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(d.) A mai napon már megint 
tárgyalt a magyar parlament, 
azaz, hogy mondanád nyájas ol
vasó : a munkapárti kisded gyű 
lekezet, minekutána kihajigálta a 
parlament ülésterméből azokat, a 
kik neki kellemetlenek valának, 
mert bűnei légióját olvassák szü
netlen nemzetárulással terhelt fe
jére s megállást követelnek azon 
a végzetes utón, melyen látható
lag elkábultan, elvakultan és szin
te feltartóztathatatlanul viszi a 
nemzetet a végső romlás felé.

A jó gyomru ember előtt, 
kinek az esze is valamennyire he
lyén van, undorító s megdöb
bentő' látvány egyúttal a munka
párt parlamenti játéka, ez a leg
modernebb törvényalkotás. A 
• többségi akaratnak • egy meg
hibbant elméjű ember rendőrököl- 
lel és szuronnyal szerez érvényt 
s terhelt agyveleje fantazmagóriái 
mint gonosz valóság nehezednek 
a nemzet életére és gyötrő sej
tések közt éljük át nemzeti éle
tünk egymásból kibontakozó utolsó 
történeteit.

A Tiszáék őrülete, a többségi 
párt tyranismusa üli szomorú di
adalait és vezeti a nemzetet meg
aláztatástól megaláztatáshoz. Más 
államokban, hol a politikával 
egyesült az erkölcs és higgadt 
belátás, nemhogy elnyomnák a 
kisebbségi véleményt, hanem el
lenkezőleg védelmet és érvénye
sülést szereznek neki is becsüle
tes kompromisszumok alapján.

Franciaország a proporcionáli- 
tás utján biztosítja helyét és jo
gait a parlamentben a legkisebb 
pártközösségnek is. Nálunk a 
Tiszáknak nem kell a kompro
misszum, *l'état ce mou mondja 
XIV. Lajossal a Tisza család leg
kimagaslóbb hajtása, az István. 
Mit neki más párt, mit neki más 
meggyőződés, az ő egyedül üd
vözítő akaratával és politikai 
meggyőződéseivel szemben. Rög
eszméitől vonatva, mint a bolond, 
ki istennek vagy megváltónak 
hirdeti magát, rohan végzetes 
utakon előre, legázolva mindenkit, 
ki vele szembekerül, hogy az ő, 
egyedül az ő akarata, elszánt, el
vakult meggyőződései legyenek 
úrrá ezen a szerencsétlen Ma
gyarországon és pusztuljon min 
den és éljen egyedül ő 1 A po
litikai forradalom tényleges álla
potába jutottunk azzal, hogy mi- 
nálunk egy olyan párt, mely a

lorradalom.
korrupció mocsarából mászott elő, 
a mely nyomorult létének igazo
lását nem meri a nemzet közvé
leményének ítéletére bizn i, mert 
a nemzet maga kitagadná és 
kiátkozná bűnben fogamzott e 
szörnyszülöttet, melyaszinmagyar- 
ság, az igazi nemzet képvise
letét, törvényhozói akaratát veri 
ki, gyalázza meg, tapodja el, 

[szemérmetlen ábrázattal kihirdet- 
[ vén, hogy visszaadta a parlamen- 
| mentet a nemzetnek a maga ere
deti valóságában.

I Üldözi a közvélemény élő sza- 
! vát : a sajtót; eltapossa szabad
lábát, meg akarja fojtani, hogy 
bűneit nyilván ne tartsa és ne 
élessze az elkeseredés és szent 
harag lángját a szivekb"n a po- 

I litikai gonosztevők a nemzet meg- 
| rontóinak elpusztítására.

Minden higgadt elme eszeve- 
szettségnek tartja ezt, mert nyíl 

jván a bűnös hatalom összeom.
I lását sietteti, ami után vágyva- 
i vágy minden becsületes és ha- 
jzafias lélek. Azt hisszük, már ez 
nem késhetik soká ; már megtelt 

i csordultig a keserűség pohara.
I Vétkezett eleget a kormány és 
[bandája, hogy elmerüljön mielőbb 
| és örökre az elmúlás sötét vizeibe 
Kiszolgáltatta diadalmas többségi 
akaratával Ausztriának, ennek az 
örökké éhes molochnak a mi 
pénzünket, vérünket, nemzeti lé
tünk minden biztosítékait. Száz 
milliókat vetett oda bűnös köny 
nyelmüségel annak a katonai ha
talomnak, melynek gyarapodó 
ereje a mi fokozódó nemzeti 
gyengeségünk. Szemet huny ak
kor, amikor már már a nemzet 
testéből szakaszt el a császári 
hatalom egy-egy tagot, hogy 
oda forrassza ellenségeink testé
hez. Kiszolgáltatott elleneinknek 
és védtelenekké tett a császári 
centralisztikus törekvésekkel szem 
oen, úgy, hogy csak akarniok 
kell a bécsi nagyhatalmasságok
nak és egy napon tüzbe vagy 
sárba vetik megszaggatott alkot
mányunk papiros rongyait; mert 
a Tiszák nyómdokain 
akadnak, Lukácsok minden 
bokorban teremnek, akik a csá
szári kegyek mosolyáért, a 
hatalom sóváran óhajtott elő
nyeiért történelmi és Írott jogaink 
egész állományát, szabadságaink 
minden biztosítékait, alkotmá
nyaink utolsó töredékeit is el
hordják sietve Ifécsbe, a nagy

birodalmi eszme oltárára kedves j sebb nem volt a hatalom, amely 
áldozatul. í szerető ölelésével már-már kiszo-

Az események végzetes siet- ritja lelkünk, 
séggel torlódnak egymás fö lé; j A  gonosz pártlorradalmat mi
ilyen megpróbáltatást ujabbkori | kor sepri el az ébredés, a nem
történetünk nem ismer. Fojtóbb j zeti elhatározás, a cselekvés roin- 
nem volt politikai levegőnk, erő- j boló förgetege ?

Grósz Dezső
a  b í r ó s á g  e l ő t t .
A  v e z é r i g a z g a t ó  u r  ü z l e t e i .

Sátoraljaújhely, Felsőmagyaror- 
szagnak ez a szépen fejlődő városa 
kellemetlen, sötét színekben festve 
kerül most ujabbi időkben állandóan 
az ország nyilvánossága elé. Ez a 
történelmi nevezetességű város, amely 
közvetlen tőszomszédságában fek
szik a Rákóczi szülőhelyének és 
amelynek falai között kezdte meg 
dicső politikai pályafutását Kossuth 
Lajos, — most a közéleti botrányok 
állandó sziuhelyévé sülyedt.

Csak nem régen hozta forró 
izá>ba az ország közvéleménjét egy 
törvényszéki tárgyalás, mely Uj- 
helyben játszódott le, és mely Zeni- 
lénvármegye közigazgatását tüntette 
elő a maga isszonyu valóságában, 
és iiue most ismét Ujhely az, amely 
nyilvánosságot követel egy újabb 
szégyenteljes esemény számára.

Ezúttal azonban nem közigaz
gatási botrányról van szó. Egészen 
más esemény az, mely lázban tartja 
Ujhely városát, és amely megbot
ránkozást fog kiváltani szerte az 
országban mindenütt, amerre csak 
hírét veszik. Egy a helyi közélet
be!) vezető szerepűt vivő ügyvéd, 
aki egyben vezérigazgatói minőség
ben élén áll a város legújabb, csak 
nem rég alakult pénzintézetének, a 
főszereplője ennek a kínos szenzá
ciónak.

Dr. Grósz Dezső az esemény 
főhőse. Már mintegy 12 esztendeje 
folytat ügyvédi praxist Sátoraljaúj
helyben. Egyike a város legerősza
kosabb embereinek, aki — ha a sa | 
ját, vagy ügyfele érdekéről van szó | 
— egyáltalán nem válogat az esz
közökben, hogy a talán nem is 

Tiszák | igazságos ügyet diadalra segítse.
Alig van jó barátja a városban, és 
ez ellenszenvet azzal keltette fel 
maga iránt, hogy állandóan közsze
replésre vágyott és nem ismert sem
miféle akadályt, mikor arról 
volt szó, hogy élére kerüljüu vala
melyes mozgalomnak, vagy, hogy 
befészkelje magát a város vezetését 
irányító testületbe. Politikailag tel

jesen megbízhatatlan ember. Es en
nek a rugói is arra vezethetők visz- 
sza, hogy folyton vezető szerepre 
törtetett. Eleiutén nem foglalkozott 
politikával, csak mikor báró liánffy 
Dezső megalakította az Ujnártot, 
szegődött hozzá, gondolván, hogy 
majd talán sikerül neki ennek az uj 
pártnak az élén helyi nagysággá 
kinőni. De ez a terve nem sikerült. 
Grósz Dezső dr. azonban nem az az 
ember, akinek egy-két balul sikerült 
terv kedvét szeghetné a további 
elöretürtetésbf n. Megmaradt továbbra 
is ujpártinak, és vezette az egyedül 
ő belőle álló helyipártot. Később 
pedig, mikor bekövetkezett a nem
zeti ellenállás ideje, megjelent dr. 
Grósz Dezső is a saujhelyi függet
lenségi körben tartott szövetkezett 
ellenzéki gyűlésen és részt köve
telt magának az ujpárt nevében az 
ellenzéki mozgalom vezetéséből.

Dohát változtak az idők, újabb 
párt keletkezett : a mostani munka
párt, és dr. Grósz Dezső — mert itt 
több teret sejtett egetverő tehetsége 
számára — otthagyta előbbi vezérét 
és átpártolt annak a Tiszának a tá
borába, akit azelőtt nyilvános gyű
léseken a legélesebben támadott. Es 
ebben a pártban sz»rercséje is volt. 
Egyik vezető tagja lett az 1910. 
évi képviselőválasztás alkalmából a 
munkapártnak, és — hogy észre
vétlenül ne merüljön el a válasz
tást vezetők csapatjában — dörge
delmes cikkeket irt a helyi félhivata
losban az ellenzék ellen, sőt egy
szer — hogy történelmi készültsé
géről is tanúságot tegyen — ódát 
irt a Bocskay buzogányáról is.

A választási harc befejezése 
után a város közgyűlési termét vá
lasztotta szereplései színteréül. Itt 
próbált szerencsét. Támadott min
denkit. Nem múlt el képviselőtestü
leti gyűlés, melyen uégyszer-ötsaör 
fel nem szólalt volna, és kíméletle
nül támadta a városi adminisztrációt 
és képviselőtestületi tagtársait eg y  
aránt. Amdo a népszerűtlenség in-
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nen is kihajszolta. Es ekkor, hogy 
újabb vezető poziciőt biztosítson 
magának, bankalapításhoz fogott. 
Sikerült is neki köztiszteletben álló 
embereket rábírni tervére és meg
nyílhatott 700,000 korona alap
tőkével a Hitelbank, melynek ő 
lett a vezérigazgatója. Es ebben az 
állásában követte el — mint ügyvéd 
— azt az inkorrekt és egyenesen 
az ügyvédi tisztességbe ütköző dől 
got, amely az ügyvédi kar tekinté
lyét mélyen sérti és amely most láz
ban tartja Ujhely városát.

Az eset egyébként a követ
kező :

Ozv. Radnay Ferencné szabolcs- 
raegyei nagybérlőnő fizetési za
varokkal küzdött. Eljött hát testvér
bátyjával, Fuchs Lajos budapesti la
kossal rokonához és ügyvédjéhez. 
Dr. Grose Dezsőhöz Ujhely be. A 
Magyar király szálló egyik szobájá
ban tárgyalt az özveggyel és annak 
testvérbátyjával dr. Grósz Dezső. 
Hogy ezen a bizalmas megbeszélé
sen mit végeztek, arról semmi po 
zitiv értesülés nincsen, de a később 
történtek következtetni engednek a 
titkos megállapodásra.

Az értekezlet után ugyanis né
hány nappal dr. Fuchs Emil, a Ili 
telbank egyik igazgatósági tagja
20.000 korona hitelt kért saját bank
jától ökrük vásár'ására olyan fór 
mán, hogy az tlfogadvány ellené
ben nem tartozik a bank készpénzt 
kiutalni, mert a felveendő összeget 
az eladó nevére nyomban betétként 
helyezi el. Az igazgatóság szívesen 
belement a nehéz péuzviszonyok 
mellett is az üzletbe, mert eltekintve 
attól, hogy dr. Fuchs Emil akár
100.000 korona hitelre is jó, még 
készpénzt se kellett kiutalniuk. Sőt 
a kedvező üzlet feletti örömükben 
azt is szívesen elnézték, hogy dr. 
Fuchs Emil csak 10,000 koronás vál
tón szerepeljen elfogadóként Grósz 
Dezső jótállása mellett, és a másik
10.000 koronás váltón dr. Grjsz 
Dezső vezéi igazgató legyen elfogadu 
és dr. Fuchs Emil a kibocsátó.

A kü csőn felvételnél történt 
erre a változásra azért volt szükség, 
mert a vételben dr. Fuchs Emilnek 
dr. Grósz Dezső is társa volt, sőt 
Grósz Dezső volt a vétel értelmi 
szerzője, aki a valósziuüleg mit sem 
sejtő Fuchs Emilt áldozatul rántotta 
magával. Együtt vették meg ugya
nis a lizetési zavarokkal küzdő özv. 
liaduai Ferenczué 64 darab ökrét 
20.100 koronáért. Az ökröket azou- 
bau nem dr. Grósz Dezsőnél, vagy 
dr. Fuchs Emilnél helyeztek el, 
hanem egy harmadik igazgatósági 
tagnál: Klein Jenő alsóregmeci 
nagybérlőnél, aki az ökrök eltartását 
lj3 ad haszonrészedésért szívesen 
vállalta. Október hó 10-én este ér
keztek meg az ökrök Alsóregmeczre 
és október 11-én reggel adta tudtá
ra dr. Grósz Dezső a hitelezőknek, 
hogy ügyfele: özv. Kadnaiuc 230,000 
korona passzívával fizetésképtelen 
lett. Egyben meghívta a hitelezőket 
október 13 áu a fizetésképtelenség 
ügyében tartandó értekezletre. Az 
értekezleten — mely dr. Grósz 
Dezső lakásán folyt le — előter
jesztette özv. liadnainé vagyoni 
kimutatását, azonban abban sem az 
54 drb. ökör, sem pedig annak 20.000 
koronás vételára nem szerepelt, sőt 
— mint később kiderült — nem

szerepelt még benne egy 10,000 
koronás hitelbanki betét.

A hitelezők gyanították, hogy 
a fizetésképtelenné lett Radnainénak 
vagyoni kimutatásában hiányoznak 
oly tételek, amelyek a felajánlott 
30 százalékos kvótát lényegesen 
emelnék és ezért nem mentek bele 
az egyezségbe, hanem dr. Hofftnann 
Mór nyíregyházai és dr. Nagy 
Arthur újhelyi ügyvédek utján 
büntető feljelentést tettek csalás 
címén dr. Grósz Dezső, dr. Fuchs 
Emil és Klein Jenő ellen.

A vizsgálat megejtésével dr. 
Kabina Géza jegyzőt bízta meg a 
saujhelyi kir. törvényszék vizsgáló 
bírája. Dr. Kabinet Géza vizsgálatot 
tartott már a Hitelbankban is és e 
vizsgálat során meglepő adatok 
kerültek nyilvánosságra. Tényként 
állapíttatott mar eddig is meg, hogy 
az ökrök vételében társ volt dr. 
Grosz Dezső ügyvéd, a Hitelbank 
vezérigazgatója, aki pedig — mint 
Uadnainé jogi képviselője — már a 
vétel előtt tudott a fizetésképtelen
ségről. Kiderült ezenkívül, hogy az 
ökrök vételára fejében felvett 
20,(00 kor. kölcsönösszeget dr. Fuchs 
Emil a Uadnainé nevére betétként 
helyezte el, de október hó 10-én 
dr. Grosz Dezső — állítólag Fuchs 
Lajos kívánságára — megsemmisit- 
tette a betéti köuyvet és erről az 
összegről, valamint az ugyanakkor 
Uadnainé nevében befizetett 10,000 
korona készpénzről 3 drb. 10,000 
koronás betéti köuyvet állítatott ki 
különféle jeligékre.

A Hitelbankban tartott vizsgá
lat után dr. Kabitia Géza hiteles 
másolatokat vett a bank könyveinek 
ez ügybeui tételeiről és a két 10.000 
koronás váltóról. Eddig kihallgatták 
már a Hitelbank részéről Waller 
József, Rcichard Annin igazgatósági 
tagokat, dr. Garai Ármin és dr. 
Hollo Andor ügyészeket, Fried Ele
mér főkönyvelőt, Grosz Lajos köny
velőt, Grunspann Herma un pénztár
nokot és mindezek vallomásából az 
derült ki, hogy dr. Grosz Dezső 
a bankot sajat anyagi érdekének elő• 
mozdítására használta fe l vezérigaz
gatói minőségben, de maga a bank 
semmifele olyas dolgot el nem köve
tett, mely a szabálytalansagnak csak 
látszatát is kelthetne.

Hogy mit fog a vizsgálat to
vábbi folyama eredményezni, az 
még a jövő titka. De ha semmi 
egyéb ki nem derülne, mint ameny- 
uyit eddig tényként megállapítottak, 
akkor is szomorú fényt vet ez az 
ügy dr. Grósz Dezsőre. Mert elte
kintve attól, hogy mint vezérigaz
gatónak nem szabad lett volna — 
már a bank érdekében sem — köl
csönt vennie a vezetése alatt álló 
intézettől és nem szabad lett volna 
— ugyaucsak a bank érdekében — 
tűrnie, hogy az igazgatóság egy 
másik tagja kölcsön vegyen onnan; 
maga, az amit mint Uadnainé kép
viselője elkövetett a legsúlyosabb 
beszámítás alá esik.

Egy ügyvédnek, aki csak va
lamit Í9 ad a korrektségre, semmi 
esetre nem szabad tűrnie, hogy az 
ügyfél a hitelezőit tudatosan, előre 
kieszelt szándékkal megkárosítsa, 
mert hisz az ügyfélnek árt azzal, 
hogy ha megengedi neki az ily 
fajta kijátszást. Hja, de a pénzvágy 
sokra ráviszi az emberi.

Grósz Dezsőnél is a pénzvágy 
dolgozott és ez hajtotta őt bele 
abba a vakmerő tanácsadásba, amely 
mindkettőjük egyéniségén mély 
csorbát vert és mely — azt hiszem 
— nagyon is elegendő arra, hogy 
dr. Grósz Dezső végleg letűnjön a 
közélet színteréről és elveszítse még 
azoknak a bizalmát is, akik eddig 
még hittek az ő korrektségében.

I.ánczi Aladár.

N y i l a t k o z i k
a  H i t e l b a n k ?

Egy h atározat, am it 
m ég  el sem  fog a d ta k .

A Grósz Dezső és társai el
len megindított bünperben eddig 
történteket megirta a „Sátorai 
jaujhely" c. laptársunk. Most ez 
ügyben dr. Grósz Dezső vezér- 
igazgató a következő igazgató- 
sági határozatot és nyilatkozatot 
küldte be hozzánk közlés céljá
ból:

Jegyzőkönyvi kivonat.
Tárgyaltatott dr. Grósz Dezső 

vezérigazgató és igazgatósági 
elnök jelentése arról, hogy a 
„Sátoraljaújhely" cimü helyi 
lap 42. számában „Ujhely leg
újabb szenzációja" cim alatt 
közlemény jelent meg, melyben 
dr. Grósz Dezső vezérigazgató 
ról az állittatik, hogy dr. Fuchs 
Emil féle kölcsön ügyben a 
bank bizalmával visszaélt és 
úgy az igazgató, mint dr Fuchs 
Emil és Klein Jenő igazgatósági 
tagok úgy állíttatnak be, mint
ha az intézetet önző célokra 
használnák fel.

Elnök kéri, hogy e tárgyban 
az igazgatóság hozzon a leg
alaposabb vizsgálat után hatá
rozatot.

A Hitelbank r. I. igazgató
sága a dr. Fuchs Emil féle 
20000 koronás kölcsön ügyle 
tét a rendelkezésre álló összes 
adatok felhasználása mellett 
részletesen újabb vizsgálat alá 
vette és megállapítja, hogy 
ezen kölcsön ügy megszavazá
sa és folyósítása az intézet 
alapszabályainak és anyagi ér
dekeinek megfelelően a leg
precízebben történt. A meg 
szavazásnál sem a vezérigaz
gató ur, sem dr. Fuchs Emil 
és Klein Jenő igazgatósági tag 
urak befolyást nem gyakoroltak. 
A kölcsön ügyben a szereplé
sük a legkorrektebb volt, a 
miért is különösen Grósz Dezső 
vezérigazgató urat ért ezen 
támadással szemben az igazga
tóság kötelességének tartja 
kinyilatkoztatni, hogy a vezér- 
igazgató ur a bank bizalmával 
sem most, sem a múltban visz- 
sza nem élt, és az igazgatóság 
dr. Grósz Dezső vezérigazgató 
ur iránt, ki az intézet alapitója 
és az intézet ügyeit teljes hü 
séggcl és odaadással és a 
legszebb eredménnyel vezeti, 
teljes és őszinte bizalommal 
viseltetik, úgy ő, mint meggya
núsított igazgatósági tagjait 
teljes bizalmáról biztósitja.

Ami pedig a Grósz Dezső 
urat ügyvédi minőségben ért

feljelentést illeti, e tekintetben 
az igazgatóság nyugodtan várja 
be az illetékes bíróság ítéletét.

A Hitelbank igazgatósága

Nyilatkozat.
A .Sátoraljaújhely. cimü 

helyi lap 42-ik számában „Uj
hely legújabb szenzációja, 
közleménynek személyemet il
lető vonatkozásaira mint bank
igazgató utalok igazgatóságom 
nak e tárgyban hozott és nyilvá
nosságra adott határozatára. 
Mint ügyvéd és magán egyén 
ártatlanságom teljes tudatában 
arra kérem a nagyközönséget, 
hogy szíveskedjék Ítéletét az 
illetékes bíróság határozatáig 
feliüggeszteni, amely személyes 
ellenségeim ezen ádáz haj
szájával szemben eddigi érintet
len becsületemnek teljes elég
tételt fog szolgáltatni.

Dr. Grósz Dezső.

Mindennekelőtt konstatálni kí
vánjuk, hogy dr. Grósz Dezsó' az 
igazgatóság nem is keltezett ha
tározatát délelőtt 10 órakor 
küldte be hozzánk, amikor pedig 
az igazgatóság még semmiféle ha
tározatot nem hozott. Az igazga
tóság ez ügyben csak délután 3 
órakor gyűl egybe tanácskozásra 
és nagyon kétséges, hogy egy
általán elfogadják-e a vezérigaz
gató ur által fogalmazott fenti 
határozatot.

Mi legalább a magunk részé
ről lehetetlennek tartjuk, hogy 
az igazgatóság azonosítsa magát 
dr. Grósz Dezső inkorrekt eljá
rásával. A „Sátoraljaújhely" is 
megirta és mai tudósításunkban 
mi is elösmerjük, hogy a Hitel
bankra a bűnügyben semmiféle 
szabálytalanság ki nem derült és 
igy a Hitelbank egészen tisztán 
állhat a közvélemény elé.

Ámde ha a fenti határozatot 
elfogadják, alig hisszük, hogy 
ezentúl a Hitelbankot is ne Ítél
jék el. A bank érdeke ugyanis 
az volna, hogy dr. Grósz Dezsőt 
a legrövidebb idő alatt elűzzék 
a vezérigazgatói állásából, mert 
csak igv lehetne dokumentálni, 
hogy a bank teljesen távol áll 
a vezérigazgató inkorrekt, az ügy
védi tisztességbe ütköző üzleté
től. Ha azonban a fenti határo
zatot elfogadják, azonosítják ma
gukat a vezérigazgatójukkal és 
magukra vállalják az ügy ezutdni 
er.ölcsi következményeit.

Ez pedig — a mai súlyos 
pénzviszonyok közt — semmiké
pen sem válhat előnyére az in
tézetnek.

Szerda október 30.

E ljegyzési kár
ty á k a t, la k o 
dalm i é s  báli

m e g h í v ó k a t
íz lé se se n  k é sz ít

k Sn yvn yom d ája
Sátoraljaújhely .
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A h om on naiak  k eserve.
Kellemetlen raeg'epetésben volt 

része Hornomra város és a honion* 
nai vidék gazdálkodóinak. A várme
gyei gazdasági egyesület szerezte 
ezt a meglepetést. A horaonnai já
rás főszolgabirája ugyanis az állatte
nyésztés fellendítése érdekében 
díjazással egybekötött tenyészállat- 
kiállítást rendezett a gazdasági 
egyesület támogatásával. Nagy vo't 
az üröm a homonnaiak körében már 
jóelőre, mert azt hitték, hogy a 
gazdasági egyesület az elnökére: gr. 
Andrássy Sándorra való tekintettel 
— aki Horaonnán lakik — nagy
szabásúvá teszik a kiállítást. Ámde 
nagy volt a meglepetés, mikor a 
gazdasági egyesület a zsűri megala
kításánál tovább nem jutott. A 
gazdasági egyesület ugyanis meg
feledkezett a kiállításról és igy ter
mészetesen a zsűri tagjait sem ér
tesítette ki arról. A kiállítás tehát 
befagyott és most a homonnaiak 
réraraód el vannak keseredve az 
egyesület hanyagsága miatt.

Egyik homonnai laptársunk igy 
ir az esetről:

A földmivelésUgyi miniszter 
a horaonnai járás területén rende
zendő tenyész-szarvasraarhák I i- 
állitására lüOO keronát küldött 
szétosztás végett. Haraszthy Mik
lós járási főszolgabíró október hó 
23-ára tűzte ki a kiállítás határ
idejét, s ösrnert buzgóságával 
mindent elkövetett annak sikere 
érdekében, miről a vármegyei gaz
dasági egyesületet kellőleg érte
sítette. Az utóbbi tudomásul vette 
az értesítést és köszönettel nyug
tázta. A kiállítás napja bekövet 
kezett s habár a kedvezőtlen idő
járás és a nyári szőr lehullasztása 
hátrányosan befolyásolja az álla
tok kinézését, Andrássy Sándor 
gr. és GrUn Beiuát nagybérlő rész
vételétől eltekintve, 80 kisgazda 
igazán kiállításra alkalmas siernen- 
thali fajmarhát állított ki az el
érendő dij reményében. Hogy mi 
következett ezután, legjobban bi
zonyítja a nálunk dívó hivatalos 
felületességet. Üra óra után múlt, 
a főszolgabíró, Andrássy Géza gr 
igazgatója: Harmatta Andor, Grün 
Bernáth, a sok kis gazda, kiváncsi 
közönség ott várakozik a nedves 
hideggyepen türelmetlenül. Elmúlt 
a vonat beérkezésének ideje is, 
hiv a déli harangszó és a zsűri 
tagjai még mindig nem láthatók. 
Az emberek zúgolódnak és máris 
oly kijelentések hallhatok, hogy 
az urak megcsalják a népet, ide 
ámítják messze vidékről s hogy 
ne kellessen pénzt osztogatni, ott
hon maradnak. A rendkívül kelle
metlen helyzetbe került főszolga 
bíró tapintatosan megnyugtatta 
a felháborodott kodélyü embere
ket, hogy itt ki vau zárva a 
szándékosság és csakis valamely 
közbenjött ösraeretlen akadály 
foroghat fenn s miután 4—4 kor. 
napidijjal kárpótolta őket zsebé
ből, zúgolódva eltávoztak. Este 
aztán kitűnt, hogy a gazdasági 
egyesület segédtitkára tévesen je 
gyezte elő a napot 24-re s ily 
értelemben értesítette v bíráló bi

zottság tagjait is, kiknek a súlyos 
következni 'nyü tévedésről sejtel
mük sem lehetett.

A homonnaiak elkeseredése ért
hető. Es az eset példátlanul áll az 
országban. Súlyosbítja a gazdisági 
egyesület eljárását még az is, hogy 
éppen ott követte el ezt a súlyos 
mulasztást, ahol a gazdasági egye 
sülét elnöke is kiállította állatait. 
Mert ha már a homonuavidéki kis 
gazdákkal nem is törődtek, az egye
sület elnöke megérdemelt volna a 
sogédtitkár ur részéről egy kissé 
tübb figyelmet és gondosságot.

Igazán kiváncsiak vagyunk, 
hogy hogyan fogja a gazdasági 
egytsülét ezt a súlyos mulasztását 
jóvá tenni.

A  l e g a k t u á l i s a b b  
m a g y a r  n é p d a l :

Nem  akar az ökör* 
csorda legeln i . . . .

Kapható az összes ze-
ne mu kereskedések ben

íí  Í R E K .

Mayunk ügyében Vasárnap 
óta — ellenőrizhetetlen forrásból 
indulva — az a hir volt elterjedve 
a városban, hogy Láncéi Aladár 
szerkesztőnknek 1500 koronát adott 
dr. Grósz Dezső azért, hogy az el
lene folyamatba tett bűnügyet a 
lap ne szellőztesse. Sőt azt is be
szélték, hogy e megvesztegetés foly
tán nem közöltük szombaton a Grósz 
eilen beadott feljelentést. A magunk 
becsületének tartozunk azzal, hogy 
e kósza híreket megcáfoljuk és iga
zoljuk, amiért szombaton nem fog
lalkoztunk még ez üggyel. Kijelent
jük, hogy a leghitványabb rága'om. 
mintha akár Láticzi Aladárt, akár a 
szerkesztőség, vagy kiadóhivatal más 
tagját megvesztegették volna. Hogy 
szombaton nem közöltük az esetet, 
annak csupáu az volt az oka, hogy 
nem akartuk az újhelyi péuzpiac 
helyzetét rontani a vezérigazgató űr 
aliatvásár ásáuak nyilvánosságra ho
zatalával. Most azonban, hogy már 
egjik laptársunk nyilvánosságra 
hozta az ügyet és maga az ügy is 
odúig fejlődött, hogy már a bauk 
érdeke kívánta annak megállapítá
sát, hogy a vezérigazgató ur üzle
téhez a vezetése alatt álió intézet
nek semmi küzo sincsen, — közöl
tük ez ügyben az egész tényállást.

— Az Izr. Nőügyiét közgyűlésé.
F. hó 27-en tartotta a helybeli izr. 
Nőegylet tisztújító közgyűlését özv. 
dr. Rosenthal Sándorné elnöklete 
alatt. A targysoroz&t legfőbb pontja 
Kozma Annin titkári jelentése volt, 
melyben az év főbb mozzanatait 
vázolta. Ezek közül kiemelkedik 
Róth Józsefnó 10 éves péntárnoki 
jubileuma, akinek ezen alkalomból 
buzgó és ünzet'en működéséért a 
közgyűlés köszönetét szavazott. 
Haas Fiilóp és neje alapítványát kö 
szünettel elfogadták es 5 tagú bi
zottságot küldtek ki, mely a nép
konyhával egyetértőig intézze az 
alapítvány ügyeit. Kegyeletes sza
vakkal emlékezik meg a jelentés az 
elhunyt Dokus Gyulánéról, a uőegy. 
let tiszteletbeli tagjáról, aki tevé
keny részt vett az egyesület életé- 
ben. A tárgysorozat utolsó pontja 
a tisztikar megválasztása volt. A 
választás eredménye a következő: 
Elnökök : Rosenthal Sándorué, alel- 
nők ük ; Haas Adolf uó és Schon Sán-

dorné, pénztárnok ; Róth Józsefné és 
titkár : Kozma Ármin. Az egyesület 
ez évben kb 3000 koronát fordított 
jótékony célra.

— A Grósz ügye — és a pesti
lapok. Dr Gross Dezső és szükebb 
gárdája mindent elkövetnek, hogy a 
bűnügyről az ország közvéleménye 
tudomást ne szerezzen. Vasárnap 
este felkiildték Teleky Sándort, a 
„Zemplén" szerkesztőjét Budapestre, 
hogy a fővárosi sajtót a Groszék 
szájaize szerint informálja és meg
akadályozza az Ujhelyből küldött hí
rek közlését. A küldetés — úgy lát
szik — eredménnyel is járt, mert a 
fővárosi lapok ezideig semmit sem 
közöltek a bűnügyről. — No de hát 
nem is a lapok, hanem a bíróság 
fogja kimondani ez ügyben az utolsó 
szót.

— Szerencsés nyerő. Zempléni 
Moskiroitz Gézát alsokürtvélyesi bir
tokán a napokban egy budapesti 
bankház két alkahnazottja kereste 
fel és értesítették, hogy a legutóbbi 
osztálysorsjátékon 40 000 kor. nyert. 
Az Összeget magukkal hozták és 
a sorsjegy ellenében nyomban ki
fizették a szeiencsés nyerőnek. Mos- 
kovitz Géza a hírhozókat ruegven- 
d*gelte és fáradságukat 1000 ko
ronával honorálta. Az idei évben 
háromszor kedvezett az osztálysors
játék Moskovitznak, amennyiben 
e őször 25 000, másodszor 15 000 és 
40000 koronát nyert.

— Községi jegyző a jarásbiró 
ellen. A homonnai kir. járásbíróság 
ismét hivatva lesz egy érdekes bűn
vádi perben igazságot szolgáltatni. 
A vádló Keraechey József királv- 
helmeczi jegyző, a vádlott pedig 
Horkay István ottani kir járáhbiró, 
aki Kemechey ellen zugirászat miatt 
eljáiást tett folyamatba. A lefolyta
tott kihágási ügy a jegyző felmen
tésével végződött, mivel ez egy 
vármegyei szabályrendelet alapján 
jogosult Írásbeli beadványok készí
tésére. Az Ítélet jog^rlfre eraelke 
dett és a vád által uifghurcolt jegy
ző hatóság előtti rágalmazásért vá
dat emelt a járásbiró ellen, egyben 
egy idegen érdektelen járásbíróság 
delegálásáért folyamodott. A kir. 
Curia helyt adott a kérelemnek s 
az ügy elbírálásával a homonnai já
rásbíróságot bizta meg. Egy hóna
pon belüi ez már a második eset, 
hogy e bíróság egy idegen biró- 
tarsa bűnvádi ügyében eljárni kény
telen.

— Vasúti kirendeltség. November 
hó 15-én kezdi meg működését 
Horaonnán a kereskedelmi miniszter 
által most létesített vasúti kirendelt
ség. Vezetője Müller Lajos jelenlegi 
tnezőlaborci állomásfőnök lesz, s 
hatásköre kiterjed a Mezőlaborcz— 
Legenye—Alsórnihátyi vonalon, s az. 
azokhoz csatlakozó viczinális vasú 
takon a forgalmi személyzet ellen 
őrzése, pénztárak átvétele és átadá
sa, szabadságok engedélyezése, stb. 
Kicsinyben az üzletvezetősóg jogait 
gyakorolja ezen uj hivatal.

—- A Homonna—sztrópkoi vasút 
felépítése csaknem befejezett tény. 
A vonnál trassirozása már meg is 
kezdődött, s e tél folyamán az ér 
dekeltségekkel a megállapodás létre 
jön, úgy az építést a jövő évben 

ár meg is kezdik.
— Elfogott ktvandorlási ügynö

kök. Kobuia Vojtuk galíciai szárma
zású topolókai lakos kivándorlás 
közvetítéséért többször büntetett 
egyén sehogy sem akart javulni és 
mindinkább folytatta bűnös üzelmeit. 
Legutóbb szövetkezett egy ifjabb 
Novák Ferencz nevű budapesti társ
sal és azzal járta be Felsőzemplént 
kivándorlók toborzására, ami hamar 
sikerült is, mivel három hadköteles 
ifjút hálójukba kerítettek. Nem so
káig tartott azonban a boldogság, 
mert a tavarnai csendőrőr* rajtuk 
ütött és bekísérte őket a kir. ügyész
séghez.

— Halálos szerencsétlenség tör
tént tegnap d. u. Bokor József üveg 
krreskedő udvarán. Schőnfeld Dávid 
borsii tejszállitó üres ládát *kart 
vonni Bokornál s a ládák kiválasz
tása céljából felment a padlásra. 
Schőnfeld válogatás közben nem 
vette észre, hogy közel jutott a 
nyitott feljáróhoz és oly szerencsót- 
lenül esett ezen keresztül le a beton 
burkolatra, hogy koponyáját teljesen 
szétroncsolta és félórái kínlódás után 
meghalt. A rendőrség vizsgálatot 
indított aziránt, hogy nein-e terhel 
valakit a szerencsétlenségből kifo
lyólag mu'asztás.

— Nyilvános köszönet. Gróf 
Andrássy Dénes, a nagy emberbarát 
ismét tanujelét adta egyletünk iránt 
érzett jóindulatának, amidőn bőid. 
nejo halálának évfordulójára 200 
korona adományban részesítette. A 
saujhelyi izr. nüegylet ezúton is 
fordul hálatelt szívvel ő Exellenci- 
ájához, hogy megköszönje a kegyes 
adományt, mellyel különösen a tél 
beálltával az egyletre háruló fel-
datok teljesítését, a nyomor enyhí

tését megkönyitette. Sátoraljanjhely 
1912. okt. 30-án özv. dr. Rosenthal 
Sándorul egyl. elnök. Kozma Ármin 
egyI. titkár.

Nagy újdonság Vilkovszky 
Kálmán fűszer csemege kereskedő 
egy káposzta vágó gépet hozatott,
melyet csekély díjazásért kölcsön
ad. A gép munkaképessége bámula
tos gyors és tiszta, megtekinthető 
az üzletben, Kazinczy-utca 2 szám.

— Robinzon pékinas A múlt hé
ten özv Ambrózy Nándomé sze
rencsi lakos Bodnár Józsefnek, a 
Gulden A. pékinasának átadott G6 
kor. 60 fillért, hogy azt vigy6 ki a 
vasúti állomás trafikosnéjának. Bod
nár, ki már 20 éves, átvette a pénzt 
és a helyett hogy megbízatását tel
jesítette volna, tüstént a vonatra 
ü t és Budapestre utazott. Ezt meg
nézve tovább: Bécsbe ment, majd 
ismét Pestre s innen illetőségi he
lyére Sárospatakra ért, hol a csend
őrség egykettőre fülön fogta és 
Szerencsre vitte. Ott tegnap Ítélke
zett felette a kir. járásbíróság, mely 
szerint egy hónapi elzárást kapott, 
hogy a nagyvárosi tapasztalatai fe
lett elmélkedhessen.

— Tolvaj cseléd. A gesztelyi
csemlőrség megkeresésére a miskolci 
rendőrség letartóztatta Tamás Ja- 
gona Zsuzsanna 17 éves cselédleányt, 
aki a hernáilkakki református lel
késznél feltörte a ruhaszekrényt és 
egy 200 és néhány koronát tartal
mazó pénztárcát és több ruhaneműt 
lopott el, azután megszökött. A tol
vaj csekdleány töredelmesen beval
lotta bűnét. Elmondta, hogy a pén
zen kívül egy fekete klott kötényt, 
egy pár fekete fűzős cipőt és egy 
selyem blúzt vitt el a lelkész házá
ból. A lopott pénzen ruhát, csipkét 
és hasonló dolgokat, továbbá egy 
gyűrűt is vett, amelynek zálogcé- 
du'ája nála van. Egy cselédtársnőjé
nek 30 koronát adott kölcsön kész
pénzben, valamint annak gyermekei 
részére ingeket, kendőket, paplano
kat vásárolt. A kihallgatás alkal
mával azt mondja, hogy barátnője 
nem tudta, hogy lopott pénz volt, 
arait neki adott, tehát nem bűnré
szese. A rendőrség a tolvaj cseléd
leányt további intézkedésig lezárta.

Felkérjük lapunk tisztelt előfize
tőit, hogy október hő végén 
lejárt előfizetési dijat lehetőleg 
postafordultával küldjék be, nehogy 
a lap további szétküldésében aka
dálylegyen.

Szerkesztő : Lánczi Aladár.

Kiadótulajdonos:

LANDESM ANN MIKSA
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végleg megszűnik, A raktáron levő összes áruk u. m.: _
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f e h é r n e m i i e k ,  s z ő n y e g e k ,  f ü g g ö n y ö k  s t b .  s t b .  I

mélyen leszállított
árakon Ssiánisittatnafc.
A raktár a legutolsó divat szerinti cikkekkel

van ellátva.

ESLedvezö alkalom.
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FÖLDES FERENCZ

Bendalin
a legtöbb fémkompositió 
minden elképzelhető tárgy 

mázolására.
Á l l a n d ó a n  t a r t ó s
Izzó forróságnak, valamint 
n e d v e s s é g n e k  ellentálló

e z ü s t f e s t é k .

Semmi sem pótolhatja !

BÉNI) ALIN
a legjobb folyékony 
kályhaezüst - festéket.

Nem |>íittíin fc vörösre 
izzott kályhákról sm i, 
hanem kihűlésük után 
ismét szép ezüst-fényű 
%■%%% marad.

^it>m r o b b a n  !
Q H asználatban rendkívül kiadós. 5 
> l l i i d e n ü t t  k a p h a t ó .  

Egyedüli gyárosok

QEORQ BENDA
LUTZ-WERKE

BRONZ FESTÉKG YÁ R

Wien, Traism auer N. Oc.
—  - --------: P R A 6 ■

s / l £ ______________ __ ______
2289/1012. vh.

Árverési hirdetmény.
A saujhelyi kir. jbiróság 910 V. 

370|10 sz. végzése folytán Dr. Ko
vács Miklós 500 kor. követelésének 
és járulékai behajtása végett 1912 
évi november 2-án d. é. 9 és fel óra
kor Saujhelyben Fő-utca 18 szám 

| alatt a vhajtást szenvedő lakásán 
i elárverezem azon 030 kor. becsült 
ingókat, melyeket a nyireregyházi 

[kir. jbirőság 909. Sp. III. 419|6. sz.
[ vhajtást rendelő végzése alapján a 
saujhelyi kir. járásbirósági 910 V. 
370/2 számú vhsjtási jegyzőkönyv
ben 1 tételek alatt le és felülfog
laltam s melyek a 909 V. 1409 és 

| 999 V. 1267[7 számú alapfoglalási 
jkvekuen 2, 5, 7, 9, 13—19 és 2—4 

j tételek alatt vaunák összeírva u. m. 
j bútorokat, képeket, ruhanemüeket 
j stb.

Saujhely 1912 okt. hő 15-én.
Rosner Imre

kir. bír. vhajtó.

Hirdetések felvétetnek 
lapunk kiadóhivatalában

|  Őszi cipődivat újdonságok a legdivatosabb íormák- ^
|  bán és legizlésesebb kivitelben urak, hölgyek és gyér- fj 
pj mekek részére teljes választékban megérkezett. *-----  |

cipőáruháza ^
Sátoralj'atíjhely Fő-tér. l j

KitUnö b izon y ítván yok 
kal biró h á z v e z e t ő n ő  
urasági h ázn á l á l l á s t  

k e r e s .
Cim : a  k iad óh ivata lban .

HA ÖN
nem tud enni, ha rosszul érzi 
magát, akkor az orvosilag ilke- 

résén megpróbált

Kaiser-féle
SU omor - borsoséz/kta-karanielliík

biztosan használnak önnek.
Etektől jó étvágyat kap, gyomra 
megint rendbe jön s megerő
södik. Üdítő hatásánál fogva 

útközben nélkülözhetetlen.
Egy csomag ára 20 és 40 fill.
Kaphatók : Widder Gyula gyógy
szertárában és Hrabóczy Kálmán
drogériájában .Sátoraljaújhely.

Nyomatott Eüldcimann Miksa és Társa könyvnyomdájában Sátoraljaújhely.
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