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Lelkiismereti szabadság, gon
dolatszabadság, sajtószabadság.

( /J .)  Hogy ez a három telje
sen égj ilvé tartozik és egymástól 
elválaszthatatlan, az minden gon
dolkodó ember előtt evidens. Az 
első legbelsőbb énünk öntevé
kenységének, hitének, érzéseink 
felett uralkodó meggyőződés^ inek 
szabadságát, a másik az elmében 
felvillanó eszmék, kialakuló gon
dolat világunk szabadságát, a har
madik érzéseink, meggyőződése
ink, eszméink, gondolataink írás
beli kilejezésének jogát, korláto- 
atlan szabadságát jelenti, már a 

mennyiben ez a szabadság mások, 
embertársaink, a köz életének 
veszélyeztetésévet nem járnak. 
Egyetemes emberi jogok és sza
badságok ezek, a melyeknek kor
látozása, elfojtása vagy épen eltip- 
rása mindenkor a legnagyobb ve
szedelmek csiráit hordta magában. 
Az emberiség, a nép»k, társadal
mak életének legszomorubb kor
szakát jelenti ezen jogok és sza
badságok békóba verése, és a 
szellemélet diadalát nagyhatalmas 
erők evolúcióját azoknak korláto 
zatlan érvényesülése.

Az Európán végig robogó for- 
rad lom dicsőséges eredménye, 
hogy a lelkiismereti gondolat- és 
s tjtó:-.abadság bilincsei széttörve 
lehulltak s ezzel a szellemtevé
kenység, az emberi társadalmak
ban rejlői immanens erők kifejlé 
sének, hatalmas tevékenységének 
beláthatatlan perspektívája nyílt

meg, a mely az emberi haladás 
páratlan és ismeretlen arányait 
mutatja fürkésző tekintetünknek. 
Ezen jogok és szabadságok vé
delme, mentése, megtartása és 
biztosítása egyetemiig mindenki 
számára az államéle. legfőbb kül
sőségei közé tartozik, mert a kli 
lönböző meggyőződések, a szaba
don nyi atkozó életirányzatok, az 
élet talájából előtörő elvek és a 
gondolkodó lélek mélyein termelt 
eszmék kölcsönhatásából, műkö
désének ösrzhangzatából formá
lódik ki a fejlődésnek ama folya
mata, a mely azután a legkülön
bözőbb érdekek, életszükségletek 
jogosult kielégítését biztosítja a 
társadalom összességének s az 
államélet egyetemének közérdekei 
állal megszabott keretek között.

Sajnos a nagy forradalomnak 
megvannak W-****
kiutetben természetesnek mond
ható és azért valamennyire meg
érthető vagy legalább magyaráz
ható szélsőségei, hiszen a szabad
jára bocsátott erők szinte termé 
szetszerüleg csapnak ki abból a 
mederből, a melyben a bennünk 
rejlő immanens törvényszerűség
nél fogva hatni—- haladni hivatva 
lennének. D ; ami ép oly termé
szetes és szükségszetű, hogy meg
keressük mielőbb a lehetőségeket 
a kicsapó árnak medrébe való 
visszaterelésére.

így vagyunk a gondolat és

sajtószabadsággal is. A  mikor en
nek teljes győzelmét proklamál- 
tuk s evvel egyidőben nagy po
litikai, eddig elfojtott erők érvé
nyesültek, amikor a felszínre 
kerülő erők, politikai irányzatok 
magukkal ragadták azokat, akik 
nek minden irány jó, csak diva
tos, csak uralkodó legyen, a kik 
szívesen felkapnak az uj áramla
tok hullámtarajára, hogy azt a lát
szatot keltsék, mintha ők kormá
nyoznák azokat, — láthattuk azon
nal a kivívott sajtószabadság torz- 
képeit is, amelyek szertelenséggel, 
gyűlölködéssel, vádaskodással tá
madnak ép azok ellen, a kik a 
társadalom, az államélet megúj
hodásának szükségességét, a nép
uralom jogait, a gondolat- és 
sajtószabadságot hirdették és kö
vetelték már akkor, a mikor még 

legkérhetetlen osztályuralom 
tartott bilincsekben minden sza
badságot. Ezek az újdonsült mii- 
fanatikusai a forradalomnak, akik 
kiszolgáltak minden kormányt, úgy 
a mint következett s a legklilön- 

-ásösőbb elvek köntöseiben figuráz
tak a politikai élet szinpadán: 
akrobaták módjára dobálóznak 
ma a sötét reakció, a vad impe
rialista vádló szavaival, a mikor 
valaki a magyar történelmi élet 
folyamatának folytonosságát, ön
nön maga magyar nemzeti mivol 
tát meg nem tagadja, sőt vallani, 
hirdetni meri és követeli ma is, 
hogy a mikor az egész világ a. 
legszélsőségesebb nacionalizmus
nak hódol: ne tagadjuk meg mi 
sem, hogy magyar nemzet va
gyunk, államunk nemzeti jellegét 
megóvnunk a legszentebb köte

lességünk. A tisztes meggyőződéit 
valódi terrorral akarják belefojtani 
az ember leikébe.

Ezeket a vadhajtásait a szólás 
és sajtószabadságnak majd csak 
letöri az idő, a hullámok vissza
térnek a mederbe, a melyet át- 
léptének s a raüforradalmirok 
kérészélete, is lejár, a. m itor Ottjd 
a tömegek is észreveszik, hogy a 
kendőzött arculat mögött kicsoda, 
micsoda rejtőzik.

Az igazi gondolat és sajtó 
szabadság pedig meghozza, meg
térn i a magyarnak azt, a mm 
ma szüksége v an ; az éleslátást, 
a törhetetlen elhatározást, a tét
iekre való készséget szabad és 
boldog jövendője számára.

A Nemzeti
Tanács gyűlése.

• •

Megállapították
*___&  h íis á rp t rn *

•  •

A városi őrség kérd*
Kedd ette két foutoa ügyet tár

gyalt a Nemzeti Tanács. A* egyik 
* kösélelmetés, * másik •  közbietou* 
ság ügyét ssoigált*.

A mészárosok és hentesek bevo
násával megállapították további in
tézkedésig * húsárakat. As ügy elő
adója Göndör Hermán városi ~állat
orvos volt, aki felhívta a N. T. figyel
mét a vágóhíd kiátó anomáliájára. 
Kifejtette, hogy asáital, hogy. elő* 
hűtője nincs a jégkamarának’ a hús

B eszé lg etés
Mr. Róbert Vochet francia újságíróval.

(a. á.) ~ Hálás volnék, ha győ
zelrnes nemzetének érzéseiről, gon
dolkodásától, politikájáról egyet mást 
elmondana. Igaz-e ai ,  hogy a győ
zelmes nyugati nem ietek naost egy 
csapásra imperia'isták lettek ?

•— Erről sió sincs. Frauciaorsiág 
soha se volt s nem is les* a®. Cle- 
mauceaut szeretik imperialistának 
feltüntetni, ő a*ouban legfeljebb erő- 
tea uaoioaális, de miodenek felett de
mokrata. A legdemokratább politi
kusa a világuak j az volt egész nagy 
szerű és viszontagságos pályáján 
keresztül; a® volt már akkor, amikor 
talán egyedül állott szélső d j mokra- 
tiimusával. Demokrata és naciouá- 
fis, mint egész közéletünk. A francia 
parlamenti pártok zöme erősen nera- 
*eti alapon áll s aat hiszem nem té
vedek, ha aat mondom, hogy nincs 
ember Franoiaországbau — bármely 
párthoz tartozzék is — aki elő sor
ban ne francia lenne. Nem hiszem, 
h°gy még a szélső szocialisták (Co

chin, Looguet, Btaoc) is hajlandók 
volnának aimmerwaldt prograramjuk 
zemzetközi vonatkozásait a Oloire 
rovására kidomborítani. Jellemző az 

hogy a royalisták (C >chi»), a kle
rikálisok (Rión, Barrés), a republiká
nus, radikális és szocialista unió 
(Millerand), a baloldali republikánu
sok (Dóesohanal), a baloldali radi
kálisok (Delcassó), a republikánus 
szocialisták, a radikális szocialisták 
(Cá'laux) mind — gyakran elueve- 
■ésük ellenére is — tisztán polgári 
pirtok.

Természetes, hogy a győzelem 
fokozta * győztes államok nemzeti 
őrségét. D i éu aat hiszem, hogy aa 
tiuük számára is ez a legnagyobb 
erkü'csi erő. Nem gondolok éo itt 
valami elzárkózó soviniirausra; ellen 
kozőleg egy nagyou ig megértő, sza
bad lvü és a népok békéjére törekvő 
nemzeti politikára. É< ilyen értelem 
ben nemzetközinek kell leuuie min
den okos embernek.

— Ezt a gondolatot én nem 
azonosítanám a pacifizmussal, mert 
„  utóbbi kapcsolatos a teljes lesze

reléssel, amit lehetetlennek tartok. 
Ha a hadseregben a fegyelem meg- 
bom'ik, az állam akarata végrehajt
hatatlan. És lehet-e oly állambaD 
katonai fegyelem, a melynek lelké
ben gyökeret vert aa aiitinailitariz- 
raus í

— Elismerem, hogy nagy erő 
rejlik az ioternacionaléban, Én mégse 
látom ma nagy eredmények lehető 
ségeit a világ szocialista szerveze
teinek az összefogásában; főt a 
győztes és legyőzött nemzetek közt 
ily szocialista szövetséget elképzelui 
is neltéz.

— Bár én is nenueti alapon ál
lok — mondtam éu •— örök hálára 
volnék valamennyi polgári párttal 
együtt kötelezve az Ioternacionalé 
iránt, ha országunk területi egysé- 
gét raogvéde’mexné.

— Ez igaz, De nem goudolja, 
hogy ea már szigorúan véve a nem- 
setköziség programmjáuak felfüg
gesztése, amire éppen a> előbb hi
vatkoztam ?

— Lehetséges. De ez talán mel
lékes. Úgy tudom Kautsohkyból

hogy a szooislista progtammok egyik 
jellegzetes és bö'os vonása, hogy 
amint az élet igényei saeriul alakul
tak ki, ások hatása alatt lényegbz. 
vágó módosulásokon mennek át.

— A bnlsevismust S hónapig 
tanulmányostsm Oroszországban. A 
szó jelentése szerint a követeléaek 
msx'mumát jelenti a minimálist* meri' 
sivikizmussal saembeu ; de lényegé
ben minden fennálló intézmény le
rombolása. Én semmi ideális rónáét 
nem tudtam benne felfedeani. Ennek

tannak olyan rajongói, akiket est- 
mék hevitenének, ninosenek. Én nem 
látok beooe egyebét, mint a lelkik 
és * wertheim-saekrények kifosztá
sát : rendszere a fosatogatásnak (pi- 
lage organisé). Egyébként most je
lenik meg erről szótő terjedelmes 
munkám a párizi könyvpiacon; Ott 
esen állításaimat bőséges adatokkal 
támogatom, Örülni fogók, ha majd. 
egy példányával rnegajándékoahatom

— Ha * boleavismu* felüti a 
fejét egy országban, annak aorta 
kookára van téve. Oroisorseágban 
már bukóiéiban van es as átkot po-

Lapunk mai wóma 4 oldal.
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kooaanáMsa n io te  lehetetlen is a 
lakosiig friss btishos nea juthat. A 
ktiiegisuigttgyi állapotok minden 
kritikán aluliak ás as új vágóhíd 
felépítése többi el nem adósható, 
amelyre fedesetUI ssolgál as as évi 
80—36.000 korona vágóhídi jövede
lem, amelyet a törvény sserint más 
célra felhassoálni nem lehet. As ál
latorvos előadását helyesléssel tudó- 
másul vette a N. T. és aa új vágó
híd felépítésének Ügyét magáévá 
tette. Eiután a hú tárak a követke- 
sőképen állapíttattak meg : Marhahús 
kilója 1050 (Itt váltósáé síért nem 
történhetelt, mert a megtartott váaá 
ron áresés nem volt lapasstalható.) 
Borjúhús: 13 korona. Sertéihús: 14 
korona: Ssalouna 36 korona és seir 
30 korona. Etbatáicita még a Nem-

Köztudomású, hogy hazánk 
legtermőbb vidékét ellenség tartja 
megszállva és hogy az ott ter
melt kenyérmagvakat nem sike
rült az ellenséges megszállás előtt 
biztonságba helyezni.

Ez a szomorú körülmény, más 
részt az előző kormányok kevés 
gyakorlati ekékkel rendelkező 
élelmezési r rdeletei, a jövendő 

5nap iab:-jn k-izéiéimezest nem 
iyon t ózf -tinUnek festik.

-Atcr örvnifgtattoztásra 
j . iw, hogy az aratásig 
>za'-:ot rázkédtatás nél- 

júsaö'*.
A vármegye kormánybiztosa 

számolva avval a nehézségekkel 
a  mely az ellátatlanok élelmezé
sével jár, alábbi rendeletével en
gedélyezte a még hátralevő idő
szakra a  tejadag szerinti mennyi
ségben való terménybevásárlást. 
Mindenki vásárolhat az új élel
mezési időszakig terjedő 7 hő

sed Tsnáos, hogy idogennek vásár
lási joga a vásárokon cz-h J. o- 41 
órától lobot, hogy így * helyi pi«o 
igényei bisf ősit hatók legyeuck.

A másik fontos ügy » városi 
őrség It'rdése vol*. Mód kinálkoiik 
arra, hogy as eddig a határnál mű
ködő halárrendőrök uáluok telje
sítsenek őrségi siolgálatot, amiáital 
a ueraaetőrség feleslegessé válna, 
melynek költségeit a N: T. c<tk igen 
nagy nehézségekkel tudja biztosí
tani, E kérdésben uagy vita indult 
meg, végül Csula Károly indítványa 
alapján a N. T. érintkezésbe lép a 
a Munkás Tanáoosal, hogy e uagy- 
fonto8ságú kérdést együttesen oldja 
meg. Más tárgy nem lévén, Domjáu 
Elek eluök a gyűlést bezárta.

napra terményt, 100 holdon alóli 
gazdaságban.

A becsületes bevásárlás fon
tosságát nem lehet eléggé hang
súlyoznunk. Nem is igyekszünk 
megtoldani a kormánybiztos hir- 
detményétfigyelmeztetésekkel csu
pán minden szavát mint követen
dőt, megszívlelendőt ajánljuk az 
érdekeltek figyelmébe.

A hirdetmény a következő:
Zemplénvármegye ellátatlan la

kosságának megengedem, hogy 1016 
január 1 tői kezdődőleg az ellátási 
éviről még hátralévő ’i  hónapra 
saját ellátására mindeoki közvetlenül 
besierezhesse z fejadagnak megfelelő 
mennyiségű terményt. Ezt aa enge
délyt azonban a következő korláto
zásokhoz kötöm.

Terményt vásárolni csakis a vár
megye területén és csakis olyanok
nak lehet, akik az ellátatlanok név- 
jegyaékébe fel vanak véve. A vásár
lást csakis a kisebb te mi nőknél en-

gedéíyeaera, vagyis #*01041 akiknek 
100 kát, holdnál nem nagyobb a 
gazdaságuk. A nagyobb gazdaságok, 
továbbá aa összes malmok termény 
késxlete, i'Ietve annak feleslege a 
köaélelraeaési miniszter rendelkezés 
alatt áll, ások ellátásának biztosító 
sára, akik szükségletüket beszerezi i 
nem tudják. Eaekről a helyekről te 
hát terményeket kösvetleniil besst 
reani tilos.

A bevásárlási engedélyt valamint 
a ssállitásí igazolványt a községi elöl
járóság igazolványa alapján a járási 
főszolgabíró adja ki. A vásárlási en
gedély kiadásával egyidejűleg a fő
szolgabíró elrendeli, hogy az illető 
az ellátatlanok névjegyzékéből kitö- 
rüitessék I'yen igazolványt tehát csak 
akkor hell kérni, mikor a terményt 
as illető már lekötötte és biztosította.

A terményeket továbbra is csak
is vámért arabod őrölni, pénzért való 
örl s szigormn ti'os.

Midőn ezt a rendelkezést V iadoro, 
nyomatékosán szólok minden ember 
nek a lelkiismeretéhez. Gondolja meg 
mindenki, hogy aki a rendelkezése
ket megszegi, nemcsak a törvéuyt 
sérti meg, nt racsak a hatóságokat 
játsza ki lelkiismeretlentil, hanem is 
tentelen bűnt követ el aaou ember
társaival szemben, kik magukat el
látni nem tudják, kik hatósági ellá 
tásra lesznek továbbra is utalva s 
akiknek az adagjából lopják el úgy
szólván azt, amennyivel maguknak 
tilos utón többet szereznek,
4 I'y bűnt követ el az : 1) aki na 

gyobb, 100 holdan fe'iil, gazd -sápok
ból, vagy ma'mokból vásár i1, illetve 
aki elad, 2) aki a megállapított fej
adagnál többet vásárol, 3) aki da- 
tf*rrt»1nygy  ef á t t t  ̂ nragát^ a hadi isz- 
tet is felvesai, 4) aki engedély nél
kül vásáréi, v*gy elad, 5) aki őrlési 
táuusitvány nélkül vagy pénzért 
őröltét.

A 'and  San ellenőrző hivatalos 
közegeket fogok kiküldeni a várnáé 
gye területére, hogy meg tudjuk, kik 
azok akik em bertársait bőrére üzér
kednek. És miután (udom, hogy a 
törvény szigora ma nem elegendő, 
hogy a törvénysértéseket megtoro’ja, 
úgy fogok intézkedni, hogy mind

azok uevét, akik fent Msorolt kihá
gásokat elkövetik, falragaszok utjá i 
tegyék az illető vidéken közhírré, 
hogy az egész vidék tudja, kik a ,0k, 
akik öuző érdekekből vétettek a kü- 
zöuség érdeke ellen. Ezen kívül tér- 
raészutesen alkalmazást nyernek az 
összes rendeletileg megállapított büu- 
tetősek.

Elvárom a vármegye ktfsö ségé 
tői, hogy megértve e rendeletenu oól- 
jót, önzetlenül fog a termény vásár
lásoknál eljárói, s ezáltal előmozdítja 
azt, hogy az ellátatlanok számát estik- 
keotve, lehetővé teszi e szegény
során ellátatlanoknak azt, hogy ké
sőbb a rawinál nagyobb f-jNdsgot 
kaphassanak.

Sátoraljaújhely, 1918, évi de
cember hó 19 én.

Busa Béla 
kormánybiztos.

— dec. 21.
Külföldi magyar vagyonérdako- 

két védő szervezet ra e g k o d u  össze, 
írását im a követeléseknek, mellek 
magyarországi cégeknek egyréatt 
horvátszlavou cégekkel, vngy ható
sági sservezetekkel szemben fenn áll. 
A küulevőség nagyságának és termé
szetének megállapítása után az érde
kességek meghallgatásával egységes 
javaslatot fog tenni eme kUnnlevű- 
ségek bi.tositása illetve behajtása ér- 
d ikében. A szervezet egyébkóut még 
programjába vette fel a semleges á - 
lamokban a háború alatt nyersanya
gokért, fél és egész gt ártiaáuyokért 
valamint egyéb erükért teljesített fi
zetések v-de inét, és az eddig e!ku- 
séges kUlfö ddel szemben fenuáló liá- 
botu előtti tartozások kérdését is, fő
leg a kü földi valuták jelenlegi ár
folyamával kapcsolatosán. Lvhetsé. 
ges U'yanis, hogy m egstá ló csapa- 
tok parancsnoksága hatályon kivit'- 
helyezi a kü földdel szemb u a feu- 
álló tartozások kifiaet s 're  vonatkozó 
tilalmat. Aki tehát egyik vagy másik 
irányban érdekelve van szíveskedjék 
a küu.'iievőségrő illetőleg az adatok 
pontos feiüiutetósévoi, bélyeggel el
látott könyvkivonatot, a teljesített 
ava. y teljesítendő fizetések rö', a kül
földi valuláuak, sdósuak illetve hite
lezőnek a tartozás vagy követelés 
lejáriának idejéről szóló poi tos ada
tokat két péld uybán a fvuti tztrve- 
zethez Budapest V. Szem>r>u!ca Ö. 
haladéktalanul b' terjeszteni,

. i i .  .i .i—  . .  i i n ii  -------------------------------- -----— — - 1™— a -a -ta a -a a a a a a w

H átra levő 7 hónapra
■  fejadagnak m egfelelő m ennyiség
ben saját átlátására, közvetlenül

mindenki vásárolhat terményt.

litikai elmélet, de maga az ország is 
végkép demoralizálva van. Amely 
államban felütheti a fejét ez az ál- 
rendszer, az éppen ez által arról tusa 
tanúságot, hogy államfenutartó ereje 
meguUnt. Valahányszor a történelem 
folyamán egy állam összeomlott, sírja 
körül mindig bolsevisták állottak, ha 
máakép hívták ii őket.

— Aa önök legfőbb küte'essége 
— polgári pártoknak szocialista sser- 
vaiatakkal .összefogva — a rendet 
faotartani. Ezzel mutztják meg szom 
zzédaiknak, az antanténak, az egész 
világnak, hogy szer éves állzmfeu- 
tzrtó erejüket z háború veresége és 
a forradalom rázkódásai meg nem 
törték, hogy aa z romokon uj, erős, 
virágzó demokratikus életet tud te
remteni. Hz felütné fejét z bolsevit- 
mua, egéaz országukat entente óra 
patok azállnák meg. És bizony ez is 
izanvadézt jelent.

— Ma talán niír kétségtelen 
mindnyájunk előtt, hogy Németország 
felelős a háborúért. É h a booheok 
iránti ellennenvUnk úgyszólván na
ponkint fokozódik, mert csak most 
▼ao módunk áttekintem rettentő pu«- 
titásaikat. Nem is tudora elképzelni, 
hogy valaha helyreálljon közlünk t

g. Elég talán arra utalni, hogy

mi újságírók se akarunk közéjük 
menni. Már Wilsou is kiközösíti 
őket a népek szövetségéből. ö  lökkel 
szemben ellenkezőleg szemmeilátha- 
tólag növekszik a frauciák rokon- 
szenve, S*inte naptárszerüleg megje
lölhetném, hogy körülbelül lő nap- 
óta állott be e téren a fordulatszerű 
közeledés.

— A* mugában nem sokat je
lent, hogy — amint. Ön mondja — 
a Le Teraps most is arról beszé1, 
hogy a migyatok dölyfét le kell 
törni. E* csak annyit jelent, hogy 
ennek a lapnak van Budapestre a 
legjobb hírszolgálata ; igy aztán min 
den jelentéktelen nyilatkozata briti. 
kátlanul belekerül a magyar lapokba. 
Csak az Ítélheti meg állításom helyt
állóságát, akinek az egész frznoia 
sajtón áttekintése van.

Természet* s, hogy a csehekhez 
közelebb ál'unk j hisz szövetsé
geseink voltak. Igaza lehet, hogy 
áru'ásszl jöttek át hozzánk ; d j  á t
jöttek — és oly tömeggel és oly 
tervszerűséggel, hogy nem lőhetünk 
hálátlánok irántuk Minden harcte
rünkre százezrével küldték a kato
náikat.

— KörU'beil',1 ugyanakkor azon
ban — mondtam én — már mi is a

bókét akartuk az enteute-tal, Éppen 
Cemauceeu pattauiotta i i  ezt a 
Sixtus-levéi ügy kapcsán.

— Igen, de maga a király rácáfolt.
— Igaz, de Ciemanceau az egész 

világsajtó ujjougá8a köaepette ha
súd tó l#  meg az txk irá ly tés ma már 
Czeriiu akkori külügymiuiszter be 
ismeréséből is tudják önök, hogy 
már akkor, a háború derekán eu- 
teute-párti leveleket irt a királyunk 
s ezen levelezését csak a német osá 
szár passziójára dana mtálta. — És ha 
megenged', még egy kérdést teszek ; 
miért van nz, hogy az eutente min
ket és kormányunkat 1000éves múl
túnk dacára nem ismer el ; a cse
heknek pedig, akiknek itt semmi 
talajuk nincs, megengedi, hogy ősi 
fö dünket megnyirbálják?

— H ja ! . , . Érzem, hogy ea 
nehéz kérdés. Nem is tadnék hamar
jában megfelelni rá. A legutóbbi 
eseményeket nem is hm  rém annyira.

— Én »zt. hiszem —- szóltstd 
ctendeaen — hogy ez is felelet.

— A oaeh és a tót — folytat 
tara —*• két teljesen kü'önböző faj, 
A tótokkal égés**, törléuelraüok fo> 
lyarnátj örömben bajban egyek vol 
tünk j gazdaságilag is egymásra 
vagyunk utalva, A cseheknek hoz

zánk csak annyi közük vau, hogy 
betöréseiket Mátyás király idején 
®.:yütt vertük vissza és hogy az 
l848-i<i szabadságharc JeveretÓBe 
után á*ta uk próbálta a Habsburg 
hatalom közéletünket elnyomni, Most 
mágia úgy jönoek a csehek, mint a 
tótok prolektorai és sorra megszáll
nak színtiszta magyar vidékeket. Az 
entente ugyanakkor daraarkaoionalis 
vonalakat húz közénk és tót test
véreink közé; de még azt se aka
dályozza meg, hogy a oehek  ezeket 
a vona'akat átlépjék.

— Bevallom, hogy ezekkel a 
dolgokkal csak most kezdek foglal
kozni. Mutassa kérem itt a térképen/ 
hol vooul el ezen a vidéken a de* 
markácionális vonal ?

— Körülbelül itt I
— Ily közel ? És hol van Tokaj ?
— I tt!  Azt hiszem ez még le- 

jebb is csalogat hatja a csehek nép
rajzi dKfiaarkácionalis vonalát. Kér 
vo'n eaért a magyar nektárért, amely 
gazdaságunk büszkesége, nevűül'ke 
össze van forrva, ir( d*lnounkb»n 
is halhatatlanná lett, ni rt tüzes, él
tető, aranyosi!logáni, mint a Oliant 
éclaire nap ú d r a  .. .  . Mfge>g«d’/ 
hogy töltsék belőle?

— Isteni!
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Dohánygyári Vöröskereszt kórház
4 és fél évi áldásos működése után 
e hó 17-ikén ünnepség keretében

befejezte tevékenykedését.
A sátoraljaújhelyi dohánygyári 

„Vörös kérésit" kórház, a mely * 
Széchenyi Wolkensteio grófi pár ve
zetése a'a tt a háború első pillauzlá- 
tői a legutolsó napig, a háború* köz
egészségügy terén elismert áldásos 
tevékenységet fejteit ki, e hó 17-én 
bvh'jezle működését!

A kórház bezárása egy családias 
házi ünnepség keretében folyt le. A 
kórházi nagyteremben teljes szám
mal gyülekeztek egybe luiudzsoV, 
akik n »gy és fél eszteudő fáradhat- 
lan munkájából részüket kivették és 
mint gyermekek az éd«s anyjuktól 
meghatott közvetlen érzelmeket ló!- 
raéo oló béiCfút veitek Széchényi 
Wolkeustein Bruőuétől.

A grófnőt mélyen megindította 
munkatársainak megnyi'atkozott sze- 
retete és alábbi szavakkal — moly 
eg)ben elismerés és köszöuet is a 
kitartó rauakatársaknak — mondott 
iUeniiozsadot az egybegyűlteknek ;

Búcsúzni jöttiink 4 és fél évi 
auaka után, szomorú búcsúra. Más
kép képzeltük el ezt a uapot —■ a 
békét 1 De legyen egy vigaszunk —
• borzasztó rettenetes világháború- 
bao, a dohánygyári Voröskereszlkór- 
ház megállta helyét, megtelte köte
lességét. Szavakat nem talá’ok szi 
Ttm érzelmeire — minden egyeshez 
szeretnék fordulni, minden egyesi 
néven nevezve és megköszönni s. or 

Üufelá'dozó mu ikajat a haza 
javára — a nyomor a fájda óra eny
hítésére l

— Hol kezdjem ?
— Jó  orvosunknál, aki a hosszú, 

hossz.n időn keresztül minden legki
sebb jutalom nélkül oly kiváló lel
kiismeretesen, mindig egy forma pár- 
tatlausággal do’gozott annyi ena- 
bwóletet mentve meg — kitűnő ápo
lónőnknél, kiknek oly sok hős ka- 
ioua köszönheti felgyóg) u ’ását, mert 
éjjel u»ppal legszorgosabban, legön- 
(el áldozó bb*» epolták, — p » dás sza- 
aiteszeinknól, akik nem csak köte
lességüket teljesítették mint katonák

a felett is raiodra szociális mun
kát oly lelkesen felkarolták, — fá

radhatatlan hölgyeinknek, tkik lan
kadatlanul kitartottak legvégül, (min
den fiatal vegyen pé’dit, a mi mé- 
lyeu tisztelt és szeretetett özvegy 
Fdjesnénkiől, aki dolgozott mintha 
nem 71, de 17 éves lenne!

Jó segítőtársaink között ne fe
lejtsük el a mi kedves jó tisztelt 
Bodnár néninket, kinek kitűnő főtt- 
jét 12,000 katona még unokáinak is 
megemlíti, és a jó szorgalmas derék 
uénéket és ételhordozókat.

A mai napon még emlékezzünk 
meg minden jótevőinkrő>, akiknek 
száma száz és száz volt., z nagylelkű 
emberekről, akik kórházunkat éle
lemmel, borral, kenyérrel — régi 
időkben a legfeh^rebb kaláccsal 
árasztották el — rniudenek előtt ar
ról a jótevőnkről, aki négy és fél 
éven keresztül, nap-nap mellett 100 
iter tejet ajándékozott betegeinknek 

— szegényeinknek !
A közös hálaérzet ÍUzi össze 

örökre sziveinket — testvérek vol
tunk a felebaráti szeretet munkájá
ban — testvérek minden vallás és 
osztály különbség nélkül — tg )ü lt  
sírtunk a halott ágyánál, e^yUit 
Örüitüuk és együtt virrasztotluak —* 
együtt imádkoztunk a kedves bajtárs 
felgyógyulásáért!

Férjemmel együtt kórvc-kórjük 
mindnyájukat tartsanak meg minket 
jó emlékezetükben és legyenek meg
győződve arról, hoyy mi Önöket az 
életbe soha-soha elfelejteni nem fog
juk ! Maguk se felejtsék el parancs 
sokukat és „Mici nénijüket** akik 
mindig büszkék lesznek önkéntes 
közös munkánkra 1 Nem kitüntetés — 
nem füidi elismerés legyen e kór
házban teljesített nemes munka ju
talma — ha vau őrük igazság, és 
k ll, hogy legyen, akkor ott fent 
raiudeuki megtalálja méltó jutalmát, 
nekem pedig, míg élek a legszebb 
jutalom az, hogy a lövészárokbau is 
mondogatták a katonák : e j ! na meg
sebesülök csak Ujnelybe vigyenek, 

Dohánygyári Vörösktreszt kor-
házba I

* * * * »  *• *-m *<*-*•.*.•* * •*-'* *

H Í R E K .
— Felrobbant petróleumlámpa.

Brandics Józsefeié, bádogos neje, Rá» 
kóczy utoai lakásában, a lámpába 
Syertyavilág mellett petróleumot Ön* 
tolt* A kisfia nagyon közel tartotta 

gyertyát a lámpához, mert a pet- 
tófcura felrobbant. Mind ketten ólet- 
Pe^ólyes égó»i sebeket szenvedtek.

— Sok a tényleges tiszt. A had
ügyminiaateriu a legközelebb felfogja 
szólítani a volt közös hadsereg mind
azon tényleges tisztjeit, kiknek ele
gendő vagyonuk van, vagy kilátásuk 
vau arra, hogy valamely polgári pá
lyán megélhetésüket biztosítani tud
ják, kérjék elbocsátásukat a hadsereg 
kötelékéből, mert a magyar hadse 
reg sokkal kisebb lesz, semhogy a. 
még meglévő sok tényleges tisztet 
eltartani bírná.

Egy újhelyi kis hadnagy le
velet irt szüleioek. Budapestről 
irta. Minden sorából keserűség árad 
ki és a húszévesek fájdalma. Mert
Ő sokszor volt ott, hol a halált 
olcsón adják. Meg is sebesült, 
mankón is járt. De hát hogy ne 
sebesült volua meg, mikor miudeu 
fronton kipróbálták gyenge teste 
ellenálló képességét, raig végre az 
olasz golyók tudtak leginkább hot- 
xáférkőzni. 17 éves korától egész 
huszadik életévéig járt a kis had
nagy a halál rengetegében. Hiába 
volt csak 17 éves mikor elindult 
mert már akkor érett volt. Jelesen 
érett. És ime a 20 éves ifjúba fa* 
Hi’t aggastyán lélek költözött be 
A testét megmentette, de a lelkét 
a lelkét, az már kétséges. Sir 
lelke a hasa sorsa felett. Nem tudja 
elviselni a sors borzalmas gránát
jait, amelyek az ország falait bom
lasztják. Úgy érzi, hogy a harctér 
gránátjai sokkal elviselhetőbbek 
voltak. És a kis hadnagy keserűen 
vallja be, hogy az rxtra huagarian 
kiásott mindennapi imájából. Igen 
a keserűség fásultsággá vedlett át. 
írja, hogy délelőtt az egyeterara 
jár, délután katonai szolgálatot 
teljesít és este a soffőr mestersé
get tanulja. Rendkívül komolyan 
veszi mindhármat. A lelkiismere
tesség még a vérében lakozik, De 
rendületlen bizalma csak az utóbbi 
mesterség iránt van. A buzgalmát 
a soffőrségben megkettőzteti. Mert 
ügy érzi, hogy erro lesz a legna
gyobb szüksége. Vérét immár nem 
engedik ontani, aa egyetemi jogi 
fakultása az életet nem garantálji 
ám a soffőr mesterség az jó pálya 
szinte biztos, mert e tudománnyal 
»z egész kontinensen érvényesülni 
lehet.

Könnyezve mutatja az apa kis 
hadnagy fiának levelét és képié- 
l«tib;ra mar valamelyik világváros
ban látja emiueus gyermekét, a 
harctér kipróbált hősét, látja őt 
a mint kenyerét keresi a gépkocsi 
előterében legújabb mesterségével.

— Az üzletek karácsonyig ette hit 
óráig nyitva tarthatók. A népjóléti 
miniszter ma rendeletileg intézkedett, 
hogy az üzletek tekintette! a kari- 
Cüooyi ünnepek alkalmával történő 
nagyobb bevásárlásokra d oomber hó 
18 tói 24-ig este 7 óráig nyitva tart
hatók, Az Uonepek után pedig a ren
des záróra újból életbe lép.

— Súlyos a vaatermelóa helyzete. 
A termelés fokozatosan csökken, a 
múlt év végén a normálisnak alig 
25 százalék volt, úgy hogy a rende
lések kigyártása a szükséglettel lé
pést nem tarthat, és igy nagy hát
rálókok keletkeztek. Ehhez sulyosbi- 
tólzg hozzájárult a szén és koksz el
látás nehézsége nemkülönben a va
súti áru forgalom szünetelése. Mind
ezek miatt a vasbizottság díucí ab
ban a helyzetben, hogy a kiutalt 
rendeléseket foganatosítsa, és hogy 
újabb rendeléseket jegyezzen elő,

— Clttfiz0ftftlmh1 1. Értesítem a
z. K. E. álul gyűjtött .löfisetóimet,
hogy .Merre, meddig menten . , .  * 
oitaü könyvemet e fad folyamán mag 
fogják kapni. A könyvek expediáiáaa 
pár napot fog igényba venni, miért 
ia aaives türelmüket kérem. Sátoral
jaújhely, 11118, évi december bd 
20-án.

Farkat Andor.

— Katonák ruhaaaükségiatUk ki-
utalása iránt, nem a budapeati köa- 
ponthoa, hauem a helybeli népjóléti 
Ugyosstályhoi forduljanak,

— Orvoal randeléa. Dr. Sohwel-
ger Ödön orvoai rendelését Főutca 
8 ssára alatt megkeadte.

— Elutaztak a francia ujaigirMt.
Hanton R-chard, a petit Parisienue 
és Róbert Vaucher, aa lltualration 
munkatársa teguap aa éjjeli aaeméiy- 
vonattal Kassáréi visssautaatak a fő
városba. A francia újságírók a dél
után folyamán Körmendy-Ekes La
jos dr. kassai városi tanácsos vendé
gei voltak, ahol barátságos essme- 
osere során különösen Kassa népei- 
ségi ás történelmi visaonyait tisstáa- 
ták. Este megtekintették a .Mágnás 
Miska" előadását.

-  Revldlálják a hadlizállttátekai 
és háborút üzletiket. A tegnapi mi-
nisatertaoáo, elhatárolta, hogy át- 
vifigálja a hsdistíllitások ösaaes há
borús Ualetsit. At 50000 korona fa- 
lüllévő hadisaálütásokat 15 biaottsági 
tag fogja revideálni,

— Árlejtés sfttzálllfáefa. A to
kaji sébivatai sóaaállitásokra árlej
tést hirdet, amely deo. 24 én fog 
megtartatni a melyre vonatkoadlag 
résaletes feltételek a sátoraljaújhelyi 
péuaügyigasgatdaágoál éa a sdbiva 
tálnál tekinthető meg,

— Pályázat a kamarán. A kassai
kereskedelmi és iparkamara a mag- 
üresedett segédtitkári és fogalmaiéi 
állásra pályáaatot hirdet, mely janu
ár 10 én jár le. A pályáiét föltételei 

kamara hivatalában saereih.tök 
meg.

-  Cipő beszerzésről. A kereske
delemügyi miuissler 31.863J1918. saá- 
tuu a polgári lakosság lábbeli saük- 
ségletének feddéséről Bsdld rende
letének lb —ik y ában a raktáron levő 
kési cipőknek a 31J1917. M. E.
és 99211019. K. M. szátau rendeletek 
értelmében követkeső árakon való 
árusítására juuius hó 80-ig batáridőt 
adott, majd eat novembar ho 30 ig 
kitolta. Most a t utóbbi idők esemé
nyül folytán előállott forgalmi (ava
rokra való tekintettel a határidőt 1919 
január hó lő-ig meghosaiabbitotta a 
téli lábbeli áruk értékesítése tekin
tetében a kfisvetlsnlll fogyasztókat 
ellátó oipőkereekedők, oipésaek, osis- 
madiák és egyéb vásárosó iparosok 
réssére.

m
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H» ut«punkluiriOM«f k*r : A .
OlMITUUt igazgatóságának írtwitóso 
narlnt a mai kaUpstrófális saénhi-____  mai katuiTi— „
ány Miatt a karácsonyi ünnepek ide 

----  i a mostani k( ........  'ión is csak a most ári korlátolt ssárau 
saeiaáiysaálUtó vonatok fognak küs- 
lak td o b  A Uár. igaigatósága ügye1, 
mesteti aa utaaóktiiüoséget, hogy a 
karácsonyi utasáét saját érdekében a 
lagmesssebbmenK módon Ikorlátossá.

FslaKs aáarkaáatói IsiStsassa mása,
Sserkeiato: lylr.y tajes.

EHre lássak el magánkat
tzőlőkötöző - papírzsineggel.

A folytonos gyártási zavarok « a nyersanyag

naaim inegUnket, kapható bármily nagy 
iylségben azonnali őa későbbi szálUlásr at*n*
Paplrártigyárl ét Kereskedelmi R.-nál
Dadajpest. VII.. Rákócal-ul 6. 
SUrgonyclm: PanUtextil. relefup $3-6á.

V iszkttcfsfgct, S9m9rt. M M( K O i m e j e e g e . )  --------------
a leggvonmbban elmulasztja a 4'r- 
inzESCH-fálo eredeti, törvái:__ ________  /éuyeson
védett

Skaboform -K enöcs.
Nincs azagn, nőin piszkir. Mindig__j .ü  L Ua«;,.fóUt taniiinki .  l u r n  0“ wö " '  r . . . .  y*eredeti pecsétes Kleach-fólói kérjünk 

Prdbatégoíy . . , 4 kor.
Nagy tégely  
CmiIAcH adag

fi kor, 
, lő kor.

Sátoraljaújhely és vidéke részére lo* 
raktér: Kádár Gyula gyágyszei tárában
Sátoraljaújhelyben. — Vételnél: 
SKABOFOKM ................. ....

l l j n o i .  i/w ii. ■ . ... .. ........
OHM vódjogyre itgyeljtlnk.

Itt az idő!

N E S H I V Ó .

A Sátoraljaújhelyi Keresk. Társulat
f. hó 22-én (vasárnap) délelőtt 1 />» órakor tartja

tisztújító közgyűlését
a városháza nagytermében, melyre a Ta'rsulat tagjait
ezennel meghívjuk.

Sátoraljaújhely, 1918. decz. hó 20-án.

Kozm a Árm in,
társ. titkár.

G rllnbaum  S im on ,
társ. elnök.

5íóg nem Hsait el, ha hat darált 
használt hanglemezzel leodolkozik, 
ngy még mindig becserélheti azokat 
a most mogjeiont legújabb kacag- 

i tató tréfás

„Újvári telefonál"
oimü kétoldalú hanglemezre. Nagy
szerűen sikerült mulatságos telefon-

jelenet ! Kizárólagos joggal

W A G N E R
h a n g s z e r -á r u h á z n á l

a világhírű „Favorité" hanglemezgyár főraktára
Ja lap esl, József-körul 15. fiók: IX., Ráday-utca 18.
Beszélőgépek 1500 koronáig. Árjegyzék ingyen.

Szőrme-vásárlók figyelmébe!
Akinek elegáns ezofmekabát vagy 
szÖrme-garniturérn nziiksőge vau, 
mo3t o l c s ó n  szerezheti be

S z e g ő  S á n d o r

V

orth. kóser liba kg.-kinl 3 4  K. 
Libaháj e's bőr „ 6 2  K,
Zsír I. a. „ 8 0  K.

áruházénak újonnan berendezett 
szormeosztályában. ahol az idény 
újdonságai szőrmékben, leány- és 
nöl felöltőkben már megérkeztek.

Előzetes bejelentés mellett, 
minden kedden kapható

Schifmann Ferencnél
Fő-utcza 26.

Landesmann N. és Társa
s  könyvnyomdája és papirkereskedése =  
SÁ TO R A LJA Ú JH ELY , KAZINCZY-UTCA 5. SZ.

Levélpapírok, számlák, fal
ragaszok, meghivék, név
legyek és egyébb nyomdai
munkák a legpontosabban

kászittetnek.

„FMsómagyarországi Hírlap" kiadóhivatala.
Hirdetések felvétetnek. t e l e f o h s z á h i o

Nyomatott Laodesmann Miksa 6s T á r s a  könyvnyomdájában Sátoraljaújhely.

I * ? . .
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