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Ez a világháború sok régi fel
fogást halomra döntött, de a 
mellett sok olyan kiváló ellentétet 
is egy gyékényre terelt, amelyek
nek szolid összeegyeztetésében 
soha sem hittünk volna. Pedig 
megértük volna. Imhol az üzlet 
és a hazafiság, ez a két esküt 
ellenlábas a háború szülte hadi 
kölcsön forgalmában nemcsak, 
hogy a legszebben meglérnek, de 
a legáldásosabban ki is egészítik 
egymást.

A negyedik hadikölcsön most 
nyiivánosságra került tervezetéből 
világos, hogy aki a maga jegyzé
sével részt vesz ebben a műve
letben, az a ma elképzelhető, de 
egyúttal meg is valósítható leg
jobb üzletet csinálja. Viszont 
azonban bizonyos az is, hogy 
amit a jól felfogott üzleti érdek 
követel: jö/edelmezáségénél fogva 
a hadikölcsön minél általánosabb 
fölkarolását, ezt parancsolóan kö
telességünkké teszi a hazafiság is, 
melynek annál hivebben teszünk 
eleget, minél nagyobbra fokozó
dik a hadikölcsön sikerét.

Ami már most a ridegen vett 
üzleti, a hivatalos adatokból meg
állapítható az, hogy az uj hadi
kölcsön feltételei az aláíróknak 
biz t o,itjak mindazokat a nagy 
előnyöket, melyeket a három 
előző nyújtott. A járadék 6 szá
zalékos lesz és 97.20 koronán 
bocsátják ki. A pénztári jegy 5 
és fél százalékot hoz és 92.30 a 
kibocsátási árfolyama. Ezenkívül 
az oszták-magyar bank a minden
kori kamatlábnál ismét egy teljes 
százalékkal magasabb lombárd- 
kölcsönt biztosit ennek a hadi- 
kölcsönnek kötvényei számára is.

Olyan jövedelmezőség ez, a 
hozzáférhetőség annyira megvan 
könnyítve s a kölcsönvevő állam 
akkora abszolút biztonságot kép
visel, hogy nemcsak a háború 
kockáján forgó háború exiszten- 
ciák, de saját maga ellen is meg
bocsáthatatlan bűnt követ el az, 
aki fölösleges pénzével a hadi- 
kölcsönben úgy a nemzet, mint 
jómaga legfontosabb érdekének 
minél láthatósabb támogatására.

Mi a magunk részéről úgy 
látjuk a dolgokat, hogy a ránk 
váró ezt az uj próbát is közmeg- 
dlégedésre fogja az ország kiál- 
lani. Es pedig nem azért, hogy 
jó üzletről is van szó. Azért sem 
csupán, mert a visszafolyt három 
hadikölcsön mind ott lüktet ismét 

életünk ereiben, tehát

van pénzünk, 
ismét, mert 
van szó. Hogy ezért mennyi ál
dozatra vagyunk készek és képe
sek, arról biztatóan tanúskodik az 
a dicsőséges ezerév, mely már 
mögöttünk van, de ez a háború 
is, melyben mulunkhoz ország
világ tanúsága szerint mindmáig 
méltóknak bizonyultunk

De lesz sikerünk izük egy máznak azt, ebben a nehéz [ben az ügyben 
nemzeti jövőnkről időben, hogy fényesen öltözködünk I 

különösen úgy a könyök tájon ar. 
úgynevezett egyebütt.

Hanem ami a kosztkérdést illeti, 
ehhez már igazán gyengének érzem 
magam, hogy megcáfoljalak. Ha 
nem Írtad volna, hogy hitelbe, de 
te őszinteségeddel egészen elron
tottad ezt a tanácsomat. Tanácsol
nám, hogy te is járj vendégségbe, 
így egészen jól ki lehet jönni, de 
beláthatod kérlek, hogy valameny- 
nyien igy nem élhetünk meg közös 
ismerőseink még még talán tolako
dónak is tartanának bennünket. Nem 
ezt igazán nem tanácslom. Tudod 
az embernek egy kicsit kell adni 
valamit a szerénységre is.

Talán fokozatosan el is tudnád 
hagyni az evést. Kezdenéd a húson 
aztán a tésztán, azután főzeléken s 
amikor mindenről el tudnál szokni, 
akkor talán itt lesz a béke és újra 
hozzá kezdenél szokni a mindenhez, 
fokozatosan. Es ha nem lesz itt ak
korára a béke, kérded te egész jo
gosan, akkor ?

Akkor kérdést fogsz intézni egy 
nagyobb laphoz, mert mi lapunk 
keretei nem eugedik meg, hogy min
den hozzánk intézeti kérdésre beha
tóan és részletesen válaszoljunk.

Szervusz.

JÓ TANÁCSOK
egy kétségbeesett embernek. 

Válasz barátom levelére, 
ami ezreknek is szól.

Hát kérlek szépen, ne haragudj, 
hogy az elkeseredett hangú leve
led nem közlöm, de nem akarom, 
hogyha lehiggadsz és újra átgondo
lod, azt amit pepirra vetettél meg
bánd és holaap engem szidj össze, 
hogy nem volt több eszem és nem 
téptem össze.

Mert látod, ninos is egészen iga 
jsad, legalább is nem mindenben. 
Hogy vettél egy pár cipőt, 60 ko
ronáért és a cipészed kijelentette, 
hogy biz a talp nem sokáig fog 
tartani, hát ez kérlek még nem ha
zaárulás.

Megengedem, hogy kevósbbó 
órezd ki a humort, mint cipészed 
de elvégre, hol vau az megírva, hogy 
neked abból a rongyos 120 korona 
fizetésedből 60 koronát kell cipőre 
áldozuod. Miért nem vettél fatalpu 
szandált? Sokkal olcsóbb és a tal
pát még az unokáid is viselni fog
ják. Ezzel peuzt is takaritsz meg és 
legalább jövendő unokáid is örökség
hez jutnak, mert ahogy ón téged és 
fizetésed ismerlek mást úgyis aligha 
hagyhatsz nekik.

Szörnyen fel vagy háborodva 
kávé ára miatt. De minek izgatod 
magad, ha kávézni akarsz ? Bizd azt 
a kávéra, hiszen azért iszod, hogy 
izgasson 1 Vagy ha már izgatod ma 
gad, akkor miért nem iszol árpaká- 
vét, hiszen ez sokkal olcsóbb és 
nem izgat.

Különben ón elárulok neked egy 
titkot, hihetetlennek tartod, pedig 
i;az : nem is muszáj kávézni 1

Határozottan ismerek embere 
két, akik nem kávéztak és sokáig 
éltek, sőt még most is élnek, hidd 
el, sokan, akik nem kávét, de 
paprikás kenyeret sült krumplit, 
vagy savanyu paprikát kávéznak 
reggel.

Hogy ruhát, amire okvetlen 
szükséged vau, már nem bírsz csi
náltatni, hát erre már azt kell mon< 
dánom, vagyunk, igy pajtásom, töb
ben is. Hanem vigasztaljon az tu
dat, hogy tudat, hogy többen is ko
pottat hordunk az idén, Majd elnéz-

magyar kormány
már tartott tanácskozást és Berlin
ben úgy tudják, hogy az itt hozott 
döntés a reform életbeléptetését már 
el is határozta. Most a bolgár és a 
török vasutak hasonló intézkedésére 
nézve fognak megállapodni. Romá
niával pedig szintén külön diplomá
ciai tárgyalást kezdenek. A reform- 
világító anyaggal való takarékosko
dás a célja, azonkívül, hogy az em
bereket a korai felkeléshez s a ko
rai lefekvéshez szoktatja. Német tu
dósok szerint ez az egy órai vilá
gitó anyagban 80 millió márka meg 
takarítást jelent Németországra s 
56 milliót a monarchiára nézve.

€Utbelép az uj időbeosztás 
Magyarországon.

A magyar kormány képviselője, 
H o r v á t h  Károly minisatori ta
nácsos, aki résztvett Berlinben az 
időreformra vonatkozó tanácskozáson 
elvileg hozzájárult az időreformhoz 
való csatlakozásához. A tanácsko
záson Németország képviselóje elő
adta, hogy a reformot április 30-án 
éjjel 11 órakor léptetik életbe az
zal, hogy ebben az időpontban az 
időpontban az órákat 12-re fogjak 
igazítani. Viszont október 1-ón éjjel
I órakor az órákat 12 órára igazí
tják vissza s ezzel újból a mostaoi 
időbeosztás jut érvényre. A reform, 
amelynek a végrehajtását tehát már 
elfogadtál!, úgy, fog nálunk végbe 
menői, hogy a kérdéses .nap éjjelén
II órakor minden rendes szemóly- 
és tebervonatnak az állomások va
lamelyikén kell .majd tartózkodnia, 
ott a 12 órát megvárni. Külön vo
natot vagy nem rendes tehervonatot 
nem fognak indítani s az indított 
rendes vonatok az uj időbeosztással 
szembeosztá.sal szemben egy órai 
tényleges késéssel fognak közleked
ni. A május elsejei menetrendet pe
dig csak 2-án léptetik életbe. A 
Balkán-vonatok Belgrádtól Berlinig 
egy órai késéssel fognak járni. Eb

Lapunk m ai szam a 2 o ldal

S Z Í N H Á Z .
Nagysikerű előadások az újhelyi 

színházban. Amit reméltünk, az ha
marosan bekövetkezett, a szezon már
is lendületet vett 3 a szombati és 
vasárnapi esték már az újhelyi szín
ház legforróbb, legdiadalmasabb 
estéire emlékeztettek. Szombaton a 
„Vagy ő, vagy senki“-t, Eyssler 
kedves zenéjü operettjét mutatta be 

társulat s megállapíthatjuk, hogy 
az aránylag még sláger-számba nem 
is menő darabnak a társulat művészi 
előadásában olyan sikere volt, aminőt 

újhelyi színházban régen, — a 
Komjáthy és Palásthy szezonjai óta 
— alig láttunk. Szombaton még 
voltak a nézőtérnek hiányai, vasár
nap már a megismételt előadést 
zsúfolt ház tapsolta végig. Általános 
volt a vélemény, hogy ez a kitűnő 
gárda a legmesszebbmenő támogatást 
megérdemli s hisszük, hogy a szezon 
most már nem is fog ellankadni s 
végig oly harmóoikusan fog lezaj
lani, mint a szombati és vasárnapi 
esték.

A szereplők közül különösen 
tetszett K r ó m e r  Jenő nagyszerű 
alakítása, akinek egészséges humor
tól duzzadó „csata- és cégfestője" 
vezette a darabot s folytonos derült
ségben tartotta a közönséget. Nyílt 
szivü tapsok bizonyították, hogy ai 
újhelyi közönség is rövid idő alatt 
kedvencéül választotta ezt a kitűnő 
művészt. Nagyon szerencsésen mu
tatkozott be a női főszerepben 
T e r c s á n j i  Viki, a társulat 
szubrettje. Kellemes, bájos, színpadi 
jelenség, kedvesen játszik és énekel. 
A közönség rögtön szeretőbe fogadta 
és melegen ünnepelte. P a l u s s y  
István gyönyörű hangja ezúttal is 
általános elismerésre talált. Jók 
voltak S z e n d r ő Gyula, R é v é s z  
Böske s a kisebb szereplők is, — de 
különösen kedves volt a közönségnek 
az az összjáték, rend, gördülékeny- 
ség, rendes diszletezés stb., melyet



31. szám (2) FELSOMAGYARORSZAGI HÍRLAP Kedd, április 18.

(■ újhelyi színpadon oly tokáig 
nélkülöztünk. A n d o r  Ztiginond 
karnagy, — rövid ittmüködése 
m aik  dacára, hogy a lene tekinte
tében egyelőre oly mostoha visaonyok 
kötött van a társulat, — beigazolta, 
hogy méltán tartják a legtehetsége
sebb fiatal magyar karmesternek. 
Igazán nagy tehetségű raíivész, akinek 
a társulat kiváld 
oroszlánrésze van.

A legközelebbi napok műsora. A 
nagy hét nehéa feladat elé állítja a 
sainházat, hogy műsorával a közönség 
érdeklődését e napokban is felkeltse. 
Épen ezért a társulat e napokban 
csupa különleges érdekességgel ked
veskedik a köaönségnek. Ma a Farkas 
megy, Molnár Ferenc legpompásabb 
darabjaj holnap, Bzerdán rendkívül 
pazar műsorral Gabaret lesz j csü
törtökön pedig Lyon-Lea, a szenzá
ciós Bródy-darab, a legnagyobb 
sikerű újdonság kerül bemutatásra.

H Í R E K .
— Kitüntetés. Ujhely városban 

széles körökben kelt szimpátbiát 
egy köztiszteletben álló polgártár
sunk, V i l k o v s z k y  Kálmán ki
tüntetése. Vilkovszky a háború kez
dete óta az újhelyi Vörös Kereszt 
egylet szolgálatában teljesít nagyon 
értékes katonai szolgálatot s e mi
nőségben kapott most jól megér
demelt jutalmat: a Vörös Kereszt 
nagy ‘ fiüh't'1 ‘érmét a hadiókit- 
ménynyel.

— Árvíz Zemplénben. Az abnor- 
mis idő, a már ismét napok óta tartó 
esőaés újból árvizveszedelmel zúdí
tott vármegyénkre. A megye szá
mos helyéről jelentés érkezett a 
Bodrog nagymérvű áradásáról, mely 
nemcsak a földekben, de egyes hely
ségekben is sok kárt tett. Mint 
értesülünk, különösen nagy árvíz 
volt Bodrogvécsen, de még számos 
más közeli községben. A Ronyva 
is kiáradt s Ujhelyt is fenyegette a 
voszedelem, — a cigányok telepét 
már el is öntötte a víz s a kis állo
másnál is kiáradt, szerencsére azon
ban a vízállás még nem érte el a 
tavalyi és tavalyelőtti veszedelmes 
magasságott s remény van rá, hogy 
ezúttal nem fog az árvíz oly nagy 
károkat okozni.

— Városi számvevőválasz
tás előtt. Mint értesülünk, a 
képviselőtestület e hó 26-án dél
után fog összeülni, hogy véglegesen 
betöltse a Szőllősi Sándor nyug
díjaztatása folytán már vagy két 
évvel ezelőtt megüresedett szám
vevői állást. Hir szerint több 
pályázó lesz, komoly esélye azon. 
bán, — ha a képviselőtestületi 
tagok, amint remélhető is, minden 
mellék tekintet félretételével csak 
a város érdekét s a becsületesen 
kiérdemelt elsőbbségi igényt tart 
jják szem előtt, — csupán az állás 
jelenlegi betöltőjének : Ldnczi 
Aladárnak lehet, aki 3 évi mun
kásságával mindenképen rászolgált 
arra, hogy a képviselőtestület 
napirendre ne térjen e hosszú 
munkássága felett. Lánczi, ki az 
alszámvevő felfüggesztése folytán 
ennek helyetteseként lett meg. 
választva, Szőllősi Sándor nyug
díjazása óta önállóan vezette 
számvevőséget s kétszeres munka- 
körét oly eredménnyel látta el.

hogy azóta e htvatal működése 
ellen semmi kifogás nem merült 
fel. De mellette szól az is, hogy 
ő évek óta egész munkásságát 
abban a reményben szentelte a 
számvevőségnek, hogy ezt a kép 
viselőtestület a végleges betöltés
nél honorálni lógja és igy ő 
pályafutását a város szolgálatában 
óhajtotta megalapítani, mig a 
többi jelöltek oly hivatalokat töl
tenek be az államnál stb„ hol 
előrehaladásuk úgy is biztosítva 
van.

—  Névmagyarosítás. Fritdmann 
Mór a Kér. Munkásbiztositó Pénztár 
hivatalnoka nevét belügyminiszteri 
engedéllyel Fenyő-re változtatta.

—  A háborús pótlékot nem lehet 
lefoglalni. A hivatalos lap mai száma 
rendeletet közöl arról, hogy a köz- 
szolgálatban, vagy magánalkalmaz
tatásban lévő egyének járandóságá
nak azt a részét, amelyet a háború 
következtében a rendes járandóságo
kon felül bárminő elnevezés alatt 
élveznek, semmi körülmények között 
nem lehet végrehajtás alá venni.

—  Április 24-én viszik sl a ha
rangokat. Mint ismeretes, a hadve
zetőség a harangok egyrészét hadi
célokra igénybevételnek jelentette 
ki és ennek megfelelően az egyhá
zak harangjaikat hadicélokra fel is 
ajánlották. Miklósy István hajdudo- 
rogi püspök most kibocsátott körle
velében értesíti az egyházmegye pap

át, hogy a harangok átvétele e
hó 24. körül fog megesni és arra 
vonatkozóan az előzetes intézkedé
seket tegyék meg.

—  Zongora-hangolas. Wertheimer 
Károly zongora hangoló és készítő 
Budapestről Ujhelybe érkezett. Han
gol, javit, tisztit lelkiismeretesen és 
szakértelemmel helyben, úgy mint 
vidéken, Ssives előjegyzéseket el
fogad kiadóhivatalunk.

Félix-fürdő
Nagyvárad mellett.

Téli és nyári gyógyhely.
Csűz, köszvény, ischiás, izzadmányok és 
női betegségek ellen, legjobban javalva. 
— Uj bérlő. — Uj berendezéssel és 

villanyvilágítással.

Csereladás.
A rudabányácskai erdőmben 

mintegy ezer méter eladó, fával 
együtt.

Ajánlatok F íy  Ödön Pécs, 
Siklósi-u. 21. cimzendők.

Felelős szerkesztő: Landesmarui Miksa
' /

Kiadó lakás.
A Kazinczy-utca 44. számú 

házban egy 4 szobából e's mellék- 
helyise'gekbő! álló lakás 1916. évi 
május hő 1-^től bérbeadó.

Bó'v. felvilágosítással szolgál

Dr. Kellner Soma,
ügyvéd.

Jtfai tá v ir a ta in k .
m iniszterelnökség satjtéoszé lyának h ivatalos  

közlésal.

Budapest, ápr. 17.

Az osztrák-magyar vezérkar jelenti:

Orosz hadszíntér:

A  F első -Szere th  m e n té n  tá b o r i ő r 
s e in k  egy orosz e lő re törést v issza vertek . 
E gyébkén t n in c s  ú jsá g .

Olasz és Délkeleti hadszíntér;

N in cs  kü lö n ö seb b  esem ény.

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

Berlin, ápr. 17.

A nagy főhadiszállásról hivatalosan jelentik :

Nyugati hadszíntér:

A  harcvonalon nem  történt kü lö 
nösebb jelentőségű esem ény.

F landriában Pervise v id ékén  védő-  
égyuink közvetlenül a  b e lg a  v o n a la k  
m ögött leszedtek egy e llenséges re
pülőgépet, a m elyet tüzérségünk e l
pusztított. Berthold  fő h ad n ag y  Perro- 

netöl északnyu gatra  im m ár a z  ö töd ik  
ellenséges repü lőgépet lőtte le t  egy  
ango l kétfedelűt. A  repülőgép vezetője  

m eghalt, m egfigyelője sú lyosan  m eg
s e b e s ít .

Keleti hadszíntér:

A z  o roszok a dünaburgi h ídfőben  
élénkebb tevéken ységet fejtenek ki.

Balkán hadszíntér:

Sem m i újság. 0

Nyomatott Landesmann Miksa és Társa könyvnyomdájában Sátoraljaújhely.
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