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Most pedig tessék gyanúsítani 
és rágalmazni tovább. Tessék ha
zudni felbérelt újságok szennyes 
hasábjain, hogy a függetlenségi 
párt felkinálkozott s kész volt az 
önálló bankot feláldozni a hata
lomért. Tessék tovább dobálni a 
sarat a becsületes, önzetlen em-' 
berekre, akiket nem tudott elvük
höz és nemzetükhöz való hűsé
gűktől eltántorítani a felkínált ha-! 
talom megvesztegető csillogása/ 
3 isteníteni azokat, akik elvet, prog- 
rammot, nemzeti jogot lelkiisme
retlen cinizmussal, habozás nélkül 
dobnak félre, csak hogy a hata
lom egyéni előnyeit elnyerhessék 
s élvezhessék.

Lehet továbbra is hazugság a 
vezércikkben, a tudósításban, de 
annyi lelkiismeret lesz talán a 
megfizetett újságokban is, hogy 
hiven és ferdités nélkül közük a 
függetlenségi párnak azt a me
morandumát, amit Justli Gyula a 
képviselőházban felolvasott,

S aki józan elméjű ember azt 
elolvassa, annak beszelhet s fer
díthet aztán akárhogy a vezér-1 
cikk és a tudósítás, ebből a me
morandumból látni fogja, hogy itt ! 
nem lelketlen s mindenre vállal
kozó stréberek szaladtak a nekik 
csalárdul mutogatott hatalom után 
hanem becsületes hazafiak igye- j 
kezfek a nemzet jogainak feláldo
zása nélkül kiegyenlíteni a nem
zet s a korona közt felidézett el
lentéteket s megvetni egy elő
nyös, békés jövő fejlődés alapjait. 
Erezték feladatuk komolyságát, 
érezték a rájuk nehezedő felelős
ség súlyát s azér elmentek az en
gedékenységben a legvégső hatá
rig, ameddig a becsületnek, a 
nemzet jogainak s érdekeinek fel
áldozása nélkül elmehettek, de ezt 
a határt még a hatalom csábitó 
varázsa se tudta átlépetni velük. | 
Elveikből, törekvéseikből nem en
gedtek a trón lépcsőjén sem, az 
ország boldogulásának, egészsé
ges fejlődésének egyedüli lehető
ségét, a gazdasági önállóságot 
nem adták lel azért, hogy a kor
mányhatalom igéretföldjére bejut
hassanak.

1 la a nemzet méltóan viselte 
volna magát ahhoz a férfias erő-' 
hoz, ahhoz az álhatatossághoz, 
amit az ő érdekében a íügget-1

lenségi párt kifejteit akkor ma 
már ennek a nemzeti törekvésnek 
a diadaláról lehetne beszámolni. 
l)e gyenge, kishitű, ingatag volt 
a nemzet, megtántorodott, elká
bult s mikor egy kis kitartással, 
egy kis szilárdsággal játszva ér
hette volna el leglőbb törekvé
seinek diadalát, behódolt a csá
szári ügynek, letette az 1905-ben 
felemelt harci fegyvert s magára 
vette újra önként a 40 éven át 
vonszolt igát. Talán érthető is 
némileg ez a rettenetes megté- 
velyedés. Nem csak a Khuen 
ötven milliója zavarta meg a 
nemzet lelket. Még jobban meg
zavarta az értelmiség egy részé
nek tisztánlátását a rágalmaknak, 
ferdítéseknek, hazugságoknak az 
a piszkos özöne, amelylyel a 
knrmány megfizetett snjtófalkája 
a függetlenségi pártot elárasz
totta.

Ezeknek a lapoknak az olvasói 
— s nemkülömben Tisza István 
roszhiszemü kortésbeszédeinek hall
gatói — szerencsevadász kalan
dorok csoportját látták a füg
getlenségi pártban, akik lihegve 
szaladtak a Lukács által nekik 
ígért hatalom káprázata után, 
ezért fordították lel önző érvé
nyesülési célzattal a parlamenti 
helyzetet, ezért használták fel 
tisztán kormányra jutásuk érde
kében az önálló bank jelszavát s 
erről is készek voltak a hata
lomért lemondani, mikor pedig 
már mindenről lemondtak, hogy 
a hatalmat megkaphassák, akkor 
kidobták okét Lőcsből.

így festették lt*. a függetlenségi 
pártot a pénzért irt újságcikkek 
s a perlid kortesbeszedek. S 
tényleg sikerült ezeknek a hazug
ságoknak a közvélemény egy ré
szét megtéveszteniük. Most már 
felnyílhat a szeme ennek a köz
véleménynek is, Láthatja, hogy 
megcsalták, megtévesztették, fél
revezették a függetlenségi part 
felől, S láthatja, hogy a legjobb 
híveit, jogainak s érdekeinek leg
önzetlenebb védelmezőit hagyta 
cserben a nemzet, mikor a füg
getlenségi párt ellen többséget 
adott azoknak, akik immár a 
nemzetnek tett Ígéreteik, a fel
iratban vállalt programmjuk utolsó 
foszlányát, a készfizetés követe
lését k  mohó sietséggel dobják

a szemétdombra, csakhogy a 
gazdasági önállóság megfojtása 
révén elnyert korrupt hatalmukat 
megtarthassák.

Keservesen fog megszenvedni 
a magyar nemzet ezért a botlá
sáért. Nemcsak a gazdasági kö
zösség sorvasztó bilincseiben kell 
tovább vergődnie, de fizetnie is 
kell most olyan roppant hadisar
cot, amilyet kevés ellenség köve
telt még legyőzött ellenfelétől. 
Csak úgy vagdalják már a fejé
hez a százmilliós hadikövetelése
ket s ha volna élettelen dolgok
ban érzés, talán még ez a sze
rencsétlen magyar föld is ineg- 
borzongana azoktól az irtózatos 
összegektől, amiket a nemzet 
megtántorodásának büntetéséül be
lőle akar kizsarolni az elbizako
dott osztrák hatalom.

Ebben a ránk szakadt rettentő 
anyagi és erkölcsi romlásban fé
nyes ragyogással emelkedik most 
ki a függetlenségi párt önzetlen 
s kitartó ragaszkodása elveihez. 
A magyar országgyűlések törté
nél esek van sok szcgyenletes. 
sok szomorú részlete. A mostani 
szörnyű parlamenti sülyedésnek 
is akad párja a inukban. Hiszen 
volt már olyan országgyűlési több
ség is, amely hazaárulönak mondta 
ki Rákóczi Ferencet. De ha van
nak fényes emlékei is alkotmá
nyos múltúnknak, a legfényeseb
bek között lesz füljegyezve min
dig — hiaba igyekszik most az 
irigység s a rosszakarat elhomá
lyosítani — hogy az erkölcsi ha
nyatlás egyik s omoru korszaká
ban a magyar parlament legna
gyobb pártja visszautasította a 
felkínált kormányhatalmat s bele
ment inkább, mint ellenzék, egy 
egyenlőtlen fegyverekkel vívott 
kilátástalan választási harcba, mert 
nem volt hajlandó a hatalomért 
elveit s a nemzet jogait és ér
dekeit lelá'dozm.

Ez az immár letagadhatatlan 
történelmi tény egyre nagyobb 
erkölcsi fénnyel fog világítani a 
közeljövő politikai küzdelmeiben. 
A függetlenségi párt elbukott a 
korrupt választási harcban, de 
megmentette a jövőt, megmen
tette a nemzet jobbjainak az el
vekbe s becsületbe vetett hitét 
s felséges példájával szerzett a 
nemzet számára olyan erkölcsi 
tőkét, amely nem is olyan so
kára bőven és áldásosán fog gyű 
mölcsüzni.

S ha majd akad ennek a zül
lött erkölcsű kornak Tacitusa s 
az megírja a függetlenségi párt
nak az általános politikai pos- 
ványból kiemelkedő nemes maga
tartását : jellemezni fogja, mint a

fény után az árnyat, Khuenék s 
Tiszáék sötétben bujkáló mun
kásságát is. Meg fogja Írni, hogy 
mig a függetlenségi párt becsü
letes nyíltsággal vívta nehéz küz
delmét a nemzeti jogokért s az 
alkotmány érvényesüléséért, hátul 
már lesben állottak azok, akiknek 
•gész exisztenciájuk a bécsi aka
rat szolgálata s akik a kormány- 
hatalom elvesztése után a maguk 
erejéből egyetlen mandátumot se 
tudtak nyerni a nemzettől. Ez a 
sötétben ólálkodó, hatalomra éhes 
csoport a küzdők háta mögül biz
tatta Bécset: ne engedj ka ma
gyaroknak, ne ismerd el a nem
zet jogait! Itt vagyunk mi, a te 
feltétlen szolgáid. Adj nekünk 
pénzt és hatalmat s mi elfojtjuk 
minden törekvését, feladjuk min
den jogát a nemzetnek, neked 
pedig pontosan szállítunk mindent 
mit csak kívánsz.

S hatalomra jutottak. Többsé
get szereztek. Ok, akiktől 1906- 
ban, tiszta választáson, undorral 
lordult el a nemzet s egyetlen 
mandátumot sem adott nekik. A 
bécsi hatalom kitartottjai, a nem
zet gyengeségéből, szolgaságából, 
gyalazatából élősködő, a nemzet 
jogainak eladása árán hatalmat 
vásárló desperádó csoport.

S akkor ők hencegtek, ők es
tek neki rágalmakkal, perfid gya
núsításokkal a függetlenségi párt
nak. A készfizetési programm ci
nikus elárulói merték meg.ádolni 
a függetlenségi pártot, hogy a 
hataloméit felkínálta elveit!

Most már tisztán láthat a nem
zet. S tisztán fog látni a történe
lem, amelynek ítéletét emelt fővel 
nyugodtan, büszkén várhatja a 
függetlenségi párt.

Ebben a züllött erkölcsű, rom 
lőtt korszakban, amelyre már már 
egészen ráillik Jugurtha szava: 
Romáé omnia venaha, — Rómá
ban minden eladó, — volt egy 
párt, a melynek elve, programmja 
nem volt eladó a legnagyobb 
árért, a kormányhatalom birto
káért. S ez a függetlenségi párt 
volt.

Elbukott. De a nemzeti jogok 
elszánt védelmében elbukni na
gyobb dicsőség, mint minden nem
zeti törekvés elárulása által ha
talomra jutni. Elbukott, de élni 
fog s vezetője lesz a nemzet 
jobbjainak, harcosa lesz a nem
zet szebb jövőjének akkor is, mi
kor csak sötét emlék lesz már a 
Khuewok és Tiszák minden jog
ról lemondó, minden terhet vál
laló gyáva opportunizmusa.

L a p u n k  m a i  n z á i n a  A  o ld a l ,



11. szám (2) F E L S Ő M A G Y A R O R S Z Á G I  H I R L  \  P Szerda február

Gyűlések napja. I (Op. 10.) — 3. Hévy G .: Két tréfás 
férfikar, a) Téli nóta. (Gárdonyi köl- 

_ . a töményére.) b) A vig vadászok. ( \  e-
Egyesületi elet Sátor-; res F költeményére.) — 4. Beriot : 
aljaujhelyen. | IX. Hegedűverseny. Előadja : Kiss

István. Zongorán kiséri: Jákó De- 
: Énekli az ifjú

sági énekkar. — 6. Kovács I).: Yir 
radatkor. (Zenekar.) — T. Kovács., . . . “ rudatkor. ( /  nekur.) — ». Kovács

Mvu.. J  „í,,«Ulok kla.-zikus mo-
ulluráliá egyesületünk, továbbá ; j.jrba|1' (Zellt.t »'r ) H-I^pödij : tanok-

nak 1 korona, nem tagoknak 2 Kor.

V I H A R
az ipartestületben

IZGALMAS
KÖZGYŰLÉS.

A legutóbbi vasárnap a Szabadj .  _  N - (lalok 
Lyceumonl -2balrendezobizottsagon 1 
k ezek között u nagysikerűnek ig 
kuző
két kulturális egy
az ipartestület is gyűlést tartolt.
Ezekről az egyesületi gyűlésekről 
itt adjuk a tudósítást :

A társadalomvédelmi 
egyesület.

A legnemesebb humanizmus szol
gálatában álló Társadalomvédelmi 
Egyesület Eiserth István kir. fő
ügyészhelyettes öldöklésével tartotta 
meg ezidei népies közgyűlését. Az 
elnök részletes jelentésének tudorná 
sui vétele után megejtetett a tiszt- 
újítás és az egyesület élere újból 
azok kerültek, amk a mu.tban annyi 
eredményuyel vezették az »gyesület 
ügyeit. Kincsesy Péter pénztárunk 
előterjesztette a múlt évi zárszáma
dást és az ezidei költségvetést, Mé 
lyeket jóváhagyólag vett tudomá.-ul 
a közgyűlés. IS befejezésül Mecsner 
Gyula főispán az egyesület new’bti 
köszönetét mondott Eisert István el 
nőknek azért a faradtiatatlun, neme; 
buzgóságu műnk ért, melyet uí 
egyesület ólén fejt ki.

A Kazinczy-kör.
A Kazinczy-kör választmányában 

Mecsner Gyula elnökölt, aki eio.-zör 
is dr. Kontz Endrét, a Kör eltávo
zott főjegyző-titkárát búcsúztatta el.
Indítványára a választmány dr. Sse- 
herényi Gyulát bizta meg azzal, hogy 
addig, uiuig ez állást u közgyühs 
betölti, a titkári teendőket las.-a el.

Majd dr. Homyay Béla ügyvezető- 
igazgató) jelentette be azt a sajná
latos incidenst, mely a tervbe vett 
sárospataki és nagyluihaiyi estélyek 
kapcsai! adódott elő. Mindkét he- 
lyeu Ispánéitts Sándor fővárosi ta
nárnak Kellett volna előadást tartania, 
lspanovits azonban — anélkül, hogy 
legalább az utolsó órában értesítette 
volua erről a kór vezetőséget — 
otthon maradt. A választmány meg
állapította, hogy az incidensből ki
folyólag a kürt semmi felelőség setu 
terheli.

Ugyancsak Homyay dr. jelentette 
be, hogy összeköttetésbe lépett a 
kassai és ungvári kulturális egyesü
letekkel s sikerült megállapodnia 
abban, hogy úgy a kassaiak, miül 
az ungvaiiak többen részt vegyenek 
a kör egy-egy estélyón. Az első 
il , 6 i est február 11-én fog megtar 
látni és az ungváriak közül tierzt- 
vicey István, Deák Gyula és Vidor 
Marci szerepeinek majd azon. A 
kassai Vasúti és Hajózási K uh i- 
9 s ÍT 6 8  készséggel valla.ta magára, 
uogy a kör valamelyik estélyen — 
kikuidendó vezető emberei utján — 
részt vegyen.

A további tanácskozások során el
határozta a választmány, hogy a 
körben vaió vendégszereplésre' föl 
fogja kérni Varadi Antalt, az orszá 
go-* nevű poétát. Ősszel egy nagyobb 
arányú svneestéijt fog rendi zni a 
kör, melyen való szereplésre többek 
közt Sebők iSari operaénekesnőt és 
Kzmlossy Emma színművésznőt is 
föl fogja kérni a választmány.

A legközelebbi szombaton es va
sárnap rendezendő estélyek részletes 
műsora a következő :

Hérics Sándor ipartestületi elnök 
és Zöldi Nándor titkár ma délelőtt 
l i kőr  nyújtották át Dokus Gyula 
alispánnak memorandum forraáj íban 
a közgyűlés határozatát. Lázas iz
galommal várják most mindenütt a 
minisztérium döntését, hogy vájjon 
lábra állítja-e, amint ez körülbelül 
kötelessége is, az ipartestületet, vagy 
pedig ragaszkodik rideg álláspont
jához.

jjék ésen e l in té z e t t
sa jtó p ö r .

Szombatén 11-én i u 6 órako r:
Btrstviczy István: Irodalmi tanul
mány. — Dtak Ujula: Wiciinandv 
O jöiö ís  kóitóhztU'. — Vidor Marci 
S«.jnap»rti hangú átok. (Küluuióny 
soroiat.) Belépti díj niuc-.

V asárnap 12-én ö u. 6 órakor
szimfonikus estélv a vármegyeháza 
nagytermében, Közreműködők- a 
sárospataki áll. tanítóképző ifjU*ági 
ének-és zenekara Kmacs Dezső* z»-m- 
tanár, karnagy vezetésévi I. 1 Hay din
J.: G-Dur szimfónia első tétele. — 
ti. lt« itiecke: Tánc a liársfa uiatt.

jo-

Nem emelik a tagdíjakat.
Segítsen a kormány !

Az újhelyi ipartestüiet szomorú 
vá sága, un yet az előző vezetőség 
gazdálkodása hozott leire, a legkri
tikusabb pontra jutott. Rövid idő 
alatt be kell következnie a döntet
nek, mely luost már kizárólag a mi
nisztériumon áll. .Az ipartestület a 
maga részéről legutóbbi, vasárnapi 
közgyűlésén a kockát elvetette.

A válság iitköző pontja tudvale
vőleg az, hogy miből fedezzek a 
székház feiitartasaból folyó deficitet. 
A kereskedelemügy i miniszter, aki
hez az iparosok segítségért fordul
tak magukra az ipartestületi tagokra 
akarja hantani ezt a terhet. Ezzel 
szemben az iparosok azt mondjak, 
hogy Ők nem hajlandók néhány 
emuernek, — a régi vezetőségnek, 
— könnyeliuüségeert va ameuyien 
>zen\edni s magukra sir nos terheket 
va'ialtn.

A va.-árnapi izgalmas közgyűlés 
óriási többséggel szankcionálta ezt az 
á láspontot, amely különben aiuiai 
is indokoltabb, mivei azt, hogy az 
iparteslüietnei elkövetett visszaélé
sek nagy része megtörténhetett, épen 
a kormány közegéin k. Mecsner Gy ula 
főispánnak az a könnye.müsége 
okozta, amellyel az öngyilkossá leli, 
volt ipartestületi titkán már kidet ült 
sikkasztások m ;r á lásaban .még 
ideig megtartotta.

A vasárnapi közgyűlésen mint g, 
350 tag jelent meg s igy az 

Kt'.uroZdikepes voit. Az ü.és meg
nyitása után IZérus bandor einÜK 

eydagoa szavakban i-m-rutto a 
yz«*ut s a miniszur ál.aspontjai 
A  i Kiterjesztette a vezetősegabl éli 

indítványát, hogy a tagdíjakat, bar 
mi ven súlyos es indokoiatla.i terhet 
ó is ez az iparosokra, m *gis a vi- 
zonyok nyomasztó kény szerűség* - 

meljék fel a duplájára, 
a szavuknó , bai fiiricz 

Sándor kijelentette, hogy maga az
nökseg is igazAagta.an, szomorú 

dolognak tartja ezt az ujabü meg
terhelt* tést, mégis elementáris erővel 
tort k i a tagokból as elkeseredes.

— 1-Jall! Aem f i  se tinik masok bű
néért! f  izessenek, akik a deficitet elő- 
idestek\ Büntető följelentést kell tenni! 
síi). -il». — zugiak mindenfelől ut . -  
re ni be n, úgy hogy hosszú percekbe 
került, amíg a csendet némi.eg helyre 
lehetett ubitani. Konkrét felszóla
lás nem történt, azért, mert hisz 
is mindenki ut elnöki indítvány 
harsogott.

Az elnök ekkor névszerinti szava
lást indítványozott. Ezt újabb fiiisi 
ketitő larraa követte, melynek le- 
Csi lapu távul az elnök csupán egy
szerű szavazást rendelt el. Ekkor 
kiürült,  hogy a tagdíjak felemelésé 
mellett csupán egy elenyésző kisebbség 
van. mintegy y ember, inig az ötven- 
ssetes többség semmi u,abb á dozalba 
nem hajlandói belemenni.

A határozatot ilyen értelemben 
mondottuk tehát ki a ezzel a köz
gyűlés véget ért.

300-

ilél lógva 
Ezeknél

1 t>Ky
i ellen

Dr Qrosz Dezső 
contra

£ánczi yílaöár
A legutóbbi elkeseredett válasz 

táz>i harcok utóhangjai közül való 
volt az a hírlapi polémia, amelynek 
résztvevői tegnapelőtt a .-á'.oraljauj- 
h-.-.yi Királyi törvényszék elé a.lotlaK, 
hogy a bíróság itéiete döntsön iga
zuk felett.

l)r. IIrósz Dezső a múlt év aug. 
27-i‘u „Ne tovább" címen vezércik
kei irt a „Zemplénébe s cikkeben 
erős kriuka tárgyává tette dr. Busa 
Bainá.jak különösen a választások 
után tanúsított magatartását. Erre 
Lánesi Aladár, lapunk akkori szer

etője, szerkesztői üzenetet tett 
közzé a »Felsőmagyai országi llir- 
iap«-bau, amely üzenet nem nevezte 
meg ugyan a személyt, de nyilván 
dr. Grosz Dezsőt aposztrofálta, mond
ván a többiek közűit, hogy, „az, aki 
masok becsületének árán akart egy 
mar kitűzött párbaj alól szabadulni, 
az ne bíráskodjék."

E szerkesztői üzenet miatt Grosz 
dr. nyomtatvány utján elkövetett 
becsinetsértesert panaszolta Lauczil 
s ebben az ügy ben ítélkezni ült össze 
hétfőn az újhelyi kir. törvényszék 
bünlelőlauácsa.

A targyaiuson l e  re nest Sándor el
nöké, t, akinek a bírói székből tett 
tárgyilagos, meggyőző erejű felhívása 
nagy hun hozzájárult ahhoz, hogy az 
altért sikerint békés utón elintézni. 
A tanács tagjai dr. Nagy Béla s Fejes 
Ernő voltak. A jegyzői tisztet dr. 
Gömory Vilmos latta el. A védelem 
k< pvis- létében dr. BettelJieim Jakab 
jelent meg, a vádat meg, mint lő- 
magan vádló dr. 6foss Dezső térj ész
lelté elő. Tanukul dr. Csizy Béla, 
Widder Gyula, dr. Búza Barna. dr. 
Beírnia Dezső, dr. Adriány i B ia, 
dr. K ith József és Landesmaiin 
Miksa voltak beidézve.

A tárgyalás elején az elnök felöl 
vas latta úgy Grosz Dezső dr. cikkét 
miut az inkrimiuáit szerkesztői üze
netet, mélyért Lauczi az elnök kór 
d' S'-re a felelősséget elvállalta. Ez
után a következő nyilatkozatok tör
téntek.

Ferencsi Sándor elnök : Intelligens, 
un « I l i b e n  k i ői lévén szó, kívánatos 
volna az ügyet békésén intézi,i ei s 
ezt annál inkább lehetőnek tartom, 
mert úgy latom, hogy itt nem szemé
lyeknek .gynas elleni harcáról, hanem 

politikai elkeseredettség ki. 
toroséról van szó. Úgy a lömagán- 
vádló), mint a vádion cikke ebből a 
politikai szenvedélyből fakadt, amely 
ina már hihetőleg enyhült. Felkérem 
először is a főmagán vádlót, nyilat 
Kozzék, hajlandó-e az ügy b '-kt-s el
intézésébe belemenni.

Dr. 6foss Dezső: A közélet telén 
szereplőknek eleve szátnoluiok kell 
a kritikává1, mely lehet esetleg el 
ítélő, de kell, hogy objektiv legyen. 
Minden olyan kritika azonban, amelv 
személybe gázol, jogosulatlan 
ezért, mikor szóló ilyennel találko
zott ‘ ' 
a ma
ezt keresi s Uera hosszuáilás a célja; 
»*p azért, lia a vád olt a bíróság előtt 
alaptalannak jelenti ki, amit megirt 
s ugyanolyan nyilvánossággal, mint 

a sértés történt, szólót 
megnőve ti, az esetben a békés meg.

............j  ' >moi unaiKO-
t, kénytelen voit idejönni, hogy 
uaga igazat keresse. Ezt és csakis

amilyen előtt 
megnöveli, az 
oldástól nem zárkózik el.

Dr. Bet telhetni Jakab : Az a vihar, 
amely u mu!t évben az országon vé
gig tömböd s az embert embertár
sával, a gyermeket anyjával állította 
szembe, ma már elcsendesedett s a 
felkorbácsolt tenger a maga med
rébe visszatért Ennek a .viharnak 
volt egyik hullámverése Lánczi Ala
dár cikke s most hogy a szélcsend 
beállt, nem kételkedem benne, hogy 
védettem mélységesen sajnálja a fo- 
magánvádló megsértését s kész nyíl
tan és ünnepélyesen bocsánatot 
kérni ezért.

E felszólalások után az elnök a 
vádlott nyilatkozatának megszövege
zésére felfüggesztette az ülést.

Az újból megnyitott tárgyaláson 
Lánczi Aladár szóval is megtette 
ünnepélyes nyilatkozatát s kötilezte 
raagat, hogy a helyi lapokban a kö
vetkező sorokat teszi közzé :

Kijelentem, hogy a Felsőinagyar- 
orszagi Hírlap 1D10. évi augusztus 
31-én megjelent 0(J számában „Fis
kális" cimü szerkesztői üzenetbeu 
foglaltakkal dr. Grosz Dezső sauj- 
helyi ügyvéd ur egyéni becsüle
tet sérteni nem akartam, az ott 
foglaltaknak dr. Grosz Dezsőre 
vonatkoztatását alaptalannak je 
lentem ki a mennyiben az által 
magát becsü.etében sértve érezte, 
azt nagyon sajnálom s a miként a 
biró'ág előtt megtettem, úgy ez
úttal a nagy nyilvánosság előtt is, 
ünnepélyesen bocsánatot kérek 
tőle.
A törvényszék ezek után az el

járást megszüntette s a tárgyalás 
Ferencsi elnök szavaival ért vóget, 
melyekkel ismételten megelégedésé 
nek adott kifejezést az ügy ilyetén 
befejezése felelt.

A u tób u sz
Sátoraljaújhelyen. 

Kgylépésa nagyvárosfelé
Windischgratz herceg terve.

Nagy érdekű terv megvalósításán 
dolgozik most egy zempléntuegyei 
vállalkozó csoport, oly terv kérész
iül vitelén, amely ha megvalósulna, 
egy csapással fellendítené Sátoralja- 

lujhe.y nagyvárosias haiadásat s nem- 
CsdÁ a város belterületen való köz
lekedést javítaná meg, d» nagy je
lentőséggel bírna a közeli községek
nél \a!o összeköttetésünkre is.

A csoport élén Windisc/tgraetz her
ceg áil s ez a körülmény már ma
gúban véve is igen komoly színeze
tet ad a dologi,ak ; hiszen köztudo- 
tuasu, hogy a vállalkozó szellemű 
nagyur gazdaságúban már mennyi 
jó bevált modern közgazdasági újí
tást létesítettek. Ez a legújabb terv 
azonban nem a herceg magángaz
daságára vonatkozik, hanem a köz
nek vau hivatva megbecsülhetetlen 
'Zolgalatokut tenni.

Arról van szó, hogy a vállalkozók 
nagy automobil garaget létesítenek 
Ujhulyeu s az itt raktáron levő 
automobilokkal egyszersmind le is 
bonyolítják, — lehetőleg olcsó ára
kon — Ijhelyuek helyi közlekedési 
forgalmát, úgyszintén a kiránduló 
Helyekkel s a közeli községtkkel 
való közlekedését.

A vállalat a legmodernebb szel- 
!■ niben lóg dolgozni s minden irány
ban a közönség rendelkezésére áll. 
Kiküicsünzi a raktáron álló auto
mobilokat egyes társaságoknak úgy 
hosszabb kirándulásokra, mint rüvi- 
debb, akár csupán egy órás utakra 
i*. Nagy jelentősége azonban főként 
frbban all, hogy omnibusz járatokat, 
autóbuszokat is fo g  fenntartani, ame
lyek meghatározott menetrend sze
rint, sürü egymásutánban olcsó pén- 
z rt viszik el az embert a város
szélső pontjaira, 
olyan községbe

esetleg egyik-másik 
is, amellyel na-
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H* az érdekes terv valóban meg
valósul, amire pedig, értesülésünk 
szerint, alapos a remény, akkor már 
a nyáron szerencsénk lesz az autó
buszok sürü pöfügéséhes és tof-tof 
kiállásaihoz. Kétségtelen, hogy e 
hangokat, melyek a nagyvárosias 
haladás utján tett nevezetes lépé
sünket jeleznék, örömmel hallaná 
mindenki.

Y Hiányoséit
garázdálkodnak.

Könnyű nekik, mert 
Krisztus — az elnökük.

Sötétség az egész vonalon.
Ha akad majd egy elszánt krónikás, 

aki magára vállalja Herkules tizenhar
madik munkáját s neki fog, hogy éjt- 
napot összetevő bokrétába szedje és 
megírja Sátoraljaújhely összes bot
rányait, ez az ember kétségtelenül 
könyvének egyik legszebb és leg
nagyobb fejezetét szentelheti a vil
lanyos társu'at működésének. Ennek 
as egy fejezetnek alapos tuegirása 
nyilván felérne egy-egy magyar 
akadémikus összes kompil.ítori tevé
kenységével.

Nekünk, mint a nyilvánosság el
lenőrző közegének, tulajdonkeppen 
egyetlen héten sem volna szabad 
abahagynuuk villanyosék újabb és 
újabb mesterkedéseinek ostorosadat. 
Ha csak egy parányi eredményét 
látnék felszólalásainknak, ha csak 
egy szekrényi jóindulatot fedezhet
nénk fel az illetékes köröknél a pa
naszok orvoslására, valóban nem is 
haboznánk ebbeli kötelességünket 
teljesíteni. Erről azonban szó sem 
lehet. A város hivatalos fejei min
den feljajdulásra azt felelik :

— Jaj, a villáin osok ? Azok bi
zony nehéz gyerekek,  — de hát 
Krisztus a barátjuk. Mit Csináljunk? 
íSirni segíthetünk.

Ily körülmények között mi lemon
dottunk arról, hogy minden kisebb 
villanyos botrányt, — ha az normá 
lis viszonyok között elé.; súlyos is 
volna, — állandóan számon tartsunk 
Csupán a nagyobb, a feltűnőbb,  a 
meglepőbbjük ikrői adunk koronként* 
számol, anélkül, hogy azok iu gtor- 
lásához a legcsekélyebb reményi 
is füznők.

A jeles társulat legújabban azt 
hozta divatba, hogy az utcádat egy 
általán nem viiagitja. Szerződésében 
az áll, hogy holdtöltekor n«iu kel! 
világítania, minden más időben igen. 
De mit neki a szerződés? Hát törő
dött valaki eddig is a szerződés be 
tartásával? Villanyosék egyszerűen 
nem világítanak, aminthogy kedden 
éjjel is, amikor holdvilág egyáltalán 
nem vö t és pedig naptárilag sem, 
teljes sötétségbe merült el a város, 
amelyen pedig ezen az éjszakán, 
valóságos szél-i-shóvihar szántott Ke- 
resztül.

Mindenki tudja, hogy a városi ta
nács a villanyos-kérdésekben miért 
ragaszkodik oly rendületlenül a leg
keresztényibb és legszebb polgári 
erényhez : a kifogyhatatlan türelem
hez. Azért, mert viiianyosék elnöke, 
minden közéleti erkölcs tés minden 
összeférhetetlenség megcsúfolására : 
Meezner Gyula főispán ő iu dósága. 
Hazánkban ugyanis többek közölt 
az is lehetséges, hogy a várossal 
szerződéses viszonyban álló társulat 
elnöke a város felett felügyeleti jo
got gyakorló főispáu legyen. Ilyen
formán, ha nem is tiszteletreméltó, 
de némileg érthető a városi tanács 
birka-türelme, amellyel a főispán el
nöklése alatt társulatot még csak 
gondolatban sem meri megbántani.

Nem is akarjuk valami vészes 
megtorlásra szólítani fel a ueraes 
tanácsot. Csak arra kérjük, próbálja 
talán barátságos utón, valami alá
zatos instanciával, esetleg a főispán

hoz menesztendő hódoló küldöttség
gel, vagy nem bánjuk, akármilyen 
módon mégis valami keveset eny
híteni villanyosoknak hozzánk való 
szigorán. Végre: a villanyosok keb
lében is csak szív dobog s ha a vá
rosi tanács összeszedi minden ked
vességét, talán mégis csak meg
tudja lágyítani annyira ezt a szivet, 
hogy legalább a csillagtalan, viharos 
éjszakákon meggy ujtsanak 8—10 
lámpát a város területén.

H 1 R E K.

Ujjé! griinöolni oly nagyszerű . . .
A hordár, a pincér.
Az ügyvéd, u sintér 
Mind pompás finánczseni, 
bankot mind alakit,
Tud nyúzni, hu van kit,
Kgy millió mit n e k i!

Yagyonod két garas.
De bankot, hogy adhass,
Azért van jó kis őszed:
Jegyzői húsz részvénykén 
Adsz előlegecskőt :
Kgy váltót és a „neved* . . —

Nincsen pénz, van hitel.
Nincs mivol, — nincs kivel.
De „gründolni*. az a fő;
Nincsen pénz, felveszik.
Ű rlapra csak telik 
S ez csak rongyos pár pengő !

Később majd to bírálsz,
Könyvelőt dirigálsz 
S passzióból intrikálsz,
A hasznot to veszed..
Dohánykál to szeded,
Kgyszóvul: vígan pipálsz.
U jjé! grUudolni oly nagyszerű,
Ujjé ! grűndolni oly jó
Direktor és vici ujjé! lesz elég
De a »Dalosz“. uz bizony nagyobb lesz még
Ujjé ! u grűndolás nagyszerű,
t 'jjé  ! a grűndolás jó ;
A zsebéből üt kroncsit vígan kivág.
Ujjé ! kész a részvénytársaság.

— nikás.

— Előléptetések A pénzügy minis- 
t* r Niekel Kelemen gálszécsi, Rimái 
Zsigmond homonnai adóhiva aiip-nz- 
tarnokokat a VIII. fizetés osztályba, 
Tóth Lajos nagymihályi adóhivatali 
ellenőrt a IX. fiz. osztályba, Fazekas 
Sándor sátoraljaujh :lyi adóhivatal 
tisztet a X. fiz. osztályba léptette 
elő, — Revesz Mór varannói »dóhi
vatali ‘ellenőrt az edelenyi adóhiva
talba pénstárnokká, Leskoi'ics András 
adóhivatali segédet pedig a varan
nói adóhivatalnál ellenőrré nevezte
ki.

— Uj jogtudorok. íté li  J nő és 
Grünxvald Hugó sátoraljaújhelyi ügy
védjelölteket szombaton a kolozsvári 
tudoináiiy-egy etemen jogtudorokká 
avatták.

— Uj orvos. S z é k e l y  Imre szi
gorló orvost — dr. Székely Albert 
ügyvéd testvéröcsét — szombaton a 
budapesti tudományegyetemen or- 
vohdoktorrá avatták.

Gyász. Mádról Írják nekünk, 
hogy Th reky Gvu a földbirtokos neje, 
született báró Uyorffy Róza e hó 
4-én ott meghan. Az elhunytat 
szivjésága és jótékonysága miatt 
általános szeretet és tisztelet vette 
körül és igy halála széles körben 
okoz mély szomorúságot. A részvét 
az elhunyt csaladja iránt megye- 
S7.erte impozánsan nyilvánul meg. 
Temet se e hó 7-én folyt le nagy 
részvét mellett.

Pelejtőn özv. Boronkay Lászlóné 
szül. Péterfy Emília vármegyeszerte 
köztiszteletben álló utiasszony hunyt 
el. A megboldogultban ifj. Boronkay 
László árvaszéki ülnök anyját gyű 
szolja.

Tragikus halállal hunyt el Sátor 
aljaujhelyen Bolgari András tekinté
lyes mészáros mester, Te ,nap ked
den este még vidáman járt-kelt a 
cukrá.-zdábau s alighogy hazatért,

este fél 11 óra tájban szivszélhudés 
érte és azonnal megölte. A tragikus 
eset mindenfelé mély részvétet kel
tett.

— A Szabad Lyceumból. Vasárnap,
febr. ü-én Kertes. Odón polg. isk. 
igazgat) tartott előadást Arany 
Jánosról. Érdekesen ismertette a 
nagy költő életét, ifjúkori küzdel- 
dehueit, hányattatásait, fejlődését, 
költészetét, mely a népiesnek és 
művészinek tökéletes egybeforra- 
dása. Megismertette a közönséget 
nagy müvének, a Toldi-trilógiának 
tartalmával, továbbá gyönyörű bal
ladáinak, — Arany tudvalevőleg a 
ballada Shakespereje -  legszebbjei
vel. Emelték az előadás hatását a 
szebbuél-szebb vetített képek, me
lyek közt látható volt Arany nagy
nevű barátjának és költő-társának, 
a láuglelkü Petőfinek, több rajza is. 
Különösen művészi volt a képek 
közt az „Ágnes asszony “-hoz felvett 
barom nagyszerű kép. Ezeket gyö
nyörűséggel szemlélte a szép számú 
közönség, mely az előadót, zajos 
tapssal jutalmazta élvezetes és ta
nú ságos előadásáért. Február 12-én 
dr. Balsavári Jenő tart e'őadást a 
társadalom neveléséről napjainkban.

— Nyilvános köszönet Markovics 
Miksa ur, az „E ső sátoraljaújhelyi 
i/r. hetegsegéiy ző egyletének 50 
koronát adományozott. Fogadja ezen 
nemes cselekedetéért ez utón is az 
egylet halás köszönetét, Sátoralja
újhely Ilii 1. febr. hó. R ichard Ár
min egyl. elnök.

— A csatornázás ügye. A városi 
csatornázási bizottság hétfőn délután 
fejezte be tanácskozásait, m-lyeknek 
folyamán véglegesen megállapították 
a c-atornázás terveit és költségve
tését. Ennek főbb aditait múlt szá
munkban közöltük volt. A szenny- 
vizlevt'Zetés költségvetését és ter
veit csak a minisztériummal való 
közvetlen érintkezés után és alapján 
készítik majd el, — bár főbb voná 
sokban már ez is készen ái!. A pol
gármester és a városi mérnök szom
baton utaznak a fővárosba, hogy a/ 
államsegélyt szorgalmazzák. Remél
jük, hogy a város országgyűlési 
képviselője és a főispán ebben az 
ügyben minden befolyásukat lat be
vetik, hogy hu a'ábbe téren Sátoral
jaújhely a többi városokéval meg
felelő arányban álló államsegélyhez 
jusson.

Tokaji bor a Lloyd hajokon. IÍr
Il’/ndiseh, raetz Lajos a m úl héten 
kötötte meg több ezer palack tokaji 
asszu és szomorodni borra a szerző
dést Triesztben, az osztr. L'oyd gőz- 
hajóstársasággal. Reánk, tokaj-hegv 
a.jai bortermelőkre nem az a néhány 
ezer palack bor eladása fontos, ha
nem igen nagy horderejűnek tartjuk 
e rendelést inár azért is, mert az 
osztr. Lloyd tisztán az osztrák ál
lam által erősen szubvencinnalt tár
saság, ahová eddig magyar bort be
vezetni senkinek sem sikerült. Két
szeres érdem illeti tehát hg. Win 
dischgraetz L'jóst, ezt az agilis fia
tal mágnást, aki Afrikába való uta
zása alkalmából, tellát kéjutezása 
közben sem feledkezik meg Tokaj- 
Hegya'jánkról és még szórakozása 
közben is oly munkát vége*, ame
lyért hálás lehet neki az egész nem 
zet, de  ̂ különösen mi tokaj-hegyal- 
jaiak.

— Felhívás. A Kazinczy kör elnök, 
ségu felhívja a tai/okat, hogy hátra
lékos tagdíjaikat mielőbb fizessék be 
K á d á r  Gyula gyógyszerész urnái.

— Kijelölés Sárospatak város sző
lőbirtokosai f. hó 5-én tartottak bi
zottsági tag-választó gyűlésüket 
amelyben a kormány által kiutalr 
<>00000 koronássegély külc-ön kiosztó
bizottságba C s a j k a  Endre birtokos, 
takarékpénztári igazgatót választották
® ff*

— Elmarad az állatvásár. A vidé
künkön uralkodó járványos állatbe
tegségek miatt az e heti állat vásárra, 
melyet 9 én és 10«én tartottak volna 
meg, hasított körmü állatokat fel
hajtani tilos.

— Rendőri hírek. Újabb betörés. 
Vasárnapra virradó éjjel ismeretlen 
tettesek a Bettelhoim Árpád cég iro
dájába álkulcscsal behatoltak, a Wert- 
heim-ssekróuynyel nem próbálkoztak 
hanem az íróasztal fiókját felfeszi- 
totték s abból mintegy t>0 korona 
aprópénzt elloptak. — Kemény tüzek, 
Ezen a héten a fokozott fűtések kö
vetkeztében több apró kémény tűz 
volt, melyet a tűzoltók hamarosan 
eloltottak. Egy ilyen tűz hétfőn este 
városszerte nagy riadalmat keltett, 
mert a külvárosból az első ijedség
ben nagy tetőtüzet jeleztek. Az egész 
tűzoltóság kivonult, de szerencsére 
kiderült, hogy itt is csak kémény- 
tűzről van szó, amelyet gyorsan el
fojtottak. — A  kocsis balesete. Simon 
Mihályt, L i g e t h y Miklós kocsisát 
tegnap délután a lovak elragadták. 
Leesett a kocsiról s a szekér alá ke
rült, jobb karja eltörött. A közkór
házba szállították.

— Heidelbergi diákélet Sárospata
kon. Egy sátoraljaújhelyi úriember 
panasszal kereste fel szerkesztősé
günket. A panasz a sárospataki diá
kokat, különösképen azonban a diá
koknak egyik tanárát illeti s való
disága esetén valóban különös fényt 
vet az ügyben szereplőkre. Az illető 
ur előadása szeriut vasárnap üzleti 
ügyekben időzött Sárospatakon s 
ezeknek végeztével az „Araeriká- 
hoz“ címzett vasúti vendéglőbe tért 
be, hogy ott a vonatinduiást bevárja. 
A kis vendéglő jókedvű és enyhén 
szólva hecsipett diákok zajától volt 
hangos. Gimnáziumi tanulók mulat
tak ott, azonban nem magukban, ha 
nem egyik tanáruk vezetése alatt. 
A gimnáziumi ének tanár ur vezette 
a vendéglői mulatságot és pedig — 
forrásunk szerint — épen szombat 
este óta, több mint 24 órája. Alig
hogy az idegen betelededett a ven
déglőbe, a mulató kompánia azonnal 
1 ötekedni kezdett vele s bár erre 
nem reagált, egyre sértőbb szavakat 
hajigáltak hozzá. Előljárt ebben a 
tanár ur. A diákok viselkedése épen 
ezen az alapon mind fenyegetőbb 
lett, úgy hogy végre is a sátoralja
újhelyi ur a további botrány elkerü
lése végett távozott. A mindenesetre 
különös eset tisztázását annál is in
kább várjuk, mert a panaszttevő 
teljes garanciát vállait arra, hogy a 
vádért a felelősséget elvállalja.

NYÍLT TÉR.
NYILATKOZAT.

Alulírottak szükségesnek tart
juk a közönség tájékoztatása vé
gett nyilvánosságra hozni a kö
vetkezőket :

Székely Klek ur igen barátsá
gosan hívogatott bennünket az 
alakuló Mezőgazdasági Bankba 
részvényeseknek. Jegyeztünk is 
részvényeket, amelyek alapján 
mindketten az igazgatóság tagjai 
lettünk. Mint ilyenek sok klienst 
hoztunk s nagy forgalmat csinál
tunk a banknak.

Jött azonban a Szűcs Jenő-féle 
fizetésképtelenség, amelynek al
kalmával engem Schwarz Lcopol- 
dot az igazgatósági tagok közül 
többen .igyelmeztettek, hogy bár 
Sa iics  'J e n ő  bukása előtt 5 0 0  

z s á k  g y a p j ú t  a d o t t  á t  fe d c a e tiil  
aa  in te g e tn e k , az elszámoláskor 
már c s a k  J 4 0  a sá k  g y a p  u  v o lt .  
Kn tehát többször sürgettem, hogy 
nyomozzák ki, h o r d  l e t t  a  h i 
á n y z ó  1 6 0  a sá k  g y a p jú  s ez 
iránt Székely Klek igazgató urat 
is többször felszólítottam. Azon
ban semmi se történt, a dolog 
ina sincs felderítve, ellenben az 
idei közgyűlésen minket kettőnket 
az igazgatóságból kibuktattak.

Midőn ezt az eljárást nyivános- 
ságra hozzuk, egyúttal közhírré 
tcszük, hogy én  Szabó J á n o s
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50 d rb  , i n  S cJm 'are  L e o p o ld  OOOOOOOOOOOOOO
p e d ig  : ó  d a r a b  n tea ö g a a d a sd g i E jó csaIáj  özvegye 
b a n k i  r é sa v é u y iin k c t  M i n d e n

b o c sá tju k , á r o H  tladA8ra házvezetőnői
Kelt Sátoraljaújhelyben, 1911. á l l á s t  k e r e s

febmir 7.-én.
Sdtwarz Leopold. Szabd János. | ' árosi vag>’ vidéki uri!láznál- -  A 

. I háztartás, valamint gazdaság min
den ágában jártas. lSeszél magyar 
és több nyelvet, szives megkere
sését kéri: SÁTORALJAI JHEL\ 
KEREK U. 27. SZ. ALÁ.
OOOOOOOOOOOOOO

Szerkesztő Teleky Sándor.

A szerkesztésért felelős :
A S Z E R K E S Z T Ő S É G .

K iadó tu la jdonos :
LANDESMANN MIKSA

Eladó háztelek. E l a d ó
A kath. olvasókör tulajdonát ké

pesti, honvéd kassáinya ssora&séd- Az Andrássy-ut 44 sz.
ságában lévő, jelenleg honvhlzásahi-j j J ,£ Z j v a l a m i n t  ü
aljparancsnokság által házi lövőidé- » „ e «varos nataraban fekvő 

mintegy 12 kát. hold 
szántó és rét.

, nek használt üres hásteiek (ö<ő -dl) 

eladó. — Bővebb felvilágosítás a 

HŐM. KATH.PLÉBÁNIAHIVATAL-
BÁN nyerhető. Felvilágosítás Dr. FÜZESSÉRY 

ZOLTÁN ügyvédi irodájában

. A FRANKLIN
[(kézi lexikona

mely három nagy nyolcadrétü kötetben rövid és 
tömör leírásokban tágyalja az összes tudnivalókat.

Minden cikkét kiváló szakemberek inak, tehát 
adatai feltétlenül megbízhatók ; csak azt öleli fel, 
amire a müveit embernek tényleg s z ü k s é g e  van s 
akkora terjedelemben, amennyiben S2üks-*g**s.

Szövegét száznál több tábla — köztük sok szí
nes — teszi szemléletessé.

A Franklin Kézi Lexikona lesz tehát a magyar 
közönség mindennapos használatra való könnyen 
kezelhotő praktikus és hü tanácsadója.

A három pompás kötet ára 54 korona.
Az I. kötet lílll elején jelenik meg, a II. és III. 

kötet rövid időközökben.

r------  ■■ .... ■■■ .■ ■:— Megrendelhető: ---------------

fampel R. könyvkereskedése (Woöianer f .  és fia i}  r.t.-nál
Budapest V I, Andrássy-ut 21 sz. és minden könyvkereskedésben.

Dobó utcai házamban kaPható

két utcai lakás,
mely áll két szoba, elő 
szoba, pince és üvegve- 
rendából,

kiadó.
Bővebb felvilágosítást Behyna 

Kálmán urnái.

€laöó ház.
Az Andrássy-utca 66. számú 

3 utcára nyíló sarokház, mely 4 
lakosztályból és mellékhelyiségek
ből áll, eladó.

Bővebbet ugyanott.

X SALGÓTARJAN1
Kőszénbánya Részvénytársulat 1/1

széntermékei (szobafütésre és ipari czélokra) H

KLAR és NEUMAN cégnél "
Sátoraljaújhely

rendelhetők meg. Ugyanott legjobb minC'égü apró és S

durva szemű kétszer mosott kovács szén és koksz 
valamint porosz briket kapható. 

Superfosfát-műtrágya. Káli-só

LANDESMANN MIKSA ÉS TARSA könyvnyomdája.

Eljegyzési és esküvői értesítések, 
névjegyek, báli meghívók és min
denféle nyomdai munkák igen iz- 
o léses kivitelben készíttetnek. ©

I  Hirdetések jutányos áron vétetnek fel a kiadóhivatalban.

Landeimann Miksa e i Tana könyvnyomdájában Sátoraljaújhely,
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