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SZÓZAT
a város minden lakosához

Habsburg Károly lemondott 
az osztrák császári koronáról és 
a századok óta családi hitbizo- 
mányként kezelt Német-Ausztria 
csatlakozott a német köztársaság
hoz.

Ezzel nem csak az a közjogi 
kapcsolat szűnt meg, mely Ma
gyarországot Ausztriához fűzte, 
hanem elenyészett, végkép meg
semmisült az a törvényes alap is 
(1723 : 1. és 11. t.-cz.), melyen a 
Habsburgliáz Magyarországon 
uralkodott.

Magyarország népe ura lett 
önmagának és Isten és világ előtt 
joga nyilt arra, hogy jövendő 
boldogságának alapját maga vesse 
meg, az államformát, melyben 
sorsát intézni kivánja, maga ha
tározza meg.

Ez az államforma mostantól 
kezdve nem lehet rrû s, mint

köztársaság.
Erre tanít bennünket az idők 

intő szózata s a körülöttünk küzdő 
népek példája.

A sátoraljaújhelyi Nemzeti 
Tanács ezért tegnap, november 
13-án tartott teljes üléséből arról 
értesítette a Magyar Nemzeti 
Tanácsot Budapesten, hogy szív
vel, lélekkel kivánja, miként 
Magyarország jövendő állam
formája

köztársaság
legyen.

éljen a magyar köztársaság!
Sátoraljaújhely, 1918. nov. 14.

A sátoraljaújhelyi
Nemzeti tanács.

magyar köztársaság.
-  uóv. 16.

(D.) A mai napon proklamá ják 
Budapesten a köztársaságot ős h«i 
a magyar nép négyszáz esztendős 
s/envedésérc gondolunk vissza, 
arre'y a Habsburg ház uralmával 
okozati összefüggésben ven, igazán 
őszinte ürömmel kell ijdvözolnünk 
ezt a napot, amely nta reánk

j tő;?öntőit.Minden nyomorúságunk,| A 7  i 1 ' i W i c r p n H  p l e t  
minden elmaradottságunk, létért j 1 t t i K r t b l t . n U t . l v l '
való minden küzdelmünk annak
a szövetségnek tulajdonítható, me’y 
bennünket a dinasztiával össze
kötött.

Kétszer fosztotta meg a ma
gyar, trónjától uralkodóját: az 
ónodi országgyűlésen 1708-ban 
és D .brecz'nben 1849-ben-; ez

Bármely lakás elrekvirállialó.
— nov. 16.

A kormány a lakáskórdés meg* 
o'dását G irhái Sáudorra bízta, akit 
már kiaevtíztek az Országos Lakás- 
építési Tanács elnökévé. Garbai az

az ors'ággyiilés is proklamálta a !uJ lakások építési nehézségeinek (u 
köztársaságot,- -  de a reánk kö-1Etában » meglévő lakásoknak a 
vetkezett végzetes események U*ükséghez mérten való elosztását 
miatt sikertelenül: a mai prokla- | tarlJa kívánatosnak és az a reudelet,
máció azonban már csak egy be
fejezett tényt szentesit, — a király 
és a nemzet teljes elválasztását. 
Nem mondjuk, hogy rokonszenv 
nélkül való volt az utolsó uralkodó, 
de a történelem nagy fordulataf 
a r.éplélck hatalmas erupciója, az 
emberi jogok di dnlmenete fel- 
lordiíotta hatalmas császárok tró
nusát, amelyek a nagyörök idő 
számára látszottak építve lenni, 
mi módon állhatott volna meg az 
övé a népek életének zengő vi
liarában, amikor annak talaja nem 
a népek megértő szere tete és 
bizalma volt ?

Köztársaság! Mit jelent ez 
nekünk? Szabadulást egy nehéz 
lidércnyomástól, megbénított erők 
öntudatra ébredését, fegyver/örej 
elnémulását, békés munkát, alko
tást, fejlődést, kulturális nagyságot, 
dicbő léget a népek testvéri szö
vetségében.

13 . r Iátnók meg mindezt a mi 
íalandó szemeinkkel; bár borús 
sejtések ne takarnák be a jelen 
fényét és a remény hajnalát. Bár 
erősnek és diadalmasnak mutatná 
nagát a nép halhatatlan lelke, 
mikor a béke munkáihoz tért 

agyart észak s dél és kelet ve
szedelme fenyegeti. A történelem 
szellemi kezekkel vezet át Mohi 
Mohács, Nagymajtény és Világos 
mezein s mig gyászkönnyet fakaszt 
szemeinkből a múltnak emlékeivel, 
biztató reményt ébreszt a jövőt 
illetőleg, mert nem lehet, hogy 
annyi szív hiába ontá vért s ke
servben annyi nőkebel szakadt 
meg a honért. Csak egy legyen 
erős mibenniink: megértése a nagy 
időnek, átérzése a nagy veszede
lemnek, összetartása miilió és milliói 
magynr léleknek, akkor majd lesz 
jövőnk, lesz nagy hivatásunk s az 
ezredévre rakodnak újabb száza-

nielyet a kormány e tárgyban egy
két n?pon bűiül ki fog bocsájUn*, a 
InJíáslnvtttalnRk teljhatalmú reud-üke 
zési jogot ad miuddü lakás fűlött.

Az Uj rendelőt dr, Pongráez J-mő 
ügyvéd előtörj osztóé alapján készült 
és már letárgyalták a nainhzttrtanáos 
bán is. Kimondja, hogy ©Irukvirál- 
ható minden lakás vagy egy<‘b he* 
lybóg, melyet a lakáshivaul e rek 
virágodénak tart.

Megszűnteii az uj rendelet a régi 
rendnek. ay.t a fonákságát, hogy nem 
a liadb .̂voAUlfat támogatta, haueiu ez 
itlhonmartdottakat védte meg a had- 
bavoi u takkal szemben. A badbavo- 
mtUk litezerszámri* adták albérletbe 
lakásaikat s most, hogy hazatérnek, 
nem tudják visszakapni, ruert az ed
digi igazságügyrainiszteri rendeiel 
sterint a felmondás mák akkor en- 
g> dtintő meg, ha a fe inoudó gondos
kodik róla, hogy az aibér.ő más la
kást kapjou. De még ez esetben is 
most csak május 1-ére történhetik 
tuog a felmerd is. Az uj rendelet sze 
rint a lakáshivaUl minden foiebbezés 
Kizárásával egyedül a méltányosság 
alapján fogja e'dőateni, hogy a had 
havonu'tat vagy az itthonmaradt al
bérlőt illeti a iakás, esetleg e'oszlja 
azt kettőjük közölt.

Az eddigi rekvirálási módszer hi
bái közismertek. Ecor gálja vo't a 
lakásrekvirálásnak, amely hónapokig 
tartó eljárást igényelt.

Úgy tervezik, hogy a 'albérleti 
biíottságokaf, amelyek a lakáshÍ7w 
ta!i ítélet fellebbezési fórumát alkot
ták, egészen eltörli*. A lakáshivatal 
lo3z az egyetlen, első és végső fóiutu 
a rekvirálás kérdésében. Az ott meg 
alakítandó lakáshivatali tanácsnak 
dintése végérvényes.

Az uj rend-í'et eltörli a réginek 
azt az intézkf:dósét, amely szerint 

gürülő lakás kiadása felett a ház

kivéve, ha a bérlő ennek ellenkező* 
jét kifejezetten nem kivánja,

A lakásrekvirálás ezentúl két- 
három (lapnál nem fog tovább tar
tani. A lakáshivatali határozatot rög
tön karhatalommal is foganatosítani 
lehet.

A iakásrekvirálás etenful telje
sen ingyenes lesz. Az uj rendelet a 
kiboosájtáakor azounal életbalép ős 
a tényleges szükséghez képest ren
delkezni fognak az IrodalakÁsok a 
nagy lakások luxusszobái és az üre
sen álló raagáupaloták felhasználása 
iránt is.

zadoV, a ücke, a munka, az alkot**, tul.jdono. 14 n.pig subádon rend.l-
keiett. Es igeu gyakran vált vissia-

3 d A „1p, a szabaddá lett nép álésok forrásává é» u tb ad  utat au-
t- .A  L a . l ,  pmbp.ri lovaival.' S#4ett a lelépási üzletinek. Misik 

fon to s  m ódosítás akörül történik, hogy
ül majd diadalt emberi jogaival, | S'
iiraznival, munkáival, erényeivel. ifo , ,  , ,

Köztársaság jöjj biztató fénnyel, ha a bérű, u n o d * . .  lejírt és (Ima 
ivo-i b i . 11. . -I I .s .totu » meghosB«al>bitásra valónagy Ígéreteiddel, édes reményeid

dé', vigaszoddal a jelennek borús 
napjain I

igényt bejelenteni, ne keljen kiköt, 
törnie. A jövőben as ily sier.ödést 
meghoss.abbitottnak kell tekidteni

Még mindig
rengeteg áru van elrejtve

Kutató bizottságot kell alakítani.
— nov. 16.

Jön elő az odúból a drága, el
rejtett és irtózatosan nélkülözött 
sok mindenféle. Egyik pesti lapbau 
egy divatárus hirdetményt tesz 
körző, amelyben felhívja a kö
zönséget, hogy — mivel véletlenül 
nagyobb mennyiségű és leszállított 
áru selyemhez jutott — jutányos áron 
szolgálja ki mélyen tisztelt vevőit. 
Természetesen a mélyen tisztelt vevő 
köszöni a tiszteletet, de nem vesz a 
jutányos selyembő1, mert tudja, hogy 
megijedt a bo'los bácsi és lesz az a 
selyem még jutányosabb is, ha pár 
nap, vagy hét után kinyílik a beho
zatal csatornája, vagy az árvizsgáló
bizottság a Nemzeti Tauáos utasítá
sára néha napján betekint a boltokba 
és raktárokba.

Az utóbbi napokban már az it
teni kirakatokban is látunk olyan 
árukat, amelyeknek két három év óta 
hire hamva sem volt. Etek közzé 
tartozik egy egészen szerény és köny- 
nyen nélkülözhető portéka a — sza
lag, közönséges uyelveu pántlika. 
Nagy óvatossággal bujt elő rejtő
kéből s ma már ott díszeleg a kira
katokban, tanubizouyságakéut az 
idők megváltozásának s a béke kö
zeit dtónek. Amennyiben pedig az elő* 
búj ás csak nehezen történnék, úgy 
akkor kímélet nélkül kell az arra hi
vatottaknak e'járniok, majd találnak 
lisztet sőt zsírt is, mert ezzel a két 
cikkel űzték a legborzasztóbb uzso
rát 8 ebből következtethetjük, hogy 
vanuak még ezekből elrejtett kész
letek.

A kutatást haladéktalanul meg 
kell kezdeni, mert ruhára és élelemre 
igen n*gy szükség vaö. Helyes do
log lenne, ha a Nemzeti Tanács sa
ját kebelében megalakítaná a kutató 
bizottságot is, napfényre kerüljön 
mindenféle elrejtett dolog. Nem sza
bad senkit sem kímélni. Aki nem 
kímélte honfitársait, azt ne kímélje a 
hatóság sem! Azt hisszük, találunk 
annyi elrejtett árut, amely nagyrész- 
ben fedezné a szükségleteket, ne 
késsenek tehát, hanem járjanak el 
gyorsan és alaposan, mert nagjy az 
ínség, amelynek eltüntetésére, vagy 
csökkentésére törekednie kell min
denkinek, aki erre hivatva van.

Lapunk diai Máma 2 oldal. f
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J'íéhány megjegyzés
a Nemzeti Tanács adomá
nyokat kérő felhívásához

— nov. 10.
A sátoraljaújhelyi nemz«ti tanács 

komoly fo'hivást intézett már másod- 
ízben a város küiöusógóhez, amely 
felhívásban adományokat kéri,a hely
zet komolyságának megfelelő pónt* 
adomány okát, a nemzetőrség fentar- 
tásának c'-lj*ira.

A váro3 polgársága — tisztelet 
a kivételnek — bű tűs könnyelmű
séggel lelkiismeretien nemtörődöm 
seggel alighogy vagy egyáltalában 
nem reagált e felhívásokra. Ezek * 
lelkiismeretlen sokak ugyanis még 
mindég azt hiszik, hogy a világhá 
ború fergetege dií , a/ a világháború 
amelyuek ők ctak is előnyeit ismer; 
ték, Eiek a sokak azt hiszik, hogy 
az a több gyermekes családapa pusz
tán csak kedvtelésbő aúért teljesít 
őrszolgálatot, hogy a vagyonokat 
gyűjtő „polgártársak" testi és va
gyoni épsége megóvassék.

Rjtteutőt fordult az idő ker<-k‘\ 
Az egész orszeg egy nagy száiuou- 
kérő szék, aho1 e bírálás a.ú veszik 
számoukérik, hogy amikor minden* 
kiuek a £ délzeten k ül légiié úgy 
viselkedett-e mii.deuki, a íogy köte 
lessóge lett volna. A v moukérő- 
szék itótet. i sU'yosuk lesznek. A kö- 
teleségtelj - sités parányát s iu bírók, 
kiközösitettnek a jövendő M.gyar 
ország bee iületes társadalmiból és 
mint roódern Ju lások szégyen bé
lyegekkel a homlokukon az uj Ma
gyarország számkivető'tjei lesznek.

Ezekkel a kém ny szavakkal 
kötelességünk kísérni a Nemzeti Ta 
nács adományokat k-'-rő felhívását, 
különösen iua, amikor — mindéi 
hálánk, elismerésünk, köszünotünk 
vitéz nemzetőreinknek — utána va
gyunk egy vészesen kisértő ukrán 
fosztogatásnak. A péntek dé utáni j 
riada’om reméljük buzdító mementó 
lesz és megnyiiják azok is duzzadt 
erszényüket, akik eddig csak ko dm 
alamizsnát szántak a legkomolyabb, 
legsürgősebb feladatnak. Mi Ui öoüs 
ügybuzgalomiual vizsgájuk az ada 
kozók 'névsorát s az td>na<nyok 
nagyságát. Kíméletlen erővel fogunk 
lesújtani azokra, nyilvános megsz - 
gyeuitéssei, akiknél ma 300—400 
korona számol, de akik nem restelték 
különböző konjunkturális hasznok 
százezreit bezsebelni.

Akiknek ez az üzenet szó , ne 
várják, hogy hatásosabb eszközükhöz 
legyen kénytelen nyu'ni, hanem 
sürgősen, azonnal szo gá lassik be 
minden nélkü űzhető pénzük t, a 
mellyel a tanács védi és oltalmazza 
életüket és vagyonukat.

H Í R E K

Fizetés megegyezés szerint. 
Ajánlkozók jelentkezzenek az 
államépitészefti h iva ta l
ban a vármegyeházán.

— Nem szabad a hadifoglyokat el
bocsátani. A hadügyminiszter rende
letét intézett az alispánhoz és közli, 
hogy a hadifoglyok további utasításig 
munkahelyeiket nem hagyhatják oh 
Pár napou bellii ugyanis az összes 
hadifoglyoknak hiuaszál'ilására meg
történik az intézkedés.

— Postások az igazgató ellen. Mint 
értesülünk, a kassai postástauáos bi- 
zalmiférfiai távirati utón kére mez
lék a kereskedelmi minisztertől Sem 
sey Mihály posta- és távirdaigazgató 
eluvo itását.

— Vasúti szerencsétlenség Ho 
monna mellett. Koskooz és Homonna 
közt 12-én hajoa'ban vasúti szeren 
esétlenség történt. Az 1631 -es katon*- 
vouatot, az azt követő 1G33 szirau 
szerelvény vonatot utolérte. A katona
vonat két utólsó és a szerelvény vo 
uat üres 7 koc-ija kifordu t és össze
tört. A fe'borult koc-ik. mind tét sín
párt elzárták. Két katona su'yosan 
megsebesült. A pályát még a teguapi 
nap folyamin hely r *állito' tak.

— A hazatérd katonák orvosi vizs 
yalata. A belügyminiszter táviratilag 
utasította a hatóságokat, intézked
jek sürgőién, hogy miuden egyes ha
zatérő kalo’ia jelentkezzék a községi 
elöljáróságnál orvosi vizsgálat végett. 
A községi elő járóság sziguruzn gon
doskodjék arró1, hogy az i>tetőt név 
jegyzék mellett orvos vizsgálja meg 
és a kolera, kiütéses tífusz és hólya
got him Ő eseteket táviratban jelent 
8éa a lio ügyminiszieruek, TődŐvész 
* s nemi betegség esetén a vonatkozó 
reudelfctekben foglalt iulózktdísek 
szigorúm foganatositaodók. A kato
nák figyeimezteleiidők, hogy az or
vosi vizsgálat saját családjuk és em
bertársaik egészs égének megóvása ér
dekében történik.

— Megszűnt az állatforgalmi kor 
látozas. Busa B »r,»a főidmivHiésügyi 
minisét r a szavasmarha, juh és 
kecskeszállitmáiiyokat, aine’yek bel
földre szólnak, feloldotta a szálitási 
igazolvány kényszere alól. Kil földre 
azonban ezenlu is csak az Ál*t és 
Takarmány forga'wi által kiállított 
igazolvánnyal lehet szállítani.állatot,

— Újra megkezdik az olcsó hús 
akc Ót. Ismeretes, hogy a régi rezsim 
alatt dr. Nagy Ferenc, akkor még 
közélelmezési államtitkár kezdemé
nyezte az o'csó hús akciót, am-dyel 
kicsinyes pénzügyi okokból a kor 
raány nem sokkai megindulása után 
beszüntetett. Uíy értesülünk, hogy 
a közélelmezési miüiszter az olcsó 
hús akciót újra megindítja, még pe
dig >*z eddiginél jóval szélesebb kérő

itek között. A kormány erre a c ‘’ra 
30 millió koronát bocsát rendelkezé
sire. A hsdisegé y«s családok heten 
kint egyszer ingyen fognak hint knp 
ni, a többi napokon p>-dig a piaci 
áraknál jóval alacsonyabb áron.

— Ne adjunk fegyvert a gyerme
kék kezebe. Fentek dékpan, amikor 
az átvonu ó ukrán katonáktól va'ó 
félelem járta át a várost a nagy zűr 
.avarb-u egész bá>ran ruoodhaljuk 
kevés kivétellel mindenki elvesztette

a fejét. Ideges kapkodás indult meg 
fegyverek után, mindenki a gimná 
ziumba rohant, hogy ott lersttá 
rozott fegyver és rauoioióból kép 
hasson. Fiatalkorúak, nem kü öohen 
kevésbbé megbízható egyének jutot
tak fegyverhez, aV ik, kiváró ián vár
juk most, hogy a zaj elült, vajon 
vissza szolgállatják-o u fegyverek* t. 
Abból, hogy a fegyverekre érd- In te 
len egyénok jutnak fegyverekhez, 
még veszedelem is támadhat. Ezt el 
kerülendő, oéőrányosna gondoljuk 
a felesleges fegyvereket megfelelő 
munícióval kizárólagosan megbízható 
embereknek kiadui már előao'eser, 
még a fenyegető veszély előtt. Ezek 
az Önkéntes fegyveresek, mint a vas
gyárak esetlegi veszély eset* U riadó 
jellel volnának összehiva és az őr 
sereg p»rauc*Dokának re» dílkovés rr 
hoc iái vá. Megbízható ember kezében 
kettős í-u'ya van a fegyvernek.

i szerkesztő: Landemusnn Mlks,», 
Szerkesztő: 6yörgy La)o»

3pari képzést
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k ív á n ó  r o k k a n ta k  j e l e n t 
k e z z e n e k  a z  Országos Jü3i- 
gonOozó Jtivatal sátoraljaújhelyi 
intézetében.

Víszketeg
és mindennomli bőrbaj, úgym int rüli, 
sömör, fekély, daganat és sebek gyó
gyítására a legbiztosabb és leggyor
sabban haló szór a

Boróka keráőcs.
Nem piszkit és toljeson szagtalan. 
Ma mar minden házban nélkülözho- 
tollon. Kis tégely 3 kor Nagy tégely 
5 kor. Családi tág  oly 9 kor." Hozzá
való BORÓKA-SZAPPAN 5 korona. 

*

Arcbőre szép lesz,
fiatalos, iido bájt kölcsönöz, minden 
arctisztdtlanságot, széptől, májfoltot, 
orrvörösségot nyomtalanul elmu
laszt az

,,̂ ranyvirág~krém“
Próbatógely 5 kor., nagy tégely 10 
kor. Hozzávaló szappan 5 kor. 80 f. 
„Aranyvirág-púder* fehér, rózsa és 

króm szinbou 5 -korona. 
Készíti 6ERÖ SÁNDOR gyógyszerész 
Nagykoros. — Sátoraljaujnol.von kap- 
lia io : Éhlert Gyula, Galambos Béla, 
Kádár Gyula _ gyógyszertárában és 

Hrabéczy Kálmán droguoriájábau.

— -  &

Levágott jí
— — —  .... o

ortl). kóser liba kedden és csil- * 
törtökön kilónként 3 0  korona- ® 
jával kapható.

Libazsír . . . . I a. á 80 K.
„ . . . .  Illa. á 70 K.

Libabőr hájjal . . . .  55 K.
Megrendelések előre bejelentendők §

Schiflmann fcrencz
Kö-utcza 26.

S
Sátoraljaújhely város d p ő h i« atalátcl.

ad. 11009.918. szám.

H ir d e t m é n y .
Értesítjük a város és járás közönségét, hogy jelenleg 

következő cipők állanak rendelkezésünkre:
gyermek fél és s z a n d á l ............................... 20—3! ig

„ egész c i p ő .................................... 24- 31 „
női fél bő rc ip ő k .............................................35 szám
„ „ vászoncipők......................................... 35—42-ig

női c s iz m a ............................... ...................... 37—39 „
férfi fél c i p ő ..........................., 44—46 ",
férfi egész cipő (b a k a n c s ) ........................... 43 46
férfi csizma, bőr és posztó szárral . . . .  40—46 ,

Egyben értesítjük a város közönségét, hogy meg
felelő mennyiségű cipő és bőr sürgős leszállítása iránt 
a népjóléti miniszter utján intézkedtünk.

Értesítjük továbbá a város közönségét, hogy új 
cipőre utalványt, hetenkint kedden és szerdán, javításra 
utalványt pedig minden héten pénteki napon szolgálta
tott ki a cipőhivatal.

Hivatalos ó ra : 8  ó r á i  ól l  ó r á ig .
Sátoraljaújhely, 1918. november 12.

Clpühivatal.

ÜUBSPECIALITE
MODIANO

CIGARETTAPAPIRÉS
FELÜLMULHATA'

'w>íflcvÁZZIJNK A V ÉD  JÉG

Nyomatott Laadesmano Miksa és Társa könyvnyomdájában Sátoraljaújhely.
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