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Megjelen minden szerdán es szombaton este
Kéziratokat viBsza nem adunz. I ÖSZERKESZTÖ:

Szerkesztőség : Kazinczy-utcza 5 HOLLÓ AHDOR
Kiadóhivatal: Landesmann Miksa és Társánál.

I
előfizetési ár :

egész évre 12 korona, félévre 6 korona. Negyed 
évre 3 korona Egyes szám ára 12 fillér 

hirdetéseket a iegjutányosabb árban közlünk

Lemberg fe lé .. .
Méltóztatnak emlékezni: a 

múlt ősszel, amikor lassan hűvösbe 
hajlott az idő, amikor a szél 
szántotta galíciai mezőkről Furcsa 
hireket hoztak egy októberi es
tén, már felső kabátban sétál
tunk a sárguló lombok alatt, jött 
a jelentés : Lemberg meg a mi
énk. A hir úgy hatott, mint a 
becézett betegünkre kimondott 
orvosi szentencia, hogy itt már 
csak az isten segíthet. t\ leve
gőben idegen hangzású helység
nevek röpködnek: Kawaruska, 
Kohatyn és Grodek. Méltóztatnak 
emlékezni: szaladtunk az ezer 
hajlású, girbe-görbe vonalakkal 
szántott színes térképhez és ke
restük a felénk gravitáló utat. 
Értelmetlenül függesztettük te
kintetünket a San folyamra, el
kalandoztunk a Dnyester partján, 
óh, még tapasztalatlanok vol
tunk, könnyen remegők és nem 
tudtunk megérteni bizonyos dol
gokat. Aztán — óh, aztán — 
feladtuk Lemberget és Írták az 
újságok, hogy a szép, kulturált 
galíciai várost az oroszok elke
resztelték Lwownak. Valljuk be: 
fájt, sajgóan és keservesen fájt a 
dolog, de tudtunk összeszoritott 
ajakkal hallgatni és tudtunk bizni 
őszintén hinni, mert a szent igaz
ságosság alapján álltunk. Ért 
bennünket látszólag nagyobb csa
pós is, elvesztettük Przemyslt is, 
bejöttek az oroszok, az ország 
területére is, de a reményt egyet
len pillanatra se adtuk fel és ma 
már visszaszereztük, amit elvesz
tettünk és hatalmas arányokban 
előretörő seregeink Lemberg leié 
száguldanak és most már nincs 
akadály, nincs gát és hatalom, 
amely bennünket gyönyörűen ki
lendült iramunkban feltartóztatna.

Lemberget — e napokban 
még Lwowot — már ürítik az 
oroszok. Menekülnek csapataink 
elől. Ma már az oroszok erejüket 
vesztették és letörtek. Galíciában 
már csak egy védelmi vonala ma 
radt az ellenségnek, a Rawaruska 
—Lemberg—Rohatyni vonal, ha 
ezt a pozíciót egyáltalában vé
deni fogják és védeni lehet. Ez 
a stratégiai megjelölés minden
nél ékesebben prelegál, világosan 
megmutatja* hogy mi történt 
most Galíciában. Az történt, 
hogy ha az orosz sereg bármi
lyen erős volna, nem tudna meg
maradni állásában nemsokára jön 
majd a jelentés — mi künn fo
gunk sétálni a szerelmetesen

egymásba boruló faalléban és 
remegve fogunk gondolni áldott, 
drága, szent, magasztos katona
testvéreinkre, — hogy seregeink 
Lemberg előtt vannak, hogy 
Lemberg elesése küszöbön van 
és hogy Lemberg ismét a miénk. 
Az oroszok nem fognak megtar
tani Galíciából egy talpalattnyi 
területet sem, mert ez a föld a 
miénk, mert ezt a földet mi 
munkáltuk meg, mi dolgoztunk, 
mi vetettük el azt a magot, 
melyből élet nőtt és amely most 
zsendül kalászba és a mi fiaink 
vére áztatta és ebből a legdrá
gább folyadékból fakadtak a ru
bin rózsák és a lángvörös virágok.

Városi közgyűlés.
*

€r0ckes tárgyak.
Tegnap délután a képvÍ3előtcs- 

lü'et tagjainak meglehetős érdeklő
dése mellett közgyűlést tartott, me
lyen a városnak nem egy fontos ügye 
kerü t tárgyalás alá. Az érdekesebb 
pontok közölt felemlítjük

a jógyyár
ügyét, melyben azonban semmi ér
demleges döntés n in történt. Meg- 
állapitták, hogy a jéggyár létesíté
sére beadott ajánlat már tárgytalan, 
mivel a feltételeket a vállalkozó nem 
te'jesitheti; az egész dolog elkésett. 
Egyelőre a jégszükségletet, egy a h. 
polgármester szeiint naponta mind
össze 18—19 méterraázsa, L-fttovics 
Salamon kereskedő fogja ftdezui, 
aki mindennap Alisko erői fog hozni 
jeget. Ismételten megbízták a h. 
polgármestert, hogy mielőbb terjesz- 
szen elő javaslatot jéggyár létesíté
sére. Ezután

a villanygyár
ajánlatát tárgyalták, mely szerint az 
összes jelenlegi utcai lámpákat haj
landó 50 gyertyafényü Wolfram
lámpákkal kicserélni, — a jelenlegiek 
csak 1(> gytrlyafényüek, — ha a 
város évi 400 koronával felemeli a 
pausálét. Ezt az ajáuiatot lübbuk 
hozzászólása után egyhangúlag el
fogadták.

Ntgy érdeklődést keltett Schil
l e r  Kálmán jól megokolt indítványa 

hadifoglyoknak
kérelmezésére s a Ronyva-szabályo- 
zásnak ezekkel való elvégeztetésére. 
Az indítvány általános helyeslésre 
talált, csak az a bökkenő, hogy 
I v é r é s z y  főmérnök felvilágosításai 
sztrint jelenleg a földmivelésügyi 
rainiszteriuiubau a szabályozási t r- 
vek megváltoztatásáról tárgyalnak s 
a'üig ez nincs eldöntve, addig a mim-

kálathoz nem lehet hozzáfogni. Végre , 
is a közgyűlés úgy határozott, hogy 
a város sürgős memorandumét intéz 
a minisztériumhoz a munkálatok el
kezdésének engedélyezéséért s egy
idejűleg kéri a hadifoglyok — több 
száz, orosz — átengedését erre a 
célra.

itt említette meg a h. polgár- 
mester, hogy az 50 fogoly ügye a 
város köztisztasági teendőinek ellá
tására végre dűlőre jutott, ezeket 
most már hamarosan meg fogjuk 
kapni. Ezután

kisebb üyyek
kerültek sorra. így a virilis névjegy
zék ügye, melyre nézve a közgyűlés 
tudomásul vette, hogy felebbezés 
folytán az alispán a legtöbb adót 
fizetők névjegyzékébe S c h i l l e r  
Kálmánt és S c h v e i g e r  Ignácot 
is beiktatta. Továbbá a közgyűlés 
500 korona jutalmat szavazott meg» 
L á u c z i  Aladár b. számvevőnké 
eredményes hivatali működéséért 
állandóan alkalmaztatja az utcai 
brrkolási teendők elvégzésére V á cz 1 
Ferenzet havi 150 korona fizetéssel 
és még számos apróbb ügyet elin
tézett.

€ g y  hazaárulással vádolt
görög kath. lelkész felmentése.

*

Tárgyalás a honvéd hadbiróságon.
Minden mo i.entumában érdekes 

ügyet tárgyalt a kassai honvédhad
osztály bíróság. Egy görög katho- 
likus lelkész : Hokriczky István áiit a 
bíróság előtt a Jogsim osabb katonai 
bűn vadjával, hazaárulással vádolva. 
A homonna—rokitói, 49 éves lel
kész azzal vádolva, hogy 1Ü14. évi 
november hó 18-án egy huszárjár- 
őrünk beszállásolását miudaddig, 
mig a járörvezető eredményesen 
fel nem lépett, megtagadta, utóbb 
azonban a járőr tagjait megvendé
gelte. Vf-csora közben azonban a 
pap hadseregünk tisztikarát becs- 
meróíte és a legénységet a tisztikar 
elleni ellenséges hangulatra igye
kezett hangolni. A vád harmadik 
pontja volt a legsúlyosabb : a járőrt 
a tekintetben, hogy mely község
ben vannak, tévedésbe ejtette, illetve 
a tévedés felől fel nem világosította 
s ez által a szolgálatra hátrányt 
előidézhető helyzetbe hozta, de el
lenséges rajtaütésnek is kitette. Mi- 
utáu cselekményének azon termé
szetes következményét, hogy abból 
haderőnkre hátrány és az ellenségre 
előny származhatik, előre láthatta, 
a kbtkv. 327. §-ába ütköző, az ál
lam hadserege ellen irányuló büu- 
tettel vádolták.

Ebbéti a bűnügyben tartótták

meg a tárgyalást a Tiraár-utcai hon
véti hadosztálybiróságon. A hadbí
róság vezetője dr, Ujváry őrnagy 
hadbíró volt. Beosztott szavazóbirák 
voltak Wcisz honvédalezredes el
nöklete alatt két kapitány és egy 
'főhadnagy. A vádat Hudák hon
védügyész képviselte, a vádlottat 
dr. Halmi Béla katonai védő védte.

ltokriczky István görög katho- 
likus lelkész előtt fe.olvasták a vád
iratot, melynek elhangzása után 
lueginduit a főtárgyalási bizonyí
tási eljárás. Az ősz, megtört, pap 
hangoztatta ártatlanságát és érve
ket sorakoztatott fel a vádpontok 
megdöntésére. A tanuk kihallgatása 
csakhamar véget ért, majd a vád- 
és védbeszédekre került a sor. Hu- 
dák honvédügyósz kérte a bírósá
got, hogy vádlottat büuösnek mond
jak ki a hazaárulás bűntettében. Dr. 
Halmi katonai védő azzal kezdte 
beszédét, hogy a bűncselekmény, 
amivel a lelkész vádolva vau, ha
zaárulás. Kifejtette a védő, hogy 
ez olyan csuuya bűncselekmény, 
amit vállalni se lehetne ós idegen
kedett is tőle mindaddig, amíg an
nak alaptalanságáról konkrét meg
győződést nem szerzett. A védőnek 
sikerült mind a három vádpontot 
megdönteui, a lelkész ártatlanságát 
bebizonyítani, mire a bíróság a vád
lottat felmentette ós ellene az ügyet 
teljesen beszüntette.

Az Ítélet kihirdetése után egy 
szokatlan jelenet következett, Weisa 
houvédalezredes, tárgyalási elnök 
felállt, nemkülönben a bíróság va
lamennyi tagja, vádló ós védő is 
buszédet intézett a felmentett pap
hoz. Hazafias szavak kíséretében 
emlékébe kívánta vésni Weisz al
ezredes Rokriozky Istvánnak azt, 
hogy micsoda kálváriát kellett vé
gig szenvedni ezért az ügyért. Em
lékeztette a papot arra amikor szu- 
ronyos járőrök tartóztatták le ós 
végig kisérték faluján, hívői előtt 
és igy hozták Kassára, beszólt arról 
a negyven napról, arait fogságban, 
iiletve előzetes letartóztatásba kel
lett tölteuie és felhívta a lelkész fi
gyelmét, hogy ezentúl népét haza
fias szellemben nevelje, legyen szol
gálatára az országnak ós híveit a 
magyarság ós a hazafias szolgálat 
sorompójába állítsa.

A felmentett vádlott sírva, szi
véig meghatva távozott a tárgya
lási teremből.

Menyasszonyi kelengye
bevásárlásnál ajánljuk
Szegő Sándor

áruházának nagy fehérnemű osztá- 
lyát. Elsőrangú áruk, ölesé árak.

(.apnnk mai száma 2 oldal.
/ /
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H Í R E K .
— Gróf Andrássy Gyula — 

honvédszázados. Mint a „Bu
dapesti Tudósitó" értesül, őfel
sége csikszentkirily és kraszna- 
horkai gróf A n d r á s s y  Gyula 
valóságos belső titkos tanácsost, 
volt minisztert a magyar királyi 
honvédség szolgálaton kívüli vi
szonyában századossá nevezte ki. 
Mint tudjuk, gróf Andrássy Gyula 
mint az önkéntes őrsereg parancs
noka is hasznos szolgálatot telje
sít. Az Ő érdeme, hogy az ön 
kéntes őrsereg mintaszerű szer
vezetté alakult. Kitüntetése alkal
mából sokan üdvözölték.

— Az egyházmegyéből. A rae 
gyéspüspok Payer Ferenc sátoralja
újhelyi plébáoost, az újhelyi kerü
let alesperesét esperessé és Maliczky 
József erdőbónyei plébáuost ugyan
ezen kerület alesperesóvó nevezte ki.

— Közigazgazgatáei bizottsági 
Ülés. Tegnap deieiőtt tartotta var
megyénk közigazgatása e havi ren
des üléséi, mely ezúttal a szokott
nál is gyorsabb lefolyású volt. Az 
ez alkalommal előterjesztett alispáui 
jelentésnek az volt a legérdekesebb 
része, amely a niu’t hó folyamán 
megindított fegyelmi vizsgalatról 
száraoit bu. A jelentésnek e része 
a következő :

Nemes Sándor gáiszécsi fősiol- 
gabirot a főispán felfüggesztvén a 
főszolgabírói hivatal vezetésével dr. 
Pau iczky István tb. főszolgabírót 
bízta meg, egyidejűleg a bodrogközi 
szolgabiréi hivata lai Bitinger Oyua 
tb. főszolgabírót a galsz- csi szolga 
birói hivata ba helytute át. A h<>- 
monnai főtaolgabirói állásra Fejcr 
Elemér tb. főszolgabíró helyettesit 
teteit és u homonuai szolgabiréi bi 
vata ha a tokaji szó g»birói hivatal 
ból Wieland Andor s*o*g*biro át 
helyeztetett. Úgyszintén Mertens

Arthur tb főszolgabíró Mezőlaborc 
ról Xagyraihályba helyeztetett át. 
Mattyasovszky Kálmán tb. főszol
gabíró kisegítő rau ikaerősént ideig
lenesen Sziunára küldetett. Dttrain- 
szky Gy u'a sztropkói főszolgabírót 
a főispán állasától felfüggesztvén 
helyettositésével Szentgyörgyi Zol
tán árvaszéki ii'nök, tb. főszolgabí
rót bízta meg. Állásuktól felfüg
gesztve fegyelmi eljárást megelőző 
vizsgálatot rendelt el még a főis
pán Görgey László tb. főszolgabíró, 
Székely László és Pavletits G úla 
szolgabirák ellen. Dr. Kossuth Pál 
tb, főszolgabíró katonai szolgálnira 
bevonulj Bínyay Bertalan járási 
iroda segédtiszt 9 havi su yoi be
tegség után elhunyt. Kötelességét 
híven és lolkiism rétesén teljesítő 
tiszttftrsunkat veszítettük el benne. 
Gá'os Elemér nagytárkáuyi segéd- 
j-gyző állásába visszahelyeztetlett. 
Steiner Józsif alsógymyáni köz
jegyző állásától fe függesztetett, h - 
lyettesül Forintos Tituszt telekhá
zai sjegyző heiyettesitletett. Fe
gyelmi eljárás alatt állottak m y 
Bá'iot János, Stich József, Steiner 
József és s -gédj°, Horváth Ármin, 
Wtir.b*rg«-r Józsi f és Loisch Béla 
jegyzők, Basiuta Andris uag.c ebi 
biró.

Az alispáni jelentést egyhangú 
lag tudora ősül vették. M*jd néhány 
érdekesebb felszólalás volt. Máj Iáik 
József gróf ezúttal is szóvá*.ette az 
U|hel\i közegészségügyi viszonyo
kat es a hadifoglyok kérdését. Dr 
Molnár Bé a szintén sürgette a ha 
difogKok rendelkezésre bocsátását, 
mert 8  — 10 nap rau va itt lesz az 
aratás s a gazdák áltál kért hadi
foglyok dolgában sem történt még 
mtézktd‘3 Az e'nük ő főispán in
dítványára az ülés elhatározta, l ogy 
azonnal 11virati f - t rjeszti-sét intéz 
a minisztériumhoz sürgős intézke
dés véget*.

E u án a szokásos havi jelen
tések *s folyó ügyek k<rü'tek sorra, 
amelyeket gyors tempóban elintézett 
a bizottság.

MEGHÍVÓ.

fi „Jíomonnai Kereskedelmi és 3parbank“ R t.
Homonnán saját helyiségében 

1915. évi junius hó 30-án délután 5 órakor

tartja meg ez idei

melyre a t. részvényeseket ezennel tisztelettel meghívjuk. 

A közgyűlés tárgyai:

1 . iga?gatÓ8flgi és felügyelő-bÍ2ottsági jelentés felolvasása 
és azok fölölti határozathozatal;

2 . mérleg- és eredraényszárala fölölti hatáiozalhozatal ;
3. fe'nu. ntvény az 1914. Uzletévro az igazgatóság és 

felügyelő-bizottság részére;
4. határozat a tiszta nyereség felosztása tárgyában ;
5. igavgjtóiáai javas'at egy esetleges háboruokozta vesz

teségi alap elkü öoitóse tárgyában ;
6 . alapszabá'yszerüeu netán előterjesztendő indítványok.

Homonnán, 1915. junius hó 10-én.

Az igazgatóság.

Jtiai távirataink.
m in isz tere ln ö k ség  sa jtó o sz tá ly é n a k  H ivata los  

k ö z lé se i.

Óriási győzelem Galíciában.
Áttörtük az orosz frontot. 
Diadalmasan Lemberg felé.

Az osztrák-magyar vezérkar jelenti :
Budapest, jun. 15.

Felelős szerkesztő: Landesmann Miksa

Orosz hadszíntér :
Közép-Galiciában a szövetséges csapatok tegnap újból 

támadtak. Jaroslautól keletre és délkeletre heves harcok után 
áttörtük az orosz arcvonalat és az ellenséget legsúlyosabb vesz
teségei mellett visszavonulásra kényszeritetulik. Ma éjjel óta 
az oroszok Mosciskánál és e helységtől délkeletre is vissza
vonulóban vannak. Tegnap 16000 oroszt fogtunk el.

Ezalatt a Dnjesztertől délre a harc még tart. Derzownál, 
Mikolajevtól délre csapataink négy erős támadást véresen 
visszavertek. Az ellenség végül lutva menekü’t a harctérről.

Zuravnótól északnyugatra a szövetségesek Zydacov ellen 
nyomultak előre és tegnap súlyos harc után elfoglalták Bo- 
gurnót. Tlumantól északra is sikeresen halad tovább a táma
dás, sok hadifogoly, akiknek száma még nincs megállapítva, 
jutott itten a mieink kezére.

Zalescykitői északra az oroszok éjjel 11 óra után három 
kilométeres arcvonalon négyes tagozásban támadtak, ez a tö
meges előretörés csapataink tüzében nagy veszteségeik inellett 
összeomlott.

Olasz hadszíntér:
A Plava melletti harcokban junius 12-én az ellenség, 

amint megállapítottuk, több mint 1000 halottat és igen sok 
sebesültet hagyott állásaink előtt. Tegnap késő éjjel csapataink 
itt egy újabb támadást is visszavertek, ép úgy mint az összes 
eddigieket. Az olaszok tehát az Isonzó-arcvonalon sehol sem 
voltak képesek boldogulni. A karinthiai és tiroli határterületen 
jelentős esemény nem történt.

Balkáni hadszíntér:
Aftovácnál tábori őrségeink egyike rövid harc után visz- 

szaverte mintegy 200 montenegróinak támadását. Egyébként 
a helyzet délkeleten változatlan.

Hőfer a ltá b o rn a g y ,
a vezérkari főnök helyettese

A németek győzelmei az oroszokon
M ackensen újabb n a g y  Á ttörése.

Berlin, jun. 15.
A nagy főhadiszállásról hivatalosan jelentik :

Keleti hadszinte'r:
Kudoma-Kucovimia közelében, Sawletől északnyugatra 

néhány ellenséges állást elfoglaltunk és ez alkalommal 3 tisz
tet és 300 embert elfogtunk. A Mariampol-Kownói müuttól 
délketetre csapataink rohammal elfoglalták az oroszok első 
vonalát, 2 tiszt és 313 ember esett fogságunkba.

Délkeleti hadszíntér:
Mackensen vezérezredes hadserege a Cserniawa Kosnis- 

kától északnyugatra és Sieniawa közt levő állásainál 70 
kilométer széleségben támadott. Az ellenséges állásokat az 
egész vonalon rohammal elfoglaltuk. Tizenhatezer fogoly ju
tott tegnap keztinkre.

Marvitz és Linsingen tábornok csapatainak támadásai is 
előbbre jutottak.

Nyomatott Landesmann Miksa és 1 ársa könyvnyomdájában Sátoraljaújhely.
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