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fa aggodalom,
lia hazafias, mindig tiszteletreméltó.
Sőt mondhatjuk azt, hogy köte
lesség is, de be kell látni, hogy
csak a jogosultság határain belül.
Túl ezeken a határokon már kis
hitűség, mely nem hasznára, ha
nem ártalmára lehet épen a ha
zafias érdekeknek és így ezek
ellen határozottan bűn számba
megy.
Andrássy választójogi beszé
déből meggyőzően domborodik ki
ez a szempont, melyet a munka
párt választójogi skrupulusainak
szegez ellenébe. Maga is táplál
aggodalmakat, keresi is azok elosz
tására a módokat de a tulhajtásnak az a mértéke, mely a mun
kapárt álláspontjában ju t kifeje
zésre, még azoknál a veszedel
meknél is nagyobb, melyek a mun
kapárt szerint a demokratikus
jogikiterjesztés reformjából várnak
a nemzetre. A munkapárti aggo
dalmaskodás egyszerűen igazolása
a nemzetiségi túlzók és minden
más esküdt ellenségünk vádjának,
hogy a m agyarság fölényét kép
telenek vagyunk másképen m eg
óvni, mint erőszakos m esterkedé
sekkel, melyek alól amint fölsza
badulnának nemzetiségeink, attól
a pillanattól kezdve vezető szere
pünk is véget érne. A magyar
nemzet államalkotó és államfentartó erejének olyan nyílt taga
dása ez, melynek hirdetéséért
bizony már nem egy kifelé gravitáló izgatót állítottunk törvény
elé.
E bűnös kishitűség jogosulat

Ki a demokrata ?
Irta : Búza Béla.
Mikszáth Kálmánnak vau egy
nagyon kedves elbeszélése, ha jól
emlékszem, a címe : Szervusz, Pali
bácsi I — Egy magyar úri ember
története, aki Amerikában ólt hoszszabb ideig, s telesziván inasát a
modern nyugati állam egészséges
eszmeivel — s egyúttal nzgy vagyon
nal — visszajött Magyarországba, ahol
bizouy még meglehetős szilárd volt
az osztály uralom. Telve hazafias
ambícióval, a demokrata eszméknek
akart terjesatője lenni. A vármegye
közgyűlésén valami nagy választás
készült, itt akarta megvívni első har
csát az ellenzék, amelyuek feje a
.nagy demokrata" — Pali bácsi —
volt. És ő, aki tokáig ki nem moz
dult hazulról, — hintóba ült, hogy
személyes megjelenésével adjon erőt
az ellenzéknek.
Volt pedig zz ellenzéki várinegyei hocskoros nemességnek egy öb-
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lanságát Andrássy a történelmi
dokumentumok egész sorával dönti
meg. Számba állítja vele hosszú
ezeréves múltúnkat, melynek viha
ros hullámzásai alatt a széthúzó
belső elemek hányszor fogtak ke
zet külső ellenségeikkel is, de a
magyarság fölényét még igy se
voltak képesek soha legyűrni.
Történelm i dokumentum a 48-as
nagy átalakulás is, mely az akkori
idők bölcs m egértésével a rendi
ség helyébe a jogegyenlőséget
ültette s ez is, nem hogy gyön
gítette volna, de ellenkezőleg
még izmosabbá tette a magyar
ság vezető erejét. És már törté
nelmi dokumentum a magyarság
máig lezajlott háborús múltja is ;
nemzeti energiánk előtt a világ
elismerése hajtott zászlót, tehát
jövendő hivátásának teljesítésében
is csak a kishütéség kételkedhetik.
Igaza van Andrássynak s vele
a jogkiterjesztés minden hívének
hogyha most az uj kor intő sza
va elől nem vattázzuk tele a fü
leinket hanem a demokratizáló
erőt előrelátással szinte nemzet: fej
lődésünknek szolgálatába állitjzk
akkor csak történelmi hagyomá
nyainkhoz maradunk hívek s kö
vetjük azt a magasztos példát,
mely az idők megértésével 48 bán
is nemzeti újjászületésünknek te
rem tette meg az alapját. A kishitüek akkor is a nemzeti veszede
lem harangjait kongatták s ma
legnagyobb büszkeségünk, hogy
nem találtak meghallgatásra. Bí
zunk benne, hogy a félrevert
harangok zúgása legszentebb ha
gyományaink felülkerekedését most
sem akadályozhatja meg.
lös hangú kortese, egyik Ízléstelen
példánya azoknak, akiket olyan jól
ismerünk a Jókai mesteri rajzaiból,
— Ez az embar már kora reggeltől
leste, hogy bejön ó Pali bácsi a vá
lasztásra. S mikor meglátta a hintót,
odarohant, kinyitotta az ajtót, s
részeg mozdulattal odanyujtván a
kezét, nagy fiduciával köszöntötte
az egyébként finom lelkű finom Ízlésű
demokratát : „Szervusz Pali bácsi !“
Ettől a hangtól, ettől az alaktól,
ettől az Ízléstelen bizalmaskodástól
aztán Pali bácsi annyira meguudorodott, hogy becsapván a hintó aj
taját visszafordult, s többet nem
foglalkozott közUgyekkel.
Mikszáth az ő nagy művészeté
vel végtelen bájosan rajzolta meg
eat a kis esetet, és egy kis satijrának szánta a szárnypróbálgatását
végző demokratizmus ellen.
De amily kedves és müvésai ez
z rajz, ép oly kevéssé igaz. — A
megtévesztésre lendkivül alkalmas,
mert végtelen sokan nincsenek tisz

fa élelmezési kormánybiztos
— raárc. 9.
Az egyes közélelmezési körzetek
élére kinevezett kormánybiztosok
Windisohgraetz herceg közélelmezé
si miniszter elnőklésével tanácskozás
ra gyűltek össze az Országos Köz
élelmezési Hivatalban. E tanácsko
záson részt vettek már azok a törzs
tisztek is. akiket a kormány biztos
ságokhoz osztottak be. Az értekez
leten a kormánybiztosok hatásköré
ről és a korraáuybiztosságok felada
tairól folytattak megbeszélést.
Sok tekintetbeu megállapodás
jött már létre és rövidesen elkészül
az a szolgálati utasítás, amely a kor
raánybiztosok hatáskörét pontosan
megállapítja. Valószínű, hogy a kor
mánybiztosoknak felfüggesztési jo
guk nem lesz, de a kihágási ügyek
irányításába befolynak. Igen fontos
intézkedés lesz az is, amely a köz
ségi jegyzőket mentesíti a közélelme
zés nehéz munkáitól és lehetővé teszi
hogy a jegykők a községeknek a
háború alatt felgyülemlett egyéb
fontos ügyeit intézzék és a közéle'mezós kérdéseken kivül elintézésre
váró sok rendkívüli fontos kérdésnek
szentelhessék egész idejüket.
Szó van róla, hogy megbízható,
intelligens és kellő tapasztalattal bíró
katonák intézik majd a községekben
a közélelmezéssel járó adminisztratív
természetű munkát. Ezért is, de meg
azért is, mert a közélelmezés ügyei
egyébként is sok katonát foglalkoz
tatnak, minden kormáuybiztossághoz
egy törzstisztet osztanak be, aki a
kormánybiztosság körzetében műkö

dő katonák személyi és fegyelmi
ügyeit fogja intézni és aki a kormány
biztosoknak lesz alárendelve.
A korraáuy biztosok a szervétéi
első munkálatai után nyomban a kör
zetükhöz tartozó városokat és vár
megyéket látogatják meg, úgy tudonp
hogy Joanovios Sándor kormánybiztos, alkalmasint még a jővő hét
folyamán meglátogatja városunkat,
ahol érintkezésbe lép a hatóságokkal.
Az eddigi tervek szerint a kormánybiztosságnak egy polgári él
egy katonai osztálya lesz. A polgári
osztályban kőt előadó fog működői
és pedig egy büntetőUgyi előadó és
egy j°gi előadó. A közélelmezési
ügyek elintézés előtt és elintézés
után a büntetőUgyi előadóhoz ke
rülnek. A kormánybiztos minden ki
hágási ügy irányításába befolyhat.
A miniszterelnök intenciójának
megfelelően a kormánybiztosok a
rekvirálás ellen felmerült panaszok
kal soron kívül, azonnal és lehetőleg
a hely sziuen tartoznak intézkedni
A kormánybiztosságot — nem a rekvirálások szigorúbbá tételére, hauera
a méltányossági kérdések nagyobb
lekiutetbe vételére alakították meg.
A miniszterelnöknek az az álláspontja
hogy a mennyiben egyes hatóságok
tévesen magyarázták a rekvirálásra,
vonatkozó rendeleteket, úgy ezeket
a tévedéseket sürgősen korrigálni
kell és nyomban meg kell tenni az,
intézkedést esetleges bajok megelő
zésre. Külöuösen áll ez ott, ahol esetleg
a vetőmagot elrekvirálták. A közön
ségnek tisztában kell lennie azzal,
hogy a kormánybiztos első és főfe
ladata mindent elkövetni, 'hogy az
esetleges bajok orvoslást nyerjenek.
Az összes kormánybiztosok már
cius elején foglalják el helyeiket.

tában azzal, mi az a demokratizmus ?
Mint ahogy a sooiálistáról való fo
galmat igen sokau annak a munka
kerülő, csavargó és részeges munkás
legénynek az alakjában tudják csak
elképzelni, akinek apacs módra vau
a kendő a nyaka köré tekerve, —
épugy a demokratizmust is úgy kép
zelik, hogy a finom Ízlésű embernek
okvetlenül együtt kell társalognia
majd a kaszinóban minden polgár
társsal.
A demokratizmusnak semmi kö
se nincs az embereknek, mint társas
lényeknek, egymás közötti érintke
zéséhez. Semmi köze nincs ahhoz,
hogy az ember kiket válasszon ki
embertársai közül, akiknek társasá
gában szabad óráit eltölteni akarja,
szellemi szükségleteit kielégíteni véli.
— A demokratizmus nana akarja
a grófi társaságra reákényszeriteni,
hogy a munkás embert is vegyék
fel az ő exklusiv kaszinójukba. Sőt
ebben a tekintetben a demokratiz
mus arisztokratább, souverainebb el-

veket hirdet, akár egy imperiálista
uralkodó, vagy egy fertály mágnás.
Lelkemnek szinte fennhéjázó,
gőgös joga, hogy olyan társat kere
sek hozzá amelyik annak megfelel,
s távol tarthassam tőle a „profánunk
vulgust" — ha az sérti az én érzé
keny benső világomat, amelyben az
én >én»-eo, mint egy despota ural
kodik.
Mindehhez a demokratizmusnak
semmi köze nincs.
A demokratizmus világa, — mely
népuralmat jelent, — az állam poli
tikai, társadalmi (nem társaságbeli I)
és gazdasági berendezéseinél kezdő
dik, — és lényege alapeleme as,
hogy ezeknek a beredezkedéseknek
a fundamentuma az emberek feltét
len egyenlősége legyen.
Demokrata az, aki a törvény
előtti feltétlen egyenlőségnek a hive.
Demokrata az, aki a jogokkal
való felruházásnál, s a jogok gya
korlatával minden megkülönböztetést
perhorreskál, különösen, ha ennek a
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teles erejű nagy emberi szellem lebüvölő fényessége.
Remek ezüst koszorút nyújtanak
át, széles pirosfehérzöld szalaggal.
„Honfi érdem jutalma a hívek
Jrta: Búza Barna.
szeretete.*
Milyen ábrándos, reménykedő
Most a ravatala mellett láttam
vágyódással álmodoztam a fogság az ezüst koszorút. A szalagján mintha
végtelen óráin át arról a percről, világított volna ez a gyönyörű felírás.
amikor újra cikket fogok írni a A gyász fájó sötétségébe s a halál
„Felsőmagyarországi H írlap ib a !
kegyetlen hidegségébe mintha oda
Hányszor kérdezgettem a so r bűvölte volna vigasztalásul, engesztelésül elmúlt küzdelmeink, elmúlt
diadalaink soha ki nem alvó fényét
ami nekem olyan lesz, mint egy kis és melegségét
újjászületés, mint elmúlt szép időim
Más kép. Még nagyobb néptömeg
kedves visszatérése.
s talán még nagyobb lelkesedés. A
Dehogy sejtettem akkor, hogy munkácsi választás.
az első két betű, amit ennek az
Emberfejek áradata hullámzik a
újságnak a számára leírok, Fried tágas, nagy munkácsi főtéren. —
Lajos gyászkeretbe foglalt neve lesz I Messzire zúg tombol az öröm ujjon
Dehogy sejtettem, hogy Fried gása.
Lajos lesz az első, akit hazajöttöm
Fried Lajos beszél. Megköszöni
után magyar földön temetőbe kisérek. a képviselői megbízó levelet.
Mennyit készültem neki mondani!
— „A kezemet mindig a szive
Mennyi mindenről vágytam Deszélni men tartottam, sohase a zsebemben,
vele! A múltak emlékeiről, a jövő így maradtam szegény ember."
terveiről és reményeiről.
Igazat mondott. A szive után
Negyedfél esztendő alatt szám ment, a szive szerint cselekedett
talan sokat gondoltam rá, számtalan egész életén át. Mintha egy nagy
sokszor gondolkoztam róla és olyan szív lett volna csak az egész ember
jól esett remélni, hogy ezeket a Egy szerette! teljes, melegen érző,
gondolatokat lassacskán majd mind minden szépért és jóért lelkesen
elmondhatom neki.
dobbanó nagy emberi szív, amelynek
S egyszer köszönthettem csak a a rendes emberi mértéktől messze
megérkezésem után és a második kimagasló hatalmas elme és ragyogó
találkozáskor már az utolsó isten- szellemi tehetség állt a szolgálatában.
Szegény ember maradt-e való
hozádot mondtam el a koporsójánál.
Bizony keserű, kínzó gúnyt üz ban ? Igaz. kincseket nem hagyott
maga
után. De ha meg lehetne mér
a sors minden tervünkből, minden
ni aranyértékkel a jó emberek szereménykedésünkből!
Fried Lajos. Káprázik a lelkem retetét, akkor kevés ember hagyaté
a ragyogó képektől, fényes emlékek kában találhatnánk annyi nagy és
től, amiket ez a név színes, hosszú drága kincset, mint a Fried Lajoséban.
Küzdött viaskodott egész életén
rajban elébe varázsol.
át, de csak szeretni tudott mindig,
Büszke, nagy küzdelmek, dicső soha se gyűlöli senkit. Azokat se,
séges bukások, tündöklő diadalok. akik eilen harcolt. S őt se gyűlölte
Ujhely polgárságának tetterős ön senki, őt is csak szeretni tudta min
tudatra ébredése, Zemplénvármegye denki. Azok is, akik pedig olyan
aléltan szunnyadó szivének hatalmas sokszor érezték nagy szelleme harci
megdobbanása. Eszmék hódítása, nyilainak sebző erejét.
vágyak, törekvések nagyszerű győ ‘ Mert lelkének lényege a jóság
zelme.
volt s ezt mindenki tudta felőle.
A mi szükebb hazánk történeté
A Fried Lajos védőbeszédei I
ben ehhez a csalódásaival és fájdal Milyen kivételes lelki gyönyörűség
maival is olyan gyönyörű időszakhoz volt hallgatni azo k at! Nem csak nagy
el nem téphető szálakkal fog fűződni tudás, nem csak sziporkázó szellem
mindig a Fried Lajos neve.
ragadott el bennük, hanem az em
Fried Lajos. Messze sugárzó berszerető szív, jóságos melege s a
fényességet lát a lelkem, amikor ezt gyöngéd, nemes lélek színes költé
a nevet kimondom.
szete. Nem csak jogi élvezet volt őt
Lobogó fáklyafény kígyózik végig hallgatni, hanem költői gyönyőrüségis.
Ujhely utcáin. Emberek sűrű, nagy
Nála külomb védőügyvéd bizony
tömegétől sötétlik, emberek riadó egy se volt Magyarországon.
lelkesedéstől visszhangzik a tágas
És a Fried Lajos társalgása!
piactér. A város polgársága köszönti Milyen magas lelki öröm volt együtt
Küzdelmeinek ünnepelt vezérét.
lenni vele, látni egy nagyszerű szel
Fried Lajos beszél. És úgy érzem, lem kápráztató sugárszórását, egy
hogy elhalványul a fáklyafény és hatalmas elme ragyogó ötleteinek
halavánnyá gyengül a villamos lámpák színes tűzijátékát s érezni egy csak
tüze. Mert a földi fények leghatal- szeretni tudó nemes lélek őszinte
masabbja kezd világítani: egy kivé melegségét !
megkillfinbüitetáiuali » vagyon vagy
■ litlletéa alapja.
Gondoljunk oiak a virilianuira,
■ a förendiháara. — Mily idétlau
alakulása volt ea a a politikai iutéanaónyeknek. Aaokat, akik egyébként
is el voltak látva a földi ■atreuo«e
minden áldáséval, ép ezen a óimén,
— kéie irónia —, még klilön jogok
kal ruháaták fel a köaűgyek intézé
sénél. Aat mondják asért, mert nagy
vagyonuknál fogva nagyobb volt ae
érdekeltségük ia a közilgyek mikénti
intézésénél. — Hát persze hogy na
gyobb volt, — de ép ez az érdekelt
ség lett volna tisztességes felfogás
seerint az akadálya annak, hogy ktllön jogokkal ruháztassaoak fel.
Demokrata ar, aki azt kívánja,
hogy tehetsége, becsülete, és mun
kája seerint mindenki érvényesülhessen, és megfordítva, aki'kivánja,
hogy ennek as érvényesülésnek ne
is lehessen más módja.
Demokrata as, aki aat kívánja,
hegy ae legyenek uralkedd esstá-

Sz»»Mt, máraus 9.

PELSOMAOYARORSZACI HULAP

lyok, ne legyenek döntő tényeiők a
községi, törvényhatósági és parianssuti élet terén.
Demokrata ar, aki ellensége a
rangoknak és ostoba címeknek. Ne
legyeu más megktllönböstetőse vagy
oime ae embereknek, mint ae a me
lyet a munka és a tisztesség jelzői
adnak neki.
Demokrata ae, aki eileusége a
kötött birtokrendszernek, a hitbieomonyoknak, amelyek hatalmas bás
tyái az emberi egyenlőtlenségnek,
és akadályai, • * egészséges gazda
sági fejlődésnek.
Demokrata az, aki olyan orszá
got akar, amelynek kapujára ez
van felírva : „Itt a becsület és a
munka* uralkodik.

*

És ez ma már mind csak em
lék Fried Lajos a temetőben fekszik
Csak a lelkünk fogja őt látni a múltra
visszagondolás kedves és jőleső
percéiben.
Pekáry Gyula. Matolai Etele,
Fried Lajos. így mentek el egymásmásután a mi szép küzdelmeink nagy
vezérei.
Elmúltak azok a küzdelmek s
elmúltak utánuk ők is. Az a sok
szép, az a sok nagy, az a sok dicső
séges nap, amit velünk együtt éltünk
át, ma már csak emlék, ma már
csak múlt.
Hanem ez a mull a mi jövőnk I
Ebből a múltból, ennek az esz
méiből, ennek a törekvéseiből kell
a magyar jövendőnek megszületnie.
Ez a múlt nem hal meg soha,
Jobban, hatalmasabban él ma is.
mint a vértől irtózatos jelen.
Sőt most kezd csak igazán élni,
mert most, épen most jött el az
ideje, hogy éltető, megváltó valóság
gá váljék I
Mert ez a múlt jelenti Magyarország teljes állami függetlenségét.
Halott vezéreinknek az a paran
csa, hogy a küzdelmet folytatni kell.
És ha diadalra visszük azt a
zászlót, amely az ő meghidegült ke
zünkből kihullott, az lesz az ő elköl
tözött leikeik boldog és dicsőséges
feltámadása !

H „jKíagyaros"
visszavételének évjorüulóján

a 10-es honvédeket
átirattal U9v9zS!t« Zempténmegye.
— máro. tf.

Legutóbbi lapszámunkban hírül
adtuk, hogy a diadalra** tizes hon
védek, egyik legnagyobb fegyver
tényének — a Magyaros megvív,-igá
nak — évfordulóját fényes keretek
közűit ünnepük meg. Arrói is meg'
emlékestünk, hogy Z-iroplónvárme
gyét véreinek öröm napján küldött
ség fogja Késdidsentióiekeu képvi
selni, hogy avval is kifejezést adjon
a vármegye a tízesek iránt érzett
nagy rab' c^ülésér «k.
Most sajnálattal kell ktf&ö nilnk,
hogy ae Ünnepségen küldöttség részt
nem vess amit Dókus Gyula alispán
ae alábbi levélben hoeott tudomására
a 10 os honvédek ozredpsranciookf
■ágának. '*
Jd. kir. 10. h. gy.e. Parancsnokságának
Táboriposta 425
A legnagyobb köszönettel vet
tem a Parancsnokságnak f. Ovi
február hó 18 áu keltezett és hoz
nám február hó 28 áu érkezeit
azon nagybecsű átiratát melyben
vármegyénket a Magyaros begy
területnek 1917. évi március hó
8-áu történt viesaavétele évfordu
lóján Kőzdiszeutlélekben tartandó
em'éküunepélyre meghívni szives
kedett.
Sajaálattal értesítem a Parancs
nokságot, hogy tekintettel a nagy
távolságra és as isiéért igen rossz
közlekedési viszonyokra, törvény*
hatóságunk részéről ezen a biro
nyara lélekeme ően szép Ünnepé
lyen senki sem jelenhet meg.
Amidőn biztosítom a Parancs
nokságot, hogy a rendelendő em
lék Ünnepélyen lélekben jeleu le
szünk, hazánk határait hősiesen
védő további munkájukhoz. Isten
áldását kérjük.
Fogadja a Parancsnokság kiváló
tiisteletem nyilvánítását.
1018. III. 14.
Dékat, alispán.

Zemplén
és a békekötés
következményei.
• •

Veszélybe* a bortermelés.
• •

kincs szőlőnunkás.
Mezl|uzáasá|.
•A keleti béke lenyügöső hírei
közben, minden
örömnyilvámtás,
minden lobogó békevágy mellett ia
komoly problémák kendik foglalkoz
tatni a bérével kspcso’atban Zemp
lén — valószínűleg az egész ország
gazdaközöusógét, melynek a béke
nemcsak a rettenetes enabartragédia
végének első komoly jelét, hanem
uj gondokat is jelent. Olyan gondo
kat, amikre az örömök napjaiban
senkinek sere jutott eszébe gondolni,
de amelyek máris előrevetik árnyé
kukat.
A fö d megművelésének kérdése
forog kockán, ha a békekötéssel
egyidőbeu intézkedés nem történik
a gardák aggodalmait illetőleg. A
hiros Montecuoooii féle elmélet, mely
szerint pénz, pénz és Harmadszor is
pénz kell a háborúhoz : megdőlt. A
háborúhoz ma kenyér, kenyér és
harmadszor is csak kenyér és esik
azután kell a muniejió és katona és
ha épen van, pénz is kell, bár ast
ez a háború inkább szaporította.
A gardák aggodalma az oroszukrán foglyoknak a gazdaságban
eddig betöltött szerepére vonatkozik.
As orosz foglyok a béke komoly
híreire egyszerűen nem dolgozuak,
sőt tömegesen megkísérlik a szökési
békés hazájuk felé. A gazdaságok a
tavaszi munkák előtt a legnagyobb
bizonytalanságban álmák s követe
lik — országos érdekből, hogy azon
nal gondoskodás történjék a haszna
vehetetlen foglyok pótlására és a
békekötéseknél amúgy is hasairanyitandó foglyok helyett más mun
kaerők biztosítására. EoélkUl niuos
termés jövőre, anélkül a háború és
a béke sorsa egyaránt veszélyben
vau.
Szőlőművelés.
Nyílt kérdés a véres
elvé izőlőbírtekesaihez.
Hasonlóan *ú’yos a helyzet —
különösen városunkban — a sző ők
megnuut altatásának kérdésénél. Már
a béke esztendeiben is eminens gond
ját képezte a scö'őhirtokoioknak *y,
egész munkáltatáai évre szükséges
munkaerők biztosítása. Valóságos
verseny faj.ődött ki az akkori viszo
nyokhoz mérten óriásinak mondott
bérek emelésével, ezáltal -igyekezve
elérni a munkás csapatnak egy helyre
történő lekötését. A raiserabilis műnkásvitzonyokat kimoodhatlanul nagy
mértékben enyhítette az igazságügyi*
kormány intézkedése amely lehető
vé tette a raboknak szőlőinkben le
endő foglalkoztatásit. A háború mint
mindenre erre is károsan befolyással
van. — Üresek s börtönök, nem
mintha az erkölcsök javulnának, ha
nem mert a büntetőiek vgy hánya
dát kitöltő és jó viseletű fogyókat
feltételesen elbocsátják,
de csak
azért, kegy kateaai kÖtel»*etuégÜk*
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uok ők is slagét tsgytnak. U«ső
Katoua Nándor, Kossta József, Rótt- foványsertésekkel reude'keznak, hogy
H Í R E K .
gazdaság, ipar «v?sl a* intézkedés’
mami Moaart, Peske Gésa, Dudits sovány sertés-állományukat legkésőbb
Andor, Kosztolányi Kaim Gyula, Al folyó évi március 10 ig as Orsaágos
stl turméseetss nem nyert, hanem
— Katonai előléptetések. bert
Ferenc, Bállá Béla, Boeram Sertésforgalrai iroda II. főosatályáellei.kvsőlog «u voe t sstwség érte. A .februári előléptetések során
Rítta, Bük kerti Mariska, Berkes An nak (Budapest, V. Sas-utca 27. iá.)
A helybeli' fogház állományát Jenes Árpád csendőrflrnagy csend tal, Bosznay István, Erdősáv Béla,
siiutóu leapasztotta * háború. A őralezredessé, Bettelheim Sándor, Éder Gyula, Háry Gyula, Glatter saját érdekükben öokőnt ajánlják
fel, mert a felajánlás elmulasztása
vizsgálati fogly«iik«l egyetemben Dr. Csiiy Béla, Görgey Gábor, Ármin, G-rgely Imre, Guláosy Lajos, • setén sováuysertés állományuk a
ntMi nagyon haladja meg a szárat, Segesváry József, Ziinonyi Henrik Hadt^i Öltre, Herrer Cézár, Heyer legszigorúbb rekvirálág kereaatülvite
holott a béke éveiben 4 éa 50) kö népfelkelő főhadnagyok, népfel Artúr, Jusakó Béla, Késdi-Kováos lével fog raegsserestetrji s elesnek a
Láaz.ó, Kacaiáuy ödón, Kiéli Jáuos, fenti, anyagi előnyt nyújtó prámiumrött váltakozott a léUkscára. Busa kelő századosokká léptek elő.
Molnár Z, János, Neogrády Antal, tól. A bejtleutésuuk a valóságból
Barna a város érdekeire való twkin— Összeírják a gazdák esépléal Nyilássy Sándor, Náray Aurél, Nád- híven tarUlrausnin kell a sertések
tettel járt köebe aa igasságügyi kor
ler Róbert. Olgyaij Viktor, Pörge
ás őszi szén szükség Istát. As országom Gergely, Páliya Czelesstin, Páliy* darabssáraát, életkorát, as átvégseltmánynál hogy meunet több foglyot
Saénbiaottság bizlositaui akarja a Károly, Papp Sándor, Papp Emii, Rég mérvét, a páronkénti átlagsulyt
annak megjelölését, hogy a serté
dirigáljanak ide, hogy asután menné'
gtttdík részén a osípléshez ős őszi Raincrnó latvánffy Gabrie!lf\ Rímek sek iniskárollak «s heréitek-e. Mi
többet lehessen felhasználni a isölő
Árpád,
Saontagh
Tibor,
Telkóssy
szántáshoz szükséges ssémnennyisé
helyt a páronként 100 kg. súlyt
müveiéire.
gst és Ösizeirist iveket küldött az Valér, Zonabory Lajo'f, Zorkóozy elérték, bejelenteudők ason sertések
Gyula és Udvari Géza isuiertnevU is, melyek jelenleg páronként 100
Voltolyan mm k* 1v amikor oap.noalispáni hivataihor, hogy aiokban festőművészek képeiből kiállítást
te 400—450 rab ment ai külső mun
kg .-ou alal vannak. A fenti pránaifelvétessék, kiutak mennyi semire rendes.
um az ilyen Rertések után csak ak
kára. A atatisstikai adatok vitrint a
vau szüksége. As össseirásha csak
—
Sulyot
halasét.
V
asaíiíos Pó
kor fizettetik, ha azok bejelentése
rabok átlagosan és össr.*ii.*0 évente
azok a gasdák vehetők fel, akiknek tér orojz fogoly, Guttmau Ignácné legkésőbb folyó évi április hó 30-ig
50.000 munka uapot. dolgozlak, mint
200 magyar, 150 kát. hold, vagy en fuvaros lovait hajtotta. A lovak hir megtörténik és ha e bejelentett ser
egy 1500 hold szőlőt* rUletet mű
nél nagyobb gabonával bevetett te telen megbokrosodtak és elragadták tések az iroda állal alkalmasaknak
ekeret. Vassilios koosis a lovak találtattak és tényleg átvétettek. 20
velve meg.
roletek van es széntüzelésre beren kösé zuhant, amelyek keresztül gá darabol)
aluli tételek nem jelnntendők
llló-bau amikor a háboui leg
dezett géppel csépelnek vagy saán- coltak rajta, úgyhogy súlyos belső be. Azok a mezőgazdasági hizlalók,
jobbat) viharsott, a fogházaink lakattansk. A kisebb gazdák csépiest és és külső sérüléseket szenvedett. Be- akik korábban is rendszeresen fog
lanságát, akként ezünteUe ra*g az
saá ítást ozüasegietéről másképpen ssáhitottak az Erzsébet közkorházba. lalkoztak hizlalással, tehát megfelelő
igacságügyminiscter, hogy Vács, l a- Ukrajna gazdasági jelentősége hizlaló teleppel rendelkeznek, sertésfog goudoskodás történni. Az össze
\ a, Marosujváf atb. fegyiatéaetekbői
Ukrajna gazdaságiiig az orosr biro bejelentésükkel egyidejűleg ajánlatot
iras mihamarabb megtörtéül*.
fegyeuosket trantzpoi tált id . A fedalom legértékesebb réséé volt. Ezou tehetnek arra, hogy a birtokukban
— Elfogott betörő. A misknlczi az országon át jutni a Feketeten- lévő beállításra alkalmas soványsergyeuo-ík a külső munkán példáivisetéseket a szükséges takarmáuy kiu
lnt«k tanúsítottak. Még szökés'jom katonai rendőrség egy revoivt-res garhez, amely felé hz orosz kivitel talása ellenében önmaguk hialalják
70
szásftlóáa
irányul
ói
amely
felől
banditát
fogott
el
uöháay
nappal
kísérelt mt*g egyetlenegy
i"« ,
az orosz behozatal 33 százaléka ér ki megállapítandó feltételek mellett.
Az Országos Sertésforgalmi Iroda
kitünően dolgoztak közvetve mgy eve őr.t, aki nemcsak MUkolccot, ha kezik. A Kaukázusba, Perzsiába
nem
MagysrorssAg
felvidéki
városait,
jövedelmet nyújtva mindkét fog'al
Indiába a legrövidebb ut Ukrajnán az összes figyelembe jöhető körül
valósággal
rettegésben
tartott*
át vezet. Évente 250 millió rnóter- menyek gondos mérlegelése és felet
kottató indiwidiu unak. Tavaly már
tes hatóságának irányítása alapján
lényegesen levesebb férfi, annál városinkban is több betörést, lopást ruávsa gabonát termelt az ország és esetrői-esetre fogja a beérkező aján
ugyanannyi egyéb mező
több női munkaerőt kaptunk. Ezek követett e f . Aa eddig megállapított körülbelül
gazdasági terményt. Az oroszországi latokat elbírálni.
testi en-jükhö* mérteu szintén jó adatok aserint u(>. lö-asör nzökott répacukor öthatoda, az oroszországi
Az Országos Sertésforgalrai Iro
meg a katonai rendőrség keséből, dohány két harmadrésze Ukrajná da nyomatékosan figyelmezteti %'
beváltak.
lölő óta aliandó körözés alatt áll, ban termett. A cukorkészletek Uk- gazdákat, hogy soványsertóseiket a
Etidőu, amint annak id«júu meg
néháuysioK csak kézrekerült, raasnap rajuábau jelenleg is igen nagyok kitűzött határideig önként ajánlják
is emiékeetUuk a közigazgatási bi
vagy harmadnap mindig megugróit. ezeket jelölték meg az ukrán papír fel, neipcsak azért mert eaáttal je 
lentékeny anyagi előnyhöz jutnak és
sottság ülésén szóba került a szőlő
Szilágyi Károiy 12 ik honvéd gya- pénz legfőbb fedezetéül. Számos er elkerülik a szigorú rekvirálással járó
művelés Ugye, éa Dr. Sairmay István,
van az orsságuak igen értékei,
logezrtdbali azakaszvesető a több deje
faanyaggal. A szarvasnoarhaál o- kellemetlenségeket, hanem azért is,
Dókua Gyű a, Molnár Béla festették
szűrösen körözött ember, aki 1917 inányi b -kében harminc millió állatra mert az iroda a jövőbeu a sováuyle a vessedoimet, mely váró uok
auguistuiában körűit először a mis- becsli’tók. Az oroszországi szénter Hertések szállítását engedélyezni nem
•zőlőbirtokosait, és aborteime <‘st a
koioti katonai rendőrség kezére. Mi melés 70 százaléka és az egész vi fogja s igy a felajánlást elmulasztó
munkás hiány révén fenyegeti. A
gazdák amúgy sem értékesíthetik
után beteg volt, a barakkórháeban lág maugáotermelésónok 18 száza mujd más raódou sertéseiket.
bizottság el is határozta, hogy ra
léka onnan került ki. A legutóbbi
helyezték e1, ahonnan háromszor békeévben 17 millió tonua uyer.va.Országos Sertésforgalmi Iroda.
bokuak a foghátunkba más helyek
szökött eb Majd Sátoraljaújhelyre sat és 1*3 millió tonna acélt termelt
ről való áthelyezését az igazságügyi
került, ahol mindenütt megugrott
Ukrajna, amely egyúttal Keleleuróp* Felelűh szerkesztő : Landesmann Miksa,
kormánynál kérelmezi, sőt a vár áé
katonai rendőrség kezéből, tniudenütt egytdüli higauybanyájávai rendelke
Szerkesztő: György Lajos.
gyo agilis főispánjának saoraélyea
viharoa m utat hagyva maga uián. zik. A sóterraelé8 1 millió tonna.
közbenjárását is kért* igém be venni.
Sátoraljaújhelyen a barakkórházat
Proximut ard.it Uoaleguu. VefobBiotts ki. L ipedőkrjt, ágy huzatot1
■tsdulmotimkötal g a „nyíl*.* id jö.
fehérneműt lopott nagy mennyiség
füstölve vagy nyersen, nagyobb
Civil munkai nmei, rab még ásvésb
ben. Urnáéi* a híres szállód; i betö
mennyiségben átvesz
bé és et a euiyos két küiümi'iiréseknek, amikor hónapokon kersaz
Az Országos Közélelmezési Hi
indított bsnaÜukttt arra, amidőn saö*
tül rettentették &másod- és harmad vatalt vaető m, kir. iniuister ur
lülulajdonosainkat a uyilvánouág
hentes-áru nagykereskedő
rsudö szállodákat Ssilág)i Károly 5Ü974—1918. VI. számú ret-delméve.
előtt kérdeiaük meg
az Országos Sertésforgaliui Irodát
mindeuoapos betörései.*— Néhány diéta meg a hadsereg u» az erszug Budapest, VII., B>rcsay-utcza 11. u .
kikkel akarják a felyó eaz
héttel eeslő'.t Miskolcira tette át zsirtíllátásának biaiositása végstl
Undokén szilöteröletelket
Telefon 138—76.
seék helyét. A katouai rendőrsúg, szükséges ipari hielalási akció iu»rg^
mtgalvsisi ?
xaint gyauusat, előállított*, itt való- saarvezéséval és lebouyolitásaval, “
K iv á ló a n b a v á lt “
Olyan tétlsu koii-ye .aü.éggsl vár
felhatalmazva az irodát, hogy a hiz-|
garmadában találtak nála
jak . sült gala-a bo’, hogy már azért
látáshoz kellő soványBertés anyagot!
is kénvscertiit a kérdés, mert ma i hamis aarsrutákat, szabadságol leve szükség esetén rekviráiás utján s z e bortermelés cssk rátában magán ér lakét ói igaaoiványokat. Eleket nem részé meg. A» Országos Sertú.iiör-!
dek, legnagyobb részben hanyatlott csak a iáját céljaira hascuálta fei galrai Iroda felhatalmazást nyert srrV
ajánl a
va.uiánkuaa
egyik
legfontosabb
is, hogy mindazon áilattartóknalr,i
hanem
jő
phűért
a
katonáknak
i
f.ij. vitó tényezője. É tért érdekli ai
(tenyésztőknek,) kik soványsertései-!
ügy a nyiiváuosságot, és szert várjuk árusította.
két a rekviráiss alkerülóí'e végett,
A r a d o n .
kiváucsiau a feltett kérdésre a sző
— A Solymoii sUgiune kiállítat as alább kitUeütt határideig ónként.;
ifíbirtokosok feleletét, amely uem Sátaraljaujhelytn. Solymosi Máriou, felajánlják, amennyiben azok az
Az
általános
anyaghiány miatt
lehet a váltoehatatiauba való bele a u a háború előtti «s»fendőkben
iroda által alkalmasoknak találtatnak
ajánlatos a szükséglet mielőbbi
nyugvás lemondó sóhaja, hanem keli, városoHzáu rendezett magas nívójú és tényleg átvétetnek, saját hizlalá
hogy erős hangú kérés követelés művészi képkiállitással tette nevét Sá suk elmaradása folytán elvesztett
fedezése, mert a csekély ké»zlegyen.
toraljaújhelyen ismertté, s akinek
hasznuk kárpótlásául a maximális
letekre való tekintettel, >
Kérés a hitóságokhoz as ügy legmagasabb kultur igényeket ig ki- áron felül élősúly kilogrammonként
megrendelések csak beérke
felkarolása érőikében, követelés a elégítő Őagyobbszabásu képkiáilitá- I korona pramiuraot fisesseu.
zésük sorrendjében vehetők
kormánytól, hogy minden lehető ról sokat írnak mostanában ungvári
Felhívjuk ennélfogva mindazon
figyelembe.
módon legyen segítségükre.
laptársaink, legközelebb Sátoraljauj állattartókat (tenyésatőkei), akik pá
helyre érkezik és itt Csók István, ronként legalább 100 kg. su’.yu

K özgazdaság.
fi sertéstartó gazdák figyelmébe 1
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És ez ma már mind csak em
teles erejű nagy emberi szellem lelék Fried Lajos a temetőben fekszik
büvölő fényessége.
Remek ezüst koszorút nyújtanak Csak a lelkünk fogja őt látni a múltra
át, széles pirosfehérzöld szalaggal. visszagondolás kedves és jóleső
„Honfi
érdem jutalma a hívek percéiben.
Jrta: Búza Barna.
Pekárv Gyula, Matolai Etele,
szeretete."
Milyen ábrándos, reménykedő
Most a ravatala mellett láttam Fried Lajos. így mentek el egymásvágyódással álmodoztam a fogság az ezüst koszorút. A szalagján mintha másután a mi szép küzdelmeink nagy
végtelen óráin át arról a percről, világított volna ez a gyönyörű felírás. vezérei.
amikor újra cikket fogok Írni a A gyász fájó sötétségébe s a halál
Elmúltak azok a küzdelmek s
„Felsőmagyarországi Hirlap‘-ba!
kegyetlen hidegségébe mintha oda
Hányszor kérdezgettem a sor ; bűvölte volna vigasztalásul, engesz- elmúltak utánuk ők is. Az a sok
• •
somtól, kétkedő eltűnődéssel, hogy jtelésül elmúlt küzdelmeink, elmúlt szép, az a sok nagy, az a sok dicső
megérem-e még valaha ezt a percet, diadalaink soha ki nem alvó fényét séges nap, amit velünk együtt éltünk
át, ma már csak emlék, ma már
ami nekem olyan lesz, mint egy kis és melegségét
csak múlt.
• •
újjászületés, mint elmúlt szép időim
Más kép. Még nagyobb néptömeg
Hanem ez a múlt a mi jövőnk!
kedves visszatérése.
s talán még nagyobb lelkesedés. A
Ebből a múltból, ennek az esz
JH
k
c
s
szőtőaunkás.
Dehogy sejtettem akkor, hogy munkácsi választás.
méiből, ennek a tötekvéseiböl kell
az első két betű, amit ennek az
Emberfejek áradata hullámzik a a magyar jövendőnek megszületnie.
Mezifuzáasáf
újságnak a számára leírok, Fried tágas, nagy munkácsi főtéren. —
Ez a múlt nem hal meg soha,
A keleti béke lenyűgöző hírei
Lajos gyászkeretbe foglalt neve lesz! Messzire zúg tombol az öröm ujjon Jobban, hatalmasabban él ma is.
közben, minden
örönsnyilvárifcái,
Dehogy sejtettem, hogy Fried gása.
mint a vértől irtózatos jelen.
Lajos lesz az első, akit hazajöttöm
Fried Lajos beszél. Megköszöni
Sőt most kezd csak igazán élni, minden lobogó békevágy mellett it
után magyar földön temetőbe kisérek. a képviselői megbízó levelet.
mert. most, épen most jött el az komoly problémák kezdik foglalkoz
Mennyit készültem neki mondani!
— „A kezemet mindig a szive ideje, hogy éltető, megváltó valóság tatni a bérével Irapcso'atban Zemp
Mennyi mindenről vágytam oeszélni men tartottam, sohase a zsebemben, gá váljék !
lén —• valószínűleg az egész ország
vele! A múltak emlékeiről, a jövő így maradtam szegény ember.“
Mert ez a múlt jelenti Magyarterveiről és reményeiről.
Igazat mondott. A szive után ország teljes állami függetlenségét. gasdaközöuségét, melynek a bére
Negyedfél esztendő alatt szám ment, a szive szerint cselekedett
Halott vezéreinknek az a paran nemcsak a rettenetes embertragédia
talan sokat gondoltam rá, számtalan egész életén it. Mintha egy nagy csa, hogy a küzdelmet folytatni kell. végének első komoly jelét, hanem
sokszor gondolkoztam róla és olyan szív lett volna csak az egész ember.
És ha diadalra visszük azt a uj gondokat is jelent. Oíyan gondo
jól esett remélni, hogy ezeket a Egy szerettei teljes, melegen érző,
gondolatokat lassacskán majd mind minden szépért és jóért lelkesen zászlót, amely az ő meghidegült ke kat, amikre az örömök napjaiban
kihullott, az lesz az ő elköl senkinek séta jutott eszébe gondolni,
elmondhatom neki.
dobbanó nagy emberi szív, amelynek zünkből
tözött leikeik boldog és dicsőséges de amelyek máris előrevetik á g y é 
S egyszer köszönthettem csak a a rendes emberi mértéktől messze feltámadása I
kukat.
megérkezésem után és a második kimagasló hatalmas elme és ragyogó
találkozáskor már az utolsó isten- szellemi tehetség állt a szolgálatában.
A fö d megművelésének kérdése
Szegény ember maradt-e való
hozádot mondtam el a koporsójánál.
forog kockán, ha a békekötéssel
Bizony keserű, kínzó gúnyt űz ban ? Igaz. kincseket nem hagyott
egyidőbeu intézkedés nem történik
a sors minden tervünkből, minden maga után. De ha meg lehetne mér
a gaidák aggodalmait illetőleg. A
ni aranyértékkel a jó emberek szereménykedésünkből!
híres Montecuocoii féle elmélet, mi ly
Fried Lajos. Káprázik a lelkem retetét, akkor kevés ember hagyaté
a ragyogó kepéktől, fényes emlékek kában találhatnánk annyi nagy és
szerint pénz, pénz és harmadszor is
től, amiket ez a név színes, hosszú drága kincset, mint a Fried Lajoséban.
pénz kell a háborúhoz : megdőlt. A
Küzdött viaskodott egész életén
rajban elébe varázsol.
háborúhoz ma kenyér, keuyér éa
de csak szeretni tudott mindig,
Büszke, nagy küzdelmek, dicső át,
harmadszor is csak kenyér és os*k
soha se gyűlölt senkit. Azokat se,
séges bukások, lündöklő diadalok. akik
harcolt. S őt se gyűlölte
azután keli a muniejió és katona és
Ujhely polgárságának tetterős ön-' senki,ellen
— máro. V.
is csak szeretni tudta min
ha épen van, pénz is kell, bár aat
tudatra ébredése, Zemplénvárntegye denki. őt
is, akik pedig olyan
Legutóbbi lapszámunkban hírül ez a háború inkább szaporította.
aléltan szunnyadó szivének hatalmas sokszorAzok
nagy szelleme harci adtuk, hogy a diadalra** tizes houmegdobbanása. Eszmék hódítása, nyilainak érezték
A gardák aggodalma az oroszerejét.
vágyak, törekvések nagyszerű győ ■ Mertsebző
lelkének lényege a jóság vódek, egyik legnagyobb fegyver ukrán foglyoknak a gazdaságban
zelme.
tényének
—
a
Magyaros
megvívásá
s ezt mindenki tudta felőle.
eddig betöltött szerepére vonatkozik.
A mi szükebb hazánk történeté volt A
Fried Lajos védőbeszédei I nak — évfordulóját fényes keretek Az orosz foglyok a béke komoly
ben ehhez a csalódásaival és fájdal Milyen
kivételes
lelki
gyönyörűség
közölt ünnepük míg. Arról is meg••
maival is olyan gyönyörű időszakhoz
hallgatni azokat I Nem csak nagy emlékeztünk, hogy Z^naplónvárme híreire egyszerűen nem dolgoznak,
el nem téphető szálakkal fog fűződni volt
sőt tömegesen megkísérlik a szökést
tudás,
nem
csak
sziporkázó
szellem
mindig a Fried Lajos neve.
ragadott el bennük, hanem az em gyét véreinek öröm napján küldött békés hazájuk felé. A gazdaságok a
Fried Lajos. Messze sugárzó berszerető szív, jóságos melege s a ség fogja Kózdiszentlélekeu képvi tavaszi munkák előtt a legnagyobb
fényességet iát a lelkem, amikor ezt gyöngéd, nemes lélek színes költé selni, hogy avval i« kifejezést adjon
bizonytalanságban állnak s követe
a nevet kimondom.
szete. Nem csak jogi élvezet volt őt a vármegye a tízesek iránt érzett lik — országos érdekből, hogy azon
Lobogó fáklyafény kígyózik végig hallgatni, hanem költőigyönyörűség is.
uagy rab. cvülósór ek.
nal gondoskodás történjék a haszna
Ujhely utcáin. Emberek sürü, nagy|
Nála különib védőügyvéd bizony
tömegétől sötétlik, emberek riadó egy se volt Magyarországon.
Most sajnálattal kell kflaö nílnk, vehetetlen foglyok pótlására és a
lelkesedéstől visszhangzik a tágas
És a Fried Lajos társalgása I hogy az Ünnepségen küldöttség részt békekötéseknél amúgy is hazairápiactér. A város polgársága köszönti Milyen magas lelki öröm volt együtt nem vesz amit Dókus Gyula aiispán nyltandó foglyok helyett más mun
Küzdelmeinek ünnepelt vezérét.
lenni vele, látni egy nagyszerű szel
Fried Lajos beszél. És úgy érzem, lem kápráztató sugárszórását, egy az alábbi levélben hozott tudomására kaerők biztosítására, BuélkUl uinon
hogy elhalványul a fáklyafény és hatalmas elme ragyogó ötleteinek a 10 o« honvédek oaredparaccsDokj termés jüvőrt, anélkül a háború és
halavánnyá gyengül a villamos lámpák színes tűzijátékát s érezni egy csak •ágának. %
a béka sorsa egyaránt veszélyben
tüze. Mert a földi fények leghatal- szeretni tudó nemes lélek őszinte U. kir. 10. b. gy.e. Parancsnokságának vau.
masabbja kezd világítani: egy kivé- melegségét I
Szölőmövtlés.

Zemplén

| frieel Lajos. |

és a békekötés
következményei.

Vtszétybei a bortermelés.

fi „jMagyaros“
visszavételének év/ordulóján

a 10-es honvédeket

átirattal iiivSzSItt Zemplémnegye.

mögkülünbüettítóuuuk a vagyou vagy
■ aitlletéa alapja.
Qondoljuuk Ólak a Tiriliimuua,
• a főrendiházra. — Mily idétlen
alakulása volt ei a a politikai iutéelaáuyeknek. Aaokat, akik egyébként
it el voltak látva a földi aeereuoze
minden áldáséval, ép öten a óimén,
— kése irónia —, naég külön jogok
kal ruházták fel a köatlgyek intézé
sénél. Aat mondják asért, mert nagy
vagyonuknál fogva nagyobb volt aa
érdekeltségük is a köiügyok mikénti
intéaésénél. — Hát persze hogy na
gyobb volt, — de ép ea sí érdekelt
ség lett volna tisstességes felfogás
aserint aa akadálya annak, hogy külön jogokkal ruháatassanak fel.
Demokrata ar, aki aat kívánja,
hogy tehetsége, becsülete, és mun
kája saerint mindenki érvényesül
hessen, és megfordítva, aki kivánja,
hogy ennek aa érvényesülésnek ne
is lehessen más médja.
Demokrata as, aki aat kivánja,
h»gy na legyenek uralkedd eeatá-

/

lyok, ne legyenek döntő téuyesők >
községi, törvényhatósági és parla
menti ólat torén,
Demokrata az, aki ellensége a
rangoknak éa ostoba elmeknek. Ne
legyen niáa megkfltöoböatetésa vagy
oime az embereknek, mint aa a me
lyet a munka és a tiazteaaég jelzői
adnak neki.
Demokrata az, aki aileuzége a
kötött birtokrendszernek, z hitbieományoknak, amelyek hatalmas bás
tyái az emberi egyenlőtlenségnek,
és akadályai, az egészséges gazda
sági fejlődésnek.
Demokrata az, aki olyan orszá
got akar, amelynek kapujára ez
van felírva : „Itt a beoaület él a
munkás uralkodik.

*

Táboriposta 425
A legnagyobb köszönettel vettara a Parancsnokságnak, f. övi
február hó 18 áu keltezett és hoz
zám február hó 28 áu érkezett
azon nagybecsű átiratát melyben
vármegyénket a Magyaros hagy
terUletuek 1917. évi március hó
8-áu történt vizseavétale évfordu
lóján Kézdiszeutlélekben tartandó
emlékünnepélyre meghívni szives
kedett.
Sajnálattal értesítem a Parancs
nokságot, hogy tekintettel a nagy
távolságra és as ismert Igen rossz
közlekedési viszonyokra, törvényhatóságunk részéről ezen a bizo
nyara lélekeme ően szép ünne pé
lyen senki lein jelenhet meg.
Amidőn biztosítom a Parancs
nokságot, hogy a rendezendő em
lék Ünnepélyen lélekben jeleu le
szünk, hszánk határait hősiesen
védő további munkájukhoz. Isten
áldását kérjük.
Fogadja a Parancsnokiág kiváló
tiaateletem nyilvánítását.
1018. III. 14.
Oékut, alispán.

Nyilt kérdés a várai
alva szőlöbirtakataihaz.
iLsoulöan tú'yoe a helyzet —
különösen városunkban — a sző ők
megmunkál tat áeáuak kérdésénél, ki ár
a béke esztendeiben is eminens gond
ját képezte a MÖ'őbirtokosoknak *y.
egész munkáltatási évre szükséges
munkaerők biztosítása. Valóságos
verseny faj.üdült ki az akkori viszo
nyokhoz mérten óriásinak mondott
bérek emelésével, ezáltal -igyekezve
elérni a munkás csapatnak eg yhely re
történő lekötését. A nsiserabilis munkésvifzonyokat kimoodhatlanul nagy
mértékben enyhítette az igazságügyikormány intézkedése amely lehe'ővé tette a raboknak szőlőinkben le
endő foglalkoztatását. A háború mint
mindenre erre is károsan befolyássá*
van. — Üresek a börtönök, nem
mintha az erkölcsök javulnának, ha
nem mert a büntetések egy hán>adát kitöltő és jó viseletű foglyokat
feltételesen elbocsátják, de ae»k
azért, kegy kaUaai kGte!a«etuégŰk«
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nuk ők is sleget fagyának. M«aő !
Katoua Nándor, Kosata József, Rótt- sovány sertésekkel rendelkeznek, hogy
H Í R E K .
gazdaság, ipar »vval az intézkedésmaon Mozart, Peske Géza, Dudits sovány sertés-állományukat legkésőbb
sál természetes nem uyert, hanem
Andor, Kosatolányi Kanu Gyula, Al folyó évi március 10-ig as Orsaágot
—
Katonai
előléptetések.
•llai.keaőleg au'yoa v sstasóg értő. ^ februári előléptetések során bert Ferenc, Bállá Béla, Boeram Sertésforgalrai iroda II. fŐosatályá*
Rítta,
Bük kerti Mariska, Berkes An nak (Budapest, V. Sas-utca 27. sí.)
A helybeli' fogház állományát j
jjencs Árpád csendőrőrnagy csend- tal, Bosanay István, Erdősáv Bála,
saiutéu leapasztott* a háború, “ j őralezredessé, Bettelheim Sándor. Éder Gyula, Háry Gyula, Glatter saját érdekükben önként ajánlják
vizsgálati foglyaikkal egyetemb-tn Dr. Csizy Béla, Görgey Gábor, Ármin, Gergely Imre, Guláóay Lajos, fel, mert a felajánlás elmulasatása
setén so váuyserié* állományuk a
nem nagyon haladja meg a százat,
tiadzsi Olira, Herrer Cézár, Heyer legszigorúbb rekvirálás keresatülviteSegesváry József, Zunonyi Henrik Artúr,
Jmakó Béla, Ké»di-Kováos lévei fog raegszereatetr|i s elesnek a
holott a béke éveiben 4 éa 50>> kö
népfelkelő főhadnagyok, népfel Lász.ó, Kaoaiáuy Ödön, Kiéh Jáuoa,
rött váltakozott a lélekaaána. Buta kelő századosokká léptek elő.
fenti, anyagi előnyt nyújtó prémium
Molnár Z, János, Neogrády Antal, tól. A bejelentésnek a valósághoz
Barna a város érdekeire való t e k i n 
Nyilábsy
Sándor,
Náray
Aurél,
Nádhíven (arUlrauaniu kell a sertések
— Összeírják s gazdik esiplétl
tettel járt köabe az igazságügyi kor
ler Róbert. Olgyaij Viktor, Pörge darab színi át, életkorát, aa átvéreeltmánynál hogy ueeuntn több foglyot ás üszl szinizQkságlstét. Az országon Gergely, Ptiliya Caelesatin, Pálija aég mérvét, a páronkénti átlagaulyt
dirigáljanak ide, Mogy azután iaanné> Saénbizottság biztosítani akarja a Károly, Papp Sándor, Papp Emii, annak megjelölését, hogy a serté
többet letieaieu felhasználni a szőlő aidik részér? a osípléahez és őszi Rainern* Istvánffy GabrioMn, Romok sek miskárollak us heréitek-e. Mi
zzántáshoa szükséges ssénmennyisó Árpád, Szontagh Tibor, Telkéssy helyt a páronként 100 kg. súlyt
művelésre.
Valér, Zombory Lajos, Zorkóozy
Voltolyan nm ksév amikor n*p >ü- get és összeírást iveket küldött az Gyula es Udvari Géza isuierinevü elérték, bejeleutendők ason sertések
is, melyek jelenleg páronként 100
ta 400—4ŐU rab ment ki külső mun alispáni hivatalhoz, hogy azokban festőművészek képeiből kiállítást kg.-on alal vannak. A fenti prámikára. A statisztikai adatok szerint a felvétessék, kinek mennyi szt-nre rendez.
um az ilyen sertések után csak ak
— Súlyos balosét. V * s m Iío * Pé kor fisettetik, ha ások bejelentése
rabok átlagosan és Össr.ns.tn évente van szüksége. Az összeírásba csak
azok
a
gazdák
vehetők
fel,
akiknek
ter
oroiz
fogoly,
GnUo.au
Ignác
íó
legkésőbb folyó évi április hó 30-ig
50.000 munka napot dolgozlak, mint
fuvaros lovait hajtotta. A 1o v « h. hir
és ha e bejelentett ser
agy 1500 hold szőlőit rttUtet mü 200 magyar, 150 kát. hold, vagy en- telen megbokrosodtak és átragadták megtörténik
tések az iroda által alkalmasaknak
“él nagyobb gabonával bevetett te
veivé mag.
a Síokeret. Vas^ilios koonis a lovak találtattak és tényleg átvétettek. 20
I l l 6-b*u amikor • habom Sej- rőtetek van es széutüzeictr# beren közé zuhant, amelyek keresztül gá darabon aluli tételek nem jelentendők
jobbau viharzott, a fogházaink lakat- dezett géppel csépelnek vagy maii- zoltak rajta, úgyhogy súlyos belső be. Azok a mezőgazdasági hialalók,
tenak. A kisebb gazdák csöplesi és ég külső sérüléseket szenvedett. Be akik korábban is rendszeresen fog
lanságai akként szüntette ra«ig
lalkoztak hizlalásnál, tehát megfelelő
igazságügymiiiiszter, hogy Váct, ha saá ita«i azümogieiéröl rutáiképpen szállítottak az Erzsébet közkorházba. hizlaló
teleppel rendelkeznek, sertés- Ukrajna gazdasági jelentősége
va, Msrosujvai stb. fegyintézetekbe, fog gondoskodás töriénui. Az öaste Ukrajna
bejelentésükkel
egyidejűleg ajánlatot
gazüasagilag
az
orosz
biro
írás
tarhamattibb
megtörténik.
fegyeuotkat transzportált id . A fadalom legénékesebb része volt. Ezuu tehetnek arra, hogy a birtokukban
—
Elfogott
hetöre.
A
miaknlcsi
gyeuovk a külső mu ikán példátviseaz országon át jutni a Feketeten- lévő beállításra alkalmas soványserInt*A tanúsítottak. Még szökés'.som katonai reudőrség egy revolverig gerhez, amely felé az orosz kivitel téseket a szükséges takarmány kiu
banditát
fogott
el
n
Hiány
nappa!
70 százaléka irányul ói amely felől talása ellenében önmaguk hiatalják
kísérelt meg
egyetlenegy
aa orosz behozatal 33 százaléka ér ki megállapítandó feltételek mellett.
kitünően dolgozlak közvetve nagy zsttiőtt, aki nemcsak Miskolosot, ha- kezik. A Kaukázusba, Perzsiába éi Az Országos Sertésforgalrai Iroda
jövedelmet nyújtva mindkét foglal ueiz MagyarorszAg felvidéki városait Indiába a legrövidebb ut Uárajnán az összes figyelembe jöhető körül
koztató indiwidiu cnak. Tavaly már valósággal rettegésből) tartotta
át vezet. Évente 250 millió méter- menyek gondos mérlegelése és felet
hatóságának irányítása alapján
lényegesen levesebb férfi, annál városunkban is több betörést, lopást mázsa gabonát termelt az ország és tes
esetröi-esetre fogja a beérkező aján
több női munkaerőt kaptunk. Ezek követett el. Az eddig megállapított körülbelül ugyanannyi egyéb mező latokat elbírálni.
gazdasági terményt. Az oroszországi
testi erejükhöz mérteu szintén jó adatok szerint u!>. 15-ször szökött répacukor öthatoda, az Oroszország
Az Országos Sertésforgalrai Iro
'■•g a katonai rendőrség keséből,
baváltak.
dohány két harmadrésze Ukrajná da nyomatékosan figyelmezteti %■'
lölő óta állandó körözés alatt áll, ban termett. A cukorkésaletek Uk gazdákat, hogy soványsertéseiket a
E-.időü, amiül annak idején mag
néhátiysEOk csak kézrokerült, masnap rajnában jelenleg is igen nagyok kitűzött határideig önként ajánlják
is emlékeztünk a közigazgatási ti
vagy harmadnap miudig megugróit. ezeket jeiültók meg az ukrán papír fel, neipcaak azért mert ezáltal je 
zottság ülésén szóba került a szőlő
lentékeny anyagi előnyhöz jutnak és
Ssilágyi Károly 12 ik honvéd gya pénz legfőbb fedezetéül. Számos er elkerülik a szigorú rekvirálással járó
művelés Ugye, és Dr. Sairmay István,
van az országnak igen értékei,
logéért; db ali szakzszveaető a több deje
faanyaggal. A szarvasnaarhaál'O- kellemetlenségeket, hanem azért is,
Dókus Qyu'a, Molnár Béla festették
szörösen körözött ember, aki 1917 mányl b >kébeu harminc millió állatra mert az iroda a jövőben a sovány1« * veszedolmet, mely váró unk
sugujalusában keruit először a mis beosü'tók. Az oroszországi szénter sertések szállítását engedélyezni nem
szőlőbirtokosait, és aborierma lat a
koioti katonai rendőrség kezére. Mi melés 70 százaléka és az egész vi fogja s igy a felajánlást elmulasztó
munkás hiány révén fniiyageli. A
gazdák amúgy sem értékesíthetik
után beteg volt, a barakkórházbau lág maugáotermolésónek 18 száza majd más módon sertéseiket.
bizottság ei is határozta, hogy ra
léka onnan került ki. A legutóbbi
helyezték e', ahonnan háromszor békeévben 17 millió tooua uyer^vaOrszágos Sertésforgalmi Iroda.
bokuak a fogházunkba más helyek
szökött el. Majd Sátoraljaújhelyre sat és 1*3 raiiiió tonna acélt termelt
ről való áthe'jezését az igazságügyi
került, ahol mindenütt megugrott
Ukrajna, amely egyúttal Keleieuróp* Felelős szerkesztő: Landesmann Miksa,
kor.aáuyuál kérelmezi, sőt a vár áé
katonai rendőrség kezéből, mindenütt egytdüli higauybányájával rendelke
Szerkesztő: György Lajos.
gye agilis főispánjának személyes
viharos mu tat hagyva maga után zik. A sóterraelés 1 millió tonna,
közbenjárását is kérte igénybe venni.
Sát-oraljaujhaiyai) a bar akkórházat
Proximus ardst Uoalagun. Vafobsiolts ki. L ipedőket, ágy huzal
srodyliaasou^kötal g a „nyilá." id je .
fehérneműt lopott nagy mennyiség
füstölve vagy nyersen, nagyobb
Civil tauukás nincs, rab még kavésb
ben. Részese a hires szállód, i botö
mennyiségben átvesz
bé és at a súlyos két köiüiuÁ
réseknek, amikor hónapokon kérést
Az Országos Közélelmezési Hi
indított beuaÜuket arra, amidőn szőtiil rettegtették s másod- é| harmad vatalt V 'zetű i«, kir. miuister ur
lőtulajdouosainkat a uyilvánouág
hentes-iru nagykereskedő
rsudii szállodákat Szilágyi Károly 58974—1918. VI. számú rendelőiévé,
alőtt kérdezzük mag
at Országos Sertésforgalrai Irodát
mindennapos betörései.*— Néhány uiz a meg a hadsereg us az orssag Juöapcst, VII., Barcsay-itcza 11. «■
kikkel akarják a falyó ssz
héttel eaelő'.t Mieko ezra tette át zsirellátásának biaiosilás* vég HL
Telefon 138—76.
tsndwken szilötardlatelkat
■eéi helyét. A katouai rendőrség, szükséges ipari hizlalási akció raeg^
mayaivslHt ?
min1- gyanúsat, előállított*, itt való szervezésével és lebonyolításival, —
K iv á ló a n b a v á lt “
Olyan tétlau küa«ys^AÜ-éggel vár
felhatalmazva az irodát, hogy a hiz
jak * sült galambot, hogy m ír azért ■áK,’sl garmadában találtak nála
laláshoz kellő soványsertés anyagot
hamis
marsrutákat,
szabadságot)
leve
is kén/szertiit a kérdés, usart ma a
szükség esetén rekvirálás utján sze
bortermalés csak részben magán ár leket éi igazo1vány okát. Eteket nem resse meg. Az Országos Sertésforajánl a
dák, laguagyohb róaob#n hanyatlott csak a saját céljaira használta fel, galrai Iroda felhatalmazást nyert arra]
va.iuftükuaa egyik
legfontosabb hanana jó pénzért a katonáknak is is, hogy mindazon állattartóknak, j
fsljavitó tényezője. Ezért érdskii at
(tenyésztőknek,) kik soványsertései-1
ügy a nyilvánosságot és azért várjuk ár u».itolta.
két a rekviráias elkerülése végett,
A r a d o n .
kíváncsian a feltett kérdésre a sző
— A Solymoii tUgioni kiállíts* as aiább kitűzött határideig önként;
lőbirtokosok feleletét, amely uens Sátoraljaújhelyen. Solymosi Márton felajánlják, amennyiben azok az
A
z
általános
anyaghiány miatt
lehet a változhatatlauba való bele- aai a háború előtti Nsztendőkben
iroda által alkalmasoknak találtatnak
ajánlatos a szükséglet mielőbbi
uyugvás lemondó sóhaja, hanem káli, városnázán rendezett magas nívójú és tényleg átvétetnek, saját hizlalá
fedezése, mert a csekély kész
hogy erős hangú kérés kovátélés művészi képkiállitással tette nevét Sá suk elmaradása foiytáu elvesztett
toraljaújhelyen ismertté, s akinek
legyen.
hasznuk kárpótlásául a maximális
letekre való tekintettel, >
Kérés a hatóságokhoz as ügy legmagasabb kultur igényeket is ki áron felül élősúly kilogrammonként
megrendelések csak beérke
felkarolása érdekében, követelés a elégítő fiagyobbszabásu képkiállitá- 1 korona praraiuraot fizessen.
zésük sorrendjében vehetők
kormánytól, hogy minden lehető ról sokat Írnak mostanában ungvári
Felhívjuk ennélfogva mindazon
figyelembe.
laptársaink, legközelebb Sátoraljaúj állattartókat (tenyésitőket), akik pá
módon legyen segítségükre.
helyre érkezik és itt Csók István, ronként legalább 100 kg. su'.yu

Közgazdaság.
fi sertéstartó gazdák figyelmébe!

Birkahús
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Rezső
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yungaria yiraöl pamutgyár R.1.

„MÖDIANO-CLUBSPECIALITÉ“
SODORNI VALÓ SZ1VARKAPA PIRN A K ÁRA
1 könyvecskében 60 lap van.
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