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Aranyszobra
a nemzeti áldozatkészségnek az 
utolsó hadikölcsön eredménye. 
Mintha kimeríthetetlen forrásból 
táplálkoznék a nemzeti akarat, 
úgy omlott a pénz az állam kasz- 
szája felé, amely a háború ered
ményes továbbfolytatása és re
mélhetőleg befejezése céljaira 
kérte a nemzeti vagyon megaján
lását. A négy hadikölcsön 20 
milliárdot gyűjtött össze, hihe
tetlenül erőteljes próbáját adta 
Magyarország és Ausztria teher
bírásának.

Az összegyűlt milliárdok óri
ási aranyhegye káprázatos lényben 
csillog, bevilágítva az utat, me 
lyen történelmi jövőnk uj lendü
let, uj szárnyalások felé halad. A 
haza szolgálatának kö 2 ös tábo
rába hajtott népek erőfeszítésé
nek eredményei előtt csodálattal 
áll a világ és különösen a ma
gyar nemzet erényeit bámulják, 
amelyek a nagy céloknak és a 
küzdelem eredményeinek teljes 
megértéséről adtak imponáló bi
zonyságot. A nemzet példaképen 
világitó nagy lelki tulajdonságai 
mellett meglepő gazdasági erők
ről is tanu,ágot tett, ami kétség 
telennné és megrendíthetetlenné 
teszi jövőnkbe vetett hitünket.

A nemzet javarésze odaadta 
pénzét az államnak, nem üzletből, 
nem spekulációból, hanem lelke
sedésből, szeretetből. Nem a ka
matok biztató haszna, hanem az 
a tudat nyitotta meg a zsebeket, 
hogy nagyobb, szentebb célra nem 
vehető igénybe a most véres 
tusákban védelmezett polgárság 
anyaga készsége. Ma nem érünk 
még rá a mégtorlás korbácsával 
sújtani azokat, akik nem akarták 
kivenni részüket a vagyon meg 
ajánlásából. Ma a szivünk csor
dultig van szeretettel és becsület 
tel azok iránt, akik részt kértek 
a köteles,ég teljesítéséből. Di
csérni tudunk és akarunk ma 
még, most csak azokat akarjuk 
látni, akik hüség.esek maradtak 
hazájukhoz és megnyitották előtte 
áldozatkészségük kapuit.

Ha csendesebb lesz az idő 
és napfény ragyog majd a ro 
mok lelett, számon kell kérni a 
mulasztóktól, hol voltak a nehéz 
időkben ? A közéletnek e bujká- 
lóktól meg kell tisztulnia. Szavuk 
majd azoknak legyen, akiknek 
szivük is volt, hogy dús vagyo
núikból megfelelően vigyenek a 
nagy oltárhoz, melynek virágait a 
legdrágább nemzeti javakért ömlő 
könnyek csendes patakja öntözi.

jflnörássy gyula gróf
a birtokpolitikái reformról.

—  földet a katonáknak I —
Uj birtokpolitika kérdése joggal 

foglalkoztatja nemcsak püsvöki ka
runkat, hanem vezető politikusainkat 
is. Legutóbb Audrassy Gyula a kö
vetkező uyilatkozatoL tette a reform
javaslatról :

— Két kérdéstől van tulajdon- 
képen szó. Az egyik a visszatérő 
katonáinkról való gondoskodás, a 
másik a szorosan vett birtokpolitikai 
reform ügye. A felvetett probléma 
megoldását illetőleg azokkal tartok, 
akik a parasztosztály erősítését kívá
natosnak ítélik. Szükséges ez a nera- 
zetfentartás nagy célja szempontjá
ból, de ezerfelül is óhajtandó, hogy 
a rosszul kezelt nagy birtokokat 
felváltsa a jobban kezeit kis- és pa
rasztbirtokrendszer. Elvit ázhatatlan 
tény az, hogy vannak nagybirtokok 
amelyeken a rossz gazdálkodás már 
aonyira raegrögzitetté vált, hogy 
kedvező változás uem is remélhető.

— Ebben már meg is adtam a 
feleletet, hogy én a legmelegebben 
rokonszeuvezem azzal a gondolattal, 
hogy a papság és a majorátusok 
igenis adják bérbe földjeiket kisbir
tokosoknak és parasztoknak s barátja 
vagyok annak is, hogy tegyék le
hetővé ennek az osztálynak a tulaj
donszerzést is. Ennek a két társa
dalmi réteguek valódi uagy értékét 
a mostani nagy események fényesen 
bebizonyítják s a po itikai okosság 
és előrelátás is azt diktálja, hogy 
ezen a két osztáson hathatósan se
gíteni kell. ila a háború vitéz ma
gyar harcosaira gondolok, őszintóu 
szólva nem hallgathatom el csodál
kozásomat akkor, amikor azt hallom 
vagy olvasom, hogy „sértő magyar 
katonára, ha a háború utáa földdel 
karják jutalmazni, mert a magyar 
nem angol zsoldos, aki fizetésért 
vagy jutalom reményéért harcok" 
Ha valaki, akkor én tudom méltá
nyolni, hogy a katonáiük hazafias 
kötelességüket teljesitik. De ebből 
uem szabad azt a következtetést le
vonni, hogy mert kötelességüket tel
jesítik, nem kötelességünk róluk 
gondoskodni.

— Épp ellenkezőleg : ha zsol
dosok volnának, egyszerűen kifizet- 
hetoők őket, de éppen mert nem 
azok, mert nem jutalom kedvéért 
teljesítettük kötelességüket, ezért 
erkölcsi kötelesség róluk gondos
kodni. Ez a feladat aunál is inkább 
fennáll, mert a hazafias kötelessóg- 
teijesit nem egyenlően uehezedik az 
egyesekre. Szerintem kétszeres kö- 

I telesség támogatni a hazáért szén- 
; védőkét. Ebből a szempontból indult

ki Prohászka püspök is, amikor sol- 
torinói rokkant vitézek verklijéről 
beszélt.

— Ila megegyezünk a lényeg
ben, következik, a megoldás, ahol 
csak a módozatok okozhatnak ne
hézséget. Nagyon helyeslem azt az 
eszmét, hogy a jó magyar harcosok 
talá!janak elhelyezést a mezőgazda
ságban és pedig nemcsak a rokkan
tak és nemcsak mint tulajdonosok 
is. Természetes, hogy annak nem 
volna értelme, ha boldog-bohlogta- 
latinak földet osztogatnánk : akinek 
más foglalkozása volt a háború előtt, 
anuak téren kell tisztességes meg
élhetést biztosítani.

— Ezt a kérdést összefüggésbe 
lehetne hozni egy másik igen fontos 
problémával, a visszavándorlással. 
Nagyon súlyos és szép nemzeti cé
lok volnának elérhetők, ha az egész 
kérdést szeretettel 6b hozzáértéssel 
fogják meg.

A hetvenéves Apponyi.
Lehetetlen, mert nem szabad 

szó nélkül tovább raeani azon sze 
rencsós esemény mellett, hogy 
Apponyi Albert gróf 70 ik születés
napját erőben, egészségben, úgy 
szellemi, miut fizikai képességeinek 
teljében megérte. Valóbau isteni 
áldás, hogy fáradnatatlan munkábau 
eltöltött ily hosszú élet fizikumát és 
szellemi képességeit meg nem őrölte. 
Csak az önként magára vállalt kö- 
telessógteljesitós, a hazája független
ségének kivívásáért, nemzete anyagi 
helyzetének javításáért, a magyar 
haza és nép felvirágoztatásáért, bol- 
dogitása vágyáért folytatott folytonos, 
lankadatlan, fáradságot nem ismerő 
küzdelem edzette ő t  meg aunyira, 
hogy a politikai küzdelmek mellett 
még a társadalmi mozgalmak minden 
ágában oly derekasan kiveszi részét. 
Valóban bámulatos az a lankadni 
nem tudó energia, mellyel ez a 
íőuri kényelemhez szoktatott gróf 
magas életkorában leküzdi a gyakori 
utazással járó törődőitséget, nélkülözi 
az otthon megszokott kényelmét, 
hogy folytonosan buzdítson, lelkesít
sen most a sebesültek, majd a hadi
foglyok ; itt az özvegyek és árvák, 
ott az anyák és csecsemők érdekében 
és a társadalom ezer és ezer kérdé
sében.

Ezt az Appoyi grófot üdvözöljük 
a sátoraljaújhelyi függetlenségi párt 
nevében és azt kívánjuk, hogy az 
isteni gondviselés még számtalan 
évekig tartsa Őt meg hazánk és 
nemsetünk politikai és társadalmi 
kérdéseinek továbbfejlesztése javára; 
valamiut családja örömére és boldog
ságára jó erőben és egészségben.

Ry.

Hogyan keresnek milliókat
A se r té su z so r a  ellen .

Várjuk az ólősertések árának 
maximálását. Majdnem félhivatalosan 
már meg is van ígérve. A fővárosi 
nagyvágók memorandumban kértek 
az élő sertés árának maximálását. A 
hízott sertésubk mai árát a terme
lési költségek semmikép sem indo
kolják. Az tisztán uzsora, amit né
hány nagybank és nagyhiilaló müvei.

Hogy ezt a hallatlan sertésárat 
a hizlalás költségei semmikép nem 
igazolják, azt e téren nem jártas 
olvasóknak egy kis számtani példá
val beigazoljuk.

A hizlaló vett pl. 1000 darab 
sovány sertést á 70 kgr. élősúllyal 
kilónként 4.50--4.60 koronáért. Szá
mítsunk azonban kilónként ö koro
nát ; akkor neki a 70,000 kgr. so
vány sertés belekerült 420 ezer ko
ronájába. Hogy ezekre darabonként 
mén egy mótermázsa élősúlyt rá
hizlaljon, szüksége van összesen 5000 
mótermázsaa kukoricára. A kukori
cát se számítsuk maximális áron 
(28 50), hanem tegyük fel, hogy csak 
álutakon jutott hozzá 40 koronáért. 
Ez esetben a szükséges kukorica 200 
ezer koronájába került. Üzemi költ
ségekre és elhullásokért vegyünk 
még 70 ezer koronát. Iiykópen min
den kiadási tétéit a valóságban ma
gasabban száraitvé, a 170.000 raé- 
terraázsa összes élősúly belekerül 
420 meg 200 meg 70 anyimint 690 
ezer koronájába.

Viszont az eladási árt számítot
tuk, a hivatalosan jegyzett 7.70 ko
ronával szemben csak 7 koronával, 
akkor is kap 170,000 mm. hízott 
sertésért 1,190,000 koronát. Tiszta 
nyeresége tehát még 500.000 korona, 
vagyis darabonként 500 korona. A 
valóságban azonban tiszta nyeresége 
darabonkint legalább 6—700 koro
nára rúg, sőt még azon felül is. Aki 
ma 10.000 darab sertést hizlal, az 
néhány hónap alatt legalább hat-hét 
milliót nyer.

Ezt a számítást egy sertéshizlaió 
adja, aki szerényebb keretben viszi 
üzletét és bár önérdeke ellen szól, 
mégis azt kérdi, lehet e ily uzsorát 
a fogyasztó közönség és főleg a sze
gény nép bőrére tovább tűrni ?

Kiadó lakás.
A K a z in czy -u tca  44 . s zá m ú  

h á zb a n  egy 4 sz o b á b ó l és  m e llék - 
h e ly iségekbő l á lló  la k á s  1916. év i 
m ájus hó 1 -é tő l b é rb e a d ó .

B ő v . fe lv ilá g o s ítá ssa l szo lg á l

Dr. Kellner Soma,
_____________  ü g y v éd .
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Újhelyi harcos
az olasz offenziváról.
Levél a harcok közepéből.

A* alábbi napon érdekes levél, 
melyet egy ú j h e l y i  kereskedő- 
segéd, ki jelenleg a* olást offenzivá- 
ban vés* részt, itteni fouükéuek 
küldött, jellemző világot vet kato
náink páratlanul lelkes hangulatára, 
raellyol most a leggyülöltebb ellen
ségre, Olaszországra vetették ma
gukat.

Íme az érdekes levél, melynek 
küldőjét Ujhelyben sokan ismerik: 

Kedves Visnyítz Ur!

Végre megtörtént, amit február 
vége óta egyre növekvő idegességgel 
vártunk, megkezdődött az offenziva, 
úgyis ea volt a vágyunk miudig, 
hadd tudják meg ők is, mi az, amikor 
pergő tűzben napokig ki kell tartani, 
de hát ők nem tudták meg, mert még 
órákig sem tartották ki, pedig tudták, 
hogy készül valami, csak azt nem, 
hogy melyik pouton,

tökéletességű Marcsijában. Sokan 
vagyunk, akik ott voltunk a darabnak 
minden előadásán és valjuk meg 
főleg Marcsa „mosogató-lény“ ked
véért. Kedvesen hálálta meg a mű
vésznő által nyújtott élvezetet arany- 
ifjuságunk egy lelkes tagja. Annak 
rendje és módja szerint kiállíttatott 
egy hivatalos cselédkünyvet a mű
vésznő nevére és egy gyönyörűen 
megkonstruált virágállványon fel
adatta a kellemesen meglepődött 
művésznőnknek. Korláth grófék mo
sogató-lánya most már akár el is 
szegődhetnék más gazdához is, de 
olyan jól érzi magát mostani helyén, 
hogy nem kívánkozik innen el. Mi 
pedig bizalommal várjuk a darabra a 
többi zsúfolt házat és a cselédkönyv
höz hasonló ötleteket.

H Í R E K .

— Köszönet. Báró Sennyey Béla 
Öméltósága es neje mai napon 6000 
koronát a hadiárvák részi re és 4000 
koronát az elpusztult zompléuvárme- 
gyei községek céljaira volt szives 
adományozni. Ezen nagylelkű ado
mányért ez utón is leghálásabb kü- 
szünetemet fejezem ki. Sátoralja- 
ujhelyül916. május 24. Sainyei-Merse 
István, főispán.

—  Magánvizsgálatok a fögymná- 
ziumban. A lőgimn. igazgatósága 
közi, hogy a küiöubüzeli vizsgála
tok (a polgári iskolát végzettekkel) 
junius hó 8-án d. e. 9 órakor lesznek, 
a magánvizsgálatok Írásbeli része 
9-óu reggel 8 órakor, szóbeli 10-óu 
(a vidékiekké ) és 18 ón a helybeli
ekkel.

azonban nem alkalmaztatnak abban
az esetben, ha a kivitel Orosz-Len- 
gyelország megszállott területeire 
türtéDik. Végül a vonatkozó kérvé
nyekben a kiszállításra szánt külde- 
ményeinkint külön-külön elkülönítve, 
úgyszintén annak a határvámhiva
talnak a neve, amelyen át azok kül
földre kiszállíttatnak, poutosau fel
tüntetendő és ezenkívül amennyiben 
lehetséges a címzettek neve is meg
adandó.

— A népfelkelők felmentési kér
vényeinek kellékei. A kereskedelmi 
miniszter felkérésére értesíti az Or
szágos Iparegyesület az érdekelteket, 
hogy a most folyamatban levő, 
valamint az augusztus 21-től szeptem
ber 12 ig terjedő időben megtartandó 
népfelkelési pótszeraléken alkalma 
sakuak osztályozott, de polgári fog
lalkozásukban nélkülözhetetlen nép
felkelők tényleges szolgálat alól való 
felmentése dolgában ugyanazok az

elvek, módozatok és határozmányok 
lesznek mérvadók, mint a korábbi 
felmentési ügyekben, azzal az elté
réssel, hogy csakis olyanokat lehet 
felmentésre javaslatba hozni, akik 
legalább 1Ü16. április hó 15-ike óta 
vannak a felmentést megokoló alkal
mazásban. Ismételt figye'.raefitetések 
ellenére még mindig nagy számmal 
érkeznek hiányosan felszerelt fel
mentési kérvények a minisztériumba, 
ami egyrészt a folyamodók saját 
érdekében elkerülendő késedelmet 
okoz, másrészt a személyzet, posta 
és táviró fölösleges megterhelésével 
jár. Ezért a kereskedelemügyi mi
niszter elhatározta, hogy azokat a 
felmentési kérvényeket, amelyhez a 
felmentendők népfelkelési igazolvány i 
lzpj&ikat és az előirt kimutatás pou
tosau kitöltött két-két példányát nem 
csatolják, tárgyalás nélkül fogják 
visszaküldeni.

Újabb győzelmünk Asiago előtt.
Budapest, máj. 29.

Az osztrák-magyar vezérkar je le n ti:

O ro s z  h a d s z ín té r :

N agyobb orosz haderő az utóbbi n a 
pokban megkisérelftev hogy fu tóárkokka l 
és árk ászm llvekke l köze lítse  m eg besz- 
szaráb ia i harcvonalunkat. Ütegeink és 
akn avető in k  tüze az ellenség m unkáját 
m eghiúsította. Egyébként nincs n eveze
tesebb esem ény.

O la s z  h a d s z ín té r :

Mi, akik ismerjük a dolomitokat, 
rettenetes harcokat vártunk, de 
aránylag csekély veszteséggel, játszva 
megyünk előre, ma is erőseu készül
tünk egy igen magas, csaknem raeg- 
raá8*hatatlau hegy megvívására, úgy 
gondoltuk, hogy egy pár fiú bele 
harap a fűbe, nem úgy történt, 
egyszerűen körül zárták és úgyszólván 
veszteség nélkül jutott a kezünkbe, 
a környék legfontesabb hegye, kü
lönben az egész offenziván meglátszik 
a rendkívül pontos előkészítés és 
minden óra-pontossággal ki van szá
mítva.

Legközelebb — Olaszországból 
többet.

Üdvözlöm a főnök urakat
ősziute tisztelettel 

Meskó.

S Z Í N H Á Z .
Albert Bőeke cselédkönyve. A régi, 

a békés idők színházi estéi elevened
nek meg ebben a szezonban. Komjáthy 
óta nem szerettek még úgy színész- 
társaságot, mint Fodor Oszkár kedves 
gárdáját. Igazán sok hálával tartó 
zunk derék sziuészeinkuek, akik 
ha kevés időre is — de el tudják 
feledtetui hábo.us gondjainkat is, 
Közönségünk régen tapasztult érdek 
lődéssel, szeretettel veszi körül színész 
kedvenceit. Legutóbb a Mágnás Miska 
ragyogóan szép előadása adott alkal
mat a következő kedves ötletre. — 
Tudvalévőén minden Mágnás Miska 
előadást teljesen zsúfolt ház tapsol 
végig és gyönyörködi* különösen 
^Albert

— A tokaj-hegyhaljai borok kivi
telének engedelyezése. A Zamplén- 
megyei Gazdasági Egyesület ezen 
nel közhírré teszi, hogy a tn. kir. 
raiuiszterium által több cikk kivite- 
óuek és átvitelének tilalma tárgyá 
bán folyó évi március hu 21-ón 
928 —M. E. szám alatt kiadott ren
deleté 2. § uak e’&ő bekezdése sze- 
riut az elküldési hely szerint tekin
tetbe jövő pénzügyminiszter a fdnli 
tilalom alól a cs. és kir. hadügymi
niszterrel egyetértőig kivételeket 
engedélyezhet. Ezért a tokaj-hegy- 
aljai borvidék szőiőiu ajdonosainak 

kereskedelmének illetőleg a lokaj- 
hegyaljai borok eredményesebb ér 
tókesithetésónek érdekében a tokaj- 
hegyaijai boroknak külföldre való 
kivitele a m. kir. minisztérium előbb 
idézett reudelete 2. § ának első be
kezdése alaptáu az illető felek által 
esetenkint előterjesztendő kérelemre 
egyelőre — a jövőbeni elbírálás te
kintetében minden kötelezettségnek 
kifejezetten való kizárása mellett — 
abban az esetben engedélyezhető, ha 
az illető felek a kivitelből eredő kü - 
földi követelésnek az Osztrák-Ma
gyar Bank rendelkezésre való bo
csátása iráut a nevezett bank bár
mely fő- vagy fiókintézetével meg
egyezést létesítem8 és ha nevezeti 
banknak a megtörtént megállapodá
sokra vonatkozó nyilatkozatát be
mutatják. Megjegyzendő, hofy oly 
esetekben, amolyekbeu az eladás ko 
ronaórtókbou való fizetés ellenében 
történt, a külfö di fizetési eszközök 
megszerzéséhez fűződő fontos érdé 
kekre való tekintettel a kiviteli en 
gedély kiadása inej.tagadtatik. A 
valutánk érdekében szükséges és a 
fentiekben wmritetett korlátozások

A z  A siago  körüli m egeroditett terü le
ten csapataink Roanánál átke ltek  az A sa- 
völgyön, Canovánái visszavetették az e l
lenséget és a  déli és keleti o lda lakon  k i
terjeszkedtek.

Más csapataink a  Monté Interrotto 
erődéinek legyőzése után az Asiagotöl 
északra  fek vő  m agaslatokat vették b ir
tokba. Odább északon a  Monté Zebio, 
Monté Ziugarella  és a  Corno di Cam pol 
Bianco keze ink közt van.

A  felső Posina-vöigyben az o laszokat 
s z í v ó s  Harc után elűzték Bettaletől nyu
gatra és délre fek vő  á llásaikból.

D élkeleti h a d sz ín té r :

Csend uralkodik.

I IO F É R  a ltá b o rn a g y ,
a vezérkari fonók helyettese.

m  fit
H Elsőrendű mayunga jp

1 RAFFIÁT i
1  100 kg.-ként K. 6 7 0 kisebb 100 kg.-on g  

aluli tételeket kg.-ként K. 7 — árban g  
azonnal szállít a Zempléni Takarékpénztár r. t. p  

áruosztálya, Jlagytnihály, (Zemplén megye).

m

m
m

Felelős szerkesztő: Landesmann Miksa Nyomatott Landesmann Miksa és Társa könyvnyomdájában Sátoraljaújhely.
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