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Németország az egyik bizo- 
nyoságot a másik után szolgál
tatja arról, hogy ezt a háborút 
nem a hazudozás fegyvereivel 
harcolja, tisztában van azzal, hogy 
ámító porhintés helyett az őszin
teség csaknem olyan hatásos 
fegyver, mint a 42-ős mozsarak 
s a katonai rettenthetetlenség. A 
háború nem hozhat meglepetést 
Németországra nézve. Sem ka
tonailag sem az angol kiéhezte- 
tési politika következményeiben. 
A német nép nélkülözni is tud, 
ha keli és semmiféle ántánt-fur- 
lang nem gyengítheti meg egy
ségességét, az otthonlevők szilárd 
hitét a végső győzelemben.

Helíferich, a német biroda
lom pénzügyi államtitkára a ha
diadókról beszélt s biztosak va
gyunk benne, hogy keresetlenül 
őszinte szavai nem a megriadás 
csüggedtségét, hanem a tettekre 
való készség erős elhatározását 
váltja RÍ minden német emberből.

Bármily nagy reményeket táp
lálunk a pénzügyileg is kedvező 
békekötés tekintetében — és eze
ket a reményeket fenn is tartjuk 
— a hadikárpótlásra való bár
minő kilátás nem menthet fel 
minket attól a kötelezettségtől, 
hogy már ma megtegyük, amit 
megtehetünk.

Ezt mondta többek közt Hel- 
ferich. Ha a mai hadviselő felek 
közül valaki is jogosan tekinthet 
a hadikárpótiás elé, az Németor
szág, mégis úgy tesz, mintha ez 
egyelőre számba se jöhetne. A 
német birodalom pénzügyeinek 
legfőbb intézője csak a már zseb
ben levő pénzzel számol, ugyanaz 
a szolidság ez, ami a harctereken 
is verhetetlenné teszi a némete
ket.

Egy másik igen érdekes es 
igen fontos mondása ez volt 
Helfterichnek :

Ha a béke rövidesan bekö
vetkeznék is, a békés állapotba 
való átmenet hosszabb időt igé
nyelne és a költségvetés jogi ré

szeben is nj intézkedéseket tesz- 
majd szükségessé.

Egyenesség, becsületes nyílt
ság és példátlan lelkiismeretesség 
csendül ki a nagy német állam- 
térfiu szavaiból. Ezek a tulajdon
ságok magyarázzák meg a né
metség diadalmas előretörését a 
háborúban és ezek garantálják azt 
is, hogy a német nép fogja leg
hamarabb kiheverni az összes há
borúban álló nemzetek közül a 
világháború terheit. Helfferich azt 
a világszerte igazságosnak ismert 
de csak elméletben követett elvet 
érvényesíti, hogy a háború kon
junktúráit szerencsésen felhasz
náló elemeknek kell pénzügyi el
lenértéket adni a nincstelenek ki
ontott vérének.

Frázisokat mi is eleget hal
lunk, de nálunk még komoly gon
doskodás nem történt a békére 
való átmenet zökkenés mentessé
gének biztosítására. Katonai té
ren sokat tanultunk a németektől 
itt ez ideje, hogy gazdasági lec
két vegyünk tőlük. Helfferichet 
ajánljuk tanítómesterül; tőié ta
nulhat a kormány.

jfí homonnai mandátum.
Windisch-Qraetz Zajos herceg a jelölt.
Srój yínörássy gyula távirata.

Homoonáról táviratozzák : A 
horaonnai választókerület mandá
tuma Andrásay Sáodor gróf lemon
dása folytán megüresedvén, az ot
tani alkotmánypárt vasárnap délu
tán tartotta képviselő-jelölő gyűlé
sét. Az impozáns számban megjelent 
választók a gyűlés elnökéül T h o- 
r o n s z k y Elek dr. horaonnai 
ügyvédet választották, aki előbb ki
fejezésre juttatta a homonnai vá
lasztókerület közönségének sajnál
kozását, majd felolvasta az Orszá 
gos Alkotmánypárt vezérének, A n- 
d r á s s y  Gyula grófnak következő 
táviratát;

Az Országos Alkotmánypárt 
nevében bensőséggel üdvözlöm 
egybegyült elvtársainkat, ajánlva 
a gróf Andrássy Sándor lemon
dásával megürült mandátumra a 
pártunk kifáló tagját, W i n d i s oh

G r a e t z Lajos herceget, aki ed
dig a főrendiházban és a delegá
cióban fejtett ki hazafias tevé
kenységet a nemzetnek. Benne a 
kerület kiváló képviselőt fogna 
nyerni és ezért kérem a tisztelt 
választóközöusóget hogy őt je
lölni szíveskedjék. Meleg üdvöz
lettel A n d r á s s y  Gyula gróf.

Andrássy Gyula gróf szavait a 
gyűlés kitörő éljenezós.el fogadta 
ás egyhangú lelkesedéssel jelölte 
képviselőül W indisch-Graeta Lajos 
herceget. A herceg kiváló egyénisé
géről, hazafias gondozásáról és a 
közérdek iránt mindenkor tanúsított 
meleg érzelmeiről meleg érzelmeiről 
lelkesült szavakkal emlékezett meg 
M o s k o v i t z  Ervin dr. homonnai 
alkntmáuypárt titkára. A gyűlés 
sürgüuyileg meleg szavakban érte
sítette a jelölésről a harctéren lévő 
Windisch-Graetz Lajos herceget. 
Ugyancsak táviratilag üdvözölte An
drássy Gyula grófot. A hangulat a 
kerületben rendkívül élénk és Win- 
disch-Graetz Lajos heroeg jelölése 
általános örömet kelt.

A választás április hó B án lesz.

JTiszhirlapiró ellen.
fi V. fi. 0. Sz elnöksége körül.

Szávay Gyula közigazgatási gya- 
kornokságon kezdte közéleti pálya
futását Győrött, volt rendőrkapitány 
és községi birí i«, mólt pedig a deb
receni kereskedelmi és iparkamara 
titkára. Közben hazafias alkalmi 
költeményekkel törekedett az iro
dalomtörténetre, sőt lapszerkesztő
ként is szerepelt, de az újságírók 
sohasem tekintették igazi újságíró 
uak, természetes, hogy megválasz
tották a V. H. 0. Sz. (Vidéki Hír
lapírók Országos Szövetsége) elnö
kének.

A debreoeni főtitkár ur most Bu
dapestre kerül. Mert a vidéki keres
kedelmi és iparkamarák budapesti 
központjának az élére sikerült föl- 
lendülnie ennek a szerény vidéki 
újságírónak, aki olyan szerény, hogy 
még » Tisza—Balog féle sajtótör
vénnyel is meg volt elégedve. Any 
uyira azenban nem szerény, hogy a 
V. H. 0. Sz. elnöki tisztségét is ne 
óhajtaná tovább is megtartani. Sőt 
annyira nem azerény, hogy ezt a 
szövetséget is föl akarja vinni Bu

dapestre, h XSi ogy— minthogy 
egyszerre két széken nem ülhet; 
Budapesten és Szegeden, — tehát 
egyik lábával a vidéki újságírók a 
másikkal a vidéki kereskedők és ipa
rosok vállán álljon Budapesten.

Ezt az ambíciót már a türelmes 
és jógyomru vidéki újságírók is meg 
sokalták. A Szövetségnek mároius 
28 án lesz a közgyűlése, ezen akarja 
Szávay ur az áthelyezést nyélbe 
ütni. A szegedi újságírók értekezletet 
tartanak ez ügyben él — mint a 
„Magyarországának jelentik Sae- 
gedről — állást foglalnak aa igai
gatóság javaslatával nemben. A 
fölszólalók igen élesen bírálták » 
Szövetség tevékenységét, amely » 
hírlapírók szociális helyzetének ja
vítása érdekében sohasem tett sem
mit, de különösen elitélték a mos
tani elnöknek, Szávay Gyulának aat a 
törekvését, hogy a szövetséget tel
jesen a saját oéljaira akarta fölhasa- 
nálni és annak presztízsét saját bol
dogulására fordítani.

A megrokkant katonák 
érdekében.

Méhészetben kívánják fog
lalkoztatni a megrokkant 
hősöket. —  Az erdélyi mé
hész egyesület felhívása.

A rokkant katonák jövőjének 
biztosítása érdekében megindított 
mozgalmak mind nagyobb mérvet 
öltenek. E mozgalmak kötött nem 
áll az utolsó helyen az akció, amely 
a rokkantak egy részének a méhé
szetben való kioktatására irányul. A 
rokkantak nagy résao a földmivelők 
közül kerül ki, akik eddig méhé
szettel talán nem foglalkoztak, ho
lott a méhészet a mezőgazdászatnak 
kevés befektetéssel járó, kevés éa 
könnyű munkát igénylő egyik leg
jövedelmezőbb ágát képezi és olya
nok is könnyen foglalkoahatnak 
vele, akik más munkára bénaságuk 
miatt kevésbbé alkalmasak.

A füldmivelésügyi minisatérium 
valamint az Erdélyrészi Méhása 
Egyesület Kolozsvárott tavaly má
justól január végéig 1080 rokkant 
katonát képzett ki a modern méhé- 
szotben és a kiképaés állandóan tart 
úgy Kolozsvárott, mint Kalocsán,
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Kaposvárott, Nagyszebenben, Te- 
raesvárott, Nagyváradon és Szat
márnémetiben is. A kiképzettek kö
tött tokán vannak olyanok, akik 
nem rendelkeznek még azzal a leg
kisebb pénzösszeggel sem, amellyel 
egy pár raóbosaládot vegyenek, el 
lenben szívesen vállalnák a kisebb 
nagyobb méhesek kezelését akár 
feles kezelésben, akár meghatáro
zott díjazás mellett, ezenkívül te
hetségük és munkaerejükhöz képest 
munkaadójuk rendelkezésére álla
nának.

Magyarország uradalmi raéhé- 
saetre eddig megfelelő súlyt nem 
fektettek, méheseket nem állítottak 
fel, miáltal sok millió értékű va 
gyón veszett el. A háború uj viszo
nyokat teremt. Kényszerítve va
gyunk miuden alkalmat és módot a 
jövőben felhasználni nemzeti va
gyonunk gyarapítására, közgazdasá
gunk fejlesztésére és rokkant kato
náink jövőjének biztosítására.

Kolezsvárett az Erdélyrészi Mé
hész Egyesületnél, valamint a fent- 
emlitett s tanfolyamot tartó helye
ken lévő állami méhészeti szakköz
egeknél is elő vannak jegyezve 
azok a méhészeti tanfolyamot vég
zett rokkantak, akik erre sziveseD 
vállalkoznak. Ha csak 800—1000 
rokkant katonának biztosifhatjuk is 
ily módon a jövőjét, nagy szolgá 
latot tettünk hazánknak és hős ka
tonáinknak és ha ugyanannyi mé
hes létesül, nemzeti vagyonunk 
évente egy pár millióval szaporodik.

A sárospataki
fő is k o la  áthelyezése.

A közvélemény felzúdulása.
A sárospataki főiskolának 

Mitkolczra tervezett áthelyezése, 
melyről múlt számunkban röviden 
megemlékeztünk, egyre nagyobb 
hullámokat ver. Miskolcz sajtója 
és egész közönsége természetesen 
élénk örömmel üdvözli a tervet, 
amivel szemben ma már megál
lapíthatjuk, hogy nemcsak Sáros
patak közönségében, hanem Ujhely 
és Zeinplénmegye egész közvéle
ményében, de sőt még a távolabb 
álló érdektelenekben is nagy 
visszatetszést szült a főiskola 
tanári karának állásloglalása.

Általános a vélemény, hogy 
ezt az állásfoglalást nem annyira 
a főiskola érdeke, mint a tanárok 
óhaja diktálta.

Azok, akik élesen sikraszállnak 
a terv ellen, súlyos érveket sora
koztatnak a főiskola áthelyezése 
ellen és Sárospatakon való meg
hagyása mellett.

A terv ellen szól elsősorban 
a kegyelet és a tradíció, mely a 
sárospataki főiskolát az ország 
egyik legnevezetesebb és legem
lékezetesebb kultúrintézménye, a 
mely már oly sok kiváló egyént 
adott az országnak. Ez az intéz
mény annyira össze vann lorrva 
Sárospatak városával és a Sáros
patak névvel, hogy áthelyezése ép 
annyi, mint ha egy százados 
tölgyet akarnának uj, idegen 
talajba áthelyezni.

E mellett azonban sok gyakor
lati szempont is szól a terv ellen, 
miről bizonyára még sok szó lesz.

Egyébként a tanári kar már 
olyan befejezettnek tekinti az át-
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helyezést, hogy e héten már kül
döttséget is vezettek a miskolczi 
polgármester elé.

A küldöttség tagjai voltak.* 
Rohoska József rektor, dr. Szabó 
Sándor és dr. Osváth Gyula jog
akadémiai tanárok.

A rektor beszéde.
Rohoska József rektor a kül

döttség nevében az alábbi beszédet 
mondta:

Mélyen tisztelt polgármester url
A főtisztölendő ref. egyházkerület 

elé egy memorandumot terjeszt a 
sárospataki akadémiai tanári kara. 
Ez a memorandum abbból az alka
lomból készült, hogy a főtiszteletü 
egyházkererületnek bemutassuk, 
hogy a főtiszteletü egyházkerület 
nek bemutassuk, hogy minő mara
dandó alkotással óhajtja a sárospa
taki akadémiai tanári kara a refor
máció 400 éves évfordu’óját meg
ünnepelni. A tanári kar az évfor
duló közeledtére visszatekint törté
nelmi múlttal dicsekvő főiskolára, 
amely az ország legrégibb főiskolája 
s amely — sajnos — most nem áll 
azon a nívón, mely a főiskola jó 
hírnevéhez méltó. — Az évforduló 
küszöbén nem lehet mást mondni, 
minthogy a mi főiskolánk messze 
mögötte maradt a többi főiskolától. 
Addig, amig a többiek fejlődtek, 
trősödtek addig a sárospataki főis
kola egy cseppet sem változott, 
megmaradt régi nívóján. Eunek oka 
az, hogy a főiskola oda van kötve 
egy helyhez, amely semmiféle ku'tu- 
rával nem rendelkezik. A tauári kar 
is ebben látja a főiskola visszafej
lődését. A többi főiskolák idők fo
lyamán nagy átalaku’áson mentek 
át. A sárospataki főiskola életében 
azonban nem történt semmiféle vál
tozás, amely a többiekkel együtt 
előbbre vitte vo’na. A nagyenyedi 
theológiát a szüa körből egy na
gyobb városba, Kolozsvárra ; a 
kecskeméti theológiát Budapestre 
helyezték. Ott ezek az intézetek vi
rágzásnak indultak. Vagy miként 
száz évvel ezelőtt a protestánsok, 
ugyancsak a reformáció évfordulója 
alkalmából, 1817-beu a Luther mű
ködése által megszentelt emlékű, 
történelmi nevezetességű Wittenberg 
egyetemét olykép mentették meg 
az eienyészéslől, hogy azt egy kö
zeli nagy városnak, Haliénak kere
teibe illesztették, akkóp a nagy tör
téneti mu'tu sárospataki akadémia 
is uj életre fog kelni és évszázados 
misszióját fokozott mértékben fogja 
teljesíthetni, ha á dásos kulturális 
működését egy olyan eleven életű 
és fejlődésre képes környezetben 
fogja folytatói, mint arainő Miskolc 
városa, ahol meg van a remény s 
alapos kilátás arra, hogy az intézet 
nagygyá fejlődhessék. Ezért jutot
tunk mi arra a gondolatra, hogy a 
főtiszteletü egyházkerület elé a fő
iskola áthelyezésével előjöjjünk, hogy 
ily módon a főiskola fejlődését 
előbbre vigyük s azt abból a* el
hagyatott helységből a nagy, mo
dern éá kullurá'is helyen álló Mú- 
ko’czra helyezzék át. A főiskola 
régi helyéu nem fejlődhet, annak 
kulturális környezetben kell lenni 
s csakis ebben az esetben 
töltheti be a történelmi időkből reá- 
hagyott szírepét. Miskolcz az a hely 
ahol a főiskola virágzásnak indul-1 
hat, ahol egy nagy intézetté vállra-1

tik. Ismerjük és figyelemmel kisér
jük Miskolcz városát, annak kultu
rális életét s azt tapasztaljuk, hogy 
különösen az utóbbi időbeu nagyot 
haladt előre s éppen ezért mi a 
legnagyobb garanciát látjuk ebben 
arra, hogy a főiskola itt felvirágoz- 
hatik. De látjuk ezt a város veze
tőségének, külöuüsen a polgármes
ter urnák és a nagyközönség meg 
nyilatkozásából is. — íme, átnyúj
tom a tanári kar memorandumát, 
melyben a főiskolának Miskolczra 
való áthelyezését kérelmezzük az 
egyházkerülettől, azzal az óhajtással 
hogy e korszakos intézmény áthe
lyezését szeretetébe fogadni ós az 
ügyet olőmozditani szíveskedjék.

A polgármester válasza.
Dr. Nagy Ferenc polgármester 

a következőket válaszolta:
Mélyen tisztelt Uraim!

A sárospataki főiskola tauári 
karának azt az elhatározását, hogy a 
főiskola jövőjét előmozdítandó, át
helyezését a mi városunkba óhajtják 
s ebben az ügyben állást foglaltak, 
a legnagyobb örömmel, szívből üd
vözlöm. Miskolcz érdekei szempont
jából egy főiskola létesítését tartottuk 
szem előtt, viszont a sárospataki 
jogakadémia tanári kara, a jogaka
démia érdekeinek szem előtt tartásá
val óhajtja az áthelyezést s e külön 
utakon elindulva találkoztunk e kér
désben. Miskolcz városa tényekkel 
bizonyítja be, hogy megérdemli a 
főiskolát. Miskolcz városa az utóbbi 
években tekintélyesen növekedett.
A diósgyőri vasgyárral úgyszólván 
teljesen összeforrt közgazdasági és 
társadalmi téren s csupán csak köz
igazgatásilag állanak külön. Ugyan
így van a szomszédos Hejőcsuba is, 
amellyel együtt a város lakossága 
közel van a százezerhez s ha valóra 
válik a vasgyárnak Miskolczhoz való 
csatolása, úgy Miskolcz egyik leg
nagyobb városa lesz az országuak.

A tanári kar memorandumát a 
város torvéuyhatósi bizottsága elé 
terjesztem, ahol az miuden bizonnyal 
épen olyan szeretetre és párfogásra 
fog találni, mint a város tanácsánál. 
Kitárjuk kamukat az áthelyezendő 
főiskola előtt és a legnagyobb sze
retettel igyekezünk az uj ötlet meg
alapozását és a főiskola fejlődését 
eiőmozditaui. Még egyszer szívből 
köszöntőm Öaöket. Adja Isten, hogy 
ez akció ne legyen céltalan és tö
rekvéseink eredményesen valóra vál
janak.

Amint látjuk tehát, a tanári 
kar már majdnem ott tart, hogy 
áldomást is rendez az áthelyezés 
örömére; pedig úgy tudjuk, hogy 
még korántsincs a kérdés elintézve, 
sőt ellenkezőleg, az egyházkerület
ben erős ellenzéke lesz a tervnek 
és sok víz fog még addig lefolyni 
a Dunán, amig ez a terv valóra 
válik.

h í r e k .

A przemyslí évforduló.
Tegnspulőtt volt ogy észtén- 

eleje, hogy a táviró világgá rö
pítette a h ir t; Przeraysl vára 
négy és fél havi körülzárás után 
erejének folytán március 22-én 
elesett . . . Akkor is, mint most 
így tavaszba térült az idő és

künn a gránátszáutotta fekete 
földeken hideg szél szaladgált, 
itihou fájdalmas sóhajok sza
kadtak a keblekből és mikor a 
viháncoló napsugarak végigcsok- 
dosták a nyüzsgő utcákat, úgy 
éreztük, hegy nem az igazi ta
vaszt éljük. A mérhetetlen csa- 
páat csupán az eoyhiteRe, hogy 
a hatalmas északi büszkeségün
ket nem az ellenzég ereje törte 
meg, hanem a nélkülözés, a tel
jes testi leromlás tárta fel ve
retes, gőgös kapuit. A hivata
los jelentés megjegyezte ekkor, 
hogy a vár elesete, mellyel a 
hadvezetőségnek hosszabb idő 
óta számolnia kellett, a hely
zetre a maga egészében nincs 
befolyással. Mi is tudtuk, hogy 
a megindult orosz gőzhenger 
hamarább fog visszafelé gurulni, 
mint az ellenségeink hiszik. Es 
e remény nem volt öncsalás, 
hátiéra rideg, komor, biztos szám
vetési művelet; az oroszokat ki
űztük Przerayslbő1, utána felsza
badítottuk az egész vérrel ita
tott, tűz- és pusztulás-seperte 
Galíciát, benyomultunk Orosz- 
Lengyelországba, az agyaglábu 
várakat egymásután foglaltuk 
el és most Rigánál áll a fron
tunk. Azóta sok miuden történt, 
nagyon megváltoztak a harcte- 
tek, Szerbiát tökéletesen legyűr
tük és megsemmisítettük. Mon
tenegró meghódolt, hitszegő 
szövetségesünket az ötödik isou* 
zói csatában is visszavertük, a 
francia harctereken diadalmasan 
nyomulunk előre és most tart
juk az igazi tavaszt, amely 
meghozza nekünk a biztos győ
zelmet. Az angolok kiéheztetési 
politikája ugyancsak csődöt 
mondott, a pöffesskedő brit flotta 
még rablóhadjárattal se tud 
eredményeket elérni, a német 
buváihajóharca remegésbe hoz
ta a messzi államokat is és úgy 
katoaailag, mint gazdaságilag 
egyre jobbau bírjuk az iramot, 
amelyben diktáló szerepet ját
szunk. A múlt esztendő márci
usában csupán múló sikerekre 
hivatkozhatott az ántánt, amely 
most már képteleu felettünk 
győzedelraeskedui, ha a föld bár
mely hatalmával is köt szövet
séget, Mi bíztunk önmagunkban 
a szomorúbb időkben is és biz- 
zuuk most is, hogy a tökéletes 
ós diadalmas győzelem csak a 
mi fegyvereink fölött fog vég
legesen megpihenni.

—  Kitüntetés. Őfelsége gr. Sztdray 
Sándor tart. kapitányt soron kívül 
őrnagygyá kinevezte ós az I. oszt. 
L'pót-rendet hadiékitménnyel ado
mányozta.

—  Márton Elek lett a h. főjegyző, 
az ügyészi állást nem töltötték be.
Ezzel az eredménnyel végződött a 
városi képviselőtestület csütörtök 
délutáni helyettesitő közgyűlése, 
melynek napirendjén a főjegyzői és 
a t. ügyészi állásnak helyettesítés 
utján való betöltése volt kitűzve. Az 
első kérdést minden különösebb 
izgalom nélkül intézték el, amennyi
ben az egyedüli pályázó M á r t o n  
Elek adójegyző volt, ki egyébként 
már rég helyettesíti ténylegesen a 
főjegyzőt. A közgyűlés most őt egy
hangúlag behelyettesítette s tőle a*

/
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esküt dr. O r b á n  Kálmán h. pol
gármester azonnal ki is YÍtte. Ellen 
ben meglepetéssel végződött az 
ügyészi állás betöltésének ügye, a 
mennyiben S c h i l l e r  Kálmán indít
ványt tett, hogy ezt az ügyet vegyék 
le a napirendről » az ügyészi teen
dőket ezután is úgy lássák el, — a 
végleges betöltésig, — mint dr. Nagy 
Arthur bevonulása óta. Ezt az indít
ványt dr. Székely Albert pártoló és 
dr. Grosz Dezső ellenző hozzájáru
lásai után a k ö z g y ű l é s  n a g y  
t ö b b s é g g e l  e l f o g a d t a .

— Hirtelen halál. U a r o s s y  
Kálmán nyugalmazottezredes hadbíró 
átutazóban volt Ujhelyen, hegy 
oékei birtokára utazzék. Tegnap a 
Magyar Király szállóbeli lakásán 
hirtelen rosszul lett s mire orvost 
hívtak, kiszenvedett. Az orvosi vizs
gálat megállapította, hogy halálát 
szélhüdós okozta. A gyászesetről az 
elhunyt ezredes-hadbíró rokonságát 
értesítették.

— Gimnáziumi tanulók a hadi- 
árvákért. A sátoraljaújhelyi főgiran.
V. osztálya osztálytőnöke, Gr u j b e r  
József névnapjára 31 K.-át gyűjtött 
össze, amely összeget lapunknak át
adtak azzal, hogy az osztályfőnök 
kívánságára a zemplénmegyei hadi- 
árvák segélyezésére fordítsuk. A jel
zett összeget rendeltetési helyére 
juttatjuk.

— A homonnal bünper vádlottalt 
fölmentették. Lapzártakor telefonálják 
nekünk Kassáról, hogy a kassai 
honvódtörvényszék egy teljes heti 
tárgyalás után csütörtökön délután 
hirdette ki ítéletét a homonnai köz- 
igazgatási tisztviselők bünperében. 
▲ bíróság mind a három vádlottat, 
Malonyay Tamás főszolgabírót, Gör
gey László szolgabirót és Grün Bernát 
birtokos felmentette, mert a tárgya
láson a legcsekélyebb terhelő adat 
sem merült fel ellenük.

— Rózgállc biztosítása. A per
metezés eszközlése végett a föld
művelésügyi kormány f. évi 56900 
számú rendeletével elrendelte a réz- 
gálic szükséglet összeírását s Zemp- 
iónvárraegye részére egyelőre 800 
m. ra. rézgálic küldését helyezte 
kilátásba. Az összeírás e hó 22 én 
nyert befejezést s a vármegye ösBzes 
szükségleteként 1555.88 m. rézgálic 
526 m. m. raffia jelentetett be. Az 
alispán a mai nap terjesztette fel a 
földmivelésügyi miniszterhez kérel
mét a rézgálic kiutalása és elküldése 
végett. A vármegye részére bizto 
sitott 800 m. m. réagaliczból Sze
rencsre (Szerencs, Megya?szó, Rátka, 
Gorop, Ond, Hernádnéraeti, Bőcs, 
Sajóhidvóg, Als.dobsta, Ujcsauálos, 
Legyesbénye, Monok, Kesznyéteo) 
32.50, Tálya 75, Mád és Zorabor 85, 
Tokaj 55, Taroal 37.5J, Bodrogke- 
(Kisfalud, Szegi, Loug) 32.50, Erdő-

bénye 50, O'aszliszka (Vámosujfalu, 
Sára, Bodrogolaszi) 55, Tolcsva (Er
dőhorváti, Zsadány) 100, Sárospa
tak (Vajdácska, Luka) 75, Sátoral- 
jaulhely város, 75 Kistoronyé 17, 
Királyhelvhelraeo (Bóly, Bodrog- 
véos, Bpdrogszentes, Szoraotor, Kis- 
géres, Kiscigáud, Vóke, Boly, Kis
kövesd, Perbenyik, Bisce, Láca, 
Serajén) 42.50. Szőlészeti és Borá
szati Szakosztály (a fenti csoporto
sításon kívül maradtak részére 
83 ra. mázsát kapnak. Az első ki 
osztásnál holdanként 10 kilogramm
nál többet senki nem kaphat, az 
ezen rendelet ellen vétő községi 
elöljárók a legszigorúbban fognak 
büntetetni. A földmivelésügyi kor
mán a Szőlészeti és Borászati Szak
osztálynak a raffia beszerzésére vo
natkozólag tett kérelmére eddig még 
nem válaszolt, A raffia egyes na
gyobb cégek birtokában vannak, 
mely cégek kihasználva a helyzetet 
ma már 000—7C0 koronát szednek 
azért a ráfijáért, melyet 150—200 
koronáért szereztek be. A kormány 
hirszerint a papírból készült kötő
szalagokkal tesz kíséreteket. Mond 
ják, hogy a papirbólkéssült szalagok 
nagyon beváljanak és gazdaságo
sak. Hisszük azonbaD, hogy a kor
mány hamarosan végett fog vetni a 
raffiáral űzött bűnös spekulációknak 
s requirálni fogja a raftiakészleteket 
A fő, hogy a közönség ne üljön fel 
az ugrasztóknák (kik között mérv 
adó emberek is vaunak) s várja be 
türelemmel a fejleményeket, A múlt 
óv tavaszán a rózgáliepáoik nagyon 
sok szőlőbirtokosnak sok pénzébe 
került, kik felültek az ugrasztóknak 
3—50—4 koronájával szerezték be 
azt a rézgáliont, ami későbbi 1 k. 
6 0 - 1 k. 80k. fillérért kaphatták volna 
meg., (i. e )

Nyári idényre
gondozás végett moly ellen!

Tisztelettel értesítem a n. é. 
közönséget, hogy mindenféle téli 
ruhát és szőrmeárut, nyaralásra, 
egyszersmind kijavításra, esetleg 
átalakításra elfogadok,

Nagy súlyt fektetek gondos és 
tiszta kezelésre.

Ajánlom műhelyemet minden
nemű szőrmeáruk kezelésére.

Tisztelettel:

Zsihovics Bertalan
szücsmester.

Rákóczy utcza 36. sz.

H M É ff  w m  m m  u  Miit,
Berlin, márc. 23.

A nagy főhadiszállásról hivatalosan jelentik :

Nyugati hadszíntér:

A z  avacourti erdőnél e lért siker a  
Haucourttöl délnyugatra  hu zédé h eg y
gerincen a francia tám aszpontok e lfog 
la lásával teljessé tettük. M integy 450  
fog lyot szállítottunk be. A z  egész helyzet 
képe  egyébként nem  változott.

Keleti hadszíntér:

A z  oroszok legerősebb tám adásaikat / 
tegnap este és az éjjeli é rák ban  Intéztek

ellenünk. Je lentékeny erőkke l több ízben  
a  Jakobstadti hídfőn lavő  á llásaink ellen  
a  M itau-Jakobstadti vasút m indkét o lda
lán, nágyszer pedig a W idszy-tátá l északra  
levő vonala ink ellen törtek elő.

Míg a Postavltöl északnyu gatra  hú
zódó arcvonalon, ahol a  beszállított fog
lyok  szám a 14 tisztre és 8 0 8  főnyi le
génységre em elkedett! kü lönösen véres 
veszteségeik következtében nagyobb tá 
m adási klsárletről letettek, add ig  a  Naroc 
és Wisniec tavak  közt Ismételten ujult 
erővel Intéztek roham ot.

A  harcba vetett em ber- és lőszer- 
töm egek e tám adásokban , valam int m ás  
pontokon Ismételt elszigetelt v á lla lk o zá 
saikban sem  szerezhették az oroszoknak  
a  legkisebb előnyt sem  a tántoríthatatlan  
ném et védelem m el szem ben.

Balkán hadszíntér:

Lényeges esem ény nem  történt.

Höfer mai jelentése.
Budapest, márc. 23.

Az osztrák-magyar vezérkar jelenti:

A  három  hadszíntér egyikén  sem  vo.t 
kü lönös esem ény.

H Ö F E R  a ltá b o rn a g y ,
a vezérkari fúnák helyettese.

Már mindent j 
hamisítanak! J
Gonosz, lelketlen emberek utóbbi idő
ben értéktelen folyadékot akarnak 
lysoform helyett a közönség nyakába 
sózni, ezért tehát csakis eredeti nyolc
szögletes zöld üvegben fogadjuk el a 
lysoform fertőtlenítő szert. Győződ
jünk meg arról, hogy az üveg zárt és 
sértetlen, hogg oldalába a lysoform 
sző be van préselve és hogy a 
dugón is lysoform sző van beégetve. 

A lysoform a legtökéletesebb bevált fertőtlenítő szer, 
biztosan és gyorsan megsemmisíti a ragályt okozó 
bacillusokat, nem mérgező, kellemes illatú. Eredeti üvegje 
1 korona, bármely gyógytaYban vagy dogériában. Egy 
rendkívül érdekes, neves orvos tollából származó 
könyvet, melynek cime: „Egészség és fertőtlenítés" 
kívánatra bárkinek i n g y e n  és bérmentve küld
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r , 3Landesmann N. és Társa
=  könyvnyomdája és papirkereskedése =  
SÁTORALJAUHELY, KAZINCZY-UTCA 5. sz.

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

„Felsőmagyarországi Hírlap" kiadóhivatala.
t e l e f o h s z á m  iQ  Hirdetések jutányos árban felvétetnek t e l e f o n s z A m  i o

|  A tavasz és a tágaság |
Az áremelkedések ma már óriási méreteket öltöttek 

U és éppen ezért örömmel értesítem a nagyérdemű 
V, közönséget, hogy idejekorán sikerült a szokottnál 

is jóval nagyobb készleteket felhalmoznom és az 
árukat a beszerzés arányában olcsón bocsájtom 
rendelkezésére. Mindenesetre ajánlatos mielőbb 

szükségletét fedezni.

Csakis legújabb dolgok:
Női fe lö ltök, gyerm ekruhák, 
blous, alj és pongyolákban. A  
legszebb m odellek, kosztüm ök  
és ruhákban. Elsőrendű m inő
ség i férfi és női fehérnem űkben, 
harisnyák, keztyű k  és zseb

kendőkben. —

Tisztelettel értesítem a ni. t. közönséget, hogy a

Ivlein Pál-féle 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, biztositom egyúttal 
arról, hogy igyekezni fogok mindenkor a legjobb 
gyártmányú árut a legnagyobb választékban rak
táron tartani. Vevőimet előzékeny és pontos ki
szolgálásról biztosítva vagyok kiváló tisztelettel:

B l u m e n f e l d  J e n ő

SALGÓTARJAN1 
Kőszénbánya Részvénytársulat

széntermékei (szobafütésre és ipari czélokra)
X
NEUMAN JENŐ

Sátoraljaújhely

cégnél |

rendelhetők meg. Ugyanott legjobb minőségű apró és 
durva szemű kétszer mosott kovács szén és koksz 

valamint porosz briket kapható.

Káli só

Nyomaton Landesmann Miksa és Társa könyvnyomdájában Sátoraljaújhely.
= / \ S
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