
Tizennyolcadik évfolyam 61. szám.

Áras 12 fillér.
Sátoraljaújhely, 1915. Kedd, augusztus 3.

POLITIKAI ÚJSÁG

M e g je le li m inden szerdán es szom baton este
Kéziratokat viasza nem adun* 

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

FŐSZERKESZTŐ:
Dr. HOLLÓ ANDOR

Előfizetési ár:
Egész évre 12 korona, félévre 6 korona. Negyed 

.rt 3 korona Egyes szám ára 12 fillér 
Hirdetéseket a legjutányosabb árban közlünk

l i f s i  eleste előtt.1
Amerikai lapokban olvassuk 

a tréfát, hogy a német és oszt
rák-magyar szövetséges hadsereg 
miiyen előzékeny : mindig jobban 
megkönnyíti a cárnak azt, hogy 
a frontra utazzék. Ha Isten to
vább is igy segiti vitái hadain
kat ; ő telsegének, a minden 
oroszok cárjának, a gőzhenger 
urának csak ki kell néznie pet- 
rogradi palotája ablakából, s ak
kor is gyönyörködhetik a hábo
rúban —  illetőleg a szövetséges 
hadak előnyomulásában.

Amerika tréfálhat: mi azon
ban csak iélekzeifojtva kísérjük 
figyelemmel az eseményeket és 
hódoló bámulattal adózunk az 
eredményeknek, amiket hadaink 
elértek. Keserű feladat hárult 
most a párisi lapokra : elő kell 
késziteniök közönségüket arra, 
hogy a nagyherceg kénytelen lesz 
Varsót feladni. A szövetségesek
nek már tudomásuk van egy uj 
orosz védelmi tervről és már 
tudják, hogy az oroszok uj vé
delmi vonalat készítenek elő a 
Búg mögött.

Most, hogy a Párisba érkezett 
pétervári táviratok a német je 
lentéseket minden lényeges pont
jukban megerősítik, a megrökö
nyödés elérte tetőpontját. Poin- 
carré elnök Joffre vezérkari fő
nökkel és Castelnau tábornokkal 
egy az Aisne-folyó közelében lévő 
faluban tanácskozott. Mit talál 
hatttak ki? Tanácskozással nem 
önthetnek uj lelket a testi-lelki 
erejében megtépázott orosz se 
regbe, amely kétségbeesett erő
feszítéseket tesz, de azért hátrál 
egyre hátrál. Hindenburg vas
emberei északról nehezednek Var 
só ra ; Ivangorod a nyugati olda
lon körül van zárva, az ivango
rod— lublin— cholmi vasuuonalat 
elfoglaltuk.

Sírnak a francia lapok, de az 
orosz lapok is elismerik, hogy 
helyzetük a harctéren igen szo
rongatott s több helyen azon a 
veszedelemben forognak, hogy 
seregrészeiket elvágják egymás
tól. S az angol lapok ? A őszin
teségben elől jár a Times, amely
nek pétervári tudósítója a leg- 
pesszimisztikusabban és legnyil- 
tabban a legrosszabbra készi elő 
a közvéleményt . . .

A fennhéjázó ántánt, a nagy 
világhatalmak, szégyenszemre az 
apró Balkán államokba vetik re
ménységüket. A kis Szerbiát 
akarták offenzivára tüzelni, de

azok először orosz vagy olasz ! 
győzelmet várnak, ligy magas 
rangú szerb tiszt kijelentette, 
a Secolo tudósítója nak ;

— Az oroszoknak, vagy az 
olaszoknak el kell foglalniuk Ma 
gyarországot (!), akkor a szerbek 
is támadni fognak.

Hogy az oroszok az olaszok 
jelenleg kissé távol állanak attól, 
hogy Magyarországot elfoglalják: 
azzal mi tisztában vag)unk. Bi 
zonyára az ántánt is, amelyet 
keserű csalódás ért Romániában 
is. Az orosz Novoje Vremja ke
sereg, hogy a király és a minisz
terelnök mit sem akarnak tuini 
a beavatkozásról. Romániában az 
oros/.barátok áldatlan munkája 
elveszti lába alól a talajt. A Ro 
mánia More cimü oroszbarát lap 
meg is szüntette megjelenését 
Idők jele, — a szomorú időké, 
amelyek az ántánt gonosz szö
vetségére következnek. Számunkra 
pedig a legszebb jövő biztató 
fölsugárzása : Varsó ostroma és 
eleste küszöbön !

A mi veszteséglistánk.
Elesett, megsebesült és hadi- 
fodságba jutott 10-es és 

65-ös tisztek.
A legutóbb megjelent 221. 

számú veszteségi iajstiom h 10 
houvédíya'ogezrad és a szintén 
Zemplénből kiegészített 05 ös kö
zös gyalogezred veszteségeiről ad 
számot. A bennünket o!y közolrő 
ériütő lajstromot, — melynek sok 
sok adatáról privát utón már érte
sült a közönség: itt adjuk :

Elesett: Bogár litván 10. honv. 
gye. zászlós. Fehérvdry József 05. 
gye. tart. hdgy. Gro.-z Adolf 65. gye 
tart. hdpr. Hupla István 10. honv. 
gye. hdpr. Király Dezső 10. honv. 
gye. túrt. zászlós. KiísJouő 10. honv. 
gye. hdpr. Róty Nándor 10. honv. 
gye. tart. Iidgy.

Megsebesült: Baghi Imre 10. honv. 
gye. hdpr. jel. fí íny ai Jenő 10. honv. 
gye. hdpr. Darvas Sándor 10. honv. 
gye. tart. hdgy. Dravucz István 10. 
honv. gye. zászlós. Dr. Uerőoz Kál 
mán 1 0 . honv gye. tart. hdgy. Har- 
sághy Gyula 10. honv. gye. tart. 
hdgy. Kemény litván 10. honv. 
gye. zászlós. Kiss Elek 10. honv. 
gye. hadpr. Kozma Dezső 10. honv. 
gye, hdpr. Lantos Ágoston 10. honv. 
gye. főhdgy. Ligeti Jenő 10. honv 
gye. hdgy. Mer.c ír Gyu'a 10 honv. 
gye. hdgy. Mikul* ez István 10. honv. 
gye. hdgy. Molnár Liszló 10. honv. 
gye. főhdgy.Moskovics Emil (15. honv. 
gy**. hdpr. jel. Nyíri Dániel 10. honv. 
gye. hdgy. Schiller János 10. honv. 
gye. zászlós Dr. Simon Mózes 65.

g\ !■. a'!, lulpr. Szalay li h rt. 10 
honv. g\e. lulpr. Tat.o* B.-ia 1 0 . • 
Honv, gj r. hdgy. 'lVmploiu J mos 
10 honv. gye. hdpr. Vermes And 
ras 1 0 . honv. gye. tart. hdgy.

Hadifogságba jutott: Adriányi 
Árpád 1 0 . honv. gye. hdpr. je>. 
üífglédy János 10. honv. gye. hdpr. 
Dalibor Ede 10, houv. gye. hdpr. 
Deák József 10. honv. gye. lart. 
zászlós. Fazekas László 10. honv. 
gye. hdpr. Fazekas János 1 0 . houv. 
gye. hdgy. Fény köri József 10. houv. 
gye. hdpr. Gobe Lajos 1 0 . honv. 
gye. zászlós. Ht-iunch Sándor lü. 
honv. gye. hdpr. Uényei Bő.a 10. 
honv. gye. hdpr. Kaias Tamás 10. 
houv. gye. hdgy. Margittal Artl.ur 
10. honv. gye. hdpr. Mészáros 
Dezső 10. honv. gye. hdpr. Molnár 
Gyuia 10. houv. gye. zásztós. Molnár 
Jeuő 10. houv. gye. zasziós Muri 
Miklós 10. houv. gye, hdgy. Nád- 
ler Pál 10. houv. gye. hdpr. Nagy 
1. Sándor dr. 10. honv. gye. hdpr. 
Nunothy József 10. houv. gye. 
Kupiuny. Porgesz Izsó 10. houv. 
gye. főhdgy. liuzsia Miklós 10. houv. 
gye. zasziós. Schubert Rudo f 10. 
houv. gye. hdpr. Slarasovszki Lipót 
10. houv. gye. főhdgy. Varga Géza 
1 0 . houv. gye. hadapródjelcit.

Mikor kezdődnek 
meg az iskolák ?

Meg a'ighogy befejeződött az 
elmúlt háborús tanév, máris a jövő 
tanévre gondolnak. Közvetlenül a 
háborús tanév befejezése után több 
oldalról fölmerült az a hir, hogy 
az uj tanévet már uj beosztással és 
legaiabb is részben az iskolák ott
honaiban lehet megkezdeni, olt ahol 
még tddig katouai kórházak vannak. 
Több o.dalról portálták azt a hírt is, 
hogy a közoktatás érdekéheo a ta
nárok és tanítók egy részét föl
mentik a katouai szolgálat alól. Tu
domásunk szerint folytak is ilyeu 
megbeszélések a kutuszrainiszteri- 
uiuban, de a mai hadihelyzotre te
kintettel egyelőre a háborús tanítás 
eddigi módon való tovább folyta
tása mellett döntöttek.

A kultuszminiszter most leira
tot intézett az ország összes közép
iskoláihoz, amelyben tudatja, bog) 
a szeptemberben megkezdődő uj 
tanévben a inul  tanév elején kia
dott utasitások érteim ben mii de- 
nütt az eddigi ideiglenes helyisé
gekben kezdődik meg a tanítás.

Menyasszonyi kelengye
bevásárlásnál a ján ljuk
Szegő Sándor

áruházának nagy fehérnem ű osztá- 
lyát. E lsőrangú áruk, olcsó árak.

' / '
•.apunk mai n i m a  2 oldal.

yiz orosz dulás áldozatai
fi háború folytán elpusz
tult községek helyreállítása
A hivatalos lapban kormányren

delet jelent meg a hadműveletek 
foly tán elpusztított vagy megrongált 
községek helyreállítása érdekében 
szükséges szoláltatások igénybevé
teléről A rendelet szerint a földrai- 
velésügyi miniszter vagy felhatalma
zásával a helyreál itási munkálatok 
intézésében közreműködő közigazga
tási hatóság a szükséges építő ós 
egyéb anyagok birtokosait kötelez
heti, hogy ez anyagokból meglevő 
készleteiknek a saját házi és gazda
sági szükségletüket meghaladó részét 
a jelzett célra a hatóságilag megálla
pított legmagasabb áron átengedjék. 
A földmiveíóbügy i miniszter vagy a 
közreműködő közigazgatási hatóság 
igénybe vehet személyes ós egyéb 
szolgáltatásokat is.

Amennyiben az igénybe vehető 
építő és egyéb anyagokért követel
hető legmagasabb ár hatóságilag 
megállapítva nincsen, a földmivelós- 
ügyi miniszter mi gállapithatja azt 
az árat, amelyen az építő és egyéb 
anyagokat birtokosaik átengedői kö
telesek s ennek az árnak megállapí
tását a helyreállítási munkálatok in
tézésében közreműködő közigazgatási 
hajóságra is bizhatja.

A személyes és egyéb szolgálta
tásokért járó térítésekéi, amennyiben 
még megállapítva nincsenek, a föld- 
mivelÓ8Ügyi miniszter vagy felhatal
mazásával a helyreállítási munká
latok intézésében közreműködő köz- 
igazgatási hatóság határozza meg. 
Aki a földmivelésügyi miniszternek 
vagy a helyreállítási munkálatok 
intézésében közreműködő közigazga
tási hatóságnak a jelen rendeletén 
alapuló rendelkezéseit megszegi, 
amennyiben cselekménye súlyosabb 
büntető rendolkezés alá nem esik, 
kihágást követ el ós két hónapig ter
jedhető elzárással ós hatszáz korouáig 
terjedhető pénzbüntetéssel bünte
tendő.

Itt említjük meg, hogy a háború 
sújtotta országrészek lakosságának 
felsegitésére országos akció indult 
meg az ország egész közönségének 
bevonásával. Ebben az ügyben aug. 
hó 5  én, déli 12  órakor a parlament 
dolegóciós termében országos nagy- 
bizottság alakul, hogy megbeszélje 
a módozatokat, amelyek szeriut a 
háború.-uj tóttá országrészek felségé* 
lyezésére indított akciót szervezni 
fogják. A vezérelv az, hogy az or
szágos bizottság munkája helyesen 
és okszerűen kapcsolódjék az állam 
ugyanazon c'lu hivatalos a k c ió já b a .
' ít , v
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Az augusztus 5 iki gyülósrj hi
vatalosak a vármegyék főispánjai, 
polgármesterei, a* oroizsujtott 
vidék összes országgyűlési képvi
selői ét< a társadalomnak bármely 
nemzetiséghez. felekezothez, vagy 
párthoz tartozó minden faktora, aki 
csak használhat, hogy igy együtte
sen kezdődjék meg a munka a nagy 
célért, amelynél szebb még soha 
sem vo’t. Újjá, szebbé, egészsége
sebbé teremteni az elpusztít t or
szágrészeket s a ha*a forró ü l é 
sével a magyarság szivéhez szorí
tani a Kárpátok sokat szenvedett 
népét.

H Í R E K .

| Ligeti Magda. | A sori mlyns 
megpruttá laia.'bau reszoitetrtt isméi 
egy közöttünk ó ű s közbe csüiésbeu 
álló családot. Dr. L i g e t i  József 
vra. tb. főorvos ifjú leányát, Magd ii 
ragadta el aiig 18 éves korában a 
végzet. A hétfőre virradó éjjelen 
végzett reményteljes fiatal életévei 
a halálos kór, amelyet nem küzdbe
telt le sím az orvosi tudomány min
den hatalma, sem a legforróbb szü
lői szeretet véghetellunül gyengéd 
és gondos ápolása. Minden far»dozus 
hiába volt, a szüők elvesztették 
benne kedvencüket, mindazok, akik 
ismerték, elvesztettek egy bajos vi 
rágszál vonzó látványát. Bármit) vé
res, viharos időket é ünk is, bár
mennyire hozzásvoktatott is az eliuu t 
ö dök.ő esztendő az emberi értékek 
tömeges elmúlásához, mégis mindig 
újra és újra meghat az ifjúságnak 
korai letörése, fiatal éietek kora 
mu’ása. M-ly és igaz részvét fogadja 
ezt a hirt is városszerte s a mély 
gyászba Loru’t család bánatában f j 
dalmas szívvel osztozunk mii d- 
annyian.

— Nem adnak több foglyot az
aratáshoz. Az orosz foglyok munká
jával minden gazda — akinek ju

tott — meg van elégedve. Szor
galmasan. szerényen dolgoznak az 
oroszok azon, hogy uz antant kié- 
heatetési aknamunkája ne sikerüljön 
most, amikor látták, hogy az orosz 
foglyok munkája mi yen jói bováu. 
Még igen sokan kértek foglyokat »r 
aratási és csép’éfi teendők elvégzé
sére. A g zdák azonban nem kap
nak ezután több orosz foglyot. A 
fogolytáborokban levő mezőgazda 
sági munkásokat tu r nagyrészt 
igénybe vették, s igy a gazdak ké
rése egyelőre nem te jesithető.

— Lassúbb lesz a tábori posta 
A közeljövőben az eddiginél vaia 
mivel kés*, de’mest bb lesz a harctér 
s a békés t.-rületek között való 

postai közlekedés, Enn^k magyara 
•/ata az, ht gv az egyes helyeken 
feltámadó járványok e t■ rj d -sének 
meggálLsa vég«t', n katonai párái cs 
nokságok a Imctórre küldött leve- 
. k. levelezőlapok és cső nagok 
tiiiiden egyes pé dinyanak vegyi 
's t». chniuai u‘o:i való firtötieuiu'*- 

ről gondok diák.  Ne okozzon t - 
Int a posta k‘Sí d-*lrae.ss‘*ge eslb-g 
felesleges, hiabava-ó aggodalmakat 
az itthonraaradoltak nyugodt köré
ből ; a késedéi • m helyesen m**go- 

o t < g szségügyi követelményt ke
pei.

Népfelkelők öltözete Eddig 
iiibbs7Ür megtörtént az h s/ab i yu- 
bilisig, a n< pföü élők e yrésze és iv
óig u^y az A), mini a 13) o.-ztalyu ik, 
ha nem teljesítetlek Cáapatszolgúla- 
tot, po'gári ruhában jártak és sok
szor a karszalagok használatát is 
m. főzték. Ezúttal ez, mint a Kül- 
ügy-hadügy kéz i, beszüntetést foá 
nyerni o yan értelemben, hogy az 
ÖifZ s A) 0 'Ztá‘yu n*pfö; < elök 
egyenruhái fognak kapni, mig a 13) 
osztályúak úgy szó gáláiban, mint 
s o gálaion kivii', állandóin kar sza
lagot fognak vis lni.

MEGHÍVÓ.

Miután a V arannói T akarékpénztár mint
R észvén ytársu la t folyó évi junius hó 26-án meg
tartott közgyűlésén megjelent részvényesek a tárgysorozat 
4-ik pontjában az intézet 30 éves fennállásának meg
hosszabbításáról az alapszabályok 16. §-ában megálla
pított számú részvényesek jelenléte hiányában érvényes 
határozatot nem hozhattak, az intézet t. részvényesei 
egyedül ezen tárgyban az intézet helyiségében megtartandó

u j k ö z g y ű l é s r e
fo ly á  év i a u g u sz tu s  hó 16 . napjának d. u.
3  órára újból meghivatnak, melyen az alapszabályok 
13. §-ához képest minden további tekintet nélkül a 
megjelenő részvényesek számára és az általuk képviselt 
alaptőke összegére, jogérvényes határozat lesz hozva.

Kelt Varannón, 1915. évi julius hó 26. napján.

Az igazgatóság.

Felelőt szerkesztő: Landesmann Miksa

Iwangorodnál
a félkör összébb szorul.

Erdélyi ezredek dicsőséges napja.
Budapest, aug. 2.

Az osztrák-mag)ar vezérkar jelenti:

Orosz hadszíntér:
A szövetségesek Domaszevnél, a Radomka torkolatával 

szemben tegnap újabb sikereket vivtak ki.
Ivangorodtól nyugatra erdélyi ezredeink szuronnyal 

ragadták el az ellenség nyolc lépcsőzetesen alkotott beto
nozott támaszpontját és ezek közül négyet egymagában a 
románokból álló ötvenedik gyalogezred. Ivangorod körül a 
félkör jelentékenyen szükebbre szorult. Tizenöt tisztet és 
több mint 2300 főnyi legénységet elfogtunk és 29 ágyút közte 
21 nehéz ágyút, továbbá 11 gépfegyvert egy nagy szerszám 
telepet és sok lőszert és hadianyagot zsákmányoltunk. K i
próbált erdélyi csapataink ezt a napot méltán sorozhatják 
dicsőséges történetük legszebb napjai közé.

Közvetlenül a Visztulától keletre egyik hadosztályunk 
rohammal elfoglalta Novaleszandria vasúti állomást és a 
közelben lévő néhányt állást.

Német csapatok Kurownál, miután tegnap két ellensé
ges vonalat elfoglaltak, egy harmadikba behatoltak. Tovább 
keletre a Wiperzig az ellenség még tartja állásait. A Wi- 
perz és a Búg közt folytatjuk az üldözést. Csapataink, 
amelyek Sokai és Krilow közt átkeltek a Búgon, Wladimir 
Wolszki irányban nyomultak előre. Keletgiliciában a hely
zet változatlan.

Olasz hadszíntér:
A tiroli arcvonalon Ledro völgyében a Berzenától 

nyugatra egy ellenséges osztagon rajtaütöttünk és úgy 
veszteségei mellett visszavetettük, ludicariaban őrjárataink 
elzavartak két olasz megfigyelő őrsöt, amelyek Condinótól 
északnyugatra emelkedő magaslaton befészkelték magukat.
A karinthiai határterületen semmi lényeges sem történt. A 
tengermellék északi szakaszában legnagyobb részt nyuga
lom van. A fensikon az ágyuharc tovább tart.

A Polazzótól keletre állásaink ellen intézett erős olasz 
támadásokat egy ellentámadással teljesen visszavertük, 
amely alkalommal gyalogságunk eredeti állásainkon túl nyo
mult nyomult előre.

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

Mifaut a ném etek elfoglalták.
G yőzelm es e lő n y o m u lá s  a z  e g é s z  von a lon .

Berlin, aug. 2.
A nagy főhadiszállásról hivatalosan jelentik :

Keleti hadszíntér:
Mitaut csapataink tegnap küzdelem után elfoglalták. A 

város sértetlen.
Poniewictól keletre harc fejlődött, amely részünkre ked

vezően alakul.
Suwalkitól északkeletre a Kaletnietől délkeletre emelkedő 

186-os magaslatot rohammal elfoglaltuk.
Lomzától északnyugatra csapataink több helyen meg

törték az oroszok szívós ellenállását és elérték a Narew 
folyót. Egy tisztet és 1003 főnyi legénységet elfogtunk. A 
frontnak a Visztuláig terjedő további részén előbbre jutot
tunk s 560 foglyot, köztük egy tisztet szállítottak be.

Varsó előtt a helyzet változatlan.
Délkeleti hadszíntér:

A julius 13-án Podzenicenál elfoglalt magaslatoktól 
északra szomszédos területen Woyrsch vezérezredes csapatai 
tegnap heves harcok közben az erdős területen át kelet felé 
nyomultak előre. A hátráló ellenségnek 1500 emberét elfog
tuk és nyolc géppuskát elvettünk

Iwangorod előtt osztrák-magyar csapatok győzelmes 
harcokat vivtak. A vár körül a félkör mind szükebbre szorul.

Mackensen tábornagy hadserege előtt az ellenség a 
Visztula és Leucnátől délnyugatra eső vidék között még 
tartja magát

Kurowtói keletre a német csapatok uj sikereket arattak. 
600 oroszt elfogtunk. Leucna és a Cholmtól északkeletre 
fekvő Zalin között az üldöző harc tovább halad. A Búg 
mellett elértük a Dubienkától északra eső vidéket. Osztrák
magyar csapatok Wladimir-Wolszkytól délnyugatra nyomul- 

_______________  nak a Búgon át.
Nyomatott Landesmann M iksa és Társa könyvnyomdájában Sátoraljaújhely.

Négy, esetleg hat szobás 

lakás Kazinczy-utca 53. szám 

alatt n ovem b er hó 1-től
kiadó.

Hőnsch D ezső .
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