
I l

Magjelen minden szerdán es szombaton este
Kéziratokat vissza nem adunk. LAPVEZÉR: POLITIKAI FÖMUNKATÁRS:

Szerkesztőség : Kazinczy-utcza 2 MATOLAI ETELE. Dr. BÚZA BARNA.Kiadóhivatal: Landesmann Miksa és Társánál.

Előfizetési á r :
Egész évre 10 korona, félévre 5 korona. Negyed 
évre 2 korona 50 fiilér Egyes szám ára 10 fillér 
Hirdetéseket a legjutányosabb árban közlünk

Megrázóan rettenetes szeren
csétlenségre ébredt vasárnap reg 
gél Ujhely polgársága. Egy sze 
gény munkáspár borzalmas halált 
halt szombatról vasárnapra virradó 
éjjel a hatóság gondatlansága 
folytán. Ü o m i n y  ik János kőfa
ragó munkás és felesége G ál fa 
Erzsébet voltak azok a szeren
csétlenek, akiknek életükkel kellett 
lakolniok azért, hogy a hatóság 
figyelme ráterelődjék egy szörnyű
séges állapotra, amely még ma 
is sok emberéletet veszélyeztett 
a legkomolyabban.

Az Alsózsólyomka hegyolda 
Iában van a város egyik kőbá
nyája, amit éveken át néhai Rooz  
Adolf vállalkozó használt bérbe. 
Ennek a heg) oldalnak a szikla
falai alatt épitettek maguknak a 
bányamunkások apró vityillókat 
akkor, amikor még erősen állott 
az egész sziklás hegyoldal és 
semmi veszély nem fenyegethette 
azokat, akik alatta húztak meg 
magukat rendesebb lakások hiá
nyában. De azóta a bányában 
történt állandó robbantások foly
tán megrepedeztek a sziklafalak 
és az esőzések is alaposan meg
lazították a hatalmas sziklatöm
böket.

Mintegy 5—0 éve szemellátha- 
lólag veszélyessé vált a helyzet 
az Alsózsólyomkai hegyoldalban 
és nem lehetett tudni, mikor válik 
le egy-egv hatalmas sziklatömb, 
hogy agyonlapitsa az alája épített 
viskók valamelyikét a benne la
kókkal együtt.

Mindenki tudta, hogy nagy ve
szedelmeknek néznek elé azok a 
szegény szerencsétlen munkáscsa 
ládok, akiket nyomorúságuk a 
hegyoldal viskóiba kényszeritett. 
Csak a hatóság maradt vak. Csak 
azok nrm vették észre a fenye
gető veszedelmet, ak knek ez első 
sorban lett volna kötelességük.

Amitől féltek, be is következett, 
Szombaton este úgy 11 óra táj
ban lezuhant egy hatalmas — a 
folytonos esőzésektől aláázott — 
sziklatömb és pozdorjává zúzta az 
alatta fekvő szalmafödeles viskót, 
a benne lakókkal — Dominyik

Jánossal és feleségével Gaffa Er
zsébettel — együtt.

Es most, mikor a rettenettes 
katasztrófa bekövetkezett, hirtelen 
észretért a hatóság is. Kezdik már 
a munkálatokat a környéken la
kók kilakoltatására. Most már ész
reveszik, hogy hatalmas erek hú
zódnak végig a sziklafalon és sok, 
nagyon sok kőóriás kívánkozik le 
a magasból. Csakhogy ehhez két 
emberéletnek kellett áldozatul 
esni. Két nyomorgó munkásem
bernek agyonlapitott, véres holt
testére volt szükség, hogy a vá
rosház urai észrevegyék azt, amit 
észrevett már minden óvodás 
gyerek réges-régen.

bzomoru, kétségbeejtő állapo
tok ezek. Nagyon jellemzik a mi 
közállapotainkat, amely minden 
vonalon a végsőkig sülyedt. Két 
szerencsétlen szegény ember vé
res holtteste már áldozatául esett 
ennek az állapotnak. Vajon hány 
Dominyik Jánosnak és Gaffa Ér- 
zsebeinek az eletére van még 
szükség, hogy a városházán a köz 
érdekei iránt való törődés, az 
adófizető polgárság életbiztonsága 
iránti érzek üssön tanyát ?

A vármegye közigazg bizottságának 
hétfőn délelőtt tartott ülesénjtöbb ér
dekes dolog — köztük a homonnai 
tanfelügylöi kirendeltseg ügye. a ho 
monnai sikkasztás es Ujhely vizveze 
teki mizériái — került tárgyalásra.

Zempiénvármegye közigazgatási bi
zottsága hétfőn délelőtt tartotta 
Meczner G}ua főispán elnükléséve. 
február havi ülését. A bizottság tag
jai ezáltal majdnem teljes számban 
jelentek meg az ülésen, amelyen több 
érdekes dolog került megvitatás alá. 
Legnagyobb érdeklődést a homonnai 
sikkasztás ügye keltette, amelyről 
az alispán tett részletes jelentést, 
d  j hozzászólásra csupán a homonnai 
tanfelügyelői kirendeltség körül ke
letkezett zavarok késztették a bi
zottság tagjait.

Molnár Béla dr. tette ugyanis szóvá 
Győrffy segédtanfelügyeidnek azt az 
eljárását, hogy hírlapi polémiát in
dított hivatalos utón elintézendő 
ügyben és ezzel kiszolgáltatta a vár
megyét minden oldalról jövő megtá- 
madtatásoknak. _____

De szóba került — rt főorvos je. 
lentése kapcsán — az az anomália 
is, amely az újhelyi vízvezeték kö
rül észle belő egy idő óta és a bi 
zottság mt-gbizta az alispánt, hogy 
teremtsen rendet a vízvezetéki üzem
nél.

Az ülés lefolyásáról egyébként a 
következődben számolunk be rtszie- 
tesen:

Részvet.
A gyűlés megnyitása után Mccz- 

ncr Gyula főispán megemlékezett 
arról a mélységes veszteségről, amely 
Dókus Gyuláné elhunyta alkalmából 
közsztTeteiben átló alispánunkat és 
az t*g-í z  vármegy ét érte. Őszinte 
részvét hangján szólott az e huny t 
hatalmas trdemeirő', a jótékonyság 
terén kifejtett áldásos működéséről 
és indítvány ózta, hogy a bizottság 
részvétének jegyzőkönyvileg adjon 
kifejezést. A bizottság lt rmeszetesen 
egyhangú.ag fogadta el az indít
vány t.

Az alispán jelentése
kerü t ezután tárgyalásra, mely k.- 
merilően tárgy a ja a varmegye ja
nuár havi esemény eit. A jelenlesnek 
a homonnai sikkasztásra vonatkozó 
részét lapunk más helyéu ad^uk 
st-orul szóra, az egyéb ni egem itesre 
méltó esemenyeket p*. d>g az aab 
biakban ösmértetjük :

Személyi ügyek.
Az oudi körjegyzőt es birot 2 —2 

kor, rendbírságban Forgács Mu os 
sajóhidvégi községi bum 1U korona 
rendbírságban muras/ta.ta el a sze
rencsi j.iras föszolgabiraja. Kemechey 
Béla rudi körjegyző ellen a zetéUyl 
és palföidei bíró panasza folytán a 
fegyelmi eljárás elrendeltetett. A 
gá szűcsi föszotgabiro a sz» cskuvsz- 
i úri községi bábát mu asztásaért fe - 
függesztette. Farkas J jzset iaborcz- 
fői körjegyző fegyelmi utón dorgá
lásra Ítéltetett.

Tüzesetek.
As elmúlt hő folyamán tüzesetek 

a következő helyeken lordu lak elő 
a vármegye területen: Sátoraljaújhely 
rí. varosban 2 esetben. A szerencsi 
járásban Mádon és Gesztheiyeo. Az 
okozott kar biztosításból megtérül. 
A sárospataki jarasban baiosputakon 
2(J0 Kor. kárral, mely biztositúsbó 
megtérül. A saujheiyi járásban Bod- 
rogszerdahelyen és Viiybaii fordu l 
tlő számba nem vehető kárral. A 
bodrogközi jarasbau Gzigaidni 2 
esetben 38U0 kor. karral, mely biz
tosítás folytan részién meglétül. A 
gá sst esi jarasban Tőketerebesen és 
Zempléukeltcseuy ben, a kar biztosí
tásból megtérül. A varaimul jarasban 
Telekháza es Vehécz községekben 
J250 kor kárral, iüeiy oiztositva nem 
volt. A homonnai jaiUsban : iloiuon- 
„án a gróf Audrátsy féle vidanygy ar 
tytőzeleuek egy része s egyes gyári 
felszerelések égték «aeg, a kar 5500 
k0r., me'y biztosításból roegtt rui. A
sztropkúi járásban : Boksán, ahol 1

ház égett le a hozzátartozó mellék
épületekkel együtt 2000 lorona ér- 
tékbee, mely biztosítva nem volt.

Kivándorlás.
Amerikába kivándorolt: Sátoralja

újhely rt. városból 5 egyén, a sze
rencsi járás területéről 13, a tokaji
ból 19, a saujhelyiből 12, a bodrog
köziből 38, a gálszécsiből 33, a nagy- 
mihályiból 44, a varannóiból 25, a 
homonnaibil 11, a szinnaiból 28, a 
sztropkóihól 11, a mczőlaborcziból 
40, összesen 277 egyén.

Amerikából visszatért a szerencsi 
járás területére 8, a tokajira 4, a 
sárospatakira 1, a saujhelyire 3, a 
bodrogközire 11, a gálszécsire 15. a 
nagymihály ira 18, a varaiméira 15, 
a íiomonnaira (3, a szirmaira 11, a 
sztropkóira 8, a mezőlaborcira 32, 
összesen : 134 egyén.

Az elmúlt hó folyamán 171 útle
vél iránti kérelem érkezett be s 
úgy annyi útlevél áliittatott ki.

Katonaügy.
A szokásos utóállitások január hó 

folyamán is megtartattak és p» dig 
1(3 án Homounán és 20-án Ujhely 
ben. Homounán előállittatott 30 he!yf- 
beli és 1 idegen hadköteles, ebből 
Insoroztatott 20 Helybeli és 1 ide
gen. Megvizsgáltatott 14 apa és 
csa ádtag. Ujhely ben előállittatott 
3G he ybeli hadköteles, besoroztatott 
14, előállott 2 három éves önkéntes, 
de gyengének találtattak. Megvizs
gáltatott 13 apa és családtag A 
távollevő és ismeretlen hadkötele
sek erélyesen nyomoztatnak. A ka
tonai sorshúzások megejtettek, a 
főaorozási előmunkálatok fo yaiual- 
bau vaunak.

ügykezelés.
Január hó folyamán az alispáni 

iktatóba beérkezett 1059, a kihágási 
iktatóba 118, a közigazgatási bizott
sági iktatóba 425, a központi választ
mányi iktatóba 1 drb., az elnöki ik
tatóba 0 drb., vagyis elintézendő 
volt összesen 2500 ügydarab. Az 
ügy ek elintézése rendes időben meg
történt. Késedelemből kifolyólag hát
rány nem származott.

llegyalja felsegélyezésére engedé
lyezett 600.000 koronás kölcsön ki 
osztásával kapcsolatos teendők u. 
in. telekkönyvi szemlézés, kötvények 
kiállítása, bekebelezés, utalványozás 
stb. a tiszti főügyésznél tetemes 
munkaszaporulatot idéztek elő, miért 
is kénytelen volt az alispán kise
gítő munkerő beosztása iránt intéz
kedni.

A homonnai tanfelügyelőség
ügye.

Az alispáni jelentés után Molnát 
Béla dr. szóvá tette a homonnai 
tanfelügyelői kirendeltség vezetőjé
nek sokat szellőztetett ügyét. Szük
ségesnek tartja — úgymond — hogy 
még egyszer felszólaljon ez ügyben, 
mert oly rendkívüli dolog történt, 
amire még 25 év óta nem volt 
példa, hogy tudniillik egy referens, 
akim*k előterjesztését a bizottság

ingária!
Sátoraljaújhely, Széchényi-tér 6. szám. 

(A róm. kath. templom mellett).

Vegytisztító és gőzmosó
itásra elfogad mindennemű báli és alkalmi ruhákat, bútorszöveteket 
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nem fogadta el, ezért hirlapilag 
megtámadta a bizottságot. Nem akar 
ezekkel a támadásokkal polemizálni, 
furcsa is volua, csupán annyit tart 
szükségesnek kijelenteni, hogy e 
bizottság választott tagjait sokkal 
régibb kötelék fűzi a varmegyéhez, 
mint egy minisztériumi kinevezés 
esélye s ezek a tagok felelősséggel 
tartoznak küldőikkel szemben oly 
irányban, hogy a törvény keretein 
belül megvédjék az ő anyagi teher
bírásukat. Szóló különben abból, 
hogy már nincs szerencséje itt tisz
telhetni a homonnai kirendeltség ve
zetőjét, azt látja, hogy a miniszté
rium nem tervez gyökeres változta
tást Zemplénvármegye tanügyi vi
szonyaiban. Ezt most hálásan tudo
másul veszi.

Az újhelyi vízvezeték.
Lóclurer Lőrinc dr. tiszti főorvos 

jelentése kapcsán — melyben a 
vármegye közegészségügyének rosz- 
szabbra fordultáról tett említést — 
szóba hozta azokat az anomáliákat, 
amik egy idő óta az újhelyi vízve
zetéki üzem körül észlelhetők. A 
város — úgymond — napok óta 
nem szolgáltat rendesen vizet, sőt a 
felső részein a városnak egyáltalán 
nem lehet vízhez jutni. Sürgős in
tézkedést kér ez állapotok megszün
tetésére. — A bizottság tudomásul 
vette a főorvos jeleutósét és utasí
totta az alispánt, hogy kérjen a 
polgármestertől jelentést és annak 
alapján intézkedjék a vízszolgáltatás 
zavartalan menetéről.

Többi referádák.
Ezután a többi referensek telték 

meg jelentéseiket, melyekben azon
ban semmi olyas dolog nem volt, 
ami közérdeklődésre tarthatna szá
mot. Csupa száraz hivatalos adatok 
felsorolásából álltak a jelentések és 
igy % bizottságnak nem is akadt 
egyéb doiga, minthogy azokat egy
szerűen tudomásul vegye,

Az ülés d ;.i 12 órakor ért véget.

ANDRÁSSY

FŐISPÁNJA.
A TISZTÁRA MOSOTT 
SZÉKELY ELEK. -

Kájel Marci hosszulázi derék 
szavazópol&-3n kivándorlási kihá
gásért elitélték két hónapi elzá
rásra. Jött a választás és akkor 
megígérték Kájel Marcinak, hogy 
ha korteskedni fog a munkapárt 
mellett, elengedik a büntetését. 
Kájel Marci hűségesen korteske
dett is. Kitűzte a nagy Ka>y 
zászlót s három hónapig itatta a 
hcsszuláziakat a Székely Klek 
borával.

Azonban elmúlt a választás és 
Kájel Marci hiába várta a bünte
tés elengedését. Be kellett vo
nulnia s leülni pontosan a két 
hónapot.

Kájel Marcit tehát becsapták. 
Ellenben Székely Eleket nem 
csapták be. Ő igaz, hogy a tiz 
napi fogházbüntetést már a vá
lasztás előtt leülte s azt róla már 
le nem veszi senki, de azt meg
ígérte neki a íőispán, hogy ha 
jól korteskedik, rehabilitálni lógja 
No hát ezt az Ígéretét most, tel
jes két eszrendő miiva, pontosan 
be is váltotta. Tehát tessék tu
domásul venni, hogy Székely Elek 
most már rehabilitálva van, tisz
tára van mosva.

így történt a rehabilitálás: 
tudta a főispán, hogy MajUlh 
József gróf, a fegyelmi választ
mány egyik tagja, akinek még a 
lőispáni akarat se imponál, Bécsi

ben van s nem jöhet az ülésre. 
Tehát sietett mostanra kitűzni a 
fegyelmi választmány ülését.

Meg is tartották az ülést. Né
gyen valának együtt: Meczncr 
főispán, Eisenmann Oszkár királyi 
tanácsos és Mártha Miklós állam- 
épitési főnök. Tehát a főispánon 
kívül húrom tisztviselő. A Higget- 
len emberekből, a választott bi
zottsági tagokból egy se volt jelen. 
Májláth gróf, Fejes István, Molnár 
Béla nem jöttek el. A főispán 
határozott három alája rendelt 
tisztviselővel. Szép kis független 
bíróság !

Benuith Aladár volt az előadó. 
Csodálkozunk rajta, de tény, hogy 
ö indítványozta Szirmay tőügyész 
elutasító véleményével szemben 
azt, hogy adjanak helyt az ujr J. 
felvételnek s mérsékeljék ö t
száz koronára a büntetést.

Az egyik királyi tanácsos, E i
senmann Oszkár azt mondta, 
hogy ő nem lát semmi enyhítő 
okot s a Szirmay véleményét 
fogadja el.

A király másik tanácsosa, Be- 
regszászy István azt mondta, hogy 
ő az ötszáz koronára szavaz, mert 
Székely Elek elmozdítása annak 
idején úgy is csak politikai bosszú 
müve volt.

A lőispán helyeslőleg bólintott. 
Ö tudja legjobban, mert ő csapta 
el Székelyt. Most elfogadja, hogy 
politikai bosszúból csapta el. Ev
vel persze megbélyegezte And- 
rássy Gyulát is, mert végső lók
ban Andrássy csapta el Székely 
Eleket, tehát most a főispán hoz
zájárulásával rásütötték András- 
syra a bélyeget, hogy ez az in
tézkedése igazságtalan politikai 
bosszú volt. Úgy kell Andrássynak, 
minek nevezett ki a vármegyéjébe 
ilyen főispánt.

Szóval a íőispán úr a múltkor 
politikai bosszúból kitekerte a nya
kát Székely Eleknek, most pedig 
politikai hálából visszatekerte.

Jött a harmadik tag : Mártha 
Miklós. Szegény, ő mit csináljon? 
O itt egész idegen, most került 
ide. Hát csatlakozott a Beregszá- 
szy ízavazatához.

így rehabilitálták Székelyt két 
szavazattal egy ellen.

Vagyis : kisült, hogy Beregszá- 
szy és Mártha Miklós Székely 
Eleket nem elcsapatásra, hanem 
csak 500 korona büntetésre méltó 
bűnösnek tartják.

Ettől azonban Székely Elek 
tényleges elcsapatása még nem 
változik meg. Mert Székely Eleket 
hivatalvesztésre ítélte a tavalyi pol
gármesterválasztáson maga Ujhely 
város közönsége, mikor nagy több- 
séggel csúfosan elbuktatta. Ez 
az igazi ítélet, nem a Beregszá- 
szy és Mártha szavazata !

Székely Elekre most igy áll a 
helyzet: nincs egyetlen ember a 
vármegyében, aki őt egy hajszál
lal többre becsülné a hétfői Íté
let óta, mint eddig becsülte. A 
polgármesterségbe nem jutott 
vissza. Ellenben fizet ötszáz ko
ronát, amit máskép nem fizetett 
volna. Tehát rá nézve erkölcsi, 
lég, anyagilag .-emmi, de semmi 
nem változott az. Ítélet által, csak 
a kiadása lett 500 koronával több.

Ellenben a főispánnak ezen a csú 
fos köpönyegforditásán, hogy po
litikai szolgálatokért ő maga re

habilitálta most azt az embert, 
akit harmadéve Andrássy'val együtt 
ő csapott el a hivatalából — 
minden jó Ízlésű ember megbot- 
ránkozott s megundorodott.

így fizet a politikai szolgála
tokért Meczner Gyula.

Gratulálunk Andrássy Gyula 
grófnak ? Pompás főispánt válasz
tott ki a vármegyéje számára ?

Mesés ügyességű bűvész az a 
Meczner Gyula! Még a rókából is 
ártatlan bárányt tudcsinálni egy 
félóra alatt.

il Itöziil. Ili/.OllSiíüllilll.

Az alispán jelentése
A homonnai főszolgabírói hivatal 

mellé rendolt számvevőségnél felfe 
dezett sikkasztás ügyében már befe
jezte az alispán a vizsgálatot és min
den részletében tisztázta azt a bű
nös manipulációt, ahogyan Körössy 
Sándor számvevő a sikkasztásait el
követte.

A legutóbbi közigazgatási bízott 
sígi ü'ésen jelentést is tett az aiis 
pán a vizsgálat er< dményeiről és két 
ségbeejtő képét tárta elénk annak a 
könnyelműségnek, amellyel a horaon- 
nai főszolgabiróságnál a büntetés 
pénzeket kezelték. Hericz Márton tb. 
főszolgabíró, akinek felügyeletére 
voitak bízva büntetéspénzek, feltét
len bizalommal viseltetett a számve
vő irányában és mitden meggondo 
lás nélkül, vakon irt alá mindent, 
amit Kőrössy elébe tett.

így történhetett aztán, hogy Ko- 
r'óssy éveken át sikkaszthatott anél 
küi, hogy bárki is nyomára jöhetett 
volna az üzelmeknek.

Persze most kétségbeesetten véde
kezik a tb. főszolgabiró úr és min 
dtíüképeji igyeaszik fehérre mosni 
magát. De legsúlyosabb argumen
tumul eddig csak azt tudta védel
méül felhozni, hogy a homonnai 
főszolgabiróságnál mindig a járási 
számvevő kezelte teljes hatáskörrel 
a büntetéspénzeket és csak formá
lisan szerepelt a szolgabiró, mint a 
büntetéspénzek kezelője annyiban, 
hogy a számvevő által eléje terjesz
tett be- és kiutalásokat szignálta.

Ez a védekezés azonban szörnyen 
gyenge, sőt talán még súlyosbitj i a 
tb. főszolgabiró úr hibáját, aki a 
hivatalnál dívó régi szokásokat 
előbbre valónak tartja a törvényes 
rendelkezéseknél.

Az alispán jelentése egyébként 
szószerint a következő :

Haraszthy Miklós járási főszol
gabírót és Htricz Márton tb. fő
szolgabírót a kikü.dött számvevő 
á'tal megállapított pénzhiányt il
letőleg kihallgattam és számvevői 
vizsgálati adatok alapján megál
lapítottam, hogy az ehikkasztott 
összeg ez idő szerint 3235 korona 
2 fillért tesz ki, melyből 159 kor. 
40 fillér fedezetet találván a Ke- 
rónyi László által állítólag olsik 
kasztott, de utóbb a saujhelyi kir. 
adóhivatalba 1908. évi október 
hó 14-ik napján 292. 293. tétel 
sz. a. közig, letétben megtalált 
összegben; a hiány 3075 korona 
58 fillér.

Ezen összegből 2707 korona 8 
fillért, Kőrössy Sándor számvevő 
által irt és Hericz Marton tb. fő
szolgabíró által aláirt elismervény 
szerint Hericz Márton tb. főszol- 
biró vette kezeihez, aki azt állítja 
s ezt tanukkal s azon köztudott 
ténnyel igyekszik bizonyítani, hogy 
a pénzeket nyilvántartás és pénz. 
naplóba leendő bevezetés kiutalás, 
átutalás végbtt a hivaialoan min
dig Kőrössyuek adták át, úgy ő

Szerda február 14.

is a hivatalos pénzt minden egye.
esetben Kőrössy Sándor számve 
vőnek rövid utón átadta.

Deutsch Mór által hivatalos hir
detési dij címén befizetett 20 ko
ronát Kőrössy vette át.

Megállapítottam továbbá, hogy 
ezen átvett pénzek sem a nyil
vántartásba. sem a pénznaplóba 
be nem vezettettek az érdekel
teknek azonban kiutaltattak, még 
mindig oly módon, hogy a bünte
tés pénzek naplójában az állam- 
kincstárt és a községeket illető 
büntetés pénzekből lett a megfe- 
le'ő összeg eléring utján a szol
gabiró átmeneti pénznaplója ja
vára átutalva és kiutalva. Az ál 
larnkincstár és községeknek tett 
kiutalás foganatosításának igazo
lására hamis okmányok csatodat-
tak. A többi 291 korona 54 fillér 
elsikkasztott összeg, hogy kiáltal 
vétetett fel, megállapítható nem 
volt, ezek iratai fel nem találhatók 
és naplózva sem lettek.

Megállapítottam végre, hogy 
úgy a kihágási nyilvántartás és 
pénznapló, mint az átmeneti pénz- 
naplót Kőrössy vezette. A ki és 
ál utalási énesitvények és elismer- 
vények Kőrössy Sándor sajá‘ kezű 
írásai.

Miután dacára annak, hogy fel
tehető, miszerint Hericz Márton tb. 
főszolgabiró azon állítása, hogy a 
pénzeket ő mindig átadta Kürüs- 
synek, s hogy vak bizalmának 
következménye az át és kiutalási 
értesitvények aláírása, a vizsgálat 
érdekében á'lónak tartottam, ha 
ezen esetleg nem is bűnös, de 
mindenesetre igen súlyos cselek
ményéért Hericz Márton szolga- 
biré, tb. főszolgabírót állásától fel
függesztettem.

Az általam megbízott számvevő 
a homonnai szo’gabirói hivatal 
pénzkezelését 1907, 1908, 1909 és 
1910 évekről tüzetesen átvizsgálta. 
Az 1900, 1905 és 1904 évekről
azonban csak azok nak a tételek
nek vizsgálatára szorítkozhatott, 
amelyeket az államkincstár és köz
ségeket illető büntetés pénzek ki
utalására vonatkoznak, mert a 
közponii postatakarékpénztár 1911 
évi január hó 0-án szára nélkül 
közölt távirati értesítése szerint 
ezen évek befizetési iratai márki
selejtezve lévén, a számla kivona
tok másolatait rendelkezésre nem 
bocsáthatta. A mondott években 
az á larnkincstár és a községek ré
szére tett utalások okmányilag 
igazolva vannak, 1907 évről 270 
korona 00 fillér a 129 korona ki
utalás okmányolva nincsen, ez iránt 
a nyomozat még folyamatban van.

A vizsgálattal megbízott szám
vevő jelentése szerint a büntetés 
pénzekből feltűnő sok körözés á - 
tál lett leírásba hozva.

Amennyiben azonban az e tárgy
ban megejtett vizsgálat során be- 
igazolast nyert, hogy a leírásba 
hozott tételek ügyiratainak mind
egyike mellett elfekszik az illeté
kes községi elöljáróság részéről 
kiáilitott s a bevehetetlenséget 
igazoló szabályszerű nemleges zá- 
logolási adat, továbbá előljárósági 
jelentés arról, hogy a kérdéses el
itének a körözés közzétételétől 
számított 1 év után, tehát a tör
lés elrendelése idejében is vagy 
ismeretlen helyen tartózkodnak, 
vagy Amerikában vannak, ezirány- 
ban a további vizsgálatot beszün
tettem.

Kiterjesztettem azonban a vizsgá
latot arra nézve, hogy a 21538|908 
számú véghatározatommal a ho
monnai járásbeli községek szegény 
alapjai részére kiutalt 593 korona 
27 fillér a községi bírák által alá
irt, községi pecséttel ellátott s a 
körjegyzői és Hericz Márton tb. 
főszolgabiró által láttamozott nyug* 
tákru a homonnai ra. kir. adóhiva
tal által kinek a kezeihez fizette 
tett ki, mert a jelzett összeg a 
községek szegényalapjai javára be 
nem utaltatott, tehát el lett sik
kasztva.

I
I
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A SZERENCSI 
VÉGREHAJTÓ

m eg szö k ö tt .
HIVATALI  PÉNZE
KET SIKKASZTOTT

— Saját tudósítónktól. —

Szerencset nagyobbszabasu szen
záció tarta izgalomban Markovits 
Sándor járásbirósági végrehajtó hi
vatali sikkasztások után megszokott 
onnan A hir természetesen óriási 
feltűnést keltett a kis vidéki város
ban, ahol mindenki széraélyesen ös 
merte a bűnös útra tévedt végrehaj
tót. De feltűnést keltett a szökés 
mindenfelé, ahol Markovitsot üsiucr 
ték.

Markovits Ujhelyen is sokszor 
megfordult. Kis, mozgékony emberke, 
aki elegánsan öltözködött. A jói jö
vedelmező szerencsi járásbirósági 
végrehajtói állást töltötte be évek 
óta. Nős ember volt és csendes, za
vartalan családi életet élt. Egyszer 
azután letért a nyugalmas élet u'- 
járól és kártyázni, mulatni kezdett.
— Megismerkedett egy Moldovai) 
Mária nevű leánnyal és ennek lakást 
tartott. Ettől fogva vége volt a 
családi élet csendességéuek is és 
annyira tűrhetetlen lett a helyzet, 
hogy a felesége otthagyta szerencsi 
lakásukat és bement miskolci roko
naihoz.

Markovics ettől fogva még mé
lyebben beiemelegedett a kártyás 
életbegés hazárdjátékokban vett részt 
állandóan. Annak idején sokszor volt 
együtt játékban és pezsgőnél a tra
gikus véget ért Szabady Andorral, 
akit szintén a kártya kergetett a bű
nözés útjára és innen az öngyilkos
ságba.

A kártyaveszteségek és a pezsgős 
éjszakák Markovics tekintélyes jö
vedelméből nem tehettek és a já
tékszenvedély vitte rá a szerencsét
len embert, hogy amikor a saját 
pénzét elnyelte a kártya, u eg a 
pezsgő, hivatali pénzekhez nyúlt és 
ezt költötte. Ezután mar önmagatói 
jött a romlás, szédületes sebességgel. 
Es amikor már annyira fegyüit az 
összege az elköltött hivatali pénzek
nek, hogy reménye sem lehetett 
Markoviéinak azok pótlására, eltűnt 
és most mar az ügyészség keresi a 
bűnös útra tévedt embert.

Hogyan derült ki a 
sikkasztás?

Markovits már régebben folytat
hatta bűnös üzelmeit, de — úgy - 
látszik — mindig sikerült neki azo
kat palástolni. Legutóbb január 30 án 
Monokon Sebők Sándornál volt vég
rehajtáson Dienes B. budapesti cé*r 
megbízásából. A végrehajtáson 2770 
korona ÖO fillér folyt be, de Marko 
vits azt n«m adta át a cég jelenvolt 
képviselőjének : Tauber Nándor bu
dapesti lakosnak, hanem azt mondta, 
hogy bírói letétbe helyezi az össze
get. Később azonban a Tauber Nán
dor által aJáiit jegyzőköny \ be be
vezette, hogy az összeget készpénz
ben felvette a cég képviselője. A 
bíróság a jegyzőkönyv alapján meg
hozta a végzését és ebből tudta 
meg a cég, hogy rútul be van 
csapva. Nyomban — még 8-án este
— leküldték hát képviselőjüket Sze
rencsre, ahol újabb meglepetés vart 
rájuk, mert kiderült, hogy Marko
vics még január 31-én 4 heti sza
badságot vett és ugyanaznap eltá
vozott Szerencsről. Rombauer Edgár 
vezető járásbiró jegyzőkönyvbe fog
lalta pénteken délelőtt a cég pana
szát és beküldte azt Tauber Nándor
ral az újhelyi ügyészséghez, ahol 
még aznap táviratilag értesítették a 
szükósrőla budapesti, miskolci, fiumei, 
brémai és hamburgi rendőrségeket.

A miskolci nyomozás.
Pénteken este érkezett távirat a 

sátoraljaújhelyi kir. ügyészségtől a 
miskolci rendőrséghez. A táviratban 
jelezve volt, hogy Markovics Sándor
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szerencsi kir. járásbirósági végrehajtó 
hivatali sikkasztásokat követett el 
és megszökött. Miután Markovicsnak 
lakása van, felhívja az ügyészség a 
rendőrséget, hogy tartóztassa le.

A távirat vétele után a lendőrség 
bűnügyi osztályának vezetője, Hor
váth Károly tb. rendőrfőkapitány 
eiiuént a Széchenyi-utca 49 szánni 
házba, ahol Markovics albérletben 
lakott, Kóhn Sándor kávéházi fő
pincérnél.

Kóhn már aludt, araikor a rend
őrség megjelent a lakásán. A kapi
tány felszólítására elmondta, hogy 
Markovics már hónapok óta nála 
lakik albérletben egy Moldovai! Mária 
nevű leánnyal. Előző napon Marko 
vits azt mondta, hogy Budapestre 
utazik. Azóta nem látták. Ugyanezt 
mondta a leány is. Arra a kérdésre, 
hogy nem adott-e pénzt eltenni 
Kóhnnak, ez kijelentette, hogy Mar
kovics azt mondta, hogy Budapestre 
utazik, kölcsön kért tőié és most is 
adósa.

Horváth Károly tb. rendőrfőkapi
tány erre azonnal kihallgatta Mar
kovics Miskolcon lakó családjának 
tagjait, de jelenlegi tartózkodási he 
lyére nézve felvilágosítást adni nem 
tudtak, A másnap folytatott ki
hallgatások alkalmával ezt a valló 
mást megismételték és kijelentették 
valamennyien, — a Markovics test
vére és rokonai, —, hogy fogalmuk 
sem volt arról, hogy Markovics hi
vatali pénzeket sikkasztott.

A pesti nyomozás.
A miskolci rendőrség titokban foly

tatja a nyomozást és táviratban hívta 
fel a budapesti rendőrséget, hogy 
amennyiben Markovics Sándort olt 
a kőzözött szí mélyleirás alapján fel
találnák, tartoztassák le és szállítsák 
Miskolcira.

De akkor már a budapesti rend 
őrség az újhelyi ügyészség értesítése 
alapján tudott a szökésről és hozzá 
látott a nyomozáshoz. Azonban itt 
sem tudtak meg egyebet, minthogy 
Mankovits járt ugyan Budapesten, 
de onnan néhány nappal előbb inár 
eltávozott.

Keresik a szökevényt.
Biztos nyomra eddig még nem 

akadtak és bár minden nap jelent 
kezuek az ügyészségnél emberek, 
akik hol itt, hol ott látták Marko 
vitsot, egyetlen adat sem vezetett 
eredményre. Annyi azonban valószi 
Iliinek látszik, hogy Markovits az 
országban bujdosik valahol és ezért 
van remény arra, hogy rövidesen 
kézre kerül.

VI ZÁRADÁS
UJHELVBEN.

A hirtelen beállott olvadás ország
szerte nagy kellemetlenségeket okoz. 
A folyók medrei hirtelen megteltek 
és nem képesek magukban tartania 
még mindig egy re gyüleralő vizmeny- 
nyiséget. De növelik a veszedelmet 
a jégtorlódások, melyek elzárják a 
víz folyását és kikergelik a vizet a 
folyó parti vidékekre.

Az árvíz okozta kelemetlensógekbő! 
— mint majd minden évben — ez- 
idén is kijutott nekünk. A mi kis 
Ronyva patakunk israkoncátlankodni 
kezd és bizony nagyobb kellemet
lenséggel veszélyezteti a körülte la 
kókat.

Tegnap reggel vették észre, hogy 
a Ronyván jégtorlódás állott be és 
a patak medre rohamosan kezd 
megtelni vízzel. Nyomban megtet
ték a szükséges intézkedéseket a ve 
szély elhárítására és sikerült is a n 
nyira jutniok a segélyt nyújtóknak, 
hogy a vis szabad folyását biztosit 
hfttták.

már csökkenőben van az áradás, a 
part menti területek nagy része — 
köztük a berecki újonnan épített 
országút is — víz alatt áll. De re
mélni lehet, hogy az állandó per- 
manenciában álló segítő csapatnak 
sikerülni fog minden komolyabb ve
szély t elhárítani és megmenthetik a 
Rony va környékén lakókat az árvíz 
szörnyű kellemetlenségeitől.

Az árvízveszélyről az alábbi rész
leteket közölhetjük :

Tegnap reggel
úgy 6 óra tájban jelentették a rend 
őrségen, hogy a Rony ván, a gyár
telepi hídnál jégtorlódás állott be 
és a patak vize oly rohamosan emel
kedik, hogy komoly veszéllyel fe
nyegeti a körülte épült házakat. A 
hir vétele után nyomban a helyszí
nére siettek Friss Hennán tűzoltó 
parancsnok vezetésével a tűzoltók 
és a hirtelenében felfogadott nap
számosok, hogy szabaddá tegyék 
a v íz  folyását. Nehéz, fárasztó munka 
után sikerült is az egymásra torló
dott hatalmas jégtáblákat útnak in
dítani és szabaddá tenni a vízfo
lyást. De ez a munka csak félig 
járt eredménnyel, mert a vágóhíd 
mellett, a berecki felé vezető fahíd 
nál újabb jéglorlódás állott be és 
rövid félóra leforgása alatt hatalmas 
jégtáblák borítottak aRonyvát egész 
a gyártelepi hídig.

Délután
Nyomban a bereckii hid mellé ren

deltek minden segítő munkást — 
ahol megjelent a hatóság képvise
letében Schmied Lajos rendőrkapi
tány és Kércszy Gyula városi fő
mérnök is — hogy újból szabaddá 
tegyék a viz folyását. De itt már 
sokkal nehezebb munkára akadtak. 
A hatalmas jégtáblák csak nem en
gedtek a szigonyoknak és egyre ve
szélyesebbé váltott a helyzet. Dél
után öt órakor már oly magasra 
emelkedett a viz, hogy kicsapott a 
medréből és elöntötte a part szélén 
álló földeket, sőt feluyomult egész 
az Arpad-utcai cigány kunyhókig, 
körű zarta a téglagyár környékét és 
elborította a bereckii országutat is. 
Nehéz, kemény munkába került, inig 
újból útnak indíthatták a jégtáblá
kat, melyek a megáradt patakban 
sebes rabanássai zúgtak tovább.

Ma.
E'»éaZ éjjel folytak a mentési mun

kálatok szüntelenül és éjfél után sí 
került is némi eredményt elérni, 
amennyiben a viz szemmel látható 
apadásnak indúit. De a mai mele
gebb időjárás ismét megdagasztotta 
a patakot úgyannyira, hogy most— 
amikor e sorokat írjuk — még sok
kalta veszélyesebb a helyzet, mint 
tegnap volt. Azonban hisszük, hogy 
az állandó segítő munka mégiscsak 
féket vet a patak rakoncátlankodásá
nak és sikerülni fog az olvadási időn 
minden nagyobb veszély nélkül kí- 
resztűl jutnunk.

H Í R E K .

— Bátyus estély a függet 
lenségi körben. A függetlenségi 
kör elnöksége szombaton, f. ho 
ij-cn este 8 órakor a kör összes 
helyiségeiben zártkörű bátyus es
télyt rendez, melyre a kör tag
jait ezúton hívja meg. Belépti 
dij nincs, a zene költségeihez l 
azonban a mulatságon résztvevő 
urak tejenként 2 koronával járul 
nak hozzá. Külön meghívók nem 
bocsáttatnak ki,

—  Képviselő testü le ti ülés van ma
délután, melyen — többek közt — 
a következő fontosabb ügyek kerül
nek tárgyalásra: 1. A tanács javas
lata a közvilágítás javítása tárgyá
ban. 2. Az általános csatornázás tér

veinek és kö tségvetésének tárgya
lása. 3. A felsőkereskedelmi iskola 
igazgató bizottságának üléséről fel
vett jegyzőkönyv bemutatása. 4. 
Zemplén vármegye közigazgatási bi
zottságának véghatározata Bogyay 
Béla közig, tanácsos fegyelmi ügyé
ben. 5. A legtöbb adót fizetők 
1912 évi névjegyzékének tárgya
lása. 6 Az igazoló választmány 
határozata Guttmann Ármin képvi
selőtestületi tagsága ügyében. — A 
közgyűlés lefolyásáról lapunk leg
közelebbi számában hozunk részletes 
tudósítást.

—  Kinevezés. A vallás és közok
tatásügyi miniszter— mint a hivata
los lap f. hólOén megjelent száma 
közli — Debreceni Áron miskolci áll. 
keresk. iskolai tanárt a Vili. fiz osz
tályba nevezte ki.

— L isz t esté ly a Kazinczy-körben
Mint már említettük, a Kazinczy-kür 
f. hó 25 én Liszt Ferenc emlékére 
nagyszabású estélyt reudez, melyen 
fővárosi művészeket fognak szere
peltetni. Most alkalmunk van az 
estély részletes műsorát is közölni 
a következőkben : 1. Liszt Ferenc
élete és jelleme, fölolvassa ifj. Sorus- 
sich Andor. — 2. a) Liszt F. Len
gyel dal, b) Liszt F. II Lengenda 
(Paulai szt. Ferenc a hullámokon), 
zongorán előadja : Thomán István.
— 3. Conference Hugó Viktor „Ma- 
zeppa44 cimü költeményéről ■ mondja 
Jászai Mari. — 4. Liszt „Mazeppa" 
symfóniai költemény, két zongorán 
előadják .ifj. Sorasich Andor és 
Thomán István. — 5. Vörösmarthy 
„Oda Liszt Ferenchez4* elmondja 
Jaszai Mari. — 6. Liszt „Magyar 
fantázia44, zongorán előadja Thomán 
István, második zongorán kiséri ifj. 
Somssich Andor. Az estélyre jegye
ket Kadar Gyula úr gyógyszertára 
bán lehet előre váltam. — Itt em
lítjük meg, hogy f. hó 18 áu Malo- 
nyay Dezső fog a Kazinczy körben 
lelolvasni.

— Jubileumi ünnepségek Gálszécsen.
Vasárnap lélekemelőén szép ünnep
ségek keretében ülte meg a gálszó- 
esi izr. nőegylet dr. Sckvartz Ignácnó 
egyl. elnöknő 25 éves működésének 
jubileumát. Az ünnepély lefolyásáról
— térszüke miatt — lapunk legkö
zelebbi számában hozunk részletes 
tudósítást.

— A szabad líceumból. E hó 11-én
Szalay Józsel főgiran. tanár volt az 
előadó. Debreczent, ezt a nagy ma
gyar metropolist ismertette vonzóan 
és érdekkeltően. Gyönyörű vetített 
képekben vonult fel a szemlélő és 
hallgató előtt e törzsgyökeres, gaz
dag, magyar város minden neveze
tesebb intézménye, sajátossága. És 
mindezt igen olcsó alkalmatossággal 
érhettük el. Mindössze 20 fillér volt 
a költség. Igazán megérte. Ilyen ol
csó áron szívesen bekukkantana kö
zönségünk más uagy városba is.

NYILTTÉR.
Vallás, rang és nem külörabség 

nélkül mindazok kik. felejhetetlen jó 
anyám 1910. agusztus 24 iki pótol
hatatlan vesztesége, hirtelen halála, 
nerakülömben a most váratlanul ért 
édes atyám elhúnyta alkalmával, a 
mérhetetlen, lesújtó fájdalomban ve
lünk osztozni szívesek és kegyesek 
voltak, fogadják a tengeren túl tar
tózkodó szerető Andor bátyám, Fe
renci testvérem és kedves Giziké 
nővérem részéről, valamint az éu ne
vemben is a mély hálaérzelera, a 
forró szeretet és az önzetlen tiszte
let kifejezését.

Budapesten 1912. januái hóban.
Hazafias üdvözlettel.

Hegedűs Jenő.

A szerkesztésért felelős:
A S Z E R K E S Z T Ő S É  0.

Szerkesztő: Lánczi Aladár.
Kiadótulajdonos:

LANDESMANN MIKSA

így is kiöutütt a Rony va és bár
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FÖLDES Divatos estélyi és báli cipőkben

nagy választék.

cipók

S á t o r a l j a ú j h e l y , clösmcrt
Főtér,

a Kossuth-szoborral szemben. legjobbak.

„ F O R H I N “ - n a l  permetez,

I" SZÖr uu  Kevesebb
agond,

s z o r  i *Kevesebb 
atnunKa,

szói*
Kevesebb, 
amunkabér!

mert a „FORHIN" a 
N o k H z o r t a  m e g j a v í t o t t

BORDÓI KEVERÉK
kész állapotban !

Nagyon erősen tapad a nedves levélre is !
Bármily harmatnál permetezhet vele! 

Semmi üledéke nincs! Számtalan elismerd 
n) iiatkozat! Gyártjuk az eddig dr Aschen- 
brandt szabadalmát képezett Rezkenport s 
bordói port is. Kérjen ingyen és bérroentve 

leírást a
E H D H I I V  gyártól Budapest, 
r u t v l l l l ^ - v i ,  Váczi-űt 93.

L a k á s ,

Egy 4 szobás udvari lakás mel 
lékhelyiségekkel és villanyvilágí
tással május hó 1-től kiadó.

Zinner Henrik.

Pedálos czimbalom
Schunda léle jutányosán eladó

Bővebbet Kossuth u '24 szám 
alatt,

XIa, olcsó
és jó áruhoz akar jutni, akkor forduljon bizalommal

Grünbaum Gézához
hol különféle finom italok, fűszer- és csemege különle

gességek a legjutányosabban beszerezhetők.

G R Ü N B A U M  G É Z A
fűszer és csemegekereskedése Sátoraljaújhely, Széohényi-tér 17.

m m & n  \ % 
a

i

i
Vetési célokra

kiváló minőségben, jutányos árban szolgálok

államilag ólomzárolt lóhere és luczerna 

magvakkal, árpával és bükkönynyel.

GRÜNBAUM SIMON
Sátoraljaújhely Kazinczy-utca 11, j

%sFigyelmeztetés!
1912. február 23-án délelőtt 9 órakor Királyhelme* 

cen a kir. járásbiróság telekkönyvi hivatalában

Szomotori földek, belsőségek és házak H
kerülnek nyilvános bírói árverés alá.

Az ingatlanok kikiáltási ára 35000 korona. Kész
pénz óvadék az árverésnél 3500 korona. Az ingatlano
kon előnyös kölcsön fog meghagyatni.

i
i
I

1

§ L I N Ó L E U M bőráru és viaszvá
szon gyári raktár

r n e r  G é z a  K a s s a
Fő utca Népbank-épület.

Vidéki megbízásokat gyorsan és pontosan eszközöztíl, Mintá- 
kát kívánatra díjmentesen küld az árak megjelölésével.

Kidikülük, utazótáskák nagy választékban.

Nyomatott Landesmann Miksa és Társa köny\nyomdájában Sátoraljaújhely.

I
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