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évre 3 korona Egyes azám ára 12 fillér 
Hirdetéseket a legjutányosabb árban közlUnk

Szint# eláll a szívverésünk 
háborúnak altól a tohtaom látott j 
hevességétől, amely már tizedszer ! 
lángol föl az honié m.ntén, de 
mtl)' most tapasztalt makatiiágá- 
val még • háború lejvér.snbb 
•saménycit is mtiiz* túlszárnyalja 
Ami pusztítást angolok és trsnciák 
ki tudták asztlni, azt most mind 
az oUsz harcvonalon .győzhették 
s maga a pokol az, amival ott 
hős fiainknak megbirkóztok kell. 
Es ezzel a pokollal szemben is 
mag állják helyüket. A vezérkari 
főnök jelentései nap-nap után a 
magyar fiuk dicsőségét zengik, 
amely úgy látszik, hogy annál 
magasabbra szárnyal, minél ha
talmasabb arányokat ült a rázú
duló veszedelem.

A büszke csodálkozás mellett 
azonban, molylyel magyar lelkün
ket oz a legendás látvány elá
rasztja, éroznünk Kell azt is, hogy 
hős csapataink toljesitőrópeiségé 
nők szintén meg van a határa. 
Hagyományos harci erényeikkel 
azért ejthetik bámulatba a világot 
és állhatták el romboló útját a 
legrottenettsobb támadásnak, mert 
rendelkeztek minden föltétellel, 
ami sikereikhez elengedhetetlen 
volt é* mert tudták, hogy messze 
a lront mögött szilárdan összefo
gott az tgész nemsít, mely az 
övékhei hasonló odaadással fogja 
föl és toljesiti háborús kötelessé
geit s amelyre kiapadhatatlan 
tartalékok gyanánt megnyugvás
sal számíthatnak és támaszkod- 
katnak. Amig a i  erőkifejtésnek 
éa a győzelmi akaratnak es a 
teljes összhangja (romjainkat s a 
frontok mögött lükteti nemzeti 
életet egybeferrasztja, addig pél
dák, hőseink történelmi nagyságú 
példaadásai tanúskodnak róla, 
hogy összefoghatnak ellenünk a 
föld üssses ördögei, még akkor 
sem bírnak velünk.

Segítsünk tehát katonáinknak, 
hogy dicsőségük szédületes utján 
tovább haladhassanak. Segítsünk 
nekik azsal, hogy a hadikölcsön 
eredményével igyekezzünk lega
lább is megközalitcni azt a káp- 
ráiates önfeláldozásukat, melynek 
■siklatalán tehetetlenül omlik ősz- 
ize ellenségeink úgy szólván egy 
helyre önzesitott minden erőfe
szítése. — Segítsük őket úgy, 
hogy a hadikölciönből fussa bő
ven egy tökéletes fslsseralésük 
nek, mint emberséges ellátásuk

nak minden szükséglete Senki: 
sem állítja, hogy a segítésnek az! 
a mérve csekélység volna. Ne le 
ledjük azonban, hogy háborúnk 
közvetlenül döntés előtt áll s 
hogy épen ezért miként katoná
inknak, ebben a válságos időben 
nekünk is minden előző alkalom
nál sokkal többet kell tennünk. 
Az uj hadikölc-.ön aláíróinak so
rából egyetlen magyar ember 
sem hiányzik anélkül, hogy ne 
sütné magára katonáink és szent 
ügyünk elárulásának undorító bé
lyegét.

M indenki j e g y e z z e n  
h a d ik ö lc s ö n t !

íljiík a iőzelék és jpiiolts árát.
A műt oszleudőben nagyon 

k8ví8 gyütuőlcs termett a® ország
ban s ami termett h annak valóban 
megfizethetetlen vo't az ára. Egy 
'it»r cseresznye, amelyért 1915-ben 
mág 60 filléréet fizettünk, 1915 bán 
3 korona volt s ez már csak a leg
ritkább esetben szenvedett változást 
— a közönség javára. Hason'ókópen 
emelkedett a zöldség- és főzelékfó 
lék ára K Hiába rendelte el a ÍŐ- 
kapitány, hogy minden egyes árus 
köteles a hatóságilag megállapított 
legmagasabb árakat táblácskákon 
fö tüutetui, hiába vo't a sok bünte
tés, a közönség mégis kénytelen vo t 
a mnxiiuáüs árakat tulíizotui, hogy 
vaami élelemhez juthasson. Ami
kor p.dig a ítíiidőrpóg szigorúan 
büntette az árdrágítókat, jó néhány 
naptA üres lett a piac.

Most végre a főzelék éa gyii 
mö.ca árina* rendezését is fölvette 
mutk^programmjáha a Közélelme
zési 11 iv ula', hol Ooztroiuczky Géza 
alelnök vezetésével napok óta tanács
koznak főzelék és gyüraöíos Horgai 
mának szabályozásáról és ra»xira.»- 
iásáró1. Az értekezleten a gyümölcs 
és zöldségtermelő vármegyék alis
pánjai is részt vesznek.

A kérdés a körül forog, hogy 
a legalkalmasabb helyen mikópen 
lehetne zöldségelosztó központot lé
tesíteni. De szóba került a gyümölcs- 
kivitel ó< behozatal kérdésének ren
dezése is. S/ó van továbbá a köz
ponti eladás rendezéséről és az árak 
maximálásáról. A gyümölcs és főze
lék a mai élelmezési viszonyok kö
zött ugyanis annyira fontos cikk, 
hogy forgalmának sürgős rendezése 
elől elzárkózni nem lehet. Szükséges 
azonban, hogy erre nézve meghall
gassák az érdekelt termelők és ke
reskedők véleményét és ezért hétfőn 
uj»bb tárgyalást tartanak, amelyre 
meghívták t  zöldség és gyümölesko 
resktdelem szakembereit, nemcsak

Nagy változások 
katonáéknál.

Nőket alkalmaznak 
az irodákban.

A katonai hivatalok rendkívüli 
mértékben meg vannak terhelve most 
munkával s e munkának elvégzése 
nagyon sok erőt von el a fegyveres 
szelgálattól, meit hiszen a bovonul- 
takuak egy része látja el a hivatali 
szolgáitokat. Ezzel szemben a pol
gári életbon kevesebb munka az alka 
'óra kínálkozik, mivel hogy igon sok 
üzem szünetel, melyeknek tu'ajdo 
nosai és alkalmazottai katonai szol
gálatot teljesítenek. Az egyes üzemek 
szünetelése folytán a nők nem jut 
hatnak foglalkozáshoz úgy, mint en- 
neke.őtte, araikor úgyszólván minden 
üzletben s minden legkisebb irodá
ban voltak női alkalmazottak.

A hadvezető ég most uagyoD 
életrevaló intézkedéssel segített a 
bajokon- Ez intézkedések nemcsak 
katonai, hanem szociális szempont
ból is nagyfontosságu-ik és igazán 
elismerésre méltók. A lapok hirde
tései között olvasható ugyanis, hogy 
egyes katonai hivatalokba irodai mun 
kálatok elvégzésére nőket keresnek. 
Kitűnik tehát az, hogy a férfiakat, 
amennyire lehetséges, elviszik az 
irodákból és a tuiajdonképeni kato- 
natzolgálatra alkalmazzák, helyüket 
pedig gyorsírásban, gépírásban stb. 
jártas nőkkel töltik be. így is van 
ez rendjén. Aki fegyveres szolgálatot 
teljesíteni képes, az ne dolgozzék 
irodában, ne foglalkozzék olyan ruua 
kával, amelyhez uera kivántatik férfi, 
a nők pedig a szünetelő üzemek és 
üzletek helyett járjanak a katonai 
hivatalokba is olyan munkák vég
zésére, mint aminőket polgári hiva
talokban végezoek.

És a mi a fő; katonáék gaval- 
lérosan fizetnek! kezdőknek 160, 
haladóknak 200 koronát fizetnek 
havoként 1 He! van üzlet, vállalat, 
mely igy fizet! Ha katonáék vala
mibe belefognak, akkor azt alapo
san meg is csinálják. Leányaink te
hát a katonai hivatalokban igen jó 
fizetést kapnak. A kerületi katonai 
hivatalok pályázati hirdetménye már 
meg is jelent a lapokban s reméljük, 

í hogy annak meg is lesz a kívánt 
eredménye.főváriból, hanem a vidékről is,

m punk mai if im a  2 oldal

Cukrot kapnak a bejött
höz a háziasszonyok.

Az Országos Közélelmezési Hiva
tal a következő körrendeletét adta k i :

Értesítem alispán—polgármester 
urat, hogy a raagáuháztartások ré
szére gyümö'cskonzerválás és befő
zés céljaira kereskedelemügyi és 
pénzügyminiszter urakkal egyetértő- 
lég bizonyos mennyiségű oukret 
áöapitottara meg, ameiyuek a tör
vényhatóságok között való szétosz
tására nézve a Cukorközpout utján 
egyidejűleg intézkedtem.

Felhívom enuélfogva alispán— 
polgármester urat, hogy a Cukor- 
Központ ilyirányu megkeresésére ha
ladéktalanul jelentse be a törvény
hatóságok részére fonti célra szük
séges cukormennyisóget és pedig 
olyképpen, hogy C3ak a szeptember 
hó végéig terjedő idényt vegye a 
szükséglet raegállapitásáuál figye
lembe, minthogy a még, ezután fel
merülő szükséglet az uj gazdasági 
év oukorterraésóből kell hogy fede
zetet nyerjen. Mivel pedig igen kor
látozott eukormennyiség áll rendel
kezésre, a bejelentésnél törvényható
ságának szükséglete a legredukáltabb 
mérvben jelentendő be.

A szóbanforgó cukorraennyisóg 
szétosztásával alispán—polgármester 
urat bízom meg. mivel kapcsolatban 
felhívom, hogy a rendelkezésre be* 
csájtaiidó cukormenuyiséget kellő 
ellenőrzés mellett osiza szót, kizáró
lag azok között a háztartások között, 
amelyek a cukrot kétségkívül gyü
mölcsbefőzési célokra igénylik. Az 
egyes háztartások között való szét
osztásnál leghelyesebb volna a kiuta
lást bizonyosrundszerhez kötni, figye
lembe véve a családtagok számát, 
életviszonyaikat s az eset eg rendel
kezésükre álló gyUmölcskészleteket. 
Feltétlen intézkedés teendő arra néz
ve is, hogy á befőzések utáni időben 
megfelelő ellenőrzés gyakoroltassák 
az egyes háztartásokkal szemben 
arra nézve, vájjon a részükre kiutalt 
eukor tényleg befŐsési célokra hast- 
uáltatott-e fel?

Nagyaiihályi lakos keres
a vidéken jókarban levő, használt

zongorát.
Leveleket kérek .Hangszer" je

ligével a kiadóhivatalba.______

n
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H Í R E K .

É r t s ü k  m í g  | 6 l t
hogy * mi itthüu való gazdálko
dásunk a legszorosabban össze- 
függ a csatamezükön vérüket 
hullatő testvéreink honi erőlkö
désével, mart az egész magyar 
nemzet ólethalálharcábak szeren
csés befejezése egyaránt függ 
attól és amattól. Ha a harcvo- 
ual mögötti ország nem tud 
belenyugodni abba, hogy a táp- 
lálkazásta vanatkozó igényeit 
egy darabig a lehetőség szerint 
mérsékelje s ha elégtelenül tel
jesíti, vagy épen zúgolódással 
fogadja a hatóságoknak a küz- 
élolraezést ilteiő rendelkezéseit: 
megrendül a nemzetnek az a 
hatalmas ellenálló ereje, mely
ből dioső hadseragüak a maga 
nagyszerű kitartását meríti s el- 
botlunk a végső gyüzelem előtt.

A mértéklatas élet és a taka
rékosság eddig a magánéletnek 
volt dísze, ma a haza iránt való 
legfőbb kötelesség. Aki több 
élelmi cikket fogyaszt a szük
ségesnél, nélkülözésnek Ínségnek 
teszi ki honfitársait és csökkeuti 
a nemzet erejét a legkeményebb 
megpróbáltatás napjaiban.

Mióta ismerlek  . . .
(K. Annának, Kassa.)

Mióta ismerlek, minden oly fehér.
Eltűnik szivemből a fekete bánat,
Oly szép igy az élet, mindennel felér, 
Mintha utamon virágok nyílnának;
Millió kis csengő, mintha csillingelne 
A szavad, a hangod úgy cseng muzsikál,
De zúgna minden nagyharang szivembe,
Ha csak egyetlen egy csókot is adnál . .

Kroő József

— Bírósági klnsvtzéssk. Az igaz 
fcágügyminiszttr dr. Goralszky Bruao 
sátora'jaujhelyi kir. törvényszéki jog- 
gyakornokot a horaonnai és dr. Vas? 
Lajos jaggyakornokot a cagytapol- 
osányi járásbírósághoz jegyzőkké 
nevozto ki.

— Halálozás. Sípos Andor Gyu- 
láné szül. dzpsay Dapsy Erzsébet 
a kassai kamara érdemes elnökének 
felesége Kassán meg mit. A jóielkü 
uriasszony váratlan haiáia őszinte 
részvétet keltett.

—  Praeclara. Kállay Olga, dr. 
Káliay Jézsef uagymihályi H^ véd, 
a Felső-Zeraplén szeraesztőjének 
leánya az országos Nőegyesület bu 
dzpesti leánygimnáziumának növen
déke az eimult héten megtartott 
érettségi vizsgálaton egyhangúlag 
jelesen érettnek nyilvái-ittatott.

— Nunkovicz András félt alapit 
ványnál 19i7. évi szeptember 1-tői 
kezdődőiig egy 200 koronás ösztön 
díjban aiapiló végrendeletéhez ké
pest azon latiUloifjak részesítenek, 
akik az alapitó rokona -gból szármáz 
nak. Az ösztöudij félévi részletek- 
beu folyósittalik és minden év feb
ruár juíius havában. Az esetre azou- 
bau, ha az alapitó rokonságból ie- 
származók nem voinanak, az ösztön
díjban más szegény-sorsú árva ta
nulóiak r :sze»ittetnek. A pályázati 
kérvéiyek feiszt r«>ítud5k : a rokon
ságot kitüntő kimutatással szegéoy. 
géget és árvaságot tanúsító bizo

nyitvunnyal, a tanulónak szülstési 
és isko'ai bizenyitváunyal. A kérvé
nyek Mosou vármegye közönségé
hez, mint pártfogóhoz intézendŐk és 
1917. évi ju ius 15 ig az alapítványi 
gondnoknál dr. Neney Károlynál 
Magyaróvár, a'ispáui hivatal az is
kolai iparhatóságok utján nyújtan
dók be.

—  A VI. hadlkölciönro a Nagy- 
raihályi Takarékpénztár Részvény
társaságnál az első ciklutbau a kö
vetkező jegyzéseket eszközölték; 
Ehrenheim Scbytra Ferdinánd 20000, 
Viezmándy Ödön 18000, Kustán 
Ilona 15000, Czibur Bertalan, Mali-1 
oyik Audor, Guttmaun Lipét és Fia 
Pajor Bertalan, dr. Pau itzky, Ist
ván, Laudestnanu Vi mos, Helliuger 
D. Hermán, Guttman Lip -̂t dr. 
-gyeukóut 10000, Pi.uk Györfcyné, 

Di. Öi oy Ödöu 0000, id, Kustán 
Jozsefué, Rosenwasstr Mór, Wein 
bergvr Jenő, dr, Holló Zoitáü, Nagy- 
miiiályi gőzmalom és vil auyfelep 
r. t., SztasKó Győző, Krt«UsZ Ka- 
mán 5000, O id«r^é János, Paulikán 
Miha y ^OOO, Friidiáader Beruftt, 
Vajda György, Fekete Bála 3000, 
Lefrovics Dj Viü 2500, Matyi Aud- 
rasué, Zjembery János, Galfalvy Já
nos, Nagymiháiyi hatósági Lo i, 
Krausz Jakab, ömgír Mátyás 2000 
korona. Ö joszí.suii 300.000 korona.

— Legértékesebb a koronázási 
emlek a Koronázási domb füidje. Mü

őszi áuiiitubU üvegből készü-t ko
ronában sori cá noxra, a i or->uázási 
dombföldjéutík lciras^vai együtt 10 
korona. (Joak kor álolt számban ke
rül ftrgalo.uba. Kapható a llndse- 
géiyző Hivaitti Koronaherceg u c°i 
s éz Aubu*zta Gers3- gélyaiup Jo* 
zseíieri e.árusító hely is-;géb ju.

— A kereskedőtanonc iskolában 
az évzáró vizsga f. hó 10 eu déleiőit 
10 órakor l.sz megtartva, rurlyre az 
érdeklődő kereskedő ura-at tisztelet
tel mi ghivj i Kardos Iguat* igazgató.

1 játszotta volna meg Schubert nehéz 
szerepét. Albort Bőske a primadon
nák egy külön elassisát képviseli. 
Nagyszerűen játszik és még szebben, 
jobban énekel Szerepének minden 
melegségét, köanyed tökéletes mű
vészettel hozta ki, énekszámai szó 
kés szerint zugó taps jutalmazta. 
Gulvásné a régi primadouai emlé
keket eleveníti fel önmaga és a pub
likum előtt nagyon szépen előadott 
éneke után felharsant tapsok kelle
mes emlékeket idéztek fel.

Majtényi, Pesti, Kenaáromy, 
Csipkés, Császár, Lónyay, Várady, 
Báthory, Bakos Takáos stb. hogy 
ezeket a művészeket külöu-külön 
kidicsérve fel nem sorolhatjuk, a 
hely hóinyunknak tudják be. liőa- 
dásuk, énekszámuk minden elisme
rést megérdemel.

A darab kiállítása, diszletsaése 
kifogástalan. A rendezés tökéletes- 
sége Gulyás mester habárait szape 
ritja.

Szőlősgazdák f ig y e lm éb e!
Valódi kenderspárga-hulladék 
szó'lőkötözésre kiválóan alkalmas 

kilónkint K. 5 10 kapható 
F risch m an n  E rn án ál,

Sátoraljaújhely, Kossuth-u. 14.

E w w a g n n s e H B B e e c

Dr. Jróöy Kálmán
Bjyvédi irodáját

Kazinczy-utca 41. sz.
alá, a Törvény»zék balszár
nya melletti harmadik házba 

helyezte át.

Száraz dadául
idősebb nőt keres

Szántó Rezsöné
Korompa (Szepes megye).

I

Y IS Z K E T E G S É G E T
riiht, sömört legbiztosabban el
mulasztja a I t á r n á  z s í r .  
Kis tégely K. 1 60, nagy tégely 
K. 3-—, családi adag K. 9 —, uta
sítással rendelhető: Dr. Flesch E. 
„Korona" gyógytáráből, Győr.

Nagyvárad mellett

Fürdőüzem teljes

Kénci havviz források termé
szetes forrdtága 42tc kénes 
hőforrását már 300 év dta 
használják bámulatos gydgy- 
hatással könvény, csáz, csont
bajok, női betegségek és más 
fájdalmas betegségek ellen. 

500 holdas fenyőerdő közvetlen 
a virágos park mellett. Villany
világítás az egész telepen és az 
összes szobákban. Nagyszabású 
nyári uszoda 260C folyton befolyó 
forrásvízzel, uszástanitás, nép
fürdő, homokkura. --  Fürdő
ismertetőt küld az igazgatóság.

Xomzsik yilajOS, a fürdő bérlője.

S zin liázi Hét.
Zsúfolásig - megtöltött s.iuhaz 

miudeu jelenés után percekig lorn- 
bólé tapserkáu boldogan hajlongó 
művészek, művésznők magoiégedtU 
küaöuség a legjobb bizonyítékai egy 
miudeu részében sikerűit, nívós elő
adásnak, Eleket a jelenoógv kel lát
tuk úgy a Vasgyaros r*prizóuéi, 
mint a „Hárem a kisláuy“ ben;uta
lójánál.

A Vasgyáres ^üsíhéz sokat kife
jező szerepeit a drámai együttes ki
váló sikerrel oldotta meg. tlaiás sze
repeiket színészeink búig* ómmal 
sikerrel játszottak é* a d. rab min 
deu egyes Bzerep ője megérdemelte 
a publikum elismeréséül;* tüntető 
jelét. Küiouös dicséretet érdemel He 
vessy Mariska, Csipkés Va.fy, Csá
szár Camiüa, M&jiényi, Fa u.sy, Gu 
lyás.

„Három a kislány * bemutatója 
még lutlegebb sikerrel járt. Közön 
aégüuk nem tűdéit bele.ni a remek- 
sa« p ének számokkal, vmeyek iga
zan elragadóan érvényesültek mü 
vészeink előadásában. A legnehe
zebb feladat megoidasa Faiussy lit
vánra várt, aki a UgiÜkéietesebbtu 
felelt meg ana«k. Azt hisszük, sőt 
bizton ábitjuk, hogy az ország vi
déki színpadjain nincs még egy 
olyan szioász, aki úgy énekét, mint 
játékát tekintve méltóbban jobban

Felelő* fzerhesztő. Lanánnaim Mii)

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

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

Feltűnő újdonságok i Legjobb anyagok I
la k á s a . Sátoraljaújhely, Kossuth fajos-utca 15. szám
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L e g e l e g á n s a b b

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

Szegő Sándor
nagyáruháiában Sátoraljaújhely, Fő-tér 6.

H L
Ny*Mil«tt Landesmenn Miksa és Térs* kényvnytnáijrWn S4t*rilj«ijb*ly


	43

