
Tizenkilencedik évfolyam 23. szám
A r a : 12 fillér.

Sátoraljaújhely, 1916. K edd, m á rc iu s  21.

POLITIKAI ÚJSÁG

Megjelen minden ezerdán és szombaton est6
K éziratokat vísbzr nem ártunk 

Szerkesztőség : Kazinczy-utcza 5 
K iadóhivatal: Landesmann Miksa és Társánál.

FŐSZERKESZTŐ:

Dr. HOLLÓ ANDOR

Előfizetési á r :
Egész évre 12 korona, félévre 6 korona. Negyed 

évre 3 korona Egyes szám ára 12 fillér 
Hirdetéseket a legjutányosabb árban köxlQnk

P á r is  retteg.
Laertes megsebesíti Hamle

tét, aztán vitőrt cserélnek és 
Hamlet sebesiti meg Laertes. 
Nagyjában ez a háború, — de a 
mostani világháborúban már más 
van: most az egyik fél egyre 
csak osztja, a másik egyre csak 
kapja a sebeket. Az entente egyik 
vereséget a másik után szenvedte 
ha megverték Oroszországban, 
azt mondták: majd e Dardanel
láknál; megverték a Dardanellák
nál és akkor azt mondták: majd 
az olasz határon ; ott is össze
omlott az offenzivájuk és akkor 
azt hirdették ; majd a Balkánon, 
a történelem hullajegyezékére 
került Szerbia és úrrá lettünk 
Montenegrón, — akkor azt har
sogta az entente-sajtó trombita 
kísérete : majd nyugaton, majd 
a tavasszal Es a nagy tavaszvá- 
rásban valóban megértek nyuga
ton az események és jött :Verdun 
A rettenetes tüzérségi harc, ami
hez képest az 1346-icrécyi csata 
óta majális volt a történelem min
den nagy tüzérségi csatája, még 
folyik, de a lranciák katasztrólája 
már eldőlt ott. hogy az iniciativa 
a németekké és immáron bármit 
tesznek, az késő, mert cselédi 
hozzáalkalmazkodás a német kez
deményezéshez.

Páris pedig retteg és a leg
jobban retteg benne Poincaré. 
Valamikor Verdunnél bukót meg 
a királyság most Verdunnél buk- 
hatik — ha talán nem is a köz
társaság de a köztársaság elnöke. 
Nem jó, hiba, ha egy elnök a 
pragmatikus filozófra esküszik, 
hogy : utálatos volna az élet, ha 
nem volna benne veszély a bátor 
embernek. A forradalom nem 
Brumaire tizenkilencedikén végző
dött, de nem is a Code Napó
leonnal és Concerdatummal, mint 
Le Bou és Cochin tanítják, — a 
harc még folyik és a köztársaság 
válságát még teljessé tette a há
ború és a radikálissá imperiáliz- 
mus. Ez persze más, mint a Ga- 
ius Grcchus radikális imperáliz- 
musa és más, mint a Cromvellé. 
— sok egyéb különbségekről nem ' 
s szólva: azok győztek. Most pe- !

dig annyira a németek győznek, 
hogy már Párisban is látják.

Verdun határerődjén német 
lobogó, — ez a világháború igazi 
helyzetképe, és erre lobogóra nem 
seli ráírni semmi postát, elég vá
lasz a lobogó Asquith, Szaszanov 
beszédére, amikor talán el se 
mondtál* volna, ha két napig vár
tak volna.

Visszapillantás.
Nehéz idők szülöttjei volt.
Mikor megalakult, a nyakunkon 

volta muszka. Vármegyéok felső, de 
nem éppen a legfelsőbrásze „hős
vértől pirosuk" diadalmi tér volt.

Homonna, Koskócz, Mozőlaborc, 
neveid véste be Ciió az örök dicső
ség emlékhelyei közé. Csendes éjje
leken, — amint szavahihető embe
rek beszélték — idáig raoraj'ott az 
ágyuszó, mintha az enyészett vér 
ebei üvöltöttek volna.

Nehéz aggodalmak gyötérték a 
családapákat szerettjeik sorsa miatt. 
Eí mindannyiunkat a legféltettebb, 
a legdrágább, a legpótolhatatlanabb 
miatt. Ellenőrizhetetlen rémhírek 
terjedtek el kozák szörnyűségekről. 
Köztük olyanokról is, amelyeknek 
hallatéra még az irgalom is bosszú
ért kiáltott. Bizony, estére kelve 
kiuzó aggodalommal pillanthatunk 
észak felé, ahol máskor a ragyogó 
sarkcsillagot vagy a göncölszekerét 
kerestük, nem pirked és az ég alján 
a pusztulást hirdető rémes hajnal, 
az utó.só Ítélet rettenetes verőfénye, 
a lángtenger, mint közel hétszáz év
vel eze.őtt, amidőn boldogtalan elő
deinket a tatár khán hordái fenye
gették. Milyen nagy legény volt ak
kor Nikolajevic^ Nikoláj nagyherceg.

Kérkedett a *GaIicia felszaba
dítója* titu'ussal és csörtette a ju
talmul kapott diszkardott, amit az- 
tán a görbülő derekán törtek össze 
vitéz katouáink mikor a pokolba 
kergették a kehes csontvázat.

Hát még Eologus püspük 1 Al 
szent keletű ukrajnai p*triárcha, akit 
a cár nevezett ki Lerabergbe, azzal, 
az ukázral : hogy az egyedül üdvö
zítő szuut provoszlavia aklába te
relje be a züllött, és nyilván pokolra 
szententiázott polgárokat. Aki aztán

amikor a csilhatatlaa jelekből úgy 
sejtette, hogy Lerabergen kívül tá
gasabb apostoli buzgalmával sietve 
hagyott ugyan fel ámde nagy siett- 
sógében se feledte el magával vinni 
az érseki palota miuden helyéből 
kimozdítható drágaságait. Bútorok, 
értékes mester-képek, arany ezüst 
marhák, szőnyegek vaggon számra 
kelteik útra suera hagyta ott még 

i azt az ibriket sem, amelyből legitim 
elődje a mindennapi mokkáját szür- 
csöigettó vala. Akkora lopás volt a 
kegyes férfiú cselekedete, amekorára 
Affendakisz Periklész és az ösmert 
világrekord betörői sárga ingység- 
gel gondolhatták. A «szent» Orosz
országban persze nem rököuyödtek 
meg az ilyen csekélységen, sőt úgy 
vélekedtek, hogy egy muszka főpap 
rangjához pászoló »emlőkek» nélkül 
nem vehetett búcsút a kapufélfától 
De még stóla is kijár a kenetteljes 
és raalasztos fáradozásokért. Annak 
a mértékét pedig csak a főpap lel- 
kiösmerete szabhatja meg. Ha meg 
büube is esne a szent ember, azon 
se nebéí segíteni. Annyi pópát ren
delhet ki a leiraádkozás munkájá
hoz amennyit jónak lát, akik aztán 
mérsékelt, és részletletagadásokkal is 
apasztható napszámok fejében elvég
zik a lelki nagyraosást. Bizonyos, 
hogy Eologus az üzletre nem fize
tett rá.

Lám még a cár Ő szent 
felsége is szükségét érzi aonak, hogy 
amolyan lelki szárnysegédet tarto
gasson a környezetében, aki alka- 
lomadtáu könnyít a terhein. Valami 
Rispu'innek hívják az eleven szen
tet, aki ugyan a betűvetés rejtelmeibe 
nincs beavatva, de mint a cár fő 
hókusz-pókuszolóját nagyobb tekin
tély hizlalja, mint az egész szent 
syndust.

Ilyen ellenség fenyegetett ben
nünket 1 A graude nation, a perfid 
angol, az egoizmusát is szent jelző
vel kendőző taliáu, az orgyilkos szerb 
sorakoztak vagy voltak sorakozóban 
ellenünk. Az egész poko1 1 Bizony 

| nehéz próbát állottunk ki azon idő 
I alatt, amelyre visszatekinthetünk. De 
voltak vigasztaló momentumok is. 
Népüuk lelkét nem fertőztelte meg 
a kishitűség ragálya, közkatonáink 
törhetetlen bizalommal voltak eltelve 
a g) őzelembe.

Mikor a menekülők szekér és

kocsisora riadt utasaival vonult ke. 
resztül a városon, mikor a rémhírek 
vérfagyasztó hatása alatt kavargott 
a nép az utcán (Szirraay Pista a 
megmondhatója) kivált a tömegből 
egy közvitóz (kár, hogy nem irha
tora ide a nevét), aki imigyen szó
lott; „ne féljenek emberek nem 
eresztjük ide a muszkát 1“ Nem szó
nokolt a derék fiú, de amit mondott 
annak embere is lett. Mert a bősé
ges foglyokon kívül egyetlen muszka 
sem taposta meg városunk utcáját a 
foglyok pedig esak had jöjjenek 
mentül többen, ha lehet cárostul 
együtt.

Kertész János uram pedig a 
derék cigándi bíró, mikor látta a 
nagy felfrdulást (ugyancsak Szirraay 
Pista a megmondhatója) szállott ek
képpen :

„Baj van uram? Hat akkor 
gytrünk oda 1

Az se frázis voltl
Borsi suhaneok pedig, — akikre 

még nem került a sor — elszöktek 
hazulról és a sorozó bizottság elé 
áltak. Be is vettek közülök hármat 
köztük a Lebovics korcsraáros fiát 
is, aki váltig erősítette, hogy szé
gyen volna itthon maradni, de még 
a több — katona sorban lévő legé
nyek előtt sose volna becsületük.

Megmozdult a magyar föld né
pe I A csodák, az Isten áldozta ma
gyar földé, amelyik raegvarázsolta 
Anteuszt a félelmes páratlan magyar 
katonát.

Kossuth János.
(folyt, kör.)

Újjászületik
a z  oroszdulta Fe lv idék.

Száz házmárfelépiiltZborón.
A megmentett lakosság.

Az akció és vezetői.
Mint egy elmúlt gonosz álom, 

amely utáu kétszeresen jól esik az 
ébredés öntudata, olyannak tűnik már 
föl a felsőmagyarországi oroszdulás. 
Az állami és társadalmi akció már 
hosszabb idő óta aktív stádiumba 
jutott, gyönyörű, szemnaellátható 
eredmények vannak, még egy-két év 
és a rossz álom helyét tiszta és bol
dog élet foglalja el a szétrombolt, de 
máris megujhodott községekben.

Az akció eredményéről illetékes 
helyen a következő információkat

Az Első M agyar Részvény Serfőzde sö rk ü lö n leg esség e  a
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kapta a Felsoiuagyarcrszági Hírlap 
munkatársa.

Zboróu eddig a lakosság jeleu- 
tikeny résao a Rákóczi-teraplomban 
és a kastélyban húzódott meg, miket 
az oroszok szintén lőttük. A község
nek különösen a váraljai része volt 
egészen feldúlva. De már száz uj 
ház felépült és folytonosan tart az 
ópitkeaés. Az úgynevezett szabvány- 
házakat tehát nem okvetlenül a régi 
épületek helyén emelik, hanem gon
doskodnak szabályos, madern utcákról 
és a szépraüvészet irányainak meg
felelő elhelyezésről.

A zborói épitkozésen kívül Alsó- 
ős Felsővizközön és Alsópagonyban 
is fölépült már 40—50 ház. Azonkívül 
sok helyen a lakosság ideiglenes el
helyezésére úgynevezett kalyibákat 
építettek.

Az épülő házak mindegyike 1900 
korouába kerül. Ebből az összegbői 
a lakosnak 450 koronát kell majd 
visszatérítenie. Minden lakás modern 
háromablakoz szobából, takarókíüz- 
helylyel ellátott konyhából á'l (a 
konyhábau külön keuyérsütő) azon
kívül hely marad a később építendő 
gazdasági épületek számára. A saját 
házának építésénél mindenki maga 
segédkezik, a más házánál való segít
ségért hat koroua napibér jár.

Az olcsóbb élelmezés és ruház
kodás érdekében két szövetkezetei 
is állítottak föl. A harmadikat most 
szervezik.

Ezek a lényeges részei és adatai 
annak az óriási munkának, amelynek 
legfőbb eredménye: a felvidéki lakos
ság itthontartása ós megmentése a 
jövendő Magyarország számára. Min
den uj ház, minden romjaiból uj 
életre ébredő falu egy-egy erős oszlop 
Magyarország eljövendő nagyságának 
örök és ledönthetetlen épületében.

H I Ü E f i t .
— A sárospataki főiskola 

Miskolcra költözik. Mint a „Sá
rospatak" c. laptársunk jelenti, a 
sárospataki főiskola theológiai 
és jogakadémiai tanári kara a na- 
pókban elhatározta, hogy az egy
házkerületnek javaslatot tesz a 
főiskolának Miskolcra való áthe
lyezése iránt. Indoka ennek az, 
hogy a főiskola újabb fellendülé
sét csak a hely megváltoztatása 
révén remélhetik.

— Háborús estélyek az újhelyi 
vároil színházban. Mint röviden már 
jelentettük, az elmúlt héten csütörtö
kön és szombaton háborús jótékony 
célok szolgálatában fényes estélyek 
voltak Szinyei Merse István főispán 
védnökségével és O áh Istvánná ren
dezésében a sátoraljaújhelyi színház
ban. A reodezőség ezeken az esté
lyeken oly intim és üzért mégis 
végtelenül előkelő nívójú műsort 
nyújtott az est közönségének, amely 
hosszú időkre feledhetetlen marad. 
A műsor Oláh Istvánná gyönyörűen 
megírt és költői gondolatokbau dús 
Prológusával kezdődött, melyet íSi 
raooyi Mária, a kassai Nemzeti 
színház művésznője megkapóan adott 
elő. Azután egy pompás alkalmi 
színdarab, egy kiválóan ügyes zsur- 
tréfa került színre: dr. Szmr*csányi 
Béla müve. A darabban Oiáh Rózsika, 
Horváth Margit, Pu'hy Mici, Bartos 
Margit, Aiubrózy Klarisse, dr, B rgtr 
Jóssefné, Hornyay Holla, Mattya- 
sovszky Kálmán, Isépy Zoltán, Fejér 
Andor stb. pompásán játszottak. A

Zoltán
Azután

pergő e'ő<dás dr. Bajusz 
kitűnő rendezés t dicsérte.
Tarnay Alajos következett, az újhelyi 
közönség ré;i, meghitt ismerőse és 
kedvence, aki ezúttal is meghatotta 
és elragadta a közönséget a sej át 
gyönyörű sz rzí-iu-'nyeinek finom 
interpretálásával. Majd Simonyi Mária 
szavalt. A kisasszony Ujhc4>ben is 
nagy sikert íratott. Különösen nagy 
hatása volt Oláh Istvánná remek 
költeményéivé', melyek a háború 
kö tészetének legsikerültebbjei közül 
valók. Nagyon élvezetes vö t a kö
vetkező szám i-. Fiiftner Rózsi 
kisasszony n mesak bájos j len 
volt, de valóban művészi élvezetet 
is nyújtott nagyon kellemes hangjá
val és ku'íurált énekiuüvés-zetévei. 
A közönség őt is meb-’g*. n ünnepelte. 
A szünet után következett az esi 
érd -kessége: Tarnay Mesák cimü 
kompozíciója, me’ynek keret hon 
Ujhely bájos gyermekvilágából Össze- 
ál.itott élőképek ragadták c odáiatra 
a nézőket. Valóban nem tuizás, ha 
csodálatról beszélünk, mórt ezeknek 
a komplikált, szebbnél szebb é.u- 
képeknek az összeállításához, elő
készítéséhez, rendekezéhez, az apró
ságok betanításához o y kim rithetet- 
l:ii fáradozás és minuciózus gond 
kellett, amely messze tu haladja egy 
estély előkészítésének megszokott 
méreteit. Szombaton megismételték 
az estélyt a ez a kaiomma! uj érde
kesség volt a világhírű magyar táuc- 
müvészüő, Huduk Ju iíka te lépése. 
Ez az estdy is a legteljesebb c-rkö esi 
és anyagi sikerrel ÍO ) t  le.

— A 46—47 évesek behívása. 
Amint a most behívott öregebb kor
osztály u népfelkelők elhelyezése 
véget r az előbbi korosztályok 
raenetszá. add elmennek a harc
terekre, a 46—47 éves népfelkelőket 
azonnal behívja a hadvezetőság. A 
behívás ápri közepéig megtörténik, 
de va'ószinü, hogy e hó végén már 
be kell vonulni az elmaradt két 
korosztályúak, A katojai kormányzat 
dicséretromé.tó előzékenységet tanú
sított a betetőzött kereskedők és 
iparosok iránt s ahol tehette, fel
mentette a nagyobb ipartelepek s 
kereskedelmi vállalatok tulajdonosait, 
akiknek személyzete is és saját 
vxistiuciijuk is tönkrement volna 
bevonulás esetén és károsodásuk 
eddigi szorgalmuk gyümölcs óvói ért 
volna fe'.

— Miniszteri rendelet a hadi- 
segélyről. A honvt-'duuni miniszter 
rendeletét intézett az i letákcs ható
ságokhoz, a hádsog' lyezés ügyében. 
A n őst Kiadott miniszteri renddel 
értelmében az olyan esőiben, mikor 
valakinek huzamosabb ideig folyó
sítottak illetéktelenül a hadisegéíyt, 
amiről azonban a segélyezett nem 
tudott, a segélyt, levonni nem szabad 
A rendeletnek ez az intőik* d se 
a'/okra az esetekro vonatkozik, ami or 
az illető, aki után a segélyt folyó
sították, meghalt, a halálesetről azon
ban hozzátartozói egyáltalán nem 
tudtak s aruit. Abban az cselben 
azonban, ha a segélyt élvezők tudtak 
az illető hozzátartozó elestéről, vagy 
eltünésérő , de ezt a körülményt 
szándékosan neru j*»|pnt-tték b *, a 
segélyt le kell vonni. Érdekes újítást 
is tartalmaz a renddel: azt neveze
tesen, hogy a hndiseg'lyt folyósító 
h .lóságnak jogában ail m 'g a vég- 
legHR nyugd’j folyósítása előtt előleget 
adni a segélyezendőknek. Ennek az 
előlegnek ukkoranak keli Inenie, hogy 
abból a segélyezendők megélhetése 
biztosítva legyen. De ezt az előleget 
annakidején le kell vonni a nyug- 
diihóh

Felelős szerkesztő: Landesmann Miksa
J

Dicsőséges harc Uscieskőnál.
Budapest, márc. 20.

Az osztrák-magyar vezérkar je le n ti:
Orosz hadszíntér:

Tegnap este, hat hónapi hősies védelmezés után, kivo
nultunk az Uscieskotól északnyugatra levő, romhalmazzá 
összelőtt hidsáncból. Bár az oroszok már a reggeli órák
ban egy 300 méter szélességű részt robbantottak a sáncba, 
a védőcsapat nyolcszoros túlerő támadása ellen, veszteségé
vel nem törődve, még 7 órán tartott ki a leghevesebb tü
zérségi és gyalogsági tűzben. A parancsnok Planckh ezre
des, csak délután 5 órakor határozta el magát, hogy a tel
jesen szétrombolt sáncokból kivonult. Kisebb osztagok és 
sebesültek csolnakon átjutottak a Dnyeszter déli partjára, 
de az ellenség összpontosított tüzelése következtében az 
áthajózást hamarosan abba kellett hagyni és a császárdra- 
gonyosokból és ulánusokből összeállított hősies csapat, ha 
csak nem akart fogságba jutni, csak egy utat választhatott: 
a Dnyeszter nyugati partján, az ellenség által erősen meg
szállva tartott Usciesco községen át kellett a mi csapata
inkhoz utat törni magának, amelyek Zaiescikitől északnyu
gatra fekvő magaslatokon vetették meg lábukat. Az ellen
ség hadállásai közöti menet sikerült. Az éj oltalma alatt 
Plankcb ezredes hősi csapatát Zaiescikitől északra levő 
előőrseinkhez vezette, ahová ma reggel érkezett be. Az 
uscieskoi hidsáncok körüli harcok emléke, véderőnk törté
netének egyik dicsőlapján fog örök időkig élni

Olasz hadszíntér:
A görzi hídfőnél tegnap délelőtt a Podgora déli része 

előtti ellenséges hadállásokat felgyújtották. Délután tüzérsé
günk a hidfő előtti ellenséges harcvonalat erőteljes ttiz alá 
fogta. Éjjel az ellenséget Pevniánál egy árokból kiűztük.

A tolmeini hídfőnél a harcok tartanak. Az elfoglalt 
hadállásokat szilárdan birtokunkban tartjuk. Az itt ejtett 
foglyok száma 925-re, zsákmányolt gépfegyverek száma 7-re 
emelkedett.

A Mrzli Vrh és a Krn ellen intézett több ellenséges 
támadás összeomlott. A Rombonon is elfoglaltak csapata
ink egy állást. Itt 145 olaszt fogtunk el és 2 gépfegyvert 
zsákmányoltunk.

A karinthiai harcvonalon az élénk tevékenység tovább 
tart. A tiroli határterületen az ellenség a Col di Lana-szakasz 
és a déli harcvonal egyes pontjait tüzérségi tűz alatt tartotta.

Délkeleti hadszíntér :
Változatlan. HÖFER.

Az folytatják a támadást.
Berlin, márc. 20.

A nagy főhadiszállásról hivatalosan jelentik :

Nyugati hadszíntér:
A tüzérségi és repülő tevékenység, a megfigyelésre 

kedvező viszonyoktól támogatva, mindkét részen igen élénk 
volt.

A Maas vidékén és a Woevre-sikságon a tüzérségi 
harcok tegnap is különösen hevesek voltak. A franciák 
abból a célból, hogy Douaumont erőd és Vaux falu kör
nyékén a védelmi berendezések ellen irányuló további előre
haladásunkat megakadályozták, egy újonnan harcba vetett 
hadosztály egy részeivel hiába való ellentámadást intéztek 
Vaux falu ellen. Súlyos veszteségeik közt visszavertük őket.

A légi hareban Aithams báró hadnagy az ellenséges 
vonalak fölött Lihoustől nyugatra negyedik, Bölke hadnagy 
a Forges erdő felett (a Maas balpartja) tizenkettedik légi
jármüvet lőtte le, Azonkívül az ellenség további három 
légijármüvet veszített. Egyet légi harcban Cuisy mellett (a 
Varges erdőtől nyugatra), a másik kettőt védőágyuink füzé
ben. Ez utóbbiak egyike Rheims mellett égve zuhant le, a 
másik pedig a levegőben többszőr megfordulva, Bán de Sapt 
vidékén közvetlenül az ellenséges állások mögött esett le.

Keleti hadszíntér :
Az oroszok nem törődve nagy veszteségeikkel, tegnap 

is nagy erőkkel támadtak. Postuvy mindkét oldalán, valamint 
Naroc és a Wysniev tavak között, Támadásaik eredmény
telenek maradtak. Wibsy vidékén német csapatok előretörtek 
és visszaverlek ellenséges osztagokat, amelyek a tegnap 
reggel megkísérelt támadások után arcvonalunk közelében 
igyekeztek magukat tártani.

Eközben egy tisztet és hét különböző ezredbeli 280 
főnyi legénységet elfogtunk.

Balkán hadszíntér:
Nincs pjság, '' /

Nyomatott Landesmann Miksa és Tár^a könyvnyomdájában Sátoraljaújhely.
/
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