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Si vis pacem, para hélium.
Háborúból szülttik a béke. 

Ez régi, nagy, való igazság. Most 
tehát, ha bömböl is az ágyú, 
csattog is a kard, mégis a beke 
születik, bár — elismerhetjük — 
Európa rettentő vajúdása köze
pette.

Mivel tellát a béke megszü
letését várjuk, nagyon is időszerű 
előkészülni a várvavárt szülött 
méltó fogadtatására a béke mi
nél életképesebbé tételére.

Millió sok teendő várakozik 
e téren reánk. De valamennyi 
között legfontosabb reánk ma
gyarokra az, amiről ma csak el
vétve akad szó, tudniillik a jövő 
magyar politika.

Politika alatt itt nem egy pár
tot értünk. Mi itt politika alatt 
értjük az államélet egész irány
zatát, az állampolgárok összessé
gének a munkáját. Szóval úgy a 
hivatalos, mint a társadalmi Ma
gyarország magatartását, önirá 
nyozását.

A háború után a háború előtt 
tehát kétségkívül a mestersége
sen visszafolyton belpolitikai élet 
amelynek ma a vezetésről a ha
diérdek folyán le kell mondania, 
egy-kettőre előtérbe tolul, vezető 
szerepre kap. Megindulnak a bel
politikai mozgalmak, lesz válasz
tás és sok, sok minden, ami a 
belpolitikai tág forgalomkörébe 
vonható. Az azonban ennek a 
politikának az összes pártoknál 
egyjelszava egy ideálja lehet: fel 
emelni a magyarságot arra a ma
gas pidestálra, amelyre a háború 
alatt annyira megcsodálták eré
nyei predestináljek.

A magyarság ezt ám csak 
akkor érheti el, ha anyagilag, 
gazdaságilag erős iüggetlen lesz 
s ha a nemzet mindeen egyes 
tagja át lesz hatva a nemzeti 
nagyság széditő gondolatától.

Tehát kifelé erősnek betele 
öntudatosan célratörőnek kell 
lennie a magyarnak, pártkülömb- 
ség nélkül. Mert ha ez a külső 
eiő és belső öntudat nem lesz 
nemzeti öntudat az egész nem 
zetére amelyre minden magyar 
embernek esküdnie kell, akkor 
ennek a nemzetnek a háborús 
érdemei mint rozsdamarta acél 
fognak elhomályosulni, elernyedni 
elenyészni s a magyar nem hogy 
erősebb, hanem gyengébb lesz, 
mint valaha. ________

S akadna oly hitvány magyar 
ki ezt elősegítené ? Nem. Mert 
ha akadna, az már nem magyar, 
hanem hazaáru ó lenne.

Ne essünk
kétségbe.

A Korpátok, nyári hava, miutha 
szivükre lehelné hidegét kishitüek- 
uek, a hutárok ős erdeinek üeuyve
geiből baglyok hmogását hallják, 
raegruszket a leikül s félelmük odúi
ból hangzik vészkiáltásuk. A kishi 
tiiek remeket iátuuk s vízióktól 
gyötürtetv vad kozákoké csordáiuak 
ködképe lebeg előttük, ahogy a 
nagy negyekről csörtetnek a ma
gyar töld felé. Miért e gyava téte
lem, miért a lázas reszketés'{ A 
Kárpátok a mi ősi ezeréves váruuk 
védelmezett mindig ősi ellenségek 
uileu és minden megnyugtató jel meg
van arra, hogy luost is elvérzik az 
a határon. Két eve tombol felel
tünk a vihar, volt idő, amikor haj
lékunkat nagyobb veszély fenye
gette. Akkor még azt sem tudtuk, 
hogy mily legendás erő rejtőzködik 
a magyar népben, legszebb katonai 
erényeink próbáit nem átlőttük ki. 
De a Kárpátok útját aütak az ára
datnak és ama örök nevezetességű 
gorlicei Csata utáu megfogyatkozva 
Hömpölygőit viasza az ellenünk haj
tott csorda.

Bebizonyítottuk sokszor, hogy 
uem kell előttünk a veszélyt ta 
karni, nem kell az igazság megha
misításával bennünket ámítani. Ami
kor nyakunkon volt már egyszer az 
ellenség, nem az ijedtség teli az ur 
a lelkek felelt. Mogéreztük es meg
értettük, hogy az idők meg nagyobb 
erőkifejtést parancsolnak. Az igazi 
néphadsereget veszedelmektől vuió 
védekezés hozta ietre és a legne
hezebb katonai feladatokukat azok 
teljesítették, akik a háború elején 
békés polgárok voltak még s kezűid
ben soha uem volt fegyver. A haza 
védelme azonban a legelső katoná
jává emelte a magyar népfiiikelőt.

Ma Fi islop faj neküuk, a hírek 
által most sokat emlegetett hegy- 
nyeregnél próbálnak kozákok belül 
jutni a hatarokou. Így volt már az 
elejéu is és — jól emlékszünk ra 
— avult puskás üreg népfelkelők 
védték meg a hegyeket kipróbált 
orosz hordák ellen.

Tekintsünk vissza a kétéves 
küzdelem eiső történetére. Az első 
balsikerek után gyorsan talpba áll
tunk, Lemberg még a mienk után 
következett; Lemberg ismét a mi
enk és vele a monarchiához kapcso

lódott rengeteg orosz terület. Most 
vaiamit ismét fel kellett ebből adni, 
a magunkét is bitorolják rövid időre 
Annyi győzelem ragyogása mellett 
egy kis elhalkult fény folt. Hogy el 
türpül csodás erdméuyeiuk mellett 
a Prialop-nyereg, még ha a cár leg
vadabb katonaja áll is a nyereg te- 
tojébuu.

Sokan keresnek 
vásárlási igazolványt.

Kevesen használják.
A városházán iuzasau dolgozik 

két városi hivatalnok, hogy a ga- 
bonaigazoi vány okért jelentkezőket 
miiiél gyorsabban kielégítsék. Bár
mily szorgalmasan dolgoznak is 
azonban a derék tisztviselők, egy
hamar aíig készülnek el muukajuk 
sai, mivei a jelentkezők kifogyha
tatlan.

Hatezer igazolványt adlak ki 
eddig és ha így haladnak, rövid idő 
múlva még vagy hatezret ki keli 
adui, amiből nyilvánvaló az is, hogy 
nagy részben töiö.?idge& munkát vé
geznek, mivel sok család alig képes 
megvenni fabonájat, mert uiuca 
gabona.

Sokan egyáltalán nincsenek 
tisztában az igazolványok lényegé
vel es kiváltjuk azosat, mert ingyen 
adjak. Sejtelmük sincs róla, hogy 
iiol lehet gabonát szerezni. Arra sem 
gondolnak, bogy aki uem veszi meg 
a gabonát, annak az igazolványt 
vissza keh adni, mi máskülönben 
nem kapnak lisztet később. Sokan 
az igazolvánnyal meg eppeu lisztet 
ukarnak vásaro.ni es nem hiszik ui, 
hogy ez lehetetlenség. Megtörténik 
az is, hogy valakinek üüO kiio ga
bonára vau jogosultsága, de ezt uem 
képes egy helyen megvenni, i.autm 
két, sőt három helyeu. Az egy da
rabban levő igazolványt persze nem 
használhatja el, hanem vissza kell 
menni es újból egy fél nap eltöltése 
aráu uj iguzolváuyo.tat kérni.

Egy szóval, előre uem lehet 
tudni, hogy miként legyeu az iga
zolvány kiállítva és ezért az a he
lyes, ha a venni szándékozók előbb 
raegalkuszoak a gabonára, esetleg 
előleget adnak rá és aztáu kérik a 
vásárlási igazolványt. Ez esetben 
megtakarítanak sok hiábavaló lótást 
futást és megtakuritjak a tisztvise
lők felesleges munkáját és megszün
tetik egy csapással a tolongást. 
Annyi igazolványt ugyanis, amennyi 
tényleg szükséges kényelmesen kiál
lítanak a tisztviselők anélkül, hogy 
tolongás lenne.
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— Kirendelések. A közoktatás
ügyi miniszter Kiss Elek sárospataki 
főiskolai tornatanárt az itteni rok- 
kautügyihivaiaihoz,Cseproghy Gyula 
gazdasági akadémiai tanart a török 
ifjak gazdasági oktatására uagykál- 
ióba rendelte ki.

— Az egyházmegyéből. Novak 
István dr. megyóppüspök a felsú- 
csebényi lelkészt javadalomra Kokin- 
csék János viravai lelkészt és a 
világi esperesi kerület esperesévé 
Mo.csányt Elek csabahézi lelkészt 
nevezte ki.

— Hősi balál. Tutkovich Miklós 
a 10. houvédgyaiogezred hadapródja, 
Tutkovich Bertalau filkehazai gór. 
kath. ielkesz fia, títrypa-froutou 
Oleszáual ellenséges golyótól saiveu 
találva, hősi háláit halt.

— A vörös kersszt részére leg
utóbbi kimutatásunk óla adakoztak. 
Kardos József vasúti vendéglős 50, 
egy uépfólkelő 10, lloseuberg Ig- 
uuc Nagymiháiy 10 es Orosz Ernő 
őrmester 5 koronát.

—  Matzner István tragédiája.
Matzner Samut, a „Kelaomagyar- 
orszag" című kassai napilap felelős 
szerkesstőjét súlyos csapás érte. 15 
éves kis fia a Tátrában lezuhant 
egy hegycsúcsról es szörnyethalt. 
Matzner Samuuó két leányával és 
Pista fiúval Tatraiomniczon nyaralt. 
Pista kis fia hétfőn reggel két barát- 
jiával lurislauira indult a Lengyel- 
nyereghez, Anyja ós nővérei a 
fürdőben maradtak. A három turista 
fiú vígan jarta a Tálra vadregónyes 
bércéit, mikor úgy hétfőn délután 
fél 6-kor Matzner Pisti egy rövidebb 
utat keresve, akart a szomszéd hegyre 
jutni. Előre iudult. két társa meg 
vart ra. Szegény Matzner Pistinek 
ez lett azután a veszte. Egyszer 
csak egy meredek szólón találta 
magát, houuan se előre, se vissza. 
Ijtdieu kiáltott két társának, hogy 
nyújtsák segítségül turistabotjukat. 
Ám a bot rövid volt, a kis diák aa 
izgalomtól megszédült és a több- 
szazméteres szakadékba zuhant, meg
halt. Tarsai rémülve siettek be 
Poprádra, hova csak éjjel érkeztek 
meg. A poprádi áliomásfőuök értesülve 
a tragikus esetről, éj idején expedí
ciót szervezett, a kis hullát a mély
ségből felhozták elszállították vissza 
Kassára. Matzner Saraunó hétfőn egész 
éjjel nyugta'auul várta fiát fürdői 
lakásán s csak kedden reggel értesült 
a lesújtó hírről, amely teljeseo meg
törte az amúgy is beteges úrnőt. 
Matzner Samu a F e lsőm ^y^rország :

/
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tulajdonosa éa fősserkesztője Zágráb
ban volt sógora esküvőjén 8 ott vette 
a hirt egyetlen fia tragikus végéről. 
A tragikus véget ért diák temetése 
tegnapelőtt, óriási részvét mellett 
ment végbe.

' — Halálozás. Lapunk zártakor,
őszinte részvéttel értesülünk, hogy 
Ü r i l n b e r g e r  Ábrahára nagy- 
vállalkozó, megyei törvényhatósági 
és városi képviselőtestületi tag 53 
éves korában tegnap délután elhunyt. 
Vasszorgalom,lankadatlan kötelesség- 
érzet és páratlan becsületesség vol
tak irányelvei, amely jellembeli 
kiválóságok életében tiszteletet, ha
lálában kegysletes emléket biztosí
tanak nevének. Temetése ma dél
után megy végbe.

— A városi képviselőtestület mai 
gyűlésén a uapidijasokuak és nyug
díjasoknak háborús pótlékait és se
gélyeit megszavazták, jóváhagyták 
a közélelmezési bizottság által kö
tött faszállitási szerződéseket. A tárgy- 
sorozat többi pontja illetőségi és 
más lényegtelen apró ügy volt.

—  A városok lisztellátása. A
vidéki varosok részéről sok panasz 
merült fel a városok gabonaellátása 
körül. Értesülésünk szerint több 
város polgármestere a napokban 
megbeszélést folytatott Sándor János 
belügyminiszterrel és sikerült is bi
zonyos koncessziókat elérni. A vá
rosok panaszait különben a belügy
miniszter sorra felülvizsgálja és 
igyekszik a sérelmeket, amennyiben 
lehetséges, rövid utón orvosolni.

—  Öngyilkos aggastyán. Simon 
Gábor megyaszói lakos 78 éves, 
mindkét szemére vak öreg ember, 
ma reggel egy őrizetlen pillanatban 
felakasztotta magát. Mire észrevették 
már halott volt. A hatóság megtette 
a hivatalos lépéseket.

— Szeretet adományok a harctéren 
küzdő csapatok részére. A Magyar 
Vöröskereszt Egyesület őfelsége 
születésnapja alkalmával a harctéren 
küzdő összes csapatok részére szere- 
tet-adoraányok költségeinek fedezé
sére gyűjtést indít. A belügyminiszter 
felhívja a hatóságokat, hogy ezt a 
gyűjtést a maguk részéről a leg- 
messzebbmeuőleg támogassák és oda
hassanak, hogy a gyűjtés miaél 
eredményesebb legyen.

— Az őrlési vám. A Belügyi 
Közlöny legutóbbi számábau olvassuk 
a következőket: Vámőrlő malom
vállalatok, melyek kizárólag az őröi- 
tető félnek házi és gazdasági szük
ségletére őrölnek, az őrlésért, dara 
lésért, zúzásért stb. járó és nem 
pénzben fizetett vámot (őrlési dijai) 
a jelen rendelet életbeléptetésétől 
kezdve az őrlésre hozott gaboua- 
nemüekből (búza, rozs, kétszeres, 
árpa, zab, tengeri) csak természetben, 
nem pedig liszt-állapotban vehetik 
át. A vámul szedett gabonából a 
malomvállalat birtokosa csak fenálló 
rendelkezések szerint számítandó 
saját házi és gazdasági szükségleté
nek megfelelő mennyiséggel rendel
kezhetik, a felesleget pedig feldol
gozatlan állapotban megőrizni és a 
Haditerraény Kész vény társaságnak, 
vagy a társaság bisoraányosanak 
eladni köteles. Az előbbi bekezdésben 
foglalt rendelkezések kiterjednek az 
egyéb raalomvállalatok által végzett 
mindennemű őrlésre is, amennyiben 
az őrlés diját (vámot) nem pénzben 
szedik.
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—  Érdekelt munkaadók figyelmébe.
A Zeraplónraegyei Gazdasági Egye
sület közhírré teszi, hogy u cs. és 
kir. hadügyminiszter ur f. hó 17-én 
04075. Abt. 12. szám alatj kelt ren
deletével a hadifoglyok mellé ki
rendelt őrlegénysóg uapi husadagját 
220 gr. helyett hetenkiot ötször napi 
180 gr.-ban állapította meg s egyben 
megengedte a^t is, hogy mindazon 
helyeken, ahol a husboszerzés nehéz
ségekbe ütközik, vagy hús egyáltalán 
nem kapható, az említett 180 gr. 
husraenu)iség más egyenlő táperejü 
élelmiszerekkel legyen pótolható 
azzal, hogy ennek az értéke 1 kor, 
80 fillérnél kevesebb nem lehet.

— Gondoskodjunk a téli elede
lekről. A fogyasztó közönségnek 
most a termés idején kell gondos
kodnia az éléskamrák megtöltéséről, 
mert különben nagy lesz az Ínség. 
A téli heti piacok kínálata igen 
gyengének ígérkezik, mert a rossz 
időjárás folytán bab, lencse burgonya 
jóvai kevesebb terem, mint tavaly. 
A most piacra kerülő termékekből 
amit csak lehet télire konzerválni 
keil. A tök legyalulva gyenge sós 
ióben párolva üvegekben jól eláll. 
Ugorka, paprika sóban vagy ecet- 
bethen jó kisegítő eledel. Az erdei 
mezei szeder, később a földibodza 
gyümölcse cukorral elég o’c>ó éle
dd. Akinek csak módjában áll, igye
kezzék a téli szükségletéről inott 
gondoskodni, mert a jelenleg piacra 
kerülő termékekből nem konzervál 
idejében a közönség, a termés után 
többé semmit sem pótolhat.

—  A múlt évi termésfelesleg rek- 
VÍrálása.A belügyminiszter körrende
letét iatéaett a törvényhatóságokhoz 
amely beu felhívja figyelmünket arra, 
hogy a legközelebbi időben katonai 
kirendeitségek érkeznek, akik a múlt 
évi termésből megmaradt feleslege
ket rekvirálni fogják úgy a mal
mokban kereskedésekben, mint ma 
gáuosoknái. A belügyminiszter fel
szólította a po’gári hatóságokat, 
hogy a katouai kireudeltségeket 
munkájukban legmesszebb raenőleg 
támogassák.

— A tűzoltók közül néhányat! 
ismét katonai szolgálatra bevonu1- 
tak és igy a létszámuk a minimá
lisra csökkent, holott, a nyári sai- 
sonban, azokra fokozottan szükség 
vau. Találjon tehát módot a tanács 
a létszámnak nemcsak kiegészíté
sére, hanem a felemelésére is, még 
pedig mennél előbb, nehogy tűzvész 
szolgáljon okulásul.

—  Minden rokkant katona kaphat 
kitüntetést, h3 aszerint, hogy 
honvéd vagy közös hadseregbeli, — 
az illetékes parat:csnokságnal jelent
kezik, ahol is kívánságát jegyző
könyvbe) foglalják és további intéz
kedés megtétele végett a honvé
delmi illetőleg a közös hadüg) mi
niszterhez terjesztik fel.

—  A fegyver nem a gyerek kezébe 
való. Alsóberek községben Jericsák 
Gergely 18 éves suhanc már hosszabb 
ideje katonai manlichert rejtegetett 
magánál és azt kipróbálandó egy 
barátjával együtt vaddisznó-lesre 
mentek ki a falu határában levő 
burgooya-föídre. Este, amikor már 
besütétedett, vaddisznó helyett em
bert halottak közeledni s mert Jericsák 
titkolt fegyverét érthető okból fél
tette, a manlichert a legközelebbi 
borókafenyő bokorba akarta rejteni. 
Az élesre töltött fegyver azonban

elsült s Jericsák Gergely holtan terült 
el a földÖD. Jobboldali bordákon át 
hatolt be a golyó s bal vállán jött 
ki. Felboucoltak és ugyanaznap dél
után temették el a falubeliek nagy 
részvéte mellett.

— A nyári időszámítás rendsze
resítése ügyében a porosz közmunka 
miniszter köriratot intézett a kerü
leti elnökökhöz, A körirat azt kér
dezi, nem e lenne jobb, ha május 
elsejétől szeptember harraincadikaig 
terjedő nyári időszámítást egy hó
nappal előbb nevezetesen április el
sején kezdenék ? A téli hónapokra u 
nyári időszámítás megtartását nem 
javasolja, azoubau helyénadónak 
találua oly indítványt, arai a vilá
gítás körül az időszámítás helyesebb 
beosztása révéu megtakarításokat 
eredményezne.

Kiadó lakás.
A Kazinczy-utca 44. számú 

házban úgy 4 szobából és mellék- 
helyiségekből álló lakás 1916. évi 
május hó 1-étöl bérbeadó.

Bőv. felvilágosítással szolgál
Dr. Kellner Soma,

ügyvéd.

Hirdetmény.
Tekintettel a mai nehézkes 

lisztellátásra, értesítem az igen 
tisztelt őröltő közönséget, hogy 
ha másban egyáltalán nem lehetek 
javukra, azt mégis megteszem, 
hogy fogatommal az őrlendő 
terményt malmomba és onnan 
vissza az őrlető lakására csekély 
díjazásért minden időben szállít
tatom, ezt csak előzékenységből 
teszem, nehogy a fuvaros-hiány 
miatt gondot adjon az őrölni 
való termény elfuvarozása.

Tisztelettel 
Manó Lajos,

Erzsébet-malom tulajdonosa 
Sátoraljaújhely.

Félix-fürdő
Nagyvárad mellett.

Téli és nyári gyógyhely.
Csúz, köszvény, ischiás, izzadmányok és 
női betegségek ellen, legjobban javalva. 
— Uj bérlő. — Uj berendezéscel és 

villanyvilágítással.

H Ö F E R  a ltá b o rn a g y ,
a vezérkari főnök helyettese.

Jfíai távirataink.
A  m i n i s z t e r e l n ö k s é g  s a t j t é o s z á l y á n a k  h i v a t a l o s  

k ö z l é s e i .

Volhyn iában  2000 oro szt e lfogtunk
Budapest, jul. 31.

Az osztrák-magyar vezérkar jelenti :

Orosz hadszíntér:

A Kirlibabától keletre emelkedő magaslatokon a 
Pflanzer-Baltin hadsereg csapatai az utolsó előtti éjjel 
visszavertek egy orosz előretörést.

Délkelet-Galiciában a nap aránylag csendesen telt 
el. Bucactól nyugatra és északnyugatra az ellenség tá
madásait változatlanul a legnagyobb szívóssággal foly
tatja. Itt tegnap is elkeserdett és makacs harc folyt. A 
szövetséges csapatok összes állásaikat megtartották. 
Brodytól közvetlenül nyugatra az ellenség több éjjeli 
támadása meghiúsult.

Az ellenség tegnap Volhyniában is akárhol intézeti 
rohamot, ismét minden eredmény nélkül áldozta fel 
harcosainak olvashatatlan ezreit. Rohamoszlopai Zwini- 
acewne'l, Lucktól nyugatra és északnyugatra és a Sar- 
nyaból Köveibe vezető vasút mindkét oldalán egyaránt 
összeomlottak. Stobichwától délre, ahol a Stochod bal- 
partján átmenetileg megvetette a lábát, ismét vissza- 
üztük.

A Volhyniában harcoló szövetséges csapatok több 
orosz tisztet és 2000 főnyi legénységet elfogtak és 3 
géppuskát zsákmányoltak.

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