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Az erős joga
meg a győző joga a miénk, hogy 
békét adjunk a megkínzott embe
riségnek. Megstünt a régi állapot, 
mikor egyik oldalon ömlött a vér, 
a másik oldalon, a Irontok mögött, 
idealista békerajongók állottak 
szemben a reális béke híveivel. A  
béketárgyalást, amelynek a leg
közelebbi jövőbe meg kell kéz 
dődnie, nem a meggondolás idézi 
elő, hanem annak a győzelmes 
fegyvernek a félelmetes ereje, 
amelyik nem akar hódítani, de 
meghódol a szenvedő emberiség 
szent fájdalma előtt.

Annak, aki felül van, szégyen 
nélkül lehet tantiságot tennie őszinte 
békevágyáról. Burián gróf, a mo 
narc úa külügyminisztere, épp úgy, 
mint elődje, győzelmes önvédelmi 
háborúnk minden fázisában, félre 
nem érthető módon ajánlotta meg 
a békét. Romániával szemben kö
vetett eljárásunkkal pedig beiga
zoltuk, hogy célunk nem a legyő
zött népek kizsákmányolása és le
igázása, hanem határaink védelme, 
munkás életünk és kultúránk meg
óvása.

M i megtettük a magunkét, ta
nulságot tettünk az egész világ 
előtt arról, hogy őszintén akarjuk 
a senkit meg nem alázó békét. 
Ellenségeink túlfűtött fanatizmusa, 
vérszomjas konok hite az egyszer 
kimondott „szent hadicélban", gán
csot vetett minden komoly béke
akarásunknak.

De meggyőzte az ideálista 
békerajongókat is arról, hogy az 
egész világot megváltó békét kötni 
a jónak ura lm it mindenkoira biz
tosítani ma még nem lehet.

Valóban a fegyver csinálja meg 
a békét és ez a béke nem lehet 
tökéletesebb a mai embernél. Nem 
a belátás, nem a meggyőződés, nem 
a kiengesztelődés szüli meg a bé
két, hanem P ir is  és Róma félelme, 
Páris és Róma nem a városokat 
jelenti, hanem azokat a francia és 
olasz állam férfiakat, akik bele
hajszolták népeiket a pusztulásba 
és most reszketnek. Nem a külső 
ellenségtől, hanem a belsőtől. Az 
ellenség ágyúinak robbanó lövegei 
voltak a lelviligositók, ezek a 
robbanó lövegek lerántották a 
leplet a nagy uszitókról, akik most 
már magukat mentik á békével.

Bízunk benne, hisszük, hogy 
most már mégis lesz valami a 
békéből, de azt a békét mi adjuk, 
az öntudatos győzelmes erő.

Ök belekényszeritettek minket 
az embertelen vérontásba, mi be- 
lekényszeritjük őket az embersé- 
séges, békés munka idejébe.____

A királyi pár
a Magyar Országos Biz
tosító Intézetnél kötött 
hadikölcsön biztosítást.

Miért a legelőnyösebb ennél 
az intézetnél jegyezni?
Irtunk már róla, hogy a Vlll-ik 

hadi kölcsön alkalmából figyelemre 
méltó akciót inditott a m. kir. houv. 
minisztérium Hndsegilyző Hivatala 
u&k ellenőrzése alatt lévő Magyar 
Országos Biztosító lutézet r, t. Az 
intézet hadikölcsön biztosításra nyit 
oly au alkalmat, moly lehetővé t szi 
a jegyzést azoknak is, akiknek nem 
áll tőke rendelkezésükre. A legké
nyelmesebb módon, szinte észrevé
telül fizetjük be apró részietekben 
a biztosított összeget, meiy aztán 
mint tekintélyes tőke áll rendelke
zésére a biztosítottnak, vagy csa 
ládjinak, örököseinek.

Az intézet kettői hazafias célt 
szolgál a hadikölcsön biztosítássá). 
A* egyik az a propaganda, arait a 
jegyzés érdekében kif jjt! a másik 
pedig az a hatalmas támogatás, 
melyben a leghazafiasabb, legnerae 
.sebb célt, az elesett hősök özvegyei 
és árvái javára szolgáló alapot gya
rapítja. Az intézet ugyanis a nála jegy 
zett büdikö'osön biztosítások után » 
bősök özvegyei és árvái javéra fizet 
a honvédelmi minisztérium Országos 
llvd.egélyző Hivatalának, meiy ép- 
pen ezért erkö'csi támogatásúban ré
szesíti.

Kell-e nagyobb és szebb ajáu- 
ása ennek u magyar intézetnek, mint 
\z a tóny, hogy Károly király és 
Zita királyné ott kötöttek hadikül- 
caön, biztosítást, amiről művészi ki
vitelű okirat is tanúskodik,

Da nem csupán a közérdeknek 
a hazafias jótékonyságnak válik hasz 
uára az intézet akciója, hanem » 
(uagáufelnek, is akik biztosítást köt 
a legelőnyösebb. Erről tauuskod iák 
ezek a szamok.

luO korona hadikölcsön bizto
sítás uián fisét a fél

10 évre egyszeri fizetéssel 850'—K, 
évente fizetve 7850 K,

12 évre egyszeri fizetéssel 620'—K, 
évente fizetve 63 50 K,

14 évre egyszeri fizetéssel 570*—K, 
óveute fizetve ö3*60 K,

15 évre egyszeri fizetéssel 550*—K, 
évente fizetve 4050 K,

18 évre egyszeri fizetéssel 520'—K, 
évente fizetve 41.— K,

20 évre egyszeri lizetéssel 500*—K, 
évente fizetve 3580 K.

Az pedig külön előnye még ezen
kívül az intézetnél kötött hadikölosön 
biztosításnak, hogy minden biitoaitó

intézetnél a kötvénynek csupán a 3 ik, 
de legtöbb esetben a 4-ik évben vau 
visszavásárlási, vagy kölcsöuképességi 
értéke, a Magyar Országos Biztositó 
lutézHt kötvényeinél ellenben egy 
évi dij befizetése után is már beáll 
a visszavásárlási lehetőség.

A kötvény azonnali hatály 1 yal 
bir, kiterjed háborús veszély, párbaj 
és öngyilkosság esetére iniuden külön 
dij nélkül.

A vármegyei hadikölcsünjegyző 
iroda a jegyeztetés első percében 
közel 200000 koroua összegű bittó 
sitást csinált, nevezett intézetnek. 
Farkas Andor polgármester a siker 
növelése érdekében falragaszokon 
lelkes felhívást intézett a közönség
hez, erről azonban legközelebb.

100,000 korona értékű 
rabolt tárgyat találtak

a lakásán.
•  •

Koznia és Asztalos 
csendőrőrmesterek 

bravúros nyomozásai.
— jun. 21.

Schleicher Frigyesnek ungvári 
borospincéje ugylátszik a tolvajok 
érdeklődésének a középpontjában áll 
Különös előszeretettel keresik fel 
tolvajcsemetók, notórius betörők 
onnan elégítve ki asszubor szükség
leteiket. A rendőrség, csendőrség 
fokozott buzgalommal igyekezett 
minden esetben a tetteseket kiderí
teni; részben eredményesen. Mi 
hó vége felé a sablontól eltérően 
törték fel a pincét. A vasrudakból 
álló ajtó rudjait átfiirészeltók és az 
igy támadt nyilason a pincébe be 
hatolva, ouuan nagymennyiségű srsszu 
és szaraorodui lepalackozott bort 
gyümüiosizeket, cukrokat vittek el 

A nyomozással Kozma István 
csendőrőrmestert bízták meg. A nyo
mozó közegnek feltűnt a betörés 
módja és már az első pillanatban 
megállapította, hogy a tettes csakis 
gyakorlott régi betörő lehet. Kihall 
gáttá a város összes lakatosait és 
érdeklődött esetleg itt tartózkodó 
idegen lakatosok iránt. így tudta 
meg, hogy egy alacsony, barna hajú 
fiatalember van a városban, akit 
feltűnő módon költekeani láttak, 
nyomozás során megtudta, hogy az

illető az Apponyi-utcában lakik. 
Hogy az idegen felkutatását feltűnés 
nélkül végezhesse, Asztalos István 
csendőrőr mester társéval úgy kutatta 
ét az Apponyiutoai házakat, mintha 
lengyel zsidó dohány csempészeket 
keresne. Az egyik házban aaután 
megtudta, hogy ott egy Balog János 
nevű, hol vasutas, hol katona ruhá- 
bau járó fiatalember lakik* aki azon- 
bán a házkutatáskor nem tfcrtóake- 
dott otthon. Koaina őrmester, nyo
mozó társát a szomszédos házban 
naegbujtatta aszal az utasítással, hogy 
ha az illető egyén haza jön, fogja 
le, még pedig úgy, hogy Balogra 
megjelenésekor már fegyvert fogjon, 
mert az illető elszáut, emberölésre is 
képes.

llövid idő múlva, Balog János 
semmit sem sejtve, hazafelé közele
dett. Asztalos őrmester hirtelen elébe 
ugrott, revolvert fogótt reá; Balog 
azonnal zsebéhez nyúlt és osak a 
csendőrőrraester ismételt felszólítá
sára, megrettenve a felhúzott kakasu 
fegyvertől, emelte fel a kezeit. Kös- 
beu megérkezett Kozma őrmester, 
megbilincselték Balogot, akinek jobb 
és baloldali zsebében egy-egy meg
töltött, lövésre késs browningot ta
láltak.

Balog Jánost a rendőrségre vit
ték és amíg kihallgatták, azalatt a 
lakásán házkutatást tartottak. A 
szobájában, mely hófehér papírral 
volt kitapétázva, semmit sem talál
tak. A szokatlan tapétázás azonban 
feltűnt Kozma őrmesternek, meg
bontotta a szoba raeuy esetét, a padlót, 
majd a deszkafalakat, ahonnan leg
nagyobb meglepetésre, ssekérssámra 
Kerültek elő az elrabolt holmik. 
Ezü8tuemüek, fegyverek, ruhák, 
gyorsfurógépek, motorok, repülőgép 
és automobil alkatrészek, cipők, gép- 
szíjak, palackozott borok, gázfejlesztő 
tartályok és a legmodernebb betörő 
és kasszafuró szerszámok.

Az eleiute tagadó Balog a bi
zonyítékok súlya alatt lassan vallani 
kezdett.

Elmondotta, hogy a múlt év 
december havában hg. Windischgrátz 
Lajosnak a helybeli vasúti állomáson 
veszteg'ő szalonkocsiját egy őrisetlen 
pillanatban feltörte és onnan fegy
vereket, browningot, ruhanemüeket, 
cipőket, két távcsövet, hengeres 
pisztolyt, ezüst poharakat, egy álló 
ezüstórát, ezüst teáskószletet, vadász 
felszerelési tárgyakat: 10,000 korona 
értékben ellopott.

Beismerte, hogy a helybeli vasúti 
állomáson átmenő katonai aaállitmá- 
nyokat rendszeresen fosztogatta. A 
repülőgép és automobil alkaUréaaeket, 
villanyos reflektorlámpákat, gázfej
lesztő tartályokat, motorokat 60,000 
korona értékben aaokról loptft el.

Lapunk mai s*4ma 2 oldal.
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A gyártelepi vaiuti műhely előtt 
javításra szoruló waggonok berende
léseit, plíisspároákat, asatalokat, rés- 
foggantyukat ssiutéo ő hordta el.

A regrneoxi [Balomból, a csörgői 
malomból ő lopta el a 6000 és 3000 
korona értékű gépssijakat.

A bűnjelek körött van olyan 
rengeteg holmi, amelyeknek tulaj
donosa eddig nem jelentkezett és 
amelyekre Balog sem tud felvilágo
sítást adni, mert úgy a városban, 
mint a környéken annyi betörést 
követett el, hogy azok számát ő maga 
sem tudja. Találtak a lakásán a fa- 
rakás alatt elrejtve kasszafuró és 
olva8stógépet, úgyszintén 37 darab 
álkulcsot is. A feszitő vasak és fúró
gépek, amint azt kipróbáltak, teljesen 
úgy dolgosnak, mint amilyen nyo
mokat találtak az izraelita hitközség 
irodájában feltört pénzszekréuyeu. A* 
álkulcsok egyike nyitja a dohány- 
főtözsde ajtajait. Mindezekből arra 
következtetnek, hogy a kasszafurás- 
nak és a főtözsdei betörésnek szintén 
Balog a tettese. Azonkívül nagyobb 
és súlyosabb bűncselekmények el
követésével is gyanúsítva van.

Betöréseit nem egyedül követte 
el. Társát már ismeri a cseudőrség, 
most kettőzött eróllyel dolgozik anuak 
as elfogatásán is.

Az összes elrabolt tárgyaknak 
értéke 10 0 ,0 0 0  koronát meghalad; 
a tárgyak a rendőrségen két szobában 
vannak eihelyezve.

Balog János egyébként katona 
ssökevóuy. Decemberben szökött 
meg ezredétől, áprilisban elfogták, 
azóta újra szökésben vau.

Most kettőzött őrizet alatt, noeg- 
bilinoselve várja railyeu bűncselek
ményét lógják napfényre hozni, a 
nyomozást végző derék, ügyes 
cseDdőrőrmesterek.

— jun. 22.
A Ronyvaszabályozás ügyében Gr. 

Széchényi György főispánnál értekez
let volt, a melyen Buday Zádor min. 
tanácsos, Citó Ferenc a kultúrmérnöki 
hivatal főnöke és Farkas Andor pol 
gármester vettek részt. A tárgyalások 
eredményeként közölhetjük, hogy a 
Iiocyvaraeder áthelyezésének muri 
kálatai küszöbön állónak mondhatók 
Az újonnan átdolgozott költségvetés 
alapján állami hozzájárulás, 1  millió 
32000 korona, arai a költségeknek 70 
°jo és ez az összeg Buday miniszteri 
tanácsos értesítése szerint a földmű
velésügyi miniszter által már enge
délyezve is lett. A város részérő i 
hozzájárulás összege megfelelő arány
ban természetesen emelkedni fog. A 
város közönségének küldöttség által 
tolmácsolt az a kérése, hogy a vá
ros hozzájárulása fix összegben 180000 
koronában állapitassék meg, nem volt 
teljesíthető. Ennek az összegnek 
mintegy kétszeresére lesz szükség. A 
munkálatok neqi remélt rövid időn 
belül még ez évben, kotrógépekkel 
megkezdődnek. A kisajátításoknak 
kedvező bázist adott Hg. Windisch- 
grátz Lajosnak eléggé nem dicsér
hető nobilitása, a midőn a földterü
leteit négyzetméterenkénti egy ko
ronás árban bocsátotta a város ren
delkezésére. Mindezekután biztou re
méljük, hogy a képviselőtestület nem 1 
fog elzárkózni a megkívánt hozzá já- 
rulás elől, mert a Ronyva meder át
helyezése első jelentős lépés városunk 
fejlődése felé.

HÍ REK.
j(ogy felszánthassak a harctereket.

A pénzintézetek abiakábau a hir
dető táblákon egy csodaszép pla
kát ragadja meg a figyelmet.

A lenyugvó nap lila sziliével 
borítja be a háttérben egy rommá 
lőtt város felhőbe meredő, csonka 
falait. Az előtérben — a város ha
tárán — egy pár hatalmas, hófehér 
Ökör könnyen vonja az ekét, ame
lyet mélyen a földbe vág egy 
erőtől, bizalomtól, reménységtő. 
duzzadó magyar paraszt. A szán
tón ott látszik as elmúlt háboiu 
szimbóluma: megtópett, összeszak- 
gatott drót sövény.

Micsoda fenséges képe a jü 
vőnek. A csatatér, amely háláit, 
borzalmat, rettenetes tusák, halái- 
táucok isszooyát látta, araelyuet 
csendjét jajgatás, srapne'l, gránát 
robbanása verte fei éveken á t : a 
termelő nyugalom világa, amely 
ben a jövő, az élet, a boldogság 
dús kalásza csiráiik . ..

Odáig még nagy, hosszú, szén 
vedessel teljes az ut. Ám a meg
próbáltatások idejét meg lehet és 
meg kell rövidítenünk.

Mindeu fillér hadiköicsönjegy 
zés ezt az utak kurtítja, egy-egy 
halálos golyót szerel le.

Jegyezzünk hadikü csönt!I

— Katonai kitüntetés. A báb;,ru
hán teljesített kitűnő szolgálatainak 
elismeréséül Őfelsége a koronás 
arany érdemkeretztet a vitézségi érem 
szalagján adományozta Gönczi Gyu
lának, egy sebesült sziuihuányt ki 
sérő osztagnál beosztott népf. szá
zadosnak.

— Katonai előléptetés. Barthós 
Tamás tb. szoígabiró, 5. huszárezred 
beli hadnagy, főhadnagygyá lépett 
elő.

— Az érettségi vizsgálatok ered 
mónye a városi felső kereskedelmi 
iskolában ebben az idényben kitűnő 
volt. 16 növendék kőiül jelesen ér* tt 
1 — Klein Oszkár; jói 5, érett 9, mig 
1  növendék egy tárgyból javító vizs
gálatra lett utasítva.

— Visszatérő tízesek. Ma a kö
vetkező 1 0 -es honvédek érkeztek haza 
hadi fogságból: Kertész Ferenc V-fk*-, 
Fidrán János Luka, Pohák István 
Nagytárkány, Ozinke István Szomo- 
tor, Iski István R vleányvár, H ge* 
düs István Bodro’halásr., Fülep Mi
hály Perbenyik, B Jog L íszló Nagy- 
tárkány, Stupf Mihály Hvrczegkut, 
Göcz György HerCzégkut, Takács 
Imre Tiözalucz, Balázs János Sá*or 
aljíujhely, Ostyipoazki János Sítor 
a'jauihely. Macz \j István Szerencs, 
Molnár János Borsi, Battyány József 
Nagygéres, Erdélyi Antal Lid*mőc, 
Páriosi András Borsi, Tóth János 
Felsőhereczki, Ivajibás István Agárd, 
Szabó János Erdőhorváti. Keresztény 
János Mád, Kelemen Sándor Kiese, 
Ladányi János Tárcsái, Szécsi Ferenc 
Kistokaj, Szabó András Erdőbénye, 
Reichard Gábor Nagygéres, Karznics 
Gábor Kistálya, Takáos Károly Ti-

szalucs, Dargó András Nagytárkány, 
Nagy Ferenci Mezőzombor, Motil 
Máté Talya, Kerekes Lajos Gálszécs.

— Kérelem Zemplénmegye t. kő 
zÖn8Ófléhez. A zemplénmegyei gaz
dasági Egyesület elnöksége « uapok- 
bán küldte szét a Gséry féle füzete
ket és ennek kíséretében a gazdák 
szervezkedésére szóló felhívását oly 
kérelemmel, hogy az adtához való 
csatlakozásukat tömeges aláírások 
gyűjtésével a gazd. Egyesülethez f. 
hó 23-ig bejelenteni szíveskednek. 
Miután azonban a nagy tömegben 
megrendelt füzetek szállítási nehéz 
ségek miatt elkésve érkeztek, a fenti 
időpontra a válaszok nem érkezhet 
uek vissza az Egyesülthez ; ugyan
azért tisztelettel felkérjük az igen 
tisztelt közönséget, hogy csatlakozd 
sukat már most ne gazdasági egye
sületünkhöz, hanem közvetlenül, a 
Gséry féle Gazdauagygyülésnek Bu 
dapest, IV. Vármegyeház czimre a 
jövő hót folyamán (f. hó 29 ig, arae y 
napig permanens ülések tartatnak) 
bejelenteni szíveskedjenek. A gaz 
dáknak az adott iránybani frivüá- 
gositását és szervezkedését továbbra 
is szives figyelmébe ajánlja a vár 
megye t. Közönségének a Zemplén 
vármegyei Gazdasági E gyesü lt el
nöksége.

— Tüzek : kél ízben volt e héten 
tűz a városunkban, mind két eset 
nehéz muukát adva tűzoltóságunknak 
Kedden délután az óriási szélben ki- 
gyuladt a várhegy északi oldalán » 
Lnyőerdő és körül-belül egy katasz- 
trális hold terjedeh mben az avar és 
a fák kérge elégett, Az erdőt állí
tólag orosz foglyok gyújtották meg. 
Szerdán délutáu a vágóhídon ki- 
gyuladt és leéeett a sertés forrázd 
épület teteje. Tüzet kapott a szárító 
épület is, de nehéz és fáradságos mun
kával, a melyet Prihoda Lajos I?. tűz
oltóparancsnok vezetett, sikerű t a 
tüzet elfojtani. A megejtett vizsgálat 
szerint a tüzet valamelyik szomszédos 
kéményből kipattant szikra okozta. 
Mindkét tűzesetben a város a kiíró 
sült.

— Betörtek a pazdicsi templomba.
Az elmúlt héten ismeretlen tettesek 
a pazdicsi iuteránus templomba be 
törtek. Csak a perselyeket törték fel 
ahonnan kisebb összegű adományokat 
vittek el. Az egyházi kincseket, ezüst 
arany serlegeket a lelkész mindig a 
lakására szokta vinni s előrelátásának 
köszönhető, hogy a nagy értékű 
egyházi edények a tolvajok kezébe 
nem kerültek.

— A Kereskedő Tanonciskola va
sárnap l/s ll  órakor tartja évzáró vizs
gálatát, amelyre az érdeklődőket tisz
telettel meghívja az

Igazgatóság

Viszketeg
ős mindennemű bőrbaj, úgymint rÖh, 
sömör, fekély, daganat ős sebek gyó
gyítására a legbiztosabb ős leggyor. 
sabban ható szer a

Boróka kenőcs.
Nem piszkit ős teljesen szagtalan.
Ma már minden házban nélkülözhe
tetlen. Kis tőgely 3 kor. Nagy tégely 
5 kor. Családi tégely 9 kor. Hozzá- 
vili<5 BORÓKA-SZAPPAN 5 korona.

Arcbőre szép lesz,
fiatalos, üde bájt kölcsönöz, minden 
arctisztátlanságot, szoplőt, inájfoltot, 
orrvürüsségot nyomtalanul elmu
laszt az

„yírany virág- krém“
Próbát égé ly 5 kor., nagy tégely 10 
kor. Hozzávaló szappan 5 kor. 80 f. 
„Aranyvirág-púder" fehér, rózsa és 

króm színben 5 korona. 
Készíti- GERÖ SÁNDOR gyógyszerész 
Nagykörös. — Sátoraljaújhelyen kap
ható : Éhlert Gyula, Galambos Béla, 
Kádár Gyula gyógyszertárában és 

Hrabéczy Kálmán drogueriújában.

KelelŐR szerkesztő: Landesmann Miksa. 
Szerkesztő: György Lajos.

99SIGORIN“ k
csoda gyorsasággal irtja

a poloskát!
Minta-üveg 4 K. Nagy üveg 16 K.
1 darab fecskendő 2 K, K apható: 
minden gyógyszertárban, drogé
riában Ó9 fUszerkoreskedésben. 
Budapesten: Török gyógyszertár 

Király-utczij 12. szám. 
Magyarországi ogyedárusitó:

r e m é ü Y-gyógyszcrtar PÉCS. |

A m. kir. honvédelmi minisztérium 
Hadsegélyző Hivatalának 

ellenőrzése alatt álló

JVfagyar Országos Biztosító 
intézet K. 1. kötvénye

a legjobb, legelőnyösebb, 
legolcsóbb módja a

Felvilágosítással szívósén szo lgál:

a vármegyei haöikölcsönjegyző 
iroda Sátoraljaújhely {városháza}.

1000 korona hadikölcsönbiztositás 
orvosi vizsgálat nélkül.

20 évre évente 
18 évre évente 
15 évre évente

korona 3580 
korona 41*— 
korona 49-50

Viszketegséget, Sömört, Rüht
a leggyorsabban elmulasztja a 
dr. Flesch-féle eredeti, törvé
nyesen védett

Skabojorm -K enőcs
Niuos szaga, nem piszkit. Min
dig eredeti pecsétes Dr. Fiescli- 
Eélét kérjünk. Fróhatégely 3 K, 
nagy tégely 5 kor., családi 
adag 12 K. — Sátoraljaújhely 

és vidéke részére főraktár;
Kádár Gyula gyógyszertárában, 

Sátoraljaújhelyen.
Vételnél n „Skaboform" védjegyre 

ügyeljünk.

A h a d ik ö lcsö n  
a  leg jo b b  tő k e b e fe k te té s

Nycraotott Lan4e*mann éo TUria WiBvvnygmJijában Sátoraliaujbe'v.
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