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A szenvedélyei! és elvek karca.
(E ) A forrad.tlm it eszm'k, Mint mondtuk, ma a torradalom 

gondolatok készítik elő; de izzó, íorrjngó idejét éljük, amikor a
lobogó indulatok és szenvedélyek'káoszból, az összeomlás gombo- 
viszik ki 'ötésre, diadalra. S a főt-(lyagából kezd kialakulni az uj. 
radak

S a fór
radalom első időszakában fordi-1 rendezett világ. Ma még a szán
tott sorrendben látjuk ezt a szenvedélyek izzanak. Négy és fél 
reposzlást. Először a felgyújtott i esztendő kimondhatatlan szenve-,
tüzek lobognak el ébs,  félelmes i déseínek, nélkülözéseinek, temér- Ébren kell lenni természetesen 
sistergéssel, mindenüvé odanyal- dek exisztenciát tönkretevő pusz- minden jóérzé6Ü, helyes belátásé,

még törni, ami hajlani nem akar,'
de van erőnk és hitünk biztatni 
a csüggedőket. Ne léljetek, nem 
az emberiség örök értékei, hanem 
csak egy letűnt, önmagát lejárt 
korszak catrang'ai, csillogó sal- 
Ungjai mennek: itt veszendőbe.

irtásainak keserűsége, fájdalma,!az új idők eszméit megérteni tudódosó lángokká1, p'ros, fehér 1 
zással, azután kezd kialakulni a ; kárpótlást kereső, igazságszolgál (embernek, hogy a kirobbant szén' 
váz, amit a tűz meg nem emészt- j tatást, sokszor bosszút lihegő vedélyek és indulatok gőze ész-

megcsalatoltsága, kiíosztottsága •
tör fel, gátját szakitó ár módjára 
a telkekből. Az egyéni jobb sors, 
a minél kedvezőbb elhelyeződés, 
a társadalmi és jogéletben való 
minél nagyobb érvényesülés vá 
gya, versenystomja uszítja, ingerli, 
s állítja elszánt csatasorokba az 
embereket. Ma mindet ki nagy oh h 
falatot akar magárak ragadni, 
biztosítani abból a kenyérből, 
a« it a jövendő fog adni, ma min 
denki uralkodni akar minél keve
sebb szolgálattal.. Ezért van annyi 

204 1.) a ligyelmüuket: ,  A sz^-JWa"u> ‘^ ^ e n y s é g ,  nyugtalan 
badság azon tündériiez ilziiaon1

' ’ onos.- |
rázslat folytán kénytelen néhatn5,uS° 
undok Külsőben megjelenni. Rost 
do'guk lesz azoknak, akik ilyen 
kor rut: volta miatt

het-tt, sőt erősebbé, keményebbé, 
ellenallóhbi edzett

Ma még a forradalom tüze', 
lázas korszakában Iliink. zabban 
a korszakban, amely döntő pró
bára teszi, hiteles pontos mér 
legre veti ér élesen elhatárolja, 
elkülöníti a szabadság ellenségeit 
és igazi barátait. Mert örökké 
igazak lesznek Macaulay-nak, a 
nagy angol történetíróntk gyö
nyörű szavai, amelyekre Beöthy 
Ákos I ívta tel (A magyar álla
miság fejlődése, kü/delnv i 1. k,

hasonló
melyei Arioszto bír.  Gonosz v a - 1 , ; , gadc viuU| megértő

szervezkedő pártok és 
között, ezért hallani

e fordulnak 
tőle. De azok, kik ezen vissza
taszító megjelenése dacára meg
sajnálták és nem hagyták el, azol; 
jól jártak, mert midőn égies alak
ját ismét visszanyerte, az állhata
tosát dúsan megjutalmazta, erő
sekké, k tartókká tette őket, bé
kében és háborúban egyaránt 
dicsőséggel halmozta el (vlacau- 
lay Essay-e Milton felett)/'  Az 
a szabadság is, amelynek állami, 
jogi rendszere, társadalmi elren- 
dezkedése most kialakulóban vau- 
sokszer, sok helyen rut tzenve, 
délyek vissz taszító külsejében, 
pusztító, romboló indulatok dé
moni arculatjában jelenik meg. 
De jaj volna nekünk, ha emiatt 
megtagadnánk és undorodva for
dulnánk vissza a régi u'akra A 
világon semmi jó t  sem lehet in
gyen megkapni s a legnagyobb 
földi jónak, az emberi szabadság
nak a kivívásához kellett mindig 
s kell most is a legtöbb küzde
lem, a legtöbb szenvedés, a leg
több áldozat.

Az előrebocsátott általános 
fejtegetések talár. I özelebb ví z
nek a mai helyzet megértéséhez.

-szintet', rák l-.elvóU forrongó tel
keknek villamos ütéseit, ideges 
ki szólásait, megjegy.---.eit a gyű
léseken. Hogy meddig tog még 
tartani ez az i iduHtoktól viharzó 
idő, ki tudná megmondani ? S 
hogy kibirjuk-é nagyobb katasz 
tróla, végzetes összeomlás nélkül 
ezt a lázas állapotot, arról me
gint nem tudunk — a jövő bz- 
láihatatatlan alakulásainak isme
rete nélkül —■ biztosítani senkit. 
Azonban bízunk a történelem ta
nulságaiban, amelyek mindig a 
jóról, a jobb tele haladásról, 
fejlődéről, tökéletesedésről 
szélnek nekünk. Bízunk az embe
riség kiirtmtatlan, elpusztíthatat
lan hajlamában a rend, a békés, 
munkás igazságos állami szervez
kedés, a mindenki számára elvi
selhető társadalmi elhelyezkedés 
iránt. S bízunk mindenekfelett a 

amely mm

örök
be

szel, sok nagy szeretettel, önzet
len odaadással és testvéri össze
tartással levezetve a haladás sze
kerét előrevigye, ne pedig fel
robbantsa. Falun, sok helyen szo
kás az, hogy ha tűz Ut ki, nem 
mennek oltani, hanem minden 
ember a maga házára ül s várja, 
hogy elhárítsa az odajövő per
nyét, szikrákat. Ilyenforma a mai 
magyar társadalom nagy részé
nek a viselkedése. Pedig ma nem 
lehet a négy fal között, a szobá
ban ülni s becsukni az ajtót, hogy 
be ne jöjjön a forradalom, ma 
tízszeresen, százszorosán bűn ön
zőnek, kö.öayösnek lenni. Nem 
azt jelenti ez, hogy minden em
ber kiabáljon, szót szapuritson, 
a tüzet és forrongást növelje, ha
nem azt, hogy min.lenki érdek
lődén  a nagy kérdések iránt, 
amiktől görnyednek a lelkek, s 
jöjjön, segítsen, ajánlja fel az 
erejét, eszét, idejét, vagyonát 
ezeknek a megoldásához. Ma min
den attól függ, meg tudjuk-e 
mutatni, hogy itt tényleg a há
borús szenvedésekért való hálás 
fizetés, az igazi egyenlőség, a 
népjogok es az emberi szabadság, 
a szociális boldogulás világa épül-é? 
Lázat csak úgy lehet csillapítani, 
ha annak előidézőjét, a fájdalmat 
és a betegséget megszüntetjük: 
a közöttünk izzó, lobogó szenve 
délyek is csak akkor hülnek és 
higgadnak le, ha eltávolítjuk az 
okokat> amelyek őket előidézték. 
Ez pedig nagy, igen nagy munka 
amely minden ember, az egész 
társadalom jóakaratát, összetar 

a ! tását, az önmaga érdekei fölé való

rozgató, tereferélő magyar nem
zet ? Nézd a szomszédaid, hogy 
tudják, olyan egy szájjal fújják, 
mit akarnak ; hát te tudod e már 
mit akarsz ? Elmúlt az idő, amikor 
a kutyabőrével, előneveivel, csen
dőrével és hajdújával is ur volt 
a magyar. Ma már nem csak az 
egyének, hanem a nemzetek ver
senyóban is a szellemi ék erkölcsi 
erőt, a lelkeken úrrá lett, s a 
lelkeket mindenekfelett úrrá tevő 
eszményeket és igazságokat ve
tik mérlegre. Vannak-e ilyen ér
tékeid, vagy gyüjtöd-e már őket, 
hogy kiállhass velük a világ 
piacára ? Minden népnek olyan a 
sorsa, amilyet érdemel és magá
nak előkészít, milyen lesz a mi 
soisunk ? Oh milyen jó lenne, 
ha most mindenki ezen gondol
kozna, ezért dolgozna, olvasna, 
tanulna lelkesedne, izzana, emész
tődne. Milyen szép, milyen fel
emelő látvány lenne, ha úgy áll
hatnánk, büszke emelt homlokkal 
a vi'ág e lé : „Nézzétek, ez a nép 
első tud lenni nemcsak a fegy
verek, hanem az elvek, a békés 
fejlődés harcában is, ez a nép 
nemcsak védeni tudja magát, ha
nem tud építeni magának a de
mokrácia erejével, a szociális be
rendezkedések sorozatával, a meg
értő. békés nemzetköziség kap
csolataival egy uj, szebb világot 
is 1“ Ebez azonban sok vétkes 
mula-ztást kell kipótolni, sok hi
bás előítéletről lemondani és sok 
akarattal, nemes férfias elhatáro
zással beleállani a szellemi és 
erkölcsi fejlődés sodrába. De ezen 
a téren is erős a birodalmunk. 
Nemcsak a iöldjeinken, vannak 
nekünk kiaknázatlan kincseink, 
hanem a szellemünkben, a lelkünk 
mélyén is. Fel, magyar szivek, 
ébredjetek ; fel, magyar karok, 
emelkedjetek s készüljetek leg
szebb munkára, eljövendő szebb, 
boldogabb nemzett életünk kiépt* 
lésére.

magyar józanságban

jdó ? d ^ n>ö m t d ! , t L n d)háHtjan l el emelkedését veszi igénybe, 
magától a romboló szertelensé
geket.

Tudjuk, hogy igen sokan ag
gódnak ma, mint a viharban la 
alá húzódó emberek, a saját sor 
suk és az or>zág jövendője felett 
Tudjuk, hogy sok mindennek kell

SzSrme-visirlók figyelmébe!

S aztán, ha a forradalmi tti- 
zék egyszer valamikor lehűlnek s 
a tüzpróbát kiállott várat be  kell 
tölteni élő, munkálkodó szerve
zettel, megindul majd az elvek 
nyugodt harca is. Készülsz-e reá, 
nyugodtan pipázó, kártyázó, bor-

Akinek elegáns szíírmekabát vágj 
szörme-garniturára nzükeége rali, 
most o l c s ó n  szőrözheti be

S z e g d  S á n d o r
áruházának újonnan berendeintt 
ezürmoosztályában, ahol ftz idény 
újdonságai •zlrmékbet, leány* é* 
női felöltökben már megérkontnk,

Lapunk m«l síim  a 4 oldal.
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élet
Zemplénvármegyében.
Ui

•  •
A  k ö x é l e l m e i é s r ő l .  -V á lt o z n a k  a  k ö zsé g e k
ve ze tő i. —  A  h a d ise g é lyd g y re fo rm ja . —  A  
ga zd a k ö zö n sé g  e rdő t le gelőt k ap . -  N em  
lesz m e g ye gyU lé s, m ig  a z  u j tö rvé n y  el nem  
k észü l. —  A n y a g o t k a p n a k  a kisiparosok —  

Á th e lye zé s e k  a je g y ző i k arb a n.

A vármegye közigazgatásában j 
uj erővel indult meg az uj szellem 
működése. Buta Béla kormánybiztos 
a változott viszony oknak megfelelő 
és azoktól sürgőseu követelt intézke
dések halmazát tervezi, sőt azokból 
egész sorozatot már éleibe is lépte
tett. Ezeknek koszorújából ragadjuk 
ki a következőket.

Elsősorban is szigorú utasításo
kat zdott ki arra vonatkozólag, hogy 
az élelmezés tekiutetébeu, az egész 
vármegye területén, az egyen-ő elosz 
tás elve érvényesüljön. Mindenki 
egyformán — odaadással, készsége
sen — viselje az élelmezési nehézsé
gek súlyát.

lutézkid-*tt, hogy egyes köisé 
gekbeü olyan emberek kezébeu le 
gyeu a vezetés akik a nép Ijízh mát 
bírják. Naponta keresik fel a vidéki 
küldöttségek a kormánybiztost és ő 
minden egyes esetben a nép meg 
nyilatkozott kívánsága szerint intéz
kedik.

A hadi segélyek kéidesében, a 
mely ügyben teméidek panasz érke- 
zik, úgy rendelkezett, hogy minden 
panaszos ügy, az Meló Községben 
újonnan szervezett és megaiakitoli 
bizalmi tanács által revidiáitassea ; 
a kérelmek a legméltány osabb módon 
elbíráltassanak és igy minden jogo
sult igény kié égitest nyerjen.

Sok pan.st merü.t fel w Közsé
gek részéről aLban a Ukiulelben 
is, hogy a gazdaközönségnek vagy 
egyáltalában nincs vagy nagyon ke
vés fcidő és legeiö leiüittü va!*. A 
kormánybiztos utasításodat adóit az 
illető közigazgatási tisztviselőknek, 
hogy már a fü.elosztási reform bevá
rása e.őtt és attól függetlenül, hala 
déktalauul lépjenek t r.ntkezésbe egy 
résat a község gazdakozüuségóvel, 
másrészt azokkal az uratU-makkai a 
meiyekuek az illető község közelé
ben erdő vagy legelő területük vau 
és miudeu igyekezettel hozzanak lét 
re megegyezést az illető területek 
megvételére vagy kibérlésere vonat
kozólag. Az erre vonatkozó tárgya * 
sok már sok helyen folyamatban is 
vaunak.

A vármegyei törvényhatósági 
bizottságról az a kormánybiztos vé
leménye, hogy az a mai összetételé
ben nem igazi képviselete a megye 
közönségének. Épen ezért inig az 
előkészítés alatt lévő uj törvény alap 
jáu az uj vármegyei képviselet meg 
nem alatti1, közgyűlés összehívását 
nem tervez1. Azokbau az ügyekben

a melyek a törvényhatósági bizott
ság elintézése alá tartoznak, kormány
tól nyert utasításai alapján fog el
járni. Természetesen ez nem vonat 
kozik az egye9 szakbizottságok mu 1 
kájára, a ragyák kizárólag folyó 
ügyeket intéznek el.

Intézkedett a kormánybiztos azi 
ránt is, hogy a hadból hazatért kis
iparosok amennyire a körülmények 
megengedik, megfelelő anyaggal Ik
tassanak el. Ezt a kérdést a kisipa
rosok egy biíot'sága, a helybeli ba- 
rak vezetőségével egyetértésben in
tézi el.

Számolva azzal az érzelem vál
tozással amely a nép részéről a jegy
zőkkel szemben sok helyen m ’gnyi- 
lati ozolt, a kormánybiztos szüksé
gesnek iátta a körjegyzők á'helye
zését elrend-'lni. Ennek megfelelően 
eddig a következő áthelyezések esz
közöltettek :

Trécsáuyi Jóisef Kira-yhelmec 
rői Kisküvesdre, Lukács Béla ivi.skö- 
vtsdrő. Király beim* ere, Kovács Pá 
Macáról Tokajba, U 'üí J ü ő Sáros
patakról Tokajba, Cziraky Károly 
Sárospatakról Siro>p vtak vidék, Ba
nya L»jos Vajdácskáról Sárospatakra 
Koliouay János Sárospatak v;d. Mii- 
cára, Vargov.cs B-la Eidőhorvátiból 
Fe sőcsübeuj re, Szi y Zolláu To cs- 
várói Sijítiidvégre, Gyöngyössy L<- 
jos Tokajból Sárospatakra, Síitbei 
Sándor Tokajból To civára, Lovászy 
Eruő 0..sz Lzkáról L »gyeubónyere, 
Kovács Gábor Feisőosebónyről Mádra, 
Beául János Mádról Giriucsre, (J-athó 
JózsM Lsgy* sbenyfről Vajdácskára 
Nyoiuárkay G, ul * TLzaluoról 0  asz- 
liszkara, Suiovici L iszió Sajúhid 
végről UjC8auáU)i*ra, Pottozky Andor 
Girinciiői Erdőhorvátiba Hám B-dog 
Ujc mnálosról Tisza uo ra, Nyulasi 
Karoly. N zgykáztuérrő Koaérvwgásr* 
Guceó Frigyes Kosárvágasró. N igy- 
Kúziu ra.

Természetes do’og, hogy temér
dek vo na még u teendő, rengeteg 
sok bajt kellene orvosolni, rengeteg 
sok p*nas*o i segit-u», dn azt gon
doljuk, I ogy minden higgadtan gon
dolkozó ember be fogja láti i azt, 
hogy azon az iszonyú pusztuláson 
amit a régi rendszer reánk hozott, 
emberi erővel mároUio'uapra segí
teni nem lehet. Ha tehát látjuk, a 
vezetőség részéről a teljes jósáénd í 
kot és agilitást, viszout a magú ik 
részéről is ünur«lomra és türdemr** 
vau szükség.

Alhírek,
pletykák, rémitések,

(—se) Emléke, Üm< ! Volt 
amikor ilj'f.jta hir«-U s.áildogálták 
h kávéüzak m rvrínyHsit.lai kiiril1 

j (ig a város boulov.rdjaiu ; „Az oro- 
í azok (J0.000 emberünket e'foglák !“
I b uswilov áttörte b frontunkat!11 
ÓUogvárt kiüiiteUék!" A u.’inet 
! In dsereg K ima eött mogeen. miattit !' 
jsib. E.ek a birek terjesztésük idején 
U11U volta ig.aak, az asoubau igaz, 
íiogy t» rj.»*i6it bbr.üuuol fenyeget
ték meg. H a most elgondoljak » há
borús kudarcokat Urjt-Sttő egyének 

börtönt semmiesetre sem érdemel
tél, tatig, mert hisz csak a mi itariz- 
tnusuak ártottak. Most már belátjuk, 
hogy akár áttört Brusszilov, akár 
nem, ami sorsunkon igen kevéssé 
változtatott. A sok-sok f'nyes gyű 
„elem sem jelent végeredményben 
semmit, mert mi az embermészárlás- 
bán arövidebbet hústuk s legyőztek 
bennünket-.

A ki tehát a háború folyamán 
rossz bírt terjesztett, az lehetett 
pesszimista, az lehetett gyenge id'g- 
zetü ember, az lehetett a bekövet
kezett jövő prófétája, de semmiféle 
Oüucselekmóuyt nem követett el.

Érdekes, begy az a vészhiroket 
terjesztő matadorok, a iudböröa hősük, 
megint akcióba léptek és a legva
dabb p’elykákkai árasztják el társa
dalmunkat, Hogy néhány iaelitővei 
szolgálóink, « műit héteu azzal ked
veskedtek a jó urak, hogy a csehek 
Kassán vannak. Újabb hír: paraszt- 
forradalom k szü a ta vakban. Lég 
ujnbb : 5 - n  forr-, da’om lesz, 8zetué 
i ú  hír; Károlyi kmondott. id gbor- 
zoogiló je eutŐségü : 2 vaggou meg
fagyott katonai hozlak az o.asz 
ürömről és itt fogjak Önét aguosz 
k.alui.

M* igen uehéa időnet é üuk. A 
lorléufcU iu óra mutat* j* hatalmasan 
előrerohant. Az ország létéről van 
szó. Egy régi bűnös világ romjai*) 
megkezdtük az építkezést. Az újszü
lött népköztársaságot szo ju s  gon
doztat még a szellőtől is óvjuk, 
hogy az életnek megtartsuk, mert 
nélküle a mi ól-, tünk sem ér semmit. 
És ilyenkor lelketlen alakok részben 
gyávaságból, ré»zbeu losszakaraibói 
vészhirskkol akarjak megmételyezni 
a társadalom rendületlen bizalmat 
és élniakarását.

Jegyezzük meg, hogy a ki tua 
rémhíreket terjeszt, aki a kozöosé- 
gel hazug kitalálásokkal ugat,*, az 
a nép ellensége, az a közrend ve
szélyeztelőj-*, az [‘elforgatást, anar
chiát és nem rendet akar. Hát még 
rémhírekre is szükség vau ? Nem 
elég hátborzongatók, nem eiég s«i- 
vetülők, az u.súg tudósításai, amelyek 
fajdalom igazak. Nem óiitísi lelki- 
erőre van u szüks gü tb, hogy eivi 
Stíljük a ma nehéz a aku'áKait és 
hogy a reményből egy szitrányii 
őrizzünk meg? Még lie'yi lördöfőkre 
is szükség vau?

Legyünk erősek po'gárttírsakl 
Ne ü!jüok f̂ jl miüdduféle vad hírnek,

hanem oyomo*7uk ki a r.'roh:nk  
ková080lóit, kira-suh ki a forrást 
óh tőgyük h holet!er»né a hősüket. 
N m n régi módd-1. No börtönné fu. 
uyegosdiuk. -n i -l lu tókounyabh  
orvo^sz*r K és ‘'Z a 1 iPoázv. Mi  ̂
magunk rész'ről tudni fogjuk * kö- 
telessógiinkot és a hír ;.s oml)1 reket e 
iiipln sábjai i hirh d'ó tesszük. Bún-
t ítésutí \ ológ lesz, mert a jövőre
leli tor e.mé t. ss'.U ő t l

ileo. 7.
A Karoly i párt, »L! u1 ‘̂ üh'séről

alábbi távir-tokka! üdvözölt'* Gr.
lvároy Mihá v ruinifczt* roicököt és
az Országos Károlyi pártot.
Károlyi Mihály miniszterelnök úrnak 

Budapest.
Az alakuló Károlyi pért mai 

nagy gyüllése őszinte tisztelettel 
üdvözli Mii-iizterolnök urat és tán 
torithatat’an ragaszkodásáról biz
tosítja.

Sátoraljaújhelyi Károlyi pért,

Országos Károlyi Párt
Buda fest.

M.'i nagy gyűlésünk h.'áro'.a- 
tóból kifolyó’ag r mdilhet'tn p rt 
hűséggel üdvözöijük.

Sátoraljaújhelyi Károlyi p rt.

Károlyi Mihály, a pírt, üdvözle
tét alábbi táviratban köszönte meg.

Sátoraljaújhelyi Károlyi part. 
Üdvözbtűket hálásan köszönöm.

Károlyi.

Hazatérő
h ő se in k ért!

• «
Köszönet és kérelem!

A midőn „íz átvonuló katonákat 
fogadó bizottság'* nevében ismétlem 
legmelegebb há ónkat, újra foidu’ok 
Sátora jauihely város és eg's». Zemp
lén in^gye közönségéhez és kérve 
kérem actiook további támogatásál !

Tegrape őtl 1350 — tegu^p G80 
katQuát láttunk el étellel) pár korty 
meleg borlevőssel, kenyérről, dohány
nyal és napról n pr ' vár.uk szegény 
llőseinktt az UurajuKÍ határró'. 2—3 
heti utazás után Atfázva, kifosztv-*, 
testben-lélekben megtörve!

Ezektől sajnáluáíik azt amit rn g- 
adui tudunk ?

A gazdiktól kérünk lisztet, lllist, 
burgonyát.

A gazdasszonyoktól kouyrrot, 
tejet, túrót, szalonát.

A szőlőtulajdonosoktól életC n* 
tartó bort.

A bankoktól, rénzvény tu ajdo • 
uosoktól gyárosoktól, kereskedőktől 
pénzt,

A napszánososoktói ogy pár 
fillért és hozzátok is fordu'uuk i!ju- 
ság I gyerekek ! segítselek uekür k 
ti is !

Kórj'Hek meg szüléiteket, hogy 
a karaooDyra szánt ajdrd kból — 
adjanak nektek előre egy kis részt 
e cí'ra.
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El* csak látnátok szegény éli&s 
katonáink beesett szemeiben a hála 
érzés folviHanísát, tudó n mind* n 
legünzőbb leghidegebb jégkáré;; fel- 
ovadna a szivetekben és sohso felejt 
kötnétek- el a szép magyar .szavakat 
amelyeket újra és újra haltunk,

„nagyon szépen megköszönjük 
és Isten fizesse neg |“

a fogadd bizottság nevében 
Széchenyi I Volkcnstcin Grófné.

. __Fel8"»n(imi(irov8Xávi H írla p Szombat, december 7.

A kormány
az é l e l mi s z e r e k  árát 

l e s zá l l  itja.
Az árkülönbözetet a kormány fizeti.

A népkoim í y <<gy .Z4I1.011 ak 
oiót keddit ,  hogy u hatot'r. cS• h - 
zatérők itthon h lehetőség szeri i 
o'etóbb éle*micikkék hoz jussanak. 
Arra niucs idő, hogy bevárják, tmig 
mz elsőrendű óle'miszerek ára ömu < 
gátul lejebb száll, szükségesnek tartja 
tehát a kormány, hogy maga gon 
doskodjék, o cső élelruhzvrek sz^toot 
tásáió . Az akció lényege az, bog) 
mz elsőrendű óleímicHkek árát a kor
mány a mai árnál.jóval alacsonyab
ban szabja meg és a mostani ár ét- 
az uj ár közötti küíöubözttet tgye 
,őre a kinc-tár fedezi. Eízei az el- 
járassal elem azt, hogy a legszélesebb 
néprétegfck olcson jutnak élehuicik 
kekhez s igy a 11 <>pi megélhetésük 
biztosítva V«i).

Az akciót az O.szágos Közélel
mezési Hivatal utján intézik, Arrd 
van szó, hogy a liszt, burgonya és 
hu3 árát állapítják m g lehetőség 
szerint a ac onyubb árban. Azok a 
vá lalato , Csoportok és teli p 'V, ame- 

ek rddig közvetlen .is Hol látásban 
részesültek, uovember 15-től kezdve 
ugyauo'yau kedvezmény s árban 
kapják a kormánytól a lisztet, mint 
az állami tisztviselők b szerzési c o 
porijai. Ezenkívül gondoskodás tor 
t-üt arról, hogy a szegényebb nép 
tömegek is olcsó tiszthez, Lurgonyá 
hoz és l udioz jinsatia’ . A városok 
lakosságát minden körű menyek kö
zött el akarj* látói a u pkormínv 
ezekkel az olcsóbb ehőreudű élelmi 
cikkekkel. Gondos odás tőrt nik ar
ról, hogy az o'csóbb I üst, amelynek 
ár* a mainál szumbetüuőáii alacso
nyabb lefez, föltétlenül im gkapják 
azok, akis rászól u'nak. E*y« dű! az 

éoic8 > husAkciára hsr.ainc mi l: > ko
ronát irányozott eiő a népkormány. 
Ebből az összegből C.dezik az árkü 
löubözet utjáu fö.m rü ő költségeket.

— doo. 7.
Életbelép az uj sajtótörvény. Csü

törlők reggel élttbe épteltok a* uj 
sajtó törvényi, amelyet a szórd* esti 
miniszUrtanác-ou az igazságügytől 
niszt>r terjesztett elő. Az uj s»jto 
törvény telj s szövői s ’ge a köv.l- 
kozö: 1918. évi uéptörvény a '‘ajtó 
tzabadságról : 1. Gór do'atsit psjtn 
utján miodc-nki szabadon köio heti, 
terjesztheti.2 E Ő-.o viasgá'atuaknii cs 
helye. Sajtóterméket e up úr I irin 
Ítélet alapján leint lefoglalni. A s«*j 
tótermékek utcán va'ó t‘ rjesztéxohe* 
nem kell hatósápi eogoddy. A lap 
biztosítók eltörő t űnek. .3 S ’jtó ut 
ján elkövetett bűretelekmény ese 
tén m feloő'Ség fokozatosan terhei 
a szerzőt és a kitd>N 4, A néptör 
vénynek ezek a rés ütközései, ame
ly akiiek a végrehajtásához további 
>“té>sked4B nem ke l! ,é le tbe lépő .* .

I

HÍREK.
Ébredj m ag y a r!

(fi) „Furr a világ bu< harapja" 
mondja a költő s mi reszkető iéek. 
kel várjuk uapról-uapr* sz újabb, 
az egyre lesujtóbb esőm dny ek<d.

Oyan e» a nemzet, minta ma
gános tölgy a sivatagban, melyet a 
;*gy világtáj ruiudea vihara t^pdes, 
minden vi láma osapdos. Ni c* ne

dv e nagy vi ág| k Uak h tiki I)
, •>*:» seho'i : ircsegy rokon uép, roeiy 
részvétül got do'na ránk, mely fel 

I la.du'nu a mi f*jd*munkrv. Egye 
dUi, elhagyatottan, elfojtott jajtalau
kes rvvel, korom ü' t éjjelen hiába 
•vém'eiüuk «-gy rem én y suárt.  Nagy 
I- Ke e ;-ruyHk vj ío -ó szelünkkel, lo 
•ogó tUucsóvskkal köze edutk felóuk.

A mohi puszta minden gyásza, Mo 
h csnak mii d-n uralma, Vi ágos 
miudeu gyhlaíala, mi ahhoz képest 
amit a világ bo siusiomjas halálos 
gy ti öíete késiit miueküuk?! 8 
ueiu látunk semmit, mi nem ha uuk 
Mini.it, iitm é raünk semmit, de utm 
N cselek szűk semmit, ráhagyjuk 
istenre, hogy tegyen veiüuk amit. 
-kari A tvii pedig teszünk, »i nyo 
mornít villongás, í-pró cdkmökka 
való vesíődós akkor, a mikor ég a 
öáz lelettüuk, a mii>orpu ztánliOu az 
öl en, mely ezeréves lélünk fajának 
gyökerére vetette fejszéjét.

lii ot.yos hitváoyság kétségbe 
ejtő lélkülete ejtett rabságába miu- 
ket, kezdjük reste'ui, hogy magya
rok vbg;Uik, szógye ni e nemzetei, 
mVynek vezérei ur i voltak a go
noszak ; színeinket megtaposni, a 
melyek e föld magyarsAgát, a nem 
Ut özeüvt dé&ekke*, de diosőséggei 
is tde mu'lját, s önálló létét hirdet
nék a jövőnek K

Mig fojtogatnak orgyi.kos ke
zek, !»'»»» tmésatjük
a agunkat, vajjou milyen 

rohadjunk a legeiül jaró 
elé, hogy kiégett szívvel ós sorvadó 
LtsUtíl mi iegyüük az elsők — a 
surtehuüásban, a pu3zlu'ásl*an.

Ttölünket síakgitljak a csehek, 
.z oláh, a ríc a nyal unkr* fiit, s 
mi öüftledten, a befejezett háború 
uIstának kéj^s in*m<rában enged 

jUk a nemzet testét izekre szaggatni; 
Nem mozdulnak tettre » karok, bő 
; u tan az agy ueiu tervei, nem gon- 
dolKozik, pedig ut már az uto.su 

n>, a mikor mar koug a vészharang 
rte a haza földén s a jajkiaitás 

„irama szád a Kárpátoktól le az Al- 
duuiiig ?

Ébredj mugy.r, diím.ö d ki s.a 
ruedből » mérgeaő almai, állj talpra, 
lia tíllia j.) ott mind .oki a v ilngou, 
agymagad, ősi érával, nagy jövendő 
sie.it bitivé1, örök nagy hivatás fal- 

s gondost.val kaíj bitokra sziir- 
feuevadj*iv«l.

iramban 
u t mzetek

—  A rumkiosztás megkezdődik. A
po'gári lakosság részére érkezett 40 
’ju rum kiosztás*, 1Ő italmérő bolyén 
a közélehneíÚM ügyosztály és a N'-in

ti Tanáos kiküldött tagjainak el
lenőrzése ra él lett, hétfőn, kiddni, 
szórd in fog végberaeuni. A roud-il- 
kozősre álló készlethez képest, egyeu 
őre mind n eur’ediagra 8 d-oiiter 

ram jut A rum ára literenként 13 
Korona,

—  Ruhát a hazatérő katonáknak
újabban ajái.d *l ózlak Fii d uun Fé
rőre l felő'tŐt, 1 zakót, 1 nadrágot, 
3 tólikabálot, 1 inget, 2 a sóutidrá- 
gol, 1 tnelléuyt, 1 ragláukabátot. 1 
öltönyt, Waller József 2 ing, 2 a’só- 
uadrag, 2 öltöny, 1 pár cipő; Sohi • 
iei Kálmán 1 öltöny ; Gr. Síéchéuyi 
Woikousteiu 1 tólikabátj Dr. Haas 
litrtaiau l öltöny, 2 pár cipő, l mg.

— A rendőrkapitány jelentése sze- 
riut november havaban lopás bün
tette 19, lopás vétsége 13, egyéb 
bűneset vagy vétség 20 esetben fúr 
du t eiő. Kiliágási iktatóba beérne- 
zeli összesen 37 feljelentés, ebből 
mi drágítás 3. Kihágási pénzbünteté
sek eziméu befolyt 28639 K. 53 li*.ór 
Tüzeset e ő nem fordult; kozmáidéi 
akMÜaiyok nem voltak; az egy esd- 
itlea mtUüdése ellen kifogás fel ueiu 
merült. A közbiztonság és köziond 
megóvása Cdljából, a megcsappant 
rendóriegéuység K iegészitésére auem 
zeti tanács 10 főnyi nemzetőrséget 
boosájtott rendelkezésre, akik a ren
dőrséggel karöltve működnek.

—  Az álradikálii. A „Közmüve- 
.odés“ legutóbbi száiuábau a követ 
kezüket Írja : Lapunk olvasói m 
udnak arró', hogy folyóiratu ik jg- 

mditásakor, raii.or az e'S) szamot 
utjara boosátotiux, egy cikk miatt, 
íuely h szabad kUiatas nyomán a 
tudományos megállapítások igaisá 
gaból vette anyagát, mindjárt, iu 
d xre kerü tünk a a tudományos fel
fogás szabadsagának cenzorai, nagy- 
luialmasságai köréből olyan hangok 
törlek ki fenyegetően a melyek,
gyeues*. n a folyóirat

mertny ti bajuk
istenei., kívül senki rajt#il nein segít 

Ébredj ra»gy»rl

— Uj kö.'gazgatasl gyakornok. A
v írrae g je  kormány bi«tus« U pp» u '' 
■át lü«ig»«g»U»i gyakoruokká kinő
ve, t .  és h sIro» | *I»U s.o 'gabiro.
liivstalhoz o s íto lta  bt>.

— A sárospataki fószolgabiró sza
badságon. Bajira Andor a sárospataki 
lárá, lőssolgabirája saab.d ágra meiit 
A szabadság idő  lart.iua alatt a hi
vatal vezetését Jfeney István lb. fo 
szo'gabirő látja oi.

fenmua
rádiósával voltakönszefűggésbeu. Must 
pidig beszé jünk világosán. Az emli 
ut t  cink bzerzöju Lomján K ek vo.t. 
A cikkből kiár*tdt sztlltai auuyir. 
tetszett a püspöki karnak, hogy egy
szerűim bojkott alá helyezték az új
ságot és a tanítói tarnak tiüó reu- 
dotetol bd'ak ki * !ap rendelése irá
nyába Ezt csak azért irtuk meg, 
mert akaduak emberük, kik a rniu 
dig szabadgondolkozó vezéregyéni
séget sárral dobálják és radikalizmusát 
aetsógbü vonjak. A tettek azoubAü 
teljesen hatályta'anitjak a szemé- 
tycsktd ’S céljait szolgáló vádakat.

— Kik adakoztak a Nemzeti Ta
nácsnak ? Osztrak-Magyar B*uk fiók
ja 8000, Wa.d Izrael 1000. Ku.cjos 
sy PeU-r 600, Eugei S.unuel (II.)- 
Földes Ferenc 300-300, Blumenfe.d 
E.nánujl, Dr. Liohtensteiu Jenő (El.), 
200—2o0, Dr. Liszy ViRtur 137 50, 
Dr. G *rai Áriáin 100, Kertész Ödön 
50, összesen 10787*60. E őző sza* 
iuu tkbau kimutatva 88300 80, eddig 
befo'-yt összesen 98148 30.

—  Tovább is érvényben marad az 
alkoholitalom A kormauybiztos-főis 
ptu a szeszes italok ki'solgállatás* 
tárgyában akkép rendelkezett, hogy 
a szeszes italoknak (oor, sör, és min
dennemű pálinka) kimérésére és ki 
szolgáltatására vonatkozó zárlat é; 
tila'om továbbra is érvényben marad,

— A cipökiosztásról. A népjóléti 
ügyosztály eaentul hétfőn és csütör
tökön cipőt, kedden és pénteken bőr- 
anyagot utal az arra feltétlenül rá- 
stoiu'Ukuak. A cipésziparosokkal a 
cipők készítési árára vonatkozólag 
megállapodás jött létre, e szerint a 
jövőben a hatóság áltat kiutalt bőr
anyagot az alábbi árakon tartoznak 
fe'do'gozni: 1. fedőitek cipőjének 
készítési éra bŐrauyagnélkül 143 kor.
2. Gyermek cipők (24 — 30) sz. készi- 
téhi ára bőrattyagnélkül 80 kor. 60 
Ml. 3. Gyermek cipők 8L—34 ss. 
készítési ára bŐranyagnélkül ll>4 kor. 
Fejelésért a cipő készítési árának 
fele fizetendő. Tálalásért a követ
kező árak számíthatók: 1. Férfi oi« 
pői ta'palása sarokkal együtt 20 kor,
2. Női cipők ta palás* sarokkal együtt 
17 Eor. 3. Gyérnek cipők talpalása 
sarokkal együtt 14 kor. Cipőutalváuy- 
ért., vagy anyagutaiványért csak aa 
jelentkezzék akiuek arra nélkülöz
hetetlen szüksége van, mert a késs 
let oly ciekély, hogy abból a leg
nagyobb szükségben levőket is osak 
uagy nehéz-lég árán lehet ellátui.

—  A cukorszállitás ideiglenes szü
netelése. A cukorgyárak értesülésünk 
szerint ideiglenesen beszüntetik a 
cukorszállitásokat. Még ott is, ahol 
* vonalak teljes mértékben nincse
nek túlterhelve s a cukor szállítható 
volna i», a gyárak vimatartják a 
készletet, mert a legutóbbi időben 
a vaggouok teljesöa kifosztva érkez
tek rendeltetési helyükre. Mindaddig 
tehát, mig a forgalmi viszonyok nem 
javu nak, a oukorszábitások szüne
telnek.

— Az egyenlőségről, ily cím alatt
egy füzet jutóul meg Liebermanu S. 
Sándor tolUbób A forradalom nagy 
vívmányáról elmélkedik és célja zs, 
hogy ezzel is a uép okulását s er- 
Kö ősi jellemének fejlesztését előse
gítse. Tárgyához képest foglalkozik 
a köztársaság jelentőségével, a de
mokratikus reformokkal a progresz* 
szív adóztatással, az iskolaügygyel. 
A füzet végóu az auarchia nemzet- 
bom'asztó tényét fejtegeti. At egész 
tbűvüi) lelkes hang vonul végig és 
a forradalmi eszméket nagy buzga
lommal fejteg* ti a tzerző. A stílus 
némi inegÜésülésével a füzet oéljá- 
u k megfelelbet. A füztt ára 1 ko
rona h luegicudelhető a szersőuéi 
Sárospatakot’.

—  A rokkantak i» kapnak ruhát.
Az Országos H-digondozó Hivatal 
élőt ■ rjesztésúre ahadügyminiszteriu*ii 
elreudelte, hogy a leszerelő kalonák- 

I nak nihival való ellátása során a 
rokkant katouák részéről való igény 
bejelentéseket is figyelembe kell ven
ni. A* Országos Hadigondozó Hiva
tal intézeteiben elhelyezett rokkan
tak a Hadigoudozó Hivatal utján fog
nak megfelelő mennyiségű ruhát, fe* 
h 'mamit kapni. Csak azok kapnak 
azonban ruhát, akik egyáltalában 
nein rend dketuek polgári mházattal.

— Bizalmatlansági indítvány a 
kamara vezetősége ellen. A kereske
dő mi és iparkamara elnökségéhez 
teguap tiz beltag aláírásával bital- 
<uuUausági iudilváuyt nyújtottak be 
Sípos A. Gyu’a eluük és Sípos Ala
dár dr. titkár ellen, melynek tárgya
lására 8 napon belül megtartandó 
rendkivü i közgyűlés összehívását ké
rik. Az indítvány indokait a közgyű
lésen fogják előterjeszteni. Az aláu  
rók között a kamara két aleluöke is 
szerepei. '

/ /
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-  k i  átvonuld kttonák közfitt nek Tésstuleves, krurapiilevev, ká- 
klSSZtOtt élelem. A polgárság nemes posilo. koniíerv, fekete kávé, kenyér,KIQVZIUll •IWÜW. «  -------  r ---  ' . .
áldoittkésMÓgébŐI ÖH8»e«dott élelmi dohány. 2. 13 lis*t 670 embernek

. . .  . »  • .  I I  O  # I. _ I .. _ . .  I . .  A "  L . i . m n ' l l n u i i ü  I r u n i  / í r..erek, it.lok, hogy rendeltetési cél 
. . tuku.k megfelelően, — » h».»téré 
katonák ktliött -  oe.totuk s.éjjel 
H l H  alábbi kimutatás ékesen biso- 
nyitja: Nov. 13. Délelőtt 300 em
bernek doliáuy, kenyér, alma. 14. 
Délután 360 embernek gulyás, ke
nyér, doliáuy, virág. Este 25 ember
nek meleg bor, 15. Délután 130 em
bernek gulyás, kenyér, dohány, vi
rág. Este 950 embernek meleg íbór, 
kenyér, djhány. 16 D -lelőtt 300 em
bernek kápossta disanőhussal, kenyér 
dohány, virág, Délután 930 [ember
nek kápo.ataleves disanőhussal, ke
nyér dohány, 45 tisalnek bor, vágott 
hús, saalona, pogácsa, alma. 17. Mera 
volt. 18. Heggel 300 embernek leves, 
kenyér, dohány, lö. *0 embernek 
gulyásleves, kenyér bor. 20. 150 éra 
bernek káposita, kenyér, dohány, 
meleg bor. 21. Este 240 embernek 
gulyás, kápostla, kenyér, dohány. 
22. 60 embernek Uulyas, kenyér, do
hány. 23. 12 tiszt és 150 embernek 
Ssékely gulyás, kenyér, dohány, 
alma, virág. 23 Este 32 embernek 
gu'yás, kenyér, dohány. 24. 40 em
bernek gu yás, kenyér, dohány. 2o. 
260 embernek Tésataleve . kenyér, 
dohány. 26. Délelőtt 28 tisat 350 éra 
bernek Meleg bor, lései., saalona, 
kenyér, dohány. 26 300 embernek 
tésatalev.s, kenyér. 26. 400 embernek 
tésataleve., kenyér. 27. 300 ember
nek gulyás, káposala, ke.-yvr, dohány. 
28. 450 embernek lésataleves, gulyás, 
kápoBtta, kenyér, dohány. 20. 180 
embernek, kápossta, kona.rv, kenyér. 
30. 200 embernek T.sataleves, ká 
posata, kenyér. Dee. 1. 1*20 ernber-

Seékelygu’yás, krurap'iieves, kenyér, 
dohány, dissuóhus, kalács, pogácsa, 
melegbor, cigaretta. 3. 1200 erabt r 
uek leves, gulyás, kenyér, dohány, 
stb. 4. 1500 embernek leves, gulyás 
kenyér, doh íny, stb. stb.

—  A katonatisztek uj rendfokoza 
ta A hadügyminiszter körrendelet
ben állapította meg a katonatisalek 
reudfokoaatát. A rendelet aa ezrede
sen fellii rangokat egyssertbiti, 
amennyiben c.ak tábornok, altábor
nagy és tábornsgy rendfokozatok 
maradnak meg (V., 1V., éa 111. fize
tési rangosatály.) A gyalogsági, il 
lelve lovassági tábornokok, veaérez 
redesek és az eleő rangosalályba so
rolt tábornagyok reudfokoaata meg
szűnik, de régi rendfokozati jelvé
nyüket ad periousra használhatják. 
A zászlósi rendfokozat szintén meg
szűnik és a mostani zásalősokat ja
nit ír elsejével alhadnagyokká (XII. 
fizetési rangosatály) nevezi ki a bed- 
ügyminiaater, A tuegsaő itásoknál és 
az iráehe.i hivatalos érintkezéseknél 
a tisztekkel szemben egy« dili a rend 
fokozat óe Uram ! — vagy a >zo gi- 
[ati állás és Urarai kiléteteket kell 
lusinálui.

— Be kell szolgáltatni a katonai 
fegyvereket es a felszerelési tárgya
sat. 11a a polgáron ster haton értel
mű fe.hívásának december 10-ig kellő 
ertdmsnye nem iesz ú,y a I gyve
rőket és a katonai felszerelési tár
gyakat házkutatás utjáu fogjak ősz 
szeszadni.

A R N H E I M ^ S f -
_ _ ár ■_9  — — m i.

F elelős saerk esa to : Lnndeaininii Miki a. 
S aerkesa tö : György Lijoa.

HfiNTCTokránv k i- v a g y  b u to ro za tla n  azonpénzszekreny nali beköitözködésre
tűnő á lla p o tb a n  kerestetik .
t llz  és betörés- Cim a kiadóhivatalban.

mentes 4 és feles ®
eladó. o o o o o  o o o o o

Elköltözés
fo lytá n  k ü lö n fé le  bútor 
és d ís zn ö v é n y  eladó.

Cim a kiadóhivatalban.
O O O O O  o o o o o

Viszkctegscget, Sömörl, Riiht
a leggyorsabban elm ulasztja a dr. 
FLESCH-féle oredeti, törvényesen 
védett

S k a b o fo rm -k e n ö cs .
Nincs szaga, nem piszkif. Mindig 
eredeti pecsétes Fleseb-félét kérjünk 

l ’róbutéfffly . . .  4 kor.

jYlakulatura-papir
könyvnyomdánkban kapható. 

m -—

Nagy .. 
Családi  adag - ko t .

Sátoraljaújhely és vidéke részére fő
ra k tá r : Kátlár Gyula gy ágy szertárak nn 
Sátorai juuj boly bon, — V ételnél: a 
SKABÓFORM védjegyre ügyeljünk.

,1
Landesmann N. és T á rs i
=  könyvnyomdája és papirkereskedése == i
SÁ TO R A LJA Ú JH ELY , ICflZIHCZY-BTCfl S. SZ. f

|
r )

Levélpapírok, számlák, fal
ragaszok, meghívók, név
jegyek és egyébb nyomdai
munkák a legpontosabban

készíttetnek.

„ Fetoömagyarorszögi Hírlap" kiadóhivatala.
t e l e f o n szAm 10 Hirdetések felvétetnek. t e l e f o n s z A m  i o  ítl

Nyomatott Landesmann Miksa és T ársa könyvnyomdájában Sátoraljaújhely.
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