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Megjelen minden szerdán es szombaton este
Kéziratokat v issza  nem  adunk . FŐ SZER K ESZTŐ :

Szerkesztőség : Kazinczy-utcza 2 Dl*. HOLLÉ ANDOR
Kiadóhivatal: Landesmann Miksa és Társánál.

Előfizetési ár:
; Egész évre 12 korona, félévre 6 korona. Negyed 

cvre 3 korona Egyes szám ára 12 fillér 
I Hirdetéseket a legjutányosabb árban közlUnk

A békét
valamikor nagyon szerettük. Min
den idegrostunkkal hozzáíuződ- 
tünk. Amit tettünk, érte tettük s 
amit nem tettünk, holott kellett 
volna sokszor, azt is ő érte nem 
tettük. Lakásunk minden szögét- 
zugát kipárnáztuk, képeket ag
gattunk a falakra, könyveinket 
szines, drága bőrökbe beköttettük, 
lámpákkal fényárba borítottuk be
zárt ablaku életünk szinterét. Szép 
volt ez a csöndélet. A másik szó 
bábán ütött az óra, a terített 
asztalon megcsendült egy pohár, 
a gyerek haza jött az iskolából, 
arcát pirosra csípte a hideg, ifjú 
szemének ragyogásában megnyu
godva szemléltük eljövendő öreg
ségünk szelíd napáldozatját. Ez a 
sok apró mozanata az életnek : 
ez volt együttéve a béke, csak 
éppen, hogy nem tudtunk róla.

Mi akartuk, a diplomácia hite
les aktái fogják majd bizonyítani 
a jövendőnek, hogy mi békében 
is akartuk a békét. Am ha el
vették tőlünk, most már csak 
akkor nyitunk ablakot, mikor mi 
akarunk. A megszakgatott tollú, 
kicsavart nyakú béke nem kell. 
Az olyan béke sem, kell, mely 
csak a dicsőség babérét hozza, 
— de nem a jólét olajágát is, 
Olyan békét, melyet a rettegé
sek nem riasztanak föl többé fe
delünkről s mely régi életünk 
nyugalmas örömeit és csöndes 
szépségeit értékükben megkétsze
rezve, úgy hozza vissza, hogy 
soha többet nem kell őket fél
tenünk.

Hogy közel-e már ez a béke, 
nem tudjuk. A hadvezérek és ál
lamférfiak nem szentimentálisok s 
amelyik vezér egyszer kihúzta a 
kardját, az nem állhat meg többé 
mig nem győzött, vagy el nem 
bukott. A rettentő hadseregek 
urai nem törődhetnek apró rész
letekkel, romba dőlt városokkal, 
fölhasgatott testű országokkal. Ez 
talán nem jól van igy, de igy 
van. A soha nem látott nagyságú 
hadseregek keresztülgázolják a 
világot s a győzelemig meg nem 
állhatnak. A miéink különösen 
nem, azért a mi szánkról nem 
röppenhet el könnyelműen a 
„béke“ szava. Ha majd mi ki
mondjuk, akkor igazán béke lesz. 
De addig, úgy lehet, sokat kell 
még érte küzdeni vassal, vérrel 
és háborúval.

Sóvárogjuk tehát a békét, de 
ne az akármilyent. Akik háború 
idején a minden áron való békét 
hirdetik, csalárd barátai az igazi

békének. Si vis pacem, para 
bellum : ez régi igazság. Az uj 
pedig az: háborúdat küzdd vé
gig becsületesen és férliasan, 
különben az örök háborút véded, 
nem az örök békét.

Menyasszonyi kelengye
bevásárlásnál ajánljuk

Szegő Sándor
áruházának nagy fehérnemű osztá
lyát. Elsőrangú áruk. olcsó árak.

K ép ek
a kárpáti harczokből.

A kemény tél hideg hermelinjét, 
ezt a Csit'ugo, hideg palástot, belát
hatatlan hosízuságban piros foltocs
kák, {üvegek vágta fekete lyukak, 
tusakodásoktól credo széles nyomok 
és piszkos kerékvágások csipkéztek. 
A hegyektől körülvett völgyekben, 
hoiszu vonalon napokon keresztül 
eikeserede't csaták folytak, melyek 
sok érdekes és fo jegyzésre érdemes 
dolgot produkáltak.

Egyik ponton már napok óta 
állt a harc. Egy hatalmas l.uzaföid 
képezte ezen a poutou a harcteret. A 
mi pozíciónk nem messze esett az 
oioszok elhelyezkedésétől. A harcol 
azonban nem lehetett részünkre, 
megkezdeni, mivel járőreink még 
nem érkeztek meg jelentéseikkel. A 
két hadállástól balra egy sürü erdő 
terű t e!. Ez ve3zélyeztett pont volt. 
Katonáink már ismerik az oioszok 
haic sodorát és tudják, hogy az er
dőket sziveseu használják fel az el
helyezkedés és az innen való táma
dás cé jaira. A figyelő helyen inten
ziven dolgozó lisztjeink élénken 
kémleltek az előttünk elterü ő tere
pet és mind n rezzenésre reugáitak 
az idegek. Időközben köd ereszke
dett a tisztásra, a hegyek felől ne
héz, mindent eltakaró, puha párák 
jöttek és ez igen megnehezítette a 
figyelést. A ködből egyszerre csak 
egy orosz sapka tűnik fel. A kapi
tány szeméhez erae'i látcsövét és 
erősen előrehajolva figyel. Egy orosz 
katonát ismert fel a távolságban. A 
telefouon kiadta az utasítást:

— Sortüz 1
A több száz fegyverből egyszerre 

dördültek a gyi.kos lövések. A 
golyók találtak, az orosz katona 
azonban állva maradt. A kapitány 
határozottan és tisztán látta, hogy a 
lövések érték az orosz katonát. Ez 
még jobban bosszantotta és újból 
kiadta a parancsot:

— Sortüz 1

A golyók ismét találtak, de az 
orosz katona továbbra is állva ma
radt. Egy újabb parancs követ
kezett :

— Rohamra !
A hosszú sáncokból egymásután 

ugráltak fel a katonák és a súlyos 
ködben megvilantak a magyar pen
gék. Ahol az orosz katona állott, 
borzalmas kép fogadta a mieinket. 
Járőreink harcoltak itt az orosz jár
őrökké’. Az oroszok az erdőből buk
kanlak eiő és egy kanyaru'atnái ke 
rültek szemközt az ellenséggé'. Sm- 
ronyharc fejlődött ki közöttük. Egy 
helyen, ahonnan az orosz a’ak ját
szódott, két átsmrt kt bü katona 
állott. A magyar baka bajonettje át 
járta az orosz keblét és az orosz 
siurouy viszont a magyar fiú szivét 
szúrta át. Széjjel ve tett lábakkal, át
szűrt keblekkel álit írók szurony- 
harcban egymással a két katona.

Rongyos bankók.
A háború folyamán az Osztrák- 

Magyar Bank a készpénzforgalom 
megkönnyítésére tudvalevőleg két 
koronás papírpénzeket bocsátott ki

Szükség volt ezekre a kisebb 
bankjegyekre, mert az ezüst pénz 
kikerült a forgalomból. Sokan biz 
tonság okából éltették azokat, úgy 
annyira, hogy a közpénztárak, posta
hivatalok egyenesen utasítást kaptak, 
hogy az ezüst pénzeket lehetőleg no 
adják ki. Szükség volt a kisebb 
bankjegyekre a katonák járaedósá 
gsiiiak fizethetése ciljaból is, mert 
hiszen a harctérre a ércpénzektt 
nagyobb mennyiségben szállítani 
kissé bajos dolog vo'ua.

Eddig hat rendben volna a 
dolog. Mindenki szívesen üdvözölte 
a kibocsátott kétkoronás bankjegye
ket. Igaz ugyan, hogy amint meg
jelentek, a külső szépségükkel senki 
sem volt megelégedve. Ez azonban 
még csak a kisebbik baj volna. Meg 
aztán hozzá ia vagyunk szokva 
ahhoz, bogy a mi papírpénzeink u 
legrutabbak a világon.

A nagyobbik baj az, hogy a 
kétkorouások papírja hihetetlenül 
komisz. Alig megy át két-három 
kézen, elrougyolódik. Emiatt nem 
fogadja el azokat senki szívesen. 
Aki csak Uheti, szubadul tőle. A 
közpénztáraknak azonban, kötelesek 
lévén azokat elíogadui, igen sok 
bajuk vau vele. 0  yan pénzeket 
kapnak, amelyeket csak összeragasz- 
tással lehet elhelyezni a kasszába. 
Egyik másik pénztárban óraszámra 
a kétkorouások ragasztásával foglal
koznak.

'Lapunk mai sx*ma 2 oülái.

Mennyivel jobb papírjuk van a 
mostanában elég gyakran látott orosz 
rubelüknek 1 Valóban képtelenség, 
hogy éppen csak a mi papírpénzeink
nek legyen ilyen hallatlanul komisz 
papirosuk. A közönség joggal elvár
hatná az Osztrák-Magyar Banktól, 
hogy no bosszantsa az ilyen bankók
kal, amelyeknek idő előtti elrongyo- 
lódása ráadásul még könnyen anyagi 
károkat is okozhat. — Aminthogy 
okoz is.

~ ™ ” n i R E K .  ~ ~

3)r. Bán© Vilmos.
(jft harctéren hó'si halált halt tart. hadnagy emlékének) 

Ölt a magas hegyen egy púpos, szerény dornb, 
fta jla  büszke friss hant, fölötte füzfaloinb, 
A latta csendesen pihen hős magyar sziu, 
hozzád, édes jlazáin, utolsó percig hiú . .

Kroó József.

Gróf Széchényi Ernőné 
az Izr. Népkonyhában

Amióta a népkonyha uj 
reorganizációjában megkezdte 
áldásos, nemes működését, a kö
zönség körében élénk figyelem
mel kisérik a humánus egylet 
fejlődését.

E hó 20 án a nemes szivé
ről és jótékouy leikéről híres, 
az emberbaráti szeretet gya
korlásában fáradhatatlan raág- 
násasszony, gróf Széchényi Ernő
né magas látogatásával tüntette 
ki e jótékonysági intézményt.
A látogatás épJti az ebéd ideje 
alatt történt, amikor 125 sze
gény gyermek fogyasztotta javá
ban ebédjét.

Az előkelő vendéget özv. 
Fiichs Mérné és kozmái Kun Fri
gyes elnök s a jelenvolt tiszti
kar fogadta.

A kedves vend;g örömét 
fejezte ki a vezetőség fárado
zása felett a nemes cél érd ké
ben, élénken érdeklődött, az 
auyagiak előteremtése iránt és 
mkor a vezetőség tisztelettelje
sen közölte, hogy közadakozás
ból tartják fenn az egyletet, 
nyomban pénzbeli adományuyal 
járult a költségekhez, sőt meg
kérte a nemtsszivü úrnő a ve
zetőséget, hogy természetbeni 
támogatással is segíthesse az 
egyesületet. Majd gyöngéd sza
vakkal, meleg szeretettel egy- 
egy kérdést iutózett a gyertuo- 
kekhez; a vezetőségnek legna
gyobb elismerését és megelége
dését fejezte ki s látva az era- 
berbaráti szeretet gyakorlását, a 
legjobb impressziókkal távozott 
a helyifégbő .

/
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—  Az elesettek családjai. Kecs
kemét város átiratot intézett Zem- 
plénraegye törvényhatósági bizott
ságához, melyben az elesettek és 
munkaképtelenek családjai sorsának 
biztosítását és az elesettek emlékét 
megörökítő iutékedések megtételét 
kéri. Egyúttal közli Kecskemét 
törvényhatósági bizottságának ily 
irányú határozatát. A határozat érde
kes pontja az, mely külön támogatást 
ígér azon elesettek tagjainak, akik 
az állami támogatásból csak szűkén 
bírnak megélni.

— A sátoraljaújhelyi népkonyha 
egylet javára folytatólag adakoztak : 
lióth Beruát, Ssőllősy Arthurné, Dr. 
Schön Hugó, Dr. Székely Albertné, 
Hartsteia Mayerné, Hercog Lipótné, 
Reichard Dávidné, Dr. Friedmann 
Armiuné, Dr. Fried Sarauné, ürün- 
berger József, Neuman Jenőué, 
Fuchs Jeuőné, Hell Adolfné, Tar
ján Audorué Paks, Dr. Klein Ja- 
kabné 4 — 4. Ligeti Magda, Marko- 
vits Miksa, Dr. Davidovics Jenőué, 
Gerő Alfrédué, Szántó Mór és Tsa, 
lióth Józsefné, Vértesi Zsigraondué, 
Haas Mór, Köles. Önsegélyző Hitel- 
szöv. Lővy Adolfné, Kerekes Pál, 
Nagy Albertné, Blumenfeld József- 
nó, lióth Mórné, Izr. orth. isk. Hl. 
oszt. tanulói, liUbuer Hermán, Re* 
íchard Ármin, Dr. lioboz Bernátnó, 
Bondy Tivadarné, Sinai Jakabné, 
Reichard Lajosné, Alexander Vil
mosáé 3—3. liosenberg Henrik ué 
2,40 korona.

Folyt. köv.
A múlt számunkban közölt ada

kozások jegyzékébe hiba csúszott 
be. F u c h s  Páltól kezdődőleg vé
gig a névsorban felsoroltak 6—5 
koronát adakoztak, — mig lapunk
ban csak 4—4 koronával szerepel
tek. Ezt a sajtóhibát most heljre- 
igazitjuV.

Nyilt-tér.
Az orosz betörés folytán előállott 

vasúti áru- és podgyász károk el 
intézésére ajáulom hivatalomat.

E hivatal csak eredmény eseté
ben kap mérsékelt jutalékot, külön 
ben az egész eljárás dij- és költség
mentes. A követelés behajtása körül 
felmerült kiadást ezen iroda fedezi.

Fordu'janak bizalommal az ösz- 
szes okmányok bekü'dése mellett 
„Első budapesti reklamáló irodához", 
tulajdonos: Stermann Ignác Buda
pest, V., Vilmos Császár-út 66. szám.

Héber nyelvű levelekre is vála
szolunk.

Zufolge des russischen Einbru- 
ches entstaudene Wareti und Ge- 
pack Scháden lassen Sie durcli das 
seit 23 Jahren bestehende lieklama- 
tiousamt: Ignatz Stermann Budapest, 
V., Vilmos Császár-ut 66. eiutreiben.

Bei Resaltatlosigkeit ganz spe- 
senfrei.

Übergeben Sie mit vollen Ver- 
trauen allé Dokumente an obiges 
Unternehmen.

Auch hebriiische Briefe werdeu 
beautwortet.

Jobb család keres azonnalra 
egy csinosan b ú torozott  
szo b á t, k on yh a  é s  fürdő
szo b á v a l, ajánlatok

Pallay József úrhoz
Jusz'us-u. 21.

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.

Meghívó
a Nagymihályi Sör- és Malátagyár Részvénytársaság

1915. február 7-én d. u. 2 órakor a vállalat irodahelyiségeiben tartandó

Vili. évi rendes közgyűlésére
a t. részvényeseket tisztelettel meghívjuk.

A közgyűlés napirendje:
1. Az ig azg a tó ság  je len tése  a lefolyt üzleti évről.
2. A m érleg előterjesztése.
3. A felügyelő-b izottság  jelontóse.
4. H atározathozatal a tolm ontvény tárgyában.
5. 2 igazgatósági tag  választása.
6. Jegyzőkönyvi h itelesítők kijelöléso.
Nagymihály, 1915. január 14.

Az igazgatóság.

Vagyon, Mérleg-számla. T.her.

Pénzt drkészlet . . . .  19,85467
I n g a t l a n o k .....................  410,226 15
L e p e k ............................... 200,431 48
E den j ok, járm . eszközök 82,347*65
K é s z le te k .......................... 101,672*50
A d ó s o k .......................... 166,992.39
V á l tó k ...............................  4,675*—
V e s z t é s i i g ..................... 107,943,18

A la p to k o ..........................  140,000 —
Elsőbbségi részvények  80o,000 — 
T arta lék tö k e  . . . .  12,645.64 
K étes követelések  tart. 60,212*24
H ite le z ő k ..........................  562,031*99
Á tm eaő tó t. ós kam atok  10,253* 15

1.094,043 02 1.094,043*02

Ve.ití.ig, Eredmény számla. Ny.reség.

E lh a sz n á lt  anyagok . . 53,792*93 
Üzleti kö ltség  és fuvar 19,432*75
K a m a to k .........................  46,718*30
Szem élyzet fizetése . . 44,558*40 
Állami és községi adó . 3,000 — 
Betegs. ós balesoti dijak 3,818 60 
K entartási költség . . 16,574*05 
Biztosítási díj . . . . 3,577.53 
K étes követelések . . 60,212*24 
Leírások . , , . . . 24,070 56

N yereség  á th o za t . . 22,080 71 
Nyoroség sör, m aláta  ős

m ollóktorm ónyokbul . 145.728 46 
Átírási d ijak  . . . .  3*— 
V o s z t o s ó g .....................  107,943*18

275,755*35 275,755*35

Nagymihály, 1914. auguiatus 31.
-___ ______ r .. ______________________ Az igazgatóság.
Felelős szerKetszű: Landcsmann Miksa Nyomatott Landesmann

jtíai távirataink.
A m in isz tere ln ö k ség  sa jtó o sz tá ly á n a k  h iv a ta lo s  

k ö z lé se i.

A helyzet
az egész vonalon változatlan.

Budapest, jan. 21.

Az osztrák-magyar vezérkar jelenti :

A h e ly z e t  v á lto za tla n  a z  e g é s z  arc
v o n a lo n , csak  h e lyen k in t fo ly ik  ágyuharc.

Hőfer a ltá b o rn a g y ,
a vezérkari főnök helyettese.

Küzdelem a nyugati fronton.
Berlin, jan 21.

A nagy főhadiszállásról hivatalosan jelentik :

A nyugati hadszíntéren a tengerpart és a Lys 
között tegnap is csak tüzérségi harcok folytak.

A Notre-Dame de Lorettenél tegnapelőtt álta
lunk elfoglalt lövészárkot ma éjjel ismét elvesztet
tük. Arrastól északnyugatra a franciák a lille—arrasi 
országút mindkét oldalán ismételten támadtak, de 
visszavertük őket. Bry au Bactól délnyugatra két 
lövészárkot foglaltunk el a franciáktól, amelyeket 
élénk ellentámadásokkal szemben is megtartottuk.
A franciáknak St.-Michieltől északnyugatra levő 
hadállásaink ellen intézett támadásait visszavertük.

A Pont a Moussontól északnyugatra három 
nappal ezelőtt tőlünk elfoglalt hadállások egyrészét 
sikerült visszafoglalnunk; csapataink eközben 4 
ágyút és több foglyot ejtettek. A még vissza nem 
foglalt állásokért folyik a harc. A Vogézekben, 
Sennheimtől nyugatra a küzdelem még tart.

A keleti hadszíntéren, Keletporoszországban 
a helyzet változatlan. Lipnótól keletre egy kis 
ütközet ránk nézve kedvezően folyt le. 109 fogoly 
maradt kezeink között. A Visztulától nyugatra az 
oroszoknak Laptsanotól nyugatra, Karskidtől dél
nyugatra ellenünk intézett támadását visszavertük.

A török angol habom.
Budapest, jan. 21.

A főhadiszállásról köztik :

A tegnapi kelettel egy angol lovasszázad
nak Kom a mellett a tűrök gyalogság egy 
csapata ellen intézett támadásba a Spiegel 
angol ágyunaszád is beleavatkozott, tttxelé- 
ilnk azonban visszavonulásra kényszeritette.
A Sat el Arabnál lefolyt harcokban ejtett 
foglyok jelentik, hogy az ágyunaszád sú
lyosan megsérült. A naszád parancsnoka, 
Favler és kívüle két tiszt és tizenhét főnyi 
legénység elesett.

Miksa és Társa könyvnyomdájában Sátoraljaujehly.
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