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Átmenet a békére
A háború vérzivataros husza

dik hónapjában, mikor a német 
és osztrák-magyar ágyuk Fran
ciaország kapujának Verdunnak 
a falait döngetik, mindtöbbször 
és többször hangzik el hivatalos 
tekintélyes ajkakról a béke szó. 
Úgy látszik valóban megelégelte 
már a világ ezt az irtózatos küz
delmet és azok, akik bátran, szé
gyenérzet nélkül tekinthetnek az 
elmúlt eseményekre és az elért 
eredményekre, tehát a központi 
hatalmak vezető emberei, szintén 
komolyan és őszintén gondolkod 
nak már a felett, hogy mi lesz, 
ha viharos, zavarodott, rendkívüli 
állapotból a béke nyugalmas rend
szeres idejébe kell átmennünk.

Legutóbb Helfferich a német 
birodalmi pénzügyi államtitkárja, 
birodalmi kincstárosa mondott 
komoly és mélyértelmü szavakat 
arról, hogy az átmenet a békére 
milyen lesz.

Megállapította Helflerich, hogy 
a nagy tömegek, az egész nép, 
mindenki nagyon téves ábrándot 
fest maga elé, nagyon téves illu- 
zókban ringatja magát, ha azt 
hiszi, hogy a békekötés már azt 
is jelenti, hogy minden rend hely
re áll, az állam újra fizetőképes 
lesz beruházások szempontjából, 
megkezdődnek a közmunkák, le- 
szállnak a drága árak, lesz min- 
minden élelmiszer kellő mennyi
ségben. Mindez nem lesz meg 
egyhamar. A békekötés nem tog 
olyan hirtelen rendet teremteni, 
ahogy a háború nem teremtett 
hirtelenében fennakadást semmiben 
Hiszen a hiányok, a nehézségek 
nem a háború első heteiben kez
dődtek, hanem csak hónapok múl 
tával és ugyanigy egézzen bizo
nyos, hogy a rend is csak hóna
pok múltával sőt talán évek múl
tával fog helyreállni.

Helfferich hangsúlyozta azt is, 
hogy az esetleges hadikárpótlást 
egyelőre nem lehet figyelmbe 
venni. Ennek a mondatnak el kell 
hangzania a világ négy tája felé, 
el kell jutnia az angol, francia 
orosz és olasz fülekbe is, mert 
úgy hisszük, hogy ebben a mon
datban van a béke csirája lefek
tetve. Az entente meg van verve 
ez kétségtelen, de viszont éppen 
e vereség okozza azt, hogy teljesen 
kimerült anyagilag is. Szinte lehe
tetlen elképzelni, hogy egy két 
éves mindent felemésztő háború, 
amelynek egyik legfontosabb té
nyezője, az államok anyagi te-' 
herbirása volt, hadisarcot béké
vel végződjék. Hiszen akkor az 
illető állam, amelynek e háboru- 
ban mérhetetlen összegű hadisar-

cot kellene űzetnie, teljesen ki 
merülne, már pedig a német ke
reskedelemnek iparnak, épp úgy, 
mint a mi mezőgazdaságunknak 
és fejlődőben levő iparunknak 
vásárlóképes piacokra lesz szük
sége a háború után.

A német józanságot mi sem 
bizonyítja jobban, minthogy a 
hadikárpótlásról csak, mint eset
legességről beszél. Lehet, hogy 
tudunk szerezni hadikárpótlást, 
de hiszen az orosz-japán háború 
békeszerződáséból is hiányzott a 
a hadikárpótlis ténye, mégis létre 
jött a béke. Nekünk csak legyő
zött, de nem elszegényedett or
szágokra van szükségünk, győzel
münk révén megszereztük ma
magunknak a kereskedelmi lehe
tőségeket, de a békére való át
menet, az ország helyreállításá
nak, az uj rend megteremtésé
nek költségeit magunknak kell 
ledeznünk.

Helfferich nem irtózott attól, 
hogy uj adók behozatalát jelentse 
be és mi nem irtózunk attól, 
hogy magunk mondjuk, uj hadi- 
kölcsönre van szükség, a béke 
hadikölcsönére.

A sárospataki
főiskola áthelyezése.

Az alábbi cikket az audiatur 
et altéra pars elvénél fogva 
közreadjuk, kivételével egy-kót 
személyeskedő és indokolatlanul 
mérges kifakadásnak, amelyeket 
a oikkből töröltünk. Szívesen 
helyt adunk komoly kérdésekben 
minden érvelésnek p.o és contra, 
azt azonban senki sem kívánhatja 
tőlünk, hogy a lapunkban meg
jelent cikkek szerzőit ugyané 
hasábokon személyeskedésnek 
tegyük ki, pláne teljesen iodo- 
kolatlanul.

Ami az ügy érdemét illeti, 
már most kijelentjük, hogy 
eredeti álláspontunkat továbbra 
is fenntartjuk s azt közelebbi 
számainkban bővebben is meg
fogjuk indokolni.
Becses lapjuk f. évi március hó 

24-iki számában, fenti cim alatt, egy 
közlemény jelent meg, mely foglal
kozik akadémiánk tanári karának 
azzal a javaslatával, melyben kéri az 
Egyházkerületi Közgyűlést, hogy a 
reformáció négyssázados évfordulóját 
a felső oktatás terén akkép örökítse 
meg, hogy a sárospataki főiskola 
theológiai és jogi akadémiáját Miskolcz 

; városába helyezze át és azt egy a kor 
kívánalmainak megfelelő s a sáros
pataki főiskola évszázados misszióját 
folytatni képes és hivatott főiskolává 
alakítsa át. ______________

A cikkíró ahelyett, hogy meg
kísérelné az e tárgyban készített 
munkálatunknak indokait cáfolni, fő
iskolánk tanári karát önzéssel s 
áldomás-ivássál gyauu9itja meg.

Akadémiánk tanári karának min
den tagja, miután legnagyobbrészt 
háztulajdonosok, az akadémia eset
leges áthelyezésével, jelentékeny 
áldozatot hoz, mert az akadémia 
áthelyezésével a házak értéke bizo
nyára emelkedni nem fog. Miskolczon 
a reájuk nehezedő társadalmi teher 
és munkájuk is nagyobb lesz, mint 
Sárospatakon s így hol találja meg 
cikkíró ur a tanárok magánérdekeinek 
alapjait?

A közlemény az általa említett 
„súlyos érvek" sorozatából, a főiskola 
áthelyezése ellen és Sárospatakon 
való meghagyása mellett csak „a 
kegyeletet és tradiciöV‘ hozza fel, 
melyek a sárospataki főiskolát az 
ország egyik legnevezetesebb és 
legemlékezetesebb kultur intézmé
nyévé avatták s ez alapon az aka
démia áthelyezését lehetetlennek (?) 
tartja. A cikkíró a főiskolát úgy nézi, 
mint egy múzeumi tárgyat s nem 
úgy, mint hazai ku túránknak egyik 
élő szervét, melyen évszázadok fej
lődésének kellene meglátszani; sub 
jektiv, érzelmi alapon igyekszik 
hangulatot kelteni és fokozni azt a 
felzúdulást, melyről megemlékszik, 
melynek azonban sem Sárospatakon, 
sem Sátoraljaújhelyben és Zemplén- 
megyében látható jelensége nincs.

Mi vártuk a közvélemény meg
nyilatkozását, de raegvalljuk nem 
ilyen formában, hanem az önvallo
másban, az évszázados mulasztások 
beismerésében, melyet Sátoraljaúj
hely és Zsraplénvármegye főisko
lánkkal és Sárospatak nagyközség
gel szemben elkövetett. Reméltük, 
hogy most felajánlják azokat a 
százezreket, melyek at Zemplénvár- 
megyénk a főiskola fejlesztéséért az 
idők folyamán hoznia kellett volna 
Mindezek helyett kaptunk gyanúsí
tásokat és nagyhangú kijelentése
ket, melyekkel azonban meggyen
gült főiskolánkat lábraállitani és 
versenyképessé tenni nem lehet.

Az áldozatkészség, a jóakarat 
főiskolánk iránt Zempiénmegyében 
nem volt meg soha, magatartásának 
megérett gyümölcse a főiskola akadé
miájának Miskolczra való áthelye
zése. Mig Sárosvárraegye milliókra 
menő áldozatot hozott az eperjesi 
főiskoláért, addig Zeraplónvármegye 
tudomást sem vett, hogy területén 
a Rákócziak iskolája a létfenntartás 
nehézségeivel küzd, hagyta annyira 
elgyengülni, hogy az akadémia át
helyezése ma már nemcsak elsőrendű 
kulturális érdek, hanem fennmaradá
sának életfeltétele. Az utóbbi évtize
dek alatt, főiskolánk százezreket emész- 
teitfel tőkéiből s emészti most is

anélkül, hogy a többi főiskolákká 
versenyezheine s bárki is segítségére 
és támogatására sietni. Másfél évti
zeddel ezelőtt, mikor főiskolánk 
versenyképességének biztosítása cél
jából, főiskolánk elöljárósága esdő- 
szavával a nágyközönséghez, egye
bek között a vármegyékhez is for
dult, hogy adományaikkal járuljanak 
hossá e fényes múltú tradíciókkal 
bíró hasai tanintézet talpraállitásáhoa 
a Rákócziak iskolájának megmenté
séhez, esdö szózat Zempiénmegyében 
siket füleköe talált. Távoli várme
gyék jó szívvel juttatták hosaánk 
kisebb-nagyobb adományaikat, de a 
hivatalos Zemplénvármegye egy fillér
rel sem járult hozzá nagyhírű tan
intézete megmentéséhez. Most is, mi
kor nemcsak az akadémia áthelye
zéséről, hanem létfenntartásának 
biztositá iáról van szó, nem a ho
zandó nagy áldozatokról ir a tikk- 
iró ur, hauem a megbecsülésre és 
tisatre méltán igényttartó akadémiai 
tanári kart támadja meg. Itt aa el
hagyott ősi telken a sárospataki fő
iskola évei meg vannak számlálva, 
mert költségvetése évről-évre nagyob
bodó defficittel záródik, melyen tra
díciók és kegyelet emlegetésével s helyi 
érdekek előtérbe tolásával segíteni nem 
lehet. Zemplénmegyónek milliókat 
kellene áldozni, Sárospatak nagy
községet a kultúra és a fejlődés min
den intézményével haladéktalanul 
kellene ellátni ha azt akarnák, hogy 
az akadémia a mostani helyén meg
maradjon. Errről azooban azt hiszem, 
a mostani viszonyok között beszélni 
sem lehetséges, de különben is Sá
rospatak fejlesztése tekintetében el
követett mulasztásokat helyrepótolni 
már nem lehet ezért mondja a ta
nári kar, hogy „ha ma milliókat 
adnának kezünkbe azzal a kötelezett
séggel, hogy állítsuk .talpra akadé
miánkat, de úgy, hogy az életképes 
és virágzó, nagyszámú hallgatóság 
által látogatott, egyetemi színvonalú 
főiskola legyeo, hogy az minden 
tekintetben megfeleljen a tanügy, a 
kultúra, a társadalom és élet köve
telményeinek; mi, Főtiszt. Egyház- 
kerületi Közgyűlés, nem mernénk 
vállalni e kötelezettséget itt, ezen a 
helyen, ahol ma élünk, mert meg 
vagyunk győződve róla, hogy Sáros
patak községében egyetemi főiskolát 
fentartani többé nem lehetséges.“

Főiskolánk akadémiáinak áthe
lyezése a kultúrának, aa egyetemes 
ref. egyháznak az Ugye, tehát or
szágos ügy, melyet a lokális érdekek 
szempontjából vizsgálni és tárgyalni 
nem is szabad.

Ez az ügy nem a tanárok Ugye
t. oikkiró ur! A tanárok csak telje
sítették azt a kötelességet, melyet a 
haladó kor, főiskolánk érdeke s az 
országos közoktatási politika reájuk 
parancsolt. Azt tettük, amit lelki-
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ismeretünk parancsoló stava diktált 
minékUnk. Minden melléktekiutet 
nélkül követtük azt az utat, amelyet 
főiskolánk megmentésére s szellemi 
és anyagi felvirágoztatására egyedül 
helyesnek ismertünk fel. Nem féltünk 
aa előítéletektől 1 Nem féltünk a 
közvélemény felzúdulásától I Nem, 
az ősök szellemeitől sem, mert meg
vagyunk győződve, hogy nem azzal 
tiszteljük igazán emléküket, ha néma 
árnyaik után erőtlenül sóhajtozunk, 
hanem akkép, hogy prága örökségüket 
pusztulni nem engeájük. A német 
protestánsok előtt is szent Wittenberg, 
szent a Luther emléke, de még 
saentebb előttük a kultúra, melynek 
Wittenberg is csak eszköze s az 
evangélium, amelynek Luther is csak 
szolgája volt.

Dr. Szabd Sándor, 
jofaksdémisi rendes tanár, 

e. i. dékán.

A tavaszi munkák.
A tanuld • ifjúságnak mezőgazda- 
sági czélokra való igénybevétele.

A vallás- és közoktatásügyi 
miniszter a napokban rendeletet 
intézett az elemi és középfokú isko
lákhoz „a tanuló-ifjúságnak mező
gazdasági célokra való igénybevétele" 
ügyében.

A mai rendkivüii viszony ek 
között — úgymond a miniszter — 
minden termelő erő felhasználása 
gazdasági szükségesség és erkölcsi 
kötelesség. Ezért gazdasági és neve
lési szempontból egyaránt kivánatos, 
hogy a mezőgazdasági termelés biz- 
tositásabao, erejéhez mérten, de ta
nulmányai kara nélkül, a tanú ó- 
ifjúság is közreműködjék. Erre al
kalmas mód az. ha az ifjúság hozzá
tartozóinak gazdasági munkaiban 
résztvesz, más gazdálkodóknak segít
ségére van s aa iskola vezetése alatt, 
eddig termelésre nem használt terü
leteken konyhakerti növényeket ter
mel. Felhivora ennélfogva az elemi 
népiskoláknak, polgári iskoláknak, 
gimnáziumoknak,reáliskoláknak, felső 
kereskedelmi iskoláknak, felsőbb 
leányiskoláknak, tauitó, tanitónő- 
képző- és óvónőképző intézeteknek 
vezetőit, hogy az ifjúságot a terme
lésben való közreműködés jelentősé
gére figyelmeztessék.

Értessék meg azokkal a tanulók
kal, akik az iskolai időn kivül, vagy 
az eddigi reudeleteiinben engedélye
zett mentesítések igénybevételével 
hozzátartozóik gazdasági munkáiban 
rósztvesznek, hogy iiyeu munkájuk
nak odaadó végzésével is a haza 
iránt tartozó kötelességet teljesítenek. 
Buzdítsák — a kölosönös segítség 
elvére vaó utalással — azokat 
tauulókat, akik az emlitett módon 
igónybevéve nincsenek, de körül
ményeiknél fogva a mezőgazdasági 
munkákban jártasak és erre képesek, 
hogy községbeli segítségre szoruló 
gazdálkodóknak a termelésben segéd 
kezzenek.

Végül pedig igyekezzenek, ott, 
ahol a helyi viszonyok erre alkal
masak, a fentebbi módokon igénybe 
nem vett Önként jeleutkező s testileg 
fejlettebb tauulókból a konyhaterme 
lés céljaira, az alább részletezendő 
módon, termelő csoportokat szervezni. 
Az ilyen konyhakerti termelés ered- 
nfcéayessége esetében, gazdasági hasz 
nossdgá és a közös rauukával járó 
nevelő háti-a mellett munkával

szerzett, tehát tiszteletrraóltó anyagi 
előnyt is nyújthat s a termelésben 
résztvevők, kétszeresen tennének 
eleget a nagy idő hivatásának, ha e 
munkájuk gyümölcséből az elesett 
hősök árváinak javára áldoznának.

A konyhakerti termelésre vonat
kozólag útmutatást is ad a rendelet. 
Elsősorban olyan területeket kell 
igénybe venni, amelyek az iskola 
tulajdouai és nincsenek művelés alatt, 
pé dákl játszótér, udvar stb. alkal
masak, továbbá a városi vagy köz

li heverő telkek, parlagok s a 
faiskoláknak gyümölcsfákkal be nem 
ültetett táblái. Célszerű, hogy egy 
város iskolái közös egyetértéssel jár
janak el a területek kijelölésénél. 
Küiöuös gond fordítandó a telek 
alkalmas voltára; köves, kavicsos, 
vagy épületektől teljesen körülzárt 
területek nem alkalmasak. Ha van a 
városban kertész, gazdasági hivatal, 
vagy szakértő, véleményüket ki keli 
kérni, ha nincs, a gazdákhoz kell 
fordulni. A tanuló ifjakat egy-egy 
tanerő vezetésével csoportokra kell 
osztani s kijelölni mindegyiknek egy 
meghatározott területet.

Gondot keli fordítani a munka 
oélszerü ós eredményes vezetésére. 
A termelésnek legfeljebb egyötöde a 
csoportvezétőó, a többin a csoport 
tagjai osztozkodnak, akár pénzben, 
akár UrinényekbeD. A jövedelemből 
azouban az előleget meg kell téríteni. 
A muukára vállalkozó iskolák a 
felsőbb hatóságnak ezt bejelentik és 
auuak id-jén jelentést tesznek a 
termelés eredményéről is. Végül oól- 
szerünek tartja a miniszter, hogy az 
önálló gazdasági népiskolák ingyenes 
sz tosztás végett plántákat nevelje
nek. Eleket ki kell osztani a tanú ók 
közt és figyelemmel kell kísérni 
további torsukat. Az önálló gazdasági 
népiskolák sziotén beszerezhetnek 
vetőmagot 30 kerona értékig, melyet 
sérelemre a miniszter megtérít,

H Í R E K .

— Öngyilkosság a Pannónia szál
lodában. Mint lapzártakor értesülünk 
ma, kedden reggel 8 órakor az u 
helyi Pannónia szálló egyik vendég
szobájában főbelőite magát egy 
idegen, aki a szállodában K l e i n  
Hermann, kereskedő, Beregszász cí
men volt bejelentve. Az öngyilkos 
reggel fél kilenckor még ól, de álla
pota reménytelen.

— Katonák húsvéti szabadnapjai. 
A hadügyminisztérium közli, hogy 
amennyiben a szolgálat megengedi, 
keresztény felekezelek hívei ápri.is 
21 én és ápri.is 22-óutk délutánján 
és április 28-áu, az iziae.itak április 
17 ének déiuiauján és április 18 án 
óz 19-én szabadságot kapnak. Ez s 
rendelkezés ki fog terjedui a hadi 
fogolytáborokra és az e táborban 
kívül dolgozókra is.

Klein József
szobafestő tapétázó és mázoló 
Saujhely, Rákóczi-u. 63.

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

földi anyagok.
Telephon 22. sz.

II Felelős szerkesztő- Landesraaon Miksa

Fényes győzelem az olaszok főlőtt.
Budapest, márc. 27.

Az osztrák-magyar vezérkar jelenti:

Orosz hadszíntér:
Nincs uiabb esem ény.

Olasz hadszíntér;
Tegnap  a  harcvonal több  helyén  h e

ves harc fo lyt. A  göral h ídfőnél csapata
ink a Podgora  m agaslatok  észak i része  
előtt egész ellenséges á llést e lfog la lták. 
Itt 525  o laszt, köztü k  13 tisztet fogtak  
fogtak  el.

A  P löcken-szakaszon a z  e llenség  erő 
sítéseket á llítva  a  harcba haszta lan  töre
kedett arra, hogy a tő le  e lfo g la lt árkait 
visszahódítsa. A  harcok terjodolm o n ö 
vekedett és egész éjjen át tartott a  k ü z
delem .

A  tiroll harcvonalon  csak m érsékelt 
tüzérségi harcok v o lta k i A z  o lasz  tü zér
ség Caldouzzot vette tűz á lé  (a Sugana- 
völgyben.

Délkeleti hadszíntér :
D urazzótól keletre  2 o lasz  tábori 

ágyút ta lá lta k  lőszerrel. A  he lyzet v á l
tozatlan.

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

2I orosz tisztet 2197 közlegényt elfogtunk.
Berlin, márc. 27.

A nagy főhadiszállásról hivatalosan jelentik :
Nyugati hadszíntér:

Az angolok m a reggel nagykiterjedésü robban
tásokkal több mint száz méternyi hosszúságban m eg
rongálták St. Eloi melletti állásunkat (Ypemtől délre) 
és veszteséget okozott az ottlevö századnak.

A Vermellestöl északkeletre és keletre fekvő vi
déken aknaharcban sikereink voltak és foglyokat ej
tettünk. Tovább Labeiselletől délre (Alberttól észak
keletre) gyengébb angol osztagokat tüzelésünkkel m eg
akadályoztunk abban, hogy állásunk ellen előnyomul
janak.

Az.angolok az utolsó napokban ismét lövöldözték 
Lens városát. Az Argonneokban és a Maas területen 
a  tüzérharcok átmenetileg gyengültek.

Keleti hadszíntér :
Az oroszok a Hindenburg tábornagy parancs

noksága alatt álló harcvonal ellen tegnap különös 
hevességgel nyitották meg támadásaikat. így a 
keleti harctéren eddig példátlan ember és lőszer
mennyiség harcbavetésével törtek a német vona
lakra Jakobstadtől északnyugatra. Ennek megfelelő 
veszteségeket szenvedtek anélkül, hogy bármiféle 
eredményt értek volna el. Velikoje-Selónál, Vidsytőt 
délre, előcsapataink sikeres harcban 57 oroszt 
fogtak el és 2 géppuskát zsákmányoltak.

Az oroszoknak Postavitól északnyugatra levő 
állásaink ellen irányuló ismételt erőfeszítései teljesen 
meghiúsultak. Miután a Naroc-tótól délre 3 orosz 
hadtest részelnek többszörös erős támadásait 
visszavertük, nyugatporoszországi ezredek Mokr- 
zycenél ellentámadásba mentek át, hogy vissza
szerezzék azokat a tüzérségi megfigyelőhelyeket, 
melyeket arcvonalunknak március 20-án tö rtén t 
visszahajlitása alkalmával elvesztettünk.

A vitéz csapat feladatát teljesen megoldotta. 
Eközben, valamint az ellenséges támadások elhárí
tása alkalmával 21 tisztet és 2140 főnyi legénységet 
elfogtunk és számos gépfegyvert zsákmányoltunk.

Repülőink a dünaburgi és a vllejkai vasúti 
állomásokra és a baranovici—minski vonalon levő 
vasúti építményekre bombákat hajítottak.

Balkán hadszinte'r:
A helyzet változatlan.

Nyomatott Landesmann Miksa és Társa könyvnyomdájában Sátoraljaújhely.
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