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\fi háborukárositotta középosztályAngyalok járása
Karácsony havának korán le

szálló éjszakáin angyalok suhog
nak a ködben, szálláscsinálói az 
emberek szivében a születendő 
isten fiának, — milliók hittek e 
drága mesében négy december
rel azelőtt, a történet előtti idő
ben. De ki hitt benne tegnap
előtt ? Agyuk ugattak, városok 
égtek és a kénköves pokol fúriái 
süvöltöztek a világ felett ki hal
lotta volna itt angyalok szárnya 
suhogását ? Most már halljuk, 
nyomukban fénypántlikától virág
zik az éjszaka feketesége s az 
emberek, a helyett, hogy örömük 
riadásával törnék be az ég abla
kait, halk hitetlenkedéssel sok ta
pasztalt keserűségén tanult hideg
séggel mondogatják : talán mégis 
béke lesz . . .

Nem talán: biztosan az lesz. 
Még az óvatos hadparancsok da
cára is biztozan az lesz, ha ma 
még háború is van. Bizonyos hogy 
a békeajánlat még nem béke, 
mint ahogy a makk nem tölgyfa. 
De mi olyan makkot ültetünk el, 
amelyből muszáj kinőni a fának. 
Mondják, hogya hindu bűvészek 
órák alatt véghez viszik ezt a 
csodát, a diplomatáknak bizonyára 
hosszabb idő kell hozzá, mert 
méltóságuk több hókusz-póku- 
szokra kötelezi őket. De ebben 
a percben nem is fontos, az hogy 
mikor terebélyesedik akkorára a 
béke fája. hogy az egész világ 
alája férhet, — ebben a perc
ben csak az fontos, hogy a magja 
el van ültetve.

Hogy mi, a központi hatal
mak ültettük el, az természetes, 
mi vagyunk a győzők, tehát mi 
lehetünk előbb okosak, nagyiéi 
küek, emberségesek.

Mi figyelmeztetjük rá az el
lenséget, hogy a huszadik század 
háborújának az élettana se lehet 
más, mint az elődeié volt s hogy 
a háborút ma is csak úgy béke
kötéssel kell végezni, mint száz 
vagy ezer évvel ezelőtt. Mi kerte
lés nélkül mondhatjuk, hogy bé
két akarunk és vájjon lehet e kor
mány, amely nem a történelem 
előtt — erre nem sokat adnak, 
akik a történelmet csinálják — 
hanem a saját nemzete előtt vál
lalni merje a felelőséget a béke
gondolat elutasitésért ?

Es ha van kormány, van*e 
nemzet, amely, agyon ne verje a 
vezetőit, akik személyi hiúságból 
a végtelen háború keresztjére 
akarják fesziteni ?____________

A bőséghez szokott és a pónz- 
uek korlátlanul hódoló Európa a 
hdsszau tartó háború által anyagi
lag rendkívül sokat szenved. Évii* 
z -dek mogerÖtetett munkája sem 
lesz képes helyrehozni uzokat a sú
lyos veszteségeket, melyeket minden 
nemzeti vagyon szenved.

Ne ámítsuk magunkat és ne te
gyük túl magunkat könnyedén a 
jövő gondjain : a nagy drágaságot, 
még a háború szerencsés befejezése 
után sem lehet máról holnapra ki 
küszöbölni. Vétkezik a nép és az 
idők komolysága ellen, aki ezt a ke
serű igazságot palástolni igyekszik. 
Idejekorán meg kell barátkoznunk a 
tényleges viszonyokkal.

A bosszú háború végtelenül sok 
kis existeuciát vtett tönkre, legkiváit 
a középosztály köréből ,ós a közép 
osztályra a háború után sokkal rosz- 
szabb jövő vár, mint minden más 
osztályra, mert azok a háborús ká
rokat sokkal könnyebben kihever
hetik.

Hogy középosztályuak minő sze
repe jut a nemzetbe, azt mindenki 
tudja. Jövőnk főleg attól függ, hogy 
gazdaság és szegénység ne ütközze
nek közvetlenül egymásba, hanem 
az önálió kisebb exisztenciák széles 
rétege ékelődjék közibük. Ezek szol
gáltatják a fejlődés legértékesebb 
tényezőit. Gyengítésük, a szerény 
és megelégedett, önálló férfiak ie- 
kéuyszeritése a lejtőre rosszabb kö
vetkezményekkel járna, mint egy 
dicstelenül elvesztett háború.

Gondoskodni kell tehat azokról 
a derék emberekrő1, akik a haza 
kedvéért szívesen áldozták fel exisz- 
t nciájukat, Gondoskodni kell mie
lőbb nehogy az amúgy sem erős kü- 
zéposztálj unk a nemzet nagy, pó
tolhatatlan kárára végpusztulásnak 
legyen kitéve.

Uiévkor
kétszeres fizetést k a p 
n ak  a h ivatalnokok.

A háború eddig lefolyt ideje 
alatt egy társadalmi osztálynak sem 
volt annyira nyomorúságos a sorsa 
és a megélhetése, mint a hazafias 
kötelességüket igazán pontosan tel
jesítő hivatalnok osztályé. A háború 
nyomán feltámadt drágaság olyan 
helyzetet teremtett e fixfizetósü tár 
sadalmi réteg életében, amelynek 
móltatlankodás és keserű panaszko
dás nélkül való eltűrése a legna
gyobb polgári hősiesség példáját il
lusztrálja.

A kormány igyekezett lendí
teni a magyar latainer osztály szó-

raoru helyzetén és drágasági pótlók
kal, családi pótlékkal, uómileg hoz
zájárult ahhoz, hogy a megélhetésü
ket a nagy drágaság közepett ren
dezettebbé tette, Mindezek a segít
ségek, bár hatásuk letagadhatatlan, 
csak cseppek voltak a tengerben. 
Most azonban a kormány olyan re- 
kompenzációval akarja meghálálni a 
sokat tűrt és sok nyomorúságot el
viselt latainer osztályok nemes és 
hazafias viselkedését, amely bizo
nyara a luguagyobb öröm és hála 
érzését fogja kelteni az illetékes kö
rükben. A teguapi nap folyamán il
letékes helyekről szivárgott ki ez a 
hir, amely hivatva vau az ország 
összes lataiuereit megörvendeztetni.

A kormánykörökből érkezett hí
rek szerint ugyauis a jövő év jan. 
elsejétől az összes állami hivatalok 
hivatalnokai kivétel nélkül, ezenkívül 
katonatisztek is január havi fizeté
sük dupláját fogják kapui rekompen- 
zációkent. A jauuár havi dupla fize 
tóa kiutalását a kormány a koroná
zás történelmi tényéhez akarja fűzni 
és ezáltal még emlékezetessé akarja 
tenni az ország eme munkás társa
dalma számára ezt a históriai ese
ményt.

A január havi dupla fizetés híre 
tegnap a kora délelőtti órákban el
terjedi a különböző állami hivata
lokban. A pénzügy igazgatóságnál, a 
postán és tiszti társaságokban a leg
nagyobb megelégedés mellett vették 
tudomásul az ezt megerősítő hivata
los híreket. Tudósítónk felvilágosí
tás- rt fordult e kérdésben egy ma- 
gasraugu és előkelő pozíciójú állami 
tisztviselőhöz, aki a következőket 
mondotta ;

— Értesülésem szerint a kor
mány a jauuár havi dupla fizetés 
kiutalásának a gondolatával foglal
kozik. Sőt, megbízható helyről nyert 
értesülésem szeriut a terv teljesen 
kész. Azt is hallottam, hogy a kor
mány ezzel a koronázást emlékeze
tessé akarja tenni a hivatalnokok 
számára.

H ÍR EK .

Hol a hazafiság ?
Iia végig nézünk a hadikül- 

csönjegyzések névsorán, sok-sok 
nevet hiába keresünk közöttük. 
Azokét, akiknek leginkább ott 
kelleue lenniük, akik leginkább 
kihasználták a sokat emlegetett 
háborús konjunktúrákat, akik 
százezreket kerestek a háborún. 
Ezek a nevek tündökölnek sze
rény távollétükkei.

Ezek az emberek, akiket ha- 
zafiatlanságukórt kipelleugó- 
ezui kellene, nem tudják, mi a 
kötelességük hazájuk iránt e sú
lyos megpróbáltatások idejében 
és fólreállauak pénzeszacskóik- 
kal. amikhez a háború zavarosa 
segítette őket.

Nem írjuk ki nóvszeriut e 
vállalkozókat ós vállalatokat, vá- 
rosuuk társadalma oly kicsiny, 
hogy a rendszeresen leközölt 
jegyzésekből amúgy is megálla
píthatja mindenki, a távolmara
dókat. Sokan vaunak ezek és 
mindannyian „érdemes** férfiak, 
tevékeny pénzemberek, közgaz
dasági zsenik, kincseket keresők 
akik magukkal szembeni érde
müket, közérdekű munkásság
nak szeretnék láttatni. Akik 
ezért raugemelés, nemesség, ki
tüntetések után szaladgálnak, 
de belátni nem képesek, hogy 
mi a kötelességük.

Száz és száz eddig teugődő 
egzisztencia már mint százezres 
szerepel, a hadiszállítások, ed
dig nem álmodott vállalatok póoa 
emberré emelték őket s az ia- 
gatlau vásárlás Ujhelyben oly 
gyakori soha nem volt, mint ai 
utóbbi időbon.

De a vásárlók közt szereplő
ket nem látjuk a hadikölcsön- 
jegyzők között.

Nem hallják meg ezek, hogy 
az állam hozzájuk fordul, most 
tőlük kér.

Szomorú jelenségek ezek, szo
morú, hogy a társadalom igen 
nagy tömege kivonni igyekszik 
magát a háborús szolgálatok 
alól és móg szomorúbb, hogy ez- 
sikerülhet is.

— Kitüntetés. Őfelsége megpa
rancsolta, hogy Dr. Pécse János 10. 
houvédgpalogezredbeli századosnak a 
legfelsőbb elismerése tudtul adassák.

— Hősi halált halt liudali Samu 
GG. gyalogezredbeli tart. főhadnagy
nak Őfelsége a hadiékitményes ka
tonai érdemkereszt III. osztályát 
adományozta.

— A népfelkelők ellenőrzése. A
honvédelmi miniszter rendeletét iutó- 
zett a vármegye törvényhatóságához, 
hogy a népfelkelési kötelezettség 
szabályszerű teljesítésének ellenőrzése 
végett a törvényhatósági joggal fel
ruházott és rendezett tanácsú váro
sokban a rendőrség közegei a pálya
udvarokon, vásárokon, vendéglőkben, 
kávéházakban és általában minden 
oly helyen, ahol sok ember fordul 
meg, a jelenlevő, oly népfelkelésre 
kötelezetteket, kikről vélelmezhető,
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hogy hadkötelesetUégük tejesítését 
elmulasztották, szólítsák fel igazolásra, 
hogy szemlén, illetve pótszereién való 
raegjeleuósikötelezettsógüknek eleget 
tettek-e? Az alkalmasnak talált 
egyéneket pedig még arra is fel kell 
szólítani, hogy uépfelkelési szolgálat 
alól fel vannak-raentve, il'etőleg 
miért nem vonultak be?

—  A súlyos szervi bajokbauszen 
vedé katonákat elboosájtják a hadse 
regbűi. A honvédelmi miniszter — 
mint a Külügy-Iladügy Írja — fo 
lyó évi 313, 220—5. számú reude 
létével úgy intézkedett, hogy -a pót 
testnél lévő olyan legénységi egyé* 
neket, akik súlyos bajuk miatt (pél 
dái tíidőcsucshurut, vese- és cukor
baj, súlyos ueuraszténia, szívbaj stb.) 
künuyü szolgálatra és csak igeu kor
látolt mértékben használhatók, ha 
betegségük olyan mértékben hasz
nálhatók, ha betegségük olyan mér
tékben fejlődött ki, hogy ezáltal ke
reseti képe sségük is tartósan aka 
dályozva vaD, felülvizsgálat alkal
matlannak kell osztályozni. Ehhez 
képest az ilyen legénységi egyének 
nek a tényleges szolgálatbó el kell 
bocsátani. Hogy az illetőnek, mely 
esetben olyan súlyos a baja, hogy 
az már a munka, illetve keresetké- 
pességót is érinti azt a felülvizsgáló 
bizottságok határozzák.

—  Karácsonykor nem lesz záróra.
Emlékszünk milyen fájdalmasan esett, 
mikor azon a bizonyos májusi éjszakán 
egy órakor elaludtak a viliauycsillárok 
a kávéházakban és a mulatókban. 
Jött a rendőr és oseudes távozásra 
szólított fel mindenkit, a cigányok 
hamarosan elszéledtek, a kávéházi 
redőnyöket lehúztak és mi az éjsza
kába kivettek azon gondolkoztunk, 
hogy hát most mit csináljunk. Azóta 
hosszú pár hónap múlt, beigazolódott, 
hogy a záróra-rendelet megfelelt a 
hozzáfűzött várakozásoknak. Az éj
szaka szerelmesei közül igen sokan 
békés, koránfekvő emberek lettek és 
a régi zenés hajnalok, hangos reggeli 
mulatozások mar csak mint szép 
emlékek támadtak néha fel. A ka- 
rácsonyi és újévi ünnepek alkalmával 
három éjjelen keresztül egész kora 
reggedg szólhatnak újra az édes bús 
magyar nóták a cigáujok hegedűjén, 
a kabarékban durroghatnak a pezsgő*’ 
üvegek az eljövendő béke örömére, 
visszatér három éjszakára megint a 
régi idő, mikor még nem volt záróra- 
rendelet és reggel felé papirbankót 
ragasztott a mulatozó a cigány 
homlokára. A karácsonyi és újévi 
ünnepekkor ugyanis a kormány ha
tályon kívül helyezi három éjszakára 
a záróra-rendeletet és úgy karácsony 
két napján és újév napjáu szabad 
lesz a vidám, kicsapongó, reggelig 
tartó mulatozás.

Téli ruha — újságpapírból. A 
kormány mozgalmat indított Erdély 
ruhátlan gyermekeinek a felruházá
sára. Meleg téli luhára való anyag 
azonban a kellő mennyiségben nincs 
8 ha a gyermekek ruha nélkül marad
nak, a tói megtizedeli Erdély gyermek- 
seregét. Fölmerült tehát az a terv, 
hogy a kormány papírból készült, 
vatteiinnel bélelt ruhákat készíttet 
az erdélyi gyermekeknek. És hogy 
et a terv kivihető legyen, a kultusz- 
miniszter fölszólítja az ország összes 
középiskoláinak tanítóit, hogy gyűjt
senek újságpapírt az erdélyi gyer- 
mekek meleg ruhájára. A háború

Felelős fzerkesztő: Landesmann Miksa

tapasztalata között utolsó az, hogy 
ruhanemüeknél mint béléspótló 
újságpapír igen alkalmasnak bizouyult 
és a harctereken küzdő katonáknál 
is jól bevált. Az újságpapír ruha 
béléssé való földolgozására a kormány 
gyávát alapit.

— Kiadó azonnal Jókay-utca 
szám alatt 4 szoba, fürdőszoba 
kouyha és mellékhelyiségekből álló 
lakás. — Érkezhetni ugyanott.

— Az ötven- és egykoronás bank 
jegyek kiadósat december 18 án fogj 
megkezdeni az Osztrák-Magyar Hauk 
A december 1-ről keltezett egykoronás 
bankjegyek kiadásét 21-én kezdi meg 
az Osztrák-Magyar Bank. A hivatalo: 
lap igy irjv le az egykoronás bankjegy 
külsejét: „Az egy koronára szóló, 
fehér velinpapiron uyomatott jegyei 
113 railiméter szélesek és 08 milimete 
magasak. Az előlap felső felében 
két díszítménnyel körülvett eszmény 
arc látható, melyeket egy Merkúr- 
pálca választ el. A pálca középső 
részét vörös sziubeu nyomatott áb
rákkal díszítőtt rész a jegy alsó 
szegélyéig alapomként folytatódik.“

Katonák kihirdetés és felmentés 
nélkül házasságot köthetnek. A Huda- 
pesti Tudósiló jelenti : A hivatalos 
lap legutóbbi száma négy miniszteri 
reudeletet közöl. Az első rendelet 
a házasságon kívül születelt gyer
mekek fokozottabb magánjogi védel
méről szól, egyben kötelezi az apát, 
hogy a tartásdijon felül a születéssel 
járó költségeket és a születés idnjére 
hat héten tartásdijat fizessen. A 
másik rendelet megengedi, hogy a 
katonai szolgálatot teljesítő egyén 
bármelyik anyakönyvvezető előtt ki 
hirdetés és felmentés nélkül házas 
ágot köthessen. A harmadik reudelet 

megengedi, hogy hadifoglyok, túszok, 
internáltak igazságügy miniszteri en
gedéllyel meghatalmazott által ha- 
asságot köthessenek. A negyedik 

rendelet a meghatalmazott utján 
történt házasságkötésnek az anya- 
könyvvezetésre vonatkozó részét és 

erre vonatkozó szabályokat tar- 
a ruazza.

A cipöhiány orvoslása. Érte
sülésünk szerint a kereskedelmi ici« 

iszteriumban az utóbbi napok folya
mán tárgyalások folytak a cipöhiány 
orvoslását illetőleg. Minthogy a bel- 
földi nyers és különösen talpbőröket 
csaknem teljes mértékben a hadsereg 
számára dolgozó gyáraknak foglaltak 
' ', a polgári cipőszükségletet a kor
mány külföldről, elsősorban Német- 
•rszágból való behozatallal akarja 
dezni. Ezen tárgyban a német 

kormánnyal már tárgyalások is indu'- 
tak meg. A végleges megállapodás 
előtt azonban a kereskedelmi 
minisztérium jak tájékoaód iu  kell, 
hogy mekkora cipőkészletek vannak 
az országban. A napokban már erre 
vonatkozó kérdőivek is küldettek 
szét, amelyek felszólítják a gyárakat, 
kereskedőket és iparosokat, hogy 
készletüket, külön feltüntetve a férfi 

női, valamint gyermek lábbeliket, 
kereskedelmi és iparkamaránál 

sürgősen jelentsék be.

Az idei Mik8záth-Almanach. A
figyelmes barát a szomorú, komor 
napokban is beállít a bánatos szobák 
gyászoló álmodóihoz, épen úgy, mint 
a boldog napsugaras esztendőkben. 
Most talán még uag^obb szükség 
van az ő vigasztaló, fájda'makat e l
feledtető szavaira, mint valaha. A 
harmadik háború< karác-ony

ledik. És erre a szomorúan szép 
üuuepro már készen á l a „Mikszáth- 
Alraanach", hogy a csöndes srcbákba, 
az üres asztalok itthonmarudt bús, 
árva vendégei elé letegye az elbe
szélések bokrétáját. Ennok a bokré
tának virágai, — amelybe a magyar 
novella-irodalom egy esztendei leg
java termését kötötte egy művészi 
ízlésű kéz — idén talán még zine- 
sebbek, mint azelőtt. A háború 
rémült döbbeneté elszállt már a 
lelkűkről, a művész fantáziája föl
szabadult a lidércnyomás alól, sőt a 
nagy emberi fájdalmak, amelyek az 
egész világra rászakadtak, a költő 
lelkeket még fogékonyabbá tették £ 
nagy, nemes érzések örök és uj 
szépségeire és a virágok, amelyek 
alomtalun éjszakákon felütötték fejü
ket, a fajdalomban megtisztult lelkek 
fenséges sziliéiben pompáznak. A 
játékos képzelt virágainak gyökerei 
ma véres tolevónybe nyúlnak és 
magukba szívták a színek arany- 
ragyogását, bíbor mélységét. Herceg 
Ferenc, a „Mikszáth-Almanach szer
kesztője írja előszavában: „Téli szél 
sir a rozsdavörös drótsövények közt, 
az agyaggüdrükben ifjú katonák f e- 
kiisznek és Jókait olvassák. A Múzsa 
úgy lesz, mint az első harctéri tu
dósítások bán szereplő rigó, a tűz 
szünetükben elkezd csiripelni. Egy 
ideig, mintha kissé feleslegesnek 
érezte volna magát a pindusi k 
catjá\ al, de most melankolikus Öröme 
te.hetin benne, hogy küun a fede- 
zőkekbou megint végezheti ősiégi 
mesterségéi : édes és meleg hazug
ságokkal itatni a fázó gyermekeket 
Egy egy könyv néhány órai szabad
ságra viszi a katonát, a kopasz szik
iak és fagyott mocsarak, a halál és 

nyomorúság országából a teljesült 
vágyak és a megvalóiuit álmok or
szágába — és az ilyen könyvet ér
demes megírnod." Az 1917. évi Mik
száth Almanach a szerkesztő elősza
ván kiviil kőzii még 11 rezeg Ferenc, 
Gárdonyi Géza, Bársony István, Szo- 
mahazy István, Tormay Gccii, Erdősi 

ezső, Usuthó Kálmán, Dakota Jó 
zsef, Bíró Lajos, Szikra, Szilágyi 

Krúdy Gyula, l’ekár Gyula, 
alla Ignác és Malonyay Dezső el

beszéléseit.

Illái távirataink.
f i z  oroszok 
asztalanul erőlködnek.

Budapest, dec. 13.
Az osztrák-magyar vezérkar jelenti: 

Keleti hadszíntér:
Mackensen vezértábornagy 

hadcsoportja: A helyzet válto
zatlan.

József főherceg vezérezredes 
hadseregarcvonala: Az Uz-völgy- 
nek mindkét oldalán az oroszok 
heves tüzérségi előkészítés után 
megtámadták állásainkat, a har
cok még nincsenek befejezve.

Lipót bajor herceg vezértá
bornagy hadseregarcvonala: Az 
oroszoknak tábori előőrsvona- 

-  ,aink eNen Augusztuvkánál inté- 
küzn-'zett támadásai eredménvtelenpv

maradtak, ép úgy eredménytele
nek voltak Bolporsknál uj állá
saink ellen intézett gyenge ellen
séges támadások.
Olasz és délkeleti hadszíntér i

Nincs különös esemény.

HÖFER altábornagy,
a vezérkar főnökének helyettese.

Sikeresen visszavert 
orosz támadások.

Berlin, Jec. 18.
A  német nagy vezérkar jelenti: 
Nyugati hadszíntér:

Nincs lényeges esemény. A 
Somme és a Maas területén is 
csak csekély haditevékenység.
Keleti hadszíntér:

Lipót bajor herceg vezértá
bornagy hadcsoportja: Lucktól 
északnyugatra az oroszok meg
kísérelték, hogy e hónap 15-én 
a tőlük Bolporskánál elvett ál
lásaikat visszavegyék támadá
saikat, amelyeket éjjel is megis
mételték visszavertük. Ép igy 
meghiúsultak védőtüzünkben az 
oroszok előretörései Augusztow- 
nál és Zborowtól délre.

József főherceg vezérezredes 
hadseregarcvonala: A pestekarsci 
szakaszon az Arányosbesztercétől 
keletre heves tüzérségi harc folyt 
Az Uz völgyében változó sikerű 
helyi harcok voltak.
Balkán hadszíntér :

Mackensen vezértábornagy 
hadcsoportja : A helyzet nem vál
tozott. Brialla irányában vissza
vonuló ellenséges oszlopokat re
pülőink megfigyelése szerint si
keresen megtámadták.

Macedóniai arcvonal: A 
Cserra hajlásában élénk tüzelés 
folyt.

LUDENDORE,
első főszállásmester.

€gy jó házból való /iu

tanulónak
•  könyvnyomdánkban •  
f iz e té s se l /elvetetik.
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