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A  vesztes kártyás
A hazardőr eltitkolt lelki iz 

galom gyötrődésében ül a játék
nál és erőltetett h idegséggel veti 
utolsó pénzét az asztalra. A re
ménye elveszett, az álmok, amik
ben a hirtelen meggazdagodásról 
sok pénz gyors, mohó megszer
zéséről ringatta magát, széjjel 
foszlottak a szenvedély forróságá 
bán, a veszteség keserűen ke
gyetlen valóságában. Ami még 
pénz van a zsebeiben, ami még 
érték a birtokában, odaveti az 
asztalra, a mely kielégíthetetlen 
mohósággal nyeli az aranyakat 
A bankár, akinek kezében van a 
kártya, már hideg és nyugodt. 
Tudja, hogy a m ég feltehető' kis 
tétek nem fordíthatják m^g a sze
rencsét.

Amikor megindult a világtör
ténelem tragikus játéka, összeáll
tak a játékosok és összeesküdtek, 
hogy felfalnak bennünket. Az el
ső forduló a belgák földjén és a 
francia határterületen játszódott 
le. A  tétjük elveszett. A második 
forduló a nagy orosz töm eg száz
ezresek  az életét és szabadsá
gát vitte veszendőbe. A játék 
azóta is megy forrón, szenvedé
lyesen és egy újabb tragikus fór 
dulója most ért véget a szerb 
királyság megsemmitésével.

Az igények és vágyak, amik
kel a játszmát megkezdték és 
m ost be szeretné fejezni, lénye
gesen  megváltoztak. Akkor a mi 
megsemmisítésünk volt a kihir
detett büszke jelszó, amelylyel 
fegyveres emberik és ágyúik mér
hetetlen töm ege megrohant ben
nünket. Most már csak vissza 
akarják venni, ami az övék volt, 
amit a rettentő veres játszmában 
elveszítettek.

Araig erővel és emberrel job
ban birták, m ég valami félelmet 
gerjesztő a fenyegetőzésükben, 
hogy holnap újra kezdik a játsz
mát, uj lendülettel fognak ismét 
a szerencse maguk felé hajlitá- 
sához. Dk már látszik a gyönge- 
ségük, már minden nap észreve
hető, hogy a nagy reservoár, 
melyből tartalékot m entettek, 
fogytán van és már nem katonák, 
csak frázisok ümlenek belőle.

Most már csak hazugságaik 
zsibbadásában hiszik el népeik, 
hogy a holnapok helyrehozhatják, 
amit a tegnapok és a ma elvit
tek, Talán még egy vereség, ami 
ott érte őket, ahol mi keressük 
az újabb mérkőzést, kiáhránditja 
a hazugsággal mámorba hajtott 
népeket és az elömlő vér gőzé
ben meglebben a fátyol, amely 
m ögött a béke pihen sápadt, ha
lotti ábrázattal . . .

€ g y  fény es estély .
Az Izr. Nőegylet theaestélye
az Aggok Háza javára.
Páratlanul sikerült jótékony 

célú estélyt rendezett az újhelyi Izr 
Nőegylet elnöksége ólén G u t ra a n n 
Mérné eluökuővel s a kiválóan agilis 
dr. P r i e d r a a n n  Áiminné alelnök 
nővel, szombaton este a Zaraplóu- 
rnegyei Casino és Kereskedelmi Kör 
összes helyiségeiben. Az auyagi si
kert eléggé jellemzi, ha közöljük, 
hogy belépti jegyekből, a tombo
lából és az édességek árusításából 
több mint ezer korona gyűlt össze, 
aminek nagyrósze tiszta jövedelem
ként marad fenn az Aggok Háza 
javára. Az erkölcsi siker ezzel ará
nyos volt; a rendezőségnek, mely
ben különösen K o z m a  Ármin tit
kár fáradozott sokat, sikerült egy 
rendkívül fényes programmot össze- 
állitinia s az est résztvevőit nagy 
élvezetben részesítenie.

A pompás műsor fénypontja 
D o n i s c h i t z  Mihálynó úrnő mű
vészi éneke volt, amely természe
tesen magasan felülemelkedett min
den műkedvelői színvonalon, hiszen 
Doniíohitznó urhölgy quaitásai a 
legjelesebb hivatásos művésznő* 
nívóját elérik. Donischitz törzsor- 
vosné a Vörös Kereszt kórház hang
versenyén, templomi hangversenye
ken stb. már többször remek műél
vezetben részesítette az újhelyi kö
zönséget, szombaton azonban az ed
digieknél és jobban elragadta gyö
nyörű hangjával és kulturált, nemes 
énekmüvészetéve1. Műsorán ezúttal 
Meyer Hel'muud „ZAuberlied“-je Stra- 
uss „Früh:iügstiiumou“-koloratur-ktí- 
riugője, Viilauebe Üell-Aqua és De- 
libes „Lakme“-jáuak híres “Csen
gettyű-áriája" szerepeltek. Főleg az 
utóbbiban pazar koloraturáját és vir
tuóz énektte .nikáját, inelylyel küuy- 
nyedén győzte le a n-gy ária ne
hézségeit. Brilliáns előadása viharos 
tapsokat aratott. Méltó kísérője volt 
a nagyszerű Mo i n á r  Gyuláné, aki
nek ismert finom művészetét a kö
zönség ezúttal is nagyon élvezte.

A többi számok is kiválóau si
kerültek. A műsort K l e i n  Sárika 
nagyon ügye.0, bravúros zongora
játéka nyitotta meg, mely után 
K e r t é s z  Ödön polg. isk. igazgató 
tartott élvezetes, mindenki figyelmét 
lebilincselő, aktuális felolvasást. 
K o z m a  Böske háborús verseket 
szavalt szép atérzéssel, nagy tetszést 
keltve, Gy ö r g y  Ervin pedig ezúttal 
is nagy hatást keltett fülbemászó, 
kellemes énekhaugjával és élvezetes 
előadásával. Az ő énekszámait 
K l e i n  Margit ügyesen kisérte.

Valósággal megiepetésszámba 
ment, akit utoljára említünk, a bájos 
K l e i n  Magda, aki egy monológot

olyan talpraesetten 03 kedvesen adott 
elő, hogy a közönség aüg győzte 
ünnepelni.

A pompás műsor után a nő
egylet szép asszonyai és leányai 
nagyszerű enni- és innivalókkal 
látták el a közönséget, mely egy pár 
kedves órára szinte el is felejtette, 
hogy háború van s a legkeliemeseb 
ben érezte magát. Nagy rauatság 
közepette folyt le a tombola, mely 
a késő éjjeli órákba nyulott be, sőt 
a társaság nagy része még azután is 
sokáig maradt együtt a legjobb 
hangulatban.

lemondott
a h. polgárm ester.
jtfa lesz a helyettesitő közgyűlés.

Székely Elek végre, annyi 
herce-hurca után, amit min elke
rülhetett volna, ha már az első 
percben engedett volna a józan 
szavának : belátta, hogy oly súlyos 
vádakkal terhelve, amioők ellene 
felmerültek, nem maradhat a polgár- 
mesteri székben s ennek folytán 
beadta lemondását. Az ellene emelt 
vádiü tisztázását ez semmiben sem 
akadályozza, amennyiben Székely 
Elek tudvalevőleg rágalmazásért a 
bírósághoz fordult vádlója ellen és 
igy a vádak valódisága a legilietó- 
kesebb fórum előtt fog eldőlni.

Magának az ismét megüresedett 
polgármesteri állásnak a betöltése 
iránt D ó k u s Gyula alispán már 
intézkedett és a képviselőtestület 
helyettesítő közgyűlését ma, kedden 
délután fél 5 órára tűzte ki. A be
helyettesítés kérdésében tudomásunk 
szerint a képviselőtestületben s álta- 
ában a város közönségében megle
hetősen egységes hangulat alakult 
ki, még pedig abbau az irányban, 
hogy ozidőszerint semmi esetre sem 
kell újabb választási küzdelmet 
felidézni, hanem a városháza tiszt
viselői karából kell a helyettest meg
választani. Mivel pedig jelenleg dr. 
Or bán  Kálmán főjegyző személyé 
ben olyan tisztviselővel rendelkezünk, 
aki minden tekintetben megfelel a 

behelyettesítéshez szükséges kivá
nalmaknak, igy niucs kétség benne, 
hogy a mai közgyűlés az ő behelyet
tesítése mellett fog dönteni.

Menyasszonyi kelengye
bevásárlásnál a ján ljuk

Szegő Sándor
ruhaáruháznak nagy fehérnem ű osz
tá lyát. E lsőrangú áruk, olcsó árak.

L apunk m ai n l m a  2  o ld a l.

A rendőrkapitány 
az élelmiszer mizériákról

Schraidt Lajos rendőrkapitány, 
akinek havi jelentése mindig ala
posan átgondolt ismertetése a város 
közállapotainak, a tanácshoz beter
jesztett e havi jelentésében is érde
kes adatokat, nyújt különösen a 
közszükségleti cikkek forgalma te
rén fennálló mizériákról. A rendőr- 
kapitány, aki kezdettől fogva elis
merése méltó energiával küzd, ameuy- 
nyíre hatásköre engedi a viszonyok 
javításáért, ezúttal névszerint is fel
sorol számos egyént, akik ellen el
járást tett folyamatba rz élelmiszer
forgalom terén elkövetett visszaélé
sek miatt.

Az e havi jelentés felsorolja to
vábbá azokat az intézkedéseket, me
lyeket a rendőrség a közegészség
ügyi viszonyok javitása érdekében 
tett s amelyek tényleg már eddig 
is sokban hozzájárultak a helyzet 
javításához. Egyáltalában, lehetetlen 
észre nem venni azt a komoly és 
sok tekintetben eredményes törek. 
vést mely e nehéz időkben a rend
őrséget vezeti s amely lehetővé 
tette, hogy az újhelyi rendőrség 
roppant megcsökkeut létszóm mel
lett és különösen a tisztviselőknek 
majdnem teljes hiányában is, hiva
tásának a lehetőségig megfeleljen 
Schmidt Lajos kapitányt, aki város
nak nem politizáló és érdekküzdel- 
raeket folytató, de dolgozó tisztvise
lői közé tartozik, sok elismerés il
leti meg ezért, amelyet jelentésé
nek közlése kapcsán nem tagadha
tunk meg tőle.

A jelentésnek a fenntebb emlí
tett érdekesebb részei egyébként a 
következők :

A közszükségletet képező ó le l-  
micikkek áraiban lényegesebb vál
tozás nem történt. A marhahús 4 k. 
20 f. a hatósági mészárszékben 4 k. 
borjúhús 4 k. 20 f. sertéshús 4 k. 
40 fillér a disznózsír 8 k. volt kilo- 
grammonkint. Nagy hiány mutatko
zott, tejbeD, vajban, tojásban, és 
különösen tűzifában, ami nagyobb 
részben a rendkívüli viszonyok szülte 
szállítási nehézségeknek tulajdonít
ható. Életszüksógleti és élelmicikkek 
árának drágitáráért, lisztnek igazol
vány nélküli szállításáért, jogtalan 
szerzéséért és árusításért, elővásár
lásért kibágási eljárás van folyamat
ban. Koucsol József, Bodnár J ó z s e f,  
Jackó Mihály, Kiss Jánosáé, Mizsák 
Mihály né, Weisz Adolfné, Filipovios 
Márton, Berger Józsefaó, K a n o e l  
Gyuláné, Lichtensteiu M é rn é , T ó t h  
Lajosné, Lefkovics József, S o h eo h  
Marién, özv. Bleuer Sámuelné, S zó -  
bolyik Mihálynó, Horváth J ó zs e f, 
Nagy Jáuosoé, Makó L á s z ló n é , T ó th  
Mihálynó,'M é s z á ro s  Is tv á n n é , S ü tő  

” ; ’ /
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Jánosáé, Fecó András, Beer Mózes, 
Beer Salamon, Buxbaum Efraira és 
Keisler Hermán ellen, Ezeken kívül 
a postahivatalban galíciaiak több 
csomagban jogosulatlanul szerzett 
lisztet akartak feladni, amit lefoglal 
tam s az illetőket eljárás után to- 
lőne utón kiutasítottam. A ra. kir. 
minisztériumnak a lakosságának élet 
satikséleti oikkel való ellátása és az 
árdrágítók visszaélése ügyében ki
adott nagyfontosságu rendelete al
kalmából, minthogy köz- és élelrae- 
aési viszonyaink, valamint az elő
forduló visszalósek ás kihágások 
megtorlása, városunkban is szüksé
gessé teszi a rendeletben megálla
pított kivételes intézkedések életbe 
léptetését, végrehajtását. A városi ta
nács figyelmét felhívtam a rendelet 
1  §-alapján szükséges felhatalmazás 
kieszközlése és a közigazgatási ha
tóság ügykörében utalt további te
endők megtételére.

Az egészségügyi intézkedések 
foganatosítása alkalmából jelentem, 
hogy az alispán úrtól kapott utasí
tás és felhatalmazás alapján :

1. a „Vörös Ökör** udvarát a 
kövezés helyreállításával csaknem 
teljesen rendbe hozattam, a kapu
bejáratot kimeszeltettem, abba egy 
az udvart is világító lámpát tétet
tem.

2. az Ambrózy-féle Rákóci ut
cai állásos korcsma környékét ki- 
tisztittattam és fertőtlenittettern; a 
szekereknek a korcsma és állás körül 
való megállását és az etetést meg
tiltottam.

3. a szekórpiacot a Meczner 
Gy. Károlyi és Árpád utcákról a 
tűzoltó térre .áthelyeztem.

1 ^4 . a csatorna szemeteknek, zugok
nak, utcai vízfolyásoknak száraz 
időben minden harmadik nap mész- 
oldattal való fertőtlenítését elren
deltem,

5. a heti élelmiszer piacra a 
meglévőkön kívül 200  folyó méter 
hosséuságban deszka áruasztalokat 
készíttettem és elhelyeztem úgy, 
hogy ma már élelmiszert a földre 
rakva nem árulnak,

6 . a város tulajdonát képező 
„Cserepes** korcsmánál ronda hiá
nyos falazatú árnyékszéket helyre 
állíttattam.

7. az egyik háziszemetet szállító 
szekérre fedelet csináltattam, a má
sik izekér olyan rozoga karbau van 
hogy arra fedelet alkalmazni nem 
lehet.

81 Tekintettel a himlő betegségi 
esetekre annak a város résznek la
kói ahol a megbetegedések előfor
dultak a városi fő és alorvos által 
beoltattak. Eddig a rendőrségen több 
mint 3500 egyén lett beoltva. Újabb 
megbetegedés 24-ike nem történt. A 
fertőtlenitéseket két állami fertőtle
nítő végzi.

H Í R E K .

— A zsír, szalonna és disznóhus 
Maximális ára. A hivatalos lap leg
utóbbi száma közli azt a miniszteri 
rendeletet, amely a zsír, szalonna, 
háj, disznóhus és egyéb hentesáru 
maximális árát tartalmazza. A ren
delet ezen fogyasztási cikkeket 3 
kategóriába sorozza és a maximális 
árakat időközökre a következő össze- 
állapította meg. A zsír december 
16-tól január 16-ig 7 korona. A háj

és az olvasztani való szalonna (5 kor. 
60 fillér, szalonna 6  kor. 2 0  fillér. 
Január lG-tól február 16-ig a zsír 0 
kor. 58 f., a háj és olvasztani való 
szalonna 6 kor. 10  f., szalonna 5 kor. 
90 fillér. Február 16-tól kezdve a 
zsir 6  kor., a háj és olvasztani való 
szalonna 5 kor. 60 f., szalouna 5 kor. 
40 fillér. Márciös 16-tól a zsir 5 kor. 
50 f., háj és olvasztani való szalouna 
5 kor. 10 f., szalouna 4 kor. 90 fillér. 
Ezen maximális árak az egész országra 
szólnak, az egyes vidékeken azonban 
as árakra nézve a tárvényhatóság 
első tisztviselőjének beleszólási joga 
van.

— Az elesett honvéd- és népföl 
kelő tisztek leányárváiért. A haooru 
áltál akcióba hivott jótékonyság te
rén elismerésreméltó heiyet foglal el 
a Magyar Gazdasszonyok Orszái;os 
Egyesülete, amely külöuös gonddal 
fordul az elesett honvéd- és népföl
kelő tisztek leáuyárvái felé. Az egye 
sülét Ciokotán tudvalevőleg leány• 
nevelő internátust tart fenn és most 
a honvédség rendeleti közlönyének 
legújabb szamában báró Hazai Samu 
honvédelmi miuiszter ajánló körren
delet kíséretében pályázati hirdet
ményt tesz közzé, mely szerint a 
cinkotai leánynevelő intézeti inter
nátusbán 8 teljesen dijmeutesen és 
24 évi 800 korona tartásdíj fizetésé
vel egybekötött helyet ajanl fel az 
egyesület honvéd és népfölkelő tisz
tek leányárvátnak, Az intézetbeu 4 
osztályú elemi, 4 osztályú polgári 
leányiskola és 2 osztályú tovább
képző. kézimunka-tanfolyam van, 
úgy hogy az elemi iskola I. osztá
lyába felvett növendék 10  év tar
tamára, tehát 6—16 éves koráig 
nyerhet elhelyezést. A melléklete
ikkel együtt szabályszerűen bélyeg
zett folyamodványok közvetlenül a 
honvédelmi miniszterhez nyújtan
dók be.

A Hegyvidéki Hitelszövetke
zetek Központi Irodája f. hó
1 5 -é n  leendő belépésre szor
galmas, megbízható, lehetőleg nős

i r o d a s z o l g á t
keres.— Ajánlkozók munkakönyv
vel, vagy bizonyítvány-másolatok
kal a Központi Irodában Dohány- 
utcza 14. sz. alatt jelentkezzenek.

Egy kereskedelmit jelesen 
végzett leány a lka lmazást  
keres.

Cím a kiadóhivatalban.

T E J E T
ki szállítana állandóan 100 liter
től feljebb.

Ajánlatokat kérek ABONYI 
IRÉN Sároraljaujhely, Kazinczy- 
utcza 8 . szám.

I S P Á N .
Egy gyakorlattal bíró gazda- 

sa'gi ispán egy bérgazdaságban 
alkalmazást 1916. jauuár 1-től 
nyerhet.

Cim a kiadóhivatalban.

T Ű Z I F Á T
minden mennyiségben szállít 
Zemplénmegyei termésébó'l

Ehrenwald Béla
fatermelő B u d a p e s t ,  
V ili., K alvárla-tér 14.
Telefon: J ó z s e f  31—95.

Budapest, dec. 6 .
Az osztrák-magyar vezérkar je len ti:
Orosz hadszíntér ;

Újabb esemény nincs.
Olasz hadszíntér:

Az Isonzó harcvonalon az ellenség tüzérsége folytatta 
a tüzelést, amely egyes helyeken különösen a görzi hídfő 
ellen időnként meglehetősen élénk volt. Görz várost és a 
a szomszédos San Peter községet is az olasz tüzérség min
denféle átmérőjű lövegei tartották tűz alatt. A doberdói 
fensik szakaszán az olasz gyalogság napközben Redipugliá- 
nál és Polazzónál este a San Martinónál támadott, minde
nütt visszavertük. A tiroli harcvonalon az ellenség tüzér
sége a Landaró körül fekvő megerősített terület elleni tü
zelést most már a Ledró völgyétől északra az előbbihez 
csatlakozd hadállásra kiterjesztette.

Délkeleti hadszíntér;
Csapataink már Novibazártol nyugatra és dél

nyugatra és a Mitrovicából Ipekbe vezető utón monte
negrói területre nyomultak elő. A Pestero-Karszt 
vidéken a montenegrói előcsapatokat a főhadállásukba 
vetettük vissza. Ipektől keletre megvertünk egy szerb 
utóvédet, előcsapataink már a városhoz közelednek, 
a tegnapi harcokban 2 1 0 0 -nál több foglyot száltitottunk be.

H Ö F E R  altábornagy,
a vezérkari főnök helyettese.

A németek sikeres harcai
Berlin, dec. 6 .

A nagy főhadiszállásról hivatalosan jelentik :
Nyugati hadszíntér:

Az arcvonal különböző helyein tüzérségi, akna és 
kézigránátharcok voltak. Bapaume környékén két 
angol repülőgépet légi harcban lelőttünk, a bennülők 
meghaltak.

Keleti hadszíntér:
Tegnap pitymalatkor az oroszok egy támadása a 

Babit-tótól délnyugatra (Rigától nyugatra) arcvonalunk 
előtt az oroszok nagy veszteségei mellett összeomlott.
Egy német légijármüvet, amelyet az orosz tüzérség a 
tenger felől eltalált, Marlegrafennel (Kurlandi tengerparton) 
rajtalevőkkel együtt megmentettük.

Balkán hadszíntér:
Sjenicától délre és Epecktől északkeletre a monte

negrói és szerb osztagokat visszavertük.

I Eladó
*
*•

1

500 méter ez idei vágású tölgy vargafa 
a „Hallgató" aljában, továbbá 700 méter 
két éves vágású vegyes botfa a csereptói 
erdőben, nemkülönben tavaszi cserzésre 
60 hold tölgyerdő.

Értekezhetni a csörgői uradalmi 
intézőségnél Csörgőn.

Felelős szerkesztő: Landesmann Miksa Nyomatott Landesmann M iksa és Társa könyvnyomdájában Sátoraljaújhely.
/
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