
Tizenkilencedik évfolyam 32. szám.

Ara i 12 flIMr.
Sátoraljaújhely, 1916. Péntek, április 21.

P O LITIK A I UJSÁ6

Megjelen minden szerdái és szombatén eete.
Kéiiratokat visssa nem adunk. 

Szerkesztőség : Kazinczy-utcza 5
FŐSZERKESZTŐ :

Dr. HOLLÓ ANDOR

Előfizetési é r :
Egész évre 12 korona.félévre 6 korona. Negyed 

évre 3 korona Egyes szám ára 12 fillér 
Hirdetéseket a legjutányosabb árban közlőn

A győzelem
kölcsönét irta ki most a kor
mány.

Egyenesen a győzelem köl
csöne ez a mostani. Nem csupán 
azért, mert minél fényesebb si 
kerre visszük, annál alaposabban 
tépázzuk meg ellenségeinknek a 
mi anyagi kimerülésünkre alapí
tott illúzióit. Ezért is, de ennél 
sokkal inkább azért, mert a tront 
mögött elért siker alkalmas a 
tizenkettedik órában a fronton is 
fokozni a döntő lelkesedést. Es 
azért, mert ha a mi hadseregünk 
csodálatos lelki ereje a hadveze
tés anyagi feltételeinek ugyan 
ilyen erős készültségére támasz
kodhat, akkor nincs mód, hogy 
elzárhassák utunkat a végső di
adalhoz.

így állunk ma. Es éppen ezért 
ügyünk e komoly állását be kell 
vinnünk a köztudatba; át és át 
kell itatnunk vele Magyarország 
egész népségét melynek legfelül 
és legalantabb elhelyezkedő gaz
dag és szegény rétegeivel egya
ránt meg kell értetnünk, hogy a 
negyedik hadikölcsönnel szemben 
tanúsítandó magunktartása leg
drágább kincsünknek, hazánknak 
a sorsa fölött határoz.

Nem tudjuk eléggé hangsú
lyozni, hogy ez a most reánk há
ruló feladat felényire sem oly ne
héz, mint amilyen horribilis a jö- 
vönkre kiható jelensége. Hiszen 
talán soha sem voltunk a pénz
nek annyira bővében, mint most. 
Az egyetlen, úgynevezett „latéi- 
ner* pályát kivéve, az élethiva
tás minden más terén a jövedelmi 
és kerestforrásokat valósággal 
megdagasztotta a háborút. Amely 
azonkívül, hogy mindent tőlünk 
és bizony-bizony elég drágán vá
sárol, ezáltal még mindig és min
dent vissza is adott nekünk, amit 
számára eddig hadikölcsönökben 
kitehettünk.

A legfőbb jó azonban, hogy 
amit ettől a lelketlenül ránk erő
szakolt háborúból várhatunk, még 
hátra van. A végső győzelem, a 
véres küzdelem után a megter
mékenyítő béke és a nyugalmas 
munka áldása. Csakhogy most 
mindez jórészt azon fordul, hogy 
miképen fogjuk föl és teljesítjük 
kötelességünket ? Erre a létkér
désre a nemzet nem felelhet más 
sál, ha csak veszendőbe nem 
szánta összes eddigi áldozatait, 
minthogy ifia és öregje, szegénye

és gazdagja mind az uj hadiköl- 
>n szolgálatába szegődik s 

anyagi erejéhez (képest becsüle
tes hasafisággal kiveszi belőle a 
részét.

Nem végezhetem be jelen so-|a felsőoktatás ügyét nem lehetné 
reimat anélkül, hogy Méltóságod- eredményesen szolgálni. Szerinte

Szabadka város
a zempléni Laborcfóért.
Khuen-Héderváry köszöneté

Megírtuk már, hogy Szabadka 
város nemes elhatározása egy zem
pléni oroszdulta községet kelt uj 
életre romjaiból. Szabadka város 
polgármesteréhez most az országos 
akció elnöke, Khuen-Héderváry gróf 
a következő szép sorokat intézte: 

Méltóságos Polgármester Url
Igazolom a bölcs vezetésére 

bízott város hazafias polgárságának 
gyűjtése gyanát beküldött 120,890 
korona 65 fillér vételét és kérem 
Méltóságodat, közölje mindazokkal, 
akik ehhez az egész országban 
eddig páratlan eredményhez mun
kájukkal hozzájárultak, legmele
gebb közzönetemet.

A Méltóságod mélyen átérzett 
és nemesen átgondolt előterjesztése 
nyomán hozott közgyűlési határo
zat értelmében Szabadka szab. kir. 
város neraeslelkü adománya La- 
borcfő község ujrafelépitésére fog 
felhaszuáltatni, ennek főutcája 
„Szabadka város főutcája* elneve- 
vezést fogja nyerni és ez, valamint 
a romjaiból uj életre feltámadó 
község középületein alka'mazandó 
felirázok örök emlékei lesznek a 
szabadkai polgárság nemeslelküsé- 
gének és hirdetni fogja az utánunk 
jövő nemzedékeknek is, hogy ezt 
a szeretet Hazánk határainak vé
delmében az ellenség által elpusz
tított községet a gazdag bácskai 
metropolis szent érzelmeiből fakadó 
nemes áldozatkészség épített újra.

Labortfő határában alkalmas 
helyen „hősök ligete" elnevezéssel 
egy diszkért fog alkottatni a haza 
védelmében elesett hősök tisztele
tére és ebben e ligetben is, — amely 
temetőhelyül is szolgáljon, emlékkő 
fogja hirdetni Szabadka város 
közönségének lelkes áldozatkész
ségét.

Hazafias örömmel vettem tudó 
másul végül, hogy Méltóságod a 
laboroföi elemi iskolába járó fiu- 
és leánygyermekek kősUI a ma
gyar nyelv elsajátításában legszebb 
előmenetelt tanúsító gyermekek 
megjutalmazására 5000 koronás 
ösztöndijat létesít és ezzel is meg- 
erősiti és állandóvá teszi azt i 
lelki kaposot, amely as ujjászüle 
tendő községet a várossal a jövő
ben össze fogja kötni

nak, aki Szabadka városnak ezen 
grandiózus akcióját, mely hadi- 
jótékonyságunk terén eddig még 
utói nem ért példát állít, szervezte 
és vezette, külön hálás köszönetét 
ne mondjak. És utólagos bele
egyezését kérem ahhoz, hogy 
Méltóságod magas szárnyalásu elő
terjesztésének az egész hazai sajtó
ban való publikálására a miniszter- 
elnökségi sajtóirodát felkértem. 
Igaz nagyrabecsüléssel maradtam 

Budapest, 1916. április 14. 
Méltóságodnak őszinte tisztelője ; 
Gróf Khuen-Héderváry Károly sk., 
A köszönő sorok jogos büszke' 

séggel tölthetik el Szabadka minden 
polgárát, azi hozzájárult ahoz, hogy 
az elpusztult kárpáti falvak felépül' 
jenek.

Lapunk

A sárospataki akadémia
F i n k e y Ferenc dr. Ellen- 

véleménye címen külön brosúrá
ban adta ki egyik sárospataki 
újságban megjelent cikkét a sá
rospataki akadémia áthelyezésé
ről. Az érdemes tanár, mint pa
taki születésű ember, aki Sáros
patakon hallgatta a jogot és ta
nára is volt az ottani jogakadé
miának, fájó szívvel látja a sok 
hullámot vert mozgalmat és el
lentétben azokkal a vele egyet
értő sárospataki urakkal, akik 
némiképp személyeskedő cikkek
ben és iratokban szállottak szem
ben a pataki akadémia áthelye
zésével, tisztára tárgyi okokból 
ellenzi a Miskolcra való áthelye
zését.

Azt Írja többi között, hogy 
Sárospatak predesztinálva volt 
főiskolai székhelynek, sőt a jö
vőre is akár mint kettős akadé
mia, esetleg később, mint csonka 
egyetem, akár mint egyszerű teo
lógiai székhely, minden körülmé
nyek között sokkalta alkalmasabb 
hely, mint Miskolc. A vidéki vá
rosok közül célszerűbb a főisko
lai tanulmányokra a kisebb város, 
ahol a hallgató inkább elmerülhet 
könyveibe és a tanulástól a szük
séges sportálás mellett kevesebb 
szórakozás vonja el, mint a nagy
városban. Hogy hol .lenne alkal
masabb a jogakadémia, Patakon- 
e vagy Miskolcon, a háború alatt 
eldönteni nem lehet, mert most 
az egyetemek is jólormán üresek, 
de a teológia mindenesetre jobb 
helyen van Patakon, mint Miskol 
con. Finkey dr. a volt Pataki 
tanulók nagy seregével tiltakozik 
ama fölfogás ellen, hogy Patakon
il iiá n M  4  oldal

háború után Sárospataknak, 
mint a mostani három református 
jogakadémia közt a legrégibbnek 
és legtekintélyesebbnek, kell ma
gába olvasztania a többit. Azt 
hiszi, hogy a kormány is a pataki 
főiskola fönmaradását fogja a leg
fontosabbnak tartani.

Teljességgel ellenkezik ezzel 
felfogással az az álláspont, 

melyet Nagy Béla sárospataki 
református teológiai tánár fejt ki 
és amely szerint igenis Miskolc 
városa sokkal alkalmasabb volna 
nemcsak a jogakadémia, hanem 
teológiai akadémia céljaira is, 
mint Sárospatak.

A teológiai tanár levelében 
Patak László dr.-nak a Budapesti 
Hírlapban megjelent cikével fog
lalkozik és erős meggyőződéssel 
vitatja, hogy Miskolcon a jogi és 
teológiai akadémiát virágzóbb 
állapotba hozhatják és több ered
ménnyel szolgálhatják mind egy
házuknak, miud pedig a magyar 
művelődésnek érdekeit, mint Sá
rospatakon. A háború alatt is vé
gezni kell a béke munkáját, mert 
ez kötelesség. Kulturális és fele
kezeti harcot támasztani eszük 
ágában sem volt és nem is gon
doltak arra, hogy akár az egri, 
akár a kassai jogakadémiával ver
senyezzenek. Egyszerűen csak ar
ról van szó, úgymond, hogy a 
tiszáninneni ref. egyházkerület, 
mely Ung, Zemplén, Abaujtorna, 
Borsod, Gömör és részben Heves 
vármegyékben, körülbelül negyed- 
iélszáz (majdnem kivétel nélkül 
szinmagyar) anyaegyházat foglal 
magában, ősi főiskolájának aka
démiáját arról a helyről, melyet 
ennek céljaira már kevésbbé al
kalmasnak találunk, alkalmasabb 
helyre költöztesse át. Hiszen min
ket a nehéz idők rég megfosz
tottak fejedelmi pártfogóinktól: 
azóta kevés főrangú patrónusunk, 
volt, középosztálybeli jótevőink 
egyre kevesbednek vagy szegé
nyednek, az idők szükségletei pe
dig egyre szaporodnak és nekünk 
nincsenek nagy javadalmu főpap
jaink. Nem akarják sem az egri 
sem a kassai jogakadémia hallga
tóit elhalászni, hanem elsősorban 
a fönt említett vármegyék refor
mátus ifjait nevelni. Természete
sen, ha ezeken felül más teleke- 
zetekből is lesznek hallgatói, azo
kat épp oly szeretettel, liberális 
gondolkozással kívánják nevelni, 
mint például az egri jogakadé
mia ref. jogászokat, akik közül 
nem egy részesült ott jótéte- 
ményben és kitüntetésben.______

/ /
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Miskolc városa most tenné 
meg az első lépést arra, hogy 
egyetemi várossá legyen és mel
lette számos külföldi minta sze
rint Kassa is lehet egyetemi vá
ros. Ezek után Nagy Béla ily— 
képp folytatja:

Újabb egyetemekre, szerény 
véleményem szerint, azért is szük
ség lesz, mert a magyar nemzeti 
állam érdekében elengedhetetlen 
hogy felekezet papja magyar 
egyetemen tanuljon: a nemzeti
ségi papjelölt ott tanulja meg a 
magyar nemzet politikai és mü-j

A hosszan elhúzódó háború 
nagy pénzügyi költeményeket tá
masztván az államkincstárral szem
ben, a hadiszükségletek zavartalan 
ellátása céljából uj hadikölosön ki
bocsátása vált szükségessé. A had
viselés költségeinek fedezésére a 
pénzügyminiszter ezúttal — úgy, 
mint az előző hadikölcsönöknél, azon
ban a zárolás mellőzésével — 6 szá
zalékkal kamatozó járadékkölesön- 
kötvényeket és ezzel egyidejűleg 5 
és fél százalékkal kamatozó állami 
pénztárjegyeket bocsát nyilvános 
aláírásra.

Az aláírás tartama és az aláírási helysk.
Az aláírás időtartama 1916. 

április 19-től május 23-ig bezárólag 
terjed. Aláírási helyekül fegnak sze
repelni az összes állami pénztárak 
és adóhivatalok, a postatakarékpénz
tár és közvetítő helyei s az összes 
számottevő hasai pénzintézetek.

A címletek nagysága.
A bemutatóra szóló 6 százalékos 

járadékkölcsön-kötvények 50, 100, 
1000, 6000 és 10,000 koronás, a be
mutatóra szóló 6 és fél százalékos 
állami péntárjegyek pedig 2000, 
5000, 10.000 és 50,000 aoronás cím
letekben fognak kiállíttatni. Tehát a 
negyedik hadikölosönuél is a 6 szá
zalékos járadékkölosönre jegyezhető 
legkisebb összeg 60 koronában van 
megállapítva, hogy igy a kölcsön 
jegyzése a legszélesebb népretegek 
részére is lehetővé tétessék.

Az aláírási ár.
A kibocsátásra kerülő címletek 

aláírási ára a szerint, a mint az a'áirt 
összeg ellenértékének befizetése a 
kétrészre osztott aláírási időtartam 
első vagy második felében történik, 
avagy az alábbi ismertetendő ked
vezményes (részletekben történő) 
fizetési módozat vétetik igénybe, az 
időközi kamatokra való tekintettel 
különböző összegekben a következő- 
kép van megállapítva :

I. a kibocsátásra kerülő és 6 szá
zalékkal kamatozó járadékkülosön- 
kötvény aláírási ára minden 100 ko
rona névértékért:

1, ha az aláíráskor az aláirt 
összeg egész ellenértéke befizettetik:

a) az 1916. évi április 19-től 
május 6-ig bezárólag törtéoő aláírás 
esetéo: 97 K. 20 fillérben;

b) az 1916. évi május 5-ét kö
vető időben 1916. évi május 23-ig 
bezárólag történő aláírás esetén : 97 
K. 60 fillérben;

2. ha pedig a kedvezményes 
(részletekben történő) fizetési mó
dozat vétetik igénybe, az aláírási 
határidő egész tartamára szólólag 98 
koronában ;

velődés történetét, ott ismerje 
meg a magyar irodalmat. Nem a 
szoros értelmében vett lelkészne
velés állami szabályozásit jelenti 
ez, hanem csak azt, hogy e ház
ban minden felekezet papja ala
posan ismerje meg a magyar 
nemzet múltját. Ha a nemzetiségi 
papjelöltek állami egyetemben 
való tanulása állami érdekünk: 
úgy gondolom, az ellen sem lehet 
kifogása a magyar államnak, ha 
a református teológusok egyházi 
érdekből egyetemekre kívánkoznak.

II. Az 6 és fél százalékkal ka
matozó állami pénztárjegy aláírási 
ára minden 100 korona névértékért:

1. ha az aláíráskor az aláirt 
összeg egész ellenértéke befizet
tetik ;

a) az 1916. évi április 19-től 
május 5-ig bezárólag történő aláírás 
esetén 92 K. 90 f-ben ;

b) 1916. évi május 5 ét követő 
időben 1916. évi május 23-ig bezáró
lag történő aláírás esetén 92 K. 20 
fillérben ;

2. Ha pedig kedvezményes (rész
letekben történő) fizetési módozat 
vétetik igénybe, az aláírási határidő 
egész tartamára szólólag 92 K. 65 
fillérben. A fenti árakon felül az 
aláíróval szemben sem folyókamat, 
sem jutalék felszámításának helye 
nincs.

Részletfizetési kedvezmény.
Az esetben, ha a 6 százalékos 

járadékkölosönre aláirt összeg 100 
K-t meg nem halad, az aláírás al
kalmával az aláirt összeg egész el
lenértéke befizetendő. A 6 százalé
kos járadékkölcsönre .történő és 100 
K-t meghaladó, valamint általában 
az 5 es fél százalékos állami péuz- 
tárjegykölcsönre eszközölt aláírások
nál azonban a befizetés részletekben 
is teljesíthető. Ez esetben az aláírás 
alkalmával az aláirt összeg 10 szá
zaléka biztositékkép leteendő; és 
pedig a kir. állampénztárnál és adó
hivataloknál a m. kir. póstatakarék- 
pénztár közvetitőhivatslainál, továb
bá a 1898: XXIII. t.-cz, alapján 
alakult Országos Központi Hitelszö
vetkezetnél készpénzben, a többi 
aláirási helynél pedig vagy kész
pénzben, vagy olyan értékpapírok
ban, amelyeket az aláirási hely el
fogadhatóknak tart. A részletek pe
dig a következőkép fizetendők:

a jegyzett összeg ellenértéké
nek 25 százaléka legkésőbb 1916 
junius 9-ig a jegyzett összeg ellen
értékének 25 százaléka legkésőbb 
1916 junius 17 ig a jegyzett összeg 
ellenértékének 25 százaléka legkésőbb 
1916 junius 28 ig a jegyzett összeg 
ellenértékének 25 százaléka legkésőbb 
1916 juüus 8-ig.

Az utolsó befizetés alkalmával 
az aláirási hely a letett biztosítékot 
elszámolja, illetőleg visszaadja.

A kölcsön felmondás.
A m. kir. pénzügyminisztérium 

fenntartja magának azt a jogot, 
hogy előre közzéteendő három havi 
előzetes felmondás mellott, úgy a 
6 százalékos járadékkölcsönt, mint 
az 6 és fél százalékos állami pénz- 
tárjegykölcsönt egészben, vagy rész
ben, nevértékben vislzafizethesse,

azonban az esetleges felmondás a 
6 százalékkal kamatozó járadékköt
vényekre nézve 1921. november 1-ét 
megelőző időre, az 5 és fél száza
lékkal kamatozó állami pénztárje
gyekre nézve pedig 1921, december 
1-ét megelőző időre nem fog esz
közöltetni.
Az 5 és fél százalékos állami pénztárjegy- 

kölcsön vlsizsftzetéss.
Az 5 és fél százalékos állami 

pénztárjegyekben megjelölt tőkekö
vetelést a m. kir. államkincstár a 
beváltóhelyeknél a bemutatónak, az 
állami pénztárjegy bevonása ellené
ben, minden levonás nélkül, adó- 
és illetékmentesen 1926. junius l én 
visszafizeti.

Adó- és illetékmentesség. A ki
bocsátásra kerülő címletek után járó 
kamatok épugy mint a kölcsönvisz- 
szafizatés alkalmával a járadékötvé- 
nyeknek, illetve állami pénztárje
gyeknek tőkeértéke minden fenn
álló és a jövőben behozandó ma
gyarországi adó, bélyeg és illeték 
levonása nélkül fizettetnek ki.
Kölcsönnyújtás kedvezményes kamatláb mellett 
a kibocsátandó kötvényekre és állampénztári 
jegyekre, valamint a kölcsönjegyzis céljaira.

A kibocsátandó járadékkötvé
nyekre és állami pénztárjegyekre az 
Osztrák-magyar bank és a m. kir. 
HadikölcsönpÓDztár, e járadékköt
vényeknek, illetve pénztárjegyeknek 
kézizálogéul való lekötése mellett, a 
névérték 75 százalékáig, a minden
kori hivatalos váltóleszámitolási ka
matlábon, tehát jelenleg 5 százalé
kos kamat mellett nyújtanak köl
csönt. Ezek a kedvezmények 1917, 
évi deoember 31-ig maradnak ér
vényben.

S Z Í N H Á Z .
A szerdai Cabaret. Nagysikerű 

cabaret volt szerdán a színházban. 
Telt ház tapsolta és mulatta végig a 
nívós, gazdag műsort. Az est köz
pontjában a Gringore előadása állott, 
melynek címszerepében Fodor Oszkár 
művészete lenyűgözte a közönséget. 
Kiválóak voltak a cabaretben vendég
ként fellépő Pásztor Zoltán, továbbá 
a társulat tagjai közül Albert Böske, 
Krémer, Heltai, Szepessi stb. Tegnap 
a társulat Lyon Leát mutatta be 
nagy tetszés mellett. A címszerepben 
Fenyő Emil, a miskolezi színház 
tagja szép sikerrel vendégszerepeit s 
kiválóak voltak Zikó Ilma, Császár 
Kamilla, Fenyő Aladár, Heltai, stb.

Müvétzhizastág. A társulat belső 
életében rövid itt időzése alatt máris 
kedves esemény történt. Szerdán 
esküdött örök hűséget az újhelyi 
anyakönyvi hivatalban a társulat 
nagyképzettségü, kiváló karmestere, 
Andor Zsigmond Faith Gizinek, a 
társulat egyik bájos művésznőjének.

H Í R E K .

„Vidám órák.**
Kis barátaink, közeledik a 

vakáció ; vegyétek elő ismét a 
sokszorosító kocsonyát és szer
kesszétek tovább ajságtokat: a 
„Vidám órákat."

Ev közben nem volt rá idő
tök. Most lesz megint.

Aligha van nemesebb foglal
kozás az írás mesterségénél, Ua

az ember a nyilvánossághoz 
akar szólni, előbb önkritikát 
gyakorol, lelkének akkori egész 
gondolatkészletét vizsgálat alá 
veszi; azt lehetne mondani, hogy 
egy szigorú lelkiismeretvizsgá- 
latot rendez. Es innen van az 
írás minden iskolánál erősebb 
önfegyelmező ereje. Mikor az 
ember valamelyik gondolatában 
értéket fedez fel, szinte meg
emelkedik vele az ejész Íróasz
tal, az egész földfelület. Ezek 
az érzések fe'emelők, jellerakép- 
zők.

A gondolat születésének pil
lanatában uj világ távlatai nyíl
nak meg. A toll napszámosa job
ban becsüli a lelki szenzációkat 
a testieknél.

Ha ily kiváltságos érzésre 
csak egyszer is szert tesztek, 
fiatal barátaink, sok felületes 
szenvedély hidegen fog hagyni 
bennetekets Úgy fog vonzani a 
tintatartó, mint Goethe halászát 
a tenger.

A tintatartóból ragyogó ta
vasz és napsütés ömölhetik k i ; a 
parányi toll hegyeket tóihat, lel
keket mozgathat.

Tisztelettel, áhítattal nyúlja
tok tollhoz, tintához. Ha nem 
vigyáztok, bepiszkol, megsebez. 
Ha szeplőtlen a toliatok, kimélyiti 
számotokra az életet. Igazságos 
ügyet szolgáló toll a leg
fényesebb szerszám, a megfize
tett toll sötét árnyékot vet a 
lelkiisraeretre.

Nem baj, ha gyenge a toll 
— csak tiszta legyen, nemes 
érzések mozgassák. A hónapos 
kis szobát paradicsommá vará
zsolja. Mikor nagyobb érzésre len
dül kezetekben a toll, az ala
csony gerendamenyezet boltív
ként hajlik fel az égre. Csak 
annyi világosságod legyen, hogy 
leírhasd a jó szót és fénycsóva 
csap ki belőle, amely az egész 
életedet megvilágítja.

Szerkesszétek tovább a „Vi
dám órák"at. Vidám órák most 
úgyis csak papiroson vannak.

— Gárdos Mór, lapunk kitűnő 
munkatársától „Az állampolgári \?le
velesről“ cim alatt 77 oldalra terjedő 
értékes tanulmány jelentmeg. (Külön- 
lenyomat az „Izr. Tanügyi Értesítő 
1915. és 1916. évfolyamából.) Ez a 
magyar pedagógiai irodalomban 
majdnem egyedül álló muaka méltó 
társa a Gárdostól eddig megjelent s 
általános feltűnést keltett tanügyi 
dolgozatoknak. Gondos tanu’mány és 
számos kútfő alapján tárgyalja 
többek közt az állampolgári nevelést 
és célját, a testi épség és egészség 
ápolását az állampolgári nevelés ér
dekében az erkölcsi oktatást, mint 
az állampolgári nevelés alapját, a 
nemzeti nevelést stb. Gárdos e mun
kája — ismételjük — méltó helyet 
fogl el többi jeles müvei közt, 
érdekesség és tartalmasság tekinte
tében, azonban nemcsak egy szín
vonalon áll eddigi dolgozataival, 
hanem még felül is múlja azokat. A 
csinosan kiállított füzet ára 1 kor. 
50 fill, A szerző a munka egész jö- 
vede raót a hadbavonult izr. tanítók 
családjainak segélyalapja javára for
dítja.

H negyedik magyar hadikölcsön.
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főgimnázium felhívása. As intését ve
zetősége és tanári kara elhatározta, 
hogy haaafias kegyelete jeléül és a 
hasafiui kütelessőgteljesites példái
nak megörökítése céljából aa értesí
tőben közzéteszi a világháborúban 
résztvevő volt tanítványainak a ne
vét. E célból kérjük az intézet volt 
szüleit, rokonait, barátait vagy egyéb 
hozzátartozóit, hogy e nemes cél ér
dekében az illető hadbavonultakra 
vonatkozólag a következő kérdések
re az intézet igazgatóságához választ 
küldeni szíveskedjenek.

1. A katonai szolgálatot telje - 
sitő neve. Körülbelül mikor volt az 
intézet növendéke ?

2. Békeidején mi a foglalkozása 
és hol lakik ?

3. Milyen fegyvernemnél és mi* 
lyen rangban szolgál ?

4. Kapott-e valamilyen kitün* 
totóst? Milyet és miért?

5. Ha elesett, vagy megsebesült 
hol és mikor történt ez ?

6. Ha fogságba került, hol és 
mikor? (Hol van fogságban?)

7. Estleges egyéb 'körülmények 
is felemlithetők. Az igazgatóság.

— Adakozás. A sátoraljaújhelyi 
dohánygyári Vörös-Kereszt kórház 
részére Battyán község 415, Bóly 
község 150 tojást ajándékozott. A 
nemes szivü adakozók fogadják hálás 
köszönetünket.

—  A gabonamonopólium életbe
léptetése. Illetékes körökben úgy 
tudják, hogy már a legközelebbi 
napokban megjelenik a kormánynak 
ai a rendelete, amely az orsiág ga
bonatermését lefoglalja, vagyis bi
zonyos korlátok közt életbelépteti a

gabonamonopdlimot. As eddigi hi- 
rek szerint a termelők minden kész
letüket a H. T.-nek lesznek kényte
lenek rendelkezésre boosátani és a 
kormány senkioek sem fog beváBárlé 
engedőimet adni, csakis a haditer- 
raénynek. Azt hiszik, hegy az őrlés 
rendje egyelőre megváltozni, a 
kormánynak módjában áll megtelő- 
lüen intézkedni. Most különben amal- 
mok igen redukált üzemmel dolgoz
nak és az üzem fokozására csak ak
kor van kilátás, ha megkezdik a 
korraáoy által rekvirált árpamennyi
ségek őrlését, ami a legközelebbi 
napokra várhatók.

Félix-fürdő
Nagyvárad mellett.

Téli és nyári gyógyhely.
Csűz, köszvény, ischiás, izzadmányok és 
női betegségek ellen, legjobban javalva. 
— Uj bérlő. — Uj berendezésed és 

villanyvilágítással.

Kiadó lakás.
A Kazinczy-utca 44. számú 

házban egy 4 szobából és mellék- 
helyiségekből álló lakás 1916. évi 
május hó 1-étől bérbeadó.

Bó'v. felvilágosítással szolgál

Dr. Kellner Soma,
ügyvéd.

"*r
6073/1016. sz. Zemplén vármegye alispánjától.

T á r g y :  A Sátoraljaújhely városnál meg
üresedett állások betöltése.

Pályázati hirdetmény.
Sátoraljaújhely r. t. városnál nyugdíjazás, elhalálozás, 

illetve lemondás folytán üresedésbe jött főszám vevői, 
közgyám  és egy közigazgatási g yakornoki
állásra pályázatot hirdetek.

A főszámvevői állás javadalmazása: a VIII. fiz. osztály 
3. fokozatának megfelelő 3600 korona íizetés és 1040 
korona lakbér.

A közgyámi állás javadalmazása: a X. liz, osztály 
3. fokozatának megfelelő 2000 korona fizetés és 720 
korona lakbér.

A közigazgatási gyakornoki állás javadalmazása pedig 
1000 korona fizetés és 200 korona lakbér.

Felhívom a pályázni óhajtókat, hogy az 1883. évi
1. t.-czikkben meghatározott minősítési kellékekkel fel
szerelt kérvényeiket hozzám a  fo lyö  Övi április hó 
22-élg  annál is inkább adják be, mert a késő érkezők 
figyelembe nem fognak vétetni.

A választást folyó évi április hó 26-ik napján fogom 
megtartani.

Sátoraljaújhely, 1916. évi április 14.

Dókus Gyula,
alispán.

]tfai tá v ira ta in k .
A  m lnlszteralnökság satjtáoszályának hivatalos 

közlásal.

A Col di Lana az olaszoké.
Budapest, ápr. 20.

Az osztrák-magyar vezérkar jelenti:

Orosz és Délkeleti hadszíntér;

N in cs ú ja b b  esem ény.

Olasz hadszíntér:

A  kedvezőbb lá tá s i v is zo n y o k  következ
tében a  tü zérség i h a rco k  tegnap  a  harcvo
n a l szá m o s he lyén  ú jr a  élénkebb voltak. A  
Col d i  L a n a  csúcsa  az ellenség b ir to ká b a n  
van . A Súgana-sza ka szo n  az o laszok  j i ja b b  
h a d á llá sa in k a t eredm ényte lenü l bom 
bázták.

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

Német sikerek nyugaton.
Berlin, ápr. 20.

A nagy főhadiszállásról hivatalosan jelentik :

Nyugati hadszíntér:

A z  Ypern-Hajlásban ném et Járőröknek  
több ponton sikerült az ango lok  árkaiba  
behatolnlok. íg y  a  langem ark—yperni 
országút m ellett, aho l m integy 600  m éter 
hosszúságban m egszállták az ellenséges 
állást és azt több kézigránát tám adással 
szem ben szilárdan m egtartották. Itt, v a 
lam int Vieltjénél és Yperntöl délre össze
sen 1 tisztet és 108 főnyi legénységet 
fog lyul ejtettünk, két gépfegyvert zsá k 
m ányoltunk. A  Trazy  le Monttól keletre  
tegnap este vonala ink ellen lövelt gáz  
csak m aguknak a franciáknak árkait 
ülte m eg.

A  Maas-terUletén az ellenség heves  
tUzelást intézett a  keleti parton tő le  e l
foglalt á llások ellen. A  Calllette-erdőben  
előkészítő tüzelésből estefelé erős tám a
dás fejlődött ki. A z  ellenség egy k iszögelő  
sarkon árkunkba Jutott. Egyábként a  
tám adás a  franciák súlyos, véres veszte
ségei és néhány francia fog lyu l ejtésa 
m ellett v isszavertük.

A  Voevre-sikságon ás a  Verduntől 
délre em elkedő m agaslaton a  tüzérségi 
harcot m indkét fél részéről nagy heves- 
séggel fo lytatják. Gyalogsági harcra ott 
nem  került sor.

Keleti e's Balkán hadszíntér: /

' i i Lényeges esem ény nem  történt.
/

/
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=  könyvnyomdája és papirkereskedése =  
s A t o r a l j a u h e l y , KAZINCZY-UTCA 5. sz.

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

u

»Felsőmagyar országi Hírlap" kiadóhivatala.
t e l e f o n s z  Á m  i °  Hirdetések jutányos árban felvétetnek t e l e f o n s z A m  1 0

■ c ű

A tavasz és a drágaság |
Az áremelkedések ma m ár óriási m éreteket 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 ltü k , gyerm ekruhák, 
blous, a lj é s  pongyolákban. A  
legszebb  m odellek , kosztü m ök  
és ru h á k b an . E lsőrendű minő* 
sé g i férfi é s  n ő i fehérnem űkben, 
h arisn yák , keztyU k és zseb- 
—■ ken d ők b en . =

S Z E G  Ó S Á N D O R
nagyáruháza Sátoraljaújhely, Fő-tér.

Felelős szerkesztő : Lám lesmann Miksa

I Tisztelettel értesítem a m. t. közönséget, hogy a

K -lein  IP á l - fé le  ü z l e t e t
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 SALGÓTARJAN1
Kőszénbánya Részvénytársulat

sze'ntermékei (szobafütésre e's ipari czélokra)

NEUMAN JENÓ cégnél
Sátoraljaújhely

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

valamint porosz b rlke t kapható.

Superfosfát-m ütrágya Káli-só

N yo m a to tt Landesmann M iksa  és Társa  könyvnyom dájában S álo ra ljau jhe ly .
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