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In g  n orosz i b  is.
A „minden oroszok cárján-ik.“ 

birodalmában hetmérl'öldes csiz
mákkal száguldanak előre diadal
mas seregeink s minden lépessel 
közelebb jutnak a teljes diadal
hoz, a végső leszámoláshoz s 
egyben az orosz erkölcsi ellenál
lás megsemmisüléséhez. Mert ma 
már nemcsak az orosz hadsereg, 
hanem a orosz lélek is recseg, 
ropog, hajladazik.

Akik ennek a hatalmas drá
mának idegrazó jeleneteit, mond
juk a goriicei áttöréstől kezdve, 
ügy elemmel kisértek s nyomon 
követték győzelmi {elvonulásunk
nak minden egyes stációját, nem 
fojthattak el bizonyos önkéntele
nül felmerülő gondolatokat, ame
lyek igyekeztek magyarázatot ke
resni a nagy összeomlás megér
téséhez. Az általános konklúziók 
többnyire megegyeztek abban, 
hogy a szakadatlan orosz veresé
geket elsősorban a municióhiány 
okozza.

Az orosz ipar sokkal primití
vebb, hogysem az utánpótlásokat 
fedezni tudná, az ántánt és Ame
rika szállítmányai pedig mig Wla- 
diwiosztokon át megérkeznek, eg) 
sikeres defenzíva lolvételér sem 
elegendők, fiz az általános ntzet, 
így érvelnek bizonyos katonai 
szakértők is, anélkül, hogy pozi
tív adatok allanának rendelkezé
sükre.

A tényék és a harctéri jelen
ségek mindenesetre egészen más 
képét mutatnak. A helyzet az, 
hogy a visszavonuló és megvert 
orosz seregek mindenütt a leg- 
vehemensebb ellenállást lejtik ki, 
amire a jelzett nagy municióhi
ány mellett bizonyara képtelenek 
volnának. Harcolni töltetlen ágyuk
kal es tegyverekkel nem lehet, 
már pedig az oroszok ugyancsak 
visszalőnek s egyáltalán nem úgy 
viselkednek, mintha a patronokat 
olvasniok kellene. Ezt olyan em 
berek mondták, akik a legutóbbi 
napok heroikus küzdelmeiben is 
résztvettek s egyenesen megcáfol
ták a municióhiányról szóló le
gendát.

S mégis verjük, csépeljük már 
harmadik hónapja a nagy túlerő
ben levő orosz sereget s köze 
ledünk a döntéshez. Mi történt 
tehát? bekövetkezett az, amit Ku- 
ropatkin már az orosz-japán há
borúban a türelem hiányának mon
dott, az orosz hadsereg elveszí
tette a lelkét, szellemeben meg
tört, röviden : az orosz katonának

elfogyott az erkölcsi muníciója. | régi állapot állna elő. Dr. S-. 
ivanovics Iví'n már nem tud har- Arnold varo.i főorvos » 
colni, a harci kedve lüstté vált, közegószM'gügyi állapotot v.d >r

pesi

elomlott, úrrá lett rajta a mi mo
rális fölényünk, nagy kulturális 
fensőbbségünk.

Íme, amit a múlt évben Hin- 
denburg mondott: akinek tovább 
bírjak az idegei Valóban ez alfélé 
erkölcsi kiéheztetés volt, de el 
kell ismerni, teljes sikerrel járt. 
A „minden oroszok cárjának" 
népe, mely tizenegy hosszú, ke
serves hónapon át tespedt a lö
vészárkokban, kimerült, elernyedt 
s most megy, fut a szive után 
haza, a szarmata síkság misztikus 
melysége felé.

A közegészségügy
szolgálatában.

Szondiul dé után a Vbi megyeháza 
tanácstermiben közös értekezletre 

a varmegye és a v.nos 
közegészségügyi bizottsága. A gyű
lésen je;» nvoltak a társadalom minden 
rétégét képviselték, de a céi közös 
volt : Sátora j*»u,heiy varos kozogész- 
ségiigyi aimpolauuk biztosítása, He 
iy eseti tinnie ki a var megy o fő
ispánja, — at iuek r'rdeiue az értekez
let szuvozese — miszerint minden 
a dozatol meg kell liozui, hogy itt 
járványban egy ember se pujztm- 
jon el.

£ háború nem csupán a harctéren 
folyik, de itthon is. 11a a járvány a 
fejét feiüti, úgy az tevékenyebb, 
mini az elltnseg ágyúi és gépfegyve
rt i. Az utókor halával fog megem- 
iektz..i a közeiét vezéreinek au a 
tevékenységéről, amely az Ínség 
es juiVauy meggátiasara irányúit.

As ü.ts lefolyása mindvégig 
taria más vöd, magas színvonalú 
vitává.. Az elnöklő főispán ismertette 
a jelenlegi helyzetet, bemutatta a 
Katonai hatóság átiratát, amelyben a 
Hiányos közegészségügyi állapotok 
j a asz tárgyává tetettek, különösen 
a Uony vu kitisztítását és a Vörös- 
Ö.»or reudbehuztttalat kerve. Majd 
. íj jeuleiio a főiapáu, hogy szivén 
viseli U^he'y varos érdekeit és min
den a dez- tót támogatni fog, ameiyet 
A varos aözöusége Ujhely közegcsz- 
aegügyenik érdekeljen megajánl és 
csak sajna ja, hogy a csatornázás 
ügy eben ez értekezlet nem határoz
hat a varos anyagi ügyei miatt.

A nagy tetszéssel fogadott 
megírj ilo bi széd után 
vitat Kéreszy Gyula városi főmér- 
uCk nyitotta meg, aki műszaki szem 
pontból a.t fejtegette, hogy Csupán 
a lionyva kitisztítása nem 
irdiueuyr , mert a pataknak 
mm lévén, rövid idő alatt u,ból

veztue
esése

és kijelentette, hogy a m i i h tís- 
körében mindenkor és mind nt meg 
tett és buzgalmának legfényesebb 
bizonyítéka, hogy az őszi j rvány 
alatt városunkban csak egy egyén 
pusz'u t »1 kolerában. Miután ;t ka
tonai hatóság képviseleteb,-n unvj - 
lent törzsorvos a katonaság óhaját 
ezúttal is Kif-̂  tette, Dr. C udovszky 
Móricz közkórházi igazgató főorvos 
tcseielte azon állapotokat, amelyek 
minden higiéniát nélkülöznek. Külö
nösen erélyes szavakkal ostorozta 
a szállodákat, kávéházakat és ven
déglőket, amelyekről az itt megfor
dult idegenek csak a megbotráuko- 
zss hangjára szólallak. A szállodák
ban a f*rgek h-razsegnek. az ágy- 
t óműt a vendégek után nem min
dig változtatják, a vendig őkben 
nincs mosdó, evőeszközök, poharak 
piszkosak, amiről ő személyesen is 
meggyőződött. Az u'cán száz kézen 
átmenő süteményeket és cukrot 
áruinak. 11a eddig nem is volt ko
lera, azt már mondhatja, hogy a 
tuberkulózis 25 százalékban uralko 
dik varotuukban. Kifogásolja az ön
tözés hiányát és megálltpitja, hogy 
mióta a szeraéthordast a varos ke
zeli, tokkal botrányosabbak az á.la
potok, mint azelőtt. Indítványozta 
meg a szigorúbb hatósági ellenőr
zést és a piacok centralizálását, mert 
a 8  helyen való piszkitás és a heti 
vásárok utáni tisztogatás közegész, 
ségügy ellenes, de költséges is.

Martha főmérnök is azt bizonyí
totta, hogy a vízmüvek igenis meg
felelő teijesitőkepességüük aria, hogy 
a várost öutözni is lehessen Dr. 
Horuyay Bjla pediglen a feriőlleui- 
tés módozatait ismertette. Dr. Ligeti 
József azt fejtette, hogy a városi 
közegészségügyi bizottság mindent 
meglett eddig is a közegészségügy 
érdoKébon, hogy a kivitel már nem 
történt meg, az rém a bizottság hi
bája. Több ügyben fe. világóriást 
nyújtott feiszólaiá,ban Dótus üyuiu 
alispán és Dr. Löcherer varmegyei 
főorvos. Székely Elek polgármester 
pediglen Ígéretet tett arra, hogy a 
tett javaslatokat végre fogja hajlani.

Megígérte, hogy dr. Ciiudovszsy 
indítványához híven a szállodákat, 
vendéglőket és kávóházekal szigorú 
ellenőrzés alá veszi. Rendel Buda
pestről egy csak erre a célra szol
gáló dezinficiéló egyént, lovakat 
vesz, hogy a városi fuvarokat gya
rapítsa, a vasúthoz vezető utat, 
mihelyt az anyeg megérkezik, ki
kövezted, a képviselőtestülethez sür
gős indítványt terjeszt be a piacok 
centralizálása tárgyában, a Vörös- 
Ökört a forgnloratól elzáratja, a

Meczner Gj ula utcában ló VŐ állás 
megszünteti, az utcai árusítást rend- 
8z»bá') ózni fogja, az utcaseprést 
éjjel, vagy hajnalban fogja végez
tetni, végül a Hony va-meder kitisz
títását a rendelkezésére bocsátandó 
foglyokkal még tél előtt elintézted.

Nagy érdeklődéssel tekintünk a 
jövő elé, ho^y az Ígéretekből mi lesz 
megvalósítva. Hy nagy időkben, ily 
fontos ügyeknél c-akugyau nincs a 
gara oskodó tnkarékosságuak he!ye, 
mert igen helyesen jegyezte meg 
úgy Mailáth gróf, mint Meoznor 
Gyula főispán, hogy az emberi ólet 
megér 1 —2 % pótadót.

A legelső helyen kellett volna 
említeni, a minden szépért, jóért 
lelkesedő Mailáth grófot, ki óriási 
e foglaltsága dacára megjelent az 
értekesleten és készséggel ajánlotta 
fel szolgálatkészsógót, mert ő, amint 
ki is jelentette, minden tőle telhetőt 
megtesz Ujhely jólétéért. A nemes- 
lelkű gróf felajánlotta közbenjárását 
a hadifoglyok elnyerése irányában, 
akikkel azután a Iionyva szabályo
zást, és a tö bbi szükséges dolgokat 
el lehet végeztetni. Ily rendkívüli 
időkben szerinte a törvényes formá
kat mellőzni lehet, hogy igy a 
minket emiutoter érdeklő közmunkát 
még az ősz folyamán elvégeztetni 
lehessen.

Hálás köszönettel fogadta az 
egész értekezlet gróf Mailáth leendő 
interveniálását, aki egyébként nagy 
érdeklőd Issei kisérte a felszínre került 
ügyek tárgyalását és szinte lelke
sítőig hatolt többszöri felszólalása 
annál inkább, mert mindenki a tettek 
emberét is látja benne, aki nagy 
buzgalommal fogja az általa megígért 
ügyeket elintézni.

A gyűlés végén Meczner Gyula 
főispán újból csoportosította a fel
merült indítványokat, amelyek egy
hangúlag e.fogadtattak, mire a 3 órás 
értekezlet véget ért.

K. Ö.

tevelek a lövészárokból.
Egyszerű, közvetlen Írásai ju

tottak hozzánk egy kereskedő szí
vességből az újhelyi 1 0 . honvéd gya
logezred eg)ik hadapródjának, aki 
résztvesz a dicső galíciai és lengyel- 
országi harcokban. A levél Írója: 
Braun Ernő tartalékos hadapród, a 
kinek minden írásából a a hazájáért, 
harcoló ember lelkesedése és köteles
ségtudása sugárzik ki.

1915. junius 29.
Nemsokára egy hónapja lesz, 

hogy Galiczi* homokos, erdős vidé
keit járom — Sok fáradozáson men
tünk keresztül, haro majdnem rain- 
den nap van. Meg is van az ered-

napunk mai « * m «  2 oldal.
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ménye, arait ac a körülmény bico* 
n)it, hogy raa már csalt puskalü- 
vésnyire vangyuok a határtól. Pó- 
ter-Pál napja van, itt fokssünk egy 
nagy erdőben beásva. — Ai egós* 
környéken (Bel*) csend van, a bakák 
ünnepi hangulatban vannak, min
denki hasagondol ; oda, ahova a 
béke, 03  ugatom egyetértés honol 
ahol az embernek nem kell minden 
pillanatban riadóra gondolnia.

•

Ma délután 3 óra 10 perckor 
katonazeneszó mellett, a mi dicső 
első századunk, élén a 39. „E:őre“- 
hadosztálynak, átlépte az orosz ha
tárt. El sem tudja képzelni, aki nem 
volt ott, milyen lélekemelő pillanat 
volt az, amikor a határdomboknál 
megállva, elénekeltük a „Hyranus“-t 
azutáu pedig a Kákóczi-induló és a 
Wacht áru Éhein hangjai mellett 
elindultunk.

*
Oroszország, I9]ő. VII—3.

A nagy frontáttöréssel nem egé
szen úgy vag)unk, mint ahogyan 
maga gondolja. Az egyes ember 
csak azt tudja, hogy mikor volt 
harcban, az eredményt azonbat 
vagy az ujságbói, vagy Mackensen 
hadseregparancsából tudja meg. A 
tegnapi n»p rám nézve igen változatom 
volt. Szátaduuk este 11 órakor e - 
raent járőrbe. — Egész éjjel bujtuk 
az erdőket. Útközben betértünk Lyu 
bomirszky raaücadii kastélyába. A 
század a rol okó-szalonban pihent, 
ón pedig zongoráztam. Később ló
háton át akartam menni egy ruo 
csáron. A kedves paripa, a hőségre 
való tekintetűi és lovasára való te 
kintet nélkül, lefeküdt szépen a 
vizbe. — Nem fúltam bele a roo- 
osárba, csak ruhástól raegfürodtem. 
Ez is a háborúhoz tartozik. Hangu
latom kitűnő, búzavirág állandóan 
van a sapkámnál.

*
Lövéseárok, 1915 ju’ius 4.

Még csak reggel fel 3 óra van. 
Maguk még D} ugodtan pihannek, 
nekünk pedig rendkívül zajos éjje
lünk volt. Nem nagyon sűrűn jár a 
golyó, éppen ezért találom alkalmas
nak a mai hajnalt a levelezésre, 
pedig bizony jobb lenne a fedezók< inét 
kibővíteni, mert nemsokára a nehéz 
gránát is elkezdi látogatását. — Is
mét oehezebb a harc, nagyobb a 
fáradozás, majdnem teljesen elvész 
az éjjeli nyugvás. Tá pon vatyunk 
állandóan, fokozottabb módon mű
ködik a sz ra és fül. Tegnap kény
telenek vollunk egy kis t rdőt kiír 
tani, hogy beáshasfuk magunkat 
Estére el is készültünk. Éjfélkor 
rettenetes puskázás. Felszere Unk, 
elhagyjuk a kést ryesen megásott 
árkot és elvonu'unk egy helyre, a 
hol az orosz támad. Rohamra is 
jött a hosszú, rozsdás szuronyokkal, 
de a mi tüzelésünk oly heves vo!*» 
hogy a támadók 80 százaléka itt 
fekszik hő tan állásunk előtt.

•
üros. ország, 1915. VII —5.

orosi állás, raelv előtt 4 soros drót
sövény van. Nem kell azért meg
ijedni, mert egyelőre mi is erős.tjük 
vona'unkat, ha azonban támadásra 
I érül a sor, a német nehéz kocsik 
előbb úgy tnegdo'gozzák a mucikat 
hogy a szokásos pózban (f.gyvtr 
és sapka né’kü1, emelt károkká) 
fognak bennünket fogadni. Mié ott 
elmennek a fogolytáborba, bakáink 
előbb jól hátba vágjak őxet az ásó
val, azután pedig cigarettát és ke
nyeret adnak nekik utravalóul. A 
magyar nem kegyetlen, liánéra jó- 
ssivü.

Nagyon is tudatában vagyunk 
annak, hogy mi a mindnyájunk sor
sán javítani fogunk és éppen ez a 
tudat biztat minden embert arra, 
hegy a legjobb tudása és tehetsége 
szerint működjön közre ezen a nagy 
CO! c rten. Ez mindeddig meg is 
történt. Látszik az eredményeken, 
latszik a beosztásunkon. A mi hadosz
tályunk az egyedüli hadosztá y, 
amely a győzelmes Mackensen had
seregben működik. Ezredesünk 2 
nap előtt kapta meg a Lipótrend 
tovagkeresztjót. Meg is dói óztuk 
Hiszen n« m oly végtelenül rossz itt 
»z étet, ahogy maguk képzelik 
Mindennap más. Tárnád isná1, golyó
záporán és lüsi rségi tűzben val< 
előnyomulásnál bizony nagyon i- 
noegizzad az ember . . .

H Í R E K .

— Kinevezések a pénzügyi hiva 
tálnál. T a l g i t i y  J ános dr. pénz 
új,') miniszter körrendeletét intézeti 
a pétit üg\ i hatóságok és hivata ok 
főnökei ie/, amelyekben köz'i, hogy 
a minisztertanács ju iu> 6  áu tartott 
ülésében elhatározta a február 21 
tői folyó hó végéig elhalálozás vagy 
nyugdíjazás folytan n e üresedett 
tisztviselői, altiszti és szolgai állások 
betöltését. A körrendelet megemlíti, 
hogy a inegürofu dett állásokra «. 
mozgósítás föl) tán tényleges kato
nai szolgálatra bevonu t állami tiszt 
viselők, a tisztvise ők, altisztek és 
szo’gák is kiiievezhutők, ha a rang
fokozat szirint sorra kerülnek. A 
kinevezések augusztus hó végére 
vagy sz< ptember első felére várh - 
tók.

Szülök figye'móbe. A polgár
mester értesíti a város közönségét, 
hogy a Kertész Ödön igazgatása 
alatt álló po'giri fiú sk ólánál a/. 
1915| 16. tanévben 14 egész és 29 
ló Ui díjmentes h ly kerül belő le- 
alá. Mindazokat, akik ezen ktdvez 
raényben réaze.-üloi óhajtana'-, szí- 
bál>sz* rü<,o f Lzerelt kérvényüket » 
po gárraest. rh z f. évi augusztus h • 
5 n\ u.tsak b*-.

Meghívó.
A sátoraljaújhelyi uszoda 

egylet t. tagjait meghívja a f. évi 
augusztus hó 1-én a vármegye- 
háza nagytermében tartandó köz
gyűlésre.

Jtfai távirataink.
A m in isz tere ln ö k ség  sa jtó o sz tá ly é n a k  h iv a ta lo s  

k ö z lé se i.

Győzelem Sokai mellett.
*

Az olaszok újabb kudarcai.
Budapest, jul. 2G.

Az osztrák-magyar vezérkar jelenti:

Orosz hadszíntér :
Sokaitól délre csapataink a Búg keleti partján egy híd

főinkre nézve értékes támaszpontot foglaltak el, mely alka
lommal 1100 fogoly és 2 géppuska jutott kezünkre. Grubie- 
szowtól északnyugatra német erők újból tért nyertek. Az 
arcvonal többi re'szén nem állott be a helyzetben változás.

Olasz hadszíntér:
A doberdói fensik széle körül folyó harc tegnap újból 

feléledt. Az olaszok az egész arcvonalon éjjel-nappal sza
kadatlanul a legnagyobb hevességgel támadtak, de az újabb 
erők és áldozatok igénybevétele is hiábavaló volt. Az ellen
ség csak átmenetileg ért el helyi sikereket; ma szürkület
kor az eredeti állások kivétel nélkül újból a hős védők bir
tokában voltak.

A görzi hidfő ellen az ellenséges tüzérség ma délben 
ismét tömegtüzet indított. Krn vidékén tegnap délután egy 
ellenséges támadást kézi tusával és kőzáporral visszavertek.
A visszavonult olaszok ágyutüzünkben súlyos vesztesége
ket szenvedtek. Egyik repülőnk Veronára bombákat dobott.
A karintiai és tiroli arcvonalon nem történt jelentős esemény.

H öfer a ltá b o rn a g y ,
a vezérkari főnök helyettese.

LJjabb nagy események
az orosz harctéren.

Berlin, jul. 26
A nagy főhadiszállásról hivatalosan jelentik :

Keleti hadszíntér:

Njementől északra Below tábornok hadserege elérte 
Poswol és Poniewite vidékét. Az ellenséget mindenütt 
visszavetettük, ahol még ellentáilott. T óbb mint egyezer 
oroszt elfogtunk.

A Narew arcvonalon csapataink Osztrolenka felett is 
kikényszeritették az átkelést. Az Osztrolenka alatt elkesere
detten ellentálló ellenséget lassan a Búg felé szorítjuk vissza. 
Néhány ezer oroszt elfogtunk és több mint negyven gép
puskát zsákmányoltunk.

Körülzáró csapataink közelebb húzódnak a novo- 
georgiewszki és varsói várcsoport északi és nyugati arc- 
vonalához.

Délkeleti hadszíntér:
E*.y mély fed-sékben ü ök tiszti 

szolgámmal, nem ttokat törődve az
zal a 18 darab gránátfal óa szám 
tálán shrapnellel, mely egy órán 
belül lakásom körül vágódott le. 
Speciell az ón rzakaszom egy na
gyon exponált ós kellemetlen he- 
lyen van 2 0 0 0  lópésnyi távolságban 
szabad szemmel h jól k iv rí az

T á r g y :
1. Az uszodaépület leégésének 

bejelentése, a kár megállapítása, a 
meglévő rész eladása iránti határozat
hozatal.

2. Uszoda felépítése iránti hatá
rozathozatal.

Felelős szerkesztő: Landesmann Miksa"
fi sátoraljaújhelyi uszoia  egylet,

A vojelawice—hrubieszow vonaltól északra német 
csapatok a legutóbbi napok harcaiban visszaszorították az 
ellenséget észak felé. Tegnap tizenegy tisztet és egyezer- 
negyszázötvenhét főnyi legénységet fogtunk el s tizenegy 
géppuskát zsákmányoltunk. Egyébként a Visztulától nyugatra 
és Mackensen tábornagy szövetséges hadseregeinél a helyzet 
változatlan.

Nyomatott Landesmann Miksa és Társa könyvnyomdájában Sátoraljaújhely.
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