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Hirdetéseket a legjutányosabb árban közlünk

Berlin- Konstanti- 
nápoly-Ázsia.
Két vonat indul meg egyszer

re a napokban: az egyik Ber
linből a másik Konstantinápoly
ból és magyar földön, a temes
vári állomáson fognak találkozni 
A berlin—konstantinápolyi gyors 
a középponti hatalmak örökölt és 
megszerzett földjén át robog éj
szakáról nappalra, hegyekről 
völgyre, csatamezőkön, felperzselt 
falvakon, friss hidakon, és jámbor 
ugaron keresztül, hogy elvigye a 
szövetséges hatalmak forró barát
ságát és üdvözletét egyiktől a 
másikig. Megnyik az ut Konstan- 
tinápolyba, Kisázsia gazdag földje 
egész az Indiákig, és az ős Kí
náig meghódolt erőnk, hősiessé
günk és tudásunk előtt. Ujjongva 
lélegzet nélkül, boldog dübörgés
sel fog vágtatni ez a vonat, si
etni lóg, hogy összekösse a Nyu
gatot a Kelettel, megindítsa a 
négy középeurópai törzs mega 
kasztott vérkeringését és megmu
tassa a jövendő útját.

Ezt a háborút — Hindenburg 
mondása szerint — a vasutak fö
lényes technikájával fordítottuk a 
mi javunkra. Csodálatos gyorsa
sággal dobtunk százezreket és 
milliókat oda, ahova kellett, min
den frontunkat egyszerre tudtuk 
védeni és tudtunk támadni, ahol 
a legjobban fájt, mert urai va
gyunk a technikai tudománynak, 
amely most újra megkeresi elfe
lejtett útját, a mi abszolút fölé 
nyűnket és életrevalóságunknak a 
hirdetője. Meg fogja gyorsítani a 
lélegzet vételünk tempóját és 
nemcsak arra lesz jó, hogy mu
níciót és katonát vigyen, hanem 
hogy kicserélje a központi hatal
mak értékes áruit, élelmiszert hoz
zon és iparcikkeket vigyen, meg
töltse a kiürült raktárakat, vállal
kozni segítse a fölös tőkét, szét- 
röpitse a kutató és termelő erő
ket és a magyar, német és osz
trák verseny egészséges szabad
ságát bizonyítsa. Nyitva áll előt
tünk az egész világ piaca; az 
Óceánokon át uj földrészek várják 
a magyar iöld tápláló magját és 
magyar szorgalom és tudás ter
mékeit, — Szabad a pálya Berlin 
és Konstantinápoly közt és tul- 
rajta a természeti kincsekkel tér- 
hes Ázsia felé.

A gyorsvonatot, amely kétfe- 
lől fog átlihegni országunkon, 
kell, hogy virágok várják, felsza
badulásunk Ígéretei, egy ujjongó 
és büszke mámor, amely reális 
számítás vállára támaszkodik. Ko- 
szöntjük Konstantinápoly és Ber- 
lin szárnyas kerekét, amely a

magyar Alföld keresztül fújtatva 
viszi magával a mi üdvözlésünk 
és barátságunkat Keletről Nyu
gatig.

Zsemlye helyett
feh ér  k en y ér  é s  cipó.

Elmúlt egy hete, hogy az apró 
péksütemények kisütését eltiltó kor
mányrendelet életbelépett és Ujhely- 
ben a reudelet végrehajtása folytán 
semmiféle zavarok nem támadtak a 
péksütemények előállítása körül. A 
pékek és a nagyközönség egyszerűen 
tudomásul vették a rendeletét s még 
a kényes és válogatós kávéházi 
vendégek sem méltatlankodnak a 
zsemlye és kalács elmaradása miatt. 
Góak a vendéglők asztalai mutatnak 
furcsa képet, mert eltűntek ouuau a 
megszokott aóskifiik, amelyeket a 
sörözők oly vígan ropogtattuk. No, 
de ezt a kis áldozatot ők sem bánják.

S amikor eltűnt a zsemlye és 
kif.i, divatba lépett a fehér kenyér, 
a szép, puha fehér kenyér. Milyen 
jól ízlik ez a kávéhoz 1 Két-három 
darabot is elfogyaszt az a veudég, 
aki pár héttel ezelőtt még esküdozött 
ógre-föidre, hogy iukább lemond a 
kávéházi uzsonnáról, de a kávé mellé 
kenyeret nem eszik, mert a kávé 
csak akkor kávé, ha zsemlye, kif.i, 
kalacs vagy kuglóf jár hozzá.

Az újhelyi fehér kenyeret raiu- 
denki dicséri. Erre a dicséretre rá is 
szolgál, mert könnyen feledheti az 
aprS péksüteményeket. Un nemcsak 
fehér kenyeret, hanem szép fehér 
cipót is juttat nekünk a pókkemence. 
A kormány rendelkezése ugyanis 
nem határozza meg közelebbről, hogy 
súlyban és minőségben milyen pék
süteményeket nem szabad kisütui és 
ennek folytán a pékek apró süte
ménynek nem nevezhető fehér cipó
kat sütnek s azokat 20—30 fillérjével 
árusítják. Mivel azouban ezeknek a 
cipóknak minősége és óra változó, 
jó lenne, ha a hatóság szabályozna 
ezek minőségét és árat, mert szabá
lyozás nélkül a pékmesterek kóuyük- 
kedvök szerint emelhetik az árakat 
és gyengíthetik a minőséget, Más 
városokban már meg is történt ez a 
szabályozás és az illetékes hatóságok 
kimondották, hogy sulybau 20 dekán 
a ul minden sütemény aprónak tekin
tendő és igy ilyeuekuek kisütóse 
tilos. A 2ü dekás cipókat azonban 
szabad forgalomba hozni, de azoknak 
maximális árat a hatóság állapítja 
meg és hirdetményben teszi közzé. 
Ezeket a cipókat azután szabad 
kávéházakbau fölszeletelve felszol
gálni, mi áltál tó kávéházak sűteraóuy- 
kérdése is megoldást nyer.

Mielőtt tehát zavarok támadná
nak, vegye kezébe a hatóság a cipó? 
ügyet is, hogy a pékek érdeke mellett 
a küzüusóg érdeke is mogóvassék

Lapunk mai szam a

Néhány szó
a polgárőrségről.

lí.
A polgárőrség tagjai annak meg

alakulása óta;
Adler Jakab, Alexander Vilmos 

dr. Ambrózy Ágoston, Ádára Jáno3, 
Ágoston János, ifj. Armágyi József, 
Babis István, Babis János, Balogh 
József, Bayer József, ifj. Bayor Já
nos, Bayer Béla, Begala András, 
Betteiheim Gyula, Bettelheim Miksa, 
Bics János, Bleier Piukász, Bodnár 
János, ifj. Bodnár József, Braun 
Béla, Braun Sámuel, Buxbaum De
zső, Burger Ede, Csth János, Csi- 
cseri Mihály, Csorna István, C omós 
Bertalan, Dankó Ferenc, D.utsch 
Gyula, ifj.Deutsch Mór, idb. D<utsch 
Simon, Deutsch Salamon, D.ok Sá 
muel, Dvorak Ferenc, Dzor János, 
Edelheit Menyhért, Eisenberger Beu 
járnia, Eisenberger Mór, Éber Jenő, 
Farkas Bertalan, Feibusz Bertalan, 
Fenyő Ernő, Filicskó Antal, Fodor 
Vilmos, Frider Májer, Frider Vilmos, 
Friedmanu Ignác, Friedmann József, 
Friedraann Lajos, Friedmann Manó, 
Friedmann Mór, Friedmann Sámuel, 
Friedmann Ernő, Gnjdkó József, 
Geibsteiu Mihály, Getzler Lipót 
G.ück Simon, Go'dstein Sámuel, 
Gro.z Markusz, Groszmaun Bertalan 
Groszmaun Dávid, Groszmaun Mór 
Gruder Mór, Grünspan Áron, Grüu 
wuld Ignác, Grünwald Imre, György 
Lajos, Hammermunu Salamon, llizs 
nyik József, Iczkovics Jakab, Iozko- 
vics Lajos, Jakab József, Jankovszky 
Pál, Juhász Pál, Kardos Jauos, Far
miul Lipót, Katz Vilmos, Keller Si
mon, Keliuer Zoltán, Kiszty Kálmán, 
Klein Jakab, Klein Jenő, Klein Lajos, 
ifj. Klein Lajos, Kocsordi Jauos, 
Kopacsek Ferenc, Kovács József, 
Kovács László, Kovács Sámuel, 
Kósa Géza, Kracson Jauos, Krausz 
Farkas, Krausz Izidor, Krausz Izidor 
Krausz Mauó, Krausz Salamon, Krizs 
Oszkár, Kukoly Antal, Lauger Sa- 
lamoD, Laport Lajos, Laufer Ignác, 
Lábik öózsef, Lefkovics Dávid, Lef- 
kovics Miksa, Lefkovics Zsigmond, 
Lóhner Miksa. Leiserovics József, 
Lichtensteiu József, Lichtenstein 
Bernát, Ligeti Miklós, Liuder Izidor 
Lipscher Gyula, Lipschitz Ignác, 
Lipschilz Jakab, Lomniczer István, 
Lomnicaer József, Lőw S. íljrmann 
Lőwinger Dezső, Lőw'iíiger József, 
Luy János, Mandel Lajos, Mandel 
Náudor, Marajda István, Makó Já
nos, Markó Mihály, dr. Markovics 
Manó, Markovics Sámuel, Meiselsz 
Áron, Metzensteiu Mór, Moskovics 
Hermann, Mudray Géza, Mülbauer 
Hermáim, Müller M. Abrakára, Nagy 
Lajos, Neumaun Ignác, Oravec, An
dor, Orosz Ödön. Orehovszky Mik-

2 oldal.

Ióp, Ötvös László, Pálóczy Bertalan, 
Per mutter Lijos, Pető Gyula, Pikula 
Ede, Posch József Primche Ede, 
Priszlás János, Rein Lajos, Rubin 
Ábrahám, Rósenberg Chaim, Róseu- 
berg iguác, Rósenblüth Kálmán, 
Rotter Márk, Salamon Hermán, Sau- 
ber József, Sámuel D özrő, Schatz 
Sámuel, Schatz Sándor, Schermer 
Hermauu, ^Schőufeld Mór, Schőn- 
steiu József, Schreiber Adolf, Sohwarc 
Hermáim, Schwarc József, Schwarc 
Lipót, Schwarcz Zsigmond, Sohware- 
bárt Adolf, dr. Schweiger Mór. Sil- 
bur A. József, Simon Jakab, Soltész 
Józs»f, Speck János, Stark Mór, 
Stern Izidor, Stern Jakab, Stern La
jos, Strassler Viktor, Strausz Lipót, 
Strum Dezső, Sirura Hermán, Sza- 
kácsy Károly Szaniszló Lajos, Sze
gál Adolf, Szemán János, Szent- 
gyürgyi József, Székely Mihály, 
Sztrioskó Mihály, Szuhozsa Mihály, 
Tanuenbaum József, Taube József, 
Teitolbaum Dávid, Teszenyi Jenő, 
Tóth István, Tratlner Markusz, Va- 
lyó János, Veres József, Wageu- 
berg Adolf, Wagner HerraaD, Wein- 

I bergei Mauó, Weisz Áron, Weisa 
'Jenő, Weisz Salamon, Weiszberger 
Hermán, Werncr Gyula, Zahoda Mi
hály, ZaJáu Nándor, Zarabon Valen- 
liuo, Zboray Bertalan, Zóraán And
rás, Zvasz Eliár, Zsihovics Bertalan.

Nem az őrség megalakulása óta, 
bár, de sziutéu huzamos idő óta 
tagjai a polgárőrségnek :

Amsei Sándor, Bállá Mihály, 
B^um Mór, Beinhorn Izidor, Born- 
bteiu Lidor, Davidovics Sámuel, 
Deutsch Marton, Eisenberger Hen
rik, Feldmaun Abrahám, Friedmann 
Mór, Goidberg Éliás, Groszmaun 
E iás, Grüufeld Marton, Grünwald 
Ferenc, Hack Pál, Harcsár József, 
Herskovics Lajos, Katz Jakab, Klein 
Mór, K<ein Salamon, Kotzeuinacher 
Bence, Lefkovics Abrahám, Lefko- 
vics Hermán, Lopolinyik András, 
Lovász Jauos, Palmer Henrik, Pa- 
ucsko János, Róth Márton, Róz Ja
kab, Salamon Lipót, Schiff Adolf 
Schőnwald Jenő, Schwarcz Abrahám 
Spitzer Mór, Steiubach Adolf, Stra
usz, Vilmos, Szemlór Ferenc, Szé
niéi Mihály, VValzer Mihály, Wein- 
berger Adolf, Weisz Áron. Újabban 
is belépett mintegy 20 tag.

— dec. 21.

B ú z a  B a r n á t  ország
gyűlési képviselőnek jelölik.
Mint Budapestről jelentik, a Du
nántúl egyik választó kerületének 
ellenzéki polgársága abbeli óha
ját fejezte ki, hogy a kerület kép
viselőjévé a jelenleg francia fog
ságban levő dr. B ú z a  Barnát 
jelöljék. Az eszmével a függet
lenségi párt központja is foglal
kozott s azt rokonszenvesen fo-
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gadta. Reményük, hogy amennyi
ben Búza Barna képviselőház tag
jává választatik, ez alapon a fran
cia logságból való kiszabadítása 
is könnyebben fog sikerülni.

H Í R E K .

K arácsony h etéb en .
Nem is kell túlságosan eről

ködni s egy kis jóakaratu 
fantáziával úgy képzelhetjük el 
az egész világot, mint a Halál 
dominiumát. Immár második éve 
éve, hogy a Halál ilyen várat
lan birtokba csöppent s korlátlan 
birtokos a távol, messze földek, 
bús magunk és távol emberek 
fölött. A Halál e.ős kézzel refor
málta a gazdaságát: sok fölös
leges és haszontalan dolgot el
törölt, szokatlan és fájóan szigorú 
kordába szoktatta jobbágyait, 
kik megszeppentek, elhallgattak 
és engedelmesen aratnak uj 
gazdájuk számára: immár má
sodik éve.

Valami enyhe daccal jólesik 
néha visszaróvedezni a békés 
múltba s keresni egy szint, egy 
hangot, egy pontot, mi fölölt 
nem ur az uj zsarnok gazda. 
Karácsony lesz . . . Nini, azt 
hittük, már ez is múlté, a Sze
retet ünnepe meghalt, mikor most 
a Gyű öisóg oltárán áldoznák. 
És rövid pár nap múlva kará
csonyt fogunk ünnepelni mégis. 
Igaz, tavaly is eljött és talán 
öntudatlan, visszasíró, áhitatos 
és akaratos leiekkel akartuk, 
hogy legyen még egyszer kará
csonyunk. Karácsony . . .  Ide 
kevés a lira és ha kimondjuk 
ezt< most várjuk a második 
háborús karácsonyt, — ott ver
gődik benne a szegény jobbágy 
szivünk minden beke-vagya, ke
serve. Az utcák is megváltoztak, 
nincsenek csomagokkal siető 
emberek és igénytelenek a já
tékos kirakatok. Most nagyon 
csöadesen gondo uuk a kará
csonyra, ünnepi lélekkel és 
érezzük, hogy ez a karácsony 
valahogy más lesz, mint arait 
eddig ismertünk. Béke-karácso
nya és háborús karácsony — 
karácsony egyik is, másik is — 
mégis oiyau különbség van a 
keltő között, mintha Chopin- 
muzsikát nyekergő verkliből, 
vagy akaratos lelkű, zseniális, 
lebilincselő virtuóztól hallgat- 
náuk. Mert ez lesz a második 
háborús karácsony. És a háborús 
•miekérmekre, gyufa-tartókra ts 
egyebekre a két háborús óvszám 
mellé nemsokára egy uj s&áraot 
fognak karcolni: 1916.

— Próbálkozás. A várme
gyei gyűlésen tudvalevőleg újra 
választandó volt a küzigazgátási 
bizottság öt tagja, akiknek meg 
bizatásn lejárt; közöttük volt Ma- 
tolai Etele a régi vármegye e 
tisztes alakja, a vármegyei ön- 
kormányzat törhetetlen védelme
zője. A vármegy önmagát becsüli 
meg, amikor legfontosabb bizott
ságába újra beválasztja. Mégis 
mi történt? Meczner Gyula sze
mélyes hívei törlik a nevét a 
szavazólapokon s helyébe írják 
a Meczner Gyuláté, akiknek tehát 
Matolai Etele félretolásával kel
lett volna a bizottságba bejutnia. 
Szerencsére nem sikerült; Mecz
ner Gyula 39 szavazatával szám
ban Matolai 75 szavazattal győ
zött. E  szivességért bizonyára nem 
mond köszönetét Meczner Gyula 
túlbuzgó híveinek.

— UJabb magas Vörös Kereaztes 
kltüntetéiek. Mint lapzártakor érte
sülünk, a hivatalos lap legutóbbi 
száma több magas kitüntetését közli 
vármegyénk és vároiuuk háborús 
egészségügyi intézményei vezetői 
nek. így a legmagasabb kitünteté
seket kapták gróf Mailáth Jőzsefnó, 
gróf Széchenyi Ernőné, Szinyei Merst 
István és magas kitüntetéseket kap
tak még számosán, akiknek teljes 
névsorát legközelebbi számunkban 
fogjuk közölni.

— Verik már Körmöczön a vas 
énzeket. Irtunk már róla, hogy

Németország is, rae- a monarchia is 
vas pénzt fog veretűi és forgalomba 
hozni. Euuek az elhatározá uak nem 
éppen az az oka, hogy ennek a ret
tenetes vaskorszaknak csakugyan 
legstílusosabb pénze a vasból való, 
mely Európában ugyan már Krisztus 
előtt divatját mu ta, még a Lykurgosz 
idejében, de most csakugyan stílu
sosan divatba hozható. A dolognak 
nem ilyen esztétikai megfontolás az 
alapja, hanem egyrészt az, hogy a 
váltópénz kevés, másrészt, hogy a 
váltópénznek való fémek most egyéb 
célokra kellenek. Az aprópénzhiány 
most már nem sokáig fog tartani, 
mert Körmüczbányán már hetek óta 
verik a vasat, hogy pénz legyen 
belőle s az uj év már meg is fogja 
hozui a zörgő pénzt, A jegybank 
híradása szerii t már négy-öt hét 
múlva forgalomban lesznek az első 
vaspéuzek.

Nyilt-tér. 

Üzlet-átvétel.
A n. ó. közönség b. tudomására 

hozom, hogy a városházi éttermet 
(Színház-étterem) özv. Kovucsicsné 
úrnőtől átvettem s azt 1916. jauuár 
1-ótől kezdődően saját vezetésem 
alatt tovább folytatom. Legfőbb 
törekvésem leend kitűnő ételeket és 
italokat felszolgálni, társas ebédeket 
és vacsorákat, úgy havi abonenseket 
a mai viszonyokhoz arányúvá, figyel 
mes és pontos kiszolgálás mellett, t 
legolcsóbb árak mellett vállalni.

A n. é. közönség b. pártfogását 
kérve

teljes tisztelettel
M atajecz Gyula,

vendéglős, 
az étterem eddig volt főpincére

O R V O S O K
aján lják, m in t a legjobb 

köhögés elleni szert.

Nincs étvágyam.
a fejem fáj, rosszul érzem ma
gam. Ezen rosszullétnek legin
kább gyoraorrontás vagy az 
elégtelenül működő emésztő

szervek az okai.
Ezen panaszok folyton hallhatók, 
ha nem használja rendszeresen a

K aiser-féle fodormenta
Mt-ülUIilÜf

Hosszabb használat esetén ki
tűnő háziszer étvágytalanság, 
gyom orfá jás, fejfájás, gyom or

sütés és szájszag eiieu.
20 és 40 filléres csomagokban 
kapható: Klncsessy Péter és 
Kardos Zsigm ond gyógyszertá
rában és Hrabéczy Kálmán 
drogériájában Sátoraljaújhely, 
K ronov its  Miksa gyógyszertá
rában Nagymihály, Fábián 
A rno ld  gyógyszertárában Ho 
raonna és Hazay Géza gyógy- 

szertárábau Tőketerebes.

EGY SZÉP UJ SZANKA,
két utazó bunda, egy bunda
takaró eladó. Cim a kiadóhivatal
ban megtudható.

Felelős szerkesztő: Landesmann Miksa

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

k ö z lé se i.

Kövess tábornok győzelmei.
Budapest, dec. 20.

Az osztrák-magyar vezérkar je lenti:

Orosz hadszinte'r ;

Nincs különösebb esemény.
Olasz hadszíntér:

Az egész harcvonalon mérsékelt tü
zérségi tevékenység, amely csak a Chiese 
szakaszon s a Col di Lana területén vált 
hevesebbé.

Délkeleti hadszíntér:

Kövess tábornok csapatai rohammal 
vették be az ellenség erősen kiépített 
hadállását a Tara kanyarulatánál, Bjelo- 
poljétől délnyugatra és Godusánál Bera- 
netól északra. A Tara mentén folyó har
cokban 3 hegyi ágyút 2 tábori ágyút és 
1200 puskát zsákmányoltunk.

H Ö F E ll a ltá b o r n a g y ,
a vezérkari főnök helyettese.

Események a nyugati harctéren.
Berlin, dec. 20.

A nagy főhadiszállásról hivatalosan jelentik :

Nyugati hadszíntér:
A ten gerp arti ü teg e in k  tü z e lé s e  e lű z ö tt  

e lle n s é g e s  m on itorok at, a m e ly e k  te g n a p  
d élu tán  V esten d é t lő tték .

A z arcvon alon  é lé n k  tü z é r sé g i t e v é 
k e n y sé g  m e lle tt  csap ata in k  tö b b  s ik e r e s  
rob b an tást v é g e z te k .

Az eg y ik  repülőrajunk m e g tá m a d ta  
V peringhe h e ly s é g e t , a m e ly b e n  a z  e l le n 
sé g n e k  sz á m o s  ö s s z e k ö tte té s e i  fu tn a k  
ö ssz e .

Egy a n g o l k é tfe d e lű t  B rüge m e lle tt  
lé g i harcban le lő ttü n k , a  b en n ü lő k  m e g 
haltak .

Keleti hadszíntér :

A h e ly z e t  v á lto za tla n .

Balkán hadszíntér:

A T arától é sz a k k e le tr e  v ív o tt  h arcok 
ban, m int u tó la g  je len tik , h árom  h e g y i  
é s  k é t tábori á g y ú t z sá k m á n y o lta k . 
T egnap  N ojkarocnál to v á b b i, a s  o sz tr á k 
m agyar csap atok ra  s ik e r e s  h arcok  v o lta k , 
töb b  sz á z  fo g ly o t szá llíto tta k  b e . A n é m e t  
é s  b o lgár  h a d se r e g  részérő l nincs je le n 
ten i v a lö .

Nyomatott Landesmann Miksa ás Társa könyvnyomdájában Sátoraljaújhely.
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