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DIADAL.
Amit visszafojtntt lélekzettel 

vártunk és reméltünk hetek óta, 
ami ebben a napsugaras, fényes 
tavaszban egyedül hiányzott lel
künk megnyugtatásához, a győze
lem, a diadal, végre megérkezett. 
A múlt hét közepe óta egymást 
érik a győzelmi jelentések, a 
melyek igazi frissességgel, tavaszi 
levegővel, öntudattal, büszkeség
gel töltik be szomjas lelkünket. 
Nincs semmi, ami fejünket oly 
büszkén tudná tartani, amely 
annyi önérzetet, annyi lelki erőt 
tudna kölcsönözni nekünk, ameny- 
nyit ez a nagy, következményei
ben még ina is beláthatatlan 
diadal plántált belenk.

Przemysl eleste óta a magyar 
társadalom bizonyos fáradsággal 
kisérte a harctéri eseményeket. 
Tudtuk, hogy hős fiaink erején, 
vitézségén minden orosz roham 
meg fog törni, hogy orosz kozák 
csizmája szép magyar Alföldünk 
földjét nem fogja taposni, tudtuk, 
hogy az orosz sereg véres fővel 
fog visszafutni a Kárpátnk tarajá
ról és mégis valami nyugtalanító 
érzés lett úrrá a lelkűnkön.

Az a nagy csönd, az az apró 
hullámzásokból álló harc, mely 
országunk határán folyt hónapok 
óta, minden reménykedésünk és 
türelmünk mellett is fásulttá tett 
bennünket, de egyben idegessé is.

Valami döntő, kirobbanó ered
ményt vártunk, hogy valamelyik 
fél megkezdje az offenzivát, mert 
tudtuk és biztos reményünk volt, 
hogy ha ez az uj harc megindul, 
csak a mi győzelmünkkel végződ
hetik. Annál nagyobb, kielégítőbb 
öröme van ennek az országnak 
most, hogy a kezdeményezést e 
harc megindulásában mi ragadtuk 
a kezünkbe. A mi diadalmas 
offenzivánk hatalmas csapást mért 
az orosz balszárnyra. Ez az often- 
ziva majdnem kétszázezernyi fog
lyot hozott s azt eredményezte, 
hogy Magyarország — reméljük 
örökre — megszabadult az orosz 
hordáktól.

Ez a diadal, amelyet vártunk, 
óhajtottunk és amely mégis a leg- 
nagobb meglepetésként hatott, a 
mi legszebb tavaszi ajándékunk. 
A napsugaras ég, a madarak csi
csergése, a levegő illata, minden 
szebb, jobb, frissebb most, hogy 
diadalt hoztak nekünk. Ez a 
diadal ragyog be a lelkűnkbe, ez 
teszi erőssé, igazzá, bátorrá és 
hangossá csöndes reményeinket.

Tudjuk, hogy ez a diadal min
den nagyszabású volta mellett sem 
végleges döntés. A háború be
következő fázisának kedvező be

vezetése ez, de a hatalmas, minden 
eddig elképzelhető arányokat fe
lülmúló háborúban már az is 
óriási eredmény, hogy a háború 
valamelyik fázisában a mienk a 
kezdeményezés és ez a kezdemé
nyezés számunkra már az első 
pillanattól kezdve nagyszerű ered 
ményeket hozott.

Amikor végiggondoljuk a 
nyugatgaliciai és kárpáti nagy 
csatát és nagyszerű diadalt, akkor 
még jobban kell, hogy megerő
södjék bennünk a biztos Ilit, hogy 
a végleges győzelem és a babér 
a mienk lesz. Ha mi és szövetsé
gesünk, Németország folytonosan 
túlerővel küzdve, még ilyen diadalt 
tudunk aratni, akkor bizonyos, 
hogy az utolsó katona, aki a 
háborút eldönti, a mi hadseregünk 
tagja lesz.

fi miskolezi polgármester
a tizes honvédekhez.

*

Ujhely város miért hallgat?
A nyugatgaliciai győzelmes 

harcokban a mi hőseink, a tizes 
honvédek történelmi jelentőségű 
sikereket értek el. A színtiszta ma
gyar fiuk első hősei lettek a hábo
rúnak és a miskolezi, borsodi, hevesi 
és zempléni fiukból sorozott ezred 
dicsősége előtt igaz hódolattal hajlik 
meg az egész világ. A 10 houvód- 
ezred vitézsége a hadlüi téuelem 
fényes lapjaira kerül.

Miskolcz lakosságának őszinte 
érzést it sietett kifejezni dr. Nagy 
Ferenc polgármester, — a mi váro
sunknak, Ujhely h. polgármesterének 
ez persze most sem jutott eszébe, — 
és a 10. honvéd gyalogezred vitéz 
parancsnokához, Kobek Béla ezredes 
hess a harctérre az itt következő 
lelkes, emelkedett hangú átiratot 
intézte ;

Méltóságos
Kobek Béla m. kir. honvédezredes 

urnák,
a miskolezi 10. ik honvéd gyalog

ezred parancsnokának

Harctér, tábori posta 70.
A hazai lapokban is közöit né

met hivatalos jelentés szerint : „A 
10. számú magyar houvédezred hét
szeres roham után elfoglalta a Bit étől 
északra elterülő magaslatokat, mire 
a szomszédos magaslaton levő orosz 
csapat megadta magát.M

Városuuk minden polgára öröm
től dobogó szívvel s büszkeségtől 
kipirult arccal olvasta e sorokat, a 
melyek hivatalos rövid szavakkal 
emlékeznek meg a miskolci honvéd

ezred újabb, dicsőségteljes fegyver
tényéről.

A város közönsége nevében ha
zafias lelkesedéssel, testvéri szeretet
tel üdvözlöm hős honvédőinket, [a 
vörös sapkások méltó utódait, kik 
az egész nemzetnek büszkeségei.

Miskolcz thjf. város ércben és 
kőben fogja megörökíteni a nevét 
viselő honvédezred hősi harcait, 
súlyos áldozatokkal vívott küzdői 
tűéit; de ércnél és kőnél maradan
dóbb az az emlék, melyet a meg
védett haza hálája emel millió szi
vekben s melyet örök dicsőséggel 
koszoruzva ad át egyik nemzedék a 
másiknak.

A hatalmas győzelem felett ér
zett nagy örömünkben sem feledkez

hetünk meg azonban a szenvedések
ről, a drága véráldozatokról, mely az 
ezrednek a dicsőség mellett osztály
részül jutott s hálás kegyeletünkbe 
foglaljuk a raegdicsőültekel, akik 
hazájukért hősi halált haltak.

Isten legyen a további harcok
ban is az ojreddel; óvja a vesze
delmekből s segítse fegyvereinket 
végleges diadalra, hogy sokat küz
dött hőseink mielőbb visszatérhes
senek szerető övéikhez.

Miskolcz, 1915. május hó 10.
Hazafias üdvözlettel, testvéri 

szeretettel Misko’cz thjf. váro3 kö
zönsége nevében;

Dr. Nagy Ferenc, 
polgármester.

A  6 5 - ö s  e z r e d  u j  z á s z l ó j a ,
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Zászlóavatás a harctéren.
A 65. gyalogezred Ujhely há- 

ziezrede. amelyben a zempléni fiuk 
szolgálnak, a háború eleje óta egy 
percig sem lankadó hősi lendülettel, 
nagyszerű hagyományaihoz híven, 
végzi kötelességét az északi harc
téren. E sorok írója hónapokon ke
resztül ennek a hő? ezrednek a ke
retében teljesített harctéri szolgá
latot s igy alkalma volt saját ta 
pasztalatain keresztül meggyőződni 
arról a pompás, harcos kedvről, a 
mely a mi házi ezredünkot a lég 
magasabb tiszttől minden közle
gényig áthatja.

A háburonak sok nehéz, véres 
napja virradt a derék hatvanötö
sökre, de az & vitéz szellem, melyet 
ez az ezrtd még a halhatatlan em
lékű custázzai rohamból örökölt, 
egy piianatig sem csüggesztetto el 
az ezred hős tisztikarát és legény
ségét. A történelem későbbi objektív 
kutatója világháború óriási anya
gából is tudomáuyos tárgyilagosság
gal fogja megtalálni azokat a jele
neteket, melyeket mi forró szívvel 
és pezsdülő vérrel érzünk meg mo3t. 
A házi ezrid a történelemből is 
meg fogja kapui derekasan kiérde
melt babérját.

A 65. gyalogezred eddig min
denütt derekasan helytállt. Tisztjei
nek kiváló vezetése és legénységó- 
n k a vakmerőségig menő áldozat
készsége a késő századokba világitó 
emléke lesz a világháború históriá
jának.

Az ezred zöme először a koz- 
rnanow zamoscei győzelmes előre
nyomulásban vett részt, ott küzdött 
aztán Rawaruskánál, majd a Bán 
mellett, Krakkó körül és a Duna- 
jez menténl — Az ezred második

la p n n k  m ai sz á m a  4  oldal.'

meuetzúszlóalja, mint különítmény 
harcolt a Kárpátokban. Szeptember 
2-ika óta védte az oroszok sokszo
ros számbeli fölényével szemben 
Magyarország kapuját. Amit ez a 
menetzászlóalj müveit, az előtt meg 
kell hajolni. Kezdetben egy alezre
des, majd egy kapitány vezette a 
zászlóaljat. Mindkét parancsnok 
megsebesült, mire Seeharz Uuidó fő
hadnagy vette át a zászlóalj pa
rancsnokságát szeptember 29-én. 
Seeharz főhaduagy higadt és cél
tudatos vezetézo és az a szuggesz- 
tiv lelkesedés, amelyet egész le
génységére átvitt, a hőstettek egész 
sorozatát teremtette meg a borzal
mas kárpáti harcokban. A zászlóalj 
február 2-ig, tehát üt hónapon át 
harcolt a Kárpátokban áldozatkész 
hősiességgel.

Az ezrtd sok diadalmas dátuma 
közül eddig egyike a legszebb dá
tumoknak ; 1915 április 24. — Szinte 
példátlan ünnepe ez a nap a 65-üs 
ezrednek. Apri!is hó 26-áu avatták 
fel a harctéren a G5-ük uj zászlóját.

A régi dicső zászlót még az 
augusztusi napokban, a leghevesebb 
ütközetekben gránát érte, a zászló 
tönkre ment, a zászlóval egyUtt 
halt hősi halált Klaisz Ferencz ka- 
dett, akire a dicső lobogót rábízták 
és aki hősi vérének utolsó csepjéig 
védelmezte meg az ezred becsüle
tét, A 05-ös ezred későbbi sürü di
adalait jutuliuazta meg Őfelsége 
azzal, hogy uj zászlót adományo
zott az ozrednek. Ezt az uj zászlót 
avatták fel április 2tt án a harcté
ren, meginditóan szép ünnepség ke
retében.

Az ünnepség alkalmával az ez- 
red táviratban fejezte ki hódolatát

/
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őfelségének A tá\ iratra a követ
kező válást érkezett :

„ ő  császári és királyi apostoli 
Felsége az ezrednek a harctéri zász
lóavatás alkalmából ismételten ki
fejezett hálás hódolatát és válto
zatlan hűségének biztosítását kö
szönettel kegyeskedett tudomásul 
venni.

Bolfars, gyalogsági tábornok.u

Az ezred ezenkívül Frigyes fő
herceg tábornagy, hadseregfőpa
rancsnokhoz és Lajos Viktor főher
ceghez, az ezred tulajdonosához, is 
intézett hódoló táviratot, ezekre a 
következő válaszok érkeztek :

Isten legdusabb áldása kisérje 
ezt a dicső zálogát auuak a biza
lomnak, melyet legfelsőbb Had- 
uruuk az ezred bátorságába he
lyez és vezesse diadalrol-diadalra.

Frigyes főherceg, — 
tábornagy, hadstregparancsuok.

Önnek, ezredes ur és bátor 
ezrederanek meleg köszönet. Isten 
vezesse az uj zászlót győzelemre 
forrón szeretett kegyelmesebb 
Hadúrunkért.

Lajos főherceg.

Stanojlovics Istváu ezredes, a 
65. gyalogezred parancsnoka, a 
zaszióavutas aisa.mából a követ
kező uapiparaucsot intézte ezre
déhez :

Katónak I
Ma, midőu Ö császári és ki

rályi aposioú Feisöge, a mi sze
retett legfelsőbb Hadúrunktól az 
ezreduek kitüntetés gyauaut adó 
mányozott uj zászló büszkén lo
bog szemeink előtt, tekintetünk 
forrón szeretett agg uralkodónk 
magasztos alakjához emelkedik, 
kinek a legfelsőbb kegynek e kü 
löuöseu szép jeléért szivünk leg
mélyéből halasak vagyunk.

Megfogadjuk, hogy e legfel 
EŐbb kilüntést katonai kötelessé
günk leghübb teljesítésével min
den alkalmánál ki fogjuk érdé- 
demaini s így mint derék „hat
vanötösök" élünk és halunk.

Hü bajtársi érzéssel gondolu ik 
a bátrak ama százain, a leghübb 
kötelesség teljesítése közben, hal
tak hősi halált a becsület meze
jén I

Neveik aranybetükkel vaunak 
megörökítve az ezred történetében !

Stanojlovics, ezredes.
Az ünnepség fényét emelte 

P f Inzer Baltin hadseregparancsnok 
megjelenése, aki az uj zászlóba az 
első szöget verte. Ezután az ezred* 
nak 400 kitüntetett, vitéz katonája 
vert szöget a zászlóba, melynek a 
szimbólikus ereje bizonyara még 
sok-sok győzelemmel fogja tetőzni 
a mi pompás ezredünk dicsőségét.

Menyasszonyi kelengye
bevásárlásnál ajánljuk

Szegő Sándor
áruházinak nagy fehérnemű osztá

lyát. Elsőrangú áruk, olcső árak

O r o s z  f o g l y o k .
*

Fogoly hadosztályparancs 
nők és egy egész tllzérbri- 
gád. — Magyarul beszélő

orosz tanár.
*

Jó két hét óta tart a rengeteg 
nagyszámú orosz fogoly elszállítása 
a Kárpátokból, hol vitéz csapataink 
egy egész orosz hadsereget meg
semmisítettek.

Ujhelyen keresztül is igen sok 
trausport ment, melynek mindegyike
30—40 orosz tisztből és kb. ‘2000 
orosz fogoly állott

Az újhelyi állomáson a foglyok 
raenáz8Ít kaptak és rövid pihenő 
után tovább vitték őket az ország 
belsejébe, a fogolytáborokba.

A napokban keresztül szállítot
tak egv orosz generálist és egy ez. 
redest, a hadosztályparaucsokot és 
brigadérosát. Ezeket a 10-ik hadtes
tünk Dukla környékén fogta el Ösz- 
szes csapataikkal, tüzérségükkel és 
nagy hídkészletükkel együtt.

A generálisnak és az ezredes 
nek Boroevics rendeletére kardja
ikat meghagyták.

Az orosz tábornok nagyon le
vert és vigaszthatatlan vo't. Úgy ő, 
mint a többi fogoly tiszt egyhang- 
zóan azt mondják, hogy egész vá 
ratlauul érte őket hős csapataink 
támadása. Teljesen tájókoztalanok 
voltak erőviszonyaink felől.

Különösen az offenzivál beve
zető tüzérharc lepte meg őket. Az 
orosz tábornok, aki maga is tüzér
tiszt, azt mondja, hogy az egész há
ború tartama alatt, de még az o.osz- 
japán háborúban sem tapasztalt 
oyan hatalmas, pokoli, mindent el 
pu-ziitó ágjutüzet, mint amiuőt tű 
zérségünk a mostani támadást meg
előző eg az orosz állásokra zúdított 
és amelynek nem lehetett ellent- 
állni.

Érdekes, hogy a tábornok mél
tatlankodott, nnrt harmadik osz
tályú párnázatlan koc-in kell Bu
dapestig utaznia. Csak akkor nyu
godott meg, mikor megmagyaráz
tak neki, hogy egészségügyi szem
pontból szüntették meg a kárpitozott 
vasúti kocsik járatását bizonyos vo
nalokon és ami tábornokaink törzs
tisztjeink is ugyanolyan kocsikban 
utaznak.

Az egyik f >t>o’y transzport egy 
egész orosz liLérbrigádot vitt, per
sze csak a tiszteket és a legénysé
get, A lovakat és a felszerelést más 
transzporttal szálliiják.

A brigadéros egv ezredes volt. 
vele együtt 28 tiszt, leginkább fiata
lok, de mind nagyon iutel ige sek. 
Többnyire németül és franciéul be
széltek az oroszon kívül. Volt köz
tük egy fiun származású rigai egye
temi tanár is, aki kifogásttlanu* be
szélt raagyaru1.

Egyik ti-zt elmondta, hogy ke
rült fogságba: Az 575. számú ma
gaslaton, a dukiai szorostól keletre 
volt kitűnő állásuk, csütörtökül) azt 
vették észr>, hogy állásukat a mi 
csapataink nagy kerülővel m“gk*- 
rlilték, mire megkezdték a vissza 
vonulást Lupkov irányában. Útköz
ben kapták a jelentést, hogy ez az 
ut el vau vágva, tehát roegváitoz

tatták az irányt és Dukla fölé igye
keztek.

Nemsokára azonban találkoztak 
egy gyaloghadoszloppal, moly szin
tén Dukla felé volt menekülőben, 
de már nem tudott előrejutni, mert 
Duklát már csapataink szállták meg. 
Már csak egy hegyi ut állt szaba
don előttünk, melyen azonban ágyuk
kal csak nehezen lehetett volna 
előrejutni. így azon kezdtek tanács
kozni, — a gyalogság menjen-e 
előre és ágyukat cserben hagyva 
meneküljön a legénység és mentsék 
meg a lovakat? De még tanácsko
zás közben hatalmas „I4urrah“ ki
áltással mutatkozott északról is a 
katonaságunk és igy minden o'dal- 
ról körülzárva, meg kellett adnia 
magát az egész hadoszlopnak.

A tüzér.isztek újságokat kértek, 
meg is kapták a lapokat, raelyek- 
kől fejcsóválva értesültek az osztrák- 
magyar-nóraet haderők győzelme, 
iről az egész vonalon. Különösen 
Libau elfoglalásának hírét, egyes 
onnét származó tüzértisztek vegyes 
érzelmekkel fogadták.

Az uj hadikölcsön
és a nép.

Irta: Paál Jób.
Az állam ismét a nemzethez 

fordul. Ahhoz a nemzethez, amely 
eddig is százszor és ezerszer bebi
zonyította, hogy méltó ivadéka íz 
ősöknek és méltó ahhoz a földhöz, 
amelyet a honfoglaló vezérek óta 
annyiszor öntözött a magyar vér. 
Az allara segítségért fordul a nép 
hez akkor amidőn mindenkit kér, 
hogy jegyezzen az uj hadikö c dili
ből. Most amikor még csak megin
dult a jegyzés munkája, már biza 
lommal tekinthetünk az ertdmny 
teljesen kielégítő lesz és be fogja 
váltani azokat a reményeket, ame
lyet nemcsak ez az ország, hanem 
dicső szövetségeseink fűztek a ma
gyar nemzethez. A nemzet, amely 
eddig odaadta életét s ruiumysí 
gét erős férfi seregét a hazának, 
oda fogja most adni a pénzét is, 
odaadja pidig azért, mert szüksége 
van az országnak a nemzet pénzére 
-"S mert ez a befektetett pénz Száz
szor és ezerszeresen biztosítva van.

A II. hadi kö’c^öu gyűjtésének 
nagy muukájából kiveszik részüket 
a szövetkezetek is. Az a gyönyörű 
szervezet, amely immár 16 esztendő 
óta működik ebben az országbn, is
mét gyönyörű eredményeket fog 
elérni, Az Országos Központi Hitel
szövetkezet kötelékébe tartozó 240ü 
szövetkezet hivatalos a!áirási helyei 
a nemzeti kölcsönnek. Az ország 
nepe, az áilamfonntartó elem cso
portosult a kis szövetkezetek körül, 
amelyek összesen és együttvéve en
nek az országnak egyik leghatal
masabb sziklavárát adják. Az első 
hadikölcsönnél közel Ö0,C00 tétel
ben kis hijján. 50 millió koronát 
jegyzett az or»zág népe a szövet
kezetek utján a nagy nerazati köl
csönre és ez a nem várt eredmény 
bizonyára kétségbeejtette ellensé
geinket is. Van erő és van akarat a 
magyar nemzetben és ha a kis em
berek ilyen hatalmas szervezetbe 
tömörülnek össze, akkor a kis éra 
berek összességéből hatalmas erős
ség válik.

Az első nemzeti kölcsönnél el
ért eredmény bizonyára nem marad

el most sem. Ha olvassuk azt a fe-1 
hívást, amelyet Korányi Frigyes báró 
miniszteri tanácsos az Országos Köz
ponti Hitelszövetkezet vozérigazga- 
tója intézett a nemzethez, akkor bi 
zonyosak vagyunk benne, hogy 
ezúttal is mindenki meghajtja a lo
bogóját a magyar nép áldozatkész
sége előtt. Azt mondja : a mi nem
zetünk is élni akar 1 Győzni akar! 
Adjuk meg rá a módot hadaiukuak I 
Akinek vau hozzá tehetsége, aki 
hallgat hazafias szive szavára aki 
jól számit és megérti, hogy amit 
kö c$öu ud most az államnak, nem 
ajándékba adja idegennek, ds saját 
boldogságára, gyermekei jövőjéért, 

ja hazáért, a királyért adja oda köl
csön 1 Azért, hogy a vad ázsiai 
csordák no gyújthassák fel házát, 
ne gyilkolhassák ie asszonyainkat, 
gyermekeinket, hogy ne hajthassák 
korbáccsal igaba ez a büszke szép 
orszigot! Aki képes hősöket tisz
telni, csa ádjat es hazája földjét sze
retni : al hallgasson a haza hiva- 
sara.

Ez a felhívás bizonyára nagy 
t n d  uéuny el is j r. Nagy ertdmóuy- 
nyel járt mar más vid kén az or
szágnak is most itt az ideje, hogy 
a mi közönségünk is kivegye a ré
szét. Keli jen fel a mi közönségünk 
is amiként az elmu t ősszel meg- 
ruozdü i az egész nemzet és erejé
vel b.iii.ulataa ejtette a világot. Lá
gyén elég nekünk ez az előszó is 
os menjünk el minél e őbb a sator- 
a.junjhely i szövetkezetekbe ahol a 
nemzeti kö csön jegyzésre minden
nemű felvilágosítást és utbaigazi- 
last készségesen megadnak.

Segi: süuk hz országon és ak
kor az Isten i> megsegít bennünket.

H Í R E K .

P ir o s  pü n kösd , véres m á ju s .
Piros pünkösd, véres május,
Cafatos. sobzott millió hős ifjú teste, 
Ezidóu uz aratás ilus,
Kaszál a halál vígan, sok a koresztjo . ,

E keresztek mellől feltámadás készül 
Győzelem, szabadság, magyarok reménye, 
Fekete felhők mögött az ég már kékül, 
Feltámad a „Szeretőt" s az örök „Bóko“.

Kroó József.

Életem tavaszát neked éltem.,
(Egy asszonyhoz)

Elütöm tavaszát nokod éltem 
Es neked daloltam óvókén át,
Erdőn, liogyon rózsát neked téptem 
Es korán tavasszal kék ibolyát,

Bánatod enyém volt, sorsod sorsom 
Veled kacagtam, voled sírtam,
To voltál reményem, hitem, gondom 
S az élet harcaid érted vívtam.

S most egyedül járok, drága lelkem,
Ki dalol, -  sir velőm? Oh senki már : 
Csak varjak károgják tán fölöttem • 
„Voled bus fiú, csak a bánat jár“. . g 
Kár, kár, kár,

Kroó József.

Lapunk a közbeeső ünnepek 
miatt pénteken, május 28-án, a ren
des időben jelenik meg.

—  Magánvizsgálatok a főgimná
ziumban. A főgimnázium igazgató
sága ezúton közli, kogy az érettségi 
vistgálatra jelentkező VIII. osztályú 
raigántmulók vizsgá’atai május 
hó 25 és 26 án, a többi osztályok 
(l—VII.) magántanulóinak vizsgá
latai pedig juuius hó 11. és 12-én 
lesznek,

/  a  ■
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—  Halálozás. Mint részvéttel 
értesülünk, Lipták Bertalan felső 
regtneci ref. lelkész, rövid szenve
dés után életének 73-ik, házassá
gának 39-ik. s lelkószi hivatalának 
47-ik évében, e hó 17-én elhunyt.

— Egyleti közgyűlés. A helybeli 
Chevra Kadisa izraelita szentegylbt 
f. hó 27-én csütörtökön délután 3 
órakor az izraelita kórház nagy 
termében tisztújító közgyűlést tart, 
melyre szavazat képes tagjai ez 
utón roeghivatuak.

—  Személyi változások a sáros 
pataki főiskolában. Mivel a főisko
lában a most folyó iskolai év már 
július hó elejéu végett ér, az aka
démiai és közigazgatói tisztségnek a 
következő 1915 —16,-ik iskolai év
ben történendő ellátásúról már most 
provideálui kellett. Miután Szabó 
Sándor jelenlegi igazgató, aki már 
3 óv óta vise i e tisztségét, — meg
bízatásáról a szokásos módon lemon
dott, neki az akadémiai szók farad 
hatatlan munkásságáért teljes e.is- 
merésssel adózott, a megüresedő 
akadémiai és közigazgatói tisztségre 
pedig bizalmának kifejezésed! eg)- 
haugulag Kohoska József theol. 
akadémiai ny. r. tanárt választotta 
meg, aki a választást elfogadta. 
Az ő megvaia&ztasa folytán meg 
üresedéit a főiskolai igazgató ta
nácsban egy he'y •• a tanári kar aka
démiai képviselőjévé, (miután az 
igazgató hivatalánál fogva tagja az 
igazgató Uuaoáiiftk, a lelépő rcctor- 
prufesszort, dr. S z a b ó  Sándort 
választottak meg.

Használjunk
hadisegély

póstabélyeget.

K ö z g a z d a s á g .
Adriai Biztosító Társulat —- Tri-

estzben. A társulat f. hó 6-án tar 
tóttá meg 76 ik rendes évi közgyű
lését, amelyen az 1914. évi zárszá
madások terjesztettek elő. Az igaz
gatóság reámu at jelentésében arra, 
hogy a háború okozta gazdasági 
megrázkódtatását ^természetesen a 
társulat üzletmentére is visszhatás- 
sal volt, azonban a vá lalat. szilárd 
gazdasági alapjai és egészséges űz
eti megalapozottsága lehetővé tet

ték, hogy ezt a visszahatást is köny- 
lnyü szerrel állja ki. Dacára annak 
hogy a háború folytán előállott és 
egyébb rendkívüli kiadások, vala
mint a társulat értékpapirálloraányá- 
nak 2,799,709.— K.-t kitevő árfo
lyamvesztesége teljes összegükben 
az üzemi költségek terhére írattak, 
a társulat 'bármely tarta ékalapjának 
igénybevétele nélkül az alagszabáiy- 
szerű dotáliók levonása utáu 130.— 
K. kerül (az előző óv 160.— K.-já- 
val szemben) részvényenként oszta
lékul kifizetésre. Az üzleti év rend
kívüli kiadásai között különös fi- 
gyeimet érdemelnek azok a tekinté
lyes összegek, amelyeket a társulat 
a különböző hadi jóléti intézmények 
céljaira adományozott. A társulat a 
harctéren elesett tisztviselői emlé
kének fájdalmas kegyelettel adózik 
A zárszámadások tételeiből a kö
vetkezők emelendők k i : Az életbiz
tosítási (A.) osztályban 69,688,580.

— K. tőke összegről szóló ajánlat 
terjesztetett be, a kiállított kötvé 
nyék pedig 62,361,450.— K. bizto
sított tőkéről szólnak. Az üzletóv 
végével az életbiztosítási állomány 
biztosított tőkében kerek 559 millió 
koronát, biztositott járadékokban 
pechg 1,088,130.— koronát ért el 
Halál és elérési esetekért, valamint 
járadék fejében a társulat 11,098,411.
— K. át fizetett ki. Az életbiztosi 
osztály dijtartalékai az óv végével 
166,983,844.-K-t, illetve i viszont
biztosított rész levonása 151,630,696 
K-t tettek ki, s így az előző évvel 
szemben saját számlájukra 7 098,900 
K. uÖvekddést mutatnak. Az elemi 
(B.) osztályban a díjbevétel a kö
vetkező szírnokát mutatja : tűzbizto
sítás 29,137,218 — K. szállítmány 
biztosítás 4,280,446.-- K. betöréses 
lopás elleni biztosítás 845,524.— K. 
A viszontbiztosítások összesen 
15,519,709.— K.-t igényeltek. Az 
elemi ágazatokban a társulat fejé
ben 21 998,742,— K.-t illetőleg a 
viszontbiztosított résznek levonásá
val 11.193.392. - K.-t fizetett ki 
Az elemi ágazatok dijtartalékai 
21.778.348 — K.-t illetőleg a viszont
biztosítókra eső rész levonása után
12.000. 941— K-t tesznek ki. Az 
üzletóv végével a társulat tőkéi és 
tartalékai a következőképen ala
kú uak : teljesen befizetett részvény
tőke tízmillió K. vagyontartalók 
12,000006.- K. nettodijtartalókok 
162 097,038.— K. nettokártarlalék 
5,980,404.— K. összesen kerek
190.000. 000.— K. A uy ugdijpénztát 
es aika mázolták ellátasai-péuzlára 
összesen 4.941,601.— K. vagyon 
felett rendelkezik. Az igazgatóság 
tagjaiul dr. Brunner Jenő ur ismé
telten ós Salem Henrik Pál ur újon
nan megválasztanak, mig az igaz 
gató-tauácsba Deh' Adami (Józa ur 
uyug. ellentengernagy és dr Kizzi 
Lajos ur, istrai tartományíőuük. Ili 
váttak meg.

Nyilt-tér.

Nyilatkozat.
Ismeretlen — úgy látszik csak 

sötétben bujkálni szerető — alakok 
egy pár nap óta oly rágalmazásokat 
szórnak reám, hogy én a katona 
halottakut koporsójukból ki zedetem 
és koporsó nélkül teraettetem el.

Anuak határozott kijelentése 
mellett, hogy e rágalomból egy betű 
sem igaz, tartozom az igazsághoz 
híven kinyilatkoztatni, hogy egy 
napon, múlt évi szoptember 29.-éu 
igenis megtörtént az, hogy 17 katonai 
halott koporsó nélkül lett eliemeive, 
de ez egyenesen Székely Elek pol
gármester ur utasítására történt, aki 
dacára euuek, a városi pénztárnál 
olyan dijakat szedetett be ezen 17 
halott után, mintha azok koporsók
ban lettek volna eltemetve.

Addig is tehát, amig ismeretlen 
rágalmazók elhn tett feljelentésem 
folytán az aljas rágalmazók méltó 
büntetésüket elvehetik, eddigi 20 éves 
szep'őt'en múltamra való hivatkozás
sal kérem a nagyközönséget, hogy a 
rágalmaknak hitelt ne adjon és véle
ményét az illetékes bírói ítélet meg
hozataláig függessze fel.

Keleti Jenő,
a „Kegyelet" temetkezési vállalat 

tulajdonosa.

J/íai távirataink.
A m in isz tere ln ö k ség  sa jtó o sz tá ly é n a k  h iv a ta lo s  

k ö z lése i.

Újabb győzelmek Galíciában.
*

OlTenzivánk előrehalad.
Budapest, máj. 20.

Az osztrák-magyar vezérkar jelenti :

Jaroslautól k e le tre  é s  S ien ia w ó n ó l erős  
orosz  tá m a d á st a z  e lle n sé g  sú ly o s  v e sz te -  
te s é g e i  m e lle tt v isszavertü n k . A sz ö v e ts é 
g e s  csap atok  k e le t  fe lé  é s  d é lk e le t  fe lé  
tért nyertek .

A F e lső  D nyeszter m enti harcoknál to 
vább i 5 6 0 0  oroszt e lfo g tu n k . Som bortól 
észa k ra  eg y ik  sz a k a sz o n  a z  o ro szo k a t fő 
v éd elm i á llá su k b ó l k ivertük  é s  N őseik étő l 
tíz  k ilóm éternyire d é ln yu gati irányban  
e g y  h e ly sé g e t  roh am m al b evettü n k .

A Pruth v o n a lá n  a  h e ly z e t  v á lto za tla n . 
K olom eátél észak ra  e g y  rövid  e lle n tá m a d á 
sunk révén  1 4 0 0  h a d ifo g o ly  kerlilt k ezü n k re.

H őfer a ltá b o rn a g y .
a vezérkari főnök helyettese

A  n é m e t  v e z é r k a r  j e l e n t é s e .
Berlin, máj 20.

A német nagyvezérkar közli :

Nyugati hadszíntér:
Flandriában és Francziaország északkeleti részében tegnap 

borús, ködös idő akadályozta a hadműveleteket. A Lorettó 
magaslatokon kissé előrehaladtunk. Ablainnél az ellenség éjjeli 
előretörését szuronyharcokban visszavertük. A Maas és Mosel 
között a tüzérharc különösen heves volt. Észak felé, Aillytől 
keletre a franciák széles arcvonalban támadtak. A támadást 
részben elkeseredett kézi tusával mindenütt visszavertük.

Keleti hadszíntér:
A Shagori-Frauenburgi vonal irányában jelentett nagyobb 

ellenséges erőkkel eddig nem ütköztünk össse. A Dubissa 
mentén a támadásokat visszavertük ; kilenczzáz hadifogoly és két 
géppuska maradt kezünkön. Tegnap Podubistól északra támad
tunk, elfoglaltuk a százötös magaslatot és további ötszáz oroszt 
elfogtunk. A Njementől délre előnyomuló orosz erőket 
Gryszkabuda—Sinuowty-Szakinál teljesen megvertük, az ellenség 
maradványai kelet felé az erdőkbe menekültek, kisebb osztagok 
még tartják Sutkit, az oroszok véres veszteségei igen súlyosak 
voltak. Ezért a hadifoglyok száma mindössze csak 2200, 
továbbá 4 géppuskát zsákmányoltunk.

Délkeleti, hadszíntér;
Przemysltől északra a Sanon átkelt csapatainkat tegnap dél

után az oroszok kétségbeesett rohamokkal újból támadták. Az 
ellenséget mindenütt igen jelentékeny veszteséggel visszavertük. 
Ma reggel egyik szárnyon támadásba mentünk át s rohammal 
bevettük az ellenség állásait, amely futva menekült.

I I ,  r  í  r '  - '
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A Hegyvidéki Hitelszövetkezetek Áruboltjainak 
Központi irodavezetősége Sátoraljaújhely, k eres  
■M itnaü b elép ésre  Bereg, Máramaros és Ung 
vármegye területén működő fiókjai vezetésére 
kereskedelmileg szakképzett, jó modorú, agilis, 
önálló, keresztény üzletvezetőket 1500 2000 korona
óvadékkal, kik a magyar és német nyelven kívül 
az oláh vagy rutén nyelvet is bírják.

Részletes ajánlatok fenti czimre küldendők.

X SALQÓTARJANI 0
Kószénbánya Részvénytársulat x

szénterinékei (szobafüte'sre és ipari czélokra) ]!

N E U M A N  J E N Ő  c é g n é l  9
Sátoraljaújhely

rendelhetők meg. Ugyanott legjobb minc égii apró és jlt 
durva szemű kétszer mosott kovács szén és koksz J  

valamint po rosz  b rik e t kapható vft
Superfosfát-műtrágya Káli só Jl

I X S s s S / *

SfA U M N M M
SS Ajánljuk a t. építő, építész és mészkereskedő urak szi-
jjf vés figyelmébe az áltatunk kizárólag fával égetett, teljeseit 
jjjl kűraentes

1  I. r e n d ű  d a r a b o s  m e s z e t .
mely kiadós voltánál fogva az összes hazai termékeket felttl- 
múlja.

Levélbeli megkeresésekre azonnal válaszo'unk, távirati 
megrendeléseket elfogadunk.

m
Bankegyesület részvénytársaság 

Zem ptcn-faöám éczi m ész- és agyagipar
telepe Sátoraljaújhely, 

Sürgönyeim: Bankegyebület. Telefon 32.

w w m m w m w w m m w '

m

Tisztelettel értesítem a m. t közönséget, hogy a

Klein Pál-fóle üzletet
megvettem, azt azzal szemben levő Rákóczi u. 6. 
számú házba helyeztem át és saját nevem alatt 
tovább vezetem. Amidőn ezt a m. t hölgy közön 
ségnek tudomásása hozom, biztosítom egyúttal 
arról, hogy igyekezni fogok mindenkor a legjobb 
gyárimányu árut a legnagyobb választékban rak
táron tartani Vevőimet előzékeny és pontos ki 
szolgálásről biztosítva vagyok kiválő tisztelettel:

B it i  in e t i  l e  1 ci J e 11 ő

Csinosan bú torozott  
szob a  k i a d ó

S en n yey-u . 1. sz .

3880J1915. kj. szára.

Árverési hirdetmény.

|ÜZLETI, GAZDASÁGI ÉS 
|PÉNZTÁRI KÖNYVEK
j JUTÁNYOS ÁRON =
_ _ _ _ _ _ ------ KAPHATÓK

LaiitlfHiiiiinii i s i i  és Társa
Roserb^rg Jakab termény keres

kedő, sátoraljaújhelyi lakos megkere
sése folytán Glatter és Groszraann 
terménykereskedő, iniskolczi cég. 
késedelmes vevő rovására ós veszé
lyére a keresk. törvény 351. és 
347. §§-ai értelmében 1915. évi május 
hó 21. napján délutáni 4 órakor 
Sátoraljaújhelyben, Hársfa-utcza 8. 
szám alatt, a Goldstein Sámuel-féle 
hordógyár fedett színében 176'|a 
méterraáisa tava'yi burgonya közben 
jöttémmel megtartandó n)üvát08 
árverés utján, a legtöbbet igérőuek 
készpénzfizetés és a vételi illeték 
viselése ellenében azonnali átvétel 
és elszállítás köteh ze tségóvel, nácit r 
mázsánként 10 kor. kikiáltási áron, 
de esetleg azon alul is, zsákok nélkül, 
egy tételben e! fog adati i.

Bánatpénzül 180, azaz szAz- 
ny o cvan korona teendő le.

Sátoraljaújhelyen, 1915. május 
hó 18. napján.

Dr. Kovaliczky,
kir. közjegyző.

Ház kiadó.
Egy két lakásból, mellék

helyiségekből álló ház, gyü- 
mölcskerttel, a z o n n a l  
bérbeadó.

Bővebb az Osztrák-Magyar 
Bank palotájában.____________

könyv- és papirkereskedése

911 S Sátoraljaújhely. | § | §
Telefon 10 szám.

Egy nyugdíjas
tan ító  v a g y  írnok iroda- 
tiszti á llá st n y erh et a  
T ő k etereb esi C z u k o r -  
gyárnái.

A Toknj-IIeíMaljai Cogncc- 
gyár r. t. utóda ajánlja saját 
készítmény ü cognacját elfogad 
ható arak mellett.

Nagyobb vételeknél ár ngt d- 
ménv raegállapodis seerint.

Szíveskedjék árajánlatot és 
mintát kérni.

Teljes tisztelettel
Tokaj-Hegyaljai Cegnaciiyar r.-t.

utóda
Sátorai jaujhe'y.

Császárfürdő Ny®“r r  uíi
gyógyhely, a magyar irgalmas rend tulaj
dona. Elsőrangú kénes hévvlzli radioaktv- 
gyogyforráeai ; modora borendozósii gőz
fürdő, kónyolmos iszapfürdők, Iszapboro
gatások, uszodák külön hölgyok ós u:ak 
részére, Török-, kö- és márványflirdők, 
hölóg-, szénsavas- és villamos-vízfür
dők. A fürdők kitűnő eredménnyé, 
használtatnak főlog csuzos bántál mák
nál és idegbajok ellen. Ivó kúra a lóg. 
zőszorvok hurutos esoteibon s altesti 
pangásoknál. 2U0 kóoyolmos lakószobai 
Szolid kozolós, jutányos áruk. Gyógy-i 
ós zonedij nincs. Prospektust ingyen 
ós bórinentvo küld

Az igazgatóság

i I
Gyermekeimnek nem adok élesz

tővel készített tésztákat, férjem, 
ki gyermekorvos, határozottan el
lensége az ilyennek. Minthogy 
azonban a kicsinyeknek a tészta 
kell, lepényt, tortát s felfújtál Dr. 
Oetker féle sütőporral készítek 
nekik. Vacsorára gyermekeim tej 
bői és tojbásól puddingot kapnak, 
mit a kitűnő Dr. Oetker-féle p u 
dingporokkal készítek el, vagy pe
dig eremet Dr. Oetker-féle dibona 
crémporral. Változatosság kedvé
ért kicsinyeimnek időközönként 
Dr. Oetker-féle vörös darát adok, 
mi egy kitünően frissítő utóétel. 
Mindezen ételek Ízletesek, táplálók 
és last nőt least voltuk dacára 

olcsók.

p a d l ó f é n y m á z
tartósságánál gyor 
san száradó képes
ségénél fogva utol
érhetetlen kiváló mi
nőségű padlókence.

Egyedüli raktár Saujhelyben
Ifj. K lein J a k a b n á l

K l e i n  J ó z s e f
szobafestő tapétázó és mázoló
Saujhely, Rákóczi-u. 63.

1-ső rendű modern kivitel, 
legfinomabb bel- és kül

földi anyagok.
Telephon 22. sz.

p a p i r k e r e s k e d é s e  é s  k ö n y v 
n y o m d á j a  m á j u s  h ó  1 - tő l  
K a z i n c z y - u t c z a  5  s z .  h á z b a  

l e t t  á t h e l y e z v e .
Felelős szerkesztő: Landesmann Miksa Nyomatott Landesmann Miksa és Társa könyvnyomdájában Sátoraljaújhely.
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