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Sárospatakon  
m arad a fő isko la .

— jun. 20.

A magyar városok fejlődése- 
nek, evvel kapcsolatosan kultúrin
tézményeink európai színvonalúvá 
való teleiének egyik évtizedes 
kerékkötője az a maradiság, amit 
az alkotásra hivatott vezető egyé
nek, a tradicionális, állítólag meg- 
boiygathatatlan múlt leple alatt, 
az intézményekkel és a várossal 
szemben elkövetnek. A huszadik 
század irányitó eszméi, a társas 
együttélésben és az embereknek 
egymásra való utaltságában lelik 
gyökereiket és semmi esetre sem 
abban, hogy a különböző életcélu 
és életpályáju egyének, ott ami
kor a vezetésük alatt álló intéz
mények fejlesztéséről van szó, a 
sajat kaptafájuknál megmaradja
nak Ez a sajnálatos körülmény 
seholsem adja élesebb bizonyíté
kát, mint a  legutóbbi időben 
felszínre hozott és pro és contra 
megvitatott, a sárospataki főiskola 
áthelyezését célzó mozgalomnál. 
A főiskola tanára kara ahelyett, 
hogy a tudomásuk szerint rozoga 
alapon álló főiskola mikénti meg
erősítéséről és régi fényébe való
visszahelyezéserői gondolkodtak
volna, a reformáció négyszázados 
fennállását széthúzással és a re
formációt a legszebb, helyhez 
kötött ékességétől akarták meg
fosztani. Eltekintve attól, hogy a 
mostani idők cseppet sem alkal
masak a szempontjukból talán 
aktuális áthelyezésre, nem volna 
szabad már hazafiul szempontból 
sem a kérdést felszínre hozni. 
Morális kötelessége lett volna a 
tanári karnak, a háborút nyomon 
követő különböző gazdasági ráz- 
kódtatisokból, hallgatom, a reájuk 
mért részt csendben elviselni és azt 
amit az ország ezrei megadással 
szenvednek el, nem lett volna 
szabad saját fájdalmaikat es bajai
kat a piacra kidobni.

A főiskola áthelyezése iránt 
érzett olthatatlan buja vágyuk pa
lástolásául felhozták, hogy a hall
gatók száma lényegesen apadt, 
megfeledkezve egyrészt a főisko
lai évkönyvek ellenkezőt bizonyító 
számadatairól és legkülünöst ar
ról, hogy az ifjúságunk, a haza- 
szeretet és a haza iránti köteles
ségeket, ma nem az iskola pad
jaiban, fényes múltjukból ma már 
kikopott tanárok szájából, hanem 
sokkal veszedelmesebb helyeken, 
a csatatereken tanulják.

A másfél milliós deficitet ille
tő le g ,jé z ő v o l tu n k ra v M ó ^ e k ^

tettel nem nyilatkozhatunk, csu
pán csak annyit állapíthatunk meg 
dr. Szabó Sándor tanár urnák, a 
főiskulai számvitelfani szakember
nek, a „Sárospatakéban közzé 
tett kimutatásból, hogy inig a de
ficit 1913-ban a 126000 addig 
1914-ben 66000, 1915 ben pedig 
már csak 4ÖOOO korona volt, tehát 
meg a háború tartama alatt is 
lépcsőzetesen esett.

A múlt ma már csak arra jó, 
hogy annak nemes vagy elrettentő 
emlékeiből a jövőt illetőleg ta 
pasztalatokat szűrjünk le, hogy 
mit nem és mit szabad cseleked
nünk. —  A tanári karnak, hiva
tásukban rejlő pedagógiai nevelő 
érzékükkel lel Kellett volna ré 
gén fogniok, hogy módszerük avult, 
hogy a struc módjára önmaguknak 
való élés ma már divatját múlta. 
A tanári kar sohasem kereste a 
polgársággal való együttműködést 
mert azokat soha nem tartotta 
magához méltónak és nem éreztek 
elegendő nevelő erőt, ahhoz hogy a 
polgárságot magukhoz felemelni 
tudják. Az egyhazkerületi közgyű
lés az áthelyezést célzó összes 
számításokat, egy erőteljes toll
vonással keresztül húzta, és no
bilisán még rosszalását sem fejezte 
ki a megindított aknamunka fe
lett. — Győzött a bölcsebb elő
relátás és érvényt szereztek, a 
kevésbbé érdekeltek, de kimon
dottan. a sárospataki főiskola sor 
sát szivükön viselők akaratának. 
Mindezeket most azért tartottuk 
szükségesnek megismételni, mert 
több oldalról elhangzott kevésbbé 
tinóm támadások ellenére, elfog
lalt álláspontunk igázat es san«- 
cióját látjuk a közgyűlés határo
zatából felszínre jutni.

Ártatlanul meghurcolva.
— jun. 30.

A mostani, agrár politikával tul- 
hevitett levegőben, amikor az árdrá
gító szövetkezőién ós uagy bankok, 
a tu'ajdouképeni hadseregszailitáso- 
kát sikeresen halászat ei, a becaii- 
ibtes muittal rendelkező magyar ke
reskedőt elől, az alaptalan gyanú 
iegparanyibb szikraja, a tisztesség
telen verseuv burkolt gyanúsítása is 
elegendő almoz, hogy évtizedes ino- 
osoktalan hírnevű kereskedő cégek 
különböző el nem követett hadsereg 
szállítások körüli visszaélések lesújtó 
vadjavai illetessenek. A lefolytatott 
r . a i o m u  és po.gari vizsgalat, úgyis a 
bíróság, felmentő ítéleteivel vissza
adja becsületét, szabadságát a társa
dalom fáradhatatlanul dolgos műn 
kasainak, újra felemelt fővel fog
lalhatják e \ a nagy küzdelemben

őket megillető helyet, de a megboly
gatott lelki egyensúly helyreállitásá.- 
ról sem a törvény sem a vizsgálat 
nem intézkedhetik. A kassai kin, 
ügyészség május 31 -i végzésével meg
szüntette a vizsgalatot, Veidlich Pál, 
Berzy Sándor, Nagy Miklós, tekin
télyes es küzbecsült miskolci regi 
kereskedők ellen, mert a hosszú 
vizsgálut alatt bebizonyosodott, hogy 
az általuk szállított összes áruk, mi
nőség, arak és meunyiség tekinte
tében teljesen kifogástalanok és leg
jobban megfelelők voltak.

Műit óv április havában egysze
rűen regisztráltuk a hirt és a vizsgálat 
megindításait miudau kommentár 
nólKül közöltük, azon biztos tudat 
reményébeu, hogy lesz rovideseu 
alkalmuuk. a meggyanúsított keres
kedők ügyével, szélesebb mederben, 
örvendütesebb köiülraóuyek, között 
foglalkozni. A vizsgálat nekünk adott 
gázát és mi nem késünk egy piilauatig 
semhozzájáru.ui amegboiygatott leiki 
egyensúly helyre állításához. A nagy- 
kozünseguek és a sajtónak adatott 
meg a magasztos feladat, elégtételt 
szolgáltatni az ártatlanul meghurcol- 
takuak és lesújtani az igazi bűnösö
ket. És amily őszinte meggyőződés
sel és igazságérzettel irtjuk a magyar 
kereskedő világ, betolakodott idegen 
ós bűnös élősdiic, ép oly ürömmel 
üdvözöljük, az ártatlanul meggya
núsított, tisztességbeu megöregedett 
miskolci kereskedő cégek rehabili
tálását.

Gondoskodjunk
lísztszükségletünkről.

Kövessük Munkács vá
ros tanácsának példáját.
Mint ismeretes juuius 1-én bo

csátotta ki a miniszter a legújabb 
lisztreudeletét, amely nagyjábau és 
egészébeu a tavalyi rendszer fenn
tartásából áll. Mikóut tavaly, ugv az 
idén is minden egyén beszerezheti 
havi gabona szükségletét azzal a 
lényeges különbséggel, hogy azt az 
egyénenkénti havi 8 kilógrammról 
10 kilógrammra emelték.

Minden fogyasztó, aki maga nem 
termelő, vagy akinek saját házi és 
gazdasági szükségletét saját termése 
nem fedezi, 191G. október 15 ig a 
polgármester által kiállított vásárlási 
igazolvány alapján búzát, rozsot, kö
lest és árpát minden közvetítő kizá
rásával bármely termelőtől vásárol
hat, de csak a város területén.

Azok tehát, akik azon helyzet
ben lesznek, hogy jövőre előre be
lezh etik  szükségleteiket, ha ezen 

szükséglet a város területén besze
rezhető lesz, amiként az idén, úgy

jövőre is elláthatják magukat liszt
tel. Akik azoubau ezt nem tehetik, 
azok jövőre is a törvényhrtóság ál
lal kiutalandó hatósági lisztben fog
nak részesülni.

llogy ez az állapot mennyire 
lehbtetleu, azt mi újhelyi lakosok 
jól tudjuk, hiszeu nem szükséges 
épen reámutatni mindazokra a napról 
napra ismétlődő, valósággal botrányos 
jelenségekre, amik a hatósági liszt 
kiosztása körül merülnek fel és ame
lyeket lapunkban is már több ízben 
szóvá tettünk.

Igyekezni kell tehát olyan hely
zetet teremteni, mely legalább rész
ben meutesit miuket a „Haditermény “ 
gyámkodása alól.

Munkács város már módot ke
resett ós talált is arra, hogy a lehe
tőleg határain belül már most biz
tosítsa polgárait a szükséges liszt
mennyiség beszerzését illetőleg. A 
város tanácsa ugyanis alig néháuy 
nappal az uj rendelet megjelenése 
után erélyesen kezébe vette a liszt 
ellátási dolgot ós egyik legutóbbi 
közgyűlésen a polgármester be is 
jelentette, hogy elsősorban a város
ban levő nagyobb termelőket fogja 
felkérni, hogy gabonájukat ne adják 
el senkinek, hanem az tartsák meg a 
város közönsége részére.

Hisszük, hogy Ujhely város 
polgármestere sietni fog — munkácsi 
kollégája példáját követve — hasonló 
felhív ást kibocsátani. Es hisszük azt 
is, hogy a helybeli termelők eleget 
teszuek a felhívásban foglaltaknak 
auuál is inkább, mert semmiféle vesz
teség nem éri őket, ha helybeliek
nek adják el terményüket maximá
lis áron.

Természetesen a polgármester
nek nem szabad megállania a felhí
vás kibocsátásánál, hanem erélyesen 
kell őrködnie a felett is, hogy egyes 
termelők nem-e tartogatják készletei
ket csupáu azért, hogy a maximálás
nál mbgasabb árat érjenek el titok
ban. Mert akadhatnak ilyenek is. De 
ezek. ellen a lelketlen kufárok ellen is 
vau fegyver. Pe*eDgére kell őket állí
tani a nyilvánosság előtt, hogy a kö
zönség tarthasson felette majd itólő- 
széket. Az ilyen hiénákat ki kell 
vetni a társadalomból és kerülői kell 
őket, mint a bélpoklosokat.

Ilyen eszközökkel és ilyenfor
mán javíthatunk a helyzetünkön.

Menyasszonyi kelengye
bevásárlásnál ajánljuk

Szegő Sándor
ruhaáruháznak nagy fehérnemű osz- 
tályát. Esőlrangu áruk, olcsó árak.

Lapunk mai száma 2 oldal
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S Z Í N H Á Z .
A czlgányt, Szigligeti Ede örök- 

ssép népszínművét választotta 30 éves 
szinésci működésének jubiláris elő
adásául Kréruer Jeuő. A darab meg
választása miudéuképeii nagyon sze 
renosés volt. A közönség szép számbau 
gyűlt egybe a rég nem látott darab 
előadására és a színészek is ambícióval 
játszották a kiváló sziupadi alkotás 
szerepeit. Az est üunepeltje terme 
szetesen Krémer Jenő, atui örökifjú, 
kiváló koraikuauuk. Az öreg Zsiga 
czigány szerepében elsőrangút produ 
kált. Hozzá vagyunk szokva, hogy 
Kréraertől mindig jó alakításokat 
lássunk, de amit ezen az estéu 
nyújtott, az minden eddigi sikerét 
fölülmúlta. Volt is része bőveu el 
ismerő tapsokban. Meleg, szeretet
teljes ünneplésben volt része L. Zikó 
Ilmának is, aki Rózsi szerepében vett 
búcsút a közönségtől. Valósággal 
megható volt az az ünueplés. amely- 
beu a közönség szeretető ez estéu 
részesítette kedvenc drámai művész
nőjét. Veget alig érő tapsorkáu fo
gadta minden jelenését és előadás 
végén is percekig helyén maradt a 
közönség, hogy még egyueháuyszor 
lámpák elé kényszerítse azt, akinek 
oly sok szép kellemes színházi este 
kedves emlékeit köszöuheti. Szívesen 
tapsoltak Faiussy Istvánnak is, aki 
Gyuri szerepében volt — mint mindig 
— elsőrangú. Nagy sikere voit Ter- 
csányi Vikiuek is és jók vo tak Tóth 
Béla, Kőrucr Rezső és Fenyő 
Aladár is.

Színészeink Nagymihályban Fodor 
Oszkár sziutarsulata ma este fejezi 
be a színházi szezonját „Máguás 
Miska" 10-ik előadásával. Eiutáu 
Nagymihály on fognak tíz előadáson 
át vendégszerepelni. Nagymihalyou 
máris nagy érdek'ődés uyilváuul a 
társulat iránt, ami érthető is, mert Fo
dor Üsskár kivá ó szinészgárdájahoz 
hasonló társulat még ueiu játszott ed
dig Nagy mihályon.

H Í R E K .

—  Halálozás. S z e m e s  Péter 
ügyészségi írnok f. hó lő áu hosszas 
betegeskedőd utau elhunyt. A füg- 
gotleuségi part egyik lelkes, táato- 
rithatatlan harcosat vesztette benne. 
Temetése vasárnap, f. hó 18-áu dél 
után volt nagy részvét mellett.

— Eljegyzés. S a 1 a c s Emil 
eljegyezte T o m o r y  Etukát Csör
gőről.

— Szerkesztőségünkből. György 
Lajos, lzpuuknak tddig is szorgaiiuas 
muukatársa beLő do gozótársaiuk 
sorzba lépett és ezentui eióukebb 
részt fog veuui a szera tsztőség 
adminisztrációs (uuukáiban i-.

— Felhívás a közönséghez. A sá
toraljaújhelyi Rokkatügyi intézet ez 
utón is kéri megyénk közönségét 
arra, hogy az iutéietnél elhelyezett 
rokkautaz resztre hangszereket, 
kouy veket újságokat adoiuauy ozui 
szíveskedjék. Az zdomáuyok a Kok- 
kantügy i intézet -azdasagi hivatala 
címére küldeudók.

Felelős szerkeszti: Landesmann Miksa

Ide ig lenes a lk a lm a z á s t  n y e rh e t 

k e llő  k é p ze ttség g e l b író  fia ta l

e m b e r  a

i Sátoraljaújhelyi Petroleum finoraito r. t. 
> _____ irodájában.

A 44-es bakák nagy diadala.
Budapest, jun. 19.

Az osztrák-magyar vezérkar je len ti:

O ro s z  h a d s z ín té r :
Északi Bukovinában és Keletgaliciá- 

ban nem  volt nevezetesebb esem ény. 
Lopusnétél északkeletre  a z  ellenség nagy  
tú lerővel tám adta á llásainkat. A  bevált 
44-es (kaposvári) gya logezred  kitűnő  
tüzérségi tám ogotás m ellett, tarta lékok  
igénybevétele nélkül, verte vissza a  9 
rajvonal m élységben tám adó  roham oszio- 
pokat. A z  ellenség sú lyos veszteségeket 
szenvedett. Egy ezen  a v idéken éjszaka  
m egkísérelt tám adás is m eghiúsult. Go- 
rochow nál és Lokaczynál erős orosz ellen- 
tám adásokat vertünk vissza.

A  Stochoe felső fo lyásánál tért nyer
tünk.

O la s z  h a d sz ín té r :

Tegnap este az oiaszok a tenger és a Monté 
sei Bussi közti hadállásaink ellen újra igen he
ves tüzelést indítottak. Az ellenségnek egy előtö- 
rési kísérletét Selznél azonnal meghiúsítottuk. A 
doberdői fensik északi szakaszán élénk aknavető 
és kézigránát harcok fejlődtek ki. A Dolomit-harc- 
vonalon az ellenségnek egy éjszakai támadása hiú
sult meg Rufreddónál.

A Brenta és az Astico közti harcvonalon csapa
taink újra az olaszok számos előretöréseit verték 
vissza, a többi közöt egy erős támadást a Monté 
Melettátől északra. A Busi Bollőtöl délre elfoglal
tuk a legközelebbi hegyhátat. Az ellenség 3 ellen- 
támadása meghiúsult, bzekben a harcokban több 
mint 700 olaszt, közte 25 tisztet fogtunk el, 7 gép
fegyvert és egy aknavetőt zsákmányoltunk.

MEGHÍVÓ

az Első Sátoraljaújhelyi Parafiu Finomító 
és Gyertyagyár Részvénytársaságnak

Sátoraljaújhelyben, 1916. junius 29-én 
d. u. 2 órakor a Központi Takarék- 
pénztár helyiségében megtartandó

IV. évi rendes közgyűlésére.
T á r g y s o r o z a t :

1. K özgyű lés i je g y z ő k ö n y v h ite le s itő k  v á la sz tá sa .
2 . Ig a z g a tó sá g  je le n tése .
3. F e lü g y e lő -b iz o ttsá g  je len tése .
4. A  m érleg  m e g á lla p í tá s a ,  az  ig a z g a tó s á g n a k  a 

n y e re sé g  fe lo s z tá s á ra ,  a z  o s z ta lé k  m en n y iség é n e k  és 
k ifizetés ide jén ek  m e g á iia p i tá s á ra  v o n a tk o z ó  in d ítv á n y a , 
az  ig a z g a tó s á g n ak  és a  fe lü g y e lő -b iz o tts á g n a k  a d a n d ó  
fe lm e n tv é n y  feletti h a tá ro z a th o z a ta l .

5. E se tleg es  s z a b á ly sz e rű e n  b e n y ú jto tt in d ítv á n y o k  
tá rg y a lá sa .

Az igazgatóság.

az igazgatósági és felügyelő-bizottsági jelentés valamint 
az évi zárszámadás 8 nappal a közgyűlés előtt, a Központi 
Takarékpénztár és Gyertyagyár helyiségében kifüggesztetik.

Az alapszabályok 11. §-a szetint a közgyűlésen csak azon 
részvényes vehet részt, ki a közgyűlés megtartása előtt 3 
nappal saját nevére irt részvényt tett le a Központi Takarék
pénztárnál.
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