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Sir a munkapárt
Az öröm mámoros hangjába 

tompán belavegyül a sirók zo
kogása. Az örök életűnek képzelt 
kormány váratlan és meglepe- 
tésszerü bukása az ország közvé
leményében megnyugvást keltott, 
mórt mindnyájan tudtuk, hogy 
Tisza hatalmas ereje végsőkig 
ellent fog állani az ország dómok 
ratikus irányú fejlődésének. T e 
hetsége nem abban az irányban 
fojtott ki tevékenységet, mely 
iránytól egy nagyobb lendületű 
gazdasági, ipari, kulturális és szo
ciális előretörés és megerősödés 
lett volna várható s igy le kel
lett dönteni azt a bálványt, me
lyet — elhisszük — mtggyőző- 
désa önmagának, szuggesztiv ereje 
pedig a munkapárt egy részének 
felállított.

A munkapártiak már-már a 
felhők magasságába képzelték 
magukat, mert érezték a meré
szen magasbatörő sasnak, Tiszá
nak védőszárnyait. S most — ? — 
most egy hirtelen zuhanás hihe
tetlenül kellemetlen érzése szo
rongatja őket. A befejezett tényt 
is lehetetlennek tartják. Azt hit
ték, hogy ő tartja a vállán az 
ország te tét, ha tehát őt hely
zetéből megmozdítják, vagy pláne 
ledöntik, összeomlik a haza. Tud 
niillik munkapárti polgártársaink! 
a haza fogalma alatt mindig a

1 munkapártot értotték. E tekintet- 
!ben Uhtt, hogy igizuk is volt. 
Mert a munkapárt egy politikai 
konglomerátum, amelynek a min
dent ragasztó és összetartó szin- 
detikontjk Tisza István volt.

Mi lesz most? Megnyugtatá
sul mogmondjuk, hogy bizony sok 
minden nem lesz, ami volt és sok 
minden meg lesz, ami eddig nem 
volt.

Hát mi is volt eddig ? Eddig 
korlátok közé szorított népjogok 
voltak. A polgártól sok mindent, 
megköveteltek, amig megadták 
neki a legprimitívebb, de egy
ben legkomolyabban s/.ámbava- 
endŐ jogát, a szavazati jogot. A 
polgár kitűnő adóli/.ető volt, -a 
a kötelességeket, meiyeket rárak
tak, nolens-volens viselte, de a 
kötelességek mellől elvették a 
jogát. Ez volt.

Most a népjogok korlátái re- 
csegnek-ropognak. Hangjuk kí
sérteties ijedelmet okozott Tisza 
vakbuzgó hívei körében. Hogyne!

A bálvány maga is megré
mült a táguló korlátok szokatla 
nul éles hangjától. A polgártól 
ezentúl is megkövetelik, hogy 
az állam gépezetébe a maga 
adóolajál öntse be, de a köte
lességekkel szemben tudja majd, 
hogy jogai is vannak, melyekkel 
szabadon élbe'. Ez lesz.

Szabadon élhet a jogával. 
Nagy dolog ez, kérem szépen.

| Mert ez azt jelenti, hogy a szí 
vazatkisajátibizottságok működése

meg fog szűnni, a .választási bőr 
xék becsukhatják a kapu'kit a 
börzianerek nem fognak tudni az 
én, te, ő voksán karesni. A vá- 
lasztásipörköltevők szörnyű nagy 
bánatára a jó ingyen eszem-iszom 
elmarad, mert mit é ra  pénz, pör
költ, pálinka és egyéb szeszes
italok korlátlan kimérése, ha 
meggyőződésemet követve titkon 
adhatom le a szavazatom 1

A választások körül nem la 
hét majd érdemüket szerezni s 
igy természetesen a választások 
Körül szerzett érdemeket megju
talmazni sem lehet. S az érde
meket nem a pártkasszákba szál
lított aranyak súlya, hanem a* 
illetők közéleti szereplésének 
mérve fogja megszerezni.

Most tehát az egész módszer 
megváltozik, mert az utód nem 
lehet folytatója az előd politikai 
hitvallásának, mert e vallásból 
kiderült, hogy c*ak fétisei voltak, 
de alapja nem a tiszta erkölcs, 
hanem az érdekek önösséga volt. 
Az uj miniszterelnöknek uj vallást 
kell hirdetnie és ez uj valláshoz 
uj papok kellenek.

Ezért fáj sokaknak a Tisza 
bukása ezért vegyül az öröm má
moros hangjába a pirók tompa 
zokogása.

Jlem áldozat,
ham m  legjobb tőkebefektetés 

a hadikötcsön jegyzései

Mozgalom
a tőrköly/őző szövetkezet köz
pontjának Sátoraljaújhelybe való 

áthelyezése ériekében.

Klió a történelem raárváDj táb
láira ma ismét az események, a moz
galmak elyan kevés egyikét vésheti 
fel, amely Sátoraljaújhely város fej
lesztésével van ssortsan összefüggve.

A más kárára való indokolatlan 
terjeszkedés olyan helyietet terem
tett ismét, a melyet megváltostatai 
a város polgárságának emiaeus 
érdeke.

Ar. előzmények elég rövidek.
A tokajhegyaljai szőlőbirtoko

sok törkölyfőző szövetkezetit léte- 
siteutík és élve Sáteraljaujhely vá
ros birtokesainak pillanatnyi sem 
törődömségével, a szövetkezet köz
pontját Tokajba, igazgatósági irodá- 
j it Sárospatakra helyezik és a vár
megye közpenjtát teljesen rnellőiik.

Varosunk agilis polgármestere 
dr. Orbán Kálmán átérezve a mel
lőzés okozta káros következmények 
súlyát értekezletre hívja össze a 
város t-ző.őbirtokosait, hegy a szö
vetkéz-tbw való belépés áltai egy 
táborba tömörülve kivívják jegos 

rdokviuket, a Törkölyfőaő Szövet- 
; kezet központjának Sátoraljaújhelybe 
való áthelyezését Az értokes'eten,

£iár—pongyola nélkül.
Kifundáltaa művésznők bosszúja, megírta: 

Lári Fdri.
A tegnapi egyhangú szürke 

pégbe, szint illatot hozott a posta 
egy piciny női kézzel, ulébb kitűnt, 
hogy kezekkel Írott levélke képében. 
A kíváncsiság ördöge megszállotta 
az egész Szerkesztőséget. Lázasan 
szaggatták fel a titkot fedő borí
tékot. amely az alanti szerény kí
vánságokat rejtette magában.

Mi a „Fodor Oizkár" színtár
sulatának alulírott nőtagjai, aki
ket a „Zeropléu* „Liárja" le- 
pougyolázott, közös óhajunk
nak adunk kifejezést, amikor az 
illusztris cikk íróját, csak papí
ron,szintén lepongyeláava óhajt
juk látni.

Ha tehát, a t. Szerkesztőség 
ezzel a kis csemegével szolgál
hat nekünk, úgy előzetesei! is 
végtelen köszönetre kötelez ben
nünket.

Vida 1 us,
Császár CLmilla,
Koroukay Rózsika, 
Komáromy ílus,
Csipkés Vali.*

Megtudtuk mindig érteni a nők 
kíváncsiságát. Kellően bírtuk érté 
kelni azt a nemes igyekezetét, a 
mellyel vetélytársnoik, vagy jó ba 
rátnőik félve őrzött intim titkainak 
minden nüsinszára vi ágoss got igye 
kezűik deríteni és sohasem tartattuk 
uemteíen fegyvernek azt a buzga
lom teljes iparkodást, furfgngot, a 
mellyel kitűzött célúkat elérei óhaj
tottak. Most azonban részben mag
ái! az eszünk,mert valami olyast óhaj
tanak a nyilvánosság magas Ítélő 
széke elé vinni, ami ha nem volna 
előlegei kijelentéssel (csak papi 
ron) kaparolalos ogósvébeu noegdön-

* A névsor nem teljes, hiányzik arról 
a lepongyolázottak sorát megnyitó mű
vésznő. aki bizonyára azért nem szolidáris 
társnőivel, mert fél, hogy esetlegi újabb 
pongyolákban már szám szerint kilókban 
lesz feltüntetve a fogyó kúra plusz ered- 
ménye. Ja az egyéni érdek sem az utolsó.

lené a nők közismert szégyenkezé
sét.

Lepongyo’ázva akarnak látni 
valakit. Nemtelen meztelenségében 
egy olyast, aki Írásaiban nem raél- 
raéltatva a hiúság érzeteit, egy ha
talmas rántással szabadította míg 
Őket, attól, a lepeltől, amely magán 
életük otthonuk intimitásait kellett, 
hogy fedje.

Még kívánságnak is nevetséges. 
Liárfc lepougvolázva, Mintha a férf. 
életének volnának akár rav’yrs ki- 
cni o’yan részletei, amelyek érde
messé tennék őt arra, hogy prude- 
ritásával hatásokat váltson ki. Ln- 
pougyelázva akarnak látni, az élet 
egyszerű keverésmentes natúr szi 
neivel lepingalva egy férfit, akinek 
a sok között az is a bűne, hogy 
igyekezett sok fájó szenvedés tel 
jes sóhajt forró vágyakozást Ic-lep- 
lezésekkel kielégítem. De ha a bű
nözés megtorlását az igazságszolgál
tatás sújtó kezét követelik, ára le
gyen szavuk parancs: meguyiluak 
szemeik és látni fogják Liárt hogy 
is mondjam csak esőköpenyben Szüle

?,a púnk m ai iz im a  4 o lda l

tett, hogy mikor azt a legegyszerűbb 
négy iunereiltn hármas szabály ól 
logaritunaus táblák legitsógévol kiuá- 
raithatjuk. Tehát aa aláírók legidő
sebb tagja?? Ez egy ismeretlen, a 
Liár születési éve a második, az 
első forró színpadi siker napja, a 
harmadik és a művésznőink iránti 
rajongók őrült tömegei szintén, sok 
x a negyedik ismeretlen.[Az egyet
len pozitív adat a 86 oipő bőségük 
és keatyüik 6 száma, tehát aa egyen 
let eredménye szerint Liár nem lehet 
kevesebb Síi szomorú bús eszten
dősnél.

Családi állapoté tavasszal női,
nyáron ogész török pata ősszel há
zasságot igér és télen nem győzi 
ígéretének be nem tartásáréi a höl
gyeit biztosítani Síive van. Nem 
Jókai szerint a homlokán hordja, 
hanem országos vásárokon tükrösen 
a vásári raézeikaláosoiek által árui
tatja. Az mind az ő szive, felismer
hető saját szerzeményű mottójáról.

Ha ég és föld össze szalad.
Te szép kis lány enyém maradié, 

és arról hogy minden héten gmdát 
Öléről._____  ___ _____
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mely pünköld vasárnapján a város- 
hála tanáaitarmébsn volt megtartva, 
ott láttuk képvisaivs üssses »*ol8- 
birtakaaainkat.

Aa ártakaalatat öissehivd pol
gármester ismertette a mosgalom 
célját, kárta aa egybegyűlteket a 
saöretkesetbe való tömegei balé- 
pásra, hagy aaatáo agy aássló alatt 
tömörülve a lagkgsalabbi kösgyülá- 
aaa aa alapsaabaly módosítás és a 
aiüvetkssstt köspaotjáaak áthalya- 
aésa kivihatl lágyán.

Uajd átadta a siót I'.lésliásy 
■odra birtokosnak, a gaidssági egye- 
stilat saólésaati álladójának, aki ráál
lításon mutatta ba sít s í  akusmu ikát, 
amit as slapitók városunk allén 
végestak. Illéshásy ékesen világította 
meg a helyietet, amidón elmondotta, 
hogy dsoára a gaidssági egyesület 
véiaméayének, a siövatkeiet kiváló 
elnöké, Sséehanyi-Weikenitein Er- 
nó gróf minden igyekaaatéuek, 
púassaarüon Tokajba tették a vábalst 
köspontját. Tokajba tették, holott 
Hegyalján Tállya után Sátoralja 
ujhely aa, amely a legnagyobb há
nyadát adja a silióterületia össse- 
génak. U ir Tokajnak fodrajsi fekvési 
is lahatatlanné tessi, hogy a központ 
ott legyen. Nahesen küsalithető meg, 
as oda tengelyen történó fuvarosai 
drága, amivel aa alapítóknak mind 
ssámolnia kellett. As alapsssbályak 
magviltostatása a város és a környék 
ssfilfibirtokosainak érdeke, kövessék 
tehát as elnökié polgármester elő- 
terjesstését.

Dr. Gross Desső birtokos as 
alapssabályok egyes sok kívánni 
Telét maga utáu vonó pontjait birál- 
gatta. Sátoraljaújhely intelligens 
birtokasai és a képviselt össssiőlé 
terület nagysága megköveteli, hogy 
a város birlekoa-kösöusóge as igas- 
gatíságban képviselve legyen.

Több isassfőide álliltassék fel 
és as átvett törkölyt ne súly, de a 
ssokás ssarinti hordóssámra fisessék. 
A financiális ügyek alintésésáben a 
ssabad verseny bistesiitassék, úgyis 
alakittassék egy biiottság, amely a 
várói kívánalmait memorandumba 
foglalva, a gyüláoen sióvá tegye. A 
polgármester indítványára a bizott
ságba, a polgármester elnöklete alatt 
dr. üernyay Bála, dr. Gresa- Dezső, 
Kinesassy Péter ás Uoldorányi Gésa 
birtokosok delegáltattak.

Még néhány felsiólalás után ai 
értekesiet egyhangúlag elhatárolta, 
hagy a törköly főz# szövetkezetbe 
beláp, a legközelebb tartandó közgyü- 
lésen tastületileg résit vési, hogy 
szavalással aa alapssabaiy-módasitas 
keresztül vihető legyen éa hagy a 
szövetkezet központja érdem éa ész 
nerint Sátoraljaújhelybe helyeztes
sék át.

A város szőlőbirtokos kftzönsége 
a mozgalom megindításáért gróf 
Széohinyi-Wolkenstiin Ernőnek és 
elnöklő polgármesternek köszönetét 
fejezi ki.

Szín házi hét.
(R  K .) Botrányos darabok, von

taiéit, rettentő előadások, ásitoaé 
nézőtér, ezek voltak a hét emlékei. 
A társulat egyes mii?észtagjai ipar
kodtak életet balé vinni az előadásba, 
kísérletük atouban megtörött, egy
részt a darab borzasztó vérszegény
ségén, másrészt társaik közönyén. 
A néaőtérro ráfeküdt a bosszúság 
érzete, a harag a vezetőség érthetet
lenül nivótiau műsora iránt és emiatt 
azután nem tudta kellően értékelni 
és jutalmazni Vida 1 u?, Kerookay 
Rizsi, Faiuisy lstváu művészi telje
sítményét a „ V-rázsh«gt',dü“-b‘;u. 
A „Tolouc" ra ebben a raiiliőbeu nem 
ismert reá senki, jobb tehat, ha uem 
is beszólunk erről az előadásról.

A „Náui“-t és a „Hivatalnok- 
leáuy“-t Molnár Aranka vend-g- 
müvészuő felléptével hirdette a szín* 
lap. Epe helyett rózsaszínű tüdőbe 
kel! hogy marisa a Lrilikui az trre 
az alkalomra különösen letompitott 
tollat, hegy a veudágjog védeiiu* 
alatt ál ó vead*g>-n sérelem ue essék. 
Egyet azonban kerteiós nélkül keli 
megállapítanunk,hogy Molnár Arauka 
egy Gtftppet sem énekes színésznő és 
bizony « Náui címszerepet hasonlóan 
vagy jobbau ellátók ötön-tűt au is 
akadtak voiua Ur.-.uuiunk nőtagjai 
között. A helyes uóraet-s kiejtés még 
nem elég jogcím i ye.i karakterű 
szerepek eljátszására. Hasonló kevés 
sikerrel jait bt-mutaikozása a „Hi
vatalnak leány " Magdájában.

Bzomaházy István legjelentősebb 
anyagi fcikerü, regény szérieaének 
meséjéből akart Ráskay Ferenc szín
darabot akart írni. Akart, itt azon

ban megáll minden, mert a torzszüiött 
munka nem egyéb, mint fejeletejére 
állított, kiforgatott indiánmesék, sáu- 
titd hasonlatok, telefonálás, Lopog- 
tatás és negyedórákig tartó, tüdőt 
fullaszté, de semmit sem mondó 
monológok és párbeszédek össze
visszaságául. Ilyen darabben sikert 
még nagyobb művésznő sem érhet 
e!. Molnár Aranka vendégmiivésznő 
ezuital kóivés bizonyságát adta mű
vészetének, arait a rossz darabnak 
tudhatunk be. Játéka uem fejezte ki 
a női becsületében megbántott ke- 
nyérkoreső leány karakterét, a titkolt, 
ra>*jd szabadjára hagyott szerelem 
indu.atait, a jövendő boldogságát a 
bosszút álló f rfitől fóltő nő jelené
sében színtelen volt, hiányzott a 
melegség, a féltés a szavaiból ós 
előadása uem volt egyéb, naiut egy 
kitűnően betanu't szerep recitálása.

Ssintársulatuk helyi tagjai eze
ken a sivár estéken is miudnyájan 
kiérdemelték ambíciójukért elismeré
sünket. Hogy a kösonség ott nem 
hag\ta az előadást, az egyrészt az 
ő érdemük másrészt oka a köteles 
tisztelet a vendég művésznő irá- 
t y bau.

A Ciárdáskirályné, Vengtrkák 
remek előadásait, már sokszor szóvá 
tettük részletes ismétlésbe bocsát
kozni tehát felesleges.

*

Pénteken, ziombaten, vasár
nap a Népopera idei slágere 
„Lavotta" körül színházunkban 
« őször fzioro.

Mindenki
jegyezhet hadikölcsönt.
Kölcsönjegyzés életbiztosítás utján.

A béka vágya tölti el már 
hosszabb idő óta lelkeket. A nyu
godt eredményt Ígérő munka utáu 
vágyódnak a*, emberek, a békés 
csaiadi otthon nyugalmat vívják a 
harctéren levők.

A vérea küzdelmek ezernyi 
szenved se belevágta az emberek 
leikébe a bókevágyat ód ezt most 
mar onnan kiölni nem is lehet, nem 
is szabad. Meg kell osiuálni a bé
két miuél oiőüb, dd ez a béke csak 
győzelmes béke lehet.

Hogy béke lehessen, előbb ösz- 
pse kell Toppantanunk valamennyi

ellenfelein! ft. Meg kell győznünk 
az életünkre, boldoguláruukra törő - 
kot, hogy a magyar katona halait 
osztó fegyverének nem tud ellent- 
állni egyetlen ellenfél sem. Be kell. 
bizonyítanunk, hogy legyőzhetett- 
uek vagyunk a harctéren 4a legyőz- 
hitetlenek vagyunk gazdasági té
ren is.

Katonáink harctéren fegyvere
ink győzhetetlenségérül tesznek ta
núságot. Nekünk itthonraaradottak- 
nak gazdasági téren való győshe- 
tetleoségünkről kell tanúságot tenni. 
A VI. hadikölosön alkalmat ad ne
künk erre.

Minden embernek kötelessége 
hát, hogy részt vegyen a VI. ma
gyar hadikölesöu jegyzésében ere
jéhez mérten. Kötelessége azért, 
hogy bizonyságát adja országunk ki
apadhatatlan gazdasági erejének és 
kötelessége önmagáért, hogy tőké
jét az elérhető legmagasabb kamat 
mellett jövedelmezhesse.

Mód van rá. Soha olyan ked
vező alkalom nem volt hadikölcsön- 
jtgyzésre, mint most. A Magyar Or
szágos Biztosiló intézet életbeiép- 
tette a hadikö.osönbiztosilásL és ez
zel módot adott a legszerényebb 
ueposztálynak. És arra, hogy min
den auyagi megerő totós nélkül je
gyezzen hadikö csont.

A hadikölosön biztosítással aiuu 
bán nem csak csekély havi, vagy 
negyedévi befizetés mellett nemcsak 
megfelelő összegű hadikölcsönt le
het jegyezni, de egyben biztosíthat 
juk katonai szóigilatot teljesítő hoz
zátartozóiak életét K

A jegyzett hadikölcsönt, 15, i'- 
ietvu 20 év utáu a jegyző félnek, 
vagy uetaláni korábbi elha álozásü. 
esetén, halála után azonnal családjá
nak, illetve a kezd-.*méuyezeUuek 
teht-rmentesen kiadják.

A hadikölcsöut jegyző fél az 
első évi biztosítási díjon kívül nem 
tartozik a hadik öle. önre semmiféle 
illetéket, költséget, avagy megta- 
madiutatUnsági pótlékot fi«cini.

A biztosítási díj évi, félévi, ne 
gyedevi, sőt havi résietekben is fi
zethető. Tehát havi 4, 5 koronás 
részietekkel 1000 korona hadikö!- 
osont lehet jegyezni.

A hadikölosön -biztosítás a meg
kötés pillanatától kezdve minden-

Ai idegei épek, eltekintve attól 
•• egy rögeizméjétő , hogy újságíró 
HrrŐl azonban majd oiak Ic.saokik 
lenen. Néhány zuhany, pakkelás 
él negssabadul a kiató geodolatok- 
tól. Teveiamóje legutóbb aa egész 
▼áréit felkavaita. LepeDgyoláaó 
tárcákat követett cl éa boldog volt, 
hegy mindenki csak azt olvasta. 
Sccgény Llar barátom. A vélemé
nyeket te nem hallottad,

Külseje megjelenése elsőrangú. 
Legékesebb biaonyitéka, hogy as 
újhelyi nép urileányoknak azonnal 
megakadt rajta a saerae, amikor ar
ról volt sió. hogy a uőliáditó Pál 
ujságirdt annak idején ki jálssa el. 
A verseny nagy veit, végül is Liár, 
hat hessial könnyen verte Pichler 
Győzőt, aki direkt erre a célra fel
támadt. A ruhái kifogástalanok, 
aaenban, sajnos nem ő varja asokat 
Ninos reá elég idej*. A nők körüli 
elfoglaltsága annyira leköti idejét, 
hogy eaéboi is ritkán jut. Esér be
stéi olyan keveset.

A vasalást azonban a művész
nőinktől jól rusgtanu ts, dj másra 
használja fal.

A nyakkendői direkt költemények 
a legultramodorn bb impressioaist* 
festőink mehetnek hozzá sziukeve- 
rést tanulni, ó.ákat szívesen ad, 
pásztor órákat még nagyobb üröm
mel fogad el. Ebben a tekintetben 
nem ism«r máz irányú edogia.Uá- 
get, tudj*, hogy mivel tartozik az 
emberiségnek Es ha már tartozás 
ról vau szó kötílességsz^rü megunj- 
■ iteui, hogy a bíróság e ott eddi?, 
még mint hitelező soha sem szere
pelt. Nem biaik senkibon, nál« min
déi irányúéi kérésüket fülekre talál. 
Annál jobbau szereti azonban, ha 
ét meghallgatják és ha kiváuságail 
honorálják.

A zene a raindvne. Különö eu 
a mély touusu hegedűket, fagottot, 
oboát imádja. Egyszer hónapokig 
szaladt egy női zenekar után. Amíg 
arról jobb nem beszélni. Utánvé
tellel jött haza, mint minta érték 
nélkül. Még le is bélyegezték.

Imádottaivai szemben gavadér- 
kópüs miudíure ónak, hogy a meg
ígért orgonákat nj*gaaervz«>\ Sza
kadt nadrágok, eldöntött kerítések 
jelzik a teljesig  útját. Az Erzsébet 
királyué-ut réme.

Azt hiszi, hogy minden virág 
neki nyílik és irgalom upyis tekin
tet nélkül a V.„parancsolatra szaba
dítja meg az Erzsébet királyné ut 
lakóit minden orgonától. Expedíciói 
utján hü elmaradhatatlan kísérője 
egy kóbor kuvasz kutya a Búi aki
ről azt hiszi, hogy fajbultorior. E í 
áll őri addig, amíg a gazdája meg
szabadítja a fákat terheiktő!. Ki
rándulásra a késő éjjeli órákat hass 
nálja fel. Valamelyik nap a sötétbon 
betéved szüleinek a házaba és egy 
királyhelmeoi látogatás után egy 
kissé illuminált lévéu merő v é t 
lenségből még a fakadó rózsadom
bokat is leszedte, a fehér orgonáról 
uem is bőszéivé.

Szörnyen takarékos ember. Min
dig talál jogcímet, hogy valahol

roeguísonáltaösák, raogvsoeeraltassak 
A Bulit persze hordja magával. Köz
ismert takarékosságánál csak az ét
vágya híresebb. Két drámai hősuőt, 
három primadouuát tönkre evett és 
mű d a. It-pougyo'á/.ás örve alatt.

A barátait megbecsüli, titkaikat 
megőrzi mind persze pohár söröket. 
Van olyan barótja is, aki miudent 
bevallott a felségének csak hogy a 
L ár ragaszkodó barátságától meg- 
szabsdirjon.

*
Hát édes araavos művésznőim 

ezvk voleának nsgyon nagy kontú
rokban azok a vonások, amelyek" 
feltárása Lizr barátunkat állítólag 
fájdalmasan érinti. Esek volnának 
azok az apró tüsiurások, amelyeket 
a bosszú aranyos fegyvere szúrt és 
melyeket irae papira vetett készsé
ges hódolójuk. A keséiket sokszor 
csókolom . . .

/
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n«mü haH'esttr* kiterjed, nevpze 
ttSdQ a harctéren bokővetkezhütő 
halálesetre is.

Izekutáu nera merjük hinni, 
hogy csak egyetlan ember is akad, 
aki ne jegyezne hadikölcsönt, ö n 
magát gyalázca meg ar, aki a jegy 
zésnek fentebb Ösmertetelt módja 
dacára is félti a garasait aminél 
ellbbi győzelmes béke érdekében 
felajánlani.

H Í R E K .

—  Káténál előléptetés, öfe'sége  
a király dr. Sohweigor Ödön 65 gy. 
ezredbeli segédorroít főorvossá, inig 
fj. Ferercsy Bé!*t tüsérhadnagyot 

Fereoeiy Béla aliburungy fiit az 
15. ttizérezrad főhadnagya/u léptette 
elő.

— Bírósági klnsvszés. As igaz- 
ságügyminisiter Fereaczy Miklós 
varannéi járásbirósági tolekköuyv- 
vezwtőt a sátoraljaújhelyi járás’ iró- 
sághoa telekköuyvvezetővénevezte ki

— A sárospataki máv. vasúti 
állomásnál fontéi személy változás 
tlrtéut, amennyiben Potauyi AUdár 
áilomusfőuöküt áthilyualék Egeibe, 
mig helyére Páos Vilmos ellenőrt ne
vezték ki. Dr. Szladek Zo láu fo
galmazót Teketerebesre helyezték 
át és helyére visszahozták Horkay 
László forgalmi dijuokot,

— Hftlálezás. Tertinizky Gyula 
Zemplónvarmegye alispáni hivatalá
nak irodaigazgatója (52 éves korában, 
hosszas betegeskedő után elhunyt. 
A megboldogult a varmegye közé 
létében élénk szerepet játszott és 
mindönki szerétét ts tiszteletét ki 
érdemelte megnyerő modoráért, igazi 
jóbarati érzelmeiért. A tisztelők so
kasága kisárte el utolsó útjára.

—  Az érettségi vizsgálatok a

helybeli kegyesrendhk vezetése aiatt 
áhó róm. kath. főgimnáziumban na
gyon jó eredménnyel végződtek. 
Nyoioan jelentkeztek érettségire ó-j 
azokból jelesen három, jói egy, né 
gyen pedig egyszerű eredménnyel 
tették le a vizsgálatét.

—  Nsm szabad a rozsvstóst le 
kaszálni. A földmivelósügyi minisz
ter rendelet* szerint azok e len, 
akik a rozsvetóst züidibeu .‘ekas/úl 
jas, amennyiben elharilhatat ao 
■zuRseg esete fon nem forgott, a 
kihágási eljárás hivatalból ásóiméi 
megindítandó.

— Magánvissgálatok a főgimná
ziumban. A főgimnázium igazg t i - 
saga közli, hogy az 1— VII. o**'. 
magántanulók vizsgáltai junius 11, 
12 és 13-án lesznek éspedig 11-én 
Írásbeli vizsgálat, 12 ón a vidéki ta
nú ók szóbeli vizsgálati, 13-án a 
helybelieké.

—  Rskvirálni fogják a vágó mar 
hákat. A vágómarha beszerzése a 
hadrakelt sereg részére Msgyaror- 
szágou mindinkább nehézségekbe 
ütközik. A feltétlenül szükségéé 
mennyiség aránylag nagyobb részét 
Ausztriában kellett beszerezni, mivel 
a megállapított kvóta Magyarorszá
gon megközelítőleg sem voit leszál
lítható. Minthogy ez az állapot a 
hadrakelt sereg feltétlenül szükségei 
élelmezése szempontjából többé fenn 
nem tartható, a cs. és kij. hadügy
minisztérium a m. kir. földmivelós 
ügyi minisztériummal egyetértőlég

— május és junius hav ára — a cs. | 
és kir. hadügymiuisalerium Vágó 
marha Bevásárlási Központjának ma
gasabb bevásárlási árakat engedé
lyezett, amely árak azonban julius 
havától kezdődőleg minden hónap- 
ban rendszeresen lej * bb fognak szál
líttatni. Egyben megállapodás jött 
létre arra nézve is, hogy ha ezen 
magasabb áiak mellett n Magyar- 
országra nézve megállapított kvóta 
a mai szabad vásárl ásai e'őteremt 
ható nem lenne, úgy a m. kir. feld- 
mivelésügyi minisztérium a rendkí
vüli helyzet által indekolt su'yosí 
rendszabályokhoz folyamodói, hogy 
a hadvezttőség szükségletét kény
szereszközök ' igénybevételével biz
tosítsa.

— Zongora vizsgát rendez dr. 
Bródyaé junius 3-áu tanítványaival, 
Széobenyi-Wolkenstein Ernéné gr. 
védnöksége alatt, a vármegyeháza 
nagytermében, a Vörös Kereszt hely
beli fióüja javára. A műsor a kiváló 
tanárnő jelesebb tanítványok és 
ének számaiból van összeállítva.

— Gyufaadó. Megbízható forrás
ból erdő értesülés szerint a kormány 
rövid.időn beiül gyufaadót fog élet 
beléptetni, ez tudvalevőleg Ausztriá
ban és Boszniában mar régebben 
érvén) ben van. Úgy halljuk, hogy 
a gyárak erre vuuatkezólag mar ér 
tesitést kaptak és megtették az elő
készületeket az uj adó életbelépte
tésével kapcsolatban. Az utóbbi idő
ben érezhető gyufahiány ugylálszik 
szintén az uj adó ügyével vau ösz- 
szefüggé&beu, mórt az adó utólugos 
befizetését alighanem elrendelik 
ugyan, a gyarak mégis korlátod 
mennyiségű gyufát adtak el, hogy 
midőu ó.ttbe ép az uj adó. tehetőn g 
min^l kevesebó adómentes ké^zlei 
legyen a detaiiüzletekben.

Szőlősgazdák fig y e lm éb e!
Valódi kenderspárga-hulladék

szőlőkötözésre kiválóan alkalmas 

kilónkint K. 5 80 kapható

F risch m an n  E rn őn él,
Sátoraljaújhely, Kossuth-u. 14.

Száraz dadául
idősebb nőt keres

Szántó Rezsőné
Korompa (Szepes megye).

Eredeti svéd gyártmányú

WIK1NG aratógepeket,
kaszáló, marokrakó és kévekötő gépeket 

szállit a

Jitagyar általános gépgyár R.-T.
Bsdapeat, VI., Váol-ut 141. Telefon 45-15.

Sürgönyeim: „Magobil."
Nagy tartalékrész raktár.

------ a ....... —  - '
M ind en ki j e g y e z z e n  

h a d ik ő lc s ö n t  I

Elaőrangu halcsontot és halcsont nélküli

m r  f ű z ő

lagujabb fajon szerint, valamint különféle 
haikötők, hétegyeneiitők, melltartók atb.

mérték szerint készülnek

L O R B E R  S A R O L T A
főzőtarmében Sátoraljaújhely, Kazinczy-utcza 6. sz.

S.ját káizitményii ké»z fflzdkből nagy raktár,

Javitá.ok é« ti»ztltá»ok pontosan kéiziilnek.

P a l i c s k ő  J á n o s
szobafestő', tapétázó és mázoló.

Első rendű munka a legszebb festőminták és tapetaszerü 
féltésekből a legmodernebb kivitelben.^

FeltUnő újdonságok 1 Legjobb anyagok I
£ak ása . Sátoraljaújhely, Kossuth la jos-u tca  15. szám

Legelegánsabb
kostümök, felöltők, 
blousok, aljak, pon
gyolák és gyermek- 
o o ruhák o o

S z e g ő  S á n d o r
nagyáruházában  S áto raljaú jhe ly , F ő -té r 6.

7TT~..........  ...................... ...... ITF '

S T R A U S Z  L I P O T
a r a n y m ű v a i  é s  é k s z e r é s z  

S Á T O R A L J A Ú J H E L Y .  i- i
Kazinczy-utcza 3 szám (Dubay féle házban).

Elvállal és készít mindennemű arany és 
ékszer javításokat, átalakításokat és uj mun
kákat, legszebb kivitelben és jutányos árban.

r
i
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Magyar Országos Biztositó Intézet Részvénytársaság
Sátoraljaú jh elyi K iren d eltsége

Sátoraljaújhely, Kossuth Lajos-utcza 6. szám.Telefon: 137. Telefon: 137.

Miért köteles minden ember hadikölcsönt jegyezni?
1. A hadikölcsön legjobb eszköz, hogy a háborút 2. A hadikölcsön a legbiztosabb tőkeelhelyezés, mert

győzelmeién befejezzük és ezzel a békét előmozdítsuk azért az állam minden vagyonával, hatalmával szavatol.
3. A hadikölcsön teljesen adómentes és a legmagasabb kamatokat hozza.

Ezért tehát mindenki, aki hazája iránt kötelességet akar teijesiteni, aki elő akarja mozdítani a 
háború győzelmes befejezését, aki megtakarított filléreit biztosan és jól óhajtja gyümölcsöztetni és emellett 
hozzátartozóiról is gondoskodni kíván

kössön feltétlenül hadikölcsön-biztositást.

A hadikölciön-biztositás célja mindenkinek lehetővé tenni, hogy a legcsekélyebb anyagi eszközökkel 
hadikölcsönt jegyezhessen és ezen hazafias kötelessége teljesítése kapcsán egyben családjáról is gondoskodhasson.

Minden egészséges és 18 éven felüli, vagy 55 éven aluli egyén, nemre való tekintet nélkül, hadikölcsön- 
biztositásra felvehető.

K. 500-től K. 4000-ig terjedő összegű biztosítások orvosi vizsgálat nélkül köthetők.
A hadikölciönre vonatkozó befizetések 15 vagy 20 évre felosztott kis részletekben történnak.

A jegyzett hadikölcsön 15 vagy 20 év letelte után vagy m agának a jegyző fél
nek, esetleg korábbi elhalálozása esetén, halála után azonnal családjának, illetve a 
kedvezményezettnek tehermentesen kiadatik.

A biztosítás az első pillanattól kezdve minden halálesetre kiterjed, nevezetesen a harctéren bekövet
kező halál esetére is.

Bélyeg- vagy más mellékköltség, megtámadhatatlansági vagy háborús pótlék nincs.

Teljesített befizetéseit senki el nem veszíti. Ha a biztosított fél díjfizetéseit beszünteti, úgy a hadikölcsön- 
nek eladásából befolyó pénzösszeg, az esetleg még fennálló lombard-kölcsön levonásával kifizettetik. Csak ha összesen 
1, illetve 2 évi díjnál kevesebb összeg folyt be, kerül levonásba a biztosítási összeg l ‘/ j7 ,-a, illetve ’/«•/,-a, költség 
czimén.

A jegyzett hadikölcsön teljes kamathozama és az Osztrák-Magyar-Bank kedvezményes lombard-feltételei 
kihasználásával' származó kamatnyereség is t a ije s e n  m ag cso n k lS atlan u l a  b iz io s ü o ú  fá i J a v á ra  esik.

A kamatnyereség a biztosított fél tetszése szerint, vagy a biztosított összeghez csatoltatik, vagy pedig a biz
tosítási dij csökkentésére fordittatik. Utóbbi esetben égy K. 1000 névértékű magyar hadikölcsön-biztositás után m ár  
a z  e la d  Í v t ő l  k e z d v e  az alanti felállítás szerinti re n d k ív ü l a la c a o n y  díj f i z e t e n d ő :

évente félévente negyadévante havonta
15 évre szóló biztosításnál K. 50-— K. 25-50 K. 13 — K. 4-42
20 n » » K. 35-70 K. 18-21 K. 9-28 K. 3-15

Ezen dij az 5. esztendőben
évente félévente negyedévente havonta

15 évre szóló biztosításnál K. 48 21 K. 24-59 K. 12-53 K. 4-26
20 ti K. 34-45 K. 17 57 K. 8 96 K. 3 04

összegre cctSkkan és az e z u tá n  k ö v e t k e z ő  é v e k b e n  s e m  lé p i tú l ennek összegét.
Előreláthatólag további kamatjövedelmek is fognak mutatkozni, úgy hogy a tényleges befizetések még ala- 

cionyabbak lesznek.
Teljes szavatosság áll fenn aziránt, hogy a biztosított fél a jegyzett hadikölcsönre teljesítendő fizetéseinél, az 

egész biztosítási időtartamon belül, egy fillérrel sem fog többet fizetni, mint a mennyit a felsorolt díjtételek feltüntetnek. 
Csakis azon egyetlenegy esetben állhat be a díjtételeknek igen csekély mérvű emelkedése, ha a hadikölcsön az állam 
által egy alacsonyabb kamatozású állampapírra konvertáltatnék.

A hadikölcsön-biztositásokat eszközli

Az Auguszta Gyorssegély-Alap
hadibiztositási osztályának sátoraljaújhelyi kirendeltsége

(Kossuth Lajos-utcza 6. szám.)

•’d d ls  fiarkatilé. LanáMminn Miksa
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