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Demoralizálva.
A hatalmas orosz hadsereg 

sohasem volt áthatva valami ma
gasztosan nagy és szent céltól. 
A  rémes masszát mindig a fé
lelem tartotta. A Szibériába való 
deportálásától, az ólombányától 
és kancsukától rettegtek mindig 
a jámbor muzsikok és a ravasz 
csinovnikok. Mikor a háború ki
tört, elképzelhetetlenül nagy tö
megeket vetettek harcvonalba az 
oroszok, akik talán a munícióval 
jobban takarékoskodtak, mint az 
emberanyaggal. A gigantikus mé- 
meretü küzdelemben azonban las
san felemésztődtek az erők, el- 
forgácsolódtak az energiák és 
megcsappant a lőszeranyag is, 
meg az ember is. Sőt egy nagyobb 
katasztróla érte ellenségeinket: 
az orosz hadsereg tökéletesen 
demoralizálódott, ami egyedül 
az utóbbi hetek kegyetlen vere
ségeinek tudható be. Megbomlott 
közöttük a (egyelem, szétosz
lottak a kapcsok, meglazultak a 
vastag, erős kötelek és most 
inog az egész katonai szerve 
zetük.

A  félelmetes dimenzióju orosz 
ember-rezervoár teljesen kifogyó
félben van. Az ántánt, azt hitte, 
hogy ez a gyüjtőmedence sohase 
ürülhet ki, hogy feneketlen. — 
Tévedtek ellenségeink ebben is, 
úgy, mint sok más esetben, az 
orosz sereg leromlott és a veszte
ségeket m ír pótolni se lehet. 
Csak a legutóbbi galiciai hadjá
ratban, a gorlicei frontáttörés óta 
460.000 embert vesztettek és 
320 ágyút, 840 gépfegyvert és 
rengeteg muníciót hagytak ma
guk után. Ezek a számok min
dennél ékesebben és zengzeteseb- 
ben beszélnek. Széditően nagy 
tételek ezek, olyanok, melyek tár
gyilagosan arra engednek kö
vetkeztetni, hogy a döntés már 
nem késhetik soká, levertük, 
agyonforgácsoltuk és formálisan 
harcképtelenné tettük az oroszo
kat. Nagy vehemenciával látott 
hozzá a háborúhoz, vérbeíolytás- 
sal íenyegetett meg bennünket, 
elakart pusztítani és letörölni a 
térképről és tessék, most a föl
dön fetreng.

Ezeket a veszteségeket nem 
lehet pótolni. Lelkesedést, kitar
tást és becsületes ellentállást 
nem lehet szállítani vagy csengő 
rubelekért vásárolni. Es az a 
hadsereg, amely nem rendelkezik 
ezekkel az engedhetetlen rekvi- 
zitimukkal, az a hadsereg elpusz
tul, tönkremegy és elvész, úgy,

mint aiiogy elveszett és lezülütt I uriasszooy azonban raéltatiaukodott,
az orosz. Igaz objektivitással ál
lapíthatjuk meg, teljes debale 
előtt áll az egykor hatalmas orosz 
hadsereg és ezt egyedül a soro
zatos vereség okozta.

A közönség is hibás
a drágaságban.

#
Meg kell büntetni, aki 
a hatósági áron felül ígér.

Már többször rámutattunk arra, 
hogy a uaiunk uralkodó szomorú 
pidci áilapon csak akkor lehet gyö
keresen segíteni, ha a hatósági in
tézkedések mellett maga a közönség 

összetartással, komolysággal és 
erélylye! lép fel az élelmiszer-uzso
rások ellen.

Sajnos, e helyett azt látjuk, 
hogy a közönségnek egy uagy része 
indoleus, könnyelmű és a saját ké
nyelme érdekében nem riad vissza 
attól, hogy az élelmiszer uzsorának 
s a hatósági intézkedések kijátszá
sának tápot adjon. Nem egyszer 
vagyunk tanúi, hogy a vásárlók egy
másra licitálnak s készek arra is, 
hogy a most már hatóságilag meg
állapított árakon felül ígérjenek, 
csak hogy a kívánt cikket más elől 
e vegyék s hamar ott hagyhassák 
a piacot. E zt az állapotot nem ie- 
het tűrni.

Másutt is fordullak elő szórvá
nyosan ilyen esetek s a kassai rend
őrség mar is precedenst alkotott, 
hogy ilyen esetben a legszigorúbb 
eljárás is indoko t.

M int a legutóbbi kassui lapok
ban olvastuk az ottaui rendőrség 
felelősségre vont egy uriasszouyt, 
aki többet Ígért, majd beidézték a 
rendőrbiró8agra, kihallgatták és meg
indítottak ellene a kihágást eljárást. 
A maximumon felüi ígérő uriasz- 
szouy'. a hatoság meg fogja büntetni.

Az ottaui rendőrség ép úgy 
mint na uuk az alispán figyelmez
tette a publikumot, hogy tartózkod
jék a tuliicitáíástól, mert ez éppen 
olyan következményeket von ma, 
után, mint a drágábban való oiadás. 
A drágaság előidézésében része van 
a közönségnek is.

M inthogy ptdig a közönség kö- 
rébeu akadt egy uriasszouy, aki 
fumigálta az árjegyzéket a hatóság 
emberei kénytelenek voltak azt fe
lelősségre vonni.

A  többet ígérő uriasszony k i
hallgatása alkalmával beismerte, 
hogy a te je t és tojást nagyobb 
összegért akarta megvásárolni, mint 
az árjegyzékben elő van irányozva, 
mert sietett és félt, hogy már nem 
fog élelm ioikket nem fog kapni. Az

Hogy ezért a cselekményért öt meg 
akarják büntetni és azzal érveit, 
hogy mindenki a n u )it ad a megvá
sárolandó termékért, amennyit akar. 
Súlyos és a közérdekre hátrányos 
nézete felől felvilágosítottak az úri- 
asszonyt és megindították ellene az 
eljárást.

Né.uuk, líjhelybea is iiyon pél
dát kell statuálni. A hatóság azért 
dolgozott és —  azért készített 
árjegyzéket, hogy azt mindenki rés 
pekta'ja és betartsa, mert ha nem 
akkor sohasem lesz itt rend és a 
drágaság csak nőni fog.

Molnár Viktor
Kormánybiztos átirata 

vármegyénkhez.

Aknamezők a Kárpátokban.
V iktor, valóságojMo l n á r  

beiső titkos tanácsos, Felsőiuagy ar- 
ország Kor.tauybiziosa a felvidéki 
megyek alispánjához, s így vártuo- 
gyéuhhez is a következő utiratot 
intézte :

Felhívom alispán urat, intéz 
kedjek ha.adeklalauul az iránt, 
hogy az aiaja rendelt hatóságok 
es közegek a lakosságot figyel
meztessék, hogy azon területeken, 
ahol eheuseg időzött, aknamezők, 
robbantószerek és lövedékek ha
gyatlak vissza. Szigoruau Liltassck 
meg ezen aknamezőkre lépni, vagy 
a robbantószerekhez és iövedo- 
dekhüz nyúlni, mórt ezek iriutóse 
uietveszeiyes. Aki ilyet tálai, kö
teles azt a legközelebbi katonai 
vagy esendőn parauCaLOkságuak 
rögtön bt jelen eui. Továbbá fi- 
gyeimeztetüdő a lakosság, hogy 
köteles akar az ellenség, akar 
sajat csapatunktól visszahagyott 
katonai felszereléseket, fegyvert, 
muníciót stb. a legközelebbi ka
tonai vagy cseudőrsegi paraucs- 
uoksagnak, ezek hiáuyabau pedig 
a községi elöljáróságnak rögtön 
beszolgáltatui.

H Í R E K .

A k S ztlsz ta sá g
kérdését nem lehet eléggé feszegetni 
és napirendeu tartatani ma, amikor 
ez a kérdés fontosabb, mint valaha 
volt. Béke idején is alig múlik el a 
nyár a nélkül, hogy a kolera ki- 
sebb-nagyobb pusztulást ne okozna, 
hát még ezidén mennyire kell v i
gyáznunk a járványra, amidőn né
pünk százezrei a hálótéren raond-

hatallan fáradalmak és olykor nél
külözések között élnek s amidőn az 
ószaki ellenség százezrei a maguk 
tisztátalanságaban kerülnek hadifo
golyként kezünkre.

A legnagyobb vigyázat mellett 
is kikerülhetetlen, hogy itt-o tt a 
járvány fel ne üsse a fejét, amint 
hogy, —  sajnos, —  látjuk is ezt 
újra és újra. Legutóbb a debreceni- 
esetet, —  amelyben erélyes intéz
kedések történtek,,tárgyalta a sajtó, 

az is köztudomású, hogy várme
gyénk felső részeibau is erős rend
szabályokra volt szükség, hogy a 
veszedelem e'fojtassók.

Ily  körű menyek között nem 
g\űzzünk eléggé figyelmébe ajáuiaui 

varos vezetőségének, hogy tovább 
ezi a kérdést ne halogassa! han«m 
akár hadifoglyok segítségével, —  
akik még mindig késnek, — akár 
a legnagyobb á dozatok áráu ves
sen véget a város igen nagy részé
ben uralkodó piszoknak, amelyen 
végre is segíteni kell. Ha nem jö n 
nek a hadifoglyok, akiket a legu
tóbbi közgyűlésen a polgármester 
már a legrövidebb határidőre be
ígért, —  akkor más módot kell ke
resni, de elhanyagolni ezt az ügyet 
semmi esetre sem szabad.

— Fischer püspök vaskoronarendje.
A király dr. Fhcher-Coibrie Ágoston 
kassai püspöknek, a háborúban ta 
núsított önfelá dozó magatartása el
ismeréséül a vaskoroua-rend hadi- 
ékitméuyes elsőosztályát adomá
nyozta.

—  Miért szabad Pécset tiszta 
búzalisztet árusítani? A kérdésre
egyszerű a feielet : azért, mert a 
korra íny megengedte. Pécsett meg 
van engedve a tiszta búzaliszt áru
sítása és erről igy ir a Pécsi Napló:

A közönség köréből jövő óhaj
nak készséggel eugedve a város 
hatósága, csütörtökről kezdve a bú
zalisztet tengeri liszt vásárlásának 
kötelezettsége nélkül árusittatja. 
Ettő l fogva tehát senki sincs köte
lezve, hogy a buzakenyórlÍ8zttel 
egyenlő mennyiségű, tengeri lisztet 
vásároljon, Mindenki annyit vesa a 
tengeri lisztből, amennyit jónak lát. 
A hatóság eme intézkedése kor
mányrend létén alapszik, amelynek 
értelmében az a tilalom is tnogstü- 
uik, hogy a pékek csakis ötven szá
zalék tengerivel kevert lisztet áru
síthatnak. A város vezetőségének 
eme újabb rendelkezése nyilván  
megelóged-st fog kelteni. A kenyér 
és liszt minősege ellen egyébként 
most már csak szórványosan vannak 
kisebb kifogások. Általánosságban 
most már úgy a kenyér, m int a 
liszt minősége jó.
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— ÜAtJuBVltz Iván kitüntetése ét
•lAUpáu uT'l**ue a Ut-íty i«rapló'ii 
Mu-Kovitc Iván Sfolgálaton kivli'i 
hussavfőh-doanyo', *» •IWotmá'iypárt 
kivá ó tagjai, ki már lapunkat számos 
itiran sok *a*p cikkel tiwtelte naeR. 
miután a» elieiisággel sím ben való 
vitái magatartásáért már Ifigfeláőbb 
kitüntetésben réssesült, újabban szá 
aadoata léptette elő.

— Uj tlazthelyettesi rangfokozat. 
A tábori népfölkelő tartaléknál és a 
taktikailag alkalmazott raenetfor- 
mációkual tiaitbelyettesi rangfokoza
tot létesítettek. A tissthely ütések 
ac arcvonal azon altisztjeiből fog
nak kiegészülni, akik az ellenség 
előtt legalább egy hónapon ál kiváló 
szolgálatot teljesítettek. Ezek a tiszt 
helyettesek a galléron a törzsőr
mesterek disztinkcióján kívül ezrk 
bárom selyerocsiilaga helyett sárga 
réz csillagot viselnek. I leiméin ük 
egy hónapra 140 korona, a tábori 
pótlek napi 3 korona.

— A városi moziban szerdán 
rendkívül érdekes előad is lesz. A 
műsor fénypontja az „Á'lat az em
berben" cirnü szenzációs drámának 
második része, tehát nem az, arai 
már be lett rou'atva. Ezen-ivül 
vászonra kerülnek a „Hiborus hir I 
adó" legújabb felvételei és a „Ha1 
elfogy a pénz" ciroü nagyon mu 
latiágos bohózat.

— Az Érdekes Újság legújabb 
száma azt mutatja be, hogy milyen 
lesz ezentu1 Az Érdekes Újság. Ter
jedelemben majdnem kétszer akkora, 
mint eddig fölélesztve mindazokat ! 
a régen megkedvelt hasznos é> szó i 
rakoztató mellén leteket, melyek a 
háborús felvéte'ek sokasa a miatt 
kéqy8z* rü9 ‘gből kiszoru'tak és gaz- 1 
dagodva egész sor i lu^ztrált cikke,: 
melyek csak távo'abbi vonatkozás
ban vannak a világháborúval, de 
föltétlenül igényt tarthatnak a ru -i 
gyár közönség érdeklődésére Hogy 
„Az Érdekeb Újság" egvet eu u - 
rással ilyen nagy mértékben növeli |

terjedelmét, annak okait talán oera 
w kell bővebből kifejteni. Úgy 
érezte, hogv majdnem kétszer ak
kora terjedő mre van szüksége, ha 
igazán teljes, a háborún túl min
den érdekts és jelentős eseményről 
beszámoló il usztrá f hetilapot akar 
a közönségnek nyújtani és lépést 
óhajt tartani azzal a felfokozott ér 

! deklődéssel, melyet ópen a nagy vi 
lágháboru Icji-sztutt minden müveit 
magyar polgárban. Az Érdekes Új
ság nagy közoosége, ame y ism-ri 
a lap folytonos lükóietisitésérs irá
nyuló törekvést és ismeri kipróbált 
ra°gbizhatóságdt is, inkább fog né
hány fi'lérrel több-jt adui, ha ennek 
ellenében abban a helyzetben lysz, 

■hogy Az Eid-kes Újságot a rainái 
I majdnem kétszer nagyobb turj-de 
lemben, Összes régi mo iókie eiuek 
felélesztésével és uj rovatokkal gaz
dag i'va kaphilia meg hteni-iit. 
Mindössze hat fi n-rrei lesz drágább 
Az Érdekes U|*ag előfizetési ára 
negyed évre 3.50 sor. Jel évre 7.— 
kor. egész évre 14.— korona. E^yes 
példány ára 30 fillér. Az Érdekes 
Újság kiad -hivatala V, Vilmos csá- 
szar-ut 78 szám alatt van.

Nyilt-tér.
i —

Nyilvános köszönet.
Miodazon jó barátaink és 

ösiu-rőseiok, kik a bennünket 
ért mi yos csapás alkalmából 
mérhvtvfHn fjjüalmmkon tu«?- 
b-g részvét ük kei <iiyinu-ni igye
keztek, fogadják e iu ’oo légin- 
lásabb köszönetün’ket.

P feiffer Sándorné
és g\ - rraekei.

jtfai távirataink.
Közvetlenül Lemberg előtt.

Budapest, jun. 21.
Az osztrák-magyar vezérkar je lenti:

Orosz hadszinte'r :
A szövetséges csapatok üldözésközben egészen Zolkiew elé, 

Lemberg közelébe és a várostól délre egészen a Szcerek 
patakig nyomultak előre. Az ezen vonalon álló orosz erőket 
mindenütt támadjuk.

Mikolajownál és Zydacovnál az ellenség a Dnyeszter 
mentén áll. A Pflanzer hadseregcsapatai az oroszok heves tá
madásait Patakdatytól délnyugatra Zaleszcykinél és besszatá- 
biai határterületen ismét az ellenség igen súlyos vesztesé
gei mellett verték vissza.

A helyzet északkeleten egyébként változatlan.
Olasz hadszíntér:

Jnnius 20-ra virradó éjjel vitéz csapataink Plavanál is
mét visszaverték az olaszok két támadását. Itt egy olasz tiszt 
fehér lobogóval, és egy kürtössel jelent meg állásaink előtt, 
hogy egy d indárparancsnok kérését adja elő. Mivel ezen sze
mélyek nem voltak képesek magukat Írásbeli meghatalmazás
sal mmt parlamenterek igazolni, elfogtuk őaet, és most ha
difoglyok. Kéntől északnyugatra az ellenséget egy nyereg 
állásából kivertük, miközben a debreceni honvédgyaiogezred 
osztagai különösen kitüntették magukat A karinthai határon 
az ellenség Plöckentől keletre mint mindig sikertelenül tá
madott. A tiroli határterületen nem történt jelentős esemény, 
az olaszok nehéz tüzérségének erődeinkre való tüzelése semmi 
ered nényt sem ért el.

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

Elfoglaltuk Ravaruszkát

f, kereskedők, iparosok és gaziák hitelszövetkezete
1915. évi junius hő 30-én délután 3 órakor

hivatalos helyiségében tartja

I

1

melyre a sz vetkezet tagjait tisztelettel meghívjuk.

Tárgysorozat:
1. A jegy u^őnvv vezetésére ős Annak hitelesitésőr-* 2 

ta g  kii**lölósH.
2. Az igatKat.osáR évi jelentése.
3. fe-üRvHifi-bizottság évi jelentése, a méreg meg

ái apiiaso, a ftíioszUM urvezet jóváhagyása és a fUraet tvény 
megad sa feletti lial»ro*aihuzata1.

4. A felszámoló-bizot ság jelentése a felszámoló 1910/11. 
évi III. évtársuiat vagyonáról.

5. Kitépő igazgatósági tagok helyett uj tagok választása.
6 . Három felszámo'ó-bizottsági tag választása.
7. A közgyűlés előtt 8  nappal az igazgatóságnak írásban 

benyújtott és 10 tag aláírásával ellátott indítványok tárgyalása.

Sátoraljaujhe’y, 1915. junius hó 16-én.

Az igazgatóság.

Ftltíő* szerkesztő: Landesmann Miksa

Berlin, jun. 21.
A nagy főhadiszállásról hivatalosan jelentik :

Nyugati hadszíntér:
az Árastól északra lévő arcvonallal szemben az ellenség 

íőképen tüzérségi tüzelésre szorítkozott, csak Souchestól északra 
vult gyalogsági támadás, melyet visszautasítottunk. Soissonstól 
nyugatra a franciáknak egy elszigetelt éjszakai előtóré^e meg
hiúsult, mire támadásokba mentünk át.

Würtenbergi és északnémet Landwehr rohammal elfoglalt 
két kilométernyi arcvonal szélességben több egymás mögötti 
védővonalat és franciáknak hiábavaló ellentámadásaik alkalmá
val a legsúlyosabb veszteségeket okozta. Ezekben a harcok
ban hat tisztet, 623 iőnyi legény séget elfogtunk, 3 géppuskát 
és 3 aknavetőt zsákmányoltunk.

A Maas m ‘gaslatokon a franciák á lásaink ellen Les Epar- 
gestől nyugatra este több erős támadást intéztek, melyek az 
országúitól nyugatra tüzelésünkben összeomlottak. Az ország
útiéi keletre az ellenség behatolt állásaink egyrészébe, honnan 
azonban részben már elűztük. Hetven fogoly maradt kezünk
ben. Lunewilletó! keleti e túlnyomó erejű ellenség elől előre
tolt előőrsünket visszavontuk a helységtől északkeletre lévő 
főállásunkra. A Vogezékben az ellenség támadásait a Fecht 
völgyben és ettől délre véresen visszavertük. Éjszaka szükség
telen veszteségek elkerülése céljából tervszerűen kiürítettük 
Metzeral helységet, melyet a francia tüzérség romba lőtt.

Keleti hadszinte'r:
A ^zawletől északnyugatra fekvő vidéken és a Felső-Du- 

bissától keletre az oroszoknak több, részben jelentékeny erők
kel véghezvitt támadásai balul ütöttek ki.

Délkeleti hadszíntér:
Mackensen vezérevrezredes hadseregei Lembergért és 

Zolkiewért küzdenek. Rawaruska birtokunkban van. Rawarus 
kától keletre tegnap német csapatok megtámadták és vissza
verték az ellenséget. Junius 19-ón és 20 án a Janow és Ma- 
gicovtól északra fekvő vidék közötti harctéren kerek számban 
9500 oroszt fogtunk el, 8 ágyút és 26 géppuskát zsákmá
nyoltunk.

Nyomatott Landesmann Miksa és Társa könyvnyomdájában Sátoraljaújhely.
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