
Tizenkilencedik évfolyam 37. szám.
Ara s 12 fillér.

Sátoraliauihelv. 1916. Kedd, május 9.

POLITIKAI ÚJSÁG

Megjelen minden ezerdán ét szombaton este
K éziratokat vissza nem adunk. 

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

FŐSZERKESZTŐ :

Dr. HOLLÓ ANDOR

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

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

Erő és öntudat1)*3101’* £tdc orokc-
sugárziK ki minden szavából an 
nak a jegyzéknek, melyet a né
met kormány küldött válaszul 
Amerikához. Magasan felülemel
kedik ez az ismert diplomáciai 
írásokon, amelyek szócsatái a 
népek életét és nyugalmát intéző 
államférfiaknak. A válaszból egy 
nagy múltú, nagy jövőjű, jelenje 
erejében soha nem képzelt ma
gasságba emelkedett nép szava 
csendül ki azzal a lendülettel, a 
melyet csak az igazság bitétől 
áthatott öntudat adhat a szónak 
A nagy német nemzet üzen benne 
a tengeren túlra, ahol pártosko
dás és elfogultság elhajította a 
tárgyilagosság rovására az em
beriességről és az igazságról való 
fellogásokat. Népek üzennek egy 
másnak, az egyik huszonegy hó
napos harcban szenved, de a 
szenvedések tüzébenakaratát és 
önbizalmát megedzette a kemény 
élet. A másik nép, melynek az 
üzenet szól, az üzleti szellem 
által beányékolt kényelmes sáto
rából pihenten nézi a nagy küz
delmet. A helyzet kétségtelen, 
elszánt szivek, nagy igazságok 
harcos akarata küzdenek az egyik 
oldalon, spekulációs talajból fa
kadt számítás és szimpátia táp
lálják másik szándékait.

A háborúban nem a sziveké 
a szó, a hatalom, az erő lendü
lete és szárnyalása ad a szavak
nak súlyt, a tettekhez eredmé
nyeket. Nézzünk végig a harcte
reken, zászlóinkat mindenütt el
hódított löldek lelett lengeti dia
dalmasan a tavaszi szél. Az erők 
ilyen tudata és bizakodása tette 
megengedhetővé hogy megkínáljuk 
a vert ellenségnek a békét és 
hogy a német nép engedékenyen 
de igazához való férlias ragasz
kodással válaszoljon Amerikának. 
Miért nem látja meg Wilson an 
nak az embertelen gonosz terv
nek a hálóját, mely határainknál 
feszül, hogy amikor karunk erejét 
legyöngiti a táplálhatatlan gyo
mor, megfojthassanak bennünket ? 
Harcosainkkal nem birnak ellen 
ségeink, tehát asszonyainkat és 
gyermekeinket akarják Kiéheztetni 
és ezek szenvedéseivel akarnak 
bennünket a fegyverek letételére 
kényszeríteni.

A német jegyzék igazságtól 
és erőtől átitatott minden szava 
elég erős lesz, hogy megértessen 
minket a tengeren túli népekkel 
és gúzsba kösse a szörnyeteget, 
mely fekete szárnyait uj világokra 
készült kiterjeszteni.

Matolay Etelét elbuosuztattuk a 
megyeházán is, ennek a lapnak a 
hasábjain is. De azt az űrt, amit ű 
a közéletben hagy, sokáig nem lehet 
majd betölteni. Nem is olyan sietős 
küldőben, mert Matolay Etele ma is 
őrszem a bástyán ; épp hogy uincs 
már haptákbán, csak pihenj.állásban, 
Ebben a megnyugtató tudatban 
könnyebben fog menni az örökén 
való osztozkodás.

Azokat a kereteket, amelyeket a 
Matolay egyénisége a mi Mokáuy 
Barcsira szabott világunkba belemért, 
nem is lehet egykönnyen, nem is 
kell most betölteni. Kopott a dol
mánya, a hagyományok szentek előtte, 
a törvényt jól megolvassa, tiszteli; 
mint a sas a karmát, belevágja 
fáradt, de ma is fényes tollát 
bástyába és egy téglát 
elvinni onnan. A sassal fel tud 
repülni, bejárta vele a legfelsőbb 
rétegeket, a látóköre európai, de 
vissza-vissza száll a bástyára, minden
nél kedvesebb az neki, mert — 
magyar.

Úgy érezzük, hogy az ő helyére 
a legfontosabb ponton, a közigazga
tási bizottságban csak egy mindenkép 
érdemes, egyéDi, társadalmi, politikai 
szereplésében kifogástalan egyénisé
get áldhatunk.

Nem ekaruuk az örökség körül 
pártpolitikai szenvedelmeket fel
ébreszteni, mert egy ilyen párttusa a 
még, hála Istennek, friss erőben levő 
örökhagyóra nézve nagyon kevéssé 
volua épületes látvány. De annyi 
bizonyos, hogy a Matolay örökében 
csak ellenzéki pártállásu embert 
tudnánk elképzelni és szívesen látói,

Miután ptdig ez a kérdés már a 
legközelebbi közgyűlésen szőnyegre 
kerü', kívánatos volna, ha akkoráig 
a mioden befolyástól mentes, csak a 
közérdek által vezérelt, higgadt köz
vélemény megállapodásra tudna jutni 
egy o.y névben, amelyre minden 
oldalról szívósén leszavaznának 
amely lehetővé tenné az adott eset
ben különöskép óhajtott jó és egy
hangú választást.

E sorok Írója, - -  aki a függet 
leuségi párthoz tartozik, de itt csupán 
egyéni nézeteinek ad kifejezést — 
beledob a közvélemény urnájába két 
érdemes nevet, amelyek viselői az 
szemében méltóknak látszanak 
fontos pozioió betöltésére és amellett 
a kormánypárt esetleges jelöltjóvol 
szemben is sikerrel vehetnék fel 
harcot. Mirt a harcra is el kell 
készülnünk, bár azok után az emel
kedett szavak után Ítélve, amelyekkel 
a főispán Matolayt a közgyűlésen 
elbuc3Uztatta, az a lojális eljárás se

látszik kizártuak, hogy a Matolay 
örökébe csak ellenzéki ember lesz 
kandidálvr. A háború alatti pártközi 
fegyverbarátság stilusaba ez a defe- 
rálás küiöuösképen bele illenék. Nos 
hát az a két név : Meczner Béla és 
herceg Windisch-Giatz Lajos.

Nem akarunk hangulatot kelteni 
nevek mellett. Ha maguk meg 

nem teszik, mi hiába prébálnánk. 
Ha még méltóbb emberek is talál
koznának, csodálnánk és örülnénk is.

diondolja át miuden bizottsági 
tag ennek a választásnak fokozottabb 
jelentőségét és úgy szavazzon le, 
hogy Mato'ay Etele meg legyen 
elégedve az utódjával.

kerü lezárásával megvetjük a ne* 
gyedik nemzeti kölcsön fényes ered
ményének biztos alapját. Készt kell 
vennie ebben mindenkinek és je
gyeznie kell a hadikölcsönt 1

A. hadikölcsönjegyzés 
nagyszerű haladása. 

Vége a jegyzési idő első felének.
A jegyzési idő első felének le- 

telt az utolsó napja. Május 5-én egy 
száz korona névértékű 6 százalékos 
járadókkotvény aláirási ára 97 kor. 
20 fiíl. az 5 és fél százalékos állami 
pénztárjegy pedig 91 korona 90 fill. 
tehát a 0.5 százalékos jutalék levo
násával a negyedik hadikölcsön cím
leteit ekkor még 96 korona 70 fillér 
illetve 91 korona 40 fillérért vá 
Tolhattuk. 1-től kezdve már a címle
tek ára, — figyelemmel az időközi 
kamatokra — száz korona nóvórtók 
után, 30—30 fillérrel nagyobb.

Amint előre volt láthatóba jegyzés 
arányai már az első félidőben kibon
takoztak és a várakozást meghaladó 
eleven jegyzési mozgalomról taaus' 
kodnak.

Az olvasó közönség különösen 
az utóbbi napokban gyönyörködve 
szemlélhette a lapok híradásaiban, 
mint növekszik, gyarapodik egyre 
rohamosabban a hadikölcsönre jegy
zők lelkes tábora és mint halmozód 
nak, tornyosulnak a sok ezres és mil
liós jegyzések. Bár a hírlapi közle
mények a dolog természeténél fogva 
csak halvány képét adhatják az or
szágos jegyzési mozgalomnak, már 
ebből is nagy lendülettel előretörő 
és egyre fokozódó ütemü jegyzési 
készség táruit örvendező szemeink 
elé.

Biztató jelenség, hogy a pénz
intézetek és a nagyobb vállalatok 
legtöbbje sietett az előzőknél jelen
tékenyen nagyobb, sőt nem egyszer 
kétszer akkora jegyzéssel követendő 
példát mutatni és nemes versenyre 
kelve saját üzleti presztízse érdeké
ben minél nagyobb részt kérni i 
nemzet negyedik gazdasági erőfe- 
szitéséneksikeróből. Hatalmasan meg 
mozdult a közép- és kistőke is és 
igy bizton remélhetük, hogy az alá- 
rási idő első szakaszának teljes si-

felmondhat-e a háziúr a h a í -  
bavonult csalánjának?

A leggyakoribb kérdés, hogy 
most, a háború alatt, felmondhat-e 

vagy emelheti-e a házbó.t a 
háztulajdonos a hadbavonult bérlő, 
vagy családfentartó családjának. 
Sokan azt hiszik ugyanis, hogy a 
moratórium lejártával az erre vo
natkozó rendelkezés is megszűnt és 
úgy tesznek, mint a háború előtt.

Az illetők természetesen té
vednek, mivel a hadbavonnltak ház- 
bérét emelni nem lehet és a lakást 
felmondani sem lehet, még akkor 
sem, ha a bérlő nem fizeti ponto
san a házbért.

Hogy teljesen tiszta képét lássa 
mindenki helyzetnek, alább közöljük 
az idevonatkozó miniszteri rendeletet: 

A 2807--915. M. B. számú mora
tóriumi feloldó rendelete a hadba* 
vonultak családjával szemben eny
hítéseket állapit meg. Ezen enyhí
tések és előnyök a következők;

25. §. 11. pont: A bérbeadó a 
katonai szolgálatot teljesítő vagy 
ilyen egyénnel egy tekintet alá eső 
személy által bérelt lakás bérletét, 
amelynek bére egy éven 1500 ko
ronát, a 20.000 nól nagyobb lakos- 
számú helységben 1000 koroánt, en
nél kisebb helységben pedig 700 
koronát meg nem halad, a minisz
térium további intézkedéséig rendes 
felmondással meg nem szüntetheti.

A lakás és egyéb helység bér
letére nézve kötött szerződésből ere
dő bértartozás, akár a jelen rende
let életbelépte előtt járt le, akár 
azután járt le, moratórium alá esik.

Lapunk m ai szám a 2 oldal

S Z Í N H Á Z .
Belső zavarok a színtársulatnál.

Ujhely közönsége, mely igazán a 
legmelegebb szimpátiával fogadta 
Fodor Oszkár társulatát, nagy saj
nálkozással látja, hogy a pompásan 
indult szezon sikerét zavaró körül
mények, a szintáisulat kebelében 
felmerült egyetleuaégek, kellemetlen
ségek veszélyeztetik. Külsőleg a 
szezon még semmi hanyatlást nem 
mutat; a közönség változatlan ér
deklődéssel látogatja a színházat s a 
társulat komoly művészi erői is min
den erejükkel azok vannak, hogy a 
belső fogyatkozásokat lepleasék s 
fokozott szorgalommal küldjék le a 
mindjobban összetornyosuló nehéz- 
ségeket, — azonban nem sok hozaá-
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értés és néni ua»y jóstalentuni kell 
ahhoz, hogy a kiilszinek ezt az erői 
tetett és túlfeszített muukával való 
fenntartását reménytelennek ue' ne
vezhessük. Sajnos, de fel kell ismer
nünk, hogy előbb-utóbb nagyon 
érezhetően, fogják külsőleg is érez
tetni hatásukat azok a bolső zavarok, 
melyek már eddig négy magán
szereplőnek a színháztól való táró 
zását s ennek folytán az egyes 
szerepkörök nagyon hiányos betöl
tését eredményezték.

Arról mar nem is beszélünk, 
hogy a folyton ígért zenekar hótről- 
hétre késik, de az mégis csak lehe
tetlen állapot, hogy a műsorba leg
erősebben beállított tagok, mire a 
közönség már megszerette volna 
őket, sorra eltávozzanak. Az első hót 
után elment Révész Böske, a társulat 
egyetlen táncos szubrettje és Szendrő 
üyua, egy nagyon használható, 
tehetséges színész, a múlt héten 
pedig angolosan búcsút moudtak 
Üjhelynek Keltái Árpád, az igazan 
nagyon ügyes tánckoraikus, akit a 
közönség már kiválóan megkedvelt 
és Rózsahegyi Ilona, az egyik jobban 
használható segódszinésznő. Ilyen 
körülmények között az operett- 
előadásokra maradt az Albert-Falussy 
Krémer triász, amely ugyan valóban 
elsőrangú, de amely egymagában 
még sem pótolhatja a táncos szub- 
rettet, táncos komikust, a zenekart 
stb., mellek egy operette-előadáshoz 
mégis csak hozzátartoznak. A drámai 
eusemblebeu szintén vannak kiváló 
erők, — do ezt sem mondhatjuk 
kompletnek, annál kevésbbó, mert 
a legjobban kedvelt Fodor Oszkár 
az adminisztratív igazgatói teendők
kel, utazásokkal stb., ugylátsúk 
annyira el vau foglalva, hogy csak 
néha napján játszhatik.

Nem Ítéljük meg egyoldalúan a 
helyzetet s elismerjük, hogy a leg
több baj valóságos „vis major" 
következménye; ennek ellenére azon
ban meg keli mondanunk, hogy a 
közönség joggal elvárhatja, hogy 
most, amikor igazán a legjobb indu
lattal s a legnagyobb készséggel 
pártolja a színhazat, akkor a társulat 
s az igazgatóság a legerélyesebb és 
a legkomolyabb intézkedésekkel gon
doskodjék legalább is a szezon- 
nyitáskor fennállott statusquo helyre- 
állításáról, — hogy a további bomlás 
megakasztásáról ne is beszéljünk. A 
közönség móg mindig bizik a társulat 
művészi komolyságában és küiöuöseu 
Fodor igazgató rövid idő alatt nagyon 
megkedvelt egyéniségében, — azon
ban várja és e l v á r j a ,  hogy a 
kellemetlen meglepetések után most 
már valami koliemes változásban is 
legyen része.

Fenyő Emilvendógfellópósei. Három 
egymásutáni napon három igen si
került drámai előadázbau volt részünk. 
Szombaton a „Palika" került színre, 
a címszerepben Fenyő Emilnek, a 
miskolczi színház tugjának vendég- 
felléptével. Fenyő ezúttal általános 
nagy sikert aratott s ő és L. Zikó 
Ilma, továbbá a mindig kitűnő Császár 
Kamilla s az ezúttal szintén igen 
jelesül játszott Fenyő Aladár, a da
rabot is megérdemelt, meleg sikerre 
vitték. Vasárnap a Ly on Laát ismé
telték meg Fenyő Emillel, tegnap 
pedig a Nap lovagját mutatták be 
szintén nagy tetszés mellett.

H Í R E K .
— Az országgyűlés egybehivása.

Hir szerint május közepére ismét 
összehívják tanácskozásra az ország
gyűlést. Az uj ciklus első és legsür
gősebb tárgya 1916. esztendő máso
dik felére érvényes inderanitásról 
szóló pénzügyminiszteri javaslat lesz 
Teleszky János pénzügyminiszter 
benyújtja továbbá törvénytervezetét 
a háborús nyereségek megadóztatá
sáról is. A javaslat alaprendelkezése 
az, hogy a háborús esztendőkben a 
háborús viszonyokkal akármilyen 
összefüggésben lévő jövedelmek kü
lön adóval terheleudők meg. A há
borús adó progresszív, de nem a 
vagyon, hanem csupán a jövedelem 
gyarapodást, sújtja. A javaslat kü
lönbséget tesz a hadseregszállitók és 
a háborús viszonyok folytán meg
gazdagodottak között és külön ren
delkezik a magáncégek adójáról.

— Városi közgyűlés. Ujhely vá
ros képviselőtestülete tegnap köz
gyűlést tartott, melynek tárgysoro
zatán sok és fontos ügy szerepelt, 
de ezek közül a legelső, az 1910. évi 
költségvetés annyira lefoglalt raiud-m 
érdeklődést, hogy este lett, mire 
ezzel végeztek ; — úgy, hogy a pol
gármester közkívánatára a többi 
ügynek tárgyalását, — kivéve a 
Ronyva - szabályozás kérdését, 
— egy újból kitűzendő köz- 
gyélesre halasztotta el. A költség
vetést egyébként L á n c z i Aladár 
h. számvevő előadása s minden pontra 
kiterjedő alapos felvilágosításai alap
ján elfogadták, — közben azonban 
az egyes tételek természetesen sok 
üdvös felszólalásra és a város érde
két érintő megjegyzésre adtak al
kalmat, amelyekre egyszer s máskor 
még visszatérjük. — A Ronyva sza
bályozás ügyében a közgyűlés elha
tározta, hogy az alispáni határozat- 
oak egyes pontjait raegfelebbezi, 
e yábkéntazonban a munkálatokhoz 
a lehetőség mint minél előbb hozzá 
kezdenek.

— Ahol akad még 2 koronás 
marhahús. A Szombathelyen megje
lenő „Vasvármegyó“-beu olvassuk a 
következő h irt: „Olcsó hús. Csütör
tökön reggel 7 órakor a hatósági 
husszákben 1 drb. marha húsa ke
rül kimérésre. Egy kilogramm ára 
2 korona." Nem tudjuk, hogyan és 
miként lehetséges, ez, de azt föl keli 
tételeznünk, hogy a város saját hús
szél* ében nem mérheti ki beteg állat 
húsát, melyet kényszerűségből kel
let levágni, mert ez ellen liltakozaa 
a városi tisz'i orvos. Mégis miként 
mérhetnek Szorabalhsíyen 2 koroná
ért marhahúst, amikor a mi mészá
rosaink panaszkodnak, hogy még 7 
koronás árak mellett sem igen foly
tathatják üzemüket, mert a marha
állomány annyira megcsappant, 
hogy a'ig képesek az e őállatot még 
oly magas áron is beszerezni 1 Hová 
fog ez vezetni, ha az áremelkedés 
még most se érte el tetőpontját, 
amint azt mészárosaink, akik elvégre 
polgártársaink, akik a háború után 
is velünk akarnak élni.

— Benkö sorsjegye Bankó! E'.t 
ne felejtse el senki 1 Köztudomású, 
hogy t. üzletfeleinknek sok millió 
koronát fizttíünk ki eddig és való* 
sziuü, hogy az uj 36-ik osztálysors
játékban is kedvezni fog a szeren
cse. A május 24 én kezdődő sorsjá
tékra a sorsjegykészlet kevés, miért 
is kérjük a n. é. közönséget, hogy 
a szerencse számokra szóló meg
rendeléseket póstafordultával szives 
kedjenek beküldeni Bonkő Bank 
Részvénytárságának, Budapest, An- 
drássy-ut 60.

Egy. esetleg két Ügyes

elárusító leány
fe lvétetik  — B E H Y  N A  
T E S T V É R E K  Üzletébe

jYíai távirataink.
A  m iniszterelnökség satjtöoszé lyán ak h ivata los  

közlései.

Nagy győzelem az olaszok felett.
Budapest, máj. 8.
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egy részé t h a ta lm a s  a k n a ro b b a n á s  e lp u sz
títo tta , m ik ö zb e n  a z  o la szo k  n a g y  vesztesé
geket szenvedtek.

A  M o n té  S a n  M ichele  é sza k i le jtő ién  
c sa p a ta in k  e lfo g la ltá k  az ellenség egy  k i s  
tá m a szp o n tjá t.

R e p ü lő in k  a  C h io p ris  m e lle tti ellenséges  
tá b o rra  (K o rm o m tó l d é ln y u g tá r a )  n a g y 
s z á m ú  bom bá t d ob tak .

A  tiv o li k e le ti a rc v o n a l több s za k a szá n  
és R iv á n á l élénkebb á g y u h a rc ra  k e r ü l t  a  
sor.

H Ö F E R  a ltá b o rn a g y ,
a vezérkari fonók helyettese.

Német sikerek a nyugati fronton
Berlin, máj. 8.

A nagy főhadiszállásról hivatalosan jelentik :

Nyugati hadszíntér:
Az utolsó napokban a Maas balpartján, főként 

vitéz pomerániaiak által nagy nehézségek közepette, de 
mérsékelt veszteségek mellett végrehajtott hadműveletek 
sikerrel jártak. Az ellenség legmakacsabb védekezése és 
bősz ellentámadásai dacára a 304-es számú magaslat 
északi lejtőjén levő egész árokrendszert elfoglaltuk és 
vonalunkat egészen magára a magaslatra toltuk előre.

Az ellenség rendkívül súlyos véres veszteségeket 
szenvedett, úgy hogy sebesületlen foglyokban már csak 
40 tiszt és 1200 főnyi legénység jutott kezünkre. A 
Mórt Hőmmé nyugati lejtőjén levő állásaink ellen erőink 
megosztása végett intézett előtörései alkalmával is 
súlyosabb veszteségei mellett mindenütt visszavertük az 
ellenséget.

A keleti parton a Thiaumont major mindkét 
oldalán elkeseredett harcok fejlődtek, amelyekben az 
ellenség a majortól keletre csapatainkkal szemben 
egyebek között négereket vetett a küzdelembe. Az 
ellenség támadása összeomlott, 300 emberét elfogtuk.
A vázolt harcok alkalmával további friss francia csa
patok harcbavetését állapítottuk meg. Az ellenség eszerint 
a Maas területen, ha a teljes kiegészítésük után másod
szor tüzbevitt csapatrészeket is beszámítjuk, 51 hadosztályt 
használt fel, vagyis bőven a kétszeresét a mi oldalunkon 
— a támadók oldalán — eddig harcba vitt csapatoknak.

A többi arcvonalról sikeres járőr harcokon kivül, 
aminők Thiepval és Fliery környékén folytak le, nincs 
különösebb jelenteni való.

Két francia kétfedelű a Cote de Froid Térré felett 
lefolyt légi harc után égve lezuhant.

Keleti és Balkán hadszíntér:

p ile ln s  szJrkesz tö : Landesmann M iksa
Sátoraljaújhelyt. A helyzet általában változatlan.

N yo m a to tt Landesmann M iksa  és Társa  könyvnyom dájában Sátora ljaú jhe ly.
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