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Munkapárti
mozgósítás.

-  ott. 27

A háború negyedik esztende
jében a munkapárt, a legerkolcs- 
telenebb alakulás, amely valaha 
ennek az országnak nyakára ült, 
mint az igazi hazafiság, a tiszta 
erkölcsok őrserege vonult fel a 
Ház Ülésszakára. Maga ez a tény', I 
hogy a munkapárt politikai er
kölcsök dolgában kényeskedhetik 
és a torkát köszörülheti, újabb 
bizonyítéka unnak, hogy a há
ború, a hosszú és irgalmatlan 
háború, mint egy sötét és sűrű 
fátyol borul a múltra és mind 
arra, ami 1914 augusztusa előtt 
történt. A munkapártiak a köz
vélemény apáthiájára utaznak, a 
magyar nép szenvedéseit és gond 
jait éppen úgy felvették számítá
saikba, mint boldogult Elek Pál 
millióit és rejtelmes eredetű vesz
tegetési alapjaikat. Tévedésük 
nyilvánvaló és végzetes. Vakme
rőségük ugródeszkája: az elévü
lés, a háborús egykedvűség egy
szeriben kettéhasad, ha bárkinek 
eszébe j u t : Emlékezzünk a régi
ekről !

Emlékezzünk a munkapárt szü
letéséről, arról a sötét nászról, 
amelyben Khuen-Héderváry, Lu 
kács és Tisza szerelmes ölelke 
zésben fonódtak össze a Magyar 
Bank üzleteivel. Emlékezzünk az 
aranyesőről; amely a választáson 
az országra zuhogott, szétrom
bolva a nép széles rétegei idealiz
musát, hitét és becsületérzését. 
Emlékezzünk a munkapárt példát
lan erőszakoskodásaira, a szerve
zett párturalomra, annak égbe
kiáltó, gonosz és cinikus vissza
éléseire, a gseftelő képviselők, a 
fia- és vejehordó főispánok arc 
képcsarnokára a közérdekből tör
tént exhabilitációkra, bccsületszol- 
gáltatásokra és más szás undort, 
kellő dolgokra.

A múlt felkavarása ma, ami
kor minden óra esztendőnek szá
mit a nemzet életében, nem ked
vünkre való feladat. A fronton 
vérző magyarságot bizonyára na
gyobb és méltóbb célok érdeklik. 
A munkapárti mozgósítás azonban 
kíméletlen s igaztalan hadjáratá
val önként provokálja a (éktelen, 
a lengyel nemzet legkomorabb 
idejére emlékeztető párttusákat, 
Uk fújják a halalit és nem lát
ják elvakultságukban, hogy az 
összecsapás: teljes erkölcsi meg
semmisülésüket fogja jelenteni.

Munkában
a tüdőbetegeket gondoló intézet.

•  •

Megalakították a járási szervereteket.
— okt. 27.

Egy róni vágy öltött testet ok
tóber 7-én. Ekkor alakult ugyanis 
meg a zemp:énvárraegyei tüdőbete
gek? gondozó intézete, hosszas elő
készítő munkálatok gyümölcseként,

Aunak idején részletesen beszá
molunk az alakuló közgyűlésről, 
amely uj határállomást jelent a vár
megye közegészségügyi viszonyaiban. 
Ounertettük az előkésíitő munkála
tokat. amelyek S z in y e i  M erse  Istváu 
volt főispán és dr. L'ócherer Lőrinc 
vármegyei főorvos éideme, beszá
moltunk az alakítás részleteiről, 
rae'ynek valóra válása gr.
József né és gr. S zéch en y i György 
főispán agilitását dicséri. Most mó
dunkban van számot adni az intéz
mény szervezetéről és annak meg
választott tisztikaráról is.

Az egyesületnek lehetnek a a- 
pitó, rendes és párto'ó tagjai. A:a- 
pitó tag az lehet, aki egyszerre leg
alább 50 koronát ad az intézmény 
ó ljaira. Rendes tagsági dij évi 2 
korona, inig a pártoló tagok éven- 
í;int tetszésszerinti összeggel járu
llak az iutézraéuy fenntartásához. 
Az alapitó tagsági dijat azért álla
pította meg ily feltűnően csekély 
összegben a vezetŐs'g, mert módot 
kíván adni a kevésbbé tehetőseknek 
is arra, hogy e nemes, emberbaráti 
intézmény alapításában mindui 
anyagi megerőltetés néikül részt ve
hessenek.

Bál az intézmény kia'akulása 
még csak a kezdet, stádiumában van, 
már működésbe helyeztek egy ren
delő intézetet a sátora'jaujhely i Er
zsébet köakórházban dr. P rih o d a  
László főorvos igazgatása alatt. A 
rendelő intézetben az orvosi rende
léseket csütörtökön és vasárnap tart
ják teljesen ingyen.

Ezt a rendelőintézetet természe
tesen állandó laboratóriummal ós 
rendelő intézettel kell majd felese 
rolni, sőt kilátásba helyezte a kor
mány anyagi támogatását egy, az 
Erzsébet közkórházzal kapcsolatos 
tüdőbeteg pavillon létesítéséhez is. 
Természetes azonban, hogy a külön 
pavillou létesítésének alapját a kö
zönség széles rótegeiuek kell lerakni 
jótékony adományaival.

Hogy a társadalmi akció minél 
sikeresebb legyen, azért alakították 
a társadalom széles rétegeire támasz
kodó azt a hatalmas tisztikart, a 
melynek névsorát a következőkben 
adiuk : _____ _

E'nökné : gr. Majláth Józsefné, 
liszt, elnök : Szinyei-Merse István, 
elnök : gr. Széchenyi György főispán. 
Előadó dr, Löcher r Lőrincz főorvos 
titkár: dr. Ohudóvszy Móric, pénz- 
tárnok : Kincsesay Péter, igazgató 
főorvos dr. Prihoda László.

Alelnöknők és alelnökök : gr. 
Andrái-sy Géza és neje Parnó, gr. 
Andrássy Gyu’a és neje Tőketerebes, 
gr. Andrássy Imre Velejte, gr. And
rássy Manó és neje Parnó, gr. And
rássy Mihály Velejte, gr. Andrássy 
Sándor ós neje Velejte, gr. Bert- 
hold Káira^r és neje Nagykázraér, 

M a tlá th  gr. Hoyos Sándor, gr. íloyos Vik.
tor és neje Mezőlahorc, gr. Sennyey 
Géza és neje Csörgő, gr. Sennyey 
Béla ós neje Bély, br. Sennyey Pal- 
né BftUyan, br. Sennyey Ltván és 
neje, gr. Szécheoyi-Wolkeostein Ernő 
és neje, gr. Sztáray Sándor és neje 
gr. Wolkenstein Osvaid és neje 
Bodrogkeresztur, br. Vécsey Ferenc 
és neje Bodrogszerdahely, br. Vé- 
csey Béla Bodrogszerdahely, hg. 
Windisch Grátz Lajos és neje Sá
rospatak, Abel.iberg Józsof, Ambrózv 
Nándor és neje, dr. Ambrózy Ágos
ton és neje, AFxauder Lipót és 
neje, dr, Adriányi Béla ós neje, dr. 
Bajusz Andor és neje, dr. Bajusz 
Ernő ós neje.Baralhy Bó a ós 
Zemplénagárd. Bálint Dezső és neje 
Sárospatak, Behyna Ká’mán, Büchs 
József és neje, Alexander ^Vilmos 
és neje, özv. Alexander Manéné 
Beli) na Miklós és neje, dr. Behytia 
Dezső éa neje, Báufalvy Ede és neje, 
Brach Mór és neje, Bernáth Béla 
és neje Varanuó, Bernáth Győző és 
neje Magyarsas, B'umenfeld Jenő 
és neje, Blumenfeld Adolf és neje, 
B ura rifeld Lajos és neje, B'umen- 
féld József és neje, Bodor Károly 
és neje, dr. Berzeviczy Béla, Boron 
k*y Farkas és neje Alsóbereceky, 
Bodor József és neje, Boronkay 
László és neje, Borsay Miklós Mád 
dr. Berger József és neje, dr. Búr- 
ger Jakab és neje, dr. Bettelhoira 
Jakab, Búza László és nejo, dr. Buta 
Béla. Berger és Lipschitz, Bereg- 
szászy Istváu és neje, Czékua Zol
tán ós neje, Csajka Endre és neje, 
Czétő Ferenc* és neje, dr. C*ap!aky 
L’pót és neje, dr. Csizy Béla és neje, 
Cseley Márton és neje Cselej, dr, 
Czibur Bertalan és neje N.-mihály, 
Fábry Béla és neje, Galszécs, özv. 
Fuchs Mórnó Tolcsva, Feldmesser 
Pinkász ós neje Sárospatak, Farkas 
Andor és neje, Ferenozy Elek és

neje Nátafalva, Ferenczy Béla és 
neje, dr. Friedmann Ármin és ueje, 
dr. Farkas Hőbért Királyhelraec, dr. 
Fütcsséry Zoltán és neje, dr. Fried 
Samu és neje, Fenyő József és neje, 
dr. Deák István Máramarossziget, 
Dókus Gyula, dr. Davidovics Jenő 

nője, Doutsch Mór és ueje, Da- 
vidovits Ado’f és neje, Deutsch 
Herskó ós fia, Darajaoovits Ágoston 
és neje, Dómján Elek ós ueje, Dókus 
Ernő és neje, Dóvay Lajos és neje, 
Debreczeni Áron és neje, Diószeghy 
György és ‘neje Battyáu, Dongó Gé
za és neje, Dókus Mihály ós neje, 
dr. E nődy László és neje, dr. Eper- 
jessy Ferenci és ueje, Eisenberg 
Samu és neje, Eisenberg Mór ós 
neje, Euyedy Andor, É'ilert Gyula 
és neje, Fuchs Béla és neje, dr. 
Fuch Emil és ueje Véke, dr. Fuchz 
Ignálz ós neje Véke, Friedmann Fe
renc, Fuchs Jenő ós neje, Fried- 
luaun Lipót és neje, Fuchs Mór és 
neje, Fuchs Gyula ós ueje, Fried- 
manu József ós neje, dr. Fuchs 
Emil és neje Királyhelraec, özv. F e 
jes Istváuné, Görgey Gyula Tálya, 
Görgey L^jos ós neje, Görgey Géza, 
Görömbey B« ázs, Glaucz Izidor ós 
neje, Groák Miksa és neje, Galambos 
Béla és neje, Gerő Alfréd ós neje, 
dr. Grünwald Hugó, Guttmann Ár
min, Üyarmalhy Béla és neje, Grün- 
spau Ármin és neje, Grünspan Her
mán ós neje, Gnádig Lipót és neje, 
Gtcsey Jenő és neje, Giück Samu 
ós nej-, Goldblatt Ferencz és neje, 
Gyulay Károly és neje, Orosz Dezső, 
Gruaka Lajos, dr. Garay Ármin és 
Gorlvay Aladár Szerencs, Gojdios 
nővérek, özv. Grüoberger Ábiahára- 
né, Guttmauu Mór ós neje, br. Har- 
káuyi János és nejo Szerencs, Ha
lász József, Hiszem Kálmán Tőke- 
terebes, dr, Holló Andor és neje, 
dr. Holló Zoltán és neje Nagyrai- 
hály, Hajós Karoly ós neje, Hor
váth Elek ós ueje Velejte, Heroz 
Sáudor ós neje, Harstein Mayer és 
ueje, Hartenstein Mór és neje, 
iirab'csy Kálmán és neje, Haas 
FülÖp és ueje, Haas Mór helyben, 
di. Hornyay Bála és neje, Hirsch 
Albert ós neje, Hegedűs Miklós éi 
neje, Hegedős Sáudor ós neje, Hor
váth Gyula és neje, Haraszthy Vin
cié és neje Velejte, dr. Isépy An
dor és neje, dr. Isépy Tihamér ós 
neje, özv Isépy Istvánná, Illósházy 
Endre ós neje, Jenes Árpád és neje, 
(izv. Isépy Vilmosuó, Iczkovits Ja
kab és neje, özv. Juhász Jeuőaó, 
K»zy József Budapest, dr. Kállay 
József és neje Nagyroihály, Kin- 
csessy Péter és nője, Kozma Ármin 
és neje, Kertész Ödön ós neje, özv. 
Kellner Józsefnó, dr, Kovács Gábor 

j és neje Szerencs, özv. Kossuth Jó- 
! zsefnó, id. Kossuth Lajos Bodrog- 
 ̂szög, ifj. Kossuth Lajos Budapest 
miniszterelnöki államtitkár, dr. Kos-

Lapunk mai száma 4 oldal.
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suth Pál, Képes Gyula, Kérés./ St< r«. Árroia é s  neje, Schi’l.r KíSI- 
Gyula és neje, Klein Ignáo és neje, I ^  neie. Sclnveigvr Márkus.
dr. Klein Károly és ueje, Klituo, ^ 0 neje, Schwoiger Ignác ás neje,
Sándor, dr. Kiss Gé.e és neje. dr.l SohoU. Aurél Zs.rót.nya Vajdácska, 

Andor és Szraraosányi Béla és neje Vek#, 
és neje, [dr. Székely Albert és neje, Steril 

ö*v Kérész- ' Lajos özv. Sző ősy Arthurné, Szolős* 
£a 1 sy Sándor és neje, Szeotgyörgyi Zol-

Kiil Béla és neje, Klein 
neje, Keresztessy Lajos 
Klein Ármin és neje, 
tussy Lajosné, dr. K'ein Jakab 
neje, Kreaselbauer Maximiliána zár
dafőnöknő, Kolumbáa Sándor és neje, 
Klein Ferenc* és neje, Klein Sala
mon és neje, Kádár Gyula és neje, 
dr. Kovaliczky Elek közjegyző és 
neje, Kardos Z-dgraond és neje, dr. 
Kelluer Soma és-neje, Kornitzor Li- 
pót és neje, Kardos József és neje, 
Ötv. Kovács Károlyné, dr. Kiss Er
nő, Kroó Gyula é3 neje, Kardos ta
nár, K'eiu Kálmán és neje, Kluger 
Jüiiő és neje, Keleti Jenő és neje, 
Keleti Géza és neje, ifj. Klein Al
bert és nej®, Klein Géza és neje, 
dr. Kellner Győző és neje, Lányi 
J üuő és neje, Liszy Viktor, dr. Li- 
gety József és neje, Löcherer An
dor és neje, Langermann Károly és 
neje, özv. dr. L >geza Jánosáé, dr. 
Lichtenstein Jeuő és neje, L ’Jwy 
Adolf, Laudesraann Miksa és neje, 
Lábos Béla és neje, Lukács Her 
mán és neje, Lefkovics Dávid és 
neje, Lefkovits Miksa és ueje, Le 
nerovits Mór, Lászlófy H. és neje, 
László Ferenc és neje, dr. Molnár 
János és neje, Metzuer Béla és neje, 
Metzner Gyula és ueje, Mtlzner 
Tibor és neje, Jiarikovszky Sándor 

j ts neje Marikovszky László és ueje, 
dr. Marbiovszky Pál és uej« Tőke 
terübes, Mar ovits Miksa es neje, 
Markovits József és neje, Miklós 
Béla Nagyrozvágy, Matyasovszky 
Kálmán Markovits Sámuel és neje, 
dr. Markoviba Manó, dr. Mals'rt ik 
György, Motdován Géza és neje, dr. 
Nyomarkay Ödön és neje, Nagy 
Barua és neje, Nagy A.b rt és neje. 
Nagy Tamás és ueje, Némethy Ber
talan és neje, Neumann Jenő és 
ueje, Németh Nándor és neje, Nye* 
viczkey László és ueje, Nagy An
tal és neje, dr. Oláh István és neje, 
Oláh Ferenc és neje, Oláh Béla és 
neje, dr. Orbán Kálmán és neje, Os 
váth Ferenc és ueje, Perimutter 
Jenő és neje, Perimutter Ferenc és

tán és neje, Ssakátsy Károly, Tá
lon litván Hangya, Tolvay Imre és 
neje Nagy mihál y, Thuránszky L. és 
neje, Trattner Márkusz és neje, To- 
ruoky Endre és ueje, Walter László 
Wieland Lajos és neje, Weinberger 
Lajos és neje K.-helraeo, Vilkovszky 
Kálmán és nej®, dr. Widder Márk 
és ueje Nagymihály, Waller Mór és 
nej®, Widder Béla Gatá'y, Wa'd Iz
rael és neje, Weinberger M. és neje, 
Waller Aladár és neje, Viczmáody 
Ödön Butka, Vitányi Miklós Sze
rencs, Zijka Ltván és neje, Zalay 
Andor és neje Legyesbénye, Zinner 
Ado f és neje, Zinner Henrik és nej®.

Szerencsi já r á s :  Elnök nő : Lr. 
Mai'ott Nándorné. Elnök: gr. Szir- 
raay Sándor. A ‘elnökök : Bér láth 
Béla Mád, dr. Etős János és nej®, 
Gortvay A’adár, Orosz Jenő és neje 
TDza’uc, Kefő Géza, Kolos Tibor és 
nej®, lr. M a j 'ot t Nándor Tallya, 
Szabadhegyi Imre és nej®, Spiner 
Sándor Táiiya.

T oka ji já rá s  : E nökr ő : {. róf
Széchenyi-Wolkensteiu Ernőné. El 
nők; gróf Wolkeusttin 0  wald. Al
ii ok ók : Gr. Szirmay Oltó és neje 
Fiizesséry Ödön és neje, dr. H in- 
ricb Béla és neje, dr. Hunyor S iu- 
dor és neje, özv. Krötztr Lászlóné, 
P.utty Z igraoud és neje, Nemes 
Andor és neje, Rothfuohs János és 
uej®, Székely Károly és neje, Wiel- 
lt>nd Andor és neje.

Sárospataki j á r á s : Elnök ő: Hg. 
Windischgriitz Lajosné. Elnök : hg. 
Windischgr iitz Lajos, Alelnökök: 
Bálint Dezső és neje, Bessenyiy 
Zénó és ueje, Feucsik Miksa, E lend 
Lajos és neje, Gru>ka Lajo% Katona 
György és neje, dr. Katona Mihály, 
Kondor Miksa és neje, Kin Zoltán 
és neje, Katona György és neje. dr 
Szsbó Sándor, R-dáosy György és 
ueje, Rohoska Lajos.

Bodrogközi já r á s  : E-uöknő : gr,
n je, Polgár Sámuel és neje, P-yer Majláth Józsefné. Ernők : gr. Majláth 
Ferenc Helyben, Pintér István éi 
neje, Pilissy László és neje, Piiissy 
Béla és neje, Petrik B®la és nej.*,
Pallos Sándor és neje, Pavletitsch 
György Sárotpatuk, Pereszlényi Ist
ván, Péter Mihály és neje, Radáosy 
György és neje Sárospatak, dr. Ro* 
boz Bernát és neje, Reichard Lajos 
Réz Gyula és ueje, Róth Mór, és 
ueje, Róth József és neje, Richter 
L’pót és neje, Róth Bernáth, Róth 
Mór és neje, Róth Adolf B, szerda 
hely, Reichard Salamon és neje,
Székely Elek és n®je, Szeszlér Ödön 
és ueje, dr. Szirmay István, Szén'- 
györgyi Géza és neje, Szilágyi 
György és nej®, Sz pessy Aruold 
és neje, Sz-pessy Simon és neje,
Stark Mái) ás és neje, Szabó Pál

J  izsef, br. S ouyey P Iné Battyán, 
gr. Seuuyey B 31a és neje Bély, gr. 
S nny-y Pál, gr. Sennyey Ilona, 
gr. Sennyey Mária, Ácséi Lidor és 
neje, Bei.esik István R„d, B^ncsik 
Béla, dr. Farkas Róbirt. dr. Fuchs 
Emil és neje Királyhe’mtoz, Hvftler 
K'w.rád Lelei-z, Miklós Béla Nagy- 
rozvágy, dr. Székely Károly é3 neje, 
Szkic'.ak István, Sseghy Elemér és 
neje Nagyrozvágy, Szumcsányi 
Bé'a és nej® Véke, özv. Ro«enthal 
Sándorné Boly, Péterffy Béla és 
nej •, Tóth Sándor és neje, dr. O3- 
váth Dezső, Zomb ry Géza és neje, 
dr. W inberger J írsef,

N agym ihá ly  i  j á r á s : Elnök nő: 
gr. Sztáray Sándorné, E'nök : gr. 
Sztáray' Sándor, Alelnökök: gr.

és neje, Szántó Mór és Társa, Szegő Széchenyi László és neje Őrm ő, 
Sándor és n'je, Schhic.er Frigyes Bajusz Andor és neje, Bornay An- 
és neje, Sridde László és neje, dr. dór és neje, Baitz Lipót és neje,

Buodoszky Mihály és neje, Czibur 
Lász'ó és ueje, dr. Holló Zoltán és 
neje, Egretzky Mihály és neje, Fü- 
zesséry D.zső és ueje, dr. Guttman 
Lipót és neje, dr. Gliiok Samu és 
nej®, Gerich Gyu'a, Gorbinszky 
Sándor és neje, Horváthy Győző és 
neje, Kallgis Dezső és neje, dr. Kál- 
lay József és ueje, Korciub Pál, 
Lóránt Lajos, özv. Matalya Emma, 
M. dveczky, Mertens Alfréd és npje, 
Mattios Józsel és neje, Nágay Fe 
rencz és neje, dr. Örley Ödön, Opitz 
Sándor, Itakovszky Aladár, Rosz- 
náky A'adár, Rosanáky Gyu’a és 
neje, Riebel Károly és neje, Suiyov- 
szky I,tván, Strömpsl Gábor, Wal- 
kovszky Béla és neje, dr. Widder 
Márk és ueje, Tolvay Imre és neje, 
Weinberger Deíső,

Galszécsi já r á s :  Elnök nő Nemes 
Sándorné, elnök : Novak István, al
elnökök : dr. Gö.uöry Vilmos és neje, 
Hiszem Kálmán Tőketert-bes, Ihnátkó 
Emi, Fábry Béla, dr. Kende Miksa 
és neje, dr. Marikovszky Pál és neje 
Tőketerebes, Nemthy J zsef, Ne
mes Sándor, Pcter Mihály, II >sen- 
bliilh lHdor, Szaxuu Imre Tőkete
rebes, Skors^ky Endre és neje, Spil 
lenberg Béla és ueje, Tahy Györg) 
Nag\ruszka, Ss’adek Károly Tő*e- 
terebes, Cseiey Marton Cselej.

Varannói j á r á s : Elnöknő: gr. 
Hadik-BarkiC'-y Eodrénó Parué, el-j 
uök : Hadik Barkótzy Eidre P. rnó, 
a'elnökök : özv, Bárczy Istvánná Ko | 
hómező, B.rnálh Bea, Csintalan Mi
hály, Ehengruber Lázai*, Eisemann j 
Oszkár ás neje, dr. K-szIri í r  Mór 
és neje, Mauks Árpádné, Peresz'é- 
uyi István ás neje, Péchy Aüdor és 
a ej a, dr. Török Vilmos és neje, We 
lesz Fereucz és neje.

H om onuai já r á s  \ E-nők nő: gr. 
Andrássy Sándorné, elnök : gr. An- 
drássy Sándor, Ale nökök Atlasz La
jos, Cseh E ek, Dezső Sándor és 
nejé, Édes Gyula és neje, Gétzy 
István • s neje, Fábián Aruold, Fe 
jér Elemér és neje, Harmata Andor 
és neje, H'zay Géza és neje, Knapp 
Ármin és neje, dr. Moskovits Ervin 
és nuje, Papay Pál és nője, Tömöry 
kapitány és neje, Thoronszky E ek 
és neje.

Sztropkói já r á s  : E1 u ö k n ő ; D u r- 
csitiszky Gyu’áné, elnök : Durc-iu- 
szky Gyula, alelnökök : Ariin An
tal, Dékán János és neje, Duka Ti 
vadar és neje, Farkas Dániel, dr. 
Gaal Sándor és neje, Heritz Már
ton és neje, Inczinger Ftrencz és 
neje, Kramtr Ernő és nej®, Mesz- 
lónyi Árpád és nej®, Oltó Amália-, 
R^iter Rezső és neje, Zaborovszky 
Komé.

Ss in n a i J á r á s : E'nöknő; br. 
Fi-chtr L*josné, elnök : br. Fischer 
Lajos. Alelnökök : Bihary Eiek, Cd 
szár Árpád és neje, Deli Endre és 
neje, Dubuy Dezső és neje, Grund 
Károly, Kosár Biliut, Klein Henrik, 
dr. Hoffmann Ármin, Legeza Irén, 
Mártyák Győző, Sebastany Vilmos 
és neje, Várady Lipót és neje.

M ezölaborczi járás  : El nők nő : 
Gr. Hoyos Viktorné. Elnök: Gr. 
Hoyos Viktor. Alelnökök : Éliás

Endre, Gojdios János és neje, Klein 
Zsigmond és n^je, Petraschovits 
Elek, Raj*ovits Wladirair, Tarkó- 
nyák János.

Ez a névsor termésaetesen még 
mindig nem végleges. A legutóbbi 
közgyü'ésen ideiglenesen megválasz
tott alelnökök és alelnöknők tisztsé
geikben csak akkor lesznek majd 
végi gesithetők, ha alapitó, rendes, 
vagy pártoló tagsági dijaik egyidejű 
beküldése mellett az intézmény tag
jainak sorába lépnek.

így intézkedett a legutóbbi köz
gyűlés. Mi azonban a magunk ré
széről csak annyiban mm tekintjük 
véglegesnek e hatalmas névsort, 
hogy annak bővülését várjuk. Mert 
nem hisszük, hogy a fentebb küzö't 
névsorban akadjon egyetleu ember 
is, aki a legnagyobb örömmel nem 
siet e humánus intézmény teljes 
valóra válását anyagi támogatása 1 

siettetni.

A h o gy  ná lunk
a  t is z t v is e lő k  é ln e k .  

•  •
A  p e r g a m e n t  e m b e r e k .

-  okt. 27.
Mikor már bd'efájult a fejünk 

beleszédültünk s 1 ját nagy nyomó- 
ru-águnk szemlélésébe, mindig csu 
dálkozva kérdezzük :

— Hogy tud ez, hogy tud az 
megélni ?

Az: ez és az: az mindig sze 
gény hivatalnok: 200—250 korona 
esetleg kevesebb havi fizetéssel éa 
perga centsárga arccal, amelyről hal. 
vány kontúrokban a közeli örök élet 
reménység * vibrál. Mert ma nincs 
más proletár, mint a toll szürke har
cosai. A szabó, »u3zter, borbély kt- 
fekötő, bodnár és mindazok, akik 
hajdan tauultak valamit, elérhetett 
leu magasságban állanak jövedel
mükkel a szelie-ui munkások fölött. 
Erre a három év óta mindég aktuá
lis kérdésre igyekszünk az alábbiak
ban megfelelni:

Megyünk a városházán. Egy 
viaszfehér arcú férfi, érettségivel éh 
— háta mögött — tiz évi vároii 
szolgálattal. Meginterjúvoljuk, hogy 
történt, hogy eddig nem halt éhen? 
Imo a válasz :

— Összes jövedelmem: drága
sági és családi pótlékkal, leszámítva 
a levonásokat: 300 korona havon- 
kint. Ebből hatvag koronát fizetik 
lakásért, harminc koronára tehető a 
cipója v itás, húsz korona a fűtés, 
vi ágitás (mi nagyon szerényen élünk) 
és újabb harmincz korona az isko
láztatás, ruházkodás a két gyermek 
és az asszonynak. Magamnak nem 
kell; én rnír nem ruházkodora. Ez 
összesen száznegyven koront. Marad 
tehát négyünk élelmére egy hónapra 
százhatvan korona. Hogy mit eszünk ? 
Kell azt kérdezni?

— De hiszen ez kenyérre sem 
elég !

— Dehogynem. Eg aztán: hitel 
is van m !g. Meg aztán kü'önmun- 
kákat is csinálok, ez is 30—40 ko
rona egy hónapban . . .

Ó v á ,s ! Rájöttem, hogy ax általam gyártott

,,< J K o 6 ia n o -Q lu 6 sp Q C Ía íiiá 6i-̂ ivarRafiümiMn<>R
u t á n z a t a i  v a n n a k  f o r g a l o m b a n ,  a m e ly e k  e l l e n  e g y e d ü l i  

v é d e t e m  a  v é d j e g y  a z  a l á í r á s o m  p o n t o s  m e g f ig y e lé s e . A VÉDJEGY.
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Mert vannak szemérmen koldu
sok is, akik nem panaszkodnak . . .

Egy másik városi alkalmazott, 
tisatviseiői rangsorban, kézhez kap 
havonkiot 160 koronát és odahaza 
van egy csomó gyermeke.

Beszéltünk egy pénzügyi tiszt
viselővel is. Ksp havonkint 260, 
zágo : kettőszázötven koronákat, mi
után elvégezte az egyetemet is. Eb
bői lakásért — kis hóuaposszoba - -  
fizet havonkint ötven koronát, egy 
privát helyen, hasonló szegénysorsu 
családnál fizet éhedért és vacsoráért 
százhúsz koronát, a mosatás szám
lája húsz korona, a reggelié 25 ko
rona, az uzsonnáé ugyanennyi (a 
százhuszkoronás ebéd és vacsora 
mellett ezt nem lehet nélkülözni) 
takarításért s miegyébért 85—40 
koronát s ha marad még valami, el
költi cigarettára, vagy szakadt cipő 
kijavítására, mert szórakozásra idő 
sem jut. Ha pedig a havi költség- 
vetés deficittel zárul, lemond az 
uzsounáró!, esetleg a reggeliről is, 
mert háború van és elkövette azt a 
baklövést, hogy tanult és nem ment 
t \  pintérnek, aki tudvalevőleg három 
nap alatt meg tud keresni 550—560 
koronát, anélkül, hogy a munkára 
egy fillér költsége lenne. E *  ami a 
legszomorubb a do'ogban az, hogy 
ez nemcsak nálunk van igy, hanem 
mindenütt. Mindenki keres, csak a 
szellemi munkás nyomorog, nélkülöz.

Ezeknek a sorsán óhajt tehát 
első sorban Wekerle népjóléti kor
mánya külüoös atyai gondossággá- 
javítani és ezért mondhatja magáé 
nak az alaptalan híresztelésekkel 
szemben, az egész ország bizalom- 
teljes ragaszkodását.

Háborús világ.
•  •

Irigyeljük a falut. — Ser
téshizlalás a városban.

-  okt. 27,
A háborús viszonyok százszorta 

jobban sújtják a várost, mint a falut. 
A falu ugyanis termel, a termeszt- 
vények ára pedig tu'-raagas, a városi 
embernek tehát nemcsak óriási ma
gas árakat kell fizetnie az élelmi- 
cikkekért, hanem még utána is kell 
járnia, hogy va amit kaphasson s a 
falu népe élelemmel, pénzzel ellátva 
lemosolyog most bennünket.

Tolongás a rőfösök előtt,
A tegnapi hetivásár alkalmával 

ismét újabb jelenetnek voltunk szem
tanúi, ame'y jelenet ismét csak azt 
mutatja, meanyivül kedvezőbb a fa
lusi ember helyzete, mint a városié. 
Az élelmiszerüzletek előtt hóuapokou 
át nagy csoportokba verődött a nép; 
a rayonirozás ezt megszüntette. Most 
már csak a tejraérések, hefenkint 
kétszer a trafikok e'őlt láthatunk 
nagy népcsődületet., A szegény vá
rosi ember kevés tejet kaphat acsar- 
nokokban is, dohány is alig van : 
érthető tehát, ha ezért a két nélkü
lözhetetlen cikkért élet-haláihzrcot 
vívunk polgártársainkkal. Azt azon
ban még eddig nem láttuk, hogy a 
városi emberek a rőföslizleteket os
tromolták volna meg. Oda nem kell 
rendőr, sem a ruhakereskedések elé. 
Ám a jó falusiak megmutatták, hogy 
náluk van a pénz. Tegnap egyik 
helybeli rőfösüztetet annyira meg
lepték. hogy az üzlettulajdonosnak 
a trafikoknál divatozó rendszert kel
lett bevezetnie. Egyik alkalmazottját 
az ajtóba állította, aki azután kisebb 
turnusokban engedte a boltba a né
pet. Mire mutat ez ? A régi jó idő 
ben még karácsonyi vásár idején 
sem tologott a városi ember igy az 
egyes üzletek előtt. Irigyeljük a fa
lut, melyet ezelőtt úgy lenéztünk.

Sertéshizlalás a városkán.
Eddig eszébe sem jutott a vá

rosi embernek a sertéshizlalás. Olyan 
olcsó pénzért s olyan könnyű szer
rel jutottunk mindig c sertéshúshoz 
és zsírhoz, hogy arra igazán nem is 
volt szükségünk. Most ? Egymásután 
a sertéshizlalásra adjuk fejünket. A 
házak mellett levő kis kerteket ser- 
téshizlalóuak rendezzük be, tekintet 
nélkül arra, hogy belső, vagy külső 
területen lakunk-e. A Szabadság-tér 
füvei benőtt részén pedig vígan le
gelésznek és turkálnak a félig hízott 
sertések, amelyek most már c^ak » 
kukuricát várj >k, hogy jobban meg
hízzanak s azután les*, ami még 
Ujhelyen nem volt: a városi népnél 
disznótor!

A falu pedig büszkén néz reánk : 
ime, ezt is a falusiaktól tanultuk s 
eltanulására a nyomor késztetett ben
nünket.

Tegnap egyébként o'csó volt a 
sertés. Egy darab 7 hetes malacot 
20 koronáért lehetett vásárolni.

Dióssy Jfusi
a gyémántprimadonna. • •

égy  Ujhelyböl indult karler.
Ki ne emlékeznék még D ió ssy  

Nusira ; a fiatal énekes naivára, aki 
még nem is olyan régen, Komjáthy 
direktorsága idején Ujhelyben lépett 
először színpadra ? Persze azóta na
gyot fordu’t a világ. Az énekes 
uaivából országos hirii primadonna 
lett és az újhelyi kis hónapos szoba 
helyett, hatalmas palotákban — » 
sajátjaiban — éli !e világát állaudó 
ünneplés közt Dióssy Nusi.

De álljon itt egyébként egyik 
temesvári laptársunk közleménye, 
mely Dióssy Nusi jelenlegi életéről 
számol be:

Hz a babérokat, a rengeteg tap
sot, a sok-sok ünneplést, arai egy 
primadonna művészi pályafutását sze
gélyezi, fel lehetne váltani csengő 
aranyra, ropogós bankóra, akkor bi
zony a nagynevű, híres művésznők 
ott sorakoznának a milliomorok iri 
gyeit kasztjának a listáján, vetekedve 
sok püffeszkedő hadigazdag újdon
sült vagyonával.

így azonban a Krötusoké a va
gyon, a primadonnák pedig kény
telenek megeléged ő a tapsok, ün
neplés* k millióivá*, miket — sajnos 
— nem lehet ezresbankókra átszá
mítani.

Van ugyan egy-két kivétel, ilyen 
a Fedák Sári szerencséje, ahol az 
egész életre kiható siker meghozta 
a maga nagy vagyoni tételeit is, 
de ezek bizony csak a sors kiváló 
kegyeletjeinek külöuös és kivételes 
szerencséjét jelentik. Az élet átla 
gos tapasztalata az, hogy a művé 
szetében gazdag ember az anyagi
akban nem képes lépést tartani mii 
vészetének arányaival. Magyarán 
mondva, bizony a művészember lég 
többször; szegény ember. Amolyan 
Jókai féle gazdag szegény.

A tenii-svári színtársulatnak van 
azonban egy tagja, aki az említett 
ritka kivételek szerencsés osztályába 
tartozik. Nem követünk el túlságos 
indiszkréciót, ha eláruljuk, hogy ez 
a szerencsés művésznő Dióssy Nusi, 
a színtársulat primadonnája, aki a 
hnzzávatőleges számítás szerint — 
legalább is félraillioraos.

A vigkedélyü primadonna két 
főúri kényelemmel baranduzatt pari

i t

villa tulajdonosa és azonkívül száz 
ezrekre menő vagyon úrnője. Diósy 
villái Hákosszeutmihályöu díszeleg
nek, puha fészket nyújtva a színpad 
munkájába elfáradt művésznőnek, 
százezrei pádig hadikölciöukötvé- 
uyekben és vagyont érő ékszerek
ben bírnak biztos értéket.

Diót-sy három hadik ölcsönbeu 
egyenként százezer—százezer koro
nás jegyzéssel vett részt és ezenkí
vül körülbelül ugyanilyen összeget 
képviselnek fedelrai ékszerei, gyé
mántjai, gyöngyei. Ezekről nevez 
lók ruár régebben a gy óraánt-pri- 
madonuának. Nem kevesebb, mint 
tizeuuyo’c családtagnak ad ma en
nivalót Dióssy, aki egyik villáját tel
jesen átengedte szüleinek, testvérei 
nek, rokonainak, a gazdag művésznő 
szegény hozzátartozóiuak.

H Í R E K .

— Kinevezés. A keresked lem- 
ügyi miniszter Dévai Lajos főmér
nököt, a raáv. sátoraljaújhelyi ősz 
táiymérnőkségének főuökét raáv. fel
ügyelővé nevezte ki.

— Belépések a tüdőbetegek gon 
dozó intézetébe. Szinyei-Mersa István 
200, liericz Sándor és neje 200 ko
rona lefizetésével a tüdőbetegek 
dozó intézetének alapitó tagjai^so- 
rába lépett.

— Levelezés az Amerikában élő 
magyarokkal. A rau t hetekben sok 
oldalról intéztek a Vörös Kereszthez 
kérdést az iránt, hogy mily módon 
lennének Amerikába a postakülde 
raénvek továbbit hatók. Erre vonat
kozóiig a Vöröskereszt Egylet ér

tesíti a közönséget, hegy a Vőrö*- 
kereszt Egylet genfi nemzetközi bi
zottsága késznek nyilatkozott az 
Amerikában ó ő magyaroknak szóló
levélpó«tát közvetíteni. Figyelmez
teti azonban az Igylet  az érdekel
teket, hogy igen röviden, csak z 
legszükségesebb személyi híreket 
Írják meg és hogy leveleikhez por- 
tómentesitése végett egy uerazetközi 
vá'a«z'ze!v*pyt (coupon-répon°) ne'- 
lékeljenek, mely minden postahivz- 
ta'nái kapható. Ajánlatos, hogy z 
levelek kettős boritókbau helyettes- 
S 'ii« k el. A belső boríték tartal
mazza a címzett, nevét, a kü'tő pe
dig a következő címmel legyen el
látva és adandó postára: Comité 
internaoionale des Prisanoiers de 
Guerre Génévé.

— Benkö iorsjegye? Köztudo
mású, hogy a nagyközönségnek sok 
millió koronát fizetett ki eddig a 
hírneves Bsnkő Bank és valószínű, 
hogy az uj ra. kir. osztálysorsjátók- 
ban is kedvezni fog o népsz‘TÜ bank
ház vevőinek a szerencse. A novem
ber 10-én kezdődő sorsjátékra a 
sorsjegykószlet kevés, miért is kér
jük a u. é. közönséget, hogy a meg
rendeléseket postafordultával szíves
kedjenek beküldeni BENKŐ BANK 

! r 'szvéuy társaságnak Budapest, An*
I drássy ut 60.

Felelős szerkesztő; Landesmann Miksa, 
Szerkesztő; György Lajos.

Jó házból való fiú

aranyműves tanulónak
fizetéssel felvétetik.

Oiim : a kiadóhivatalban.

Felsőbodrogi Vlzszabályozó Társulat.

251/1917.

MEGHIVÖ.
A Felsóbodrogi Vizszabályozó Társulat

Tőketerebesen, folyó évi novem
ber hó 6-án délelőtt 11 órakor

sajít helyiségében tartja

rendes évi közgyűlését,
melyre az érdekeltséget meghívom.

A közgyűlés tá rgya i:

1. Igazgató választmány jelentése.
2. Számvizsgáló-bizottság jelentése az 1916. évi száma

dásokról.
3. Számvizsgáló bizottság választása az 1917, évi száma

dások megvizsgálásához.
4. Az 1918. évi társu’ati és öntöző csatornái költségvetés 

elfogadása.
5 Társulati alkalmazottak kérvénye helyzetűk javítása

iránt.
6. Palánkay István gátfeliigyelő nyugdíjaztatás iránti 

kérvénye.
7. Horócsák Mihály gátőr nyugdíjazása.
8. A Felsöraagyarországi üzukoripar Részvénytársasággal 

kötött 20 000 koronás egyezség jóváhagyása.
9. A balparti belvizrendez^si tervek elfogadása.
10. Négy választmányi tag választása.
11. Netaláui iuditványok.
Bettlér, 1917. október hó 18.

Gróf Andrássy Géza sk.,
társulati e’uök.
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664/1917. lóg.

Zemplénvármegye „Erzsébet" közkórház Igazgatósága,

Versenytárgyalási hirdetmény.
Zemplénvármegye „Erzsébet" közkórházi Sátoraja- 

ujhelyen 1918. évre a következő cikkek és anyagok szál 
litását kívánja biztosítani ajánlat utján.

1. Tej, napi 140—180 liter.
2. Marhahús 10—18 ezer kgm: évi mennyiség,
3. Borjúhús 6000—7000 kgm, évi mennyi .égben.
4. Zsir 2000 kgm.
5. bor 4—5 hektoliter.
6. Vegyes főzelékek és élelmiszerek : bab, pótkávé, 

tarhonya, lencse, árpadara, só, keménymag, borsó, búza
dara, paprika, ecetsav, porcukor, kockacukor és aszalt 
szilva.

7. Zöldség: burgonya, vereshagyena, káposzta.
8. Szesz és olajfélék : Szesz, henger és gépolaj, fir- 

neisz, nyers sósav.
9. Mosási cikkek : szappan, keményítő, mosószóda, 

marólúg, mosópor, kékitő, faszén. _
10. Vegyes áruk : closetpapir, gyertya, dörzsölő pa

pír, álványpapir, gyufa, fénymáz, pergamentpapir, cserép 
pipa, budai föld.

11. Rövid áruk: kötő pamut, házicérna, fehér és 
fekete cérna, széles és keskeny fehér zsinór, cérnagomb, 
lepedő, varrópamut, tü, cson'gomb.

12. Kefeiélék : Kefe seprő, kéziseprő, fényesítő, 
súroló, parguett, sár, kenőkefék, czirokseprő.

13. Irodaszerek : irópapir, itatós papir, Írónők, 
tollszár, toll, törlő gummi, levélboriték címmel, tinta, 
számlapapir.

14. Szénfuvarozás.
15. Ablaküveg es porceliánnemiiek.
16. Fa 1000 m3, szén 6000 calóriás 65 vaggon, 

7200 calóriás 52 vaggon á 100 m.
Szabályszerűen kiállított, pecséttel, zárt, sértetlen 

borítékban elhelyezett ajánlatok jelezve a borítékon az 
ajánlott cikkeket 1 9 1 7 . é v i  n o v e m b e r  1 0 - ig  d . 
e .  1 2  é r á ig  az »Erzsébet* közkórház gondnoki iro
dájában beadhatók. A bánatpénz 5%-ot teszen, a helybeli 
adóhivatalba letételezendő. Vtrseny tárgyalási ajánlatok 
felbontása aznap délben történik. Bővebb kimutatás a 
pályázati teltételről a gondnoki irodában Írásban átvehető

Sátoraljaújhely, 1917 október 20.

C tiu d o v szk y ,
igazgató.

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

Elsó' rendű munka a legszebb festó'minták és tapetaszerü 
festésekből a legmodernebb kivitelben.

Feltűnő újdonságok ! Legjobb anyagok !
la k á s a : Sátoraljaújhely, Kossuth fa jos -utca 15. szám

• >

Elsőrangú lialcsontos és halcsont nélküli
r p  ___  pj>

F"  X J  Z  O
legújabb tagon szerint, valamint különféle 
haskötők, hátegyenesitők, melltartók stb.
— ... mérték szerint készülnek

L 0 R B E R  S A R O L T A
fűzőtermében Sátoraljaújhely, Kazinczy-utcza 6. sz.

Saját készítményt! kész füzükből nagy raktár. 

Javítások és tisztítások pontosan készülnek.

1528/1917. sz.

Sátoraljaújhely r. t. város árvaszékétfll.

Árverési hirdetmény.
Sátoraljaújhely árvaszéke részéről közhírré tétetik, 

miszerint a Nagyrozvágyhoz tartozó és a kiskorú Kottán 
György tulajdonát képező nagyrozvágyi 172. és 375. 
számú telekkönyvi betétben foglalt és 136.000 koronára 
értékelt ingatlan 1917. évi november hó 7 napján 
d. e. 11 Órakor Nagyrozvágy község házánál megtar
tandó nyilvános árverésen a következő feltételek mellett 
fog cladatni :

1. Kikiáltás ár 130.000 korona, mely áron alul az 
ingatlan el nem adatik.

2. Árverelni kívánók tartoznak a kikiáltási ár 10 
°/0~át 13600 koronát az árverés foganatosításával meg
bízott dr. Kelner Győző városi árvaszéki ülnök kezeihez 
az árverés megkezdése előtt bánatpénzül lefizetni, mely 
bánatpénz a vételár utolsó részletébe fog beszámittatni.

3. Tartozik a vevő a vételárat három egyenlő rész
letben és pedig az első részletet dr. Kellner Győző v. 
árvaszéki ülnök kezéhez a leütéskor azonnal, a másodikat 
a leütéstől számított 15 nap, a harmadikat a leütéstől 
számítva 30 nap alatt mindenkor a leütéstől szánrtott 
8%-os kamattal a városi gyámpénztárba befizetni.

4. Vevő a vett birtoknak azonnal a birtokába lép 
és a birtoknak haszonélvezete mellett a leütéstőli terhe
ket úgyszintén a szerződés, a kiküldött városi árvaszéki 
ülnök és helyettes közgyám napi és fuvardíját, az árverési 
és az átiráásal járó egyéb költségeket is viselni tarto
zik, tulajdonjoga azonban csakis a teljes vételár lefize
tése és az árverési jegyzőköny, illetve adásvételi szerző
dés gyámhatósági jóváhagyása után lesz bekebelezendő.

Az 1638/1917. sz. árvaszéki határozat föl)tán 
pótlás :

Az árverési vevő az árverés tárgyát képező ingat
lanokon a birtokbalépés napjáig a rendes gazdálkodás fo- 
lyamányaként eszközölt szükséges befektetéseknek és a 
gazdasági felszereléseknek szakértői becslés u’ján meg
állapítandó ellenértéket, valamint a becslés költségeit is, 
a vételáron felül a sajátjából megfizetni tartozik. A becs
lés az árverés megkezdése előtt Diószeghy Pál sátoral
jaújhelyi lakos szakértői közbejöttével fog a helyszínen 
foganatosíthatni.

5. Adásvételi szerződés gyámhatósági jóváhagyás 
céljából beterjesztendő, melytől az árvaszéknek joga van 
esetleg a jóváhagyást is megtagadni.

6. Vevő addig mig a vételár utolsó részletét le 
nem fizeti, az ingatlanon lévő épületeket tűzkár ellen 
biztosítani tartozik.

7. Ha vevő a fentebbi feltételeknek bármi tekintet
ben eleget nem tenne, az általa megvett ingatlan birtok 
a gyámhatóság tetszése szeiint vevő kárára és veszélyére 
újabb árverésre kitétethetik, vagy ennek mellőzésével 
vevőn a vételári részletek és ezeknek a leütéstől számí
tott 8°/0~kal kamatozó kamatai (1877. évi XX. t.-cz. 290. 
§.) a törvény rendes utján bevétethetnek.

8. Ha az árverés napjától számitott 15 nap alatt 
az árveszékhez intézett beadván) bán valaki részéről a 
megállapított bánatpénz és a megtörtént árverésen elért 
vételár 10%-ának letétele mellett a vevő Ígéretét, annak 
legalább egytized 1/10 részével meghaladó ajánlat téte
tik : az árvaszéknek jogában áU az előbbi árverést ha
tálytalannak nyilvánítva, ujnbb árverést elrendelni.

Az utóajánlat az ajánlattevőre feltétlenül és akkor is 
kötelező, ha az ajánlata folytán elrendelt árverésen 
meg nem jelen és ha az övénél magasabb Ígéret nem 
tétetik az ingatlan általa megvetnek jelentetik ki.

Sátoraljaújhely, 1917. évi október hó 13-án tartott 
árvaszéki ülésből.

F a rk a s  A n d or,
árvaszélti elnök.

Makulatúra-papir
könyvnyomdánkban kapható.

Nyomatott'LandasTia'yi Miksa,ás l'ársa könyvnyomdájában Sátoraljaufhsly
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