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Karácsony.
Agyudörgés, fegyver ropogás 

közt köszönt be immár másodszor 
a kereszténység legnagyobb ün
nepe. Isten ki a világot földi ál
dásaival felékesitette, az eltévedt 
em beriségen is könyörülni akart; 
legdrágább menyei adományával 
áldotta m eg, elküldvén újszülött 
iiát, kinek megjelenésével le .t;

■ D icsőség a magasságos me
nyekben Istennek és e földön 
békesség és az emberekhez jó 
akarat.»

Az Igének csak egy része tel
jesedik be az idén : Dicsőítjük 
mindenek Urát, aki a győzelem  
kegyével árasztja el a hazájukat, 
igazukat védő hadfiainkat —  de 
mialatt hőseink künn a harcme
zőn, mi polgárok meg itt az ország 
bán elszántan küzdünk létünkért, 
szabadságunkért, jövőnkért; fáj
dalmas megadással kell Karácsony
kor nélkülöznünk azt a boldogító 
lélekemelő tudatot, ami ennek a 
sient ünnepnek fénye, pompája : 
a békét, melyet a gonosz szom
széd rakoncátlankodása, puszti- 
tási dühe foszlányokká tépdes.

Az ünneprontók elfordulnak 
az Istentől, a sok vereségből mely 
lyel diadalmas fegyvereink sújt
ják őket, okulni nem akarnak, 
önhittségükben okosabbaknak tart
ják maguka a megdönthetetlen 
tényéknél és a jelen vigasztalan
ságát helyesen fel nem ismerve, 
a jövőbe, az okokban szűkölködő 
reményekben kapaszkodnak, csak 
hogy terület —  és nyereségvá
gyaikat el ne kelljen rontaniok.

Szomorú b ö lcseség ! Hiú is, 
erkölcstelen is. Hiú : mert kép
telenség feltételezni rólunk, hogy 
gazdaságszomjuk kedvéért m eg
ingathatatlanul erős pozíciónkban 
engedni fogjuk széjjelmarcangolni 
testünket, erkölcstelen mert siker 
esetén sem lehet gonosz törek
vésükön áldás. Önkéntelenül 
eszünkbe jut a mesebeli Midas, 
aki megvakitva arany vágyától 
kérte Istent, hogy minden amire 
a kezét teszi, arannyá váljék. Is
ten teljesitette balgatag kíván

ságát. Midast egy ideig mulattat
ta az arany látása, de amikor 
étele és itala is kemény, fényes 
arannyá vált kezei között, csak 
hamar belátta kívánsága eszte- 
lenségét és kérve—kérte Istent, 
hogy vonja meg tőle adományát.

Vagyont és örökké csak va
gyont hajhászó emberek aligha 
úgy nem járnának, mint Midas, 
ha az ily ünnepnapok időről —  
időre nem figyelmeztetnék őket, 
hogy valami magasabbra szület
tünk. D e az ántántot, élén a 
kapzsi és periid Angliával, még 
az ilyen nagy ünnepek sem gyó
gyíthatják meg telhetetlen kapzsi
ságukból.

Mi a karácsonyt az emberiség 
diadalünnepének tartjuk. Az a 
század, mellyel az angyalok Urunk 
születését üdvözölték. >E földön 
békesség és az emberekhez jó 
akart* e napon világszerte való
sággá akarták tenni, mert ez az 
a nap, melyen az ellenség felke
resi az ellenséget, hogy vele ki
béküljön, ez az a nap, melyen 
közösnek általánosnak kellene len
nie a békében való örömnek a 
keresztény világban. Békeakarat
tal nyújtottuk oda jobbunkat, de 
az ellenség dacosan elutasította. 
Vakságában vereségét is győze
lemnek tartja és nem nyugszik 
addig, mig teljesen megtörve és 
megalázva könyörögnie kell majd 
azért, amit még most kevesebb 
áldozat árán könnyen megkap
hatna: a békét, mely nyugalmat, 
boldogságot juttatna a világhá
ború borzalmaitól zaklatott em
beriségnek.

Karácsony! Megváltónk szü
letése napja, Istenimádásunk hir
detője, emberszeretet kincsesháza 
emeld föl kinzott lelkünket a m e
nyek Urához, hogy adjon irt, 
balzsamot sajgó sebeinkre és nagy 
bánatunkbén vigasztaljon azzal az 
igazsággal, hogy nem mi vagyunk 
azok, kik a kereszténység nagy 
ünnepét gálád ármánykodással, 
békétrontó öldöklő tusakodással

elcsúfítják kigunyolják és meg- 
szentségtelenitik.

D e eljön, biztosan eljön még 
az az idő, amikor megvalósul az 
angyalok szava, mely az Igazság 
trónjáról lóg hangzani a világ 
felé hirdetvén Istenuek dicsőségét 
és „e földön békességet és az 
emberekhez jóakaratot.*1

Újra a drágaságról.
A tigriseket, ae oroszlánokat és 

egyéb nagy fenevadakat is meg kell 
mutatni a népnek, nemcsak az egér
fogóba került kis egereket — mon
dotta a képriselőház minapi ülésén 
egy uagyou okos beszédben Vázsonyi 
Vilmos, aki az árvizsgáló bizottságok 
mielőbbi felállítását sürgette. Az 
ussora forrásáig kell kutatni, a ter
melőig visszamenőleg kell kifürkészni, 
hogy van-e, vagy DÍncs-e aránytalan 
ár és aszerint kell a drágitókra a 
büntetésekkel lesújtani.

Árvizsgáló bizottság nélkül, még 
pedig inkvizitórius teljes hatalommal 
felruházott, országos s helyi árvizs- 
gáló bizottságok nélkül az aránytalan 
árak kutatása mindig csak a felületen 
fog maradni és mindig c ak a szatócs
nál és a kofáknál fog megakadni.

Ami a kisember uzsoráját illeti, 
erre annak a kisembernek minden
esetre van egy mentsége : a szegény
sége. Annak a kisembernek van 
mentsége, hogy a mindennapi életét 
és staoderejét akarja biztosítani és 
van egy büntetése, hogy t. i. a kis
ember olyan ólelmiszeruzsorás, aki 
az uzsorájába maga pusztul bele, 
mert ha a maga tiz vagy húsz 
koronáját kiuzsorázta magának, akkor 
ezt más cikkek felemelt áráu busásan 
visszafizeti. Ellenben a nagy kon
junkturális nyereségek uzsorája 
semmiféle mentséget a maga számára 
fel nem hozhat. Ezt az uzsorát ki
zárólag az aranynak átkozott szom
júsága szüli. Ennek az uzsorának 
sem mentsége, sem védelme nem 
lehet.

A büntetés azonban még nem 
vezet teljesen célhoz és nem vezet 
célhoz a maximálás sem. A kormány 
törvényjavaslata, mint e javaslatok 
nagyrásze, osak félrendszabályokat 
tartalmaz. Az eladási kényszert csak 
a detail árusokra mondja ki. így 
azután az, aki felhalmozta az árukat, 
nyugodtau ül otthon áruja mellett s 
azt mondja: nem hozom forgalomba, 
nem bántok senkit sem, akinek tetszik 
az áru, eljön hozzám. S minekutána 
az, akinek árura szüksége van, az 
önmagát vele együtt fel nem jelenti, 
nyugodtau ülhet odahaza és a 
maximális áruéi még maximálisabb, 
valóságosabb árt kap.

Eladási kényszer nem lóvén, 
hiába jelentkesik nála bárki, hogy 
maximális áron készpénzben árut 
akar venni, ő azt nem tartozik eladni, 
mert nincs kedve reá, nem köteles 
rá. A ,dtítaiiista a rendelet szerint 
köteles maximalis áron áron árusítani. 
Ismét az utolsó nyomorult kisember
nél áll meg lángpallossal as állam és 
arra lesújt, a közbeeső stádiumot 
pedig kihagyja.Már pedig z maximálás 
mindig hatástalan fog maradni, hz 
nem követi nyomban az a fenyegetés, 
hogy az árkijátszás, vagy z készlet 
visszatartasz esetén a maximált áron 
alul való rekvirálás fog bekövetkezni, 
vagy nem követi nyomon az eladási 
kényszer proklamálasa.

Mennyi igazság, mennyi bölcses
ség, a dolgoknak és a helyseteknek 
milyen nagyszerű ismerete nyilvánult 
meg Vázsonyi Bőszedében. A kormány 
egy ktleu egy módosítását sem fogadta 
el és egyetlenegy javaslatát sem vette 
tudomásul 1

Az újhelyi virilisták.
A városi képviselőtestület a leg

utóbbi közgyűlésen állapította meg 
a város legtöbb adótfisetőinek név
jegyzékét, egyben elhatározta, hogy 
az esetleges jogsérelmek orvosoiha- 
tása érdekében ezt a névjegyzéket a 
helyi lapokban közölteti. Az érdekes 
névjegyzék a következői
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S z e r b i a i  u t a z á s .
Irta: dr. Fehér Márton.

A negotln! asszony.
A háború nagy, véres grandió

zus eseményeinek leírását az enyém
nél hivatnttabb tnll végzi. En jegy
zeteimből asak azokat az apróbb 
epizódokat halászom ki, melyek ne- 
héa fáradalmaink közepette némi 
derűs hangulatot hoztak életünkbe

Ebbe a rovatba tatrozik a ne- 
gotini asszony esete, mely klasszikus 
példája az örök női felfogásnak. (Ez 
utóbbi szót nem szabad kétértelmű 
rek venni.)

De lássuk a medvét, azaz, hogy 
a negotini asszonyt!

Külön megbízatásom lévén, sza
kaszommal oly időben érkeztem Ne- 
gotinba, amikor ezredem már onnan 
elvonult és a városban bolgár csa 
patokon kívül máa katonaság nem 
volt.

Elegendő időm volt s igy a 
város megszemlélésére indu tam. 
Éppen a gymnásura előtt állott és 
onnan földre döntött hatalmas érc* 
nobor oirill betűs feliratát betüzget- 
tem, (a felszabadító Milos fejedelem 
szobra volt) mikor láttam, hogy lel- 
kendezve siet felém egy úri rend
hez tartozó nő. (Az első nő Szer
biában, aki nem parasztguoyát vi- 
•elt.)

Uram, — szólít meg a nő 
németül — örvendek, hogy osztrák 
tisztet iátok.

Nem vagyok osztrák, haoem 
magyar, — világosítom fel a 
közjogban nem jártas nőt, de azért 
•siveaen állok renddkezésére. Miben 
lehetek szolgálatára ?

— Uram, segítsen rajtam. En 
salzburgi származású nő vagyok, a 
férjem ia osztrák hooos, gyimnásiumi 
tanár volt, de félt az elfogatásiéi és 
ezért a szerb férfiakkal együtt el
menekült.

— Azt ugyan rosszul tette, most 
negotioi polgármester lehetett volna,

szakítottam félbe a szóáradatot.
Tudom, — mondja rezeg 

náltan a hölgy — de ezen már nem 
segíthetünk. En itt maradtam, a 
magyar, német, osztrák csapatok 
csapatok elvonultak és most a bol
gárok uralkodnak a városban és

egy bolgár őrnagy akar be 
kvártélyozodoi. Mentsen meg uram 
ettől a kellemetlenségtől.

— Assonyűm, — ha én huza-
moetbb ideig tertőzkodhatnám a
városban, úgy módját tudnám ejteni
*DDa w * bolgártól megment
sem. Egyszerűen én mennék ke
gyedhez lakni.

_ ~  JőjjÖD, jöjjön, — esengett a 
nő. (I yen se történt még velem.
El is piru'Um.)

~  hát ón mindössze eev
napot töltök itt és nem érdemes a 
ssövetaégessel összekülönbözni. így 
tehát azt a jéindu'atu taníosot adom

n®,‘‘hekoizék aa őrnagy be’ 
iiállásolása ellen, mert most hábo-
íá t  V"g0t élUok' *niikor a katonaság ott szerei szállást, ahol talál,

— De uram, — a bolgár őr- 
nagynak vau lakása ,és nem csupán 
lakást keres nálam. Oh, ez borzasztó 
állapot. Adjon tanácsot mert meg
halok k<Uségbeí.8é*emben.

— En újólag azt mondom, hogy 
fogadja be az őrnagy urat.

— Zászlós ur, nem adni ezt a 
tanácsot, méltatlankodott védencem 
~  hl íátDÍÍ, hogy milyen vén és 
kiállhatatiau ez a bo*gár őrnagy I

Erre az őszinte vallomásra el
képedtem. Szó nélkül otthagytam a 
nőt abban a biztos tudatban, hogy 
meg fog békülui sorsával és a bolgár 
őrnagy uruak lesz 'akása és jól fű
tött kényelmes meleg szobája.

A szorgalmas szerb.
Rgotinában voltunk. En egy 

ut melletti házban laktam, A ház 
ablakai, ajtói épek voltak, a szobák 
pedig tiszták, de üresek. Butorozat- 
nak semmi nyoma.

Ablakomtól vagy 20 lépésnyire 
élemedett népfolkelők tábortűz mel
lett szalonnát pirítottak.

M»gfigyeltem, fcogy valahány
szor fa kellett, egy szerb atyafi rög
tön ott termett egy nyaláb fával. 
Feltűnt nekem ez a szokatlan udva 
riasság és előzékenység. Behivattam 
magamhoz és to'mács segítségével 
kérdést intéztem hozzá, hogy mi a 
rugója tettének.

— Nagyon egyszerű ennek a 
magyarázata, — vigyorgott a szerb 
Ez a ház az enyém. En mindig kö 
zeiben tartózkodom. Hz látom, hogy 
egy csapat letelepszik és tüzet akar 
gyújtani, hordom nekik szorgalma 
» “ * Jó*- ^'-rt inig én hozok nekik 
fát, addig a házam ajtói, ablaki épek 
maradnak.

Igazat és egy cigarettát adtam 
atyafinak és lelkére kötöttem 

hogy Zibrajenovo je ne pod kóla 
pljuvati.

M.re ő odasugta a tolmácsnak, 
hogy ravasz liu vagyok. Tudok 
szerbül,mégis tolmáos utján beszél- 
tem vele.

Persze nem világosítottam fel 
őkéimét, hogy a vasúti kocsikon 
van ez a tilalom.

Paslcs, a bolgár.
Ettől a szerbtől (ki foglalkozá

sára nézve sziici volt s mint minden 
szerb, a nagypolitikában jártasnak 
szeretett mutatkoz- i) hallottam, hogy 
Pasics, bolgár születésű.

Ez újság volt nekem. Eddig azt 
hittem, hogy szerémségi isid > csa
ládból származik és a nőve Paskusz 
volt (az „Alkotmány" legalább igy 
irt ) azt is hittem, hogy görögkeleti 
kaugyer vnU ,fju korában (ezt az 
• Egyenlőség, hitette el vele,.,) és 
orré kisül, hogy bolgár volt.

— Bizony bugarszki volt az át
kozott és hogy elfeledtette szárma- 
zását nagyobb szerb akart lenni a 
sziBetett szerbné!, folyton háborút 
szttott. Bosznia kellett vo na neki és 
egész Macedónig. Most se Bosznia,

se Szerbia. így jár az, ki sokat 
markol.

Áttért azután egyéb dologra. 
Abból csak egyet rögzítek meg, ami 
hasonlatos Nagykőrös és Kecskemét 
évszázados versengésében előfordult 
epizódhoz.

— Tudia uram ki a mi igazi 
ellenségünk? A bugarszki. Ettől ir
galmat nőm várhatunk. A népmese 
szerint a jó Isten azt mondta a 
egyszer a bolgároknak, hogy kíván
hat, amit akar, megadja neki, de a 
szerb ennek kétszeresét kapja.

— Szúrd ki az egyik szeme
met, — voit a gyors kérelem. E* 
uram a bugarszki!

A kedélyes bolgár.
Pedig nem volt mindenben iga

za szűcsömnek. A bolgár tud kedé
lyes is lenni.

Ezt Zijecsárban tapasztaltam.
A várost a szerbek menekülé

sük előtt kirabolták, az átvonuló 
csapataink meglakták (ez azt je
lenti, hogy minden szoba tele volt 
szalmával) és igy bútorozott szobát 
egyet sem láttam. Egyszerre zongo
ra haug üti meg a füiemet. Megyek 
a hang után. Úri házhoz érek. Vé
gig megyek egy csomó éjjeji szál
lásnak használt, valaha előkelőnek 
mondott butorraeutes és szénával 
teljes tzobán. Az ötödik szobában 
találok egy ép zongorát, amelyen át
szellemülte!] játszik egy operett nó
tát egy bolgár közkatona. Csak azt 
sajnáltam, hogy nem volt kéznél 
fényképező készülék.

Ennél szebb, érdekesebb hábo
rús képet még az .Érdekes Újság" 
sem hozott eddigelé.

A bolgár egyébként maga is 
átéjjzte a helyzet bizarrságát, mert 
vigyorogva üdvözölt és bemutatko
zott.

Egy szófiai erfeuro zongoris
tája volt.

Harctéri kereskedelem.
A posta átvétele végett 2 ko

csival és 5 emberrel visszamaradtam 
a csapattól. Dolgom végeztével el
indultam a zászlóaljjal. Két nap 
rnuiva elfogyott az elemózsiánk. 
Iparkodtunk elérni Szalas községet, 
ahol a bolgároknak élelmezési rak
táruk volt.

E.őadtam az iüteudásüak kérel
memet.

Ki is utalt nekünk fejenként 
1— 1 darab birkát.

De mit csináljunk 5 darab ele
ven birkával ?

Lementünk a bolgár katonák 
köí.é. Vásári csapiunk és sikerű.t az 
5 birkát 5 cipóért eladni.

Es emoiLtt mi voltunk nyerte
sek. Vöt 2 napi eledelünk.

Képes levelezőlapáruda.
Ezzel kapcsolatban elmondok 

elmondok egy esetet, arai nekem 
letett imponált. Szemet driában v o - 
tam és a varost (melyben ház nin
csen) bejárván rabőkkantum a né
metek átvonuló legénysége számára 
berendezett helyiségre.

Német altisztek vezetése mellett 
bort, sort, cigarettát, s más ily hasz 
nus cikkeket árusilotlak ottau.

Ezen nem csőd ílkoztam. To- 
vább menve a helyiségben, egy asz
talt taiaitam, melyre képes apuk 
voltak kirakva elárusitás végett.

H i U  E IC.
-  Halálozás. Ö/.v. S i ng e r íz-

J  r  8 n k  e 1 K * u l *n fhó 2 1 -én Budipesteu élete 76 évé- 
ben ethnnyt A megboldogul ismert 
es kozbecsdlésben álló úrnő vo't A
rabT aV T B'h‘í- el.huQyt férjévol, akit [Dint a helybeli izr. anyahilközséa 
iskolájának volt nagyérdemű tán* 
tóját és mint ueves pedagógiai Írót 
most is kegyelettel emlegetnek, egy 
hosszú elet örömeit és  ̂ bánatait hff. 
Regesen megosztotta. Élete alkonyát
párjukat ntk.tó jó gyermekei 
retete tette verőfényessé. Hűlt te. 
emelt Budapestről ideszáliitották.

Temetésén, mely tegnap délelőtt az 
iakola udvarából megillető részvét
tel ment végbe, Eibusohüts főkántor 
gyászéneke után fia, Singer Barnát 
dr.,a szabadkai hitközség ókesszavu 
főrabbija, meghatóan ecsetelte az 
elhunyt zsidó női erényeit, amik 
boldogult férje hathatós közremű
ködésével lehetővé tették, hogy 
gyermekeit előkelő és hasznos fér
fiúkká nevelhesse. A hitközség és 
iskolaszék nevében Reiohard Sala
mon dr. iskolaszéki elütik rövid, de 
megkapó szép beszéddel hucsuztátta 
Az elhunytban a szabadkai főrabbin 
kívül Székely A bért dr. helybeli 
ügyvéd, tekintélyes polgártársunk, 
Székely Lajos budapesti kereskedő 
Székely Áron dr. szabadkai ügyvéd’ 
Székely Imre dr. budapesti orvos’ 
Kovács Dezsőué budapesti magán! 
tisztelőnő neje és Sohwarcz K.né 
pancsovai felsőkereskedelmi isko
lai tecár neje édesanyjukat gyászol- 
ják,

— Újévi gratulációmegváltás.
Szerkesztőségünkhöz újévi üdvözle
tek megváltása címén G á r d o s  
Mór 5 koronát kü'dött. meiy ősszeget 
az újhelyi Vörös Kereszt céljaira 
firditjuk és illetékes helyre juttatjuk.

— Vörös Kereszt kitüntetések 
megyénkben. Ferencz Srlválor főher
ceg gróf Mailáth Józsefué szül. Szé
chenyi Mária grófnőnek, mint a 
gróf Mailáth-féle perbouyiki és ki- 
rályheliueci kórházak vezető főnök- 
nőjének, Szinyei-Merse István főis
pánnak, mint az Árva vármegyei 
Vörös Kereszt vá’asztminy elnö
kének a katonai egészségügy kö- 
a háborúban szerzett kiváló érde
meik e.ismeréséül a Vörös Kereszt 
hadiékitményes tiszti díszjelvényt 
díjmentesen adományozta, továbbá 
herceg Wiudisch Grii'z Lajosné Vö
rös Kereszt fiókegylet elnökének, 
özv. báró Ssnunvey Pálné, Vörös 
Kereszt fiókegylet eluökéuek, gróf 
Széchenyi Ernőnó önkéntes főápoló- 
nőaek, Arabrózy Nindorné Vörös 
Kereszt fiókegylet társelnökének, 
Bernith Aladárné, Boroukay Lász- 
Ióné, Dók US Lász!óné, nZv. Haidin- 
ger Gusztáváé, sau,helyi önkéntes 
főápolónőknek, Dókus Gyű a Vörös 
Ktreszt fiókegylet elnökének, dr. 
Löoherer Lőrincz Vörös Kereszt fő
orvosának, dr. Nyomárkay Ödön 
saujlielyi betegnyugvó állomis ve
zető orvosának, dr. Hornvay Béla 
dr. Sebőn Hugó és dr. Weisz Bér-' 
talau a saujhelyi betegnyugvó állo
más orvosainak, Czibur Bertalan a 
nagymihályi Vörös K-reszt fiókegy- 
let elnökének, Dezső Sándor, a ho- 
monnai Vörös Kereszt fiókegylet 
társelnökének, dr. királyhelmeci 
VVeinberge1, József ezredorvosnak, a 
nróf Mailáth féle perbenyiki és ki- 
rályhelra-ci korházak vezető orvo
sának, dr. Orley Ödön a nagymi- 
hály1 igazgató főorvosának, végül 
Kun Zoltán sárospataki és Racz 
Miksa horaonuai Vörös Kereszt or- 

a katonai egészségügy 
körül a habomban szerzett kiváló 
érdemeik elismeréséül a Vörös Ke
reszt hadiékitményes II. o n t. disz. 
je vényét díjmentesen adományozta.

, I^reuc Sa vator főherceg to- 
vá )bá a katonai egészségügy körül 
a habomban szerzett kiváló érdé- 
raeik elismerésiül a Vörös Kereszt 
hadiéiulményes ezüst diszérraét dij- 
mentesen adományozta: Adarakovich 
Győzőné, Asztalos Erzsiké, Balogh 
Borbála, Ba'ogh Mariska, Bermann 
Jeanette, Borza Irén, özv. Domonkos 
A igmondné, Ehrraann Ceci', Farkas 
Andorné, Galambos Józsefué, Görgey 
Miklósn», Haramersberg Helóue, 
Haraszthy Anna, Hoffer Anna, 
Hunscha Ida, Illésházy Manya, Jackó 
Józsefué, Kálnásy Nelii, Karc-uk 
Mariska, Kassay Farkas Emma, Kriss 
Gizella, Ku’in Ödönné, László Si- 
raonnó, László Erz-ike, gr. Mailáth 
Maria, Major Ilonka, Mausz Ida, 
i apay Erzsébet, Rácz Miksáné, Rapcy 
Margii, Ribó Erzsébet, Ro-enberg 
brida, Rubis Iloa, Sohöa Szerén, 
ochwarcz Mariska, br. Sennyey Mária, 
oole Etel, Szabó Ddssőné, Szendy 
lua, Szuhz Aranka, Apáthy Jánosné
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Augusztioi Ella, Balog Ilonka, Bskéuy 
ulánó, Báuis Ilona, Csajka Endrénk 

Özv. Ecsedy Edéné, Ehrraana Margit, 
Fentzik M. Győzőm5, Glück Fáui, 
Grlin Arminn*5, Hancsár Ilonka, 
Hauschild Gizel), Horváth Harianua, 
Hőtterer Mária, Illykovics Istvánná, 
Jámbor Margit, Küaeschütz Etelka, 
Kaselyák Etel, Kleiu Szerén, Koc-nín 
Kornélia, Landusmaun Prida, Kröczer 
Sarolta, gróf Mailáth Erzsóbor, gróf 
Mailáth Stefánia, Mattyasovszky Ella, 
Palócz írón, Pápay Irán Rakovszky 
Sári, Révay Odouué, Rieszdorfer 
Józsefné, Róth Vilmosné, Raczkay 
Árpádná, Schvarcz Frida, br. S mnyoy 
Ilona, Sivák Juliska, Sole Renáe, 
Székely Károlynó, ílzraincsák Verőn, 
Taraásy Endréné, Vágó Irma, Ziihala 
Mária, Zso'dos Etel, Kardos Lajosué, 
Rosznáky Gyuláné, Vilirál Anna, 
Zsindely Istvánné, Frölich Cory, 
dr. Glück Samuné, W tlkovszky B ■>- 
láné, özv. Vátolya Antalné önkéntes 
ipolónőkuek; Ad metz Gizella, Body 
Sári, dr. Davidovics Jcnőné, Fabry 
Margit, gróf Festelioh Júlia, dr. 
Friedmann Árminná, Grünspan Her- 
mannó, Isépy Istvánná, Martinovics 
Ibolyka, Nagy Albertnó, Pataky 
Miklósáé, Szabó IIIus, Walló Istvánná, 
Zettin íguácné, Bónyei Istvánnó, 
Csócsy Aranka, Ember Juliska, Fenyő 
Józsefné, Főző Józsofué, G )sztonyi 
Alajosné, Hajós Károlynó, La- 
doraérszky Károlynó, Martinovics 
Lászlóné, O.'chváry Dezsőné, Szabó 
Gizella, Szepessy Simonné, Waltherr 
Uidi, dr. Zobel Gyulánó a kórház 
élelmezési osztály önkéntes felügye
lőinek; Deák Andoraé, özv. Juhász 
Jenőué, Steinhöffcr Sáudornó kórházi 
élelmezésre felügyelő bizottság tag
jainak; Bajusz Józsefaé,Fejes Ernőné, 
Görgey.. Gézáué, Honsch Dezsőné, 
Évva Ödönné, özv. Fejes Istvánná, 
dr. Hornyai Béláné, dr. Lábas Béláné, 
dr. Nyomárkay Ödönné kórházi fel
ügyelő bizottság önkéntes tagjainak; 
Meczner Béláné, Szilsssy György né, 
dr. Tátray Dezsőné kórház ruha 
kezelési bizottság önkéntes tagjainak; 
Kun Zoltánná, Vörös Kereszt fiók
egylet elnökének, Máriássy Lászlóuó, 
Vörös Keresst fiókogylet másod 
elnökének, Waltherr Lászlóné üdítő 
állomás bizottság tagjának; özv. 
Láczay Eleknó hadikórház háztartás* 
vezetőjének; Schweitzer Mici műtős- 
nónének, dr. Spouovaziy Irén öq- 
kéntes gondnoknőnek.

— Az Izr. Nöegylet dac. 4 iki 
estélyén felülfizetteK: A jegymeg
váltás cirnén adakoztak : Guttiuann 
Mór és neje 50, gróf Széchényi Er 
nőné, királyheimeci dr. Weitibt rger 
J., Zinner Henrik, Mezei Mór Bpest, 
Keresztesi Lajosué 20, Messiuger 
Menyhért 18, szigeti Bartos Tamás 
Glanz Izidornó 15, Dóku3 Gyula 
Zinner Adoif és neje, dr. Fuchs 
Emil Királyhelmecz, dr. Fuchs Nagy- 
mihály, dr. Koador Sárospatak, Haas 
Fdlöp, dr. Bettelheim Jaktbné, 
kozmái Kun Frigyes, Keílner Jó- 
zsefué, özv. Grosz Iguátzuó, dr. Kleiu 
Jakab, özv. Korustein Mérné, dr. 
Haas Bertalan, dr. Erényi Manó Ede 
lény, Damjanovita Ágoston, dr. Róih 
Józsefné, Ambrózy Agostounó, Da- 
vidovits Adolfné, Bálint Gáza gyógy
szerész Bpest, dr. Fuchs Emil Véke 
dr. Balázs Dezíő, dr. Davidovits 
Jenő, Markovits Miksa, Székely 
Elek, Groák Miksáné, Fenyő József, 
Doraáuy Eleraórnó 10—10, özv. Fuchs 
Mérné, Mártha Miklós, Dókus Lász’ó, 
dr. Grünwald Hugó,, báró Senuyey 
Miklós 8 , Kertész Ödön, dr. Sze
pesi Aruoldné, Keleti Jenő, Grün- 
span Hermán, dr. Fri.dman Ármin 
dr. Burger J. dr. Markovits Manó, 
Dévai Lajos, G, Pi isy László, Sze
pesi Simon, özv. dr. Breierm', Tar
ján Andor, Fuchs Jenő, dr. Keilner 
Soma, Timbus Endre, Klein Samu, 
Nagy Aibert, K!ein Ferenc, Klein 
Géza, Haas Mór, dr. Br^un Béla, 
Rósenberg Henrik, Tauber Hugó 
Vágujhely, Róth Mórnó Pannónia 
kávóház, Landesmaun Miksa, Jenő 
Alfréd 5, Gecsei Jenő, Grüubaum 
Simon, Fuchs Géza, özv. Friedraaun 
Jakabnó, dr. Fried Somáuó, Schwarc 
Lajos, dr. Lichtemtein Jeoőnó,
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Uartlu Artliur Kassa, lUdá Ödön
ti-rco^; Lipőt, Kolos Síodor, Griln- 
berger József, dr. Valyi, Dubay 
briseli Hsimán, Matyuska Kamii 
f  eketo Lajos, dr Weisz Bertalan, Urat 
mornük 3, György Sándor, dr. Fischer 
Jenőnd, dr. Isépy Tihamér, liir.ch 
Aibert, Líticzi Aladár, dr. Zinner 
Sándor, R iohard Dinen, Aíbeni 
Miklós, Zaláu Nándor, dr. Keluer 
Gyoza, Sebőn Mérné, Molnár Gyula, 
ur. R í vész, N. N., Vörös Zoltán, 
dr. Nagy Arthur 2, Fenyő Ernő, 
dr. Jo:uo'a Béla, Sándor Félix, Ko
vács N. 1, Róth József né 15, Rótt* 
Adó f Szerdala ly 10 koronát. Azon
kívül a tombola játékhoz szebbnél 
szebb tombo a tárgyakat és kisebb- 
nagyobbapónz összegeket kaptunk 
Fogadják a uemesszivü adakozók a 
az Izr. Nöegylet hálás köszönetét.

— LOHR MÁRIA (Kronfusz) a fő
város első es legrégibb csipke-tisztitó, 
vegytisztító- és kelrnefestő-gyárinté- 
zote, Budapest, Vili., Baross-utca 58, 
a szakmájába vágó összes megren
deléseket gyorsan és jutáuyosau tel
jesíti.

— A magyar katona családjának
készült az az értékes zenegyüjte- 
móuy, myly „Rózsavölgyi Karácso
nyi Aibum 1915“ cira alatt kará
csonyra került forgalomba. Az album 
az i914 évi értékesebbnél értékesebb 
operett, kabaré-, müda1, katona-uóta 
szalon és tánctarabokat tartalmazza 
Az album hasonló a múlt évbeu 
megjelent zenegyüjtemónyéhez, ad u 
ban tartama sokkal érdekesebb, ki
állítása ízlésesebb, mint a mu.t évi 
volt. Alkalmasabb ajándékot kará
csonyra uem adhatunk a zenét ked
velőknek, mint a „Rózsavölgyi 1915. 
évi Karácsonyi Albumai". A sziues 
címlappal ellátott fűzött póldáuyok 
ara 5 korona, ízléses, egész vászon- 
kötésben 7 kor. Kapiató lapuuk ki- 
adóhivatalában, a helyi könyvkeres
kedésekben és a kiadónál Rózsa
völgyi és Tarsáuál Budapest, IV., 
Szúr vita-tér 5.

— A „Magyarország" a háború 
kitörése óta a Jegtöieietesebb és 
legfrisebb tudósításokat nyújtja a 
világháború esem ínyeiről és minden 
túlzást elkerülve tárgyilagosan tájé
koztatja a magyar közönséget Európa 
nagy vá ságáról és a harotóri ese- 
meuyekrő!. A „Magyarország" a kül
földi semleges középpontokban állan
dó tudósítókat tart s ezek segítsé
gével mindig elsőnek közli a legfri
sebb híreket, amellett a lap tartaima 
igen élénk es változatos. A „Ma
gyarország" Írod* mi része is magas 
Siinvonaiu és nemzeti. Tárcáit — 
óükön Tömörkény Istvánnal és 
Krudi Gyű ával — a legjobb ma
gyar Írok Írják. Krúdy Gyu<a min
den vasarnap „Pesti levelet" ir. A 
„Magyarország" regényrovata egy- 
masutáe tdj* a jó magyar forditas- 
üau a legérdekesebb uj küiíóidi re
gényeket. A „M igyarorszag" úgy 
háborús hir szolgálatának megbizha- 
tósigava1, mint egyéb közleményei
nek magas nívója és érdekessége 
revén, mind pedig a lap szeren
csés megjelenési ideje folytán a leg
olvasottabb és legnépszerűbb ma
gyar napilap. Előfizetési ára negyed
évre 8  Kor, félévre 16 kor. egész 
évre 32 kor. Szerkesztőség és kia
dóhivatal Budapest, VI. Teréz-körut 
2 2 . sz.

— Forradalom — a könyvsk bi
rodalmában. A küuyvek között va 
lósAgos forradalmat joleut a „Milliók 
könyve" ciraü regény vállalat, mely 
most indult meg. Ebben a vállalat 
bán a legjobb magyar Írók legjava 
munkaiból, jó papiroson, sz^p nyom
tatásban, Ízléses kiállításban, telje 
sen befejezett regényt adunk 24 
fillérért. E^v-3gy ilyen regény ren 
desen 2 - 3 - 4  koronába kerül. Az 
olcsó ái at úgy éri el a kiad ), hogy 
százezrekben nyomtatja a regény«- 
két. Es ezzel valóságos kulturmiszi- 
ót teljesít, mert soh* el nem kép
zelt népszerűsítése aa Írónak, ami
kor ilyen olC3Ó áron olvashatja mü
veit a közönség. Az olvasó igy meg 
ismeri, megszereti az Írókat, minek

föltétlenül következménye, hogy az
tán többi munkáit is raugveszi. A 
„Milliók könyvéiben mindenki töb
bet kap 24 fillérér, mint amennyit 
vár s egy csapással megveti a könyv- 
gyűjtés szép szokásának az alapját. 
Az első regény Korczeg Ferenc: A 
láp virága, a második regéuy Szó- 
raaházy István ; Mesék az írógépről. 
Ezt követik a legérdekesebb ma
gyar és külföldi regények, többek 
közt: Mikszáth : Galamb a kalitká
ban, Farkas Pál ; Egy önkéntes nap
lója. A vállalat regényei mindenütt 
kaphatók. Előfizetési ára ; 6  teljes 
regényre (aegyedóvre) K 1.50; 13 
telj es regéngre (félévre) K 3.20 ; 26 
teljes regényre (egész évre) K 6 .— 
Az előfizetési összeg beküldésére a 
legcélszerűbb postautalványt hasz
nálni. A „Milliók könyve" kiadóhi
vatala ; Singer és Wolfner könyv 
pereskedése Budapest, VI. Audrássy-

Urak é s  hölgyek,
kik cikkeinknek eladásával és 
vevőink közt a pénzbeszedéssel is  
foglalkozni óhajtanak, szép fix
es jutalékos keresetre tehetnek 
szert, — alkalmazunk helyben és 
vidéken szorgalmas és eladó
képességgel biró hölgyeket is.

Singtr Co. varrógép r.-t.
Sátoraljaújhely.

Menyasszonyi kelengye
bevásárlásnál a ján ljuk

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

Elfogott montenegrói osztag.
Budapest, dec. 23.

Az osztrák-magyar vezérkar jelenti:

Orosz hadszíntér :
Nincs különös esemény.

Olasz hadszíntér:
Az általános helyzet változatlan. A 

Judikariákban tegnap is hevesebb ágyu- 
harcok folytak. A tengermelléki arcvo
nalon a Podgorán egy olasz zászlóalj 
támadását visszavertük.

Délkeleti hadszíntér:
Egy Tepca környékén meg az északi 

Tara-part szakadékaiban rejtve maradt 
kisebb montenegrói osztagot rövid harc 
után elfogtuk. Egyéb újság nincs.

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

1 németeb íifj pclme
Berlin, dec. 23.

A nagy főhadiszállásról hivatalosan jelentik :
A

Nyugati hadszíntér:
A 8 2 . n é p fe lk e lő  dandár bátor ezred et  

te g n a p  k e m é n y  k llz e e le m b e n  v is sz a fo g 
la lták  a  H artm an osw ellerk op f kúpját.
A z e lle n sé g  rendkívül sú ly o s  v é r e s  v e s z 
t e s é g e k e t  sz e n v n d e tt  é s  2 3  t isz te t  é s  
1 5 3 0  főn y i le g é n y s é g e t  h a g y o tt  fo g o ly 
k én t k ezü n k ö n . A z é sz a k i le jtőn  fo ly ik  
e g y e s  árok d arab ok  m e g tisz títá sa , a  
m e ly e k e t  a  franciák m é g  tartan ak . A  /. 
te g n a p  e sti h iv a ta lo s  francia Jelen tés  
a d a ta , a m e ly  szerin t a  d ecem b er  2 1 -lk én  
a  csúcsért v ív o tt harcokban 1 3 0 0  n é m e te t  
fo g ta k  e l, le g a lá b b  is  fa lá b én  tú lzá s . A  
m l e g é s z  v e sz te sé g ü n k , b e le sz á m ítv a  
v a la m en n y i h a lo tta t , s e b e sü ltö t , e ltü n te t ,  
am en n y ire  ed d ig  á t  le h e t  tek in ten i, 1 1 0 0  
em b ert t e s z  ki.

Keleti és Balkán hadszíntér: •-?;
J e len tő s e s e m é n y  n e m  tö r tén t.

/
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t ,Landesmann N. és Társa3

könyvnyomdája és papirkereskedése =  
s A t o r a l j a u h e l y , KAZIWCZY-UTCA 5. sz.

Levélpapírok, számlák, fal
ragaszok, meghivók, név
jegyek és egyébb nyomdai 
munkák a legpontosabban és 
jutányos árban készíttetnek

„Felsőmagyarországi Hírlap" kiadóhivatala.
|  t e ik f o m s z A h  i o  Hirdetések jutányos irb a n  felvétetnek t e l if o m s z A m 10  j

□ B B S

é r t e sít é s .
Tudatom a t. Gazdaközönséggel, hogy korpa 

eladására a Korpaközponttől megbízást nyertem e's azt 
100 kg.-ként 20 korona árban, zsák nélkül, árusítom. 
Az üres zsákokért darabonként 1 kor. 60 fillér fizetendő, 
azokat megfelelő árban visszaveszem.

Korpát éHIandóan raktáron tartok.

Schwarcz Ignácz
Gálszécs.

1J7 ju tán yos áron  
f e l vé te tnek .

Ajánljuk a t. építő, építész és mészkereskedő urak szi
ves figyelmébe ez általunk kizárólag fával égetett, teljesen 
kémen ta«

L  rendű darabos meszet,
Madőe voltánál fogva m  összes hazai termékeket felül

múlja.
Levélbeli megkeresésekre azonnal válaszolunk, távirali 

—1—1 elfogadunk.

Buktflrcsfiltl réitvínyfirsisáj 
ZtmpUn-£aíamóui mész- és agyagipar

telepe Sátoraljaújhely, 
Sürgönyeim : Bankegyesület. Telefon 32.

IP
m
&

Felelői szerkesztő: Landesmann Miksa

T isz te le tte l értesítem  a m . t. közönséget, hogy a

Klein Pál-fóle üzletet
megvettem , azt azzal szemben levő Rákóczi u. 6. 
számú házba helyeztem át és saját nevem a la tt 
tovább vezetem . Am időn ezt a m. t. hö lgy közö n 
ségnek tudomásása hozom, biztosítom  egyútta l 
a rró l, hogy igyekezn i fo gok  m indenkor a legjobb 
gyártm ányú á ru t a legnagyobb választékban rak 
tá ron ta rtan i. Vevőim et előzékeny és pontos k i
szolgá lásról b iztosítva vagyok k ivá ló  tisz te le tte l:

B l u m e n f e l d  J e n ő

X  SALGÓTARJÁN!
Kőszénbánya Részvénytársulat

széntermékei (szobafütésre és ipari czélokra)

NEUMAN JENÓ cégnél
Sátoraljaújhely

rendelhetők meg. Ugyanott legjobb minőségű apró és 
durva szemű kétszer mosott kovács szén és koksz 

valamint porosz bríket kapható.

Superfosfát-műtrágya Káli-só

Nyomatott Landesmann Miksa ás Társa könyvnyomdájában Sátoraljaújhely,
5qgXa—s = g £ /* 5 =
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