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Rákóczi zempléni ruténjei, j

a hármas-négyes-ötös-hatos an- 
tat.tos szövetségnek. A hadi sze
rencse elfordulásával, elfordul
tak tőle régi barátai, a balkáni 
kis államok is, már hát ameny- 
nyire ezek a folytonosan forrongó 
örökké nyugtalan kis államok 
tényleg barátai voltak a nagy 
Oroszországnak és nem inkább 
meglélemlitetett eszközei, zsar
noki önkény alatt tartott rab
szolgái.

A hadi szerencse elfordult 
alaposan atyuska seregitől, amely
től május másodika óta futnak, 
egyre csak futnak, ahol pedig 
megállnak, véresen kikapnak. így 
igy tehát a balkáni államok kez
denek rájönni, hogy nem is olyan 
nagyon félelmetes az az orosz és 
ennek a felismerésével egyide
jűleg telmondják neki a barátsá
got. Hja, rendesen úgy szokott 
történni, hogy akinek nincsen 
szerencséje annak nincsenek ba
rátai.

Es midőn, — főleg Varsó 
és lw ingorod után — mindenki 
tudja, hogy Oroszország és társai 
a hármas-négyes-ötös hatos an- 
tantos szövetség nincs abban a 
helyzetben, hogy mint terület- 
adakozó lépjen fel ; midőn Bel
gium Eszakfranciaország és Oiosz- 
Lengyelország a központi hatal
mak birtokában van, akkor elő
áll butaságig elbizakodott, a gőg
től a való tényeket nem látó, 
perfidt angol sajtó és azzal akar 
hatni a balkáni államokra, hogy 
a monarchia birtokrészeiből igér 
területeket.

Mielőtt a máséból ígérnének, 
próbálják visszaszerezni a magu
két, — ha tudják. Hiszen ma 
már odaát, az ellenséges, antan- 
tos táborban is tudja mindenki, 
hogy az orosz sereg verve van, 
a francia, angol mozdulni sem 
bir és a hitszegő olasz pont azon 
a helyen vérzik el, ahol elindult 
az esküszegéssel kezdett a há
borúba.

Ha nem lennének az
idők olyan véresen komolyak, ne
vetni lehetne a jó angol tréfán, 
amely olyan bőkezűen adna a 
máséból, ha tudna. Az antantos 
szövetség terület utalványait im
már a balkáni államok sem fo
gadják el. Hiába, akiktől elfor
dult a szerencse, attól elfordul
nak a barátok is.

(F. A. dr.) Az elmúlt bajok fű
it. Ili visszaüiuioKezésiiuh most mar 
keiieiuws érzésévé! goudoiva a ha
zánk határain betűn orosz hordák 
g ruzdulkodásaira, ezzel egyenlő, 
sőt ta.un még fájdalmasabb volt 
luinduyüjUUKra nézve az a kiuos 
teiKdezés, amelyben az oroszokat 
tart Karokkal fogadó és vezető, ke- 
mii ruténjeink eit- veiy> dett efeiu*. i 
részesítettek bouüüukei.

E'.eak emlékezetünkben é.nek 
ások a póidns, kémény büntetések, 
amelyekben a bűnösük részesüllek, 
de az a bő es rasgfontoius is, amely- 
lyel a kétes esetekben az Ueiko 
zoat foitüggesztették. Az illetékes 
birakuak ez a megfontoltsága 
igazsagou hívül most ígtu kellemes 
fölfedezéseket es lUegosmeréseKel is 
hozott sz.iiuuuh.ra. Így kitűnt, hogy 
a hadihelyzct kiismerhet lieu zava
raiban gyanússá va.i embereink kö
zölt iiemcsun. ártatlanok, de a ki- 
Lugastauin hazafias gondo.kodasuak 
a magar aname-gysvg szeiupoutjabo 
valóságos értését jeieutő peidai n 
e (lek ktííeii rutenjuiuk között.

A legalaposabb vizsgalat után 
luo^l íuar gyahoriah, az esetuK, ame
ly tkbeu az eíjaras a sUiyos bűn 
Caeiekm nuyei terhelt vádlottak es 
gyunucilOLtak teljes farialiauisagat 
állapította in g, akiket urm észtle  
seii az jgazaagszolga.tatas követel
ményei szu i.it feimeuleuek a to
vábbi bűnvádi eljárás aiói s vis.sz*- 
nyeiis szabadsagukat.

E napokban kerültek iu.kezes- 
aia Fejka János viravai, K.dvak 
üklihaiy m jgytau i községi bírák és 
tarsau, a zempléni orosz betörés 
aihttituavai elkövetett uzon cselek
ményük miatt, hogy az oroszokat 
vezették, illetve vezetőket adta 
melléjük és részükre élelmiszereket 
resviraitak.

Az ez ügyben szó es alapon le 
folytatott legaíyposabo eljárás uzoti- 
bau azt a komnies meglepetést de 
ritetie ki, hogy zempléni ruténje
ink várni; gyejUK es őseik, a Rá
kóczi ruténjeinek tradícióihoz híven 
uemCsak neiu aiumi, hanem ott a 
Bjszsidekbou valóságos bástyái a 
magyarságunk.

Az oroszoknak kényszerítő föl
lépésük düCura vonakodtak szol
gaiatokat tenui es meg a mu-.zkak 
kancsUiaütései es szuronyai között 
is, üllő! tehjttok az első pt.limaiban 
cserbenhagytuk őket, kiozöKtek a 
szuronyok közül, tú rt amiül azt 
F ojkh János birura vouathozóau az 
egyik tanú valloliu *ő iusább egy 
évvel meghalt volna, semhogy az 
oroszoknak szolgaiatokat tegyei.

A ' it - et t« riuészet.-sü;. t\> raun- 
. -t hozott a vad.ottaunak, a kik 
uost uriat.anui elvesztett szabad- 
uigUhat visszanyerve, bo dogan 
visszatértek falujukba, hogy olt is
mét visszarakhassuk tégláikat azok
ban a házaikba, amelyek ily' módon 
megérd m ik azt a segítő akciót, 
amellyel a rnagj ar társadalom a 
testveri áldozatkészség ragyogó ado
mányaival lógja azokat betetőzni.

Orosz foglyok
az állomáson.

Szívesen mennek mezei munkára.
Ivangorod és Lomza elestőröl 

itt értesültek. — Az orosz kato
nák örülnek a cári vereségnek.

Tegnap reggel lübb mint egy 
óra hosszáig kétszáz orosz hadifo
goly vo.t a vatuti állomáson. A 
kétszáz szőke férfit egy zempléni ura
dalomba vitték mezti munkára.

Hamar otthonosan érzik mágu
sát az orosz foglyok az ahoiuásou. 
Egy sis csoport lerakja a bátyúját 
a ibldre es mellűje telepszenek 
is. A két méter magas, nagy vörös 
szakai.u közlegény záros Ruszin 
ki.riyai vesz eiö, es megkezdődik a 
játék. Mindenkinek kettőt o^zt a 
oaiikar is aztan izgatottan higu-z 
táljuk kinek vau többje,

— ílouuet való íz a kártya? 
Kérdezi egy sebesült szak asz vi-zeto, 
aki jói beszél oroszul.

— Meg a lronlunkrói lioUaiu. 
Egyik elesett tisztünktől vettük el.

Milyen játék ez?
— Akié több — feled az orosz 

és o yan uy ugaiomm.il adja *o a 
apókat, mintha a ntwszki prosz- 

ptkii kaszinóban orosz földe.-urak 
közölt ü.ne.

A szakaszvezutő azután meg
kérdezi tő.ük :

— Ki volt már Uffaban ?
Harmati jelentkeznek ;
— Mink Líflaba vaiók vagyuua 

Az Szibériabau van, nagyon szép 
varos. GizdagOk. ott az emberek.

— Az eu bátyám ottan hadifo
goly — mondja csendesen a magyar

tona.
Lasaiikiut nagy tömeg verődik 

össze a foglyok körű:. Némelyik 
figyelmesen Körülnéz és a szeme 
megakad egy zászlón.

— Miért vau ott az a zászló 
kíváncsiskodik az egyik.
Az oroszu- tudó szas asz vezető 

megfő el rá :
Il it azért, mert a németek 

elfogla UK Vrarsót, mi pedig Iwan- 
gorodot. De följebb a németek Lorn- 
zát is elfoglalták és Kovuónal és 
Rigánál vaunak.

Az .oroszok szájtátva hallgatták 
A vezetőjük szünet után m^gggóiait:

— Lehetséges volna? Hiszen 
kkor nemsokára vége lesz a há

borúnak.
— Néhány nap alatt — mondta 

ui emberünk — Imraincezret
fogtak el a mi katonáink tőletek. 

Szinte kórusban zúgta a orosz
tömeg :

— Harmincezret elfogtak ? Ak
kor mennyi lehet ott a halott. Jaj 
de j >, hogy ruiuk már nem vagyunk 
ott.

Egy csupaszképü fiatal orosz 
katona hangosan felnevetett :

— Jaj de jó, akkor mink biz
tosan elveszítjük a háborút és az 
atyuskal legalább kivégzik.

— Te hol kerültél fogságba ?
— Eu Slary-Sarabornál. Bor- 

zazztó csata volt ott. A ti tüzéreitek 
csúnyán lövöldöztek, araikor ben- 
uünket rohamra küldtek a tisztje
i nk.  Bizony nehezen mentünk, de 
muszáj volt.

Éhkor egy utastól elkapta az  
orosz a botol és produkálui kezdte 
magát elevenen, vidáman. A bot a
puskát helyettesítette.

A többiek együtt nevettek a 
tizeuuyolc éves legónykóvel.

apunk mai szAma 2 oldal.
ii i

Akik itthon véreznek.
Véreznek idehaza is ezrek és 

ezrek a háború által okozott meg
nehezített po gari élet súlyos gond
jainak terhe alatt. Mig hőseink a  
a harctereken kiverekedik fegyverrel 
a világtörténelem legnagyobb győ
zelmét, addig itthon is nehéz harc 
folyik, a fix javadalmazásit exiszteu- 
ci k keserű harca a mindennapi 
életért. A fixfizetós ma fix nyomor 
is, együtt jár a kettő, mint a z éj
szakai ho.dvilág alatt bolyongó 
ember az árnyékával. A  nyomor az 
ijesztően megnyúlt árnyék, amely 
uttalan utakon, mindenhol követi az 
emberét, uem lehet előle menekülni, 
A fizetés, amelyekből a háború előtt 
szeréuyou ugyan, de kellő beosatás- 
sál elég tisztességesen meg lehetett 
é;iii, nem emelkedett. Nemcsak a 
magántisztviselőké, de az állami, 
községi, közigazgatási tisztviselőké 
sem. Pedig a legtöbbjének a mun
kája nem fogyott, sőtt nagyobb lett. 
Több lett a fáradtság, több lett a 
mű ika, de a jövedelem maradt a 
régi, a gond árnyéka folyton nyúlik 

küzdelmeknek ebbeu a nehéz, 
sötét éjssakájaban. Nem egy város 
megye a.kaiinazottairói beszélünk, a 
tU' go dás feladata sem helyi, hanem 
országos. Össze kell fogni minden
kinek, államnak és társadalomnak a 
fontos a is'í8Íó teljesítésére.

11a pillantásunk e ls ik lik  eg y  
percre a harctér e s e m é n y e irő l le h e 
tetlen meg nem lá tn i i t th o n 1 a  kis 
t-xisEteociak ü sa ze o m lá s á t^ e m e ly  f g y j
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egáse uagy osztályát a magyar tár
sadalomnak a pusztulásba kergeti. 
El az ositály, a szellemi munka 
itthoui hadserege: nem bir már 
ellenségével a nyomorral és az össze
roppanás folyamata gyors bizonyos 
sággal sodorja a löt'kremenés leié. 
Meg kell pedig menteni, m«'ilol ó> 
eszközt kell találni, hogy a telje- 
uyoraortól és sülléslül mogm-ntsük.

A drágaság miudennap nyo- 
raa&ztóbb, a küzdelem minden órában 
keservesebb az életért. 11 a igy fej
lődnek tovább is az állapotok, ez a 
magára hagyott, méitatlann1 elejtett 
osztály eldől és velük a családok, 
gyerekek sok ezre jut a züllés útjára. 
Meg kell találni az útját a g)or> 
segítségnek. Összhangba kell csen 
dűlni a harctereken és it hon fo'y- 
nagy munkának. Nagyszerű had 
seregünk mögött egészséges, biztos 
polgári életnek, belső békés életnek 
6 s elégedettségnek kell a végső 
győzelem munkájában résztvenni.

H Í R E K .
— A király születésnapja alkal

mából. Őfelsége 85-ik születési ev 
fordulója napjan, aug. 18-án a r< f. 
templomban alkalmi istentisztelet 
tariatik. Az isteni tisztelet dé.előtt 
lü órakor kezdődik.

— Enyedy Andor installációja 
A saujheiyi rtf, egyház uj lelni 
pásztora, Enytdy Andor beköszönő 
beszédjét f. hó 29-én, vasárnap dél
előtt 10  órakor tartja meg a ref. 
templomban. Ezt megelőző vasárnap, 
aug. 2 2 -ón deieiőtt 10  órakor búcsú 
zik az újhelyi ref. gyülekezettől 
Szombati-Szabó István helyettes lel
kész, meiy alkalom az ujkenyéri 
urvacsoraosztással lesz egybekötve.

— Nagy György temetése. Szom
baton délután tnoiit végbe a varos 
meghatott és impozáns részvéte mel
lett N a g y  Györgynek, a hős fő
hadnagynak tünetébe. Koszorúk 
özöne borította be a ravatalt, melyen 
a harcok legendás hőse, akiről Auge 
Made.uug, a nagy irómüvész is a7 
elragadtatas hangján irt, nyugodott 
és a varos egész közönségé ott voit 
és könnyeket ejtett a drága kopor
sóra, Szombati S z a b ó  István ref. 
h. lelkész, a kö>tő pap magas szar 
Dyalásu formában és tartalomban 
egyaránt gyöuyörü s a hős emléké
hez méltó beszéddel búcsúztatta ei 
Nagy Györgyöt s azután ráboruit a 
koporsóra az édes hazai rög, amely
nek megvédésében oly vitézül küz
dött s amelyért reményteljes, szép 
fiatal életet odaadta.

— Magyar udvartartás. Bécsi hir 
szerint legközelebb, ünnepies alka
lommal királyi szó fog eihuugzam 
arról, hogy az udvartartás az év hal 
hónapjában Budapesteu fog székelni. 
Egyelőre ez abban fog érvényest! ni 
hogy a tróuörökös fog féléven k<- 
resztül Budapesten lakni, miután 
őfelségének hajlott kora a raogsio- 
kolt környezet nélkü özését m m 
tenné ajánlatossá, de ez alatt is a 
trónörökös is teljesen a legfelsőbb 
udvartartásának megfelelő reprezen
tációt fog vezetni s az ő budipest) 
tartózkodásának ideje alatt a magyar 
fővárosban lesznek a diplomáciái 
testület vezetői is. Ezzel az ellenzék
nek régi kívánsága teljesülne.

— A 4 3  50  éves vo lt t is z te k  
kinevezése. A „Budapesti Közlön) “ 
e szama közli a honvédelmi minisz
ternek rendeletét a 43—5U éves B) 
osztály u népfelkelők, volt tisztek 
újra kinevezésére vonatkozólag. A 
rendelet szerint a volt tiszteknek, 
katonai hivat i'nokoknak, tisztj l̂ó'* 
leknek (tiszthely * ttes k) u legutóbb 
viselt rangba való kinevezését az 
illetékes népfelkelő parancsokság 
utján még a behívás előtt Írásban 
kell kérelmezniük. Azok, kik a ké 
relem következtében kinevezésre elő
jegyzésbe vétetnek, bevonu áskor ki ■ 
lesznek nevezve.

— A város és a Kossuth szobor. 
A város vezetőségének ismét egy 
lényeges mu asztí'-ra figyelmeztet 
bennünket egyik olvasónk. Arró 
van szó, hogy a város, mely a Kos
sut h-szobor gondozásának és ép.-é- 
geben tartásának terh t vise i, eb 
beii kötelességének nem valami fi
gyelmesen tesz elegei, nevezete-en 
az a apzat az idő viszontagságainak 
behatása folytan máris reped zik. 
A hozzáértők szeriül most még köuy- 
uyen segíteni lehet ezen és a szobor 
további romlását meg lehet akadá
lyozni ha azonban elhanyagolják a 
dolgot, akkor su yos kar fog ebbő 
szármázni. Hisszük, nogy csak f«;ü- 
letességböl neiu csinálták meg mar 
eddig is s most mar a varos Vezető
sége halad-kUlanul repar«lUtja a 
hibát

Nyilvános nyugtázás. Legujab 
bán Öz a t h i u a r y  íáaiuuel ur a vak 
katonák részére ö koronát, V i d o- 
u y i Lá.szlónó úrnő pedig 40 koronát 
juttatott kezeimhez a vak katonák, 
a nyomorék katonák, a tüdővészes 
katonák es a katonaárvák céljaira 
leendő egyenlő felosztás végett. A 
midőn e 45 kor. összeget az Orszá
gos Hadsegélyző Hivatal reudelke 
zésére bocsátom, az adományokért, 
azok uyi'vános nyugtázása mellen 
ez uiou is halas e.ismerésemnek és 
köszönetemnek adok kifejezést. Sá
toraljaújhely, 1915. aug. 16. Szombati 
Szabó latvau h. ref. lelkész.

—  A tüz ifakész le tek  kö te lező be 
je lentése. A hivatalos lap miuiszten 
reude-etet közöl, amely elreudeii a 
tüzifakészletek bejelentését. Bejelen 
tés a á esnek a tűzifából azok a 
készletek, amelyek a tűzifa termelé
sével és eladásával, vagy a termelt 
tűzifa forga ombabozatalaval foglal
kozó erdőbirtokosok és kereskedők 
birtokában eladatlanul vaunak, vagy 
ha mar eladattak, még nem szám 
ották a vevőnek. A bejelentést az 

köteles meglenni, akinek a birtoká
ban a bejelentendő tüzifakészletek 
vannak. A rendelet többi pontja a 
bejelentés módozatairól intézkedik.

—  Szdrynko Leontine, .varosuuk 
egyik kivaijau előnyösen ismeri 
zongora tanárnője, újabb lunfoiy*- 
moi nirdet. Az ő sok óveu at kifej
tett tevékenysége s elért er< d uéuyt-i 
feleslegese teszi*, hogy a jeles ta
nárnőt bővebben ajánljuk a Közönség 
figythűébe. Ugyani-sav nala alapos 
oktatást nyernek a növendékek a 
uómot nyelvből is.

— LOHR MÁRIA (K ron fu sz) a fő
város első es legregibu c ipke-iisztito, 
vegytisztító- és Keimefestc-gyáriuté- 
zete, Budapest, Vili., Baross u'.ca 85, 
a szakmajaba vágó összes megren
deléseket gyorsan és jutányosán tel
jesíti.

Családiház Kisebb kerttel 
sü rg ő sen  megvétetik. Czim 
a kiadóhivatalban.

Az osztrák-magyar csapatok sikerei.
Budapest, aug. ló.

Az osztrák-magyar vezérkar je len ti :

Orosz hadszíntér :
A Búgtól nyugatra eső területen az orosz üldözése 

gyorsan halad előre. A szövetségesek centrumában előnyo
muló osztrák-magyar erők a Bialától nyugatra a K. Lika- 
ván keresztül hátráló ellenségnek nyomában maradtak. Jó
zsef Ferdinánd hadosztályai tegnap este harcok közben el
érték a Bialától délre és délnyugatra fekvő területet, éjjel 
hidat vertek a Krznán és ma reggel átkeltek a folyón. Az 
ellenség utóvédjeit ahol szembefordultak velünk megtámad
tuk és megvertük.

Kövess tábornok csapatai az ellenséget a Klikawka 
felső folyásán, át üldözték. Biala vidékén és Breszt Ltiowsk 
irányában számos kiterjedt tűzvész látható. Vladimír Wo- 
lyszkinél a Búg keleti partján több helyen szilárdan meg
vetettük a lábunkat. Itt és Keletgaliciában a helyzet válto
zatlan.

Olasz hadszíntér:
A tiroli arcvonalon az ellenség nehéz tüzérsége hosz- 

szabb szünet után ismét megkezdte a tüzelést erődeink, kü
lönösen azok ellen, amelyek a Tonale szorosnál, valamint 
a lavaronei és fogliáriai fensikon fekszenek. Az olasz gya
logságnak a tonalei műúton Popena állás ellen és a Drei- 
zinnen területen megkísérelt támadásait visszavertük. Ép úgy 
meghiúsultak a tengermelléki arceonalon az ellenségnek a 
Krntól délre fekvő területen megújított támadásai, valamint 
a doberdői fensik kiugró része ellen intézett előretörése is.

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

Óriási méretekben halad a német oííenziva.
Berlin, aug. ló.

A nagy főhadiszállásról hivatalosan jelentik :
Keleti hadszíntér:

Hindenburg tábornagy hadcsoportjánál a kownói előre
tolt állások ellen intézett további sikeres támadások alkal
mával tegnap 1730 oroszt, köztük 7 tisztet elfogtunk. Az 
orosz állásoknak az eredményes Nurzec-átkeiéssel előkészí
tett áttörése tökéletesen sikerült. Az ellenség az áttörés he
lyéről kiinduló nyomásnak és az egész arcvonalon megújított 
támadásoknak enged és a Narewtől a Búgig terjedő összes 
állásaiból hátrál. Üldöző csapataink elérték Brausk magas
ságát. Több mint 5000 fogoly jutott a kezünkre. Nowogeor- 
gievéknél a védőket a várövhöz közelebb vetettük vissza.

Lipót bajor herceg tábornagy hadcsoportjánál a bal
szárny éjjel Drohyszintól nyugatra kierőszakolta az átkelést 
a Búgon. A centrum és jobbszárny tegnap délelőtt áthaladt 
Losicen és Miendzirzecen és a Toscana és Lukowska sza
kaszon (Drohyszin és Biala között) újabb ellentállásra talált, 
mely ma viradatkor Losicétől keletre sziléziai landwehr tá
madásán megtört. Az ellenséget üldözzük.

Mackensen tábornagy hadcsoportjánál az üldözés tovább 
tart. Bialát és Starvatzycet elhagytuk. Vlodawától keletre 
csapataink a keleti parton nyomulnak előre.

— Dr. Beke Géza volt király- 
helraecsi ügyvéd Kirulyhuliu-ctrül 
Nyírbátorba kültoaóit es ügyvédi 
irodáját uióbbbi bolyon nyitotta inog.

— A levelcenzura megszűnt. A 
katonai postai cenzúra iSaioraijan,- 
holybeu aug, 14 etöi megstüiit. Bal- 
földre, Austtriaba, Btmuia-Hercegu- 
vinába szóló levőink zárhatok. Ellen- 
boa Németországba szóló levelek 
továbbra is c-uzura alá esnek s ig) 
nyitva adandók fel. A Németországba 
sióid levelek a budap.su 72. szaiuu 
postahivatalnál esnek cenzúra a á.

VASKERESKEDÉS
Igen régen fennálló, jól beve

zetett, nagy és biztos vevőkörrel 
bíró vasüzlet, részben kiárusított 
raktárral, megfelelő helyiségekkel 
felsőzempléni városban, járási 
székhelyen, a tulajdonos elhalá
lozása miatt, előnyös feltételek 
mellett átadó.

Ajánlatokat C. H. 100 jeligére 
e lap kiadóhivatalába kérek.

szatmazsaK, rejvaiiKos, lepedő, törülköző, 
zsebkendő, vászonöltöny, gyékénypapu
csok, takarók , pokrócok k o rlá tla n  m ennyiségben 
rendkívül o l c s ó  á r a k  mellett kapható

Singer  Mór W. özv. és Fia
kender- és jutaáruk, linóleum gyári raktára Perzsa szőnyegek 
közvetlen behozatala G Y 0 R, — Dr. Kovács Pál-utca (Tejfeles- 
utca) 1 sz. — Sürgönyeim: J U T E S I N G E R  GYŐR.
K ereskedőknek , s z ö v e tk e z e te k n e k , ism ét-  

elad ók n ak  igen alkalmas és ajánlatos.

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