POLITIKAI ÚJSÁG
Megjelen minden szerdán es szombaton este
K éziratokat vissza nem a a u n t.
Szerkesztőség : Kazinczy-utcza 5
K iad ó h iv atal: Landesm ann Miksa és Társánál.

Az erősebb.
Valamikor talán úgy volt, bár
ez se egészen bizonyos, hogy a
győzelem egyszerűen azt dön
tötte el, ki az erősebb. A sere
gek egy meghatározott szűk he
lyen találkoztak és aKi a csatát
elvesztette, elvesztette a háborút
Az erősebb győzött, mint a ta
tárjárás idejében, vagy az ügye
sebb, mint Napóleon idejében.
Nekünk az ilyenfajta régi győ
zelem is drága lenne, mert éle
tünket és jövőnket mentené meg.
Am a mi győzelmünk más lesz
s már is más, mint ahogy ez a
háború másforma minden eddig
volt háborúknál. Ez a háború
térben és időben beláthatatlan.
Ezt nyert vagy vesztett csaták,
úgy látszik, el nem döntik. De
nyert vagy vesztett csaták nem
azt mondják csupán, hogy kinél
van a nagyobb katonai tehetség
s a nagyohb fizikai erő, de azt
döntik el, — s ez lesz a nagy
háború végső eredménye, —
hogy az emberiség összes ké
pességei szempontjából hol van
a nagyobb érték.
Mert minden mozgósítva van
most, minden harcok s minden
emberi képesség érvényesül és
versenyez egymással. Hogy ellen
segeink minden bajaik forrását
a németek gondos előkészületeire
vezetik vissza, az csak kudarcai
kat szépítő frázis. Körülbelül azt
jelenti ez ; ha mi is igy elkészül
tünk volna, mi győznénk — s
épen ez a frázis. (Jk nem készül
hettek volna el jobban, mert ez
nem elhatározás, hanem képes
ség dolga volt. Az elhatározás
náluk nem hiányzott, rég bebizo
nyosodott m á r; hogy ők igenis
felkészültek erre a háborúra, me
lyet ők akartak. Tévedésük ott
volt, hogy az ő kulturális fokmé
rőjük elkészültségnek tekintette
azt, ami velünk és a németekkel
szemben most készületlenségnek
mutatkozik.
Most persze úgy forgatják el
a dolgokat, hogy ők békességes
népek s a német öldöklő mes
terség fejlettsége a német bar
bárságot bizonyítja benne. Ez
nem naiv, hanem tudatosan ha
zug álláspont. Hiszen világos,
hogy az öldöklő képesség a leg
békésebb, a legkulturáltabb ha
ladásokból rakódik össze. Mi te
rem tette meg a német negyven
kettes ágyút ? Ugyanaz a fejlett
fémipar és mérnöki tudomány,
amely Európa legmintaszerübb
vasúti hálózatával szolgálta a ci-

Előfizetési á r :
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vilizációt. Mi teszi a német orga -1 ctmni az államférfi megfontolásában jusz Ernőné szamorodni, Guttraann
nizációt ? Az a rend és becsüle
Miudenbe egész egyéniségét vitte Mórné tea süteménj, Tátray Detesség, mely szívós szorgalommal bele 8 miudeuért egyéniségével állt zsőné sütemény, Zettin lgnácné sü
kötögeti, ápolgatja és fejleszti a helyt. Egészen a harcmezéig, hol temény, Kantba Józsefuó cukor,
kereskedelmet az egész világon. hősi halállal pecsételte meg mindazt, Ilerskovits Berta tea, Ehlert Gyula
2 K. Hararaerman Frida sütemény,
Mi adja a német stratégiának azt amiért hősieseu élt.
özv. ürünbaumnó tea, Hangya rum,
az ellentállhatatlan lendületet i Az
Sírjára nemes hadiszokás szerint
a biztonság, mellyel népek milli halottaiban szállott királyának el sütemény, cukor, Behyna testvérek
óinak egyéneimére és azonos ismerésére. Mi emeljük ki az idegen 2 K, Gyarmathy Béla sütemény,
cukor, Tóth Lajos cukor, Dubay
lelkesedésére számíthat.
sírból, temessük el itthon, hogy
Nándor sütemény, Grosz Soma sand
Ebben a mértéktelenül vad
halálában itt éljen közöttünk s emel wich, Ilrabéczy Kálmán rum és 2 K.
és könyörtelen
háborúban
a jünk neki emléket, mely megmutassa,
nyers erő és öldöklő készség hogy a Désy Zoltán példája foly Kincsessy Péter 2 K. Bilanovits Ist
mellett győz a fejlett mezőgaz tatja bennünk a munkát mindazért, ván tea, rum, sütemény, főgymu. és
kereskedelmi tanulók közt árusítás
daság és a fejlett ipar. Győz a
amiért annakidején ő maga dolgozott ból 29 K. 50 f.
fejlett gyógytudomány, a kémia volt közöttünk.
Mély köszönetét mondok g haj
és a néprajz, a pszichológia és
A Désy Zoltán tetemének haza léktalanok nevében is még mind
a történelmi tudnmány egyaránt
A németről
beszélünk egyre, hozatalara s emlékének megörökíté azoknak, akik az est fényes sikerót
mert bennünket szerénység illet. sére szánt adományokat készségesen előmozdították : a fő- ój alispán urak
Annak határain belül megállapít veszik át és nyugtatják a napilapok, nak a helyiségek a Kazincy Körnek
hatjuk, hogy nem vagyunk mél valamint a Magyar Általános Hitel a zongora átengedéséért, a követ
kező hö'gyeknek a buffet rendezés
tatlanok a németekhez s ez a há bank pénztára.
ért : Steinhőfer Sándorné, Nyomárború olyan alvó erőket is életrekay Ödönné, Hornyay Bóláné. Haikeltett bennünk, melyek magun
dinger Ágostonné, Bernáth Aladárné,
kát is megleptek.
A Guitraan Mór és Moldová- Waltherr Didy, (55 K. árusítás), Kannyi Géza urak előtti elszámolásom tha Gizi, Hornyay Holla (12 K. prog
A magyar közönség
szerint összbevétel volt 1 0 8 1 K. 50 ramra), Barthos Matykó (20 K. cukDésy Zoltánért, fül. (jegyek 556 K. buft'et 192 K. kerli), és Chudovszky írónké. Az
50 fii), felülfizetés 333 K.) kiadás előkészítés rauakájában sokat fára
0 2 K. 40 fill. A tiszta jövedelem
Ambrózy Nándorné, Steinhő
Gróf Andrássy Gyula felhívása. 1019 K. 10. fill. amiből 1000 K t a dozott
fer Sándorné és Bajusz Ernőné,
művész
kívánságára,
aki
még
kö^t
Gróf A u d r á ss ssyy Gyű.a a
Ambrózy Margit, Thuránszky György
ségei megtérítését se igényelte a és Weisz Emil plakátokkal, Bretz
következő felhívással fordult
felsőzemplóni Ilonafalva-alaphoz a Gusztáv ingyenes virágdísszel szol
gyár közönséghez :
Amikor azzal a felhívással for Budapesti Hírlapnak küldtem e l; a gálta a szent célt. Nagyban emelte
dulok a magyar közönséghez, hogy 2 0 kor.-ra egészített maradványból az est külső kópét Pintér Jenőnek
hozassuk haza Désy Zoltáu tétemét pedig a művésznek emlékként Zutt egy elpusztult falut ábrázoló kitűnő
s örökítsük meg emlékét, elég arra nagy háborús plakettjét vettem meg képe, melynek végleges helye a fi
emlékeztetnem, ahogy élt s arra Felülfizettek az estre: Gróf Valiis atal művész jóvoltából az ilonafalvi
mutatnom rá, ahogy meghalt. Eiég Gyuláné 50, gróf Berchtold Kázraér templom lesz.
arra hivatkozuom, hogy magunkat 50, báró Mailott Nándor 40, Jous
Ambrózy Ágoston.
erősítjük, mint nemzetet, ha emlé sout Kemal 20, báró Sennyey Palné
20,
Sulyovszky
István
20,
báró
künkben iktatjuk vissza életerőnkbe
azokat, akik életükkel vagy haláluk Sounyey Gézánó 20, gróf Széchenyi
kal kimagasodtak közülünk. Désy Ernő és neje 12, Molnár B*la 10,
Zoltán igy magasodott ki. Az elmé Guttraau Mórnó 10, Szeghy Elemér
nek s a jellemnek Lecses képessé 10, Nyilassy Károly 10, Payer Ferenc
geivel dolgozott, hogy nemzeti élet 6 , Nagy Barna 0, Kun Frigyes 5,
Kevesen vannak a választottak
renddé forrassza össze számunkra, Fris ileiman 5, özv. Fejes latami a múltban érték s a jelenben váunó 4, Ferenczy Béla 4, özv. .. . Leikükön a megpróbáltatás sötét
llomau Jáuosnó 4, Ziuner Henrik 4, jében apostoli veretek csillannak meg.
szükséges.
Az ő á'rua az a magyar volt, Vas József 4, Grüuberger Vilmos Tarnay Alajos hónapok óta járja a
kinél a hagyomány aranya oem 4, Lenhardt Imre 4, Isépy Zoltán nyomorék hősök tanyáit. Talán már
múzeumi tárgy, hanem gyümölosöző 3, Adametz Emil 2, Zalán Nán nyolcvacharmadikszor énekelt közközkiucs, az a mai magyar, aki dor 2, Bánfalvy Ede 2, Borosa tük, amikor a kárpáti segítség meg
tartja a jogát mindenre, arait a ma László 2 koroua. A buffetre ada ütötte a fülét. Elment a felvidékre,
terem s érzi a kötelességét minden koztak : Meczuer Gyuláné gyümölcs végigjárta a romokat, a sírokat. Mind
iránt, amit a ma parancsolt, az az torták, Steinhőfer Sáudorné cukor, súgott neki valamit — és ő ért a
államfenntartó magyar, kinek országa Dókus Lászlóué 8 k, Nagy Barnáué nyelvükön. Minél több romot látott,
az igazság s az erkölcs világából cukor, sütemény, Bernáth Aladárné annál jobban telt a lelke teremtő
való. S magát, önzetlen életét, fel gyümölcsök, Kovaliczky Eleknó szeretettel. És Zemplénben már, ahol
világosodott egyéniségét formálta sandwich, Nyomárkay Ödönné rum, legnagyobb a pusztulás, zongorá
ernyededeuül raiutává, amely meg sütemény, Chudovszky Móricné ru n, hoz ült.
— „Jertek velem, jertek egy
mutassa, hogy az ilyeu álom gya Szepessy Arnoldaó rum, sütemény,
korlati, testet ölthet. Emberi jósága Csernovitz Györgyné 2 K. Klirao másik világba!“ — szólalt meg a
kórlelhetetlenséggé tudott keraé- Sándorné 4 K. Vadászy Antalné bűvös szerszám és a csengő bongó
nyedui a közfórfi tisztjében, egyéni torta, Waltherr Lászlóné sandwich, akkordok úgy hangzottak, mint
Ambrózy. Nándorné sütemény, Ba evangéliumi Ígéretek.
hevessóge mérsékletté tudott szeli-____
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ségnek mintegy tilalomfát állítani,
— Jertek velem, ti otthontalan
amely esetleg nem ismeri a divat
árvák! — és éreztük, hogy minden
előírásait, vagy esetleg nincs is
hangon falak emelkednek.
abban a helyzetben, hogy azokat
— Jertek velem, ti szenvedő
követhesse.
anyák, hitvesek! — és meglibbent a
— Kitüntetés. A király a hadi
sok gyászfátyol. Némelyik alig von
szolta bánatát, de ment, mert hívták forgalom tarén teljesített kitűnő szol
gálataik elismeréseire S t e i n h ő f f e r
nagy vigasztalások.
Sándor főellenőrnek a koronás aranyOh azok a kis dalok telve van érdemkeresztet a vitézség! érem
nak öntudatos, nagy igényekkel. szalagján, — O u t t m a n Ármin el
Szerény a külsejük, hangszerelósi lenőrnek az arany órdemkoresztet a vibravúrok nélkül való, de raegfész- tézségi érem szalagján adományozta.
— A. gör kath egyházból. Damkelik magukat a lelünk mélyén és janovtch
Ágoston szentszéki tanácsos,
mikor elsötétül odabenn, fel-iel helybe'i g. kath. esperes plébánost
bukkannak vigasztaló világossággá', (3 császári és apostoli királyi Felsége
mint a Szentjános-bogarak. Semmi folyó évi szept. hó 6 ikán Bécsben
bengáli fény, csak tiszta hevülések; kelt legfelsőbb elhatározásával, a
semmi tragikus póz, csak egy-egy hajdudorogi gör. kath. egyházmegyé
ben zetnplóuvármegyei főesperessé
csillogó könycsepp; semmi hőstenór a legkegyelraesebben kinevezni mólérzelgősség, hanem az édeui szerelem tóztaiott.
tavaszi varázsa. Olyan miud, mint a
— Városi közgyűlés. Hétfőn dél
finoman ötvözött násfák arany után a városi képviselőtestület köz
gyűlést
tartott, amelynek rövid
zománca; a zománcban igazgyöngy,
napirendjét, — egv tárgy, a katonai
az aranyra mintha az érmeszobrász, sírhelyek visszatérítése kivételével, a
Charpentier lehelte volna a hang városatyák gyors tempóban e intézték.
A közgyűlés első tárgyaként a katonai
jegyeket.
— Jertek velem, jertek egy behívások folytán elláttatlanul maradt
másik világba, ahol az emberek nem rendőri biráskcdís, kisebb polgári
peres- és árvaszéki ügyek ellátására
pusztítják egymást tüzzel-iszonyattal uózve telt a h. polgármester javas
s a inig tavaszról, boldogságró' latot, amely szer nt a rendőri bírás
énekelek nektek, álmodjatok a sze kodással és az árvaszóki ügyekkel
dr. Főnyi Zoltánt, a kisebb polgári
retet feltámadásáról . . .
peres ügyekkel pedig a közigazgatási
*
tanácsnokot bízzák meg. így is hatá
Meghajtott fővel, száradó sze roztak. A többi, teljesen alárendelt
mekkel* ültük körül Tarnay zongo jelentőségű ügyön kívül egyedül a
ráját 19-ón a zempléni vármegyehá katouai sírhelyek kérdése keltett,
zán. Megértéssel, hálával szivta ma — ép úgy, mint a legutóbbi köz
gába a díszes társaság az üde pom gyűlésen, — nagyobb emóciót. Ebben
a meglehetősen homályos és egészen
pájú zenét. Háborús istentiztelet volt. tisztán még most sem átlátható ügy
A dalest ezerkoronás jövedelmét ben dr. Chudovszky Mór közkórházi
pedig a Felsőzemplénben építendő főorvos, cs. és kir. törzsorvos ezúttal
Uonafalváuak adta a művész — is a legerélyesebben képviselte azt
az álláspontot, hogy az elhalt hősök
mindennemű levonás nélkül.
sírhelyeiért beszedett mindín dijat,
Kevesen vannak a választottak ... — kivéve az Önköltségeket, -- vissza
A m b r ó z y Á g o s to n .
kell téríteni, — raig ezzel szemben
dr. Klein Károly, dr. Reichard
Salamon, dr. Haas B rtalau stb. a
mellett kardoskodtak, hogy a befit-tt dijak tulajdenképeu csak a temet
kezési váilaikozét terhi-lték s igy
E stélyi ruhában.
azokból visszatéríteni semmi értelme
A más tekintetben rainder el nincs. Ez az álláspont g) őzott is, —
ismerésre méltó agilitással és kiváló elég viharos viták után, melyeknek
művészi nivó-órzókkel rendezett új anyaga azonban miben sem külön
helyi hadi esték publikumát tegnap bözött a múltkori közgyűlésről adott
előzetesen kis fali táblákon figyel tudósításunkban közösektől, — azt
meztette, hogy az „előkelő fővárosi azonban kimoudotta a közgyűlés,
művészekre való tekintettel az elő hogy a katonai sírhelyek után be
adáson estólyiesen jelenjék meg**. folyt jövedelmet semmi esetre sem
Nem tudjuk, hogy a művészek, akik óhajtja más célra fordítani, mint ke
tényleg előkelők, de akiknek művé gyeleti és katonai célokra. — Emlí
szetében a fővárosban minden kü tésre méltó még a képviselőtestüle
lönös előírás nélkül mindenki gyö tiek az a határozata, hogy a legko
nyörködhetik, a maguk részérő. zelebbi Halottak Napján a hősök
reflektáltak e erre a felhívásra, sírjain kegyeletes kivi ágitást és ün
vagy pedig ők tisztán csak meg nepséget rendez, amelynek sz ’nokáu'
értő, lelkes publikuma számítottak ; ki is jelölték dr. Ueichard Salamont.
azt azonban minden fenntartás
— A harmadik Hadi Estély. Az
nélkül megjegyezhetjük, hogy újhelyi hadi estélyek ötletes rend épen a mai időben és épen egy a zője, dr. B a j u s z Zoltán kiváló
háborús jótékonyságot szolgáló agilitását dicséri, hogy még az első
estélynél nem valami helyénvaló két pazar raüsoru és magas nívójú
volt a közönségnek ez a figyelmez Hadi Estély irán is tudott még na
tetése , aminthogy most egyá ta gyobb kíváncsiságot és érdeklődést
lán semmi olyau intézkedés nem keltő attrakciókat megszerezni, amik
helyénvaló, amely az ily közjó a tegnapi estélynek az eddigiekkel
tékonyságot szolgáló ügyre bizo equivaleus auyagi és erkö esi siker’t.
nyos exkluzivitás látszatát nyomni. biztosították. G ó t h Sándor és
ElU, a
Nem a minden áron demokratás- G ó t h n ó K e r t é s z
kodás mondatja ezt velünk ; de nagyhírű művészek szereplése párat
kétségtelen, hogy egy ilyen ha lan élvezetben részesítette a közö di estélyen gazdag-szegénynek séget s ugyancsak szenzációs sikere
egyaránt meg van az a joga volt B a á n AchiMesnének, az Op rahogy ha szive sugallták követve ház újonnan szerződött, nagyra*
a maga fillérjeiből is áldozni akar hivatott énekesnőjének, továbbá
ezt akár estélyi öitözékb.-n, akár D i e n z 1 Oszkárnak, az elismert
munka-ruhában megtehesse. Így briiliáns zongoraművésznek. Az estély
van ez még akkor is ha az esté siker hez hozzájárul tné>g Kemenes
lyek nagy sikert* valószínűvé is Lajos, a Vígszínház fiatal, tehet égés
teszi, hogy az a közönség is meg* művésze, aki a Góthék által páratlan
tölti a színházat, amely egészen vezve-vel előadott „Háromszög** c.
etikett-szerű estélyi toalettben és pompás kis színdarab egyik szerepét
a legújabb divat aital előirt nyak játszotta. Az estély teljes egészében
kendővel tud és akar megjelenni ; végtelenül kellemes volt s a közön
ismételjük még, ebben az esetben ség sokat és hálásan tapsolt a nagy
sem helyénvaló annak a közön szert! előadóknak.
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Felelős szerkesztő: Landesmann Miksa
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Kedd, szeptember 28.

Visszavonulnak az oroszok Wolhiniában.
Vége az orosz otfenzivának.
Budapest, siept. 27.
Az osztrák-magyar vezérkar je le n ti:
Orosz hadszinte'r :
Mint Kelet-Galiciában és az lkva mentén most a Wolhiniai várterületén is megtört az orosz ellentámadás. Az
ellenség tegnap kivonult Dubnától északnyugatra és a Stry
szakaszon Luck körül elfoglalt hadálllásokból és keletfelé
vonul vissza. Lucktól keletre lévő hídfő újra birtokunkban
van. Dubnótól keletre lévő harcvonalunkon helyenként tü
zérségi harc és csatározás folyt.
Olasz hadszíntér:
A helyzet változatlan.
Az ellenség arra irányuló kísérleteit, hogy a Monté
Pianon levő hadállásainkat megközelítse, visszavertük. A
doberdói fensik északi szélén a bersaglerik támadása aka
dályainkon omlott össze.
Délkeleti hadszíntér:
Nincs jelentősebb esemény.
IIÖ F E R altábornagy,
a vezérkari főnök helyettese.

A francia nagy offenziva súlyos kudarcai.
Berlin, szept. 27.
A nagy főhadiszállásról hivatalosan jelentik :
Nyugati hadszíntér:
A tengerparton nyugalom van. Csak a távol fekvő hajók
adtak le egyes hatástalan lövéseket Middelkerke környékére.
Az Ypern-szakaszon az ellenség nem ismételte meg a táma
dást. Liliétől délnyugatra a nagy ellenséges offenzivát ellentámadásokkal megállítottuk. Az ellenség heves elszigetelt
támadásai Loostól északra, valamint délre az angolok leg
súlyosabb veszteségei mellett összeomlottak. Souchez kör
nyékén is, valamint Arrasnál mindkét oldalon véresen vissza
vertünk minden támadást. A foglyok száma 25 tisztre és
7600 főnyi legénységre, a zsákmányolt géppuskák száma
pedig 14-re emelkedett. Rheims és az Argonnok között a
franciák oífenzivája egyáltalán nem haladt előre. Az ellenség
összes támadásai, amelyek a Sammepyssuppéri országút
mentén, valamint Beau-Sejou-Massigestől északra és Aisnetől keletre különösen hevesek voltak, az ellenség legsúlyosabb
veszteségei mellett meghiúsultak. A foglyok száma itt több,
mint 40 tisztre és 3900 főnyi legénységre emelkedett. Három
ellenséges repülőgépet, köztük egy francia nagy harci repülő
gép tegnap az Yperntől északra folyt harcban Liliétől dél
nyugatra és a Champagneban két további ellenséges repülőgép
pedig tüzérségi és puskatüzelésür.k folytán Liliétől dél
nyugatra és Champagneban zuhant le, ellenséges repülők
Peronne városra bombákat dobtak. Itt két asszonyt és két
gyermeket megöltek és tiz polgárt súlyosan megsebesítettek.
Keleti hadszíntér:
Hindenburg tábornagy hadcsoportja : A rigai tenger
öbölben német repülők megtámadák az orosz hadihajókat,
köztük egy sorhajót, a sorhajón és egy torpedórombolón
találatokat figyeltünk meg. Az orosz flotta északi irányban
sietve eltávozott. Dunaburgtól délnyugatra fekvő arcvona
lunkon tegnap az ellenségtől egy további állását ragadtuk
el, 9 tisztet és több, mint 1300 főnyi legénységet elfogtunk
és 2 géppuskát zsákmányoltunk. Vilejkától nyugatra folytat
juk támadásunkat. Sinargén városától délre erős ellenséges
ellentámadásokat visssautasitottunk. Krewo és Wischinew
közt csapataink előrehaladtak, a jobbszárny és Lipőt ba
jor herceg tábornagy hadcsoportja a Keinen balpartját
Schtscheroszig Tavázd, továbbá Serwescz és a Sdara bal
partját megtisztítottuk az ellenségtől, Bauanowiczitől keletre
az ellenség kisebb hídfőket még tart. A harc az egész harc
vonalon folyamatban van.
Mackensen tábornagy hadcsoportja: A helyzet nem
változott.
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