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Hirdetéseket a lcgjutányosabb árban közlünk

Hogy a háború valami ré- 
mületes, valami iszonyatos dolog, 
azt mindenki tudja. Hogy ezer 
meg ezer emer életét követeli 
áldoaztul egy hadjárat, hogy nem 
egy embert tesz munkaképtelenné 
s azt a területet, melyen végig 
viharzik, valósággal keresztül söpri, 
azt tudtuk már régen. Azonban 
ez közvetlenebb hatása a hábo
rúnak, mely harcvonalba küldött 
fiainkat, testvéreinket érheti, vagy 
az ellenség megszállta helyeket 
sújtja. De mi a háború átalakító 
hatása itthon, azokra nézve, akik 
nemüknél fogva, vagy öreg avagy 
ifjú koruk miatt csak azon köte
lességeket vallhatják, melyeket 
azokra ró a hadiállapot, kik tá
vol maradnak a csaták zajától ? 
Az ágyuk dübörgése, a fegyverek 
ropogása, mire az ország belse
jébe ér, elhalkul, rémséges vol
tát elveszti, csendes kérő szóvá 
válik: „Tegyetek meg mindent 
ti is, mit csak képesek vagytok“1

Es az emberek, akik békében 
lelkűk legfelsőbb rétegeként az 
önzést hordozták, kik mindent 
öncél szempontjából néztek, most 
le tudják, le akarják küzdeni ezt 
az érzést. Megtani.jará őket a há
ború. Igen, jól esett békében ké
nyelmesen végign>ulni a szélse
besen repülő gyorsvonatok bár
sonykanapéján és szendcregve 
várni azt a percet, mikor az ér
kezés helyére robog be a vonat. 
Egy-két rövid óra és az ember 
Budapesten, Fiúméban, vagy Wien- 
ben Berlinben, termett. Ma már 
szinte elfelejtettük ezt az időt. 
Hozzászoktunk ahhoz, hogy lassan 
kúszó postavonat folyósóján hu 
zódjunk meg szorongva, hogy 
esetleg álldogálva töltsünk napo
kat, éjjeleket igy. Megtanultunk 
lemondani. Le tudunk és le aka
runk mondani tehát kényelmünk
ről, mert mindannyian tudatában 
vagyunk annak, hgy a vasutvona 
lak más lontosabb szerepet tölte
nek most be, semhogy a mi ki
csinyes céljaink szolgálatába sze
gődhetnének.

Megérkeztek az első sebesült

szállítmányok •, elcsigázva, sebek j 
kel kerültek vissza, akik azért ál
lottak ki az ellenség golyózápo
rába, hogy feltartóztassák, nehogy 
azok kerüljenek a kezükbe, akik 
itthonmaradtak, akik gyöngék.

Vájjon volt-e ember, aki nem 
érezte, hogy ezeknek a poros, 
piszkos, nélkülözésektől elgyötört 
embereknek hálával tartozik ? Es 
az arisztokrata grófnő, aki beké
ben talán bizonyos fölénnyel ke
zelte volna ezeket az embereket, 
ellelejtette a rangját és az egy
szerű paraszt k Honát épen olyan 
odaadóan, gyöngéden, szeretettel 
ápolta a vöröslceresztes kórház
ban, mint esetleg sebesülten ha
zakerült férjét vagy fiát.

A háború demokratákká va 
rázsolja az embereket.

Es — és ki tudná elősorolni 
a sok-sok változást, mit előidé
zett ?

Aki figyelte a gyermek s a 
serdülő korban levő leányok haj 
lámáit, az észrevehette, hogy va
lami kimondhatat.én antipátia, 
szinte már gyűlöletet éreznek a 
kötés iránt.

Es most mi történi ? Az idő 
csikorgósra fordult, a katona di- 
dergett a lövészárokban. Megje
lent a hadvezetőség felszólítása 
a honleányokhoz, kössenek hósap 
kát, lélekmelegitőt, ujjast stb. 
Egy-két keresetlen szó az egész 
felhívás és — de ugyan melyik 
leény nem kö:ött Magyarorszá
gon hósapkát? . . .

Nagy tanítómester és szigorú 
tanítómester a háború és lehe
tetlen egész életünkre meg nem 
jegyezni, amit egyszer tudtunkra 
adott.

Előfizetőinkhez.
Felkérjük lapunk tisztelt elő

fizetőit, hogy a december hő végen 
lejárt előfizetési dijat lehetőleg 
postafordultával küldjék be, nehogy 
a lap további szétküldésében aka 

dály legyen.

^kedves pékek.
felem elték a zsemlye árát.

A tini tkoriban irtuk le e hasá
bokon az újhelyi zsemlyét, amelynél 
silányabb és szomorúbb „ipartermé
kei” elképzelni sem lehet. Megírtuk, 
hogy az újhelyi pékek valóságot, 
művészettel sütik a békeidejűm is 
elég apró zsemlyéjüket még kisebbre, 
úgy hogy már rég túlhaladták azt a 
határt, ameddig a normáds pék
uzsora elmehet. Ez már nem is 
uitora, hanem fantasztikum, amit 
mostanában csinálnak.

N-jrn tudjuk, direkte válaszolni 
akartak-o erre a cikkünkre a derék 
pékmesterek, vagy csupán privát 
passziójuknak tettek eleget, d-j tény, 
hogy cikkünk meghpő folytatása- 
képeu pár uap rau.va, —■ pénteken, 
a pekek egy gyors mozdulattal fel
emelték a zsemiye árát, úgy hogy 
az most mar a füszer-üzbtokben 
csak darabonként 5 fillérért kap* 
ható.

Kétségtelen, hogy a zsemlyét 
apróbbra sütni te*jes lehetetlenség, 
mint amilyenekkel már jó régen 
traktúinak s igy kötszere en ügyes 
sakkhuzás volt az arak felemelése, 
amellyel a pékek megmutatták, hogy 
rajtuk nem lehet kifogni: az Ő 
kapzsiságuknak cgyá talán nincs 
határa. Miután már nyomorultabb 
produktumot nem adm*tuak, hál 
most drágábban adják ezt a silány
ságot, sőt, — ahogy mi ismerjük 
őket, — mind dr.lgúbbau és drágáb
ban fogják adni, amíg csak valami 
komoly és rajtuk kívül ábó elhatá
rozás véget nem vet ennek a tűr
hetetlen visszaélésnek.

Ez a komoly elhatározás két 
helyről jöhetne. Először a közönség 
részérő1, amelynek az ilyen brutá'is 
eljárás után minden oka meg volna 
rá, hogy egyszerűen bojkott-álja az 
u^elyi zsemlyét, ezt ez amúgy is 
a ig élvezhető »-élvezrfi« cikket és 
inkább lemondjon erről a kétes él
vezetre}1, mint hogy tovább tűrje a 
pékek zsaruoksá át.

Sajnos, az újhelyi közönség 
oktalan kényelemszeretete és puha
sága mellett, — melyet a pékek jól

számításba vesznek, — erre nem 
igen lehet számítani s épen ezért, — 
ismételjük, amit a múltkor kifejtet
tünk, — a rendőrségre vár az a 
föladat, hogy végre erélyesen körmére 
koppintsou a jeles pók-uraknak

Tessék alaposan meggyőződést 
szerezni arról, hogy mibe kerül a 
pékeknek az a keshedt apróság, amit 
ők zsemlyének neveznek és hogy 
mennyiért adják el azt nagyban és 
kicsinyben és tessék aztán az ered
ményhez képest intézkedni s a 
fogyasztó közöuség érdekeit meg
védeni. Talán még sem mehet ez igy 
a végtelenségig ?

N I N C S  F A !
Becsukták a város iskoláját.

A városi felső kereskedelmi is
is o’a növendékei szorabatou kelle
metlen (vagy kellemes ?) meglepe
tésben részesültek. Amikor megje
lenő k az iskolában, a tanárok haza
küldtek őket azzal, hogy a város 
nem adott fát 8 a tantermek oly 
jéghidegek, hogy azokbau tartóz
kodni nem lehet.

Az áitaláuos famizéria, mely 
pár nap óta az egész közönséget 
egy legújabb csapásként sújtja, te 
hát már odavezetett, hogy a város 
iíkólájában e őadást nem Hhet tar
tani. Mindazonáltal ez eset mellett 
uern mehetünk el szó nélkül és 
nem raktározhatjuk azt el a háború 
okozta vis major egyéb következ
ményei mellett, hanem annak a 
nézetünknek kell kifejezést adnunk, 
hogy bármilyen nehézségek is vau
nak a szállítás körül, ennek az eset* 
uek még sem lett volna szabad 
megtörténnie.

Az iskolákat csak alig hogy 
nagy nehezen — hosszú szüntelós, 
sok mulasztás után — sikerült meg
nyitni ; mégsem járja, hogy most 
a miatt mulasszanak ismét, mert a 
város nem tud tüzelőanyagról gon
doskodni. Nem is említve, hogy nagy 
hanyagság, hogy a város erdejéből 
hosszú időre előre el nem látták az 
iskolát fává', a polgármesternek 
gondoskodnia kellett volna arról, 
hogy akár kilónként is összeszedje-

SZOLYVA Di-. K étly, SSf B ék á i, Dr W id erh affer or-
v e s -ta n á ro k  n y ila tk o za ta i a lap ján  e lső  
rangú g y ó g y h a t á s ú : csuz, k ő sz v é n y , h ó 
ly a g , ve s e b a  jó k n á l, ez u k o r b e te g sé g , h u gy-  
h o m o k , e p e k ő ,  é tv á g y ta la n sá g  é s  g y o 
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uek annyi fát vagy szenet, amivel a 
tantermeket befÜthették volna. Sem- 
raiesetre sem volt szabad megengedni, 
hogy a több hétig, sőt hónapokig 
bezárt iskolában most ilyen okból 
ismét mulasszanak.

Akármilyen mizéria is van, elég 
hiba, hogy a város annyira kifogyott 
a fából, hogy nem fiiteuek a színház
ban, nem fütik a hivatalos helyisé
geket; de ez még mind megjárja. 
Hogy azonban az iskolát is bezárják, 
ez ellen tiltakoznunk kell. Ma, hétfőn 
az iskola még mindig zárva van.

H Í R E K .

— Uj Máv. üzletvezető. Marzsó 
Karoly raiskoloi máv-üzletvezető 
igazgatóhelyettessé lepett elő. Utóda 
Kun Viktor főfelügyelő lesz.

— Szabad a házasságkötés. A 
honvédelmi miniszter olrendelte, 
hogy a tartalékos tisztek, altisztek, 
közlegények és népfelkelők, akik a 
hadsereg kötelékébe tartoznak, — 
házasságkötés alkalmával nem kö
telesek a katonai hatóságoktól bizo
nyítványt felmutatni.

— Szirlusz jósol. Hosszú, nagy 
jelentést adott ki az idei időjárásról 
Sziriusz, a jól ismert időjós. Min
denekelőtt konstatálja, hogy nagy 
havazás, nagy fagy, szóval igazi tél 
nem lesz már sem januárban, sem 
februárban. Március kissé szeszélyes 
lesz, de van kilátás szép derült 
napokra. Egy kis havazásra ebben a i 
hónapban is számíthatunk, sőt május-1 
bán is várható hócsapadék viharok
kal. Junius félcsapadékos jellegű, 
elég szép, jutius igen szép és ked-1 
vező, a többi hónapról semmi kü
lönös, de a december elég rend
kívüli. Nálunk is s Európa egyes 
helyein zivatar, jég, eső, menny
dörgés és szivárvány lesz. Az idei 
esztendő termése közepes, helyenkint 
bőséges lesz Sziriusz szerint.

— Harctéri levelek. A harctér
ről gyakran érkeznek a rózsaszínű

levelezőlapok. Ezok a lapok, ame
lyeket sok-sok család epedve vár. 
bármilyen semmitmondó tartalmuk 
legyenek is, mindenkor végtelen 
Örömet szereznek, akár családtag
hoz, akár jóbaráthoz, vagy ismerős
höz szóljanak is. A legtöbb értesitép 
bizakodó és a muszkák üldözéséről 
ad hirt. — A napokban egyik új
helyi po'gártársunkhoz érkezett 
egyik ismerősétől egy ilyen tábori 
lap december 25-iki kelettel. Az á1- 
talános érdekű részt az alábbiak
ban tesszük közzé :

. , . igen kiélt helyeken járunk. 
Már hót nap óta kergetjük a musz
kát, hideg nincs, csak nyakig érő 
sár. Mindenütt leégett falvak, vagy 
egyes üszkös házcsoportok jelzik a 
háború színterét . . .

— Réthelyi jutalomjáótka. Holnap, 
kedden lesz a társulat legjelesebb 
színészének, az újhelyi közönség 
kedvencének, — Réthelyi Ödönnek 
jutalorajátéla a „Mandarinban/* 
Hisszük, hogy a közönség zsúfolásig 
megtölti erre az estére a színházat.

Elveszett
szombaton, f. hó 16-án este egy 
barna bőrtáska, fehérnemű tar
talommal a vasúti állomás és az 
Erzsébetkirályné-utca között. A 
megtaláló jutalomban részesül. 
Leadni a kiadóhivatalban lehet.

Klein József
szobafestő tapétázó és mázoló 
Saujhely, Rákóczi-u. 63.

I-ső rendű modern kivitel, 
legfinomabb bel- és kül

földi anyagok.
Telephon 22. sz.

JKai távirataink.
A m in isztere ln ök ség  sa jtó o sz tá ly á n a k  h iv a ta lo s  

k ö z lé se i.

A franczia offenziva mérlege.
150,000 embert veszítettek.

Berlin, jan 17.

A nagy főhadiszállásról hivatalosan jelentik :

véssél a francia törvényhozó testületek összeül ése 
előtt, decemberben kibocsátott. Ellenségeinknek nyu
gati hadszíntéren megkísérelt támadásai, amelyek 
erre megkezdődtek, semmiképen gátolták a német 
hadvezetőséget abban, hogy a részéről célszerűnek 
talált minden rendelkezést végrehajtson. Az em
lített kísérletek az ellenség számára egy helyen 
sem jártak emlitésreméltó előnnyel; a mi csapata
ink Labassetől északra, as Aisne mentén és az Ar- 
gonneokban igen kielégítő előhaladást tudtak fel
mutatni.

Az ellenség veszteségei ezen idő alatt a követ
kezők voltak : Halottakban megszámláltunk 26000-et, 
meg nem sebesült fogoly 17860 volt. Egészben véve 
a veszteségük legalább 150.000-re tehető. A mi ösz- 
szes veszteségünk ellenben ugyanabban az időben 
ennek a számnak negyedrészét sem érteel.

*

A keleti hadszíntéren a helyzet általában válto
zatlan.

A helyzet változatlan.
Budapest, jan. 17.

Az osztrák-magyar vezérkar je lenti:

A h e ly z e t  v á lto za tla n  L en g y e lo rszá g 
ban , a  Dunajec m en tén  é s  T arnovtól d é lre  
ágyuharc fo ly t, a m e ly  v á lta k o z ó  h e v e s 
s é g g e l  e g é s z  n ap on  á t tarto tt.

A K árpátokban n y u g a lo m  van .

H őfer a ltá b o rn a g y ,
a vezérkari főnök helyettese

Gondoskodás
a hadifoglyok családtagjairól.

Budapest,, jan. 17.

Őfelsége elhatározta, hogy a hadifogságba került 
katonák családjainak illetményeit fölemeli. A királyi elha
tározás, amely a Rendeleti Közlöny vaaárnapi számában 
jelent meg, a következő pontokból á ll:

1. A hadifogságba került havidíjas tisztek és tiszt
jelöltek családjainak illetékei a normális összeg kétszeresére 
emelkednek

2. A fogságba került aktiv állományú altisztek családjai 
segélydijuk kiegészítésére havonta 30 koronát kapnak.

3. Elveszett havidíjas tisztek és tisztjelöltek családjai 
számára rendelt illetmények további folyósítását és

4. Elveszett állományú altisztek feleségei és gyermekei 
családi illetékeinek, valamint világítási és fűtési pótlékának 
további folyósítását engedélyezik. Ugyanígy intézkedett 
Őfelsége a honvédségre nézve is.

Flandriában mindkét részről csak tüzérségi 
harcok folytak.

Blangy mellett, Arrastől keletre, egy nagy 
gyárépületet robbantottunk fel, mely alkalommal 
néhány foglyot ejtettünk. A többi arcvonalról vál
tozó hevességgel tüzérségi harcokon, továbbá 
árok- és aknaharcok folytatásán kivül semmi lé
nyeges jelenteni való nincs.

Az Argonneokban kisebb előhaladást tettünk 
Vihar és eső úgyszólván az egész arcvonalon gátol
ják a harci tevékenységet.

Tisztelettel értesítem a m. t. közönséget, hogy a

K . l e i n  I P á l - í ó l e  ü z l e t e t
megvettem, azt azzal szemben levő Rákóczi u. 6. 
számú házba helyeztem át és saját nevem alatt 
tovább vezetem. Amidőn ezt a m. t. hölgy közön, 
ségnek tudomásása hozom, biztosítom egyúttal 
arról, hogy igyekezni fogok mindenkor a legjobb 
gyártmányú árut a legnagyobb választékban rak
táron tartani. Vevőimet előzékeny és pontos ki
szolgálásról biztosítva vagyok kiváló tisztelettel:

B l u m e n f e l d  J e n őKörülbelül négy héttel ezelőtt közzétettük 
e helyütt azt az általános támadásra vonatkozó 
hadiparancsot, amelyet a francia főparancsnok ke-

relelos szerketsző: Landesmann Miksa
/ I

“ Nyomatott Landesmann álksa ei Társa könyvnyomoáiaDaii Sátoraljaujehly.
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