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A jövő kérdései
A háborúnak nemcsak poli

tikai evolúció lesz az eredménye, 
hanem gazdasági, sőt lőkep ilyen.

Valószínű, hogy a magánvál
lalkozások gyökeres megreformá
lása fog kerüsztülmenni. Való
színű, hogy az összes mindennemű 
katonai muníció készítését a ma
gánvállalat kezéből kiviszik, mi
vel annak, hogy épen a katonai 
készültséggel kapcsolatos szük
ségletek előállítását a magánvál
lalat kezében hagyják, ellene 
szól a morál is. Szabad-e annak 
a magánosnak abból a gyilkos 
öldöklésből, a mely a háború 
nyomán jár, hasznot huzni? Sza
bad-e annak a magánvállalatnak 
a háborúért azért örülni, mert 
ez vállalatát felvirágoztatja? Da 
még ettől a morális szemponttól 
eltekintve, nem magától értetődő 
e az, hogy állam lássa el magát 
mindazzal, ami szükséges ahhoz 
hogy népe boldogulását, szóval 
a tartó békét biztosítsa. Hiszen 
háború után a magánvállalatok 
nak tág tere nyílik gazdasági 
életünk felvirágzása terén. És itt 
íőkép mezőgazdaságunk felvirág
zására gondolunk. Mezőgazdasá
gunkat modern, nyugati nívóra 
kell emelni. Mai improduktivitá
sából ki kell emelni. Már a há 
ború előtti években, de főkép a 
háború alatt oly elviselhetetlenné 
vált a drágaság, hogy ittt feltét
lenül tenni kell valamit, mert kü
lönben a fix fizetésű ember a 
Sanyarú Vendel sorsára jut 
majd. De a drágaságnak nem 
egyetlen oka mezőgazdaságunk 
mai improduktivitása, hanem oka 
egész közgazdasági rendszerünk 
Ugyanis egész közgazdasági rend
szerünk, gazdasági mai aláren
deltségünk egy csapással és gyö- 
keresene megváltozna mezőgaz
daságunk mai improduktivitásá 
nak, vagy nem kellő produktivi 
tásának megjavulásával.

£S minő hatalmas gyári, ipari, 
kereskedelmi fellendülés követné 
ezt a rendszerváltozást. A leg
különfélébb nyerstermények fel
dolgozása itt történhetne, nem 
kellene azokat potom áron ki
vinni, hogy kikészítve jó drágán 
behozzuk. Iparunk fellendülése 
nyomán gazdasági es anyagi jó 
lét költözködne országunkba, 
ebbe a valóban tejjel-mézzel fo
lyó Kanaánba. Hatalmas lépések
kel törtenénk gazdasági függet 
fenségünk leié. Ennek a gazda-, 
sági függetlenségnek megalapo j

zásához feltétlenül szükséges egy 
szilárd és céltudatos közgazda- 
sági politikának a kialakulása. 
Mivel pedig mezőgazdasági or 
szag vagyunk, ennek a helyes 
mederbe való terelésétől függ 
ipari és kereskedelmi fejlődé 
sűnk is.

Mezőgazdaságunk produkti- 
vebbé tétele szükséges a jövő 
miatt, ha tekintetbe vesszük 
háborúk mindinkább gazdasági 
jellegét és a kiéheztetési problé 
mát. Ha Németország átlagter
mését elérlietnők mezőgazdasá
gunk fellendülése utján, akkor 
bárminő veszedelemnek nyugod
tan nézhetünk a s einébe, mert 
akkor termésfeleslegünk egész 
Európa terméshiányát egymagá
ban képes fedezni.

A háború, amilyen vérző se
beket üt is, de talán fakadó, vi 
rágzó élet fog a véráztatta talaj
ból kisarjadni, megteremtvén egy 
gazdaságilag hatalmasabb, füg
getlen, boldog Magyarországot.

fiz  újhelyi polgárőrség
Miért nem jelentkeznek a 
hadiszolgalat alól felmen
tettek ? — Nehézségek a 
szolgálat ellátása körül.

Ai újhelyi polgárőrség 19:5. jan. 
hó 1-e óta tejesíti híven és pouiosan 
<tz önként magara va iáit kötelessé
get, a szolgalat e-latasa azonban 
egyre nehezebb lesz az időközben 
történt bevonulások folytan, amelyek 
alkalmával mindig kiváltak néhányat] 
a polgárőrség kötelekéből. Most pe
dig ugyancsak fontos feladat hárul 
az önkéntes őrseregre, mert hiszen 
közelednek mar a hosszú éjszakák, de 
meg újabban ismét töübeket beso
roztak a rendőrök közül s igy egyre 
nagyobb szükség van a polgárőrség 
közbiztonsági működésére.

liy körülmények között nagyon 
helyesnek kell taitanuik a rendőr 
kapitánynak a polgárőrség parancs
nokságához intézett átiratát, amely
ben szigorú kényszereszközök alkal
mazását helyezi kilátásba arra az 
esetre, ha a po gárőrség működésében 
hiányok merülnének fel.

Itt adjuk a kapitány átiratát rae- 
mentó gyanánt azok részére, akit 
még mindig vonakoduak belépni ebbe 
a testű.ötbe:
A polgárőrség ti k. Parancsnokságának

A parancsnokság feljelentései
ből sajnosán kell tapasztalnom 
azt, hogy elismerés a kivételeknek, 
igen sokan vannak az őrség tagjai 
között olyanok, akik valóban cse 
kély megterheltetósf’el járó szolgá
l tukat is hanyagul vagy éppen 
nem teljesítik.

A feljelentettek rendszerint 
megintésben részesülnek, többeket 
pedig akik elfogadható ok nélkül 
többször mulasztottak, megbírsá
goltam.

Ebből az alkalomból megkere
sem a tekintetes Parancsnokságot,

szíveskedjék az őrség valamennyi 
tagját figyelmeztetni, hogy külö
nösen mostan a hosszabb éjjelek 
beálltával kötelességeiket letett es
küjükhöz híven és mindenkor pon
tosan teljesítsék, mert ha a polgár
őrség tagjaiban a kötelességérzet 
lanyhului fog ós nem fog és nem 
tud megfelelni hivatásának : az 
1914. XL1. te. alapján kényszerülve 
leuuék a meghatalmazást kieszkö
zölni arra, hogy küzbiztousági és 
közegészségi szolgálatra mint pl. 
hidak, műtárgyak, középületei fel
ügyeletére, fertőzött házak őrzésére, 
stb. nehéz szolgálatokra minden 60 
éven aluii alkalmas egyént szük
ség esetén katonai vagy csendőri 
karhatalommal rendeljek ki szolgá
lattételre.

Megkeresem továbbá a tekinte
tes Parancsuokságot az iránt, hogy 
ezen intézkedés fogatositása előtt 
szíveskedjék pontos nyilvánturtást 
vezetni, azokról a polgári őrökről, 
akik kötelességeikéi hanyagul tel
jesítik, hogy ezeknek hadiraunkára 
leendő kirendelése iránt intézked
hessen.

Végül megkeresem a Parancs
nokságot az iránt, hogy tekiutettel a 
hosszabodó éjjelekre, szopt. 1 -tői esti 
9 órától éjjeli 3 óráig tarló szolgálat 
beosztása iráni iutézkedai szíves
kedjék.

A tekintetes Parancsnokság in
tézkedéséről értesítést kérek

Sehmidt Lajos 
rendőrfőkapitány.

— aug. 24.

A barakk üdvözlete Őfel
sége születésnapján, oielsége 
születésnapján gróf Mailáth Jó
zsef miniszteri biztos a követ
kező üdvözlő táviratot intézte 
schönbrunnba:

Gróf Paar főhadsegéd Ü .x-  
elenciájának Schönbrunn.

A sátoraljaújhelyi katonai 
betegmegfigyelő állomás, áthatva 
Őfelsége legmagasabb születés
napjának ünnepélyességétől, a 
betegek és sebesültek hódolat
teljes imáit és kivánatait tolmá
csolja: Vajha adna a Minden
ható vitéz seregünknek további 
győzelmeket, hogy ezáltal az egész 
nemzetnek békét és szerencsét 
biztosítson, Apostoli felségnek 
pedig hosszú életet, erőteljes 
egészségben. Gróf Mailáth Jó
zsef.

Erre a következő válasz ér
kezett :

Nagyméltóságu Gróf Mailáth 
József Sátoraljaújhely.

Őfelsége szívből köszönetét 
mond Nagyméltóságodnak, vala
mint az ottani megfigyelő állo
máson lévő sebesülteknek és be
tegeknek az igaz érzelmű szavak
ért, amelyeket Őfelsége születés
napja alkalmából kívántak. A 
legmagasabb megbízásból Gróf 
Paar.

Egy porosz mágnás
a zempléni oroszdulta falvaknak.

Nagy szövetségesünk, Német
ország főúri világának egyik tagja 
szép tanujelót adta szövetségesi 
rokonérzésónek és meleg humanizmu
sának. Ugyanis, mint Szinnáról 
jelentik nekünk, gróf T i e h l e 
W i n k I e r Hűbéri porosi mágnás, 
akinek Zerapléumegyóben is erdő- 
birtoka vau, bőkezű adománynyal 
sietett az oroszjárás folytán feldúlt 
zempléni falvak lakóinak segítségére. 
A nemeslelkii főur 1 50 0 k ö b 
m é t e r  f á t  a d o m á n y o z o t t  a 
feldúlt kárpáti falvaknak, amely 
anyag az elpusztult tűzhelyek fel
építésében bizonyára nagy segítségül 
fog szolgálni.

Gróf Tiehle Winkler Rudolf 
nem magyar ember, nem a mi 
vérünkből való vér, de azért mélyen 
meghatotta őt a Kárpátok lakóinak 
szerencsétlensége ós átérezte a zera- 
p óui birtokosi mivoltából folyó 
erkö esi kötelezettségét. Hisszük, 
hogy fényes példája nem is marad 
hatástalan s a mi itthoni birtokosaink, 
akiket még sokszorosan erősebb 
szálak fűznek a vármegyéhez, mint 
gróf Tiehle Winklert, az idegen föld 
szü öltjét, versenyezve fognak sietni 
túlszárnyalni a porosz főur neraes- 
lelküségét.

H Í R E K .
—  K itün te tés Őfelsége liariss 

Árpád csendőr-alezredesaek az el
múlt hadUvben teljesített kitűnő 
szo’gálata elisra tréséül a 3, oszt. ka
tonai érdemkeresztet adományozta.

—  Újhelyi gyerm ekek a zempléni 
fe ld ú lt tűzhe lyeké rt. Az újhelyi gyer
mekek mar nem egyszer adták saép 
tanujelót, hogy fogékony szivüket 
miuden nemes mozgalom megérinti 
s ők gyermeki jósággal ós nemes 
ifjúi lelkesedéssel sietuek a tőlük 
telhetőt elkövetői. Legutóbb egy 
bájos ujh*l>i gyermek társaság Da
vidovits Adolf bankigazgató házában 
rendezett egy jótékonycélu előadást, 
am ilynek 50 korona 30 fillér jöve
delmét a kis reudezők lapunknak 
adták át az oroszdulta falvak lakos
ságának javára. Az előadás után 
Davidovits Adolfnó uzsonuara látta 
vendégül a gyerekeket, akik között 
mint az előadás rendezői ós közre
működői, Davidovits Illu«, Reichard 
O ga, Fried Manci, Friedman Manci, 
Fuohs Ii us, Neutnan József, Lichten- 
stein Palika, Kleinraauji Sándor, 
conferencier R*dó István, rendezők 
Füchs István és Rácz Zoltán szere
peltek. A nekünk átadott összeget a 
főispáui hivatalhoz juttattuk.

— Uj tüzórhadnagy. Őfelsége szü
letésnapján, augusztus 18 án a Ludo- 
vikabeü többi végzett társaival együtt 
kapta meg az aranycsillagot Schveit&er 
Péter, Scnveitzer János újhelyi fog- 
házgoudnok fia, aki mint tüzórhad
nagy közelebbről a harctérre megy, 
ahol immár két testvére harcol, k ik  
közül az egyik már többsiör meg is 
sebesült. ______________ _

kapunk mai széma 2 oldal.
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— B e írjá to k . A sátoraljaújhelyi 
állami polgári leányiskolában 
1915/10. tanévre a beiratások az
1- 8Ő ositályba szept. 1 -én. a 11-ba
2 - áo, a Ill-ba 3-án, a IV-be 6  án 
eszkiitöltetnek délelőtt 8  — 1 1-ig 
igHEgatdi irodában (Andrássy u. 
10. 8 t.)  A  magántanulók javító vizs
gálata augusztus hó 31 én d. e. 9 
órakor a rendes tanulóké d. u. fél 
3 órakor veszi kezdetét. A felvé
teli vizsgálatok szept. 3 án d. u. fél 
3 órakor tartatnak meg. Tan- és 
felvételi dij egész évre 16 korona. 
Szegénysorait kiváló előmeneteld ta
nulok szUlői 10  korona tandíjmen
tességért is folyamodhatnak a bei
ratás napján. A rendes tanítás szept. 
9 én kezdődik.

— Homonna állami középfokú is
koláinak megnyitása. A vallás és köz- 
oktatásügyi miniszter rendelkezése 
folytán f. é. szeptember havában, a 
rendes időben megnyílik a horoonnai 
állami polgári fiú és felső kereske
delmi iskola is. (Aug. 30. és 31-'mi 
pótvizsgák, szept. 1-3. beiratkozások) 
Egyévi szünetelés után újból feltárja 
kapuját a művelődés hajléka azon a 
helyen melyet nemrégen barbár hor
dák kíméletlen lábai tapostak. A há
ború fergetege egy időre feldúlta a 
békés hajlékot s szétriasztotta lakóit 
tanárokat és tanítványokat egyaránt. 
Azóta messze elrobogott a dűli szél
vész. Hős hadseregeink a távolban 
kergetik immár a fenevadat, mely 
eljött, hogy békés gyümö'csözö mun
kát durván félbeszakítson. A feltúrt 
mezőkön uj élet viru't, a feldu l haj
lékokba uj raunkaktdv vot.u t b-. 
Bölcs államkormányzat, a köz lelkes 
akarata újból megteremtették a fel
tételeket, melyek mellett az áldásos 
polgári tevékenykedés gyümölcsho- 
zóan megindulhatott. S a szellemi 
gyarapodás otthona, az iskola satu 
maradhat tárva-nyitva a tétlenség 
sötét szelleme száméira. Meggyujtjuk 
benne újra a tudá«, szeretette1̂ 8 fel 
világositás fáklyáját. Visszaszó itjuk 
a régi tanítványainkat, meghívjuk az 
újakat. Jöjjenek szerény házunkba 
minél számosabban, hogy minél több 
hazaszerető rmivtjt és munkás pol
gárt neveljünk szeretett hazankuak, 
melynek épen most nem csupán öl

döklő fegyverek erejével, do szellemi 
felsőbbségének hatalmával keli le
gyűrni ellenségeit, Hisszük, hogy mint 
eddig, úgy ezután is áldásos munkát 
fogunk végezni Isten segedelmévé'. 
Cseh Elek igazgató.

—  S zyrd inkó Leontine, városunk 
egyik kival ián előnyösen ismert 
zo gora tanárnője, újabb tanfolya
mul hirdet. Az ő sok éven át kifej- 
tetijtevékenysége s elért er. d nényei 
feleslegesé t-sziv, hogy a jeles ta
nárnőt bővebben ajánljuk a közönség 
figyelmébe. Ugyancsak na la  alapos 
oktatást nyernek a növendékek a 
német nyelvből is.

—  Az üszög e llen i csávázás. A 
vetési idő közeledtével hova tovább 
nagyobb gondot okoz a gazdáknak 
az üszög elleni csávázás kérd'se, 
annyival is inkább, mert az idei 
buta meglehetősen üszögös, amely 
elleti ha jó páco ássid nem véde
kezhetünk, a szemes t rmények e 
betegsége jövőre nagyon i) szá
mottevő kárt okozhat. A pácolásra 
használatos rézgálic azonban oly 
drága s olyan kevés á l tu'raagas 
áron is rende kozésre, hogy a gaz- 
d.ik nagy részének nem lesz mód
jában buzájiit rézgálico'datban csá
vázni. S^gitségü' jött azonban — 
mi it i letékes és megbízható hely
re köziig velünk — az Antispora- 
Vita, meiyet a nagykanizsai Sohwarz 
és Tauber o ;g botolt forgalomba s 
amely úgy a Külföldi ,  mint a hazat 
iaboratóriuui és gyakorlati kísérle
tek 8zerin< tükeietes pácolószer, 
amelynek 3 százalékos oldata kiirtja 
a 12 óra hosszat pácolt üszögspórá- 
k it. d -i a vetőmag csiraképességét 
sem befolyásolja lege ekélyebb tuér- 
tékbeu sem. Az üszög elleni véde- 
kezéi kérdése t-hút, rézgálic nélkül 
is meg van oldva, mert az olcsó 
Amispora-Vita teljesen pótolja a 
rézgáücot.

Egy jobb házból való
leánygyereket, ki a polgári 
iskola Ili. vagy IV. osztályát 
látogatja, teljes ellátásra olcsö 
árban elfogadom.

Özv. W essely  Jftórné.

Az olaszok óriási veszteségei.
Budapest, aug. 23.

Az osztrák-magyar vezérkar jelenti :

Orosz hadszinte'r:
A Pulva alsó folyásától és Riasnótól észak felé vezető 

vasútvonaltól keletre rendkívül heves harcok folytak. Az 
ellenség minden talpalatnyi földet legszivósabban védelmez, 
de az egész harcvonal mentén számos ponton visszavetettük.
Ez alkalommal nagyszámú foglyot ejtettünk. Különösen ke
ményen harcoltak kipróbált erdélyrészi ezredeink a Riasnótól 
északra fekvő Qoló és Suchodol falvaknál. A 64. sz. gyalog
ezred egy orosz gránátosok által védelmezett sánc elfoglalása 
alkalmával a hét tisztből é* 9Ü0 főnyi legénységből álló 
védőcsapatot elfogta és 7 gépfegyvert zsákmányolt. Breszt- 
Litovszk előtt semmi újság. Wlodawától keletre német csa
patok a tavak övén túl nyomultak elő. Wladimir-Wolynskij 
körül biztositó csapatainkat Turysjkigésa Lubmoltól keletre 
fekvő területig toltuk előre. Az oroszokat visszaüztük. Kelet- 
Qaliciában csend volt.

Olasz hadszíntér:
Csapataink tegnap is az olaszoknak a doberdói fensik 

ellen intézett több rendbeli támadását verték vissza. Helyen
ként kézi tusáig fejlődött a harc. Sok esetben ellenség meg
kíséreli, hogy módszeres támadással közelítse meg védelmi 
vonalainkat. A tolmeini hidfő délután tüzérségi gyorstüz alatt 
állott, ezt követőleg ellenséges gyalogság késő éjszakáig is
mételten eredménytelenül támadott és súlyos veszteségei 
voltak. Többi harcvonalon nincs lényeges esemény. T iro li 
erődítményeink ellen irányított nehéz tüzérségi tűz időnkint 
csökkent. Egykori szövetségeseink hadüzenete óta éppen ma 
telt el egy negyedév és az olasz hadsereg számtalan táma
dásával szemben sehol sem ért célt, ellenben óriási veszte
ségeket szenvedett. Csapataink változatlanul állanak helyt a 
határon, vagy a határ közelében levő hadállásainkban.

Höfer altábornagy,
a vezérkari tűnök helyettese.

Elfoglaltuk Ossowiecet és Tykocint.
Berlin, au£. 23.

Szabadalmazott és törvényesen védett
v e t f f m a g - c s á v á z ő s z e r
, ANTISPOR A- VIT A“

Hazai és külföldi szaktekintélyek 
megállapították, hogy az Antispora- 
Vita az összes vetőmagfélék, de 
első sorban az üszög által hazánk
ban állandóan fenyegetett búzának 
csávázására a legmegfelelőbb és 
így a m e z ő g a z d a s á g b a n  

n é l k ü l ö z h e t e t l e n .

Kilója 1 kor. 40 fillér.
Részletes ismertetővel és használati uta
sítással szolgálnak a vezérelárusitók:

S C H W A R Z  ÉS T A U B E R
nagykereskedők, NAGYKANIZSA.

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

sza lm azsák , fejvánkos, lepedő, törülköző, 
zsebkendő, vászonöltöny, gyékénypapu
csok, tak a ró k , pokrócok k o r lá tla n  m ennyiségben 
rendkívül o l c s ó  á r a k  mellett kapható

Singer  Mór W.  özv. és F ia
kender- és jutaáruk, linóleum gyári raktára Perzsa szőnyegek 
közvetlen behozatala GYŐR, — Dr. Kovács Pal-utca (Tejfeles- 
utca) l . sz. — Sürgönyeim: J U T E S  I NGER GYŐR.
Kereskedőknek, szövetkezeteknek, ismét-

eladóknak igen alkalmas és ajánlatos.

Felelős szerkesztő: Landesmann Miksa

A nagy főhadiszállásról hivatalosan jelentik :

Nyugati hadszíntér:
Ma reggel Seebrügge előtt mint egy 40 hajóbólálló el

lenséges hajóhad jelent meg, amely miután parti tüzérsé
günk tüzelt rája a nyugati irányban ismét eltávozott. A Vo- 
gézekben Muenstertől északra Lingenkopf Schrattzmaenle 
Barenkopf vonalon uj harcok vannak folyamatban. Az erős 
támadások tegnap este részben állásainkig haladtak előre. 
A Lingenkopfon ellentámadásokkal ismét visszavertük az 
ellenséget. Schratzmaenlen és a Barankopfon heves közel
harcok, egyes árokrészek körül egész éjjen át tartanak. 
Mintegy 30 alpesi vadászt foglyul ejtettünk. Wabrinall (L il
iétől délnyugatra) lelőtttünk egy angol repülőgépet.

Keleti hadszíntér :
Hindenburg tábornagy hadcsoportja Eichorn vezérezre

des csapatai Kownótól keletre és délre további előrenyomu 
lásban vannak. A Bohr mentén megszállottuk és az oro
szok által kiürített Ossowietz várát. Tykocint elfoglaltuk és 
eközben 1200 oroszt köztük 11 tisztet elfogtunk és 7 gép
puskát zsákmányoltunk Bielsktól északra az oroszoknak 
kétségbeesett ellentámadásai meghiúsultak, miközben az el
lenség igen jelentékeny veszteségeket szenvedett. E város
tól délre előbbre haladtunk. Lipót bajor herceg tábornagy 
hadcsoportja. A hadcsoport szívós harcok közepette átlépte 
a Kleszcelela Racna vonalat és továbbra is kedvező körül
mények között támad, 3050 oroszt elfogtunk és 16 géppus
kát zsákmányoltunk. Mackensen tábornagy hadcsoportja a 
Pulwa szakaszon való átkelést a Racna és a torkolat közötti 
arcvonalon heves ellen állás után kikényszeritette. A Pulva 
szakasz felett a Búgon át való támadás tovább halad.

Brest-Litovsk előtt a helyzet változatlan, a Switjacz 
mindkét oldalán Piszcanál (Wlodawától keletre) az ellensé- 
get tegnap megvertük és északkelet felé visszaüztük.

Nyomatott Landesmann M iksa és Társa könyvnyomdájában Sátoraljaújhely.
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