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Egy éve már, hogy Olasz
ország kormánya a szerződéses 
szövetség leghitványabb megsze
gésével ellenségeink közé állt. 
Páris tombolt, az óriás London 
ujjongott örömében. A hitszegő 
olasszal együtt azt hitte minden 
ellenségünk, hogy mivel Romá
niának az ántánthoz való csatla
kozása csak idő kérdése, az Ein 
kreisung tökéletessé vált s mi és 
a németek igy rövidesen eléne
kelhetjük a hattyúdalunkat, fui- 
mus Troies. Az olasz lelkesedés 
nem ismert határt. Itália kormá
nya bebizonyította a népnek, hogy 
ha Olaszország megszegte volna 
is a szerződést, ez önmaga iránt 
való parancsoló kötelessége lett 
volna a haza szent önzése; de 
tulajdonképen nem is az olaszok 
voltak a hitszegők, hanem mi, 
Ausztria és Magyarország D'An 
nunzio szavalt, a zengő olasz 
nyelv zengetésében felülmúlta 
önmagát s a fajnál patétikusabb 
latin faj pátoszával szónokolta, 
hogy Itália ne legyen többé né
met nászutasok szép kilátásos 
nagy vendégfogadója, ne legyen 
cifra festett kép barbár idegenek 
csodájára, hanem legyen igazi, 
döntő súlyú nagyhatalom az 
Adria és a Földközi tenger ura.

De mert az igény magában 
nem elegendő, az olasz nemzet a 
történelme folyamán vajmi sok
szor tanúsított perfidia legmaga
sabb fokán megüzente a hábo
rút. A mi szegény állami létün
ket két-három hónapnál hosszabb 
tartamúra dehogy is taksálták I 
Meg indult Cadorna hatalmas se 
rege, hirdették : csakhogy kényel
mesebb legyen a séta, azért tart 
cl egy-két hónapig a Bécsbe való 
büszke, diadalmas bevonulás. Az 
olasz kard hogy ne billentené az 
ántánt javára a győzelem serpe
nyőjét 1 Az eredmény, a biztos 
zsákmány Olaszországnak ; a déli 
osztrák tartományok, Fiume, Dal
mácia, Albánia és az adriai szige 
tek b maga az Adria.

Elmúlt tizenkét hosszú hónap 
azóta. Az olaszok harcának nincs 
zemmi eredménye s nemcsak 
Bécs esik utólérhetetlen távolra 
nekik a tiroli és a tengermelléki 
szikláktól, de Trient, Trieszt és 
ííörz is.

Matolai Eteléről
Az Orbán polgármester által 

Matolai halál-hírére összehívott ér
tekezleten Kérósty ü ju la  a kegye
let kifejezésének azt a módját aján
lotta elfogadásra, hogy írassa meg a 
képviselőtestület nagy halottunk ki
merítő, jellemzésére és működésére 
részletesen kiterjedő életrajzát.

Máig talán egyhangúlag magunké
vá tettük ezt a szép és kegyeletes in
dítványt. Betűkből állítjuk össze, 
oyomdafőstékkel örökítjük meg ha
lottunk képét — aere perennius, 
Legtanulságosabb módja ez aiemléke
zésnek ; amellett általa az életrajz- 
irodalom is egy nagy magyar em
ber jeliemképővel gazdagodik. A mi 
magyar Piutarchoiuuk úgyis kevés 
ilyen embert vehet sokat pihentetett 
tollára.

Ha pedig az indítványból ha
tárosat lesz, Búza Barnát vagy Kos
suth J in o tt szeretnénk a szerkesztő 
bizottság ólén látni, a bizottságban 
pedig Matolay Ida úrnőt és Szirmay 
Istvánt.

Eunek a bizottságnak a mun
káját rainduyájuukuak támogatnunk 
kell, akik Matolait valamennyire is
mertük, hogy a mü minél teljesebb 
legyeu. Ebből kiiudu.va ón azt 
indítványozom, hogy állandósítsunk 
e lap hasábjaiu egy adat-gyűj
tő „ Matolai Eteléről — rovatot.

Bevezetem mindjárt ezt a ro
vatot pár adalékkal és kérem az ér 
dekiődők minél szélesebb rétegét a 
hozzászólásra. Ebben a rovatban a 
kegyelet fog ünnepet ülni és a há
borúban elgyötört lelkünk fel fog 
üdülni ebben a harmonikus egyéni
ségre való emlékezésben.

*
Egy megjegyzés Matolai nevé

ről. — Ez a név eredetileg „y" ual 
Íródott. A mi Matolaink azonban 
egy.egyetemi mozgalomban — épp 
úgy, mint Jókai is — eldobta az y-t 
és azóta következetesen i-vei irta a 
nevét.

*
Az 1860-as években, mikor az al

kotmány visszaállításának a remé
nyével voltak tele a szivek, Ujhely* 
ben Matolainál tanácskoztak a me
gyei Hsat újításról, Molnár József 
(Béla atyja), Cseley János, 48-as 
alispán és az ó-konzervativ Barthos 
JáDos sokat vitatkozott itt Matolai- 
val együtt az októberi diplomán. A 
restaurálásnál a főjegyző szemé
lyére nézve egyhangúlag Matolay 
Idában állapodtak meg.

<♦
Matolai beszélte, hogy Kozsuthot

Turiuban a Superga-barátzárdában 
akarták temetői a királyi temetőbe.

A
Sokszor mondta Matolai, hogy 

csak azt szeretné megérni, hogy a 
magyar nemzeti bank által kibocsá
tott bankjegyekben vehetné fel a 
nyugdiját.

#
Matolai hagyatékából három 

könyvhöz jutottam: Darwin „The 
origiu ot speoies", Briokwood 
„Election manuai" és Weuksteru 
„The hungariau war"; raindahárom 
sűrűn el van látva Matolai angol 
nyelvű széljegyzeteivel. Külöuösen 
a legutóbbiban egész polémiát foly
tat a különben jóindulatú angol szer
zővel. Így pl. a 16. oldalon a szerző 
némi méltatlanságot tát a nemzeti 
sógi vidékekre nézve abban, hogy 
az 1830-iki országgyűlésen általános 
hivatalos nyelvvé tétetett a magyar. 
Matolai a saéljegyzetben kifejti, hogy 
az országgyűlés abból indult ki, hogy 
a nemzetiségeknek is előnyösebb a 
magyar, jn in t a holt latin nyelv 
használata. — Itt tehát nem olyan 
széljegyzetkről van szó, amilyenről 
Hadik János gróf tett egyszer em
lítést, aki t. i. nagy pénzen vett 
meg árverésen egy könyvet, melyet 
a kikiáltó úgy irt körül, hogy „Deák 
Adalékai Szilágyi Szól jegyzeteivel"; 
— mikor pedig kózbevette a köny
vet, látta, hogy szél jegyzetek csak 
a Lustkaudl-citatumoknái vannak és 
valamennyien zamatos magyar ki- 
szólások ; „Vadszamái 1" „Öregapád!" 
„Pedáns ösör 1“

*
Érdekes volna az életrajz meg

írásával kapcsolatban Matolai meg
jelent és megnem jelent cikkeit is 
összegyűjteni és kiadni.

Ambrózy Ágoston.

Meddig tart a háború?
Mi a bakák véleménye a fronton

Sajátságos jelenség, hogy a troti
lon hevesebbet beszélnek I  bábom
ról, a háború végérái, noint odahaaa, 
vagy akár a hadtápvoualakou. A 
katonák, akik beunállauak a harciá
rokban s akik a háborúnak nemotak 
izgalmait, de borzalmait is a maga 
teljes egészében szenvedik el, más 
lelki életet, más gondolatvilágban 
élnek, mint az, aki a front mögött 
van. Élesebb ez a különbség, mint 
a modern társadalmi oaatályok szét 
válaszadása. Kát idegen világ ke
rült itt egymás mellé. Akiket a sori 
hátra sodort, — még a sebesülteket 
i3, _  tele vannak hirekkel, informá-

cióval, reménnyel, sejtéssel. Mig a 
fronton nincs „jól informált- ember, 
ott mindenki tudja, hagy a másik 
épp oly tájékoaatlan, mint önmaga, 
hogy valamennyien osak egymásba 
fonódó alkotórészei egy szerves gép 
óriásnak, amelynek kormányát úgy 
sem ők irányítják. — Eteknél a 
báaoru már mesterség, a nagy kon
cepciók megítélése épp oly távol 
esik tőlük, mint ahogy a biatositási 
hivatalnok sem törődik i  halálosáéi 
aráuyszámban rejlő termásseti erők 
törvény szerűségével.

Annál jobban érdekelt tehát a 
kérdés, hogy mint vélekednek a raj- 
vonalak lakói a világháborúról.

Mikor lesz béke í Ki a kérdés, 
amely talán legtöbbször hangzik el 
mozt Európa valamennyi oratágában, 
természetesen felmerül a fronton is. 
Dd egymással sohaaam b.szélnek 
erről komolyan a bakák, csak tré- 
fálóanak a ha azt kérdi valaki, hogy 
„meddig tart a háború?" — a zem
pléni honvédektől, körülbelül ilyen 
választ kap ;

— As utolsó nap vége leaa.
— Hogy mikor lest vége ? No 

hát lesz vége ?
— Agyoohajssolták ezt a hábo

rút. Szép csendesen, nyugodtan hát 
évig is eltarthatott volna, de igy 
már nem tart soká.

— Kár volaa már ahbahagyni, 
amikor már olyan jól betanultunk.

A debrecaeni bakák, a hirea 
39-sek meg úgy vélekaduek ugyan
erről a kérdésről;

— Attól függ, hogy mozt med
dig maradunk pihenőn.

— Hisz a mi századunk osak 
most kezdi.

— Ha rám biaták volna, már 
vége lenne.

Ha meg a debreoaeniek régi ri
válisát, a tizes honvédeket kérdezi 
meg valaki, hogy mikor lesa béke,
igy felelnek:

— Majd ba as égési világot le
győztük I

— Amíg élőember lesi a földön, 
most már addig kall verekedői.

— Kinek kell béke ?
Nemkülönben nyilatkoznék a

székesfehérvári honvédek :
— Előbb még Hóméba kell ér

nünk I
— A háború végelgyengülésben 

fog kimúlni.
— Majd ha as oroszt raégegy- 

szer megvertük,
Minek addig a békéről bénáiéi, 

amíg semleges országok vannak?

u p u n k  mai Márna 2 oldal
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s z í n h á z .

f i t  szó a szitunS -előadáso król-
Semmi okuuk nincs rá, hogy 

elhallgassuk, hogy a Fodor-Bzintár- 
■ulat sok kifogástalannak mondható 
dolgot produkál, hogy a* igaagató 
telve van fáradhatatlan igytke- 
le tte l és magában is, a Zikó Iloná
val való páros jeleneteiben is első
rendű erő.

Ne féljünk, hogy ai elismerés ár
talmas. Ha a kritikától nevelő ha
tást várunk, a jól megérdemelt el
ismerést sem siabad kitárni a pe
dagógiai kellékek kőiül. Micsoda 
félsseg Pestaloixi az, amelyiknek 
osak korbácsa van és simogatni nem 
tud. Ai igasi nevelő — mozdulat si
mogató.

De különben ne akarjuuk mi 
nevelni. A mi toliunk se elég erős 
honé; as a publikum se ráérett, 
amelyik a „Fehér felhődből operett 
hangulatban megy haza. Annyi azon
ban bizonyos, hogy a kritika nem 
lehet igaz-ság Ilijén való. A b igazság 
már nemcsak pedagógiai elv, az éra 
bernek — a színésznek is tehát — 
ahhoz való ősjoga bele van kodifi
kálva a lólekbe.

A kritika igazságossága mellett 
belső tartalommal is birjou. Sar- 
cey vagy Alexander kritikája nem 
vesztheti el a hatását, mert még ha 
esetleg elfogult is, magvas. A szí
nész nemcsak az igazságtalanságot, 
hanem az avatatlanságot is észre
veszi ; a nem helyén alkalmazott 
korbáos suhogtatasából hajlandó lesz 
avatatlanságot kiérezni.

Mindezekből az következik, hogy 
igyekezzünk igazságosak lenci, igye 
kéziünk a vidéki színpadon is nem 
színész nyomo.t, hanem emberi lel
ket keresni. A színészek pedig mü- 
vézai ráteimettségük erkölcsi erejé
vel igyekezzenek kicsavarni a szi
gorú kritika kezéből a korbácsot.

A Farkas, Mérföldkövek, Ördög 
(többet alig is láttam a társulatlói) 
— igen jó előadások voltak. Fara
gót a Farkas-ban a Burgsziuház 
Zeschkája utáu is, az Ördögben He
gedűs után is őszintén élvezni lehet. 
Zikó Ilona méltó partnere. Fenyő 
és Császár tehetségesek és a színmű 
együttest összhangzóau egészítik ki.

w

H Í R E K .
—  A főispán a hadlárvákért.

Szinyei-Merse István főispán Matolai 
Ktele temetése alkalmával koszorú 
megváltás címen 50 koronát adoma 
nyozott a hadiárvák javára.

— a  Sátoraljaújhelyi Izr. Nép
konyha-Egyesület f. hó 21-én délután 
4 órakor rendkívüli közgyűlést tart, 
melyre a tagokat ezennel is meg 
hívja.

— Kérelem a gazdákhoz. A „Raf- 
fia“ néven ismert beviteli cikkben 
oly hiány van, hogy annak pótlásá
ról más uton-módon kell gondos 
kodnunk. Mint szőlőkötöcésre alkal
mas anyagot ajánljuk a nedves 
mocsarai helyeken található úgy
nevezett kötősást, mely a filloxera 
előtti időkben általánosan használat
ban volt, továbbá a szalmát, sodronyt 
és a papiros-szalagot, mely utóbbival 
most végeznek beáitatási próbák a

elég jó eredménnyel. Beszerezhető a 
Mezőgazdák Szövetkezeténél és a 
Kereskedelmi Múzeumnál Buda
pesten j de ebből sem lesz elegendő, 
úgy, hogy a szőlősgazdák rá lesznek 
utalva a kötősás használatára. Ezen 
indokból a Zempiénvárraegyei Gaz
dasági Egyesület felkéri a gazdákat, 
hogy ha területükön ezen növény 
uagyobb mennyiségben található fel, 
azt ezidón gondosan kaszáltasBák és 
szőlőkötözésre tartván fel, ebbeli 
készletüket a körülbelüli mennyiség 
megjelölésével a szőlőbirtokossággal 
leendő közlés végett a Gazdasági 
Egyesülethez jelentsék be,

— Révész Imre tánctanár ez utón, 
hívja fel a rá. t. érdeklődők figyelmét, 
hogy a tánctauitást az iskolai tanév 
befejeztével, junius hó 5-én a „Nyul- 
Kert“ helyiségében kezdi meg. Fi 
gytlemre méltó, hogy a nélkülözhe
tetlen testnevelés és illemtan, gyer
meknevelési szempontból igeu szűk 

es.
Egy rokkant katonánk szökevény 

muszkát fogott az újhelyi országúton.
Nagyon érdekes eset történt tegnap
előtt, szerdán délután az ujhely — 
borsii országúton. Két orosz katona 
bandukolt az utón a májusi napsütés
ben s természetesen senkinek sem 
tűnt fel az a menet, hiszen mauapság 
már nagyon megszokottak ország
szerte fogoly muszkák, mindenütt ott 
látni őket. A vőlet en azonban egy 
rokkant, mankón bicegő magyar 
katonával hozta szembe a két oroszt 
s ennek nagyon ismerősök voltak az 
országúton ballagó foglyok. Alaposan 
szemügyre vette őket s felismerte 
bennük annak az orosz fogoly-osztag
nak tagjait, amelyet nemrégiben még 
Rimaszombatban látott. Gyanúsnak 
látszott e őtte a dolog s ezért meg- 
szú kotta es kérdőre vonta az oroszo 
kát, hogy mit csiuátnak itt s hova 
igyekeauek. A két muszka nagy 
zavarba jött s végül is a katona 
faggatására bevallották, hogy ők 
m e g s z ö k t e k  Rimaszotnbatbó 
azóta igy gya!a.-oluak s feltett szán
dékuk volt,, hogy haza térjenek 
uagy távolságon át is. A rokkant 
vitéz erre megadásra szólította fel 
őket, elfogta a két szökevényt, akik 
nem is próbáltak Wd^kezui s bekísérte 
őket Ujhely be, ahol átadta a katonai 
hatóságnak. így esett másodszor 
hadifogságba két muszka az újhelyi 
országúton, még pedig egy rokkant 
vitéznek ügyessége és bátorsága 
révén.

Egy, esetleg Két Ügyes

elárusító leány
felvétetik — B E H Y N  A  
T E S T V É R E K  üzletébe  
Sétoraljau]helyt.

Fele lős szerkesztő : Latidesm amt M iksa

Kiadó lakás.
A Kazinczy-utca 44. számú 

házban egy 4 szobából és mellék 
helyiségekből álló lakás 191. évi 
május hó 1 -étöl bérbeadó.

Bó'v. felvilágosítással szolgál

Dr. Kellner Soma,
ügyvéd

Ufabb győzelem az olaszok fölött.
Budapest, ntáj. 18.

Az osztrák-magyar vezérkar je len ti:

Orosz és Délkeleti hadszíntér:
Nevezetesebb esemény nem történt.

Olasz hadszíntér:
A tengermelléki és a karinthiai harcvonalon a tü

zérségi tevékenységet többnyire köd gátolja. Mon- 
falcontól délkeletre az olaszok ama kísérleteit, hogy a 
legutóbb elveszített állásukat visszanyerjék meghiúsítottuk.

A Coll di Lana területén az ellenség ismételt tá
madása szintén meghiúsultak. Déltirolban csapataink 
Astico és Lenap (a völgy közötti Meggio hegy
hátán elfoglaltak a Lainp völgyön átkelve Platzertől 
Piarra) délkeletre a Castabellát és Moschieritől 
délre a Rúgna tartat és az ellenség több ellentámadá
sát verték vissza. A tegnapi nap folyamán több, mint 
900 újabb foglyot köztük 12 tisztet szállítottunk be és 
18 löveget, valamint 18 gépfegyvert zsákmányoltunk.

Az olasz vezérkar e hónap tizenhatodikéról és 
tizenhetedikéről kelt jelentései azt az állítást tartalmazzák, 
hogy ezekben a harcokban „ijesztő" és borzalmas 
véres veszteségeink voltak. Ezek az állítások, amelyek 
célzata nyilvánvalóan az, hogy a visszavonulás által 
keltett benyomást enyhítsék, önkényesen koholtak. Az 
ellenfél veszteségeit; csak az tudja felbecsülni, ki a 
harctér birtokában marad, az olaszok pedig nincsenek 
abban a helyzetben; mi azonban minden egyes derék 
katonánk véráldozatának legteljesebb értékelése mellett 
is kijelenthetjük, hogy veszteségeink gyalogságunk 
ügyessége tüzérségünk tüzhatásának hatalmas oltalma 
és a vezetőség haditapasztalatai következtében rend
kívül csekélyek.

I1Ö F E B  a ltá b o rn a g y ,
a vezérkari főnök helyettese.

Cserépkályhák, gránit 
és márvány síremlékek 
bizományi raktára

Sátoraljaújhely.
Levélbeni megkeresések 
BEHYNA MI K LÓ S  

czimére küldendők.
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Faárverési hirdetmény.
Gróf Lónyay E lem ér uradalmához tartozó 

erdőségből kikerült és a cserzés után visszamaradt circa 
1000 köbméter gömbölyű tölgyfa (úgynevezett pékfa) 
125 cm. magas rakásokban vasárnap, fo ly ö  évi 
május hé 21-én délelőtt 10 érakor Bodrog- 
olasziban, az uradalmi intézőség irodájában zárt Írásbeli 
ajánlatok utján eladatik.

Vevők tartoznak Írásbeli ajánlataikat postán vagy 
személyesen május hó 21-én délelőtt 10 óráig az intézőség 
kezeihez lepecsételt borítékban letenni.

Vevő tartozik a vételár 20%-át 3 nap alatt biztosíték 
gyanánt lefizetni.

Az eladásra kerülő famennyiség a bodrogolaszii 
Darnó-ban, a vasúti állomástól 3 kilométernyire fekszik.

A versenytárgyalás eredményéről a részvtevők 
irásbelileg lesznek értesítve.

Bodrogolaszi, 1916. május 16.

Az uradalmi intézőség.

N yom aton  Landesmann M iksa  és Társa könyvnyom dájában Sátora ljaú jhe ly.
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