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fiz első békekötés
íp oly nehezen jött létre, mint a
háború. Évtizedekkel ezelőtt hal
latszottak m ír hangok, hogy a jövő
tavasszal minden bizonnyal megtimad bennünket a muszka ; ez
a .jövő tavasz, azonban sokíig
váratott magára, mig végre 1914iki nyír derekán megtörtént a
hadüzenet.
Gyors egymásutánban követ
keztek most a hadüzenetek. Né
met szövetségesünkkel együtt na
ponként tudomásul kellett vennünk
egyet-egyet.
Az angol pénz dolgozott és
>hü« szövetségeseink, mint a hit
szegő talián és az áruló román
is ránk támadtak. Mi, akik rendithetlentil hittünk igazunkban és
bíztunk hadseregünk hősiességé
ben, minden megpróbáltatások
közepette is birton reméltük, hogy
a győzelem a mienk leszInnen-onnan egy éve már,
hogy legveszedelmesebb és legíélelmesebb ellenségünk, Orosz
ország, ezer sebből vérezve lerázta
magáról a cárizmus rabbilincseit
és békülékenyen közeledett lelénk,
akik békehajlandóságunkról több
Ízben tettünk tanúbizonyságot. S
a honnan a legveszedelmesebb
felleg nyomult felénk, onnan sü
tött ki a békenapja. A bolsevikiek előbb egész Oroszország ne
vében kezdtek tárgyalni és úgy
viselkedtek, mint a régi cári ha
talom teljes jogú örökösei, mire
Ukrajna tiltakozott és elismertette
magát egyenlőjogu tárgyaié fél
nek. Ukrajna kormányát az ántánt
is elismerte és most már nem
volt semmi akadálya az uj köz
társaság szabad akáratnyilvánitázának. S Ukrajna első volt, mely
megkötötte velünk a békét. Trockiék azt gondolták, hogy minden
népet, minden államot a saját
képükre és hasonlatosságukra for
málhatnak át, huzták-halasztották
tehát a tárgyalásokat abban a
reményben, hogy álmaik valóra
válnak. Ám csalódtak 1 Amerikazásuknak véget vetett Ukrajna
elhatározása és erre belátták Pétervárott is, hogy a huza-vonával
semmire sem mennek.
A központiak készen voltak
azzal, hogy Trockiéknak ultimátimot küldenek, mert nem enge
dik magukat továbbra is orruknál
fogva vezettetni. Erre azonban
már nem került a sor, mert mint
a legutóbbi jelentés mondja, a
pétervári kormány, bár nem kö
tött velünk formálisan békét, meg
szüntette a hadiállapotot és elren
delte az egész orosz Beregnek
azonnali teljes leszerelését. A bé-
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kepontozatok megállapitásán pedig
kiküldötteink dolgoznak Pétervárott. Oroszországgal tehát nem
vagyunk már hadiállapotban, ha
nem békében.
Hogy erre mit válaszolnak
nyugati ellenségeink, előre tud
hatjuk : tovább fenyegetődznek.
De hiába. A sorrend itt is ugyan
az lesz, mint volt a hadüzenetnél.
Belátják végre ők is, hogy ha
Oroszország segítségével nem
győzhettek le bennünket, Orosz
ország nélkül még kevésbbé sike
rülhet szándékuk s azért keresni
fogják ők is a békés kiegyenlités
fonalát. Nem félünk fenyegetőzé
seiktől, ellenben reméljük, még
pedig teljes bizonysággal az álta
lános békét, mely rohamlépésben
közelit már felénk.

Előfizetési ár:
Egész évre 20 korona. Félévre 10 korona
Negyedévre 6 kor. Egyes szám ára 20 fillér.
Hirdetések dija £ | centiméterenkint 20 fillér

Közlekedés-, adó , vallás-,
és közoktatásügy.

foglalkozású fegyveres szolgálatra
alkalmatlan népfelkelők szabadságol
tassanak. Felszólalásában foglalkozott
a kormány ama tervével is, hogy a
bevont hadifoglyokat katonai mun
kás osztaggal cserélik fel. Est a
gazdaságok szempontjából nem tartja
megfelelőnek, mert a katonai osztag
aratáshoz, osépléshez megfelel, de
béres munkára uera. Meczner Béla,
Br. Seuiiyey Miklós, Molnár Béla,
Dókus Gyula felszólalása után, as
indítványt akként fogadták el, hogy
a mezőgazdaságban nélkülözhetetlen
iparosok szabadságolása iránt is tör
ténjék felterjesztés.

Az állami, valamint a kiépített tör
vényhatósági közutak, figyelemmel
a rendkívüli körülményekre kielégítő
jókarbau vannak, forgalmi akadály
sehol sem fordult elő. A hadszíntér
folytán megrongált utak végleges
helyrehozatala folyamatban van.
A* adóbehajtások folyamatban
vannak.
A tanítás, kivéve a felvidék
azon községeit, ahol az oroszdulás
miatt iskola épület nincs, vagy ahol
a tanerő hadbavonult, — a várme
gye szerte rendben, minden fenn
Ügykezelői.
akadás nélkül folyik.
A központi közigazgatási hivata
Mezőgazdaság
A január havi rendes időjárás lokban az ügymenet az összes alkal
igen jó hatással volt a ősszi vetések mazottak megkettőztetett szorgalma
re. A lágy időjárásban az alvidék és jelentékenyen felemelt hivatalos
egyes helyein szántási munkáitokat órák mellett is osak a legnagyobb
is végeztek. A késő őssai elmaradt megerőltetéssel végezhető el, mert
vetések az enyhe és uedves idő kö a közigazgatási teendők folyton sza
vetkeztében szépen keinek és fej porodnak, a személyzet pedig, az
itthon levők kimerülése és mind
lődnek .
Január hó folyamán adta ki a gyakoribb betegeskedése miatt, ke— febr. 13.
Hétfőn, folyó hó il-én tartotta fö'draíveíŐsügyi rn. kir. miniszter vesbbedik arait éléuken bizonyít a
rendes havi ülését, Zerapléuvárrae- 128000,917. szám alatt, az ez idei személyi ügyek, rovatban betegség
gye közigazgatási bizottsága. Az gazdasági munkálatok biztosítására címén felsorolt időről-időre szabad
ülésen, a gyengélkedő Gr. Széchenyi vonatkozó körrendeletét. E rendelet ságoltak száma.
A járásokban a szolgabirói hiva
György főispán helyett Dókus Gyula vétele után, alispán minden részletre
alispán elnökölt. A tárgysorozat első kiterjedő felhívást intézett' az összes talok személyzete a terraényrekviráközigazgatási hatóságokhoz, melyben lással van elfoglalva, mely munka
pontja v o lt:
utalt
az ügy vóghetotlen nagy fon most mindenek előtt végzendő, —
a z alispán! Jelentés.
tosságára és a miniszteri rendelet ennek folytán a folyó ügyek hátra
Személyi ügyek.
Intencióinak megfelelő intézkedések léka legtöbb helyen emelkedőben
Spillenberg Béla tb. főszolgabíró lelkiismeretes és sürgős megtételé van.
a katonai szolgálat alul május hó nek szükségességére. — Bir általá
Közegészségügy,
31-ig felmentvén, hivatali működé nosan ismeretesek azok a folyton
sét a gálszécsi járási szolgabirói hi nagyobbodó nehézségek, melyekkel Dr. Löcherer Lőrinc főorvos előadása
vatalban megkezdte. — Dr. Rosen- gazdaközöuségünknek meg kell küz szerint kifogástalan. A Karosa vize
wasser Miksa tarcali községi orvos, deni, mindannak daczára, ismerve a ismét tífusszal fertőzött. A viz min
hosszas betegeskedés után január hó nép határtalan földsztretót és haza dennemű használatától a lakosságot
27 ón elhalálozott. Bódi István szegi fias érzését, a legnagyobb reroény- eltiltottak.
Az állategészségügy
község bírája január 31-én hirtelen nyei lehetünk eltelve az iránt, hogy
meghalt. Dr. Goldstein Kálmán to az itthon levő idősebb férfiak, nők kapcsán elnöklő Alispán előadta, hogy
kaji községi orvos , két hónapig sú és gyermekek, többszörösen megfe egy Sáloraljaujhelybeu felállítandó
lyos beteg voit és ezen idő alatt a szített munkájukkal, a közigazgatási lókorház ügyében a katonai paranostokaji járásorvos helyettesítette. — hatóság, a gazdasági iutóző bizott noksággal biztató tárgyalást folytat.
Kövér Zoltán varauuói tb. főszolga ságok, valamint a most szervezett Örvendetesen tudomásul vették.
bíró hosszas idő óta ágyban fekvő körzeti munkavezetők praktikus ta
Az államépitószeti hivatal
beteg. — Pilis8y László árvaszéki nácsai és helyén való intézkedései
helyettes elnök betegsége miatt hi mellett és főleg ha megfelelő számú vesetőjének, Guiidig Lipót műszaki
vatali teendőit hónapok óta nem hadifogoly munkást kaphatnak, sike tanácsosnak. Br. Sennyey Miklós
teljesítheti. — Kula Pál tállyai jegy rülni fog minden nagyobb zökkené indítványára a bizottság, a kifejtett
buzgó működéséért teljes elismeré
ző állásába visszaheiyeztotett.
sek nélkül biztositaui ez idei terme sét és köszönetét fejezi ki.
Tüsesetek
lésünket.
A szakügyi előadók
voltak : Erdőbénye, Tokaj, BodrogAz orosz foglyok pótlása.
szerdahely, Czigánd, Nagytárkány,
A mezőgazdaság körében újab jelentéseinek meghallgatása után a
Nagykemencze, Csukaháza, Éralja, ban aggodalom nyilvánult meg, hogy bizottsági ülés véget ért.
Szerencs, Mád, és Izbugyaradványon. ha az orosz béke következtében a
hadifoglyokat elvonják a mezőgaz D élutánokra Írásbeli
Katonai ügyek.
foglalkozást v á l l a l
Az 1900 évben született népfölkelés- daság szolgálatából, a gardaközön
re kötelezett egyének bemutató ség nem tudná megvalósítani art a
szem éje vármegye szerte befejezést gazdasági programot amelynek ke
nyert. Az előállottak közül a sorozó resztül vitelét a körellátás biztosítása
bizottság legtöbb alkalmast talált is megköveteli. Ezt oólozta Gr. An
is kiváló jártasságú
Sátoraljaújhely r. t. városbau, a nagy- drássy Sándor felszólalása a ki java
közhivatalnoknó.
mihályi járásban, varauuói járásban solta Írjon fel a törvényhatóság a
kormányhoz, hogy a mezőgazdasági Cím a kiadóhivatalban.
és raezőlaborci járásban.
Lapunk mai száma 2 gidai,

A januári
közigazgatás.

gépírásban
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Nem volna teljes a beszámolónk
ha nem sorolnánk fel azon minden
dicséretet megérdera'ő tanárokat, a
kiknek ezt a élvezetes néhány órát
köszönhetjük.
Stauc Gyula, Könyves Béla,
Mandios Marin a professorok, őket
illeti az elismerés, a babér legna
gyobb ága.
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Székely Erzsébet, Káder Vilma mű
vészi zongorajátékát, hatalmai taps
a ro k k a n t k a to n á k
— Kinevezés. Br. Pischer Lajos jutalmazta, úgyis minden elismerést
m a z ííg a z d a s á g l is k o 
stiunai főszolgabíró Kassa és vidéké- megérdemelt a városi dalárda, gyö
lá já n a k ta n fo ly a m o t
uek közélelmezési kormánybiztosává nyörűen, tökéletes precizitással elő
z á ró v izs g á la tá ró l.
adott énekszámaiért.
lett kiuevzve.
— fibr. IS.
— A Zemplén varmegyei árvizeg&ló
— A Zemplén vármegyei sátoral
Qr. Mailáth József b. t. t. a vi
bizottság elnökévé Sátoraljaújhely jaújhelyi tuberculoila elleni egyesület
lágháború megátkozott születésének
székhelylyel, Gr. Mailáth Józsefet, f. hó 15-óu délután 4 órakar tartja
első pillanatától — mint köztudott do
helyettes elnökévé Dr Oláh Istvánt meg évi közgyűlését a városháza
rne'yre az egyesület
log — hatalmas tehetségét, értékdus
Az orosz demobilizáclő nevezte ki, az országos közélelmezési nagytermébeua
t. alapitó, rendes és pártoló tagjait
tudását, muukakedvét, a hadiegész- Ilire érthető örömet ébresztett a
hivatalt vezető miniszter.
tisztelettel
meg
hívja az elnökség.
sógügy, majd utóbb a rokkantügy városban. Kivéházakban, utcán,
— Miniszteri dicséret a hadiköl— Betörés egy divatáru üzletbe.
szolgálatába állította. A miniszteri ahová a helyi lapok híradásai
csönjegyeztetésért. Tima Tibor fhgy
biztosi minőségben vezetése alatt eljutották, csoportokba verődve a Vl. magyar hadi kölcsön jegyzése Szombatró.-vasárnapra viradó éjjel
eddig ismeretlen tettesek álku'os se
álló intézet, mindenkor az érdeklő tárgyaltak az örvendetes eseményt. sörül kifejtett kiválóan buzgó és gélyével megnyitották Lukács H.
sikeres
tevékenységéért
a
m.
kir.
dés középpontjában állott és ha Majd felrepültek középületeinkre
Kazinczy utc«i férfidivatául üzletét
akármilyen alkalomból a közönség a négyes szövetség diadalmas honvédelmi miniszter által okiratilag ahonnan miategy 25000 kurona ér
megdiosértetett.
tékben,
fehérneműiket szövött áru
nek módjában volt az intézetet meg lobogói és kiragasztottak Farkas
— A vármegyei törvényhatósági kat, divatcikkeket, bőrárukat ellopta.
tekinteni, a rokkant katonák telje Andor polgármester lelkes hangú
A gyanú szökött katonákra irányul.
sítményeit megcsodálni, úgy a leg felhívását, amelyben felkéri a vát bizottság reudkivüli közgyűlést tart A tettesek kérrekeritése érdekében
nagyobb készséggel tett annak eleget. ros lakosait, házaikat lobogózzák 1918. évi február hó 15 ik napján. szé'eskörü nyomozás indult meg.
Érthető volt tehát a kíváncsiság, lel, hogy a lelkek mélyén érzet A közgyü és fontosabb tárgyai: A
— Az O nzágei Sertóiforgalmi
amely a sátoraljaújhelyi hadigondu- öröm, külsőségekben is kifejezést törvényhatósághoz intézett különféle Iroda. (Budapest, V. Bálvány u. 7.
köszönő
iratok.
A
távozó
és
zz
újon
zó intézet mezőgazdasági rokkant nyerjen. A lelhivásnak természe
sz.) ezennel hivatalosan közli, hogy
iskolájának f. hó 6 áu megtartott tesen foganatja is volt — és a nan kinevezett miniszterek leiratai. Zemplóovármegye területére a liaAz
1917.
évi
XIII.
törvénycikk
alap
vizsgáját megelőzte. Az érdeklődők tegnapi nap a régen nélkülözött
diternaéuy r. t. aátoraljiujhelyi ki— ólüköu Gr. Széchenyi György nyugodalmas öröm jegyében folyt ján megalakitzndó hadisegély fei- rendeltségét, — beosztva ide Ciánt
főispán és neje, Dókus Gyula alis le. Vajha ez a érzés állandósulna s.óamlási bizottságba 7 tagnak György szakértő tisztviselőt, — az
megválasztása. Dr. Gróf Hoyos Vik
pán, Szilassy György gazdasági felü m ari
_____________________
tor főszolgabiróuak a VII. fizetési iroda főbizoisáuyosságával megbízta.
gyelő, Berzeviczy Béla gazdasági
osztályba
való előléptetése, Belügy Felkérjük a varmegye és a váiuioegyesületi titkár stb. — zsúfolásig
Az „Uj urak“.
miniszter
leirata
Hutter Kalmáu vm, gye járásainak sertéstartó közönsé
megtöltötték a tantermet, hogy meg
— Tálasz. ib.
irodaigazgató
fizetésének meg gét, hogy hízott sertéseinek átadása
csodálják a tanárok, tanítványok
A háborús konjunktúrák ügyes állapítása tárgyában. Az alispán je- ügyében haíadéktalauul lépjen érint
csodálatraméltó munkájának ered
kihasználása széles rétegeket emelt ieutése az orszAggyülési képviselő kezésbe az iroda fenti főbizomáuyoményét.
főként a kereskedők és a gavdalko választói szavazókörök beosztásának sával. Figyelmeztetjük a sertéstar
A vizsga, amelyen a füldmivedók osztályábó1, a gazdígok közé. átvizsgálása tárgyában. Kolozsvár tókat, hogy szabad sertésforgalom
lésügyi minisztérium megbízásából
Bnaek a hirtelen és szervetlen át szab. kir. város átirata, az Ausztriá nincs, a sertésszáliitás csak engedé
Szabó Istváu kassai gazdasági aka fej ődésuek a során, bőven vetődtek
lyei történhetik s a hatósági euggdémiai tanár vett részt az analfa a felszínre olyanok is, akik a pénzük val kötött kereskedelmi ós vámszer- dély alapján közfogyasztásra hizlalt
ződések
és
*z
Osztrák-Magyar
Bank
béták vizsgáztatásával kezdődött.
nek megfele ő előkelő társadalmi szabadalmának meghosszabbítása tár sertéseket kizárólag a m. kir. miuisÉletre valóságukról a harctéren már
terium 4782/1917. M. E. számú ren
állásra, szellemileg lelkileg nincsenek
bizonyságot nyújtó, ma amputált karú felkészülve. Mi sem természetesebb, gyában. iázepes vármegye átirata, deletével felállított Országos Sertés
rokkant hősök, balkézzel fogva a minthogy ezek hz u . n. „Uj urak” egy külöu önálló közegészségügyi forgalmi Iroda jogosult átvenni.
krétát, teleszáutották betűkkel a uj helyzetük mámorában bizonyos miniszterin u sürgős felállítása iránt. Amennyiben a sertéstartók a fenntáblát, hibátlanul, mondhatnánk ka- mohó rendszertelenséggel törtetuek Sopron vármegye átirata a Moido- á ió törvényes rendelkezéseknek nem
ligrafikusan végezve a feladatot. az átlagos kulturális Síiut elérésére. váu és Besszarábirtbau élő magyarok teszünk eleget, az Országos Sertésmegvédése tárgyában. Jláramaros
Teljes precizitással — Jánosi, Nagy,
forga mi Iroda kénytelen lesz a msr
A Közművelődés febr. elsejei szá
Juhász, Henyec — a többiek is mind mában azt írtam erről az öuképző vármegye átirata, az ukrajnistáknak elrendelt rekvirálás alapján a közel
olvasnak fel tankönyveikből, nem mozgolódásról, hogy az nem alkal az ország területi integritása ellen látás biztosítására szükséges sertése
csak gépiesen ledarálva, de értelmez mas arra, hogy az egyetemes kultúra intézett tám*dása ügyében. Sopron ket a legszigorúbb eszközökkel megve, is olvasmányaikat. Majd szám ügyét eiőbbre vigye. Ezzel szemben szab. kir. varos átirata a béke mi- szt rezni. A házi és gazdasági szük
tani példákat oldanak meg, Amiuek a „Felsőrasgyarországi Hírlap“ leg lobbi megvalósítása tárgyában. So ségleten felüli zsír—és szalonuakész
megtanulására a sors, másoknak bősz utóbbi számának (rit.) jelzésű cikke mogy vármegye átirata, a magyar letek az iroda fenti főbizományosá
isu éveket adott azt nekik néhány körülbelül az ellenkező álláspontra állam nyelvnek a közös intézmé nak, illetve albizományosainak szin
nyekben való paritásos biztosítása
hónap alatt kellett raegtauulniók. A helyezkedik.
tén naiadé.ktaiauul átvételre bejeieutárgyában. Pest Pilis-Kiskun várme
gazdasági életben szükséges, nehéz
Ennek a két tételnek ily objek gye átirata, máreius 15 ének nemzeti tendők, ellenkező esetben az iroda
nek mondható raathematikai felada tív szembeállítása komoly eszme
e késeietekre i» foganatosítani fogja
tokat csodálatos könnyedséggel vég csere alapja lehetne. Ámde hivatko ünnepként való becikkelyezése tár a már elrendelt rekvirálást. Minden
gyában.
Győr
vármegye
átirata,
a
zik el, tizcdestörtekkel számolnak, zott cikk beállításából és érveléséből
utólagos kellemetlenség elkerülése
területek nagyságát, testek térfo arra kell következtetnem, hogy már vármegyei altisztek és szolgák hely végett nyomatékosan figyelmeztet
zetének javítása tárgyában. Sáros
gatát számolják ki.
a ku'tura lényig *re nézve is merő vármegye átirata, a nemzetiségi kér jük a seitéstulajdonosokat, hogy ser
A mezőgazdaság körébe vágó
téseiknek törvénytelen utón való ér
ben eltérő a felfogásunk ; a ozikk
dolgokról olyau jártasságot árultak el, pár dep'aszirozolt szenvedőimig ki- dés megoldása tárgyában stb.
tékesítésétől tartózkodjanak, sertés*
hogy a hallgató nem is akarta elhinni, srolása pedig arra vall, hogy Írója
— A katholikui nővódö egyesület iket az iroda megbízottjainak adják
hogy a nagy szakértelmet eláruló egyrészt maga se törekszik tárgyi által megrendezett zártkörű tea-esté- át, mert e rendelkezés megszegője
feleletet, egy nem oly régen még lagosságra, másrészt aa ón fent ki lyoti az előkelő közönség zsúfolásig ellen a legszigorúbb megtorló intéz
Írni olvasni sem tudó szántó vető fejtett álláspontomban is vaiami megtöltötte a „katholikui kör" dísz kedéseket lesz kénytelen az iroda
ember adta. Ma már mindegyikük
termét. Olt láttuk városunk társa oganatositani.
tendenoiozui elfogultságot keres.
magyarázatát tudja adui annak, amit
Ily körülmények közt legyen dalmának szinét-javát, élén Széohe— Gyengeelmójüek és gyengetseddig csak gépiesen végzett, hol és
elég csupán erre az utóbbi szem uyi-Wolkenstein Eruőnó és Széohe- hetségüek felvetele. A boiosjenői (Arad
milyen termény alá kell mély szántás, pontra reflektálva, aunyit megje nyi Györgyné Grófuékka'. A tarka m.) gyógypeg*gógiai uevelfí és foglal
milyen élettani okból irtaudó ki a gyeznem, hogy oly oktalan érzésekre, színpad műsora beváltotta a hozzá koztató állami intézetben az 1915—
lóhere vagy lucerna vetésből, az amelyek mások — egyesek va-ry fűzött igényeket. Az a kalmi zenekar 19. tanévre több gyengeelméjű és
aranka virága. A vizsgálat befeje osztályok — szellemi javakhoz való teljes össajátékkal működött, Uuger gyengetehetségü növendék vétetik
fel. Szegénysorsuak ingyeues elhe
lésekor Szabó István miniszteri ki ősjogát kétségbe vonják és kultur Gusztáv szépen énekelt, kitünően lyezést nyernek. Prospektust ingyen
küldött úgyszintén Gr. Mailath Jó  törekvésekkel bármi okon ellenszen saavalt, a kis színdarabban pedig küld az intézet igazgatósága.
zsef lendületes beszédet intéztek a vesnek, egyálta'áu nem vagyok be Hornyay Holla, Mogyorossy Lulu,
növendékekhez, teljes elismerésük rendezkedve.
Réoey Piroska, Dongó Gyula értek
Felelős szerkesztő: LaRáetMáB? Miksa,
nek adva kifejezést.
___________________ Awbrézy Ágostai. el zajos sikereket. Hegedűs Jolán, _____ Szerkesztő: flyBrfly Lajti.
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Sodorni vald papír ára 30 fillér.

Nyom atott L anáasm ana Miki* és Társa könyvnyom dájában Sát«raljanjhtly,

