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Hadikölcsönt
miért kell jegyeznünk ez a kér
dés több Ízben lelvető Jött a . hú 
ború során, de cddigelé még egy 
Ízben sem volt oly életbevágóan 
nagy jelentősége, mint a most 
nyilvános aláírásra bocsátott ha 
todik hadikölcsönnel, midőn az 
ország létéért vívott nehez küz
delmünknek minden jel szerint 
döntő fordulatához érkeztünk. Épp 
azért nem ismételhetjük elégszer 
hogy a nemzet minden tagjának 
milyen fontos érdeke íüződik ah 
hoz, hogy ez a gazdasági erő
próba az ország ellenálló képes
ségéről tegyen újabb fényes bi
zonyságot.

Az ép testben ép lélek igaz
sága megáll az állammal szem
ben is. Mert hiszen virágzó me
zőgazdasági, ipari, kereskedelmi 
élet, minden irányú fejlődés, gaz
dagodás csak abban az államban 
képzelhető, a melynek politikai 
élete íüggetlen gazdasági ereje 
csorbítatlan s minden cseleke
dete felett önállóan rendelkezik. 
Es eiiensegeink ettől a szabad 
cselekvő képességtől akarnak 
bennünket' megfosztani, Ha tehát 
kötelességünk volt e törekvő nek 
eddig is minden erőnkkel ellene 
szegülni, mennyivel inkább meg 
kell ezt tennünk most, amikor a 
végső győzelem már csak kitar
tásunkon inu'ik. Hát kinek nem 
szorul ökölbe a keze és ki riadna 
vissza a legnagyobb áldozattól 
is arra a gondolatra, hogy ezer 
éves hazánkat szétdarabolják s 
hitvány nációknak dobják oda 
jutalmul ? vjnm agi ellen, de még 
inkább a jövendő nemzedék el
len megbocsáthatatlan vétket kö
vetne el az, aki hazáját e nehéz 
órákban cserben hagyná.

Jól gondoljuk, meg, hogy a 
hadiköicsönbe fektetett minden 
fillér egy-egy láncszem az éle
tünket védő acélvértezeihez és 
amellett a hadiküicsönre teljesí
tett minden jogyzés egy-egy 
tégla a békének épülőfélben levő 
templomához.

Mert amily mértékben nő a 
jegyzések összege, ugyanolyan 
arányban csökken ellenségeink
nek erőink széthullásába vetett 
balga reménye s fokozódik a 
kölcsönös megértés lehetősége.

M ind en ki jeg y ezze? ?  
h a d ik ö lc s ö n t !

Uralkodik a cseléöinség.
Riport egy cseléd- 
elhelyezőintézetben.

Mo3t rolt május lö-ike, a osu- 
lédvaltozások napja, amikor szó 
gödrii és kitépni szoktak a cselód 
kisasszonyok — a régi időben, Mert 
ma — nagyon nagy a nyomorúság 
Ujhelyböii obben a tekintetben. Ki
lopni minden két hétbeu sok ese
tednek szokása, olionbon uj csalódét 
arany* rt ss i„eu kapnak a nagysá 
gák. Üresok a „oupringor boltjai.

Azaz, dehogy üresek. Tegnap 
belátogp.ttara ogy eswiédszerző-intó- 
z*Lbe, Te e volt a bolt. Csakhogy 
a rógi alapotoknak, ép a uegativját 
kon: találhattam : a teremben a fal 
mellett nyújtózkodó szófan uem 
cselédek ü t i; varakozó állásponton, 
riuueiu — csupa kalapos nagysága. 
Cseled egyáltalán nem mutatkozott 
u láthatáron. Ív i d •» kot tettem fel 
az intézet tu ajdonosához.

— Mi az oka a ese ódhianyuak ?
— Kérem, most vannak a ta

vaszi munkák a fa uban. A lányok 
lu nyomó része hazamegy, hogy oti, 
kinn S't.itseo a ruezőgaidaaagban. 
Aztán a cselédek közül számosán 
beálltuk gyárukba, az un o'szegődtek 
a városhoz, ui a baráthoz vagy 
más hivatalokban, postán, mint 
kézbesítők nyertek alkalmazást. Egész 
hónapban egy-két leány jelentkezik 
mindössze, igy hónapelejón, vagy 
közepén is aiig néhány, aki igénybe 
veszi a helyszerző intézetet. Pedig 
előjegyzés annyi van, hogy tized- 
részét se tudjuk kielégíteni.

— Mi yenek a bérviszonyok ?
— Egy „miodenesleány “ 36 —4U 

koronán aiui uura is akar szóba ái- 
iuni a háziasszonyokkal. A „kézile- 
any“, aki mar tud főzni is, tud va 
laraiot a „szobaleauv “ 40—44 koro 
uát akar, inig a kinevezett „sza 
kác8tu.“ 50 koronás igényekkel lép 
fel. Legtöbb esetben meg is kapja, 
amit kér, m rt a eseiédtartoti ör
vendenek, ha bármi áron is, de 
ízo'gáióho/i juthaluuk.

Várakoztam kicsit, Eg) szerre 
megBZÜnt az ismerős nagyságán 
ólénk beszélgetése. Egy cseléd top- 
pád  az intézetbe. A sorjábau «!ső 
nagysága öröraittasan ugrott a jö- 
vevéuy elé :

— Hogy hívják ?
— Fekete Mária,
— Hadd lám a könyvét I
A lány átadja a kókt.áblás cse 

lédkönyvót. A nagysága belelapoz. 
Fejót rázza.

r

— Nem valami jó jel. Minde
nütt öt hat napig, bót hétig, másfél 
hónapig szolgált.

— Azért, ha a könyvem rossz, 
éu jó lány vagyok,

— Miért jött el a legutóbbi he
lyéről ?

— Volt három kisasszony a 
háznál. Borzasztó szekántok. Min
dennap minden szobát szétrámo tak 
és összepucoltattak velem.

— Mennyiért jönne ol hozzám ?
— Hány szoba van? Van vixe- 

íés ? Vau gyerek a háznál!
Következeit az alkudozás és 

kérdések ogész matúra-vizsgálati 
sorozata. A nagysága alig győzte a 
tetszetősen csábitó feleleteket adni. 
El nem árulta volna, hogy — dol
gozni is kell majd a cselédeU8k. 
Végre u lány kimondta a szenten 
ciát ;

— Nem nekem való az a hely. 
Nagyon sok u szoba. Inkább haza
megyek.

Es igy tovább.
Mikor fogják már a cselédüket 

is hatóságilag maximálni.

K é s z ü l ő d é s  a  b é k é r e .
Al állam az egyke ellen. 
Agglegények megadóztatása.

A május hó első napjaiban 
ni égj tett országos népszámlálás ada
taiból kitűnik, hogy a polgári féri- 
iakesság száma a nők számához ké
pest óriási mértékben csökkent.

A háború bxfejeztévoi nem lesz 
ugyan ilyen nagy különbség a férfiak 
és nők száma között, de azért mégis 
óriási arányta'anság^fog mutatkozni, 
mert hiszen sok százezer ember hősi 
ha ált halt.

A bajokon majd csak úgy le
het segíteni, hogy gondoskodni keli 
a házasságkötések szaporításáról. 
Nálunk nagyon sokan szinte irtóz
nak a házasságtól, a családalapítás 
magasztos, hazafias kötelességétől. 
Feltüuően kévén a házasságkötések 
számi, araiuek több akadálya van. 
Ez akadályok elhárítása érdekében 
mindent elkövetnek az egyházi 
polgári és katonai hatóságok.

Mi inkább az erkölcsi fölfogás 
raeglaz.u'ásában, a családalapítással 
járó komoly kötelességektől való ir
tózásban, a könnyű gondat'an élet 
kedvelésében látjuk a feltűnően ritka 
házasságok okát. Ez mindenekéin 
erkölcsi és nemzeti szempontból 
veszedelemmel fenyeget 8 esért 
meg kell találni a módot, mely a 
házasságkötések számát növeli.

Elsősorban az egyesek anyagi 
és erkölcsi helyzetének mogjavitá-

sára szükséges intézkedések megté
tele kívánatos. Mint értesülünk, a 
kormány már dolgozik is ezeken.
Törvényjavaslatot dolgozott ki, z 
melynek célja a házasságkötések 
szaporodásának biztosításé. Az any- 
nyira szükséges törvóuyjavzslat 
megkönnyíti a családalapítást, in
tézkedik az anyák védelméről, se
gélyezi a többgyermekes szülőket.

E törvényjavaslatban a kormány 
szembeszáll az egykereoliszerrel s 
úgy tervezi, hogy az egy gyerme
kes szii ők felevagyona az államra 
száll.

A törvényjavaslat az agglegé
nyekre is kitorjeszkedik, akikre ma
gas nőtlenségi adót vet ki a eszel 
jórészt befellegzett az agglegénységi
sivár életnek.

S zín h ázi hét.
(F. B.) Az elmúlt sziniévadok 

legforróbb sikerű darabjai kerültek 
színre az elmúlt színházi héten.

A direkció boszorkányos ügyes
séggel válogatta össze a zsúfolt há
zakat vonzó darabokat nem mél
tatva azonban eléggé a klaszikus ér
tékű darabok megértő publikumát. 
Kelli mfctleiiiil hatott ugyanis az in
telligens közönségre az ünnepnapi 
sziuházbajárók zavaró zajongása 
azoknak unalmat leplező diskurálása 
amely körülménnyel az előzmények 
és több ízben szóvá tett nézőtéri 
botrányok után az igazgatéságnak 
okvetlenül számolnia kellett. Helyte
len volt tehát Molnár Ferenc re
mekét az Ördög öt épen ünnep es
téjén sziurehozni, mert mint a szín
játszó művészeink is észrevehették, 
az egyébként kitűnő előadást rop- 
paut zavarta a kevésbbó érett né
zőtérbeli elemek zajongása. A nép
nek mulattató darab kell, arait meg
ért és nőm egy olyan szellemei 
nagyszerű kompozicioju darab,„arai, 
minden figyelmet leköt és kellő 
elő tanulmányt kíván meg. A jö
vőben tehát művészi érdekeket is 
szem előtt kell a direkoiónak tar
tani és nem szabad irodalmi beesü 
darabokat üonepnapekoz előadásra 
kitűzni.

„Az ördög" csütörtöki előadást 
egyébként a legsikerültebbek közé 
8crosh»tó. Különösen fénypentja volt 
Fodor Oszkár megértő alakítása. A 
művész direktor szerepének legkisebb 
részletét is, kidolgozta és mio- 
den egyes jelenésénél meglátszott tz 
intelligens színész közismert rutinja. 
Megértőén beszélt éz a sziporkázó 
szellemességek böloseletek mind ki- 
tűnőén érvényesültek nagyszerű elő-

„ a p u n k  m a i u i m a  2  o ld a l
t
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adásában. J«lán szerepében Hevessy 
Mariska jeleskedett, a feltől Fa'ussy 
adta kitünően, a fórját Majtóuyi, 
Csássár Kamilla mint Szemtelen 
Biaa isaporitotta sikereit és Csipkés 
Vally Selyem Cinka kis sserepébeu 
oyujtett nagysaerü alakítást.

Pénteken „Izulamith" ki ti lt  
•sínre. A aiufolt háa nem ax e'esé- 
pelt darabnak, fanéra a tavalyi 
•sesen ünnepelt raUvésiuőjónek Al
bert Bőikének köszönhető. Albert 
Bőiké neve már késa siker. Fe 1/pte 
nem esak emlékezés forró seiuházi 
estékre, hanem garanoia a legna
gyobb megelégedéseket kiváló elő
adásokra. A művésznőnek méltán 
hódelója a közöusógüok. Hatalmas 
hangja tisitán fényesebben csengett 
játékbeli művészete a drámai r ez- 
letekben nagyszerűen érvényesül 
Szombatén este Mágnás Miska Mar- 
osájában elevenítette fel pajzán já
tékával felséges énekével a tavalyi 
diadal teljes esték hatalmas sikereit. 
Mindkét estén felejthetetlen ünnep
lésben volt raó tán része, taps vi- 
harbau tomboló éljen riadalomban 
Abigael nehéz szerepét Vida l e 
játszotta. Csodálatos könnytdségii 
remek táneait kiváló énekszámait, 
játékát elismerően jutalmazta a teit 
ház közüusége, bizonyságát adva et 
zei annak is, hogy Albert tíöskével 
együtt Vida Húst is mélyen a sai 
vébe zárta. Falu^sy Istvánt, mint 
Absolont dicséri természetes. Min
dig és minden szerep ' b* n elsőrangú 
A díszes keret méltó kiegéssitői Vá- 
rady, mint Ciogitang, Takács a fő i 
pap, Gulyái, Körner, Báthory, mint 
aéiők. Csipkés Vaily, Komárom) 
llus egyéniségüknek meg nem felelő 
szerepoikbee is remekeltek. Mágnás

Miska repriao nem hozott egyébként 
semmi újat. Aki mb első előadáson 
jó volt az ma is jeleskedett, aki 
nem na meg maradt a régi rossz
nak. Vasárnap oete a Csárdáskirályné, 
hétfon a Névtelen asszony kitűnő 
eladását élveztük.

*

Színházi iroda jelentés*. Kedden
Srularaith az elmúlt héten felele
venített ssidó opera van másodszor 
műsorra tűzve a címszerepben a 
széphangu Koronkay Rózsival. Az 
előadásnak tényleg hangos sikere vo'-t 
s igy természetes az érdeklődés iránta. 
„Vengerkák“, Pásztor Árpád és 
Góth szenzációs drámája szerdán és 
osÜlörtökön vonu be az újhelyi 
színpadra s remélhetően a pestihez 
miért a kassza sikere lesz. Címsze
repben Hevessy Mariskának nyi ik 
afka'ma, bo.’V k'forrett művészeté
vel még közelebb opja ma^ét a kü- 
züus g szeretitébe. Csiszár Kamilla, 
Homokay ts ü u ’yasné részére a 
hülyék küzü. és főleg Mjjfc.-oyi szá 
mára nyílik a kálóm eredeti aiaki- 
lásokra. Pénteken és szombaton a 
legnépszerűbb dalszerzők Zer<*uvitz 
operett ujdousága van snrwu a „Ván- 
dorfecskek‘‘-.irt megelőzi Offertach- 
uak egy bajos ki; optr tt;o a „Varázs 
keriugő“. Vasárnap nípszi mű elő
adást rendez a társulat. A »Toiono és 
azőrö-.• bt csü népies dráma egyetlen 
előadása van soron.

jfcm áldozat,
hanem legjobb tökebejektetés 

a hadikölcsön jegyzései

H Í R E K .

Katóm! előléptetések. őfelsége 
a király a 10-ik honvéd gyalog 
ezred kötelékében hadnagyokká ne
vezte ki Kovalcsik Gvua,  Kelen 
Sándor és kokai Kun Frigyes tarta- 
lékos zászlósokat.

—  Bírósági kinevezések —  áthe
lyezések. A magv. kir. ignzsáfügy- 
miniszter dr. Gots Lajos horaonnai 
járásbirósági jegyzőt hasonló minő 
ségben a sátoraljaújhelyi kir. járás 
bírósághoz helyezte át, mig Nagy 
Gyula kir. törvényazóki dijnokot a 
csákigoibói járásbírósághoz írnokká 
nevezte ki.

—  Uj esillagkereeztet hölgy. A
esáseárnó és királyné őfelsége, ősik- 
szentkirályi és E rasznahorkai gróf 
Andrássy Manódé szül. Cholonitwska 
grófnőnek, a cd lagktrösztes rendet 
mgk agy elmesebben adományozta.

—  Adóügyi biztosi klmvtzés. A 
m. kir. pénzügyminiszter Higany 
F*-reno nyug. körjegyzőt s sátoralja
újhelyi ru. kir. pénzügvigazgatóság- 
hoz ideiglenes minőségű adóügyi 
biztossá nevoate ki.

—  A rom kath egyháztanáce 
iskolaszéke Kino-essy Péter gyógy- 
s er-'szt egyhangú lelkesedéssel világi 
fluökávó választotta, amit most 
Ágoston kassai püspök a megválás* 
totthoz intézett meleghangú átirat
ban is jóváhagyott.

— A Zemplénmegyei Cas'no á« 
Kereskedelmi Kör vasárnap tsriotta 
rendes évi közgyűlését, Szinyey 
Merae István főispán, v. b t. t. el
nöklete alatt. A közgyűlésen további 
három eáztendőre a régi tisz'ikart 
vála-ztották rnjg az egybegyUlt ta
gok ólénk lelkesedése mellett.

—  Elnökválasztás. Az e'ső sátor- 
a jauj! el'i i<r b-tegsegé’vző ecvlet, 
am*ly már 40 év óta jótékonyan 
működik városunkban, f. hó 20-án 
tartóit kőig) ülésén Haas Füiöpöt 
választotta elnötü1.

— Qyörög Józsefet 4 évi 
fegyházra Ítélték. Bizonyára 
olvasóinknak még élénk emléke
zetében van az a nagyarányú 
sikkazztás, amelyet a kincstár ká
rára 14000 korona értékű bélyeg 
eltulajdonítása által Györög József 
adóhivatali főtiszt a helybeli adó
hivatalnál elkövetett. Tettéért 
tegnap vonta a kir. törvényszék, 
Wieland Lsjos Ítélőtáblái biró 
elnöklete alatt, felelősségre. A 
Fejes Ernő és Bodor József tör
vényszéki birákból álló tanács, 
dr. Stépan Sándor ügyész vád és 
dr. Hcllinger Ignác ügyvéd védő 
beszédének meghallgatása után 
Györögöt hivatali sikkasztás bűn
tettében mondta ki bűnösnek és 
4 évi fegyházra Ítélték, amelybe 
az elszenvedett 7 hónapi vizsgálati 
fogságot beszámították. Az ügyész 
az enyhítő szakasz alkalmazása 
miatt, a védő a büntetés enyhítése 
végett íelebbezett.

—  Hadikölcsönjegyzós készpénz 
nélkül. „ Az Anker" é et és járadék
biztosító társaság mai hit dalukra 
felhívjuk 'Olvasóink figyelmét.

—  Kedves meglepetéssel szolgál 
pünkösdre Az Érdakes Újság előfi
zetőinek ás olvadóinak. Hatféle szó
rakoztató ós mu attató társasjátékot 
mállókéi pünkösdi számához, melynek 
borítékján Stékely Bertalan ős Zsra- 
plónyi Tivadar egy egy festménye 
pompázik eredeti színeiben. A szoká
sos gazdag raélyoyoraádu képanyaga 
és sok olvasnivalója Herczeg Ferenc 
regényével bővül, mely külön könyv 
alakjában nz ünnepi szám második 
mellékletét képezi. Á színes borítékkal 
ellátott ünnepi .szám éra melléklet* ivei 
együtt 1 korina, az előfizetők azon
ban minden ráfizetés nélkül kapják 
azt meg.

A készpéoznélkiili hadiköicsönjegyzést
lehetővé teszi

Az „Anker“ hadikölcsönbiztositása.
Célszerű, mert a

V l - i k  m a g y a r  h a d i k ö l c s ö n
biztosítását K 500-tól K 4000-ig formaságok és orvosi vizsgálat nélkül teljes érvénnyel 
az első biztosítási naptól kezdve, háború esetére  is, lehetővé teszi, 

hazafias, mert a hazát a béke gyors létrejöveteléhez segíti, 
rendkivül olcsó, mert a magában alacsony díjköltség a hadikölcsön m agas 

kam atozása  folytán adott készpénzmegtérités levonásával oly csekély, mint ez 
semminemű más biztosításnál nem áll fenn ; kényelmes díjfizetés a k á r  havonként, akár  
heteként, sem bélyeg- sem más illetékek nincsenek.

Közelebbi felvilágosításokkal és ajánlati űrlapokkal szolgál

Az „Anker“ élet- és járadékbiztosító társaság főügynöksége:

R a d ó  Öd ö n ,  Sátoraljaújhely.

Fiirt** r i. rk M lW  Landasmann Miksa Nyomatott Landasmann Miksa és Társa könyvnyomdájában Sátoraljaújhely
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