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POLITIKAI ÚJSÁG

Megjelen minden szerdán es szombaton este
Kéziratokat vissza nem adunk. FŐSZERKESZTŐ:

Szerkesztőség : Kaiinczy-utcza 2 Dfa HOLLÓ ANDOR
Kiadóhivatal: Landesmann Miksa és Társánál

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

évre 3 korona Egyes Bzám ára 12 fillér 
Hirdetéseket a legjutány '*abb árban közlünk

A z  o l a s z  k é r d é s .
Feszült érdeklődéssel kiséri a 

magyar közvélemény azokat a 
híreket, amelyek Rómából érkez
nek és amelyekből mindenek fö
lött az olvasható ki, hogy Olasz
országban és főleg Rómában, a 
régóta lappangó nyugtalanság a 
legmagasabb fokra emelkedett. 
Politikusok és államférliak nevei 
merülnek fel, akik az olasz poli
tikai életben nagy szerepet töl
töttek be és még most betölte 
nek. Tanácskozás követi a ta
nácskozást. kihallgatás a kihallga
tást és minden ilyen aktust az 
olasz sajtó olyan ellentétes kó
russal kisér, amely mindenkit 
megtéveszthet.

Hogyan hat ez azonban a 
mi közönségünkre ?

A magyar és osztrák sajtó, 
a mely a háhoru óta mindenki 
által elismert lelkiismeretesség
gel igyekezett a közönséget tá
jékoztatni minden lényegesebb 
katonai és politikai eseményről, 
csak néhány nap óta vonta fej
tegetései körébe az olasz kér
dést, amelyről eddig hallgatnia 
kellett. A közönség szélesebb ré
tegei is tudják immár, hogy ko
moly kérdéssel állunk szemben. 
Es vájjon, hogy fogadta ezt a 
megismerést a közönség ?

Megáliapitható, hogy a ma
gyar közönség teljes nyugalom
mal fogadja az olasz kérdés bo- 
nyadalmait. Egészen nyugodtan 
tárgyalják itt nálunk és bizonyo
san máshol is a kérdést, hogy 
belemegyen-e Olaszország a h l 
borúba vagy megmaradt é sem
legességében ?

Közönségünknek ez a bámu- 
latraméltó, rendíthetetlen nyu
galma rendkívül jellemző és so
katmondó a világháború tizedik 
hónapjában.

Ebben a nyugalomban minden 
szónál és beszédnél érthetőbben 
nyilatkozik meg a biztosság ér
thetőbben nyilatknzik meg a biz
tosság érzete, bármilyen eshető
séggel szemben is. A teljes biz 
tonság érzetén kívül megnyilat
kozik azonban ebben a nyuga
lomban a szerencsés politikai ősz 
tön is, amely a felizgatott és 
félrevezetett nép minden lármája 
és zavargása mellett is tisztán 
érzi, hogy Olaszország, amellyel 
harminc évig éltünk szövetségben 
nem szánhatja magát ilyen vég
zetes lépésre. Most, május 20 án, 
lesz harminc éve annak, hogy a 
monarchia megkötötte a szövet
séget Olaszországgal és ugyan
csak május 20-ára van egybehiva 
az olasz parlament, amely való-

szinüleg kimondja majd a döntő 
szót a nehéz sorskórdesben. A 
két dátumnak ez a véletlen — 
vagy nem véletetlen? — találko
zása igen jellemző.

Harminc éves szövetséget há
borúval befejezni még gondolat
nak is groteszk. Éppen azért a 
magyar közvélemény egészséges 
politikai ösztöne nem hisz a há
borúban. Maga tény a legkidl- 
tóbb ellentmondás es képtelenség.

i l i i i f a íg o k  ?
*

Almoriim liusdnigiTSiíjr.
ogUjhely város közönsége 

öregebb birkákat megszégyenítő tü
relemmel \iseli hónapok óta i 
liirhotetifii drágaság terhét, mely 
ugyan országos, sőt < urópai csapás, 
de ra'gis talán sehoiseiu annyira 
érezhető, mint nálunk, ahol a ható 
ságok t( liett tlensége és nemtörődöm 
ségo kényre kedvre kiszolgáltatja t 
lakosságot az élelmiszer-uzsorácok- 
nak. Arai azonban a legutóbbi 
napokban történt és történik, 
még ennek a városnak fásult 
agyongyötört közönségét is felzavarta 
csüggedt közönyösségéből s most 
már iépten-nyoraon hallani az elke
seredés hangos panaszait és dühös 
k i f a k adásait.

Különösen a mészárosok, — a 
városi hatóság által úgy látszik 
löuösen ne bán tsvirágokna k tekintett 
huibárók, — eljárása a/, amely a 
végső elkeseredést és felháborodást 
hívja ki. Egy kiló marhahúst leg
újabban 4 kor. 20, sőt 4 korona 40 
fillérért mérnek ki. (Természetes, 
hogy az Ujhelybeu megszokott silány 
minőségű húsról van szó.) Ezt az 
óriási áremelést a nagy hushiáuuyal 
indokolják. Egészeit világos azonban, 
hogy a hushiány csak ürügy az 
amúgy is abuormis nyereségük további 
fokozására, mert hiszen, ha egyálta
lában nem tudnának marhát venni, 
akkor nem is adhatnának el húst 
sora 4 koronáért, sem 40-ért kilón
ként. Ne tévesszen meg senkit a 
husbárók örökös siránkozása és jaj
gatása, mert minél jobban sírnak, 
annál vigabban uzsoráznak. ila az 
ólő állat ara kilónként 10 fillérrel 
felszökik, akkor rögtön óriási jaj 
veszékelést rendeznek és — felemelik 
a hús árát 20—30 fillérrel. Kétség- 

| leien, hogy ha a mészárosok meg
elégednének a béke idején, normális 
vissonyok közölt elért haszonnal, 
akkor legfeljebb 3—3'20 koronáért 
adhatnák a Juh kilóját. Ezt minden

szakember igy t tudj i s ha még 
hozzátesszük, hogy a felvidék s 
Zemplén minden városában olcsóbb 
a hús, mint nálunk : akkor tisztában 
lehetünk azzal, hogy a nálunk ural
kodó husdrágaság nem áll arányban 

háború okozta abuormis viszo
nyokkal.

Láttuk már a béke idején is, 
hogy a városi hatóság nem birt, 
vagy nem is akart bírni a husbárók 
kétségtelenül és egyhangúlag meg
állapított visszaéléseivel. A hatósági 
husszék, meg mindenütt bevált és 
megjavította a viszonyokat, egyedül 
nálunk nem segített; olyan „ügyesen" 
állították l'el és vezették. A város 
most sem tesz semmit a hatalmas 
mészárolok eileu. Nem a mi felada
tunk, hogy a megoldás módozatain 
a város vezetői helyett, — anuyi 
bizonyos, hogy lehetne és kellene 
valamit c: Halni. Tessék próbavágá
sokat rendezni, — de téuyleg meg 
hízható és komoly szakember által_ 
— tessék komolyan és helyeseu 
vezetett hatósági husszéket felállí
tani, tessék a beszerzési és előállítási 
arakat ellenőrizni, tessék a hús
fogyasztást, mint mar sok helyütt, 
korlátozni stb.; do mindenesetre 
csináljanak valamint, mert ez az 
eddigi tétlenségük és nemtörődöm
ségük már végkép felháborító.

Segítség az oroszdulás 
áldozatainak,

A kassai püspök
mozgalmat indit.

Ficsher-Oolbrie Ágost megyés
püspök a következő kör.evlet bo- 
csájtotta ki :

E'szomorodott szívvel olvas
sunk és hallunk egyre több részle
tet arról a nagy nyomorról és in 
ségrői, amelyben az ellenségtől meg
szállva tartott vidék az ellenség ki
vonulása után maradt.

Vitéz és önfeláldozó hadsere
günk győzelme visszaszerezte ue- 
küuk ezt a véráztatta földet, ame
lyen most kifosztott, leógett, szét
lőtt községek egész sora maradt 
vissza az ott dúlt kemény harcok
nak emlékéül. A lassan visszatérő 
lakosság régi lakóhülyén csak ro
mokat talál. Miudeuót vesztve ke
sereg és nyomorog, nélkülözve a 
legszükségesebbet is, szállás, beren
dezés, élelmiszererek híján, a leg
nagyobb mértékben rászorul a leg
sürgősebb segítségre, az állam se
gélyére, a társadalom jótékonysá
gára.

Jajveszékelő, kérő szavát mi 
kell, hogy legelőször meghalljuk a 
legközelebbi országrész, amely
hosszú idő át osztozott velők az ag-

apnnk m ai szá m a  2  o ldal.

gódásban és félelerabou, amelyet 
azonban a Gondviselés megóvott 
átlói, hogy osztozzék velük a pusz
tulásban, a nyomorbau is.

Ami számunkra megmaradt, ab
ból a hajléktalanokat és nélkülöző
ket támogatni, emberbaráti ós ha
zafias kötelesség egyszerre.

A segítségnek égetően sürgős 
volta pedig ha'aszthatatlanná teszi 
a jótékonyság munkájának megkez
dését.

Kassa 1915. évi május 12-én.
Dr, Fischer Colbrie Á g o s to n  

kassai megyóspüspök.
*

A mozgalom — értesülésünk 
szerint — különösen a vidéki gaz- 
daközöusóg hazafias adakozására 
számit.

A z  ú j h e l y i  
t e m e t ő - b o t r á n y .

Az egyik helyi lap röviden je
lentette már, hogy az újhelyi köz
temetőben súlyos visszaéléseknek 
jutottak nyomára. Érdemes azonban 
ezzel a felháborító esettel, amely 
nemcsak a kegyeletet sérti, de a 
város közegészségügyét is veszélyez
tette, bővebben foglalkozni.

Egy névtelen levél alapján a 
h. polgármester Láuozi Aladár h. 
számvevőt bízta meg a temető-ügy 
vizsgálatával, aki a rendőrség se
gédletével megállapította, hogy 
Mark ovi ts Mihály és Saláta János 
temető-őrök több esetben leszedték 
a fertőző betegségbe!! elhalt s igy 
saját ruhájukban eltemetendő katona 
hullákról a bakancsot és köpönye
get és ezeket orgazdáknál értéke
sítették. Fischer Ödön temetőfel
ügyelő pedig saját vallomása sze
rint több ízben észrevette ezt a rut- 
visszaélést, — illetve annak egyik 
részét, hogy t. i. a sirásók a halot
tat ról ruhadarabokat leszedtek, — 
mindazonáltal jelentést nem tett, 
hanem megelégedett azzal, hogy a 
sirásókat — állítása szerint, — fi
gyelmeztette tettüknek helytelensé
gére. (A sirásók szerint azonban 
még ezt a figyelmeztetést is elmu
lasztotta.)

A két magáról megfeledkezett 
temetőőrt azouual elbocsátották, 
Fisokért pedig egyelőre felfüggesz
tették állásától. Súlyos bűncselek
ményről lóvén szó, az ügynek ter
mészetesen a bíróság előtt is foly
tatása lesz, bár egyelőre a bűnügyi 
nyomozat tekintetében némi zavar 
van, mert a rendőrkapitány állás
pontja szerint a városnak feljelen
tést kell tennie a bűnösök ellen, 
mig a városnak az az álláspontja.



41. « ém  (2.)
FW.SOMAOYARORSZÁG1 HÍRLAP

Kedd, május 18.

jKai 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.

D r o h o b i c o t  i s  v i s s z a v e t t ü k .
Budapest, máj. 17.

Az osztrák-magyar vezérkar jelenti :

A lefolyt két hét makacs harcaihoz viszonyítva 
a tegnapi nap általában az egész arcvonalon jelentős 
esemény nélkül telt el

A hadseregek előrenyomulása, további tért nyert.
A Felső-Dnyeszter irányában előre haladt oszlopaink 
részei Drohobicot elfoglalták. Újabb 5100 oroszt el
fogtak és 8 éppuskát zsákmányoltak

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

hogy ,  rendőrségünk minden fel
jelentés nélkii' saját inicistivájából 
is le kell folytatnia a nyomozást, 
mihelyt az esetről tudomást szer- 
sett.

Mioden esetre a magunk részé
ről is a legerólyesabb megtorlást kí
vánjuk, mert a bűnösen lelkiisme
retlen eljárás a város közegészség- 
ügyét is komolyan veszélyeztette a 
fertőzött holmik forgalomba hoza
tala révén.

A temetőfelügyelőt különben 
még egy vád terheli, az t. i. hogy 
a  kiparcellázott sírhelyek lekaszá
lását teljesen illetéktelenül és jog
talanul bérbeadta.

*
Itt említjük meg, hogy a te

mető-botránnyal kapcsolatosan még 
egy más fajta visszaélésről is szó 
beszédet forogtak városszerte, de 
ezek nem bizonyultak valóknak. A 
pletyka szerint ugyanis sok esetben 
ajkatonák holttestét kivették a ko
porsóból, koporsó nélkül temettél, 
el s a koporsókat visszaszállították 
a  temetési vállalkozóhoz. A vizs
gálattal megbízott Láncai Aladár 
megállapította, hogy ez nem törtéut 
meg ; legfeljebb arról szó, lehet hogy 
olykor a család kiváuságára dísze
sebb koporsóba helyeztek egy-egy 
katonát s ilyenkor a régit vissza
vitték. Ha ilyesmi megtörtént volna 
a m i  még nincsen bizonyítva, ez is 
közegészségügyi kihágást képezne, 
mert haszuált koporsót a temetőből 
kivinni nemszabad, visszaélés azon
ban nem történt.

yiage jYtadelung a magyar
zászló győzelméről.

Aage Madeiuug a kitűnő iró és 
Magyarorszag lelkes barátja Gorli- 
ceuH aratott diadalunk fölött * r. éti 
mámoros örömében a következő gyö
nyörű sorokat irta a B r luer Tage- 
blattba Satoraijaujhelyrő :

Vilagtörtóneimi urat él át most 
Magyarorszag. Éppen most ragasz 
totiak fei az itteni regi v»rm gye- 
haza falara a divata os hirdetni fuyt 
raeiy megerői-iii a Gór iownei ara 
tóit óriási győzelmünket. Az embe
rek toiouganak, hogy sajat szemük
kel olvassak a hfdizsakiuanyok szó
mat. A hangulat o-yan, mint magas 
boldogsággal a dott ünnepnapok al 
kaimaval. Az utcákat lobugva jtr 
ják be 1  hü piros-feher-zö d zászlók 
mt iyek oly szí p öfsztiangzafban 
vaunak  a fák dala vi átúszó d lom 
bozatával.

Dicsőség neked verr < , itatott 
remeuyteljes zásziő, nieiy győzelmi 
hittel hordattái iiiagy aritr-zag fiai 
e őit elkeseredett cs«ta b*>, miud- 
nütt az elsősorban, míg uiön a nagy 
ura ! Most meg vau bosszulva liaidua- 
véle. Meg vau bosszúvá m-pt-d fi
atal viraga, mely lekas^aboMatott 
mint mezőidnek kaiasza egy vihar 
SUgasabau. Burauid o dala mellett 
a teghübb bajUrtiasisüjigai alitad 
miudvegig és un a győzelem uapja 
van, Ausztria Magyarorszag győ- 
te mi uapja es a mienk is,

Zó de őn hunamzanak végteleu 
és szeretettől megindult buzafü d- 
jeid egy uj termés elfoglaltsága, 
bán, mely gazdagabb lesz mint va
laha. A vért, amit feláldoztál, az 
aratás idején Dap-abrAudos síksá
gaid érett kalászaibanfogod viszont 
látni és nedves szemekkel fogod 
felismerni. Légy akkor is nagy, mi
kor a gazdag urraést aratod 1 Ak
kor is szorítsd vissza, mint ahogy 
most teszed, a kicsinyességeket és 
hiúságokat, hogy ugyanazzal a sze- 
szeretettel szerethessünk, mint ma. 
Nyár lett Magyarországon, forró 
napok és hűvös esték. Vasárnap 
van, több műit vasárnap, tn* rt **gv

| uj ünnep adatott nekünk Gor icónél 
Magyarország határánál.

Az ellenség kivonu't Sárosból 
és Zemplénből, kelet hordd vis-zi- 
térnek ahonuén jöttek, menekülnek, 
az éj árnyába rejtve magúkat, hogy 
soha többé vissza ne térjenek.

H Í R E K .

— A galíciaiak visszatérése.
I) ó k u s Gyula alispán lapunk ut
ján a következő hirdetményt teszi 
közzé : A kassai kormánybiztos rer.- 
delete folytán, a galíciai menekültek 
visszatérése, részben ragályos beteg
ségek, részben élelmiszer hiánya 
miatt a sztrópkó- -mezőiaborci- jasz- 
dszkai és Homonna—Mezőlaborc— 
Zagorzi útvonalokon tilos.

—  Óriási tűzvész egy zempléni 
községben Nagy tűzvész pusaiuoti 
tipor Községben u bó 1-én, hol rö
vid idő alatt 17 ház melléképületei
vel együtt állt lángokban. Az irtóz- 
uto szó viharban montétről sz - 
sem leheteti. A szegény tüzkaro- 
su laknak minden élelme s takar 
mánya odiéget1, a kár igen nagy. 
Hogy az egész község t-1 nem pusz
tult ez es .k az upori állomáson 
levő vasu'i ezred katon inak kö
szönhető, kis ikrek tisztjeik fárad 
hatatlan vezetése rne lett, emberfe
letti munkát v gez e-, hogy a nagy 
viharban a szaimafedeiü hazak közt 
a tüzet ioka izáni tudták. A tiiz- 
v ’sz á tál sújtott község lai-otsiga 
HZ.*rt úgy a katonaságnak, mint de
rék tisztjeiknek a nyilvánosság előtt 
a leghálásabb köszönetét fejti ki.

— Zongora hangolás. Werilu imer 
Károly zongora készítő és bangói'), 
Korosztály Sándor ?.o:igora gyáros 
m-gbizottji Bpesirői Ujhelybe érke 
zett, hangol és javít a legjobb ki
vitelben, továbbá ajánl uj, va a aint 
átjátszott zongorákat, úgyszintén be 
c erei régi zongorákat kedvező fi
zetési feltétele^ Hifiiéit, szives elő 
jegyzéseket edogad Landesmann 
Miksa és Tarsa könyvkereskedése 
Kazinczv-utCá 5.

Csinosan butoroz&H  
szo b a  k i a d ó

S en n yey-u . *S. sz.
Jó  minőségű, Sátoralja

újhelyi term ésű 10 hordó 
asztali bor eladó.

Cím a kiadóhivatalban.

3879|1Ü15. kj. szám.

Árverési hirdetmény.
Dr. Gir<.i Ármin helybeli in.) véd 

nek az I ovics testvér- k a!sóreg- 
m- czi bérgaíd-isága részéről e l te r
jesztett megkér s^so folytán Fuchs 
Mór to c.-vai bér.ő késedelmes vevő 
rovasúra As vi--?élvére a ktr-.sk. 
iorvéin 351. és 347. §§-ai érte méhen 
1915. évi május hó 19. napján dél 
után 3 órakor Sátoraljaújhelyben, 
Hársfa ircza 8. szám alatt, a Go d 
st- in S ttuu- i-fé e hordógyár fedett 
színében 175'|a inótortnázsa tavalyi 
burgonya közbenjöttemmel megtar
tandó nyivános árverés utján, a leg
többet ígérőnek készpénzfizetés és a 
vételi i letek viselése ellenében 
azonnali átvétel és elszállítás kötele
zettségével, métermázsánként 10 kor. 
kikiáltási áron, do esetleg azon a'u 
is, zsákok nélkül, egy tételben el 
fog fcdati i.

Bánatpénzül 180, azaz száz- 
nyo’cvau korona teendő le.

P r z e m y s l é r t

A német nagyvezérkor közli :

f o f v i k  a  h a r c .
Berlin, máj 17.

és Czekiszki környékén valamint

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

Dubisanál, Kiragola 
Nyementől délre Mariampol és Ludwinow mellett az el
lenséges támadást visszautasítottunk. Szawle mellett fog
lyul ejtett oroszok között 1916 évbeli újoncokat is ta
láltunk, akik csak 4 heti kiképzésben részesültek.

A délkeleti hadszíntéren a Ptlica és a felső Visztula 
között valamint Sambor, Stryj és Stanislau arcvonalon 
előnyomulásunkat folytatjuk.

jaroslau mellett és ettől északra több helyen 
sikerült átlépnünk a Sant.

Przemyslért folyik a harc.

(

Sátor-újKUjhelyen, 1915. május 
hú 17. napján.

Dr. Kovaliczky,
ti r .  t'izj*mv7Ű.

Berlin, máj, 17.

A nagy főhadiszállásról hivatalosan jelentik

A nyugati hadszíntéren Yperntől északra, a csatorná
tól nyugatra Steenstrate és Hétsas mellett előretolt 
állásainkat (eladtuk és ott álló gyenge erőinket a csatorna 
keleti partján levő főállásainkba vontuk vissza, hogy az 
erős ellenséges tüzérségi tűz által bekövetkezhető vesz
teségeket elkerüljük.

Chapelletől délre az angolok a legelői levő árkunk 
egyes részeit, amelyek a tegnapelőtti harcok óta kezünkben 
vannak, még tartják. A harc ott még folyik.

Arrastól északra Ablain és Neuwille mellett a 
francia támadásokat az ellenség veszteségei közben 
visszautasítottuk.

Ailly mellett és Bois de Pretreben jelentékenyebb 
gyalogsági harcok folytak. Léghajóink Dovver és Calais 
hadi kikötők ellen sikeres támadásokat intéztek.
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