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I
Oroszországon Egyiptom bib

likus végzete teljesedik be, — 
ezt Írja talán több örömmel, 
mint szánalommal egy semleges 
külföldi újság s nekünk bizonyára 
még több okunk van az örömre. 
Hipokrizis volna nem örülni, hi
szen életünket jelenti a nagy orosz 
halál, de nincs benne hipokrizis, 
ha örömünk visszájára gondolunk 
a gyászra és pusztulásra a véré
ben hörgő birodalomban. Hiszen 
ártatlan, más sorsra született 
emberek hullanak ott rakásra s 
világrésszel felérő birodalom vissz 
hangzik asszonyijajszótól és gyer
mekek zokogásától. Amennyiben 
mi okozzuk ezt, fölmentesünk 
megvan az örök ítészek előtt.

Mi a magunk életét, a ma
gunk asszonyát, a magunk gyere
két védjük, nekünk jogunk van a 

•~pus3Uddst és gyáfiöt-- áthárítanunk 
arra, aki azt nekünk okozni akarja. 
De odaát, azoknál, akik a világ- 
gyujtogatást kezdték, ott milyen 
a lelkiismeret ? Ahol adva van 
egy élettelen strateigai teladat s 
ennek a szogálatában dobják 
ágyúink és puskáink elé az em
beréleteket, kímélet és válogatás, 
sőt néha úgy látszik, ész és cél- 
tudatosság nélkül. Csak azért, 
mert sok az ember és lehet vele 
oktalan barom módjára bánni, 
csak talán kevesebb kímélettel. 
Kiért, miért? Hiszen ahol az 
egyes embert nem tekintik érték
nek, ott meg csak takaródzni se 
lehet azzal, hogy a háború rette
netes áldozatai a nép érdekében 
hozatnak. A nép egyes emberek
ből áll s az egyes embereket úgy 
fogyasztják, mint a zabot s úgy 
tékozolják, mint a háború első 
felében a puskagolyót. Ma a mu
níció helyett is pazarolják az em
bert. Tegnap ennyi volt, most 
csak ennyi, a hiányt még mindig 
lehet pótolni a nagy orosz biro
dalom méhéből, ez igazi officina 
gentum-ból s az pótolva van, épp 
úgy nem beszélnek róla többet, 
mint a megevett zabról.

Orosznak lenni mit ér tehát? 
Képzelhető-e, hogy lobogna ott 
a népiélek alján valami érzés, 
ami ezt megkívánja? Mi halálnak 
éreznénk, ha nem lehetnénk ma
gyarok. Ezt szokás volt mondani 
azelőtt ist leginkább márciusi be
szédekben, most érezzük, hogy a 
megmerevedett frázisban meleg 
élet lüktetett. Magyarnak lenni : 
ez azt teszi, hogy a nemzet mint 
ideális egység azért rendelkezik;

velünk, hogy gondoskodjék ró
lunk. De orosznak lenni ? Agyú- 
tülteléknél kevesebbre tartani, há- 
bnruba indulni, mint oktalan nyáj, 
nem tuiva, minek, miért es nem 
számítani semminek azzal az is
meretlen érdekkel szemben, 
melyért az emberi életet véka
számra teKozolják: ezt teszi orosz
nak lenni.

Föl lehet-e tenni, ezt látva, 
hogy vágyakozzék orosszá lenni 
valaki, aki nem az ? A balkan 
államokat, Ázsia nagy területének 
népeit igazan csábítja valami 
arra, hogy Oroszország kebelebe 
tartozzanak ? A szabad bolgár, 
vagy most már akár a lelket el
adott szerb is érezhet-e kedvet 
arra, hogy megossza szent Orosz
ország edes gyermekeinek sorsát ? 
Hiszen immár majd tizenhárom 
hónap története bizonyítja, hogy 
orosznak lenni nem jelent mást, 
mint a cár céljainak, egy onasi 
jogi személy machinációnak számba 
nem-veit, -tttutéietben nem része
sülő nyers ínyagának lenni. ívii az 
orosz ember? Egy olyan teremtés, 
aki puskát tart es bizonyos idő 
múlva löldbeásandó. Ez a sorsa 
a vérbeli orosznak. Mi lehetne 
más azé, aki mint idegen kerül- 
e rettenetes tarkaspók hatalmába ?

A hadügyi kormány 
újabb intézkedése.
Helyi szolgálatot teljesítő 

legénység kicserélése.
A hadügyminisztériumba m, r 

régeimen elhatározták, hogy a le 
géuységi állományhoz tartozó ama 
állami hivatalnokokat, akik csak 
helyi szolgalat teljesítésére alkatra - 
sak, szabadságoljak s ezek helyett 
behívják azokat, akik nélkülözhe
tetlenségük miatt eddig fölmentve 
voitak, de arcvoualheli szolgálatra 
alkalmasak.

A „Külügy-iladUgy“ legutóbbi 
számában erről hirt is adott s a kö
zönség várta az intézkedéseket. Az 
luiézktdesek meg is történtek. A 
katonai parancsnokság erről átirat
ban értesítette az egyes hivatalok 
vezetőit, akik most állítjuk össze 
azoknak névsorát, akik kicserólhe- 
tők s ezeket azután a katonaság 
rendelkezésére bocsátják. Termé
szetes dolog, hogy nem vonultatnak 
be föltétlenül minden fölmentettet, 
mert a parancsnokság átirata is azt 
mondja, hogy a kicserélés csak ak
kor eszközlendő, ha a szabadságol
hatok alkalmasak a most föhneutés 
matt állók he'yettesitósére. Es hogy 
a kérdés könnyebben megoldható 
legyen, a paraucsuokság 2 —3 heti 
időt engedélyez arra a célra, hogy 
a helyettesítésre alkalmazandók uj 
teeudóikbe kellőkép begyakorolhas
sanak, tehát intézetek, vállalatok 
vezetésében zavarok ne legyenek. 
A parancsnokság appellál ügyben a

hivatalfőnökök hazafias érzésére és. 
belátására, hogy a kicserélés való
ban a közérdeknek szem előtt való 
tartásával történjék meg.

A legközelebb tehát változások 
várhatók a különféle intézetek, ha
tóságok és vállalatok személyzeté
ben a hadügyi kormánynak emu 
igazságos rendelkezése folytan. Ná
lunk Ujhelyben a városnál mégis tör 
teutek változások.

fiz  újhelyi korzóról.
fi selyemruha.

Délelőtt esik az eső, délután süt 
a nap, vagy fordítva. Egyszer po
csolyák mazuri labarintusaba kerget 
zseniális kózrendészetügk, máskor 
a számum förgetege zudul ránk, 
porfelhőbe temetve békés járókelők 
karavánjait. Dd akar eső esik, akar 
nap süt, akár sár van, akár por, 
egyet — azaz inkább sokat-sokat — 
mindig és mindenütt latuuk: selyem-
ruhái ........... fehér és piros, lila
meg kék, sárga, rózsaszínű, zöld, 
bő, bővebb és legbővebb, divatos 
selyemruhát.

Járják is a raaliciózus kérdések, 
meg feleletek esti korzónkon inneu 
és túl.

— Hallotta a legújabb hirt?
— Euigária? Riga?
— Dehogy! Hanoin hogy az á - 

laiu a hadisegelyekot ezentúl már 
kész selyemrunakbau utalja ki.

Vagy:
— Nem tudja, mi az oka annak, 

hogy Ujhelyben most minden asszony 
selyemruhaban jár?

— Hat maga nem tudja? Ha 
nem árul el a városi hatóságnak, 
megsúgom: a dolog úgy áll, hogy 
aki selyemruhát vesz, ráadásul egy 
teljes negyed kiló cukrot kap !

Még a kis gimnazisták esze is 
tréfára all.

Kérdi a mama: Nem láttad fiam, 
volt ma tojás a piacon ?

— Denogy volt 1 Még egy felet 
sem láttam. Fedig mamam, mennyi 
szárnyas volt ott I Persze, mind — 
selyemben.

És igy tovább.
No de minden tréfától eltekintve, 

vau a dolognak — hogy úgy mond
juk — egy nemzetgazdasági oldala, 
amely problémának is beillik. Sőt 
— ha jól meggondoljuk az ügyet — 
uéraiaep a politikára is tartozik ; de 
még a haditaktikára is, ezt azonban 
már igazau csak úgy per tangentem 
merem említeni, nehogy a cenzor 
ceruzáját to.uraás eljárásra kész
tessem.

A probléma röviden ez :
Hounan került ez a sok pénz? 

Mert valahonnan csak jött? (Föltéve, 
hogy a ruhák ki vannak fizetve). 
Elvégre a hadikölcsönök, a jótékony
ság es drágaság esztendejét éljük ; 
jó azt tudni, honnan jő, merre 
gördül és hol áll meg a pénz. 11a 
pedig ami aiig hihető — a hitelünk 
szökött volna ily magasra, érdekes 
vita tárgyát képezhetné : érvényes-e 
a moratórium női ruhaszáralákra is ?

De problémának tekinthetjük azt 
is, honnan került ez a sok selyem? 
Erős ugyan az ándungom, hogy |

, valamenuyi raktáron feküdt; (lásd 
a kéthetes és már romlásnak iudult 
hajdan erős zsüpponokát!) de est 
jó volna mégis tudni, hogy még egy 
pár hóiig hadd várnánk, míg a 
„friss" selyem megérkezik. Vagy tán 
szövetséges barátaink árasztják reánk 
selymeik özönét? 11a igen, úgy a 
közös vámpolitika tárgyalásánál e 
fontos beviteli cikket valahogy ki 
ne felejtsék! Avagy — ós ez az a 
pont, — ahol már a cenzortó félek — 
Svájc megszegte volna semlegességét 
és hadi dugarut szállítani nekünk ? 
Mert hogy a selyerakelme hadi 
dugáru, ez azt hiszem, hogy Hiu- 
denburg óta többé kérdésbe nem 
jöhet. Hiszen ő mondta ki a nagy 
szót: az a nemzet győz, amelynek 
az idegei jobbak; már pedig van-e 
jobb, van-e biztosabb hatású ideg- 
erősitő, mint egy csinos, finom, drága, 
divatos selyemruha ?

Szó, ami szó: e téma sokféle 
kérdést vet fül és sokféle következ
tetésekre juttat; korunk történetírója, 
ha tnajdau a háború nyomorúságairól 
ir, a selyemruhákról meg ue feled
kezzék 1 Mert ki tudja, ha még sokáig 
tart ez a háború ós jajveszéklö, kiáltó, 
türhetetleu nyomora, ha még sokáig 
özöuiik ismeretlen helyekről a póm : 
talán ama bizonyos utolsó millió is 
még hozzánk gördül, hogy a győ
zelem örömére lebegő-lobogó selyem- 
ruhákká váljék.

A t i - i O  m  u cp le lk elők  k itrp aszom án yü .
A honvédelmi miniszter az 

1885—1872. évi születésű népfelkelők
nek az egyévi önkóntesi karpaszo
mány viselésére való jogosultsága 
tárgyában körrendeletét adott ki.

Eszerint a karpaszomány viselé
sére jogosultak azok a népfelkelők, 
akik az egyévi önkéntességre jogo
sító tudományos képzettségüket vagy 
a bemutató szemlén, vagy legkésőbb 
bevonulásuk alnalmával okraánysze- 
rüleg igazolják. Az igény tekintetében 
a szemlebizottság elnöke, illetőleg 
azokra nézve, akik igényüket a 
bevonulás alkalmával jelentik be ós 
igazoljak, a honvódkiegószitő pa
rancsnokság határoz, az esetleg 
sérelmes határozat ellen, a határozat 
keltétől számítva 15 napon belül, a 
honvédelmi miniszterhez lehet feleb- 
bezni.

Egyúttal kimondja a miniszteri 
körrendelet, hogy a karpaszoraány 
viselésére jogosult népfelkelők közül 
azok, akik önként jelentkeznek szol
gálatra, csapatválasztási jogot gyako
rolhatnak, de csak úgy, ha önkéntes 
belépésük, illetőleg az illető csapat- 
testuól való felavatásuk az általános 
bevonulásra nézve megállapított nap 
előtt legalább 1 nappal megtörténik. 
A csapatválasztásra nézve egyébként 
korlátozásokat is állít fel a miniszteri 
körrendelet.

Kimondja a körrendelet, hogy 
azok, akik régebben már teljesítettek 
katonai szolgálatot, bevonulásuk után 
a már viselt katonai rendfokozatukat 
visszanyerik, ha annak a múltban 
történt elnyerését okraányilag iga
zolják.

Jelzi egyszersmind a körrendelet, 
hogy később fog rendelkezés kiadatni 
azokra nézve, akik az önkóntesi 
kedvezményre jogosító tudományos

kapunk mai száma 4 oldal.
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képzettséggel nem rendelkeznek 
ugyan, de személyes képességük, a 
közéletben, illetőleg hivatásukban 
végzett szolgálataik és elért társadalmi 
állásuk azt bizonyítják, hogy az 
átlagosnál nagyobb képzettséggel 
bírnak. Ezek kivételes báuámódban 
fognak részesülui és külön ismertető 
jelzéssel fognak elláttatni.

Végül közli a körrendelet azoknak 
a tanitézeteknek a jegyzékét, melyek
nek a végzett tanulói a régebbi 
saabályok szeriut egyévi önkóntesi 
kedvezményre igénnyel bírnak.

68. szám (2)

Egy felhívásról.
Arról t. i. amelyiken Saujhely 

város helyettes polgármestere a 
köztemetőnkben nyugvó — és bi
zonyára még eltemetendő — hős 
katonáink emlékszobrára való ada
kozásra szólítja fel a közönséget.

Mi a gyűjtést, — helyeselve 
bár annak célját — korainak tart
juk. Mikor ezrével érkeznek na
ponként a sebesültek határaink 
közé, mikor a hadi özvegyek és 
árvák tízezrei esengenek kenyérért, 
mikor a nyomorékká vált hősök 
istápolása, emberi módon való 
megélhetésének biztosítása veszi, 
és méltán veszi igénybe a köz- 
jótékonyságot, mikor földönfutókat 
kell a feldúlt fészek újraépítésében 
istápolni, akkor nincs itt még az 
ideje annak, hogy az elvérzett 
hősök emlékszobrára áldozhassunk. 
Bízzuk azt egy boldogabb nem
zedékre, vagy várjunk vele addig, 
amíg nem a vak katonák, vagy 
az éhező árvák és nyomorgó öz
vegyek megrövidítésével járna a 
közjótékonyság amúgy se kiapad- 
hatlan forrásának az igénybevétele. 
Első a vérző sebek bekötözése és 
a könnyek felszáritása. s mi még 
ott tartunk és kitudja meddig kell 
még ott tartanunk.

Hanem tudunk egy alapot, 
amelyből az újhelyi köztemető 
disz-sirhelyeinek lakóit méltó em
lékszoborral lehetne megtisztelni.

A legközelebbi, vagy az evég- 
ből egybehívandó képviselőtestü 
leti ülésen terjessze elő a követ
kező indítványt:

„ Tekintetes Képviselotestülf t
A világháborúban, amely nem 

zetünkre a lót vagy nemlét kérdé
sét vetette fel, hála a gondviselés
nek, vitéz hadseregünk és hős 
szövetségeseink együttes példátlan 
önfeláldozásának győzelmes befe
jezéséhez közeledik.

Köztudomású, hogy vármegyénk 
északi része harcszintér volt, a 
honnét az ellenség fegyvere által 
halálra sebzett vitézeinket — fáj
dalom —■ tömegesen szállították a 
raegraenthetés reményében váro
sunkba, ahol számosán dicső halál
lal rótták le a legmagasztosabb 
honfiúi kötelességet. Á'dott legyen 
emlékezetük 1 Nagy tisztesség ért 
bennünket, mikor disz sírhelyet 
adhattunk haló poraiknak közte
metőnkben, nemes feladat vár re
ánk halhatatlan emléküknek ébren
tartásában és időtlen időkig való 
megörökítésében.

Nem szabad elfelejtenünk, hogy 
annak a tőrnek, amely hazánk 
szivének volt szánva, a hegye az 
itt nyugvó hőseink érc keblén tört 
le, a mezőlaborci rettenetes halál
kapuban. A dicsőség és gyász ama 
felséges, világtörténelmi komorsá
gát, amelyet a kárpáti harcok neve 
alatt fog megörökíteni a történe
lem a városunkban porló hősök 
emlékének, mint soha el nem hal
ványuló fénysugárnak túl kell ra
gyognia. Mert a harc az uj hon
foglalásnak a magyar szabadságért

/

és függetlenségért most már dicső- 
séggel és eredménnyel megvívott 
harca volt.

Indítványozom mindezeknél fog
va : mondja ki a képviselőtestület: 
hogy áthatva a hősök emléke iránt 
érzett igaz kegyelettől, a közteme
tőnkben porladó vitézek sírhelyei
ért a város pénztárába befolyt 
összegeket, — annál is inkább, 
mert disz sírhelyért sehol a világon 
pénzt el nem fogadnak — a hősök 
emlékművének alapjára adomá
nyozza,

hogy a már egybegyült s a bol
dog béke idejében megindítandó 
gyűjtés eredményével kiegészülő 
pénz alapot a nagy háború itt el
hárított hőseihez méltó emlékmű 
felépíttetésére fordittatui rendeli, 

hogy annak a lobogó lelkesedés
nek emlékére és jelképére amely- 
lyel hős katonáink a halálba ro
hanva esodis harcaikat megvívták 
— a város arra alkalmas pontján 
esetleg az építendő laktanya előtt 
öröklángot gyujtat.

végül; hogy aunak a mélyen 
érzett halának és elüsinerósnek, 
amellyel a szinte emberfeletti küz
delmeinket sikeresen munkáló né
met szövetségeseink iránt tartozunk 
a hőseink emléke iránt tartozó 
kegyelet lerovásával eg) időben 
méltó kifejezést adhassunk, indít
ványozom : hogy a pályaháztól a 
Kossuth Lajos utcáig vonuló fa
sorral ékes ut »I1 ik Vilmos császár 
utc-uak neveztessék el. (NB. ak
kor talán rendes járdát is kap.) 

Mindezek pedig szolgáljanak 
ama vörös plakát kiegészítéséül.

Kossuth János.

Kérjük vissza 
az interurbán telefont.
Halló Budipest, halló Ujhely. 

Egyet kettőt berregett a kapcsoló 
és azután a telefon finom, érzékeny 
drótján a villára gyorsasagával re
pült a szó Budipesttől Ujhelyig. 
Régen volt ez, a beke boldog korá
ban. Mikor aztán meghalt a szép 
békesség, elnémult a telefon szava 
is, a háború éles kardja elvágta az 
idegszálakat, melyek a főváros éle
tét összekapcsoljak a vidéki élet 
vérkerengósevei. — Több mint egy 
eszteudeje most már, ho^y az iu- 
terurbán-teltfon hallgatt és Ujhely 
el van zárva a fővárossal való érint
kezéstől. Fölösleges azt itt magya 
rázgatni, hogy milyen bénító, karos 
hatással van egy iiyeu kereskedelmi 
város életére az, ha elvágják vér
keringésének éppen a legfontosabb 
erét, amely a kereskedelmi élet köz
pontjával kapcsolja össze.

Több vidéki város már megin
dította az akciót a telefon szabaddá 
tételére. Arad kamarájának felter
jesztését pontosan lehet az újhelyi 
viszonyokra is alkalmazni. A mi ka
maránk bátrau magáévá tehetné azt 
a feliratot, mi épen úgy szenvedjük 
a ma mar iudokolatian intézkedés 
kárjait mint Arad, vagy más váro
sok. Az interurbán korlátozásának 
volt indoka akkor, a háború első 
intézkedései történtek és amikor a 
harctér közel volt hozzánk. Ma azon
ban fölösleges inas nagy érdekeket 
feláldozni már nem létező okokért 
annak az érdeknek, amelynek 
korlátozás megszületése semmiké- 
peu nem árthat. O.t van példának a 
uagy német sajtószövetség határo
zata is, aintly éppen a háborús 
okok alapján sürgeti a telefonhasz
nálat széles kiterjesztésit és o- 
csóbbá tételét. A sok érdek között, 
amely a telefon felszabadítását pa
naszolja, nem utolsó a sajtó hirszol- 
galata sem. -  Az interurbán elzá
rása csaknem tehetetlenné teszi a 
vidéki hírszolgálatot, akármilyen 
anyagi áldozattal igyekszik is a kö
zönséget kiszolgálni. Hiszen ez js 
fontos ellátása ma a publikum szük
ség*'" gyors informálásának.

Halló, halló I Itt a vidék beszél, 
amely ad, áldoz, dolgozik és tüleke’

dik, hogy minél jobb szolgálatot 
tegyen a közérdek. — Meg kell 
hallani a jogos türelmetlenséggel 
csengő sürgetést ott fönn, ahol er
ről döntenek s — reméljük — le
veszik a tilalom szorító kapcsát a 
drótról, amely friss vért ömleszt 
újra a vidéki kereskedelem kiapadó 
életerébe, Halló, .halló! -  Hisszük 
raegreiueg nemsokára megint a pi
henő drót és halljuk a várva várt je
lentkezést : Halló, Budapest !

Megszűnt
a tandíjkedvezmény.

A háború kitörése után a köz- 
oktatásügyi miniszter a moratórium 
kedvezményeit kiterjesztette a tan
díj fizetésre is s a múlt tanévben a 
tandíj Hátralék miatt egyetlen tanuló 
sem volt kénytelen tanulmányait 
megszakítani. A közoktatásügyi mi
niszter most egy újabb rendeletével 
a múlt évi augusztus 24-én adott 
keuvezraényt megszüntette s a há
borús idő alatt eddig követett eljá- 
járást szabályozó rendeletet hatályon 
kívül helyezte.

E rendelet érteimben az összes 
állami iskolában szeptember hó else
jén ismét a rendes, 1913. évben ki
adott tandíjszabályzat lép életbe. A 
múlt háborús esztőben ugyanis a 
tandijrészleteket bármikor fizethet
ték s a tandijmentességi százalékon 
jóval főiül engedélyeztek szegény 
tanulók részére tandíjmentességet 
s mindezeken fölül tandijhátralék 
címén senkit senkit sem lehetett az 
iskolából kilépettnek tekinteni, mint 
azt a rendes szabályzat előírja. Az 
uj rendelet szerint a most szeptem
ber elsején kezdődő tanévben min
den tanuló, aki nem élvez rendes 
tai díjmentességet, vagy a tandíj 
mentességi százalékon belül az idén 
tandíjmentességet nem kap, — a 
tandíjat a rendes időben szabályzat
ban meghatározott módon megfi
zetni tartozik.

A tandijmentességi százalék ha
tárán belül az idén is adományoz
hat a tanári testület elégséges e'ő- 
menetelü szegény tanulóknak tan 
díjmentességet, de csak korlátolt 
számban. Olyan tanulónak, kinek 
elégtelen tanjegye vau, vagy vise
leté ellen merül föl kifogás, vagy 
szüiei jó viszonyok között élnnk, 
a tandíjmentesség meg nem adható, 
Az uj rendelet szerint a folyamán 
a mű t évéről hátralékos tanú ok a 
múlt évi tandijat is megfizetni tar
toznak.

H Í R E K .

R okkant ka tonák  h a za té ré se .
Egy éve, hogy elindult a ma

gyar legény s ekkor a Száva- 
parti Sabác, a hová ment, ruóg a 
világ vége volt. S most húszezer 
kilométeres kerülővel tér haza, 
megjárva Szerbiát, megtaposva 
Lengyelország ingoványai', járt 
ott, hol egykor ősapái, a vándorló 
magyarok kergették a vadat, át
ment a vonalon, mely Európát 
elválasztja Ázsiától s talán ott is 
vo>t, ahonnan egykor utrakeltek 
a rutképü tatárok, hogy emlékük 
örök átokként maradjon meg 
népünk mondáiban, történeteiben. 
Ez a huszadik század világhábo
rúja : — csodáját, felforgató ere
jét mi sem jellemzi jobban, mint 
az, hogy a szelíd magyar legényt, 
ki oly békességeseu megvolt a 
maga falujában, most a földke
rekség másik oldaláról hozza haza. 
Fájdalom, már nem úgy, mint 
a hogy elvitte, — mert, akik 
most Svédországon át hazatérnek, 
azok a háború rokkantjai, kiket 
megtépett s szakgatott a nagy 
vihar, kikbe örök nyomokat ha- 
gyóan vágta bele körmeit. Nap- 
nap után szivdobogva olvastuk a 
híreket, melyek arról szólnak, 
hogy minden nappal közelebb ér
nek hozzánk, s vájjon mit érez
nek ők, kiknek nem lehet elég 
gyors a leggyorsabb vonat hogy 
haza hozza őket. — Azokból a 
hírekből, amiket eddig közö tek 
ró uk, megnyugvással olvassuk, 
hogy jókedvvel jönnek, hozzátesz 
szűk ehhez, hogy bizalommal is 
jöhetnek, a magyar társadalom 
érzi kötelességét, melyet velük 
szemben a hála és a soha nem 
csökkenő szeretet ró reánk.

—  P rim ic la . Folyó hó 29-én,
vasárnap mutatja be első azt. misé
jét a helybeli plébánia templomban 
Hoiner Gyula neopresbyter. Manu- 
ductora Páyer Ferenc esp. plébános 
lesz, az ünnepi szónoklatot pedig 
Braun László s. ’/elkész tartja.

/
/ / /



68. szám (3) FELSOM AGYARORSZAQI HÍRLAP Péntek, augusztus 27.

Változások az ú jhe ly i kegyes- 
rendi főgimnáziumban. A piaristák 
rendfőouksége az újhelyi fögitumí 
sitimtől áthelyezte Presseler Ferencet 
Magyaróvárra, Szól/ősy Károlyt «'s 
Kontras:ty Dezsőt Veszprémbe és P. 
Tóth Jánost Nagykárolyba. Ezzel 
szembeu Ujhelybe helyeztettek : 
Kársát János, Farkas Miklós, Mar
sokat János és Gregovieh Izidor ta
nárok.

— Uj ügyészségi megbízott. Az
igazságügyminiszter Biringer Gyű a 
gálszécsi tb. szolgabirót a saujhelyi 
kir. ügyészség kerületébe ideiglenes 
ügyészségi megbízottá nevezte ki.

—  Halálozás. A n d r i c z o  Já 
nos e hó 2 0 -án életének 33. évé
ben hosszas szenvedés után elhunyt. 
Temetése f. hó 28 áu d. u. 4 óra
kor fog a gór. kath. egyház sz> r- 
tartartásai szerint végbemenni.

16 2  népiskola kára. /  unplén- 
megye feiső vidékén az oroszok a 
népiskolákat is fo.dúlták. B regszászy 
István kir. tanfelügyelő huszonkét 
napon bejárta a vármegye oroszdulta 
területét, melyen még mindenütt 
láthatók voltak a téli Kárpát-harcok 
borzasztó nyomai. A tanfelügyelő és 
a vármegyei hatóság által kikii dött 
bizottság 162 népiskolában összesen 
518.975 koronát kitevő kárt állapi 
tott meg, még pedig 124 felekezeti 
iskolában 409,043 35 állami iskolá
ban 97.982 és községi iskolában 
11.350 koroua kárt.

—  Adomány, Schmidtkó János 10 
koronát adott át lapunknak a hősi 
halált halt s Ujhelyben eltemetett 
vitéz katonáink sírjai felé áilit.md > 
emlékoszlop céljára. Az adományt 
az illetékes helyre juttatjuk

—  B eira tások az ú jhe ly i is k o lá k 
ban. A városi felső keresk. iskolában 
és az azzal kapcsolatos női keresk. 
szaktanfolyamban a javító és pótló- 
vizsgákat aug. hó 30. és 31-én, a 
beiratásokat szeptember hó 1—3 án 
fogjuk megtartani. A rendes előad i 
sokai a felső keresk. iskolában szép!, 
hó 4 én, a női kér. szaktanfolyamban 
szeptember 10  ón fogjuk megk< zd ni. 
Igazgatóság.

A polgári fiúiskolában a javító 
vizsgalatok sorrendje; aug. 30-an az 
I—11. oszt., 31 ón a III— IV. osztály 
javitóvizsgálata. a vizsgálatok reggel 
8  órakor kezdődnek és csak azon 
tanulók jelenhetnek meg, akik kér
vényüket szabályszerű idob *n be
adták. — A beiratások aug. 30-iól 
szept. 4-ig bezárólag naponta deielőtt 
9—11 óráig eszközöltetnem az izko a 
tantestületi szobájában. Az I. osz
tályba való felvételhez iskolai, szü- 1 
letósi és oltási bizonyítvány szűk só- j 
ges. A beiratásnál kivétel nélkül 
minden tanulónak 5  korona beiratási' 
dijat és 8  kor. törvényes nyugdíj-! 
jarulékotkell befizetni. Ugyanekkor | 
az 1. negyedévi tandíj is befizeteuddő. 
A rendes tanítás szept. 6 -án reggel í 
8  órakor kezdődik. K e r t é s z  Ödön I 
polg. fiúiskolái igazgató.

A Karolineumu r. k. ovoda, elemi, 
párhuzamos elemi (exteruit) és polg.' 
leányiskolájában a beiratások szept.

1 () ig, d. e, 8  órától . 12-ig, d. u.
■ >— 5 ig tartatnak. A javító és kii 
I inbözetrvizsgálatok szeptember 1 -én 
10 órakor kezdődnek. Felkérjük a t. 
sziilőket, hogy a beiratásra kitűzött 
napokon gyermekeikkel személyesen 
jelenjenek meg és hozzák magukkal 
gyermekeik keresztlevelét, iskolai és 
himlőoltást, illetve ujrao'.tási bizo
nyítványát. Növendékeket bennla
kásra elfogad és intézeti prospektust 
bárkinek készséggel küld M. .Maxi 
miiiana int. főnöknö.

A helybeli aut, orth, isr, hitközségi 
népiskolában í. évi szeptember 1 ., 2 ., 
3. és 5. napjain tartatnak a boirata 
sok. Újonnan belepő tanulók anya
könyvi tanúsítvánnyal tartoznak iga
zolni megfelelő életkorukat. Javító 
vizsgálatok aug. 29- n d. e. 10 óra 
kor lesznek az iskolahelyiségbeii.

Fölvétel a budapesti Biréi Inter
nátusba. A Bírói luieruáiuJia löive- 
leluek az 1915 — ló. isko<ai évrt; 
egyetemi hallgatókon bi\iil IV —Vili. 
osztályú közepisko ai tanulók is, 
akik lanuliuáuy,.ikal a budai i'őgiiu 
náziuiubau, lőreáliskolabau avagy 
felsőkereskedelmi iskolában akarjak 
végezni. E látási díj ogy iskolai évre 
950 korona. Ezért az összegért nem
csak teljes enatast és lakást ad, ha
nem eg) úttal a német, francia és 
angol nyelvtanítást is nyújtja. Föl
vétetnek oiy ifjak is, kiknek, szülői 
az Országos Bírói és Ügyészi Egye
sület kötelékébe nem tartoznak. Pros
pektust kii.d az intézet, 1. iiilh 
György u. 20.

— A városi moziban szombaton 
és vasárnap a szinrekerülő pompás 
moziképeken kivül fellép P á s z t o r  
Zoltán neves kabarett művész, akit 
az újhelyi közönség is uagyou elő
nyösen ismer. Pa ztor Zoltán a leg
újabb és legsikerültebb kabaret-sza- 
mokal fogja bemutatni.

— Szyrdinko Leontine, váró unk 
egyik ktvaliau előnyösen ismeri 
zongora tanárnője, újabb tanfoiyfc- 
mot nirdet. Az ő sok éven at hitej- 
tett tevékenysége s elért ertd uéuyei 
feleslegesé teszik, hogy a ^eies ta
nárnőt bővebben ajánljuk a közönség 
figyelmébe. Ugyancsak nála alapus 
oktatást nyernek a növendékek a 
nemet nyelvből is.

Egy jobb házból való
leánygyereket, k i a polgári 
iskola I l i.  vagy IV. osztályát 
látogatja, teljes ellátásra olcsó 
árban elfogadom.

Özv. W esse ly  jtfórné.

g a z d a a s s z o n y n a k
ajánlkozik egy nő, aki több éven 
at hason minőségben már mű
ködik, úgy a főze'shez, mint 
háztartáshoz ért.

Czim : S zab ó  P e te m é ,  
Kazinczy-u. 62.

Szabadalmazott és törvényesen védett

ff
v e t i m a g - c s á v á i ú s z e r
ANTISPOR A - ViT A “

Hazai és külföldi szaktekintélyek 
megállapították, hogy az Antispora- 
Vila az összes vetőmagfélék, de 
első' sorban az üszög által hazánk
ban állandóan fenyegetett búzának 
csávázására a legmegfelelőbb és 
igy 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.

' /

jtiai távirataink.
A miniszterelnökség sajtóosztályának hivatalos 

közlései.

A honvédek lireszt-Litovszk elfoglalásánál.
Nagy olasz vereség.

Budapest, aug. 26 .
Az osztrák-magyar vezérkar jelenti:
Orosz hadszíntér :

Breszt-Litovszk etesett. Arz tábornok magyar honvéd
ségé tegnap bevette a vártöl délre fekvő Kobylani falut, 
tízzel áttörte a külső övezetet és hádbatámadta a legköze
lebbi erődöt. Nyugatgaliciai, sziléziai és északmagyarországi 
császári és királyi gyalogság együdejüleg rohammal vette 
be az egyik Koroszczyn községtől delre fekvő erődöt, né
met csapatok az északnyugati arcvonalon foglaltak el há
rom erődöt és ma reggel megszállották a vasúti hídnál levő 
citadellát. Egyidejűleg a szövetségesek az ellenséget a Leczna 
folyó mögé es a Breszt-Litovszktól délkeletre elterülő erdő 
és mocsurővezetbe visszaszorították és az ellenséget Kö
veitől üldöző lovasságunk Bucinnál és Wyzwánál orosz 
hátvédeket ugratott szét.

A Keletgaliciában levő seregeknél nincs újság.
Olasz hadszíntér:

A doberdoi-szakaszon az olaszok tegnap délben újra 
támadást intéztek a Monté dei sei busi ellen. Mint mindig, 
ezúttal is visszaverettek. Agörzi hídfő mellett csend uralko
dott. A tengermelléki arcvonal más pontjain helyenként he
ves tüzérségi tűz volt, különösen Fhtsch körül, ahol ellen
séges gyalogság óvatosan igyekszik megközeleteni hadál
lásainkat. A lavronei tensik északi szakasza elleni táma
dást, amelyről már jelentett, hogy visszavertük, erős ellenséges 
haderő intézte. Véűmüveinket előbb tiz napon át éjjel-nappal 
heves tűz alatt tartottak, majd tegnapelőtt este az olasz 
luzerség a tüzelést a Cnna de Vezzena-Bassoni arcvonal 
ellen a legnagyobb gyorsasaggal fokozta, éjfélig minden ka
liberű lövegeKKel árasztotta el állásainkat, ekkor több gya
logezred és ulpini zászlóalj rohamot intézett állásaink ellen. 
Derék tiroli csapataink és lövészeink, felső-ausztriai lövé
szek és tüzérségünk kiváló támogatása mellett, minden ro
hamot visszavertek. Hajnalra virradólag az ellenség táma
dása végleg letört. Csak magukban az akadályokban 200 
olasz huilaja fekszik. Ebből megítélhető, hogy az olaszok
nak a támadás mennyi emberaldozatba kerülhetett. Saját 
veszteségeink csekélyek.

Egy repülőnk a bresciai tölténygyárra több bombát 
dobott le sikerrel.

11 Ö F E lt a ltá b o rn a g y ,
a vezérkari főnök helyettese.

Breszt-Litovszk eleste.
Bialistokot is elértük.

Berlin, aug. 26 .
A nagy főhadiszállásról hivatalosan jelentik :
Keleti hadszíntér:

Hindenburg tábornagy hadcsoportja: Banskanál és Schön- 
bergnél Miffeontól délkeletre ütközetek fejlődtek. Kownótől 
keletre és délkeletre a harc tovább tart. Olita előtt csapa
taink az ellenség előállásaihoz közelednek. Sejny és a Njemen 
melletti Merec között az ellenséget visszavetettük. Az Augusz- 
tovtól keletre eleterőlő erdőben Eichorn vezérezredes had
seregének részei szintén előnyomulnak kelet felé, tovább 
délre a Berszowszka szakaszért harcolunk. Csapataink éle 
elérte Bialistokot. Oallvitz tábornok hadserege az ellenséget 
Bjelektől északra és délkeletre az Orlanka szakaszról vissza
vetette.

Liptít bajor herceg hadcsoportja : A súlyosan megvert 
ellenség a Bialowieska erdőség belsejébe menekül, csak az 
erdőtől délre, a Kanteniecz Litowsktól északnyugatra eső 
vidéken tartja még magát.

Mackensen tábornagy hadcsoportja: Breszt-Litovsk vára 
elesett. Mialatt tegnap délután Arz gyalogsági tábornok oszt
rák-magyar hadteste a nyugati arcvonal két erődjét küzdelem 
után elfoglalta, a brandenburgi 22-ik tartalékhadtest észak- 
nyugati frontjának érődéit vette be rohammal és éjszaka 
behatolt a vár magvába. Erre az ellenség feladta a várat. 
A hadcsoportnak egész arcvonalán a bielowieskai erdőségtől 
a pripjoti mocsár vidékéig (Breszt-Litovszktól délkeletre) 
teljes erővel folyik az üldözés.

tl / /
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B E H Z O L IN E  a benzint teljesen pótolja.

Motortulajdonosok!
Sikerűit gyártmányomat annyira tökéletesíteni, hogy nem 

szükséges többé:
1) benzinnel, vagy aetherrel való befecskendezés,
2) nem szükséges a gyújtófej melegítése,
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 niororokat 

állíttattam fel és tartom az érdeklődők részére állandó üzemben.
1. Climax
2. Lux
3. Lángén & Wolí
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.

A benzoline ára egész waggonvételnél 
■> ■> t é l  f«  ■ ■

110 kor.
ff i*i ff ■ ■ ■ ■ 115 ff

Kisebb vételnél.................................................125 „
helyt bécsi gyáramból vashordókban szállítva, kész- 

pénzfizetés ellenében.
Utánvételes rendeléseket nem eszközlök.

M. ELFER WIEN,
I., Krugerstrasse 3.

Felelős szerkesztő: Landesmann Miksa Nyomatott Landesmann Miksa és Társa könyvnyomdájában Sátoraljaújhely.
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