk. Csapataink harcból 
kivonásának következménye a Visz
tula középvonalának feladása és Var
só kiürítése lenne. A múltkor jött 
egy jelentés, hogy „csapataink Iván 
gorod positiójából a Visztula bal 
partján levő positiókba vonultak 
vissza." Félnek az emberek egy uj 
Sedántól. Vagy már be is követke
zett ez. így adják be la san a nép
nek. Az itteni lakosság is oroszelle 
nes. Nagyobbrészt deporáltak, Érdé 
kés városok. Végtelen síkságok, egy- 
egy faház csoport. Fa nincsen csak 
fenyő és nyírfa. Az időjárás is ér
dekes. Nyáron 40 -45 C. meleg és 
télen ugyanannyi hideg. Reggelen- 
kint már hideg van. Fázik az ember 
ősz és tavasz ninc*. Elenben annyi 
muslica és olyan por, hogy a napot 
nem lehet látni. Mintha felhős, bo
rús idő lenne. En innen haza nem 
igen irhatok, mert egy hét^n csak

3  lapot lehet feladui s ennek a 
fele se ér haza. Azért ne tessék ag
gódni ha ritkán tetszik lapot kapui. 
Különben itt minden úgy v.n mint 
otthon. Szolgálatot tartunk, be va
gyunk osztva századokba, szóval 
mindent mi csinálunk. Külön pos- 
táuk van.

Vaunak itt magyar, német, tö
rök és osztrák foglyok, A tisztek a 
pavilonokba és a legénység nagy 
kő barakkokban van elhelyezve. Ez 
körülötte levő boltokkal és vendég
lőkkel (Laffkák) az úgynevezett 
„Gordok** Egész neve „Nevi Goro- 
d.)k** 8 — 10  ezer lakossal mi és vagy 
1000 civi1. Az egész körül van véve 
orosz katonákkal. A városba na
ponta 2  tiszt mehet. Én még nem 
voltam s nem is megyek. (Kraszno 
járszkba ez hét kilomóttrre van 
innen.)

Az ismerősöket tisztelem.
MUliószor csókolja mindnyáju

kat szerető fia
/  éla

H Í R E K .

— Lemond, vagy nem mond
le? Ily cim alatt megírtuk azt a 
kínos incidenst, mely a legutóbbi 
városi pénzügyi bizottság ülésén 
történt s amely azzal végződött, 
hogy S z é k e l y  Elek h. polgár 
mester nagy mérgeién ott hagyta 
az ülést, azzal a kijelentéssel, 
h°gy „gazember, aki ezek után 
tovább szolgál a városnál."

Az incidens lefolyásáról szóló 
tudósításunkhoz akarunk most még 
némi kommentárt hozzáfűzni az 
eset közvetlen fültanuinak infor 
mádéi alapján. Tudvale.vőleg a 
városi fa árának a felemeléséről 
volt szó s Székely Elek itt tette 
azt a kijelentést, hogy „pi-zkos 
gazember az, aki azt állítja, hogy 
ő a város fájának konkurenciát 
csinál." Mivel pedig a h. polgár- 
mesternek az a kifakadasa Hönsch 
Dezső bizottsági tag ama felszó
lalása kapcsán hangzott el, hogy 
a h. polgármesti r ehhez az 
ügyhöz, mint érdekelt fél, 
nem szólhat ho-zá, múltkori 
tudósításunk egyesekben esetleg 
azt a impressziót kelthette, mintha 
Székely Elek ezzel a kifakadással 
Hönsch Dezsőt akarta volna érin
teni. Az eset tanúinak információja 
alapján megállapíthatjuk, hogy 
erről szó sincs; mivel Hönsch 
Dezső egy szóval sem mondotta, 
hogy a h. polgármester konkurál 
a várossal, mint íakereskedő és 
így sem maga Hönsch Dezső, 
sem a biz.ottság többi tagja nem 
érthette és nem ertette magára a 
b. polgármester kijelentését, amely 
egészen általánosságban hangzott 
el s ez a dolgok összefüggésénél 
fogva nem vonatkozhatott a bízott 
ság egyik tagjára sem.

Mindenféle félreértések elke
rülése végett szükségesnek tartot
tuk ezt a múltkori tudósításunk
hoz pótlólag hozzáfűzni.

— Az Izr. N(fagyiét dec 4-iki 
estélye. Az etty et választmány* el
határozta, hogy a hudbav onu tak 
segélyezése és az uionnon létesült 
sguokhéza javára 1915. d e. 4-én 
este fél 9 érakor teaestélyt rendez 
a Zemplénmegvei Kaszinó és Ko
rnak. Kör összes helviségeihpn. Szóra 
koztatásul tánc hey-tt tomho a, 
ügyesen összeal itott hangverseny 
és felolvasás lesz. Az egvlet Ml ön

névre szóló meghívókat nem boosájt 
ki, hanem ez utón is kéri a közönsé
get, hogy az estélyen, melynek jó- 
tékonycélu jellege vau, minél na
gyobb számban megjelenni szíves
kedjék.

— Városi közgyűlés Tegnap, 
hétfőn délután rövid lefolyású vá
rosi közgyűlés vo't, amelyen a var
megye által a napipiacok ügyében 
hozott határozattal foglalkoztak s 
elhatározták, hogy azt raegfelebbe- 
zik. Napirenden kívül felszólalt 
A l e x a n d e r  Vilmos és felvilágo
sítást kért a h. polgármestertől a 
pénzügyi bizottság ülésén történt 
íi cidens dolgában. S z é k e l y  Eek 
elmondotta az esetet, lényegében 
Ugyanúgy, ahogy a legutóbbi la
punk l,an mi megírtuk. II é ri ez 
Sándor szólt ezután a tárgyhoz s 
elmondottá, hogy az ő tudomása 
szerint a pénsügvi bizottság ülésén 
a h. polgármestert nem akarták be
csületében érinteni. Végül a közgyű

lés dr. Or o s z  Dezső indítványára 
levette a napirendről a kérdést, az
zal, hogy ilyen személyes természetű 
ügyekkel nem kivan ̂ foglalkozni.

Nyilt-tér.

Z o ngo ra-h ang o lás .
Wertheimer Károly elő

nyösen ismert zongora ke'szitő 
és hangoló Budapestről Ujhelybe 
érkezett. Hangol, javit és tisztit 
szakértelemmel és lelkiismerettel 
úgy helyben, mint vidéken; — 
továbbá' ajánl uj, valamint át
játszott zongorákat, úgyszintén 
becserél régieket kedvező fizetési 
feltételek mellett. Szives előjegy
zéseket elfogad lapunk kiadó- 
hivatala.

A z olaszok kudarcai.
Budapest, nov. 22.

Olasz hadszíntér:
Az olaszok épp oly szívósan, amily eredménytelenül 

folytatták támadásaikat az egész görzi hídfő ellen. Különö
sen elkeseredett volt a harc az Oslavia szakaszon, ahol a 
kipróbált datmát landwehr a 17-es számú vitéz krajnai ez
red által támogatva hadállásunknak azt a részét, amely 
tegnapelőtt még ellenséges kézen maradt, visszafoglalták a 
Podgora déli része ellen ötször támadtak az olaszok, akik
nek elkeseredett előtörései, azonban részint füzünkben ré
szint kézigránát harcokban összeomlottak. A doberdói fen- 
sik szakaszán az ellenség erőfeszítései főleg a Sanmarti- 
nói terület ellen irányultak. Erős tüzérségi előkészítés után 
itt sikerült az olaszoknak harcvonalunkba behatolni. Éjjeli 
ellentámadással azonban az elveszett hadállást egy csekély 
kiszögelő árokrész kivételével ismét visszaszereztük. A görzi 
hídfőtől északra, Zagorától délre gyengébb ellenséges had
erő átkelt az Isonzón, de estére a folyó balpartját ezektől 
az olaszoktól ismét megtisztítottuk. A tiro li arcvonalon az 
ellenség a legutóbbi időben különösen a Col di Lana ellen 
intézi támadásait bizonyára azért, hogy igazolja itt sikerei 
ről szóló számos híradását. Az olasz nehéz tüzérség tüze
lése itt tegnap hevesebb volt, mint valaha. A hegycsúcs el
len intézett három támadását visszavertük.

Délkeleti hadszíntér:
A Cajnice területén harcoló cs. és kir. csapatok kiver

ték a montenegróiakat a Qoles hegy északi lejtőjén elfog
lalt állásaikból. Goresztó'l keletre is folynak ütközetek 
Novavaros felől egy osztrák-magyar csoport Prybpoljéhez 
közeledik. Novibazárban Kövess tábornok hadserege 50 
mozsarat 8  tábori ágyút, 4 millió puskatöltényt és sok más 
hadiszert zsákmányolt. A várostól keletre még megmaradt 
ellenséget német csapatok elűzték, akiknek kezében az el
lenség 300 hadifoglyot hagyott hátra. Az Ibar völgyében 
előnyomuló osztrák-magyar hadoszlop tegnap a folyamán 
Mitrovicától húsz kilométernyire északi irányban rohammal 
elfoglalta a szerbeknek egymás mögött lévő három állá 
sát. A  sötétség beálltával rajtaütéssel még egy neavedik 
hadállást is birtokába vett, miközben 2 0 0  szerbet elfogott 
és 6  ágyút 4 géppuskát 1 lőszeroszlopot és számos lovat 
zsákmányolt

Gallvitz tábornok hadserege a Prepoljac nyeregtől délre 
vívott sikeres harcokban 1800 szerbet elfogott Prisztinától 
keletre és délkeletre az első bolgár hadsereg támadása 
napről-napra tért nyer.

Höfer.

A tegnapi nap zsákmánya Szerbiában.

Keleti hadszíntér:
Berlin, nov. 22.

Az oroszok gyenge előretörését az llluxti temető 
felé, Dünaburgtól északnyugatra visszautasítottuk. 
Egyébként a helyzet változatlan.

Balkán hadszíntér:
Sohanicánál az Ibar völgyében szerb utóvédeket 

visszavetettünk. Podujevó mindkét oldalán kikényszeri- 
tettük a kijutást Láb völgyébe. Tegnap több mint 2600 
szerbet elfogtunk, 6  ágyút, 4  gépfegyvert és nagy
mennyiségű hadiszert zsákmányoltunk. A Novibazari 
arzenálban 50 nagy mozsár és 8  régebbi gyártású 
ágyú jutott kezünkbe.

Felelős szerkesztő: Landesmann M iksa Nyom atott Landesmann M iksa és Társa könyvnyomdájában Sátoraljaújhely.


	93

