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POLITIKAI ÚJSÁG
M.|j.lan n ln S in íz t r ít n at iiombaton tata

Kéziratokat Tiltsa nam adunk.
Szerkesztőség : Kazinczy-utcza 6.
Klaűéhivatal : Landesmann Miksa és Társaiul.

Zemplénvármegyében
is lesz-e rcndszorváltozis, ez az a
kérdés, mely az országos politi
kában beállott fordulat nyomán
támadt örömmámor némi lecsilla
podása után elméinket foglal
koztatja.
Suttognak főispán-jelöltekről,
suttognak arról, hogy ebben a
tárgyban már döntés is tórtéat.
Soha a főispáni szék körül annyi
találgatás, annyi érdeklődő kom
bináció nőm járt szájról-szájra,
mint most.
Miért? Mórt soha főispántól
annyit nem várt a vármegye, mint
attól, aki most lészen eljövendő.
Akárki legyen ő, annyit előro
tudunk, hogy jó hazafi, kormány
zati eszközeiben igazságos és
tiszta kozü, törvényt, szabadságot
és jogot tisztelő férliu lesz. Erre
garancia nekünk az a hossxu
ellenzéki küzdelem, melyből az uj
kormány kisarjadt. Ez a kormány
csak önmagához méltó férfiút
küldhet számunkra.
Do ebben a vármegyében
mindoz nőm elegendő. Idt min
donekolőtt erős és bátor emberre
van szükség! Itt nagy bajok
vannak, melyeket tüzzel-vassal koll
orvosolni. Ez a vármegye és
bonne Sáioraljaujhaly vároia évok
hosszú sora óta súlyos betegség
ben szenved és eddig nem akadt
bátor és erős kezű orvosra, ki
az operációt elvégezte volna.
Pedig itt vágni koll! Mélyen kell
a késnek a húsba hatolnia és
nemes részeket koll érintenie. Kimélotlonül, bátran és éles pen
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gével kell behatolni oda, ahová kor nehéz időkben kellett vezé
még senki sem mert nyúlni.
reket és clvekel önzetlenül szol
Vájjon lesz-e hozzá ereje, gálái, ai-o'v a tisztelt urak, akik
lesx-e hozsá bátorsága ? Régóta mindent megtettek, hogy észre- 1
meghonosodott, szinto intézmé vegyék őket és hogy a szerényen
nyekké vált klikkek és családi és lelkűk egéxz melegével harco-j
befolyások darázsfészkébe lesz-e lók az ismeretleuség homályában'
bátorsága benyúlni ? És lesz-e maradjanak, ezek a tisztelt urak Politika a megyeházán.
hozzávaló éloslátása, hogy a bajok bizonyára ismét elsők lesznek azok
Z-jnap'.énvárraogye törvény haokait észre vogyo? M«rl aki a között, kik odaadó támogatásukat
betegség okait nem ismeri, az felajánlják ás a jövevény főispán léiági bizottsága e hó 26 án tartja
nem lehel annak orvosa.
tanácsadóivá tolják fel magukat. rendes köagyüléaét, mily a szokott
Ha nehéz feladatának teljesí
ó / a intjük tőle a mi megyei nál nagyobb érdeklődésre tarlkat
tésében azokra fog támaszkodni, életünk rejtelmeiben járatlan és a számot, meri tárgysorozatában olyas
akik évtizedeken keresztül tanú esaládi összeköttetések -hajszáid pontok ia szerepelnek, molyok iámét
sított becsületes, önzetlen közéleti nőm szövésű pókhálóját még nem beviszik a politikát a megyeházának,
szoreplésökkel btigazolták, hogy ismerő uj főispánunkat. Ebbe a most már évek óta oaeudoa tormái
vezéreikhez, elveikhez és a vár pókhálóba még mindenki beakadt, ba. Tárgyalni kívánják H otoi és
megye ér lekeihoz hűséges har aki közelébe került és nem volt Nógr. d váimegyókaok a Tiaaa kor
cosok voltak, akkor az Ő utmut.a szeme hozzá, hogy észrevegye és mány iránti biza'ora nyilvánítása
ügyébeu kil dütt átiratát és ott szó
tásuk mellott nomcsak hogy fel bátorsága, hogy széttépje.
Az ország demokratizálásának ropni a tárgysorozatba* üara ú
ismeri a bajok okait, de e kitartó
és kipróbált közkatonák támoga programmjával jött az uj kormány Nógrid vármegyék átirata, moly a
tásából erőt és bátorságot is Az uj főispántól pedig a várme képviao'őválasztói joggal foglalkozik.
A magunk részéről egy pillán ameríthet munkájához. Ez a munka gye demokratizálását várjuk. Az
nehéz lesz, de diesőseges, ma országos politikát intézzik ná ig lem kételkedünk abkan, hogy a
gasztos és egy átok alatt sínylődő lunknál hivatottabbak. Minket el vármegyo közönségének impozáns
vármegyo örök hálájával kecseg sősorban a mi vármegyénk sorsa többsége orommal Üdvözli aa uj kor
teti.
érdekel. Itt pedig a demokratizá osak hajnalhaladását és a oly szomorú
De ha feladatát a könnyebbik lás a családi és klikkuralom meg emlékű Tmaa-rendsaer bukáaát. B aoldaláról fogja felfogni, ha nem szüntetését, a tehetséges, mun tosak vagyuak abban is, hogy Kos
a gyökeres megoldás módozatait kás, önzetlen emberek megbecsü sutit vármegyéje a választójog sz é 
fogja keresni, Winem csupán a lését jelenti. Ha ezt a nemes ér lei kiterjesztését és ezzel a iiiagyM*
máról-holnapra való tovább ten- telemben vett demokráciát hozza államiak dsmokratikus irányban
gődésre fog törekedni, akkor magával az uj főispán, akkor egy va:ó fej löszt ésát követeli.
Céyőieimluk biates ludat vb n
hiábavaló munkát végez, bárki fia lelkes és minden küzdelemre el
szánt, dolgozni akaró és tudó mi mégis azt óhajtanék, hogy ezt. a
legyen is.
réiaban idejét mull, résabeu p-ntig
Azok a tisztelt urak, akik tábort talál maga mögött.
De ha e néikül jön, csak nő idő előtti harcot lehetőleg kcrii .iU
eddig itt minden hatalmat kezökbe
keríteni igyekeztek, hogy azután az elkedvetlenedés, a közügyektől ki, A Tiixa kormány üdvösem :n »
saját külön házi politikájukat za  való csömör, akkor tovább pusz már tárgytalan, mórt Timi kt.nuu.y
vartalanul folytathassák, akik ott tul és züllik minden és a romo már ninci, aa uj kormánnyá sr • u
hálójukat a boa va'ó állásfoglalás pedig i
voltak mindig, mikor osztották a kon tovább szövik
koncokat, de kámforrá lettek, mi pókok !
nincs ■ pirendeu, mert a ki.suv-. z-. a*.

k ö zg y ű lése.

magát. Most is 60 lépésnyire az
ellenségtől, nem törődve anuak
heves tüzelésével az állás kijaví
tásánál fáradozott, mikor egy go
lyóiéi talá’va, mely a mellén maat
be éa a teatón keresztül futva a
•raberáradatok indultak el, lábuk
A sok közül ogyet ima kira combján jött ki, özszeeiotk. Még
alatt raegremegett ax anyaföld, da
gadunk :
két napig élt izegény, de a leg
laiktól még jobban áttüaeaedett a
gondosabb ápolás és orvosi kesenyári párásat.
K. u. k. Husarenregiment Nr. 14.
lés daoára som tudtuk ét az élet
1. Schíitzenesoadron.
A csukaszürke ssásetrok, ser
iek megmenteni. Tegnap temet
dülő ifjak, élomedett felnőttek. Mind T. c*.
tUk el, Seveja községben. Maga
nek nőmében ott lobogott a re
Özv. Saláta Mihályné
pedig jó asszony, legye* méltó
ménység avisizatérés bistató ígérete.
asszonynak
férjéhez és viselje el erős lélekkel
A könnyökig nekibuiult asszony le
ezt a súlyos csapást, raelyot az
Sátoraljaújhely
ány, gyermek sereg felfogta tekin
Úristen magára mért és gondolja
Első Fuchs4anya.
tetüket, a sxiv a ssivekro visszadobmeg, hegy esőkben a rettenetes
Tábori péita ü l . 1917. ápr. SO.
bánt és csöndes éjjelek lágy ujju
esztendőkben sok-sok essr asiálom angyalai unos untalao elé variSsoraoru saivvel értsaitem,
sxony öntözik a maga sorsában.
•toltak aa eltávozettakat.
hogy férje, Saláta Mihály, ki mi*t
A kis fiának pedig, ha majd nőai
jérlrvosotő századomnál szolgált,
kezd. meséljem sokszor, nagyon
A cfukaizürke seregek a csőe hé 29-én hazája és királya vó
sokszor hős apjáról és találja ab
daálm ok ssárnyaslovén vágtattak
ban vigassát, hogy igaz magyar
delraébon román földön hlsi ha
ha«a aa elhagyott otthonokba egy
anya módjára, belőle is olyan deképsolotbeli csókra, ölelésre, Köay • lált kait.
fék embert, elyia vitéz hazafit
ő egyike volt n század legde
nyebb volt ufcjlna a mindennapi élet
■ovo’, miit amilyen az apja volt.
rekabb smberaiaek, aVi legrettenrnuoka robotja szívesebben leikeseb
hetet.on bátorságával
a lóg l És végül enyhilae a maga fajdalboa tárták ki mellüket a golyók
nehezebb harookban kitüntettél mát az a tudat, hogy abban ve-

De jaj, ao'x golyó talált, sok
sseretŐ szív szűnt meg dobogni, sok
reménybeni visszatérés vált semmivé,
sok apa, férj, fiú, testvér helyett
Egy forró augusztusi napon
nem tér v»sza csak rgy levél, a
történt. Felbokrétásett osukasallrko
aaiv hangján, a szeretet betűivel Írva.

f c i h á l t hall t g h l í r -

O m a 4 •■ * • !
/

lem együtt iga* résztvevő ««iv>o
az égési század osztozik, a k ik itt
az ellenséggel izemtől e*.e i-bmi
állva,örök emlék gyanánt szivür i he
zárjuk s megőrizzük férj ónok iüridők vitézségét.
Ssivből üdvös i
gráf Forgick Balázs

főhadnagy özdzadparnnesnok.

Aki kapta, egy h sy b e i fiául
asszony, szomorú báaa'.es ö -v«:v •
egy deli magyar iogénynek, Ai i.t \
gróf, magyar zriiztokat*.
Keoaialegéoy, magyar ur, <v vlm >
forraiatetta őket a közös erjnvrd
1 közös vesséiy, a magyar f i d . :\
magyar haza, raindrn UrardaA i
különbiéget ledönti nagy szer*r.vj .
Ezt a nemzetet, am dyuA
fiai vannak, a poklok ez r ördöge
sem győahati le.
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tartalmazó leirat a vármegyéhez még regién a csépiéinél lefoglalják, a raest a végső erőfeszítések időpont láró!. Mert a gyümü’cs nem féuyügazdának meghagyják aa őt megil ján s ebből bátorítást, reményt, uj zési cikk. Komolyan hivatva van
nem érkeaett.
A mi a választójogot illeti, eb- lető gazdasági és házi szükségletét erőt mentnek am&guk számára.
arra, hegy sióleiebb nóprétegek kö
beo a kérdésben ma még igaeáu kár az egész évre, mig a többi felett a
Eet aa uto’aé néhány napot zött más, nokozebben hozzáférheteHaditerraéoy
rendelkezik
m
ajd
aj
▼•Ina a békebontó harcot felid*zui
meg kell ragaduia a saját érdeké tápláléket pótoljon. Legalább is nyá
Raérüak erről akkar beszélni, mikar körzeti bizományosa u'jás. A kör ben mindenkinek, aki még egyálta ron, amig a gyümölcs nagysieaonja
ismerni fogjuk as uj kermáuy vá- zeti bizeroáeyes kötelessége lesz as lában aem, vagy sem legjebb tehet tart.
átviteleket fel) am at oiau, feDoaka- sége szerint vett részt e hadi kö!lasstójogi javaslatát.
Ds ne feledjünk el még valamit d * nélkül easkősö'ni, ügyelni arra, cröo jegyséiében. Nemiokára már
A b uj miniszterelnök azt maudta, hogy a lefoglalt tételek kellő idő késő l*si«, aki addig nem t««» ele
hagy uem politizálni hanem de1* beu leszállításra keiüljsnek és ha get hazafias kötelességézek, helyregatni akar. H^zterházy Méric gró egyik-másik termelő szállítási kete hoahatatlanul megterheli lelkét a
prsgramrajának ezt a részét pértkü lezettsógéaek eleget nem tenae, ar legsúlyosabb mu asstás vétkével.
lümbiég nélkül helyaiteaia kell min ról aa ilttékes hatóságét haladék
A pénz is csatáaik s nekünk a Több mint egy millió korona
denkinok. A megyeházán do'gczzunk nélkül értesíteni tartezik. Eenek zz pőnzsel is kell uynnün'í, mert le
az eredmény.
és aaekbau a sorsdöntő időkben na eljárásnak száméi előnyt lesz. Alig hetetlon meg nem mutateunk ott
Nemrégen adtuuk hirt a hadi
vigyük be oda az árokét, az vgyet* ■Írná.telnek a kötelezettségüknek is, hej) a tiszta igasságoak és ize
értést szétforgácsoló politikát lega «leg*t levő termelők a felytoues retett hazánknak védelmében min biztosításnak arról az uj formájáról,
lább addig, amig nem mu»záj. He e kvirá.ásókkal járd zaklatnékté! végig különbek vagyunk a világ amii aa Auguszta Gyonscgé y Alap
asouban a muukapzrt vezetőségiben viszont az ellenőrzés sokkal gondo f« fordítására .szövetkezett elleusige- pal szoros összeköttetésben álló Ma
gyar Országos Biztosító intézet ve
usm lesz mag az a hazafias balátás, sabb ét pontosabb lesz. A hsditer- inknél.
zetett be s amely a legszegényebb
melyre e nehéz időkben szükség vau tuény kerieti bizományosának int jé
A J>éaz is OíiztáziV. A* eddigi
mi falveiszük a küzdelmet a dsmok lesz gondja rá, l egy körzetéből ki- jegyaéaeket 'ekintaük a tü aér-ségi néposztá yaak is lelulővé teszi, hegy
ratikua haladás, aa asztály ura'emtól c*empészések, jogtalan vásárlások elkészítésnek ; most aztán jöjjön a a hazafiság p«rancso'ta áldozatkész
sé g e k eleget tegyen.
magszabad itott módéra Magyaior ne történhessenek.
roham. Rohanjuk meg az aláiré he
Amint e'őre is tud'uk, a nép
szag szaut uevében és győzui fo
Ami a magánosok ellátását il lyeket, az utolsó érákbrn. Lelkesen
itti, mig iöftólíFi körök nem dön mindre erejével mindviki ott le köriben a lehető Ugkcdvvzebbon
gunk I
A tárgysorozat többi fottoi.*bb tőitek, Az vaíészinü, hogy a kö  L'y»n, s akkor a p^e-iiigvi győzöl fogediák a hadikö'csön jegyzések
veten vásár ást a termelőktől nem raet, ciakharaar követni fogja a* «zun uj formáját és a legszegényebb
pontjai a következét :
A néhai gróf Buttier János féle fegják eagedély ezni, mert ez rzá egész háberutik saireacsói, hozzánk emberek is boldogan jegyeztek, hegy
cjbkéiy erőjükhöz mérten á'duzzt.Ludavika alapitváiyi helyre 1 if mos és eléggé r.era ellenőrizhető inéité befejezéi*.
nak a közei jövő sóvárogva vart
sdoa
alkalmat.
júnak első halyen, 2 ifjúnak második viasz* ilősíkr*
békéjére.
helyen, választás utján való aján Tavaly is számos esetbao kértek a
A nép körében e’ért uépzzerütermelők küöüböző jogtalan meg
láss.
só^nok teriu iszvtezeu elsőoorban a
A Keresk idolom ügy i miniszter térítéseket a maximá is árakén faközigazgatás ólés álló tisztviselők
leirata a saőiíőskei Bcdrog-hid meg ül és a fogyasztók, hegy gaboná
fársdhatatlau munkája adta meg az
Kilója 4 korona.
váltáia eéljából kórt 81000 korám* hoz jussanak, kénytelenek voltak
impulzust.
államsegély engedélyezése tárgyában. különböző címeken m-jgtéritésekeí
Mint békeidőben télen a £e>izE nem«g niuika élén Lókus
Az 1917. évi vármegyei köt ség enged lyezoi. M*g nem engedett teayesü ők koMsnoéi jsleanek meg
vetés rovatai közötti hitelátruházás verseny fej ódüit tehát ki, Fiúit az z utcaiarkokeu, úgy tűnt föl a pia Gyula Cl. és kir. kzmsrás, alispán
áll. Az ő irányítása, útba igazítása
idén feltétlen elkerü ni akarnak.Lég
engedélyezése.
con ogy-sgy zagyebbacska csomó
mellett folynak a hadÍKö osöu-jegyaz a meg© dás, eoged*A* alispán jelentése a közigaz jobb
apró begyó. Közelebbi megtekietósrs
sés muuká atai, az ő általa divtá t
lye.Wsask a bevásárlás oiy formá
gatás állapotarél.
kitűnt, hogy arai ott pires'ik a té
kötelesség érzettől áthatva á doecák
Esztergára-, Bars , Ssabolos , ban hogy a hatóeág által kiállított reD, sáferb.vD, nz — cseresznyo.
fel éjjelüket, nappa aikat a hadikölSzatmár-, Voszpréro- ós Huny ad vár vásárlási igaze’váeyok a apján a
Homályoi emlékezéssel ujy tud eiön jegyaéa sík. re (rd^keben a já
megyék átirata a polgári segédszol- Haditerménytől aunak körzeti bizo
mányosa utján vásárolhassanak fo juk, hogy ez aféle nyarat hirdető rások és körjegyzőségek vezetői.
gálat szervezése tárgyában.
gyÜMÖics, amelyből potom áron, te
Milliókra rúg már az tddiyi jegy
Krazió-Szörény vármegye átirata gya^zék.
A fejadkgek és a maximá is kiutéiyes meenyiséget adtak a bé zések eredménye és egyedül a sztrepa Németországból érkező ifjak el
keidőkbon,
még
a
su'yAinbb
gazda
kói járásban több, mint egy mi liő
árak tekintetében sincs még döntés.
helyezése tárgyában.
sági helyzet napjaiban íf. Mert hát korona értékű hadikölcsönt jegyez
Fejér varmegye átirata a vár Ezt függővé teszik a termés vég
cseresznyefák,
dacolva
minden
ked
tek életbiztoiitással kapcsolatban.
megyei tisztviselők háborús kárpót leges kiaiaku'ásátó1, meg számos
más, itt nem tárgyalható, körül vezőtlen korjukturával, a híborulása tárgyában.
És ez az eredmény a legfénye
világ viharával, csak raegtermik e
Sátoraljaújhely rt. város aika’- ménytől is.
sebb bizonyítéka a hadi&öiesön biz •
maguk
gyümő'cíét
ma
is,
amelynek
Ha a kormány rendelet naegjeieuazettainak ujsbb háborús segély*.
to&itás elért népszerűségének és fő*
aik, art r'-stietesen ismertetni fog ruHgór!*'égéhez meleget ad az Isten 'eg annak a hatalmas, szinte csodá
rtgyogó
napja,
miaden
el
ensze'gá
juk és akkor szólni feguak az erőimra méltó tuuokánuk, amit a köztakarraafty, hi*la!«g ét számos o tatás nélkül Va!amiker krajcárért, igazgatás saolgálathban álló, háborús
vagy
aa
idők
változtáva'
két
[i'ió-rét
tárggyal ösízcfüt . ő kérdésről i».
munkával amúgy is terhelt tisztvi
adtak e/y osoMÓCíka eserssznyét.
selők végeitek.
Ma ia készülnek, ilyaa cserssanyeSen ki se m v á sá 
Egy jftrás, amely a békeidőben
osoraóoekák. A derék, jóságé* arcú
r o lh a t a t e r m e lő 
kefanénik hosszú raAdtagra fűzték is e-gy i Q volt a legszegényebbek
nek és amelyet m^g nem régen vad
t ő l. — C sa k a H.
Jegyezzünk hadikölcsönt. őket, mi'.t a sBa'enkikat. Gyümölcs orosz hordák pusttitottak végig,
újságra áhítozó gyerekek gyönyö
T .-tő l.
Lcgnagyebb napjeit á'i ruest az rűségére. Pontosan tiz szemat kötöt mutatott olyan példát, aMely előtt
Mint értesülünk az idei termést ország, A harctereken döntő csaták tek egy csemóeskába, amelynek akkor is kalapot kell emelni, ha egy
értékesítését és forgalerabahoznUlát. dübörögnek, a diplomácia asztalánál húsz fillér volt az ara. Egy szem dúsgazdag járáz lakéi produká'ták
szabályosé keriuányrendelet most a bíúe és háberu nsgy kérdése van cseresznye — két fiiiér 1 Ez a detail volna.
Ifjú Durcsinzzky Gyula, sztropmár rövidesen megjelenik. As idő kockás. Seorhelm felé, rniut a re ára a közkedvelt, piros bogyóknak.
előrehaladott válténál fsgva az ér mények M«kk.ajshez suhan fáradt Nagyban is tekintélyes öfeszeggöl je kói főszolgabírót illeti elismerésünk
dekelt körök már türelmetlenül vár tekintetünk, és a bt kéért megindu l gyezík a piaci tőzsdén a cseresz- elsősorban ezért a gyönyörű ered
ményért. De üléssé elismerésünk hu
ják a reudeletet, mely n kormány harc riadójának haegjai áradoak fe ■yét.
Egy nngyedkiló egy koreai. mnnkatársait is, akkik köaüi Guseó
válság miatt 1.érett Illetékes körös lénk. li nagy napokén ángyok a
a mostaui órák Egy kiló cseresznye tehát, amelynek Frigyes
kosárvágási
közjegyző
úgy tudják, hogy az uj kármány kötftl'vstégeink.
magáévá tett* a Közélelmezési Hi igen nagy fontosságúak a nemzetre su'yában béna* vau a gyümölcs 152000 koronát, Reuter Rezső sstrop
vatal elsőkének előterjesztését, amely nézte. A hatod.x Magyar hadiköl- Mveahető réseéoéi jóval nagyobb kói körjegyző 308000, Zaborovszky
aierint a legsiigovubb rend-rabái/o cső.i jegjruss* még néhány napig mag, meg a oseressnye sz*r* is, Kornél kelesei körjegyző 209000 és
dek, begy az szerint ; 4 korona. A cseresenye Dropa Miklós raioyevágési körjegyző
kát fegják alkalmazni a termés biz tart és öleibe? í(*
eredmény nemesek magában váv<* most még a lehető legcs'eseraőbb 18 000 keronát jegyeztetett a kör
tosítása érdekében.
A Haditerméuy bizemányozai legyen LiszLi'égcs, hanem jobb is korát éli. O’yae parauji, hogy uinte jegyzőségbhez tartesó községek la
nem fognak ar. egész erszág terüle it>gy«n az előbbi hadikö esöi.ök Oíenevésanek lehetne mondani de kosaival.
tén váaárelhatni, haLeaa körzeteket eredményénél. Ha ugyasiz nett ki az árának már oroszlán körme van
Éjt-nappalt egybe vetett munka
fognak kapni, ahel a hatósággal sebb összeget adunk ossza a hadvi Ez pedig maga ijeratő voltában e csodálatos ersdméayeért bisonyára
karöltve teljes felettiséggel intézik selés c^ljr-ire, ebből ellensdgíink azt méltán figyelni sztélééül szolgálhat nem feg e’marzdni a rasgérderaelt
majd a gabona átvételét és eiazálü fogják következtetni, hegy vagy arrra, hogy a hatóság igyekezzék elismrrés a fölöttes hatóságok rátálát a HadiUriuény rendelkezése pénzügyi erőnk van kimerítőben, résen lenni áu idejekorán pendes- szérő1. Mi a magunk részéről a kö
szerint. A terv, az, hogy a termést vagy lelkesedjünk lohadt c éppen bodui a gyümölö8ár»k seahdlyosd- zönség háláját éi elismerését rójuk

A sztropkoi járás
hadikö.lcsöne.

A cseresznye.

H o g y a n é rté k e sí
tik a z idei te rm ést

Még 4 nap.
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|§ « tisztviselőkkel szemben akkor,
amikor a fentebb említett eredmény
ről néhány sorb*a inegeraléketUak.
Da uamaiak a hála és elismerés
kifejezése adta kezüukbe a tallat,
hanem írásra késztetett roiakut az is,
hogy megörökítsük a u a batalaiaa
műikét, amit Z^mpléavármegy e kösigaigatáiának tisztviselői a háború
súlyos napjaiban haiafiságtól áthatott
akaraterőről, emberfeletti luuukával
elérni tudtak.
Egyelőre osak a salrepkói járás
hadikö ősön eredményeit örökíthetjük
mag, da hisszük, hagy amikor e’öt
lünk ftkszeaek majd az összes «rsdmányik.. a vármeg 0 vaUraenngi
fősza!gahirájrró! és körjegyzőjéről
ehuondhitju< majd, hegy a békwkö'caön propag‘Us t körül m egésa
ország tisstviselői mutattak pé'dát
addig még sehol san tapasztalt
eredménnyel.

S z in liá z i

Péntek, juniut 22.
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hét.

ronkay, Faiussy. Takács, Császár,
Pesti, Váradi, Csipkés siók ottan ki
válóak. A pinoér epizód szerapében
kellemesen tüut fal Lónyai Sáodor,
finom humorával kifagástalan alakí
tásával.
Váradi Izsó

bussufsllépténél

»

Csárdáskiral) nő reprizét váasztotta.
A közönség költőn értékelte a mű
vészember kiválóságait halslruss
tapssal és figyelmének sok jelévJ
halmozta el és művészies táncait
nem győzte ’elégsier ismételni, A
többi szereplők szintén a r gi j. k.
H Í R E K .
— Uj tanítónő, revizsnygi Revioky
Mária, ltavicaky Kárely ny. v. ts
nácsos, hely hali adóügyi biztos leánya
az angol kisasszony ek budapesti 13,
li.iriae V. intézatéban a felsőbb saak*
tanfelysraon a nyelv ós történelem
Alikból mint palgári iskolai tanítónő
kitüiő kiképzi.-1 nyert.

J ó t á llá s a biitas eredményért.

it László Vilspök-Fürdó
Nigyvirad mallatt

Törvényesen
védve.

Fürdőüzem teljes

t *
Raittor

Oszkár

nagybasskaraki ny. főkapitány ás
fajbaromfi-tanyésstőnak
nagyszert! találmánya a

„P A T K Á N I N "
patkányii tó-szer, (nem méreg) mely
emberre ás háziállatokra nem ártalmas

i «<*« mi x,
mely elegendő körülbelül éO patkány
kiirtásához. — Minden debozher.
használati utasítás van malldkalva.
laniartatŐ proapaktuat, malyban U van
Írva, hogy különféle nagyságú gasdaságban hány adag haasnálandó, —
kárásra ingyen klld a PATKANIN
gyár agyediili elárusítója, a Tarantáli
Agrárbank Részvénytáraaiág Nagybecskarakan.

Kenőt htfvvlz források ttrmészates forróiig* 42*° kéntf
hőforrását már 300 ív óta
használják bámulatos gyógyhatással kösivény, csíz , ciontbajok, női betegségek és mát
fájdalmat betogiégek ellen.

500 holdas fenyőerdő közvetlen
a virágos park mellett. Villany
világítás az egész telepen és az
ötszet izobákoan. Nagyszabású
nyári uszoda 26,c folyton befolyó
forrásvízzel, uszáitanitái, napfürdő, homokkura. — Fürdő
ismertetőt küld az igazgatóság.
Komzsik Alajos, a fürdő bérlője.

— Változás a felmentések körüli

Falusty Pista buciuestóje. A ró^i
eljárásnál. Eddig u* veit a gyakorlat
magyar sziuészetrl! Írott poatifu>
hogy az illető gyár, üzem, kereskedő
naegeralósaaóstiban Váradi Antal,
hivatal slh., amely valamely alkal
vagy Dsréki János siektak örök mazottjának felmentés* iránt folya
példaként lefesteni azokat a soha
modott, a közigazgatási hatósághez
vissza uem téri üuut,p!ó jeleneteket
(polgármesterhez,
fÖssolgabiróbes)
amelyekben a szinősztársaság bálvá
tordu t és annai az utján 1 érte az
Dyozott aizmányének egy Díriuae ii>tézéi.t. A heuvédelrui miaiszteriuai
nek, Liborfalvy Rózának, Kantormest arról értesíti a kereskedelmi é>
nóualt, Biahánónak vöt ró.izw. Ami
iparkamarát, hogy az #:ya* vállala
kor még a ielk«s fiatalság az au a
tok, üzemek stb., amelyeknél m r
előtt megvárta nő ktdveue.'it ás di
több vagy felmentett van, felmentetni
adalmenetben, virágcsővel borítva
üivaat alkalmazottjáról és a fe.meu
be kiiéró el a lakásara, amikor a lettekről ezentúl sajai maga tartozik
férfiazinész ünneplésének leglát: aa Buvjegy zwkei megszerkeszteni *f>
tóbb jele az a néhány pohár bér, azt a közigazgatási hatóságok mellé
amelyet a nótárius urammal, a
zésévűl egyenesen a keroakcdolmi
csendbutos nagyságos úrral ürítenek dg iparkamarához benyújtani. Amely
vala egy társaságban egy régi ud vatlaDtnai felmentett egyén nii.es u
varhás ambitusáo.
s csak egynek a felmentését kérik,
Ei csodálatos de.og a múlt viszaz a községi, idotve a városi uévszáj ár. ti a változott formában is, de
jPgystekbe vetiidő fel.
léuysguben vá tozatlanul. A formu a
— Varadi Izsó növendékeivel
ameiylyel a közönség bieretetének
kifgjezóst adott, msgváltozhatott, d- lm evizígat r*.nd z.••t*. A színház
a művészit megbec-ü ess és jutal zsu olásig megtelt és rajodén egyes
tánc után percekig zúgott a taps.
mazása változatlan maradt.
Faiussy Pistát, a C»Öpp*ég elő Ennél a pontnál azután meg kait
adásán olyan ünuep ésbeu rósaebi- aiianuok, mert ii^’u tudjuk hírt© etette hálás küzüusége, amelyben uáben megmagyarázni, hegy az el
nagy primadouaknak is csak elvétve ismerés tomboló jeie kinek szóllott.
nagyon ritkán van részük. Ahogy a A sok eaniva'ó apréságaak, akik
színpadra kilépett, a nézőtérről a bámulatos pentost-iggal lejttttek t«
földsíiot és páholyok közönsége, számaikat, vagy a megtörnek, aki a
hatalmas virágssov il fogadta. Az tanítás c»oda ates munkáját végezte.
egész színpadot róisák teiiiutták be. Akárme'yikükuefc, mmdavajan meg
Közben tombolt a taps orián és érdemelték. A néző közönség minden
állt pereikig az előadás. A rali vét a egyes tagja uem győzte haimezai a
megiuduitau fogsdja az ünnepiéit lsgrá'ogatottabb dicsérő jelzőket,
és óriási fegyelmezettségbe kerül, hogy érdem szerint méltassa a prohogy könnyein keresztül a szerepé du-ciékat. Az « ősdss fénypontja
nek hangját megtalálja. As üuaep az a táacjelenet ve:t, ameiyet »
a felvonások végen fokozódik és mester Nagy Arankával előadott. A2
végig vonul a szezon legprecízebb operahái balletkarának legkiválébb
tagjai szoktak hasealó ruüvéar.ivs
•lŐsdásao,
Faiussy Ambrójáról sokat uem taiccftl bámulftibacjtenla publikuaoi.
tudunk mondani. Dicsérő jelzőink TermészeftíS, begy szűnni oeru akaró
tárháza tökéletes alakításának az éljen és (aptrizdalom volt a jutalmuk.
ecsetelégére. Hasonlóan áll ez a Kuroukay Rózsi alakításéra. Mesterké
„ X aki kiválóan
letlen kedves, bájos volt, nemesen
zongorázik
egyszerű, mwleg, finom úgy, ahogy
is,
jobb
házhoz
n e v e lő n ő i
a szerep meg van írva. Hcvessy
Mariska tökéletes miivéssete izim- minőségben ajánlkozik. Cim: a
patikusá tette az egyébként ellen kiadóhivatalban.
szenves szerepet Gulyásué, Gulyás
Majtónyi nagyszerűek voltak.
Az özvegy kisasszony holyzet
keraikumain mulatott a közönség
kedden. Művészeink közül Vida, Ko-

Elsőrangú halcsontos ás halcsont nélküli
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Özv. Jcrtinszky QyulAnénál.
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lagujabb tagon szerint, valamint különfált
haskötők, hátegyenesitök, melltartók stb.

—

m érték

szerint készülnek

L O R B E R

-------

S A R O L T A

főzőterm iben Sátoraljaújhely, Kazinczy-utcza fc. íz.
Saját kéizilményii kész {űzőkből na<t'' raktir.
Javítások és tisztítások pontosan készülnek.
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P a l szobafestő,
i c s ktapétázó
ó ésdmázoló.
ános
Első rendű munka a legszebb festőminták és tapetazzerü
fáitésekből a legmodernebb kivitelben.',
Feltűnő újdonságok !
Legjobb anyagok I

la k á sa . Sátoraljaújhely, Kossuth fajos-utca 15. szám

B irto k-e lad ás.
A s á ro s p a ta k i a ls ó h a tá r Alakhomok ^
dűlőjében fekvő 155 m. hold 1. rendű w
búzaterm ő szántóból, 30 m. hold kaszá ló 
ból álló, tanyai épületekkel ellátott birtok
szabadkézből eladó.
Az eladási feltételekre nézve felvilá
rilá- j
gositással szolgál a tulajdonos.

QÜQCSl tlOf

Jolókocsi eladó

F

P a v le tits B éla,
kir. Ítélőtáblái bíró
D eb reczen .

I
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fáitok, junius 22.

Magyar Országos Biztositó Intézet Részvénytársaság
S á to ra lja ú jh e ly i
Telefon: 137.

Sátoraljaújhely,

Kossuth

Miért köteles minden ember

K iren d eltség;©
Lajos-utcza

6.

szám.

T elefon: 1 3 7 .

hadikölcsönt {egyezi?

1. A hadi kölcsön legjobb eszköz, hogy a háborút
2. A hadikölcsön a legbiztosabb töketlhelyezés, m ert
győzelmesen befejezzük és ezzel a békét előmozdítsuk
azért az állam minden vagyonával, hatalmával szavatol.
3. A hadikölcsön teljesen adóm entes és a legmagasabb kam atokat hozza.
Ezért tehát mindenki, aki hazája iránt kötelességet akar teljesíteni, aki elő akarja mozdítani a
háború győzelmes befejezését, aki m egtakarított filléreit biztosan és jól óhajtja gyllmölcsöztetni és em ellett
hozzátartozóiról is gondoskodni kíván

kössön feltétlenül

hadikölcsön-biztositást.

A hadíköicsön-biztósitás 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, hadikölcsönbiztositásra felvehető.
K. 500-tól K. 4000-ig terjedő összegű biztosítások orvosi vizsgálat nélkül köthetők.
A hadikölcsönre vonatkozó befizetések 15 vagy 20 évre felosztott kis részletekben történnek

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
kedvezm ényezettnek teherm entesen 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 hadikölcsönnek eladásából befolyó pénzösszeg, az esetleg még fennálló lombard-kölcsön levonásával kifizettetik. Csak ha összesen
1, illetve 2 évi dijnál kevesebb összeg folyt be, kerül levonásba a biztosítási összeg 1*/,“/,-a, illetve */*'/•-*> költség
czimén.
A jegyzett hadikölcsön teljes kamathozama és az Osztrák-Magyar-Bank kedvezményes Iombard-feltételei
kihasználásával származó kamatnyereség is t a ij e s a n m e g c s o n k lt a t la n u l a b iz t o s ít o t t f é l J a v é r a esik.
A kamatnyereség a biztosított fél tetszése szerint, vagy a biztosított összeghez csatoltatik, vagy pedig a biz
tosítási dij csökkentésére fordittatik. Utóbbi esetben egy K. 1000 névértékű magyar hadikölcsön-biztositás után m á r
a z a l s ő é v t ő l k a z d v a az alanti felállítás szerinti r a n d k iv lll a la c s o n y d íj f lz a t a n d ő i
15 évre szóló biztosításnál
20 it
h
n

évente

félévente

negyedévente

havonte

K. 50-—
K. 35 70

K. 25 50
K. 18-21

K. 13 —
K. 9-28

K. 4-42
K. 3 15

negyedévente

havonta

Ezen dij az 5. esztendőben
évente

félévente

K. 24-59
K. 12-53
K. 4-26
15 évre szóló biztosításnál K. 48 21
K. 17 57
K. 8 96
K. 3 04
K. 34 15
20 »
»»
»
összegre c s ttk k a n és az e z u t á n k ö v e t k e z ő é v e k b e n s a m lé p i tú l ennek összegét.
Előreláthatólag további kamatjövedelmek is fognak mutatkozni, úgy hogy a tényleges befizetések még ala
csonyabbak 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 o sztályának sátoraljaújhelyi kirendeltsége
(Kossuth Lajos-utcza 6. szám.)

saarkaasti. Laaássmait* Mikm
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