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Megélénkül az orosz front. 

„Van még jobbágya a cárnak", 
— mondják az orosz diplomaták.
• Lesz mit cipelni megint egy 
csomó napon meg éjszakán», 
mondják az alvilág hajósai. „He
lyet csinálni a fogolytáborokban !“ 
Hangzik föl Németországban és a 
monarchia különböző pontjain.
• Csakhogy ők is véreznek,. — 
mondják a szerető szövetségesek 
Verdimnél meg az Isonzó túlsó 
oldalán. „Megint a tavalyi mes
terség" — mondják az angol ha
ditudósítók, — »győzelmet kohol- 
niok a vereségekből.. «Uj offen- 
ziva?> — mondják az orosz 
politikusok. „Megint elcsapnan 
néhány orosz generálist".

Körülbelül ennyiben foglal
ható össze a várható hatása an
nak a megélénkült harci tevé
kenységnek, amely az egész vo
nalon megindult. Szertelen em- 
berpazarlás, kétségbeesett erő 
kifejtés, uj, meg uj kísérlet, — 
a lehetetlenért. Legalább nem 
képzelhető stratégiának olyan 
csodája, a tömeg-vitézség olyan 
foka, mely néhány hét, vagy pár 
hónap alatt a központi hatalmak 
eddig szerzett előnyeit, fensőbb- 
ségét értéktelenné tudná tenni, 
hódított állásaikból azokat kive
hetné.

A cár azt mondta, hogy ad
dig nem köt békét, amíg az el
lenség orosz területen van. (A 
berlini, budapesti és bécsi bevo
nulás tehát végkép kiesett a prog
ramból,) Ha ezt nem tudja meg
szerezni a cári akkor csak meddő 
öldöklés a további harc. Es le
het a cárnak olyan generálisa, aki 
azzal a vakmerő hazugsággal ál
tatná, hogy az Oroszország nyu
gati felén végighúzódó írontot 
egyszeriben föl lehet göngyölni í

Mi lehet tehát a célja az of- 
fenzivának. Semlegesekre hatni 
már aligha akarnak Vele. Talán a 
francia szorultságban levő és ki
merülni kezdő csapatokat akarják 
tehermentesíteni ? Ebben lehet 
valami, de ehhez mindenesetre 
elkésett már. Talán Anglia ki 
vánja, és ez esetben a cárnak 
valóban nincs joga a maga né
pét, alattvalóinak népé: kímélni. 
Az angol akarja, az angol fizet. 
Az orosz sohasem marad adós a 
kamattal a hitelezőinek.

Vagy pedig annyit jelent ez 
a mindenütt tellobbanó heves 
orasz harci tevékenység, hogy 
még egyszer utoljára megpóbál-1

nak mindent, fölteszik erre a pró 
bira a sereg minden erejét, min
den munícióját: kerül amibe ke 
rül, tart ameddig kibírják; ha 
azután ez se váltostatja meg 
harctéri hélyzetet, akkor nincs 
egyéb hátra, mint beleharapni a 
béketárgyalások fanyar, de mégis 
uj életet adó kenyerébe. Szövet
ségesei és önmaga előtt az oroszt 
akkor nem érheti vád, megtette 
a lehetőt, megpsóbálta a lehe 
tetlen; — ezután folytassa Ang 
lia a véres táncot.

Ez az utóbbi föltevés légin 
kább hasónlit az orosz közhan
gulathoz, amennyire ideérkező 
újsághírek nyomán arról fogalmat 
lehet alkotni. Ehhez a negatív 
eredményhez el is fog jutni az 
orosz oífenziva, csak azt nem 
tudni, mennyi idő múlva, hány 
halott, mennyi fogoly árán és az 
a bizonytalan, hogy hány orosz 
generálist fognak ennek bekö
vetkeztéig kegyelemben elcsapni.

Sátoraljaújhely 
megájhódása.

A világháború fürtega nem caak 
hogy nem ölte ki lelkűnkből a lo
kálpatriotizmust-, hanem iukább meg
erősítette bennünk eme érzést. Hogy 
városunk jövőjéért a sajtó hasábjain 
immár egy fél é r óta nem agitálunk, 
hogy az egészség es eszméket fel
színre hozó tollat, — amely az evolu- 
oió kiindulási pontja — su*ba dobtuk, 
köunyeu megmagyarázható a nagy 
idők eseményeivel, amelyek uem 
csak kis városok, hanem a nemzetek 
sorsát, jövőjét ködbe burkolták. Es 
ilyen vérzivatarban, ily válságos 
helyzetben egy város fejlődését célul 
kitücui tán a gúnyos latin mondás
sal : „Pilius ante patrera* lehet leg
inkább jellemezni.

Ámde hazánk felett a látóhatár 
derű tnek látszik, erős a hitünk, hogy 
Magyarország túl van minden veszé
lyen, már beszélünkés írunk az újjá
születésről nemzeti és gazdasági téren. 
Még nincs meg a béke. de a vérke
ringés már megindult, tehát gondol
hatunk már arra is, hogy minden 
egyes vérsejt megtisztuljon, raindeu 
vórcsepp üde legyen.

A békeidőbeli kulturális moz
galmak egyik előfutárának látszik 
a sárospataki főiskola áthelyozésé- 
nek problémája. Átolvasván a tanári 
kar emlékiratát, mély sajnálattal kell 
megállapítanunk azt, hogy megyénk
nek évszázados büszkeségét, egy 
másik megye székhelyére kell átten
ni azért, mert az a város jobban 
fejlődött, mint Sátoraljaújhely. Szo
morú, hogy ha ^pár az áthelyezés

szükségessé válik, a vármegye szék 
helye még csak kombinációba sem 
jött, még csak mellőzésének indo
kolása sem tartatott szükségesnek.

Sajnos, de érthető, hogy váro
sunk sehol sem jön számításba, mert 
10—15 éve stagnál a fejlődésben, 
sőt bizonyos tekintetben visszafej
lődésről is lehetue beszólni, hijz az 
ipar és kereskedelmünk évről-évre 
hanyatlott, míg Miskolcó fejlődött 
és e forgalom és gazdasági élet ala
pozta meg a kulturális haladását is, 
igy érthető, ha főiskolát óhajt és ha 
erre megfelelő áldozatot is hoz.

Miskolc tehát példaképen állhat 
bármely magyar város előtt és ben
nünket is sarkalhat a jövőnk meg
alapozásában.

Nézzük, hogy megvannak-e 
jelenleg nálunk a haladás feltételei.

Először is a vagyoni viszouyok 
javulására kell rámutatni. Eltekintve 
a tisztviselő osztálytól és a diplomás 
egyének, fölég az ügyvédektől, meg
állapíthatjuk, hogy a gazdák, borter
melők, iparosok és kereskedők, fő
leg a harctér közelsége idején 
kis kivétellel — jelentékeny vágyó- 
nosodást értek el. Az adósságok 
fogytak, a tőke emelkedett. Már 
pediglen a tőkének nyugodni nem sza
bad, hanem alkalmas időben meg 
kell indulni a jótékony körforgás 
nak, amely vállalatok szervezésére, 
az ipari és kereskedelmi élet kibő
vítésére vezet és a harctérről visz 
szatérő munkáskezek foglalkoztatá
sát biztosítja.

Városunk földrajzi fekvése is 
garantálja a fejlődést. Vasúti cso
mópontnak mondható Sátoraljaújhely 
csakúgy gazdasági, mint stratégiai 
szempontból. A hadvezetősóg a moz
gósításnál és a csapatszállitásoknál 
feltétlenül meggyőződött ez utóbbi
ról és számíthatunk arra, hogy 
háború befejeztével Ujhely katona
ságot kap, ami a városi forgalom 
emelését hatékonyan elősegíti.

A fejlesztés előfeltétele azon
ban az, hogy a vezető helyeken 
alkalmas egyének legyenek, kik vá
rosunk sorsát irányítaná hivatva le
gyenek. Végtelenül örvendetes, hogy 
ezen a téren is igen kedvező hely
zetben vagyunk. Vármegyénk uj 
főispánja rövid ittmüködése alatt is 
beigazolta, hogy nem csupán e vár
megyéért, hanem ennek székhelyéért 
is munkálkodni fog. Már pedig as 
akarat nála egy a tettel. Nagy befo
lyással a kormánynál, páratlan agili
tása, szeretető törvényhatósági terü
lete irányában, főleg azonban világ- 
látottsága, nagy műveltsége, kitűnő 
biztosítók arra, hogy városunk ha
ladásának zászlóvivője less.

Nagy támasza városunknak a 
vármegye kiváló alispánja, úgyszintén

u p u n k  mai ix im a  4 oldal.

város népszerű orazággyü (.képviselője 
Az előbbi azadrainisztrációnál,az utób
bi magas állásánál fogva a kormány
nál fáradozik igazságos ügyeinkben.

A város álén iz megfelelő egyéniség 
áll. A jelenlegi polgármesterünk 
jeles és buzgó tisztviselő ember, 
akinek politikája, hogy a városi gaa- 
dálkodás rendben folyon, hogy a 
polgárság jogos érdekei biatositassa- 
nak, amely szép felfogása már a 
város fejlesztését is tartalmasaa. Ez 
a felfogása biatositotta és állandósí
tani is fogja nápsaeríiségét.

Eddig az volt a hibánk, hogy 
mindent aa államtól váriunk. Saaki- 
tani kell ezen felfogással. Igyekea- 
ziink a magunk erejéből is tenni, 
alkotni. Az irányitó vezető férfiak 
mellett tehát magasabb szempontból 
gondolkozó képviselőtestületre van 
szükség, amely minden szép, jő éz 
hasznos támogatására alkalmat le
gyen, amelynek csak egy célja le
het; a város érdekét képviselni.

A háború befejezése után a kőt 
és magánépitktiések megfognak in
dulni, már ea magában véve nagy
jelentőségű, mert tőke kibocsátást 
jelent. Ka csak egy ezred katonaaág 
íz helyeztetik ide, már nagyobbaia- 
bású építkezésekre van kilátás. Hír
lik, hogy uj vasúti állomást kapunk 
mert a nagy forgalom lebonyolítására 
már régtől szűk a jelenlegi állomás.

A megvalósulás stádiumában 
hittük a Ponyva szabályozását, mely 
véget vetne egy dühöngő kit folyó 
időkénti inváziójájának és a fejlő
dését biatositaná egyik jelentékeny 
városrészünknek. Ez oly sürgős fela
dat, hogy nem is halaszthatjuk a 
háború utáni időre. Sajnos, a munka 
még mindig nem indult meg.

Es hogy a városi jelleget telje
sen elérhessük, a béke korszakának 
legelső alkotásául a csatornáaást ét 
aa utoák rendelését kell kitűznünk. 
A mellékutcáink siralmai állapotban 
vannak ügy közegészségügyi, mint 
eszthétikai szempontból, a járda aa 
utolsó alföldi faluban is külömb, 
mint etekben, sőt a Kaiiuczy-utoa 
egy réazét kivéve, a fő-utca járdája 
sem megfelelő. Ezerszer elmondott 
éz megirt ügyek ezek, de végre 
most már tán a cselekvés határához 
jutunk el. Végtére, amily arányban, 
Munkáos vagy Ungvár fejlődhetik, 
ea aa arány Ujhelyt is megilleti. 
Es döntésre fog kerülni a Vöröt 
Ökör Ugye is, hisa eat aa épülettöm
böt nem aaért vette meg a várói, 
hogy 1—2 százaiéhoz házbérjöve
delme legyen. Hogy milyen közin
tézmények otthonává Tezz es az 
épület, azt mzjd a várjál vesetőaég 
életre való terve fogja megvilágí
tani. Nőm is akarok erre kitérni, 
nehogy aa eszmék tömkelegébe ke.

/ /
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rUljek. Csak annyit jegyiek meg 
hogy egy nagyszabású vásárcsarnok 
és szálloda a város forgalmának 
emelésére igen kívánatos.

De kulturális téren sem marad
hatunk a régi állapotban. Már ma
ga a háború uj feladatokat tüt 
•lónk. Hogy mást ne említsek, gon
doskodni kell a visszatért hősök ta
nulmányainak befejezéséről és a rok
kant hősök kiképzéséről. Ily intéz
mények csak városokban lehetnek 
és Ujhely, mint megyei székhely 
bizonyára számításba jön e tekin
tetben is.

Megfelelő otthonhoz kell juttat
ni városunk egyetlen szakiskoláját a 
felsőkereskedelmi iskolát, külömben 
a léte van veszélyeztetve.

Gondoskodni kell arról, hogy 
leányaink módot nyerjenek iskoláz
tatásuknak itthon való befejezésére 
evégből a legcélszerűbb lenne a 
polgári leányiskolának betetőzése 
valamely gyakorlati irányú intéz
ménnyel, mert a leánynevelósünk 
igy csonka.

A polgári fiúiskolát községesi- 
teni kell. mert ennek jelenlegi fenn
tartása súlyos feladat.

A háborús emlékek megőrsésére 
múzeumot kell létesíteni, egyébként is 
már régóta szükséges lett volna ezt 
megteremteni, mivel vármegyénk 
értékes reliquiái, történelmi emlékei 
veszendőbe mennek, vagy a főváros 
múzeumába kerülnek. A béke bekö
szöntésével bizonyára működésbe 
jönnek közművelődési intézménye
ink is, hogy a kulturális téren ért 
veszteségeket is rohamosan pótolják.

Bízunk Ujhely jövőjében. A 
hazatérő apák és fiuk egy egészsé
gesen fejlődni akaró városba temek 
vissza, rhol minden polgár öntuda
tosan fogja majd fel hivatását, hogy 
önmaga és eszel együtt városának 
jólétét előmozdítsa,

Ma még az itthonmaradottak a 
mindennapi kenyerüket kérik, még 
kemény próbára állít bennünket a 
háború szörnyűsége, még a közel 
múltban csak alig-aiig tudtunk a tél 
hidege ellen védekezni, ma pediglen

a tulyos drágaság nehezíti meg éle
tünket. Ámde gondoljuk meg, hogy 
ez a küzdelem a jövőért folyik a 
jövő pediglen biztató és szépnek 
mutatkozik.

Kertész Ödön.

fiz előre-honvéöek
galíciai Dicsősége 
Írásban és képben

A 10-ik honvédgyalogezred a 
gorlicei előnyomulás emlékére az 
Athanaeuranál művészi kivitelű em
léklapot készített. A képen fent a 
39-ik honvédhadosztálynak az elő
nyomulás ideje alatt volt parancs
noka, Hadffy Imre altábornagy van 
megörökítve. Lent ahogy rohamra 
megy a hadosztály kötelékébe tar
tozó négy honvédezred, a kassai 
U-esek, a miskolci 10 esek, a mun
kácsi 11-esek és a besztercebányai 
lO-osok. Majd Hadffy alakja köré 
egy tölgyfakoszorut fonnak a had
osztály kötelékébe tartozó 15-ös hu
szárok, honvéd árkászok, 3-as hon
véd tábori tüzérek és a 15-üs tábori 
tarackezred tüzérei. Minden tölgy
falevélre Gorlicétő!—B reszt-Litovszk- 
ig egy-egy hivatalos ütközetnap

van felírva a helység nevével és a 
dátummal együtt. A tolgyfakoszo- 
ruba Sassy Csaba, a kiválóan tálén- 
tumos költő „Előre!“ címmel irt 
lelkes fanatizáló verset, amelyből 
közöljük az alábbi szép részletet:
Galícia sikja, hegye, völgye, hatalma 
Orosz-Lengyslország karesztiil-kasul . . . 
Tudja, hogy e szónak milyen a hatalma 
E szó előtt minden le a porba hull.
Hadúr parancsa, ha más harctérre szólít, 
Megösmerik ott is varázserejét.
E szent szónak, amely villámokat szór itt 
S félelmessé teszi a honvéd nevét.
Te mutasd meg mindig, bűvös talizmánunk, 
Hogy a diadalhoz merre visz az ut,
Babért teremjen az erdő, merre járunk,
Ha felhangzik a szó: Előre! FiukI

A hazafias költemény szerzője, 
Sassy Csaba ezidőszerint póttartalé
kos őrmester szolgál a 10-ik ezred
ben és Goriicétől—Breszt-Litovszkig 
részt vett a májusi offenzivában. A 
39-ik honvéd hadosztálynak „E!őrelK 
hadosztály a neve. Volt parancsnoka, 
Hadffy altábornagy, a múlt év őszén 
magasabb parancsnokságot kapott és 
megvált a hadosztálytól, melynek 
uj parancsnoka most gyarmatai 
D a n i  Balázs vezérőrnagy. A had
osztály azonban most a Strypa part
ján uj parancsnoka alatt is bü ma
radt jelszavához, az „Előré“-hez ós 
áttörhetdtlen sziklafalként tartja a 
legexponáltabb frontont. A képtiszta 
jövedelmét katonai jótókouycólra 
fordítják. A kép alatt az előnyomu
lásban részt vett hadosztályparancs
nok, dandárparancsnokok névaláírá
sának facsimiléje van. A képet Kö
vér Gyula festőművész, a 10 ik 
honvódgyalogezred zászlósa festette.

1 s í m i i t i f i
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Irta: Kossuth János.

Aki figyelemmel olvassa el a 
Rohoska József főiskolai rektor 
emlékiratát, azzal a meggyőződéssel 
teszi le, hogy olyan fát ráznák előtte, 
amelynek a gyümölcsei megértek. 
Érvei, — mentesek a rábeszélés ki
csinyes eszközeitől — de annyira 
meggyőzők,hogy sziute kilátástalanná 
teszik az ellenvetést.

A főiskola, amelyik átélte a 
legádázabb harcokat, amelyekkel 
fajunknak meg kellett küzdeni feo- 
maradásaért, szabadságáért, nyelvéért, 
a létfeltételét alkotó szabad eszmékért, 
amelyik tényezője volt a magyar 
reneszánsznak, nevelője a férfiaknak, 
akiket a roarlyroraság tövis koronája 
se ingathatott meg, amelyik hullám- 
törője volt a felsőtiszai magyarság 
megsemmisítésére összetornyosult ára 
datnak, vértje a nemzeti szelleműek 
és eszményeknek a hispanizált reaktio 
ellen, majd a nemzeti ébredés korá
ban a veszta láng leglelkesubb táp
lálója, aki nagy papokkal, állam
férfiakkal, tudósokkal, a közélet lég- 
értókésebb és lelkesebb, legtürhetet- 
leuebb férfiaival, nagy költőik*! és 
gondolkozókkal népesítette be a 
nemzeti küzdőteret — most a ha
nyatlás, a lassú sorvadás szomorú és 
dicsteleu tünetei között vajúdik.

* A sárospataki főiskola akadémiáinak 
áthelyezése tárgyában pro éscontra felhozott 
érvek között bizonyára nyomatékos súlya 
van a fentebbi cikknek is, mely igazán szép«n 
és tetszetősen indokolja az áthelyezés tervét. 
Amidőn a közvéleményt erősen foglalkoztató 
kérdésben ezt a cikket is közöljük, ezúttal 
is megemlítjük, hogy lapunkban ez e cikkel 
ellenkező véleményeknek ezután is, mint 
eddig, teret adunk, /

Az emlékirat derékon ragadja a 
dolgot, midőn a diagnosist megálla
pítja s a gyógyulás egyedüli lehető
ségére rámutat.

A főiskola tudományos aparátu- 
sával ma is méltó nagy múltjához. 
A két akadémiai facultás tanári kara 
bármely hazai és külföldi tanintéze
tével kiállja a versenyt. Soraiból az 
adott viszonyokhoz mérten nem csak 
szórványosan lépnek egyetemi kathed- 
rákba. Tudoraáuyos működésük] nem 
merül ki az előadásokban, hanem 
to'lal is érdemes és elösmeróst pa
rancsoló. Sőt a társadalmi és köz- 
gazdasági küzdőtér is megtalálja — 
és szerencsérebb viszonyok között 
még inkább megtalálhatná — lelkes 
bajnokait.

De elkövetett a főiskola mindent, 
— még anyagi erejének tulfeszitósó- 
vel is, — hogy a tudomány segéd
eszközeit is biztosítsa, hogy a tanulók 
helyzetén könnyítsen, sőt hogy a jobb 
módúak igényeihez alkalmazkodó 
interuátus áltul az intézet látogatott
ságát növelje — mindezen törekvé
seik teljesen meddők maradtak.

A főiskola régen túl nőtte 
Sárospatakot 1

A hanyatlás tünetei már nem uj 
keletűek, ámde tiszteletre méltó ra
jongás s a talán menthete, mert nem 
épeu abszurd optimizmus, amely 
Sárospatak nagyobb arányú fejlődé
sébe bizakodott, és — legyünk 
őszinték — fajund ősi hibája a pató- 
páioskodás is, útját álták a radikális 
segítésnek, amíg odáig nem sorakoz 
tak a hanyatlás mizériái, ahol tűr
hetetlenekké váltak s ahol többé 
uem hunyhat szemet senki, akit 
felelősség terhel ós senki, akit a 
magyar alkotó erő eme hatalmas 
müve és tényezője érdekel.

A memorandum példákat so
rol fel az áthelyezés szükségének 
megindokolására. A witenberbergi 
egyetem Haliéba, a Betbelen colié- 
gium theologiai akadémiája nagy 
Euyedről Kolozsvárra, a Kecskeméti 
Budapestre költöztek azon az 
kérlelhetetlen hatása alatt, hogy a 
ku.tura, az urbanitás gócpontjai az 
iskolai oktatás hatváogozói. Mi to
vább megyünk 1 Ha soha egyetlen 
főiskola se hagyta volna el bölcsőjét 
Sárospatakuek kellene megkezdenie. 
Mert egyetlen főiskolának nincs arra 
annyira szüksége, amennyire a 
sárospatakinak van. Ami egybegyült 
célszerűség volt, itt az mar kény
szerűség, ha csak azt nem akarja, 
hogy szép jövő aljon a háta mö
gött, hogy aki múltjának dicsőségét 
emlegeti az voltaképen epitafiumát 
olvassa. Pedig a magyarságnak még 
csak azután lesz ám szüksége arra a 
szilaj akaraterőre, amelynek Sáros
patak magyar Calviuismusa volt a 
kohója. A  hanyatlás a múltban fel
halmozott szellemi és erkölcsi tőke 
thesaurálását; jelentené, akkora ér
téknek pedig a produktivitásból va
ló kivonása a magyarság eleven 
erejéhez bűnös elpazarlására vezetne.

A Krúdy Gyula urarabátyárujá
nak nincsen igaza, mikor a pataki 
diákban csak amolyan quasi ethnog- 
rafiai specialitást lát s azt félti a 
gyilkos haladástól.

Hát ugyan vissza kívánná és a 
kóbor színészeinket, akik végig sa- 
nyarvgva a nemzeti ébredés korát 
kényszerű humorba fojtották a 
nyomorúságot, amellyel a szegény 
nemzet jutalmazta nyelvének, eszed-

ményeinek, öntudatának leglelke
sebb harcosait. A romantika átko
zottal szimez és förtelmesen torzít. 
Nóküuk inkább kedvünkre vágynak 
az emberi módra megélő színészek 
semmint az éhenkórászok és inkább 
a díszes színházaink semmint a pony
vássátrak és az állások. A pataki 
diákokat is a haladó kor szellemé
ben és habitusában óhajtok látni, 
mint hatalmas tényezőit a nemet 
előre törésének. Tiszteljük a múltat 
de készítsük elő nagy múltnak a 
jövőt a jelenben.

Tagadjuk különben, hogy ke
gyeletlenek voluák Sárospatak ne
mes, nagy hagyományai iránt. 
Hiszen a gyökér ott marad. Antheüsz- 
nek a lábai érinteni fogják a földet, 
amely erejének forrása. Ámde a 
nemes növény koronája a napfénybe, 
az éltető és érlelő melegbe vágya
kozik. Antheüsz büszkén emeli hom
lokát a sugárba, mikor az eddigiek
nél is nagyobb harcokra Övezi de
rekát.

Kétségtelen, hogy a vajudás az 
egészséges szülés előjele. Mi bízunk 
azokbaD, akik nagy felelősségük tu
datában sürgölőduek a megújhodás 
körül, hogy az örökifjuságra hivatott 
csecsemőt kellő tudással fogják el
választani a szülő anyától s erős 
hittel valljuk,hogy anélkül elsorvadna 
mind a kettő.

Miskolczra vonatkozó széljegyze
teinket később fogjuk megtenni.

Menyasszonyi kelengye
b e v á s á r lá s n á l a já n lju k

Szegő Sándor
r u h a á ru h á z n a k  n a g y  f e h é rn e m ű  o s z 
tá ly á t. E s ő lra n g u  á ru k , ö le sé  á ra k .

H Í R E K .
— Ankét a  főispánnál a  t á r s a 

dalom háborús jó tékonysága ügyében.
Kedden dóluián nagyjelentőségű 
összejövetel volt vármegyénk főis
pánjánál, Szinyei Merse Istvánnál, 
amely értekezlet a zempléni társa
dalom háborús jótékonysági tevé- 
kengségének uj korszakát nyitja 
meg. Az értekezletet egybe hivó 
főispán uagy koncepciójú ós nagy
stílű beszédben adott hatalmas és 
mindenre kiterjeszkedő programot, 
amely felölelte a hadüavouultak 
családtagjainak segélyezési kérdését, 
a hadiárvák ós rokkantak ügyét, a 
lakosság élelmezésének kérdését, a 
mezei munkák elvégzését célzó in* 
tézkedéseket, stb. ennek az intenzív 
akciónak. Az egybegyűltek, kik kö
zött a város társadalmának vezető 
tagjai nagyszámban voltak képvi
selve, lelkesedéssel fogadták % fo
gadták a főispán nagyttizédét s elha
tározták, hogy az abban kifejtett 
eszmék megvalósítására az egész 
társadalmat sorompóba állítják. Fel
szólaltak Skurkay Lénárt sztárui plé
bános, Grotvay Aladár, özv, Juhász 
Jeuuőó s végül határozatba ment, 
hogy a hadsegélyzés terén már 
meglevő központi bizottságot a vár
megye minden jelentősebb községé
ben helyi bizottságokkal egészíti ki, 
továbbá, hogy a megindítandó ak
ciónak főispán által kidolgozott 
tervét a legszélesebb körben közzé
teszik és annak megvalósításán a 
legnagyobb eréllyel fognak közre
működni.

— P annónia öngyilkosa. Kedden
reggel 8 óra tájban, mint röviden 
jelentettük már, az újhelyi Pannónia 
szálloda egyik vendégszobájában ön
gyilkossági szándékkal magára lőtt 
egy ismeretlen fiatalember. Az ide
gen előző napén vett szobát á szál. 
lodában s magát Klein Hermán be-
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regszászi kereskedő néven jelentette 
be. Az öngyilkosságról azonnal ér
tesítették a rendőrséget. Mikor a 
bizottság kiment, az öngyilkos még 
eszméleténél volt, de a hozzá inté
zett kérdésekre semmit sem akart 
válaszolni. Prihoda detektív megál
lapította, hogy az illető tényleg 
Klein Hermán barabási illetőségű 21 
vaskereskedő segéd, aki legutóbb 
egy beregszászi cégnél volt alkal
mazva. Főnöke nemrégiben 1(300 
koronát bízott rá és elküldötte va
lami bevásárlások végett. A rend
őrség talált is nála egy nyug
tát egy általa eszközölt 8.0 koronás 
bevásárlásról, azonkívül több, miut 
300 korona készpénzt találtait nála. 
Tettének okát még mindég nem 
tudják, mert állapota nem engedte 
meg, hogy újra kihallgassák, remél
hető azonban, hogy az öugyilkos- 
jelölt, aki két golyót röpített mellébe, 
életben marad. Csütörtökön az Er- 
zsébet-közkórhazbau, ahova beszál
lították, operációt végeztek rajta, 
amely jól sikerűit.

Hirdetmény.
Alólirott kir. közjegyző Bassó 

Andor tokaji szőlőbirtokos megkere
sésére közhírré teszi, hogy az általa 
S. Bendetz rnádi lakosnak eladott, 
de a vevő által at nem vett 50 hordo 
(á 136 liter) tokajhegyaljai bor a 
kereskedelmi törvény 352. szakasza 
alapján, ugyané törvény 347. szakasza 
szeriut nyilvános árverésen el fog 
eladatni.

Az árverés megtartására határ
időül 1916. évi április hó 4. napjanak 
délutáni 3 óráját Tokajba, Bassó 
Andor ur Piacziéri lakóhazánál levő 
pincehelyiségebe, tűzöm ki, ahol az 
eladandó borok veuni szándékozók 
által az árverés megtartását megelő
zőleg megtekinthetők.

Árverési feltételek:
1. Nyilvános árverés utján és 

készpéuzfizetés mellett el fog adatni

50 hordó (á 136 liter) tokajhegyaljai
bor.

2. Kikiáltási á r : 8000 korona, de 
az áru kikiáltási árou alul is el fog 
adatni.

3. Bánatpénzül 800 korona kész
pénz teendő le kiküldött kezeihez.

4. Vevő köteles az árut nyomban 
átvenni s a vételáron felül a vételi 
illetéket is viselni.

Tokajban, 1916. március hó 28. 
Dr. Hunyor Sándor, 

kir. közjegyző.

Hirdetmény.
Alólirott kir. közjegyző Berger 

Sámuel szereucsi kereskedő megke
resésére közhírré teszi, hogy az általa 
Weisz József gálszécsi lakosnak el
adott, de vevő által át nem vett 87 
hordó (á 136 liter) és liter tokaj- 
hegyaljai bor a kereskedelmi törvény 
352. szakasza alapján, ugyané törvény 
347. szakasza szerint nyilvános árve 
résen el fog adatni.

Az árverés megtartására határ
időül 1916. évi április hó 5. napjának 
délutáni 3 Óráját Tokajba, a Pap-u. 
346. s*. alatt levő Bárczy-féle ház 
pincehelyiségébe tűzöm ki, ahol az 
eladandó borok az árverés raegtartá 
sát megelőzőleg venni szándékozók 
által megtekinthetők.

Árverési feltételek:
1. Nyilvános árverés utján és 

készpénzfizetés mellett el fog adatni 
87 hordó (á 136 liter) és 5 liter 
tokajhegyaljai bor.

2. Kikiáltási ár: 21236 korona 
95 fillér, de az áru a kikiáltási áron 
alul is el fog adatni.

3. Bánatpénzül 2123 kor. 66 fi!!, 
készpénz teeudő le kiküldött kezeihez.

4. Vevő köteles az árut nyomban 
átvenni s a vótelárcn felül a vételi 
illetéket is viselni.

Tokajban, 1916. március hó 28.
Dr. Hunyor Sándor,

Kir. közjegyző.

öörznél folyik a harc.
Budapest, márc. 30.

Az osztrák-magyar vezérkar jelenti:

Orosz hadszíntér:
Helyenként előőrsi harcok.

Olasz hadszíntér:

A  gőrzi szakaszon újra éjjel-nappal 
hevesen fo lyik  a harc. A  hídfőnél m indkét 
részről nagy erők lép lek  harcba. Csapa
taink itt 350 olaszt, kőztUk 8 tisztet fog 
tak e.

A  doberdó-fensik szakaszán a tüzér
ségi tUz rendkívül élénk. A  Selztől keletre  
fekvő  m agaslatokon néhány árok birto
káért ism ét fo lyik  a küzdelem .

Egy tengeri repUlőrajunk a  Sdoba  
torkolatánál levő olasz ütegekre bősé
gesen bom bákat dobott.

A  Fellah- és P lőcken-szakaszon, a  
Dolom it-harcvonalon és Rivénál tüzérségi 
harcok fo lynak.

Délkeleti hadszíntér :

Nincs újabb esem ény.

H Ö F E R  a ltábornagy,
a vezérkari fonók helyettese.

Megszűntek az orosz támadások

Úgy egész, mint fél cipők egyáruakl

O L C S Ó

a l k a l m i  c z i p ő v á s á r  1 á s

GELB JÓZSEF FIA
divatáruházában (a róni. kath. templommal szemben)

T Ó K E T E R E B E S .
ésce> Női chevrau fűzős K IS Férfi chevrau fűzős K IS

„ „ és boxbőr .  „ é s  boxbőr

jobbfajta K 20 jobbfajta K 20

Legjobb gyárt, női cipő Legjobb gyárt, férfi cipő

Lichtman és Kobrak- Lichtman és Kobrak-

féle is K 25 féle is K 30

f K)

«s

A cipőszakmában uralkodó nagy drágaság 
dacára, elővételeim és dúsan felszerelt ráktárom 
folytán, azon kellemes helyzetben vagyok, 
miszerint az óriási áremelkedést t. vevőimnek 
átengedve, azokat legelőnyösebben van módom
ban kiszolgáltatni. Prőbarendelés által erről 
mindenki meggyőződhetik és bizton tudom, 
hogy azt utánrendelés fogja követni.

iMBiupXJí w dp |?| tu|iu zspja Xgfl

Berlin, márc. 30.
A nagy főhadiszállásról hivatalosan jelentik :

Nyugati hadszíntér:
Lihons vidékén egy kis ném et osztag  

a francia á llásba történt rövid előretörés 
eredm ényeként egy századost és 57  
em ber fog lyul ejtve tért vissza.

A  MaastAI nyugatra a  franciák erős 
tüzeléssel előkészített ism ételt tám adás
sal vissza akarták  foglalni Avacourttál 
északkeletre  a z  erdei á llásokat. V issza
vertük őket. A z  erdő dé lkeleti szögleté
ben elkeseredett, éjjel is fo lytatott k ö ze l
harcokra került a  sor, m ig végre az  
ellenség m a reggel itt is kénytelen volt 
m eghátrálni. A  Maas két o lda lén  a tüzér
ségi harc nagy hevességgel tovább fo lyik.

Im m elm ann hadnagy Bapaum etöl 
keletre légi harcban Immár a  tizenkettedik  
ellenséges repUIUgépet tette harcképte
lenné, egy angol kétfedelűt, m elynek  
utasait e lfogtuk.

A z  ellenség bom bákat dobott Metzre, 
a bom bák egy katonát m egöltek, néhány  
katonát pedig m egsebesítettek.

Keleti hadszíntér:
A z  oroszok tegnap a  Naroc-tAtál délre  

tám adásaikkal fe lhagytak. Tüzérségünk  
Itt, épugy, m int Jakobstadtól nyugatra  
és W ldsytől északra  m ég é lénk tevéken y
séget fejtett ki. Postavinél n yu g alom  
állott be.

Balkán hadszíntér:
Sem m i újság.
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r .Landesmann M. és Társa1

=  könyvnyomdája és papirkereskedése =  
SÁTOR ALJ AU HELY, KAZINCZY-UTCA 5. SZ.

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

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

$

A tavaszba drágaság}
Az áremelkedések ma már óriási méreteket öltöttek 
és éppen ezért örömmel értesítem a nagyérdemű 
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, 
M ous, a ll és pongyolákban. A  
legszebb m odellek, kosztlim ök  
és ru h ákb an . Elsőrendű m inő
ség i férfi é s  női fehérnem űkben, 
harisn yák , keztyUk és zseb- 
- kendőkben. ..

S Z E G Ő  S Á N D O R
nagyáruháza Sátoraljaújhely, Fó-tér.

Tisztelettel értesítem a m. t. közönséget, hogy a

Klein IPál-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 
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

X SALQÓTARJAN1
Kőszénbánya Részvénytársulat £1

széntermékei (szobafütésre és ipari czélokra) in

NEUMAN JENŐ cégnél
Sátoraljaújhely

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

valamint porosz brlket kapható.

Superfosfát-mütrágya Káli-só

Felelős szerkesztő: l.andesinann Miksa Nyomatott Landesmann
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