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Megjelen minden szerdán es szombaton este
Kéziratokat viasza nem adunk 

Szerkesztőség Kazmczy-utcza 2 
Kiadóhivatal: I anúcsmann Miksa és Társánál.

Együtt 
pusztulnak!

Aligha volt még Magyaror
szágon birói ítélet, amelynek 
olyan mélyreható morális hatása 
lett volna, mint a királyi tábla 
szombati határozatának. Egyszer
re visszatért az emberek szivébe 
a hit, a bizalom az igazság győ-
zelme és a mostani szörnyűséges 1 , ■ Legyen megbélyegezi 
állapotok mihamarább való meg- £ lep , vc m,ndenki> akl bUnös- 
szünte iránt. Mindenki úgy tekint, j “ PünP“rnek '8 af ' tlsztltó
ezt a birói döntést, mint a mun
kapárti erőszakos és romlott 
rendszer megölő betűjét, amely
nek nyomán mielőbb mély és 
gyökeres változásnak kell bekö
vetkeznie, az ország beteg köz
állapotaiban.

Nem csoda, ha a munka
pártot teljesen konsternálta a

akkori miniszterelnök rendelke- 
zett.

Abbeli keserűségében, hogy 
így cserbenhagyták, Lukács most 
azzal fenyegetődzik, hogy ki iog 
találni mindent. A táblai Ítélet, 
úgymond, feloldozta kezeit és 6 
nem tartozik regarddal senki iránt 
sem. O megakarja óvni az „ő 
egyéni becsületét1*. Nagyon he 
lyes. H idd lásson az. ország tisz 

e és

j hatása c ak akkor lesz, ha annak 
minden rejtelme megvilágítást 
nyer.

A táblai Ítéletnek közvetlen 
politikai hatása abban jelentkezik, 
hogy Lukács László már a leg
közelebbi napokban — szerdán, 
vagy csütörtökön — Bécsbe 
megy audienciára, A audiencia 

táblai határozat. Lapjaik utján I °kául természetesen „folyó ügye- 
azt hiresztelik ugyan, hogy a **el és a „külpolitikai helyzetet" 
munkapárt nagyon nyugodtan j  emlegetik, de azzal mindenki tisz

tában van, hogy azon az audien 
cián, szóba kerül a táblai ítélet 
által teremtett uj helyzet is, sőt, 
hogy' ennek a, audienciának a 
nyomán nagy fordulat tog bekö
vetkezni a magyar politikai élet
ben.

Érdekes és jellemző, hogy

fogadta a másodfokú birói dön
tést, de ez csak leplezése annak 
az ijedelmes zavarnak, amit a 
bizonyítás elrendelése a munka 
pártban okozott.

Növeli a zavart magának a 
párt „vezérének," Lukács László 
nak a viselkedése. A miniszter- 
elnököt úgy látszik nagyon elke-j Lukács egyik bécsi lapban azzal 
seritette az a körülmény, hogy [ akar most, az audiencia előtt 
vezértársai és pártja őt teljesen | hatást gyakorolni, hogy ha egy 
cserben hagyták. Tisza István olyan „érdemteljes" férfiú, mint 
olyan lelki nyugalommal szervezi ő, dyeneknek van kitéve, akkor 
a parlamenti őrséget, mintha ő aligha fog akadni Magyarországon 
volna a legszeplőtelenebb árkán- féibu arra, hogy a kormányzó 
gyal és mintha az aradi választás párt élére álljon. Lukács ezzel 
horribilis költséged nem is a j önkéntelenül is elárulja a táblai 
sópénzből fedezték volna. Khuen- j döntésnek a kormányra és párt- 
Héderváry, a pártelnök mélyen jára való lesújtó hatását. Az or- 
hallgat, félrevonul, és úgy tesz, ’ szágra nézve legnagyobb áldás 
mintha soha hírét sem hallotta volna, ha ez a 'fenyegetés, be
volna azoknak a dolgoknak, a 
melyekkel Lukácsot vádolják, de

válnék és senki sem merészelne 
többé ebben az országban a kor

amelyeknek az anyagi eredmé- J rupció és az erőszakalapján kor- 
nyeit, mint miniszterelnök, ő, Hiányzást vállalni, 
használta fel. - - - - ■ -----

Ez az oka, amiért most Lu
kács lapjai nagy keserűséggel 
hangoztatják, hogy miért folyik 
az üldözés „csak ellene?" Lel

Előfizetőinkhez.
Felkérjük lapunk tisztelt elöfize- 

gy a március hó végér 
elöfize.csi dijat lehetőleg

hozzák ezek a lapok, hogy azoknak töj. hogy a míjrcjus hő végén 
a Dizonyos szerződéseknek egy . . ,
részét az elhunyt Hieronymi ke , _
reskedelmi miniszter kötötte, a postafordultával küldjék be, nehogy 
választási pénzek fölött pedig a lap további szétküldésében aka- 
nem Lukács, hanem Khuen, az dály legyen.

Derengés.
L ) Ez alatt fi eim a'ati ezelőtt 

vagy két hónappal politikai időjós
lásba boesájtkozott e sorok szerény 
rój i, s a politikai szolok járásából 

azt a prognózist kockázta t* meg, 
hogy az ország egét boritó sótót f á 
inkon keresztül mihamarább a h í j 
nál d rengése fog átszűröd >i.

A hitet «nekkel szemben most 
elóg tété. ünkre szolgá1, hogy a jós
lat pontosan bevált : mi* d a két 
esemény, amelynek jöttét előrelát
tuk, bekövetkezett.

Közéletünk korrupciójár ól szól
ván, külön beszéltünk az országos, 
nagy politikáról, és külön a mi szii- 
kebbkürü vármegyei közéletünkről. 
Mindakettőre nézve megállapítottuk, 
hogy a korrupció visszahatasaképen 
előbb-utóbb be fog következni va
lami olyan esemény, amely egy 
tisztább, becsületes közélet hajnalát 
jelenti.

Azokat az okodat ős tüneteket 
amelyekre ezt a prognózist alapítót 
tUK, most szükségtelennek tarlj .k 
ismételni. Az alábbiakban csak azt 
akarjuk igazolni, hogy jóslatunkban 
nem csalódtunk, ügy az országos, 
mint a rui külön vármegyei közéio- 

| lünkben bekövetkezett az a varva 
vari mozzanat, amely után megköny- 
uytbüllen lélekzünk fel és újra ó;ed 
bennünk a rém *ny, hogy hsz m *g 
becsületes, tiszta kőzó'ct t bben az 
országban, — es ebben a regi kuruc 
vartueg) ében.

Az egyik esemény, amely mel
lett nem szabad hétköznapi szem
mel elsiklauunk : a budapesti tábla 
végzése a Dósy— Lukács pörben. 
Kz az esemény körűibe.ül határkö
vet jelent közé.tűink újabb történe
tében. Az, hog> a biiak megtették 
törvényes kötelességüket, — más, 
egészségesebb viszonyok közölt nem 
is keltene nagyobb feltűnést. D * a 
iuei korrupt időkben, nálunk, vu'ó 
sággai úgy hat, mint valami gond- 

I viselésszerü fordu at, aiueiy a kor
rupció gyászos uralmának alkonyát 

íjelenti. Van még tisztesség, van 
i még becsül l Magyarországon !

Nem azt firtatjuk most, ho y 
ha Désy előáll súlyos bizonyítékai
val hogyan fog meggürim dni alat
tuk ez a gerinctelen, bűnös junaiua 
kormány, — hogyan fogja a becs 

, telenség sarával bemocskoit irháját 
elhordani a fórumról. Nem, nem ezt 
akarjuk most bolygatni. Ezek csak

külső következményei lesznek annak 
a belülről, a szivek mélyéből fakadó 
öntudatnak, hogy közéletünk a kor
rupció lejtőjéről a tisztesség útjára 
lépett. Ez az, aminek örvendünk : 
az a tény, hogy közéletünkből még 
nem hunyt ki a becsület szikrája. 
Ezt dekuraentálta a tábla szereplése 
ezért nevezetes a rau t szombati 
dátum, és ezó»rt látjuk a hajnal de
rengését ebben az eseményben.

Ami szükebb vármegyei életünkre 
nézve is megjósoltuk, hogy jönni 
kell valaminek, ami megtisztítja a 
korrupciótól poshadt levegőt és 
elhinti egy nemesebb, tisztább köz
élet csiráit. Megírtuk, hogy Zemp- 
lénváriuegye nem lesz hűtlen fé
nyes történelmi tradícióihoz és nem 
fog némán asszisztáhii a nemzet 
nagy küzdelmében.

Es itue; ma elmondhatjuk, hogy 
Zemplénvármegye vezet ebben a 
küzdelemben. Mostanáig vártunk 
evvel a megállapítással. Megvártuk, 
amíg a múltkori felejthetetlen rae 
gyegyülés hullámverése kissé le- 
csendesül, hogy most annál tisztáb
ban. ny ugodtabban, a tárgyilagosság 
>zt müvegén keresztül elmélkedhes- 

[síink fölötte.
Mindeneke!őlt k onstatáljuk, hogy 

az a közgyűlési határozat, amely a 
kormányt s anuak itteni exponen
seit is megbélyegezte, egyáltalán 
nem volt olyan meglepetésszerü, 
kierőszakolt dolog, mint azt uérae- 

1 lyek feltüntetni szeretnék azáltal,
| hogy az egészet Andrássy megje- 
I lenésének és egyéui sikerének tu
lajdonítják.

Szó sincs róla . az Andrássy 
egyéniségének szuggesztiv varázsa 
megtette a maga döntő hatását. De 
enn*-k az eseménynek az előjelei 
már azelőtt mutatkoztak a zetupléui 
hangulatban. A Matolay Etele ün
neplése, a március 15 iki óriási lel- 

: kese dós, a hazafias érzés impozáns 
megnyilvánulásai már előrovetették 
a fényét anuak a nagy iupuak, 
amikor a tisztesség, a becsület sza

rvának hatalmas kitörésétől a Sión 
I hegye is megrendült.

Es erre nézve megint az mond
juk, amit fentebb a Désy Zohán 
ügyéről mondottunk. Itt setu az a 
lényeg, hogy mik lesznek a* ese
mény közvetlen következményei, 
hanem maga az a tény, hogy vár- 

; megyei közéletünk a tisztesség, a 
becsület útjára lépett. Nem az itt 
a fontos, lemond-e a főispán, vagy 

lsem. Hanem örvtdjünk annak, hogy

„Jüori11 leüélpapj, 50 leüélpapir és 50 boríték
1  K O R O N A

Landesmann Miksa és Társa könyv- és papirkereskédésében.
1 . a p u n k ,  m a i  w z A m u  O- u l t i u l .
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itt is látjuk a hajnalderengísít et;)' 
uj, tisztáid) életnek, amint azt ines- 
j (Szóltuk.

Üdvözlünk tdged, szent hajnal
derengés, nemzeti becsületünknek 
ujjáébredése.

F E L S Ö M A G Y A R O R S Z A G I  H l  R'LAP

A k o ra s z ü lö t t
p a lo ta .

H ol a z  é pítk e 
zési e n g e d é ly?

Megint egy újhelyi csodabogár: 
egy pompás palota, amely^ végre 
nagy költséggel felépült, sőt már 
at is adatott a rendeltetésének, — 
de építkezési engedélyt mindtsideig 
meg nem nyert.

A Hangya épületéről van szó, 
amely ott emelkedik büszkén a va
sút mellett, meg is kezdte üzemét 
modern berendezésű irodáiban kez
detét vette a nagyarányú üzleti 
levelezés, a tisztviselők lázasan 
dolgoznak, az alkalmazottak siirüg- 
nek, forognak, egyszóval a frissen 
épült falak közé behurcolkodott a 
munka, az élet, — és az építkezési 
engedély aktái még mindig valamely 
hivatalos helyiség porlepte polcain 
hevernek.

Bármilyen komoly ez a dolog, 
mégis van benne valami ellenállha
tatlan komikum: egy befejezett, 
kész épület, amelyre nézve még 
ezután fogják eldönteni, hogy sza
bad-e felépíteni vagy sem.

Bajos lenne eldönteni, hogy eb
ben a különös esetben mi impozán- 
sabb : a maga medrében rendületle
nül folyó és komoly lassúságából 
mit sem engedő hivatalos megfon
toltság, vagy a hivatalos apparátus 
nehézkességére merészen fittyet 
hányó üzleti szellem, amely nem 
sokat törődik hivatalos átiratokkal, 
rendelkezésekkel, hanem fogja magá' 
és felépiti a palotáját engedély 
nélkül.

Hogy teljes tárg> ilagossággal és. 
az egyo'daluság vadja nélkül szá
molhassunk be erről a fuícsa eset
ről, tudósítunk felkereste ebben az 
ügyben úgy az illetékes városi ha
tóságot, valamint a Hangya-szövet
kezet újhelyi igazgatóságat is, és 
az alábbiakban mind a kettőnek az 
álláspontját körvonalozzuk.

A városházán
a Hangya építkezésére vonat

kozólag a következő információt 
nyertük.

A Hangya-szövetkezet a múlt 
év nyarán kért engedélyt az épít
kezése, mely alkalommal Balogh 
Gyula építész odanyilatkozott, hogy 
az* épületet a tüztávlaton kívül 
fogja felépíteni. Ennek megállapí
tására a hatóság helyszíni szemlét 
tűzött ki, amikor is úgy találta, 
hogy az építendő palota nem esik 
a tüztávlaton kívül, hanem igenis 
tüztávlatban lesz. A város tanácsa 
nem adta ki tehát az építkezési 
engedélyt, hanem a vonatkozó 
miniszteri rendelet értelmében az 
ügyet a közigazgatási bizottság elé 
terjesztette.

A közigazgatási bizottság úgy 
határozott, hogy a város tanácsa 
csak abban az esetben adja ki az 
építkezési engedélyt, ha hl építkező 
szabvány ny ilatkozatot ad különösen 
a vasút érdekeinek megóvása cél
jából.

Ezen a szabvánuy ilatkozaton mu 
lőtt most már az építkezési engedély 
sorsa. A közigazgatási bizottság 
határozatát egyidejűleg kapta meg 
h Hangya is, a városi hatóság is. 
De a polgármester — fölös óvatos
ságból — külön is felhívta a Han
gyát a szabványnyilatkozat beadá
sára.

A Hangya azonban a mai napig 
sem adta be a szabvanynyilatkoza- 
tot s minthogy az építkezési enge
dély ettől volt függővé téve, a vá
ros természetesen várt, várt az épít
kezési engedély kiadásával.

A Hangya palotája pedig az
alatt szépen felépült, az üzem is 
megkezdődött, — de építkezési en
gedély még mindig nincsen. Hiába :
amig szabvány nyilatkozat nincsen ad
dig engedély setu adható.

A Hangya igazgatója

az építkezés ügyéről a következő- 
képen ny i atkozott:

— Való igaz, hogy a mai na
pig sincsen engedélyünk az építke
zésre. De ha mi arra vártunk volna 
a m i g a z  ügy a hivatalos fórumokon ke
resztül megy : ki tudja mikor kezd
hetnénk hozzá az építkezéshez. Azt 
nagyon, csodá atosnak tartom, hogy 
Ujhelyben nehézségeket támasztanak 
a Hangya építkezésével szemben. 
Mas városokban pedig tárt karokkal 
fogadnának egy ilyen közhasznú 
vállalkozást, egy ilyen, közgazdasá
gi szempontból is nagy fontosságú 
intézményt, mint a Hangya. Máshol 
Örömmel egyengetnék az útját egy 
ilyen vállatnak, — de nálunk, úgy 
latszik, még az utcát is magunknak 

kelteni kiköveztetni, ha nemfog - .
akarjuk, hogy.a Hangya palotájához 
csak por, vagy sáriengeren kérész
iül juthasson el az ember.

_ Ami a szabványnyilatkoza
tunkat iheti, azt bizonyára rossz 
helyen kézbesítették. Egyébként 
nőst, mielőtt az üzemet megkezd
őin volna, a szükséges lakhatási en

gedélyért folyamodtunk a városhoz. 
A polgármester azonban véghatáro- 
zatilag uluta.Mtotta kérelmünket, mert 
nem adhat lakhatási engedélyt egy 
oly an épületre vonatkozólag, amely re 
nézve még építkezési engedélyt sem 
nyertünk. A rendőrkapitánysághoz 
pedig azzal tette at az ügyet a pol
gármester, hogy indítson ellenünk 
kihágási e járást. Ez azonban nem 
gátolhat minket abban, hogy mír 
megkezdett üzemünket céltudatos 
buzgalommal folytassuk.

Így áll tehát a Hangya ügye 
és igy állott elő az az abszurd hely
zet, hogy a gyermek előbb születik 
meg, mint az apja: a ház megvan, 
de az építkezési enged* ly még nincs 
meg.

Mi a magunk részéről igen 
óhajtandónak találjuk, hogy mind a 
két fél sürgősen tegyen eleget 
formaságoknak és vesseu vóg**t en
nek a lehetetlen állapotnak, ennek 
az újhelyi csodabogárnak, mielőtt 
országos kacaj tárgyat képezné. A 
Hangy a bdja be Isten hírével azt a 
szabvanyny ilalkozatot, a város pe
dig az építkezési engedély utólagos 
kiadásával hau árosán adja rá atyai 
áldását az egészséges gyermekre, 
mielőtt holmi kihágási eljárások 
emlőin elcsenevészeduék.

A Hangyától sokat várunk, s 
reméljük, hogy ezután a kis szid-> 
tési hiba után erőteljes lesz az élete 
és beváltja a hozza fűzött várako
zásokat.

Ez a típus, amely apáink ko
rát olyan bájos, kedves zománccal 
vonta be, ma már, — sajnos, — 
pusztulóban van. Ma már a »virtus«; 
talán raffináltabb, de mindenesetre 
durvább. Annak az igazi régi ma
gyar virtusnak, amely .1 legtombo- 
labb excesszusok közepette sem volt 
bántó sohasem, annak az igazi ma
gyar kedélyességnek ideá'isan ki
kristályosodott típusát képviselte 
báró Seunyey István.

A közéletben nem igen vett 
részt az elhunyt báró. Egyidőben a 
bodrogközi választókerület ország
gyűlési képviselője volt, de a poli
tikai harcoktól lehetőleg távol tar 
tóttá magát.

Kiváló érdemeket szerzett azon 
bán a lótenyésztés körül, s ilyen 
irányú tevékenységét nemcsak itt
hon méltányolták, hanem a kii föl 
dön is elismerő figyelemmel kisérték.
A magyar lótenyésztés emelése ér
dekében igen sokat tett és nagyon 
számottevő eredményeket ért el.

A lósportot nagy kedvvel űzte 
az elhunyt báró, de nem annyira a 
lovaglást, mint inkább a lóhajtást 
kedvelte. A lovuk idoraitásának va
lóságos mestere volt és mindenütt 
úgy ismerték, mint Magyarország 
legkiválóbb urkocsisát. Az országos 
ügetőversenyeken mindig ő vitte el 
az első dijat. Számtalan kocsis bra- 
vurjat országsz rto emlegetik.

Báró Seunyey István nőtelenü. 
élt, s legszívesebben Búczinban tar
tózkodón, ahol utolsó eveit is állan
dóan töltötte. A jótékonyságot nyil
vánosan nem gyakorolta, de az a 
rajongó szeretet, amellyel nagy ura
dalmának minden alkalmazottja kö
rülvette, azt bizonyítja, hogy min 
denkivel szemben jó es nerueslelkü 
volt. Az elhuny t báró azok közzé 

kevesek közzé tartozott, akirő 
még az irigy ei sem mondhatnak 
semmi rosszat.

Báró Sennyey István már hosz- 
szu évek óta ny elv-rákban szenve
dett, s dacára a többszöri műtétnek 
és a gondos orvosi kezelésnek 
bet* gség végre is megtörte az erős 
fizikumot. Betegsége óta visszavo
nultan élt pácini birtokán, s a hu!á| 
is ott érte utói tegnap, 5ü éves ko
rában.

Hahi'.a bire mindenütt nagy 
részvétet és igazi, őszinte gyászt 
kellett.

tálta, hogy üzletét az elmúlt éjjel 
kifosztották. Rögtön jelentette az 
esetet a rendőrségnél, amely azon
nal megejtette a helyszíni vizsgá
latot. A vizsgálat megállapította, 
hogy a betörés csakis úgy volt le
hetséges, hogy a tettes előző este, 
kapuzárás előtt bezáratta magát a 
házba, onnét behatolt a pincébe és 
onnét tört fel az üzletbe. K“ggel 
pedig, amikor kinyitották a kaput, 
— azon osont ki. A tettes betört 
Halász fiiszer- és Öesterreicher rő- 
fösáru üzletébe is, de olt, ugylát- 
szik, nem talált magának való anya
gi)! és igy nem tett kárt.

A viszgi'atot a legszélesebb kö
rű aparátussal megindították, s a 
betörőt el is fogták az állomás kö
zelében fekvő téglagyárnál. A lopott 
tárgyakat, aranynemiieket,zsebórákat 
még a zsebjébtí'i találták. Felkisér- 
ték a rendőrségre, ahol töredelme
sen mindent beismert.

Személy azon osságára vonatko 
zólag kitűnt, hogy Turcsányi János, 
20 éves volt nyíregyházi kocsis. 
Április 2-án ssabadult ki a sátoralja- 
tijh»* 1 vi törvényszék fogházából. A 
vizsgálat során kitűnt, hogy vele 
volt az ungvári Andria-kávéház volt 
felirónőjo, aki Újhelyiről jött Ung- 
várra, állítólag, hogy visszatartott 
munkakönyvét átvegye. A vizsgálat 
érdekében őt is letartóztatták, de 
másnap szabadlábra helyezték.

SZÉLJEGYZETEK.
A magyar vasút

\ l

Br. S e nnyey István

A tegnapi nap súlyos gyászt 
hozott nemcsak a Sennyey családra, 
ham m — mondhatjuk — a várme
gye egész úri közönségére, amely
nek becézett kedvenc1, meleg sze
retettel övezett oszlopos tagja volt 
báró Sennyey István.

Az elhunyt báró fia volt Seny- 
oyey Lajos bárónak, aki az 184b 49-iki 
szabadságharc idején az ugym vezett 
„württembergi“ huszároknál száza
dos volt, és akinek lebidncselően 
kedves modorát, hamisítatlan úri 
jellemét, nemes gondolkozásmódját 
Örökölte a most elhunyt báró is.

Sennyey István bárót gyermek
kora óta a derűs életkedv jellemezte, 
valami szeretetreméltó pajkosság 
párosulva egy kis vakmerőséggel, 
— egyszóval az a kiveszőfélben levő 
valami, amit magyar virtusnak ne 
veinek, a szóuak nemesebb és fino
mabb értelmében,

1 1 (1 1 1 1  IMIM.o
A tettes az újhelyi 
fogházból szabadult ki.

Az újhelyi kaszirnö szerepe.
Múlt számunkban megírtuk 

hogy f. hó 3-án Ungváron isme 
rétién tettes betört Katz Mór éksze
részüzletébe, ahonnan nagymeny- 
nyiségü arany és ezüstneroüt rabolt 
<•'. A telt st az újhelyi rendőrség is 
erélyesen nyomozta, mert alapos 
volt a gyanú, hogy a vakmerő be- 
■ örö tettének elkövetése után Ujhely 
felé vette útját.

A tettest azóta mar el is fogták, 
és pedig Ungváron, az állomás kö- 
Aelében. A betörő a nyomozás félre- 
zezetéso céljából igyekezett a rend 
őrséget olyan nyomra vezetni, raint- 
ha^Ujhelybe szökött volna. A régi 
betörő-kódex elavult recipéje sze
rint ott m aradt, ahol tettét elkövette, 
abban a hiszemben, hogy ott fogjál 
legkevésbbé keresni.

Különben Ujhelybez nem va
lami kellemes emlékek fűzik a be
törőt, Turcsányi Jánost, aki csak 
egy nappal tettének elkövetése előtt 
szabadult ki az újhelyi törvényszék 
fogházából, ahol betöréses lopásért 
mástól évet ült.

Az esetről részletes tudósításunk 
a következő :

Katz Mór ungvári ékszerész fo
lyó hó 3-án, amikor reggel üz 
letét nyitotta, meglepetve konsta-

Bennünket újhelyieket nem érint 
közelebbről a fiumei gyorsvonat 
katasztrófája. Szeretett főispánunk 
már régen visszatért Abbáziából, s 
már mm kell aggódnunk, hogy eset
leg azon a vonalon utazik.

De azért mi is megdöbbenünk 
a rettenetes katasztrófa hallatára, és 
az ország minden újságolvasó em
berével együtt átcikázik agyunkon 
az a rémilő megállapítás, hogy Ma
gyarországon most napirenden van
nak a vasúti szerencsétlenségek. 
Mar szinte kezdjük megszokni, hogy 

reggeli kávénk mellé csemege 
gyanánt egy-egy vasúti karambolt 
nyelünk le a lapok hasábjairól, s 
nem is olvassuk végig, mert úgyis 
tudjuk szóról-szóra, hogy : a vizs
gálat megindult, a fo'elősség ezt 
vagy azt az alkalmazottat terheli.

Ma már majdnem ott tartunk, 
hogy a vasúton való utazáshoz 
éppen olyan bátorság szükséges, 
mintha például repülőgépen akar
nánk közlekedni. A kockázat majd
nem egyforma.

Es ha elgondoljuk, hogy néhány 
évvel ezelőtt még európaszerte hí
res volt a magyar vasút a megbíz
hatóságáról és mintaszerű rendjéről, 
— lehetetlen el nem képednünk, 

mikor ezt a megdöbbentő deka
denciát látjuk.

Nekünk, a bőrünket féltő uta
soknak az nem vigasztalás, hogy 
ilyenkor egy-egy vasúti alkalmazot
tat elbocsájtanak, vagy eey-egy 
tisztviselő főbelövi magót. Önként 
merül fel a kérdés: mi az oka en
nek a végzetes állapotnak ? Miért 
siilyedt a magyar vasút színvonala 
odáig, hogy már az életünk sem 
biztos, ha utazásra szánjuk magun
kat? Honnan van az, hogy az ál
lamvasutaknál a régi példásan meg
bízható rendet a hanyagság, a felü
letesség, az indolencia váltotta fel?

Óh, megvan ezekre a kérdé
sekre a felelet. Egy csöppet sem 
túlozunk, ha az államvasutak vég
zetes sülyedóseért is a kormányt 
okoljuk.

Fejtől bíiz'ik a hal. A vasút de
kadenciája csak visszfénye a kor
mány korrupciójának. Az államva
sutak alkalmazottai és tisztviselő 
kara mostoha gyermekei a kormány
nak, tehát nincs is bennök ambíció. 
A protekció révén sok oda nem való 
elem került a vasúthoz, akik a kor 
rupció mérgével ezt az eddig min*
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taszerü testületet is megmételyezték. 
Vasúti beruházásokra neiu telik 
inért politikai célokra kell az állam 
pénze.

Ezért van az, hogy egyik vasúti 
katasztrófa a másikat éri Magyar- 
országon, s a robogó vonatokon 
az utasok a halálba száguldanak, 
mig a kormány férfiak drága életéi 
detektívek őrzik, nehogy csak 
megbecsülh delien hajukszála 
meggörbiiljün.

A jV\otkoyjts-g)ár részvényei

Az újhelyi iparosok az idén 
nem kaptak államsegélyt, mert erre 
nem volt pénze a kormánynak. De 
a biharországi Moskovits cipőgyár
nak azért kijutott a féimiliónyi 
államsegély, mint azt annak id*-j n 
megfelelő kommentárok kíséretében 
részletesen megírtuk.

A hírhedt cipőgyár most újabb 
szenzációval kedveskedik az ország 
felháborodott közvéleményének. Hét- 
főn nagyarányú hami.'itásnak jöttek 
nyomára a gyár részvényei körül, s 
a részvény hamisítás híre óriási 
konsternációt keltett.

Még nem derült teljes világos
ság az ügy részleteire, de annyit 
már most is érdemes leszögeznünk, 
hogy ime ilyen doigok történnek 
éppen avval a gyárai kapcsolatban, 
amelyre a kormány százezreket pa
zarol az állam pénzéből. Noiu hiába 
panamakormány . . .

A becsületes kisiparosok pedig 
tengődhetnek tovább a mai a dat an 
pénzviszonyok mellett, neku nem 
jut államsegély.

Nem kell ehhez több kommen
tár, csak azt várjuk, mikor telik 
meg csordu.tig a keserű pohár . . .

H Í R E K .

I|j. Seiniyej' István báró balesete.
Amputálták a lábát.

Sennyey Miklós báró fiát, a 24 
éves Sennyey Istvau bárót u mull 
héten lovaglás közben bukóét érte. 
A népszerű fiatal báró lovával egy üti 
elbukott, s mielőtt a nyeregből le- 
ugorhatott volna, lába a lő su'yos 
teste alá került és bokában eltörött 
Állapota később annyira kompliká- 
lódolt, hogy tegnapelőtt a megsé
rült lábat amputálni kellett.

L u m n i t z u r orvostauár és 
( J h u d o v s z k y  kórházi főorvos 
végezték a súlyos műtétet. A sze
rencsétlenül járt fiatal báró állapo 
iában a tegnapi nap folyamin ja  
vulás állott be, úgy hogy minden 
valószínűség szerint sikerülni fog őt 
az életnek megmenteni, hacsak 
újabb komplikációk nem lépnek 
fel.

Minden oldalról nagy a részvét 
a népszerű fiatal báró iránti

— A „Zemplenvarmegyei Közmű
művelődési Egyesület" folyó év apr. 
hé 11-én 10 órakora varmegy i haza 
kis termében közgyűlést tart, melyre 
az érdeklödőközönséget tisztelettel 
meghívja az elnökség. Tárgysorozat. 
Az igazgalúváluszlmany határozatá
nak előterjesztése: 1 a sztropkoi
kisdedovó megszüntetése. 2. ügy
vezető titkár választása iránt.

-  A Kazinczy korból. Hosszabb 
szünet után isméi életjeit ad a Ka 
zinczy kör. Vasárnap e hő 13-án a 
•Sárospataki képezd* ének és zene
kara lép fül egy esten, művészi 
programmal. Közönségünk bizonnyal 
emlékezni fog arra az élvezetes es
télyre, melyet a körnek ezelőtt 2 
évvel szerzett a képezdei ének- s 
zenekar nagy szabasu s művészi 
nívón álló előadásával mely után 
örülnünk lehet, hogy a zenekar 
agilis s művész vezetőjét Kovács 
Uezső tanár urat sikerült megnyerni

raegismét- 
vasárnap d 

tagoknak szabad 
1 kor. fizetnek, 

köszönet. Molnár 
Satcraljaujlii'lyben 

tartott jóté- 
tiszta jüve- 

koiona 20 fi 11.
Z •ruplénmogyei 

1 anitok Háza javára, tuu'ynek át
vétel* t a midőn nyilvánosan nyug 
tatom, elsősorban Molnár Gyulán* 
uriiu ek a hangverseny r üldözőjé
nek. nemes cv'u fáradozásáért, to
vábbá a szives közre működ 
valamint uiirduzoKnal., aki-w párto
lásukkal a jótekonycé u hangver- 
s*ny sikerét előmozdították. a 
Zemplénvjirmegyei Általános Taní
tó Egyesület nevében és mugbizá 
sóból, a legmélyebb és lebálásabb 
kösz*metemet n\ ilvánitom. Szerencs, 
1913 ápr. 8. l’ertenszky Károly, a 
Z. T. Háza pénztárosa,

— Köszönetnyilvánítás. A wMa’- 
bisch Áru uiin” gyermek f* 'ruházó 
egyesület e Íjaira Kh in Vilmos ur 
.lolánka leányának, Sciivarez Ignác 
ur Paula leányáuak éi Deutsch 
Adoll ur Malvinka leányának me
nyegzője alkuiméval sürgőm\ meg
váltás címén (H) korona folyt be, 
Fogadjak ezért nevezett urak és 
csaladjaik, valamint a kegyes ad a. 
közök In ás köszüuetünk nyilvánítá
sát. Sátoraljaújhely, 15)13. március 
hu 27-én. Schveigcr Ignácné elnök. 
Bumenfeld Jeoőné pénztáros.

A varos közgyüle e A városi 
képviselőtestület f. lió 10 én dél
után 3 órakoi rendes közgyűlést j 
tart a kovctke.ő tárgysorozattal: 
1. Törvén v hatósági bizottsági hatá
rozat a vigadni adóról alkotott sza
bályrendelet tárgyában. 2. U. az 
Debric ni Áron felsőkere.-ked Imi 
iskolai igazgató átköitözköd si kolt- 
ségeinek részbeni megtérítése tár
gyában. 3. A m. kir. be.ügytuinisz- 
t-r határozata u felsŐKercskt delrui 
iskola fenntartási költségeinek fe
dezete tárgyában. 4. P. ü. biz. ja
vaslata a városházi és gyámpénz
tári tőkéinek elhelyezésére vonatko
zóan. 5. Törvényhatósági bizottsági 
határozat lvu its .József közig, gya
kornok állásától való felmentése 
tárgyában. 0. U. az a nyugdíj sza
bályrendelet módosítására vonatko
zóan. 7. A házi ér gyáinpéntári vizs
gálatokról felvett jegyzőkönyvek 
bemutatása. 8. A sátoraljaújhelyi 
ref. olvasókör elnökének kérelme 
200 kor. szinházhasználati dij visz- 
szautalása iránt. 9. Haas Adó f fe
lein zése a népkonyha 3 helyisége 
után kivetett vizdij elengedése tár
gyánál). 10 A rendőrlegénység, tűz
oltód- génység stb. 1013. évi ruhá
zatának és egyéb felszereléseinek 
szál húsáru beadott ajánlatok ügyé
ben hozott tanácsi határozat bemu
tatása. 11. Gt-rő N. Nándor és tarsai 
budapesti cégnek ajnniata a váró- 
területén reklámtáblák elhelyezése 
iránt 12. A villám világit ási r. t.fdebbo- 
z*-se a 3571 számú 1913. bírságoló 
haturuzat ellen 13. A fe’sőkereski- 
d dini isko'a bizottságának 1913. évi 
március hó 12-én tartott ülésről 
felvett jegzőkünyv butuu utasa 14. 
z\ R peczky Herminával kötőt* cse
reszerződés b* mutatása. 15. A Windt 
Jakab és nejével kötött adís-vóteli 
szerződés bemutatása, ló A gyep- 
mesteri teendők ellátására nézve 
kötött szerződés jóváhagyása. 17. 
Tónika László városi napidijas kér
vényé rendkívüli segély engedélye
zése tárgyában. 18. A képviselőtes
tületi határozatok végrehajtására 
vonatkozó polgármesteri jelentés. 
19. Belügyminiszter rendelete a 
rendőrség fejlesztésére fordítandó 
0000* kor. államsegély utalványozó 
sa tárgyában. 20. A Díkus Gyula 
féle alapítvány kamatainak kiutaló 
sara vonatkozó határozat bemutatá
sa. 21. A vizmü febtuár és március 
havi állapotáról és működéséről 
szóló mérnöki jelentés. 22 I letőségi 
és a közgyűlés napjáig beérkezendő 
egyéb ügyek.

Hegyközségi közgyűlés. A só
loraljaujhelyi egységes hegyközség 
folyó hó 19 én d. u. 3 órakor tartja 

ja városháza tanács termében évi 
rendes kősgyülését. Tárgysorozat : 
l Az elnök évi jelentése. 2. 1913. 
évi zárszámadás jóváhagyása. 3. Az 
15*13. évi költségvetés megállapítása,
I 5 választmányi tagnak választása.

Ipari továbbképző tanfolyam.
A .-átoraljaujhelyi ipari továbbképző 
tanfolyam vasárnap nyert befejezést 
a városháza tanácstermében, .építő 
és cipészipari szak rajzi iáilitással 
egybekötve. A tanfolyamon részt- 
vett mesterek és segédek kiváló el
méleti és gyakorlati tudásról tettek 
tanúságot, ami a továbbképző tan
folyam eredményes vo tát és nagy 
fontosságát bizonyítja. A kiállítás 
anyaga is igen elismerésre méltó 
bizonyítéka a tanfolyamon résztvetl 
iparo-ok szaktudásának.

Nyílt kérelem. A sárospataki 
Erdélyi-szobor végrehajtó bizottsá
gának nevében felkérem azokat p 
társulatokat, intézeteket és egyese
ket. akik az Erdélyi János sáros
pataki szobrának felállítása érdeké
ben gyöjtő-ivet kaptak, hogy e 
kcgyoletes célra szánt adományaikat, 
gyűjtés* iket legkésőbb e f. évi 
április hó folyamán legyenek szí
vesek beküldeni a sárospa aki ref. 
főiskola pénz tá r i  hivatalába! A\nuik 
Lajos, bizottsági elnök.

— A moziban holnap, csütörtö
kön este 8 urakor a „11 re az ürö! - 
ségért** cituii szenzációs dráma ke
rül bemutatásra. Ez a remek dráma, 
amely a fővárosban óiiási sikert 
aratott, bizony ára ná unk is mély 
hutást fog kelteni. A kisérő műsor 
is pompás számokból van összeál
lítva.

— Tolvaj cseled. Kazsimir Jó
zsef itteni lakos feljelentést tett, 
hogy l’rtykó Mari sárospataki szár 
mazásu cseléd Kossuth-utcai lakásá
ból 123 koronát ellopott. A rendőr 
ség a nyomozást megindította.

— Munkások szerencsellensóge.
Mint erdőbényei tudósilónk jelenti, 
barom pincemunkás borzasztó ha- 
lá'át lelte egy pincemunkálatnál. 
Nagy Barna oltani pincéjét boltozta 
MártoukBá int odavaló és két idegen 
munkás. A pince munkálat közben 
rájuk szakadt és mindhármukat 
maga alá temette. B r azonnal 
mentésükhöz fogtak, de a szeren
csétlenek oly su yos sérüléseket 
szenvedlek, hogy már csak halva 
kerültek elő.

— Pajkos legények a templomban
Cirókabélan több fó.dmi vesegény 
vasárnapon az istentisztelet alkai 
mával lelinent a temp óm pad ásóra 
és ott úgy ugrándoztak és lánco'tak, 
hogy patkós csizmájuk nehéz ko 
pogása megzavarta az ájtatosságot, 
d* még ezzel be nem érték, hanem 
az oltár fölött lógó és a bo'thajtáson 
keresztül elhelyezett ürökmécs zsi 
nerjat folyton húzták, minek követ
keztében az örök mécses mozgásba 
jött és lengett, A csendőr-ég val- 
lásháboritás miatt megiuditotta, el 
lenök az ejárást, hogy kivegyék 
rueiló megbüntetésüket.

— Tokaj katonaságot kór. Tu
dósítónk írja. Tokaj város márciusi 
közgyűlésén Kodász Kálmán főjegy
ző indítványára elhatározták, hogy 
felirattal fordulnak a honvédelmi 
minisztériumhoz s utász-katonaságot 
kérnek a városnak U_-ylntszik a 
virágzó haladás és fejlődés vágá
nyáról kizökkent város ezzel akarja 
helyrehozni a múlt hibáit, amelyek 
Tokaj fejlődésében — elsőrendű 
fekvése és kitűnő közlekedési esz
közei ellenére — a sorvadta szirup- 
tornáit idézték elő. „ . . .  Sero 
medicina parat ur . . . "

— Tettenórt zsebtolvaj. A rend
őrség a vasúti állomáson letartóz
tatta Katz User vásári alkuszt, 
amint egy utas zsebéből 240 koro
nát tártain ázó pénztárcáját kilopta.

e Körnek i hangverseny' 
lésére. A hangverseny 

| u. 6 órakor lest. 
j bemenőt, nem tagok 

Nyilvános
G\uhuié úrnő 

| 15*13 január hó 23-án 
1 kony ce!u hangverseny 
dehue fejében 204 

egy | adományozott

TANÜGY.
Tanitoegyesületl gyűlés Abból

az alkalomból, hogy néhai gróf 
Andrássy Dénes végrendeletében 
fejedelmi bőkezűséggel gondosko
dott Zempl n, Abauj-Torna és Gü- 
mör 3 szomszédos vármegye tanító
ságának gyermekei részére Kassán 
felállítandó internátusrói, Molnár 
Gyula a Zeraplénmegyei Alt. Ta
nítóegyesület elnöke f. hó ti-ára vá
lasztmányi ülést hívott egybe, ame
lyen az elköltözött nagy emberba
rát ezen páratlanul álló nagy és ne
mes cselekedetét méltatta és beje
lentette a végrendelet végrehajtá
sával megbízott dr. Sulyovszky Ist
ván kir. tan. azon rendelkezését, 
hogy a vármegye tanítósága a ha
gyaték átvételére 7 tagú bizottságot 
válasszon. A választmány — nagy
számban — megjelent tagjai mély 
meghatottsággal vették tudomásul 
az elhunyt nemeslelkü főur atyai 
gondoskodását, mellyel a megyei 
tanítóság egyik régi vágya betelje- 
s* dik és a melyet önerejéből meg
valósítani ni ni lett volna képes. A 
választmány Hodossy Béla igazgató 
indítványára elhatározta, hogy a 
legközelebbi közgyűlésén méltó mó
don fogja háláját leróni és a nagy 
férfiú emlékének áldozni. A bizott
ság tagjaivá megválasztattak : Mol
nár Gyu’a egy. elnök, Pertenszky 
Károly szerencsi. Kozma Ármin egy. 
pénztárnok saujhelyi, Ladoraérszky 
Béla saujhelyi, Hugec Pál sárnogyi, 
Gagyy Károly olaszliszkai, és Hom
okos Emil csáklyői tanítók. A vá

lasztmányi ülés másik kiemelkedő 
momentuma volt Szabó Jakab igaz- 
ga ó azon bejelentése, hogy a tanév 
végével nyugalomba vonul és Bu
dapestre költözködik, miért is az 
egyesületnél viselt alelnöki állásról 
i* mond. A választmány nevében 
Molnár Gyula egyl. elnök, méltatva 
Szabó Jakabnak uz egyesület érde
kében — annak megalakulásától a 
mai napig — kifejtett munkásságát, 
sajnálattal veszi tudomásul ezen be
jelentést, biztosítja a távozó alelnü- 
köt az egyesület minden egyes tag
jának iránta érzett hálájáról és ra
gaszkodásáról, önzetlen ténykedé
séért érdemeinek elismerésére, vala
mint azok megörökítésére vonatkozó 
indítványát a legközelebbi közgyű
lés elé fogja terjeszteni.

Gárdonyi József egy. titkár je
lentette még a választmánynak, 
hogy megrongált egészségi állapo
tára való tekintettel titkári állásáról 
lemond. A választmány a lemondást 
inra fogadta el, hanem a legköze- 
« bbi közgyűlésig a titkári teendők 

végzésére Molnár Gyula pazdicsi ta 
nítót ec)'. főjegyzőt és Kozma Ár
min egy. pénztárnokol kérte fel. 
Néhány apróbb tárgy elintézése 
után az elnök a választmányi Ülést 
berekesztette.

Kiadótulajdonos:

LANDESMANN MIKSA

Villanyerőre
BERENDEZETT 

könyvnyomdájában 

mindentele nyom
tatványokat készít
U n ta i  I s i  is Társi

Sátoraljaújhely.
■ x . T i l e f o n u i m  10.
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LANDESMANN MIKSA ES TÁRSA
SZÁMOZÓ GÉP VILLANYERŐRE BERENDEZETT KÖNYVNYOMDÁJA LYUKKASZTÓ GÉP

SATORALJAUJHELY, RÁKÓCZY-UTCZA I. SZÁM.
TELEFON: 10 SZÁM ALAP1TTATOTT 1889 BEN TELEFON: 10 SZÁM.

Eljegyzési és esküvői értesítések, 

névjegyek és báli meghívók a leg- 

izlésesebb kivitelben készíttetnek.

H irdetések fe lvé tte tnek  e lap k iadóh iva ta lában .

Ad: Ügyszám 281— 1913.

Hirdetmény.

f  A K A S S A I  I P A R M Ű V É S Z E T I  ^ 
t  KIÁLLÍTÁSON n a g y  a r a n y  á 
f  É R E M M E L  KITÜNTETVE \

A KASSAI MTOKkÉSZlTi ll’AKOSOk
f  ÁRUCSARNOK SZÖVETKEZETE j
^ Mint az Országos Központi t  
f  Hitelszövcrkezet tagja : : f

$ K A S S A ,  F Ő - U T C  Z A t  
f  10. SZÁM 1. EMELET. £ 
J  Állandó butorkiállitás! f

A  R á k ó czi-u t és K e czner  
G yu la -u tca  sarkán épült 
h á za m b a n  több  m o d e rn  
ü zle th e lyisé g  k ia dó

1913. m á ju s  1-re .
K á v é h á zn a k , v e n d é g lő 
ne k is a lk a lm a sa k .

D r. R udali Iz raé l
ü g y v é d

Sátoraljaújhely, Kazincy u 36 sz.

A Wilhelm fele 
szőlő (a fogház

zal szemben) 
ELADÓ.

, ------------------ , Böv. a k iadóh iva ta lban .1
N " " " 0" Lantíts™"» Wilrij Z  TTts, k u »,.>< n.dájah.n Sauiíaljaijliely.

Nyíregyházán székelő Nyírvidéki Takarékpénztár 
részvénytársaság a sárospataki Zsolnay-téle egyagipar 
részvénytársaság bemutatóra szóló 70—75-ik szám (5) 
darab egyenként 2000 korona névértékű részvényeit 
szelvényeivel együtt Nyíregyházán, Somogyi Gyula 
királyi közjegyző közreműködésével ennek hivatalos iro
dájában (Rákóczi-utca 8-ik szám) a

folyó hó ló-ik napján dé lu tán  3 ó rakor

megtartandó nyilvános aján'ati versenytárgyaláson együt
tesen tízezer (10000) korona kikiáltási ár tiz (10) száza- 
léktóli bánatpénz mellett a legtöbbet Ígérő vevő félnek 
kikiáltási áron alul is eladatja.

Nyíregyházán, 1913-ik évi április hó 5. napján.

A Nyírvidéki Takarékpénztár r.-t. megbízásából:

Somogyi Gyula
nyíregyházi kir. közjegyző.

I N G Y E N  ráfizetés nélkül becserél öreg használt grattio- 
fonlemezeket újakra WAGNER „HANGSZERKIRÁLY ‘
Budapest, József-kürut 15. — ■ — — -
Árjegyzék ingyen. Címre ügyeljen.

Tanulót
fe lve sz T ó th  Istvón  s zo 
bafestő, S á to ra lja ú jh e ly  
S ze m e re -u tca  7.
Ü10/1913. vh

Árverési hirdetmény.
A saujhelyi kir. jbiróság 913 V. 

34tl|2 sz. végzése folytán Neumann 
Berta 250 korona követelésének és 
járulékainak behajtása végett 1913. 
évi április ho 16-án d e. 9 és egy 
negyed órakor .Sátoraljaújhelyben Ka- 
zinczy-utca 93. szám alatt a vég
rehajtást szenvedő lakásán, elárve
rezem a/on 4278 koronára becsült 
ingókat, melyeket a saujhelyi kir. 
jbirúság 913. V. 34'* 1. sz. végrehaj
tást rendelő végzése alapján a sauj- 
helyi kir. járáabiirtsági 1913 V. 
340 2 számú végrehajtási jegyző- 
konybeu I tételek alatt le- és fe- 
lülfoglaltaiu s melyek a 912 V 
18501, 913. V. 75 1, 913. V. 127 l! 
sz. alapfoglalási jkvekben 1—13, 
1 — 16. és 2—14. tételek alatt vaunak 
összeírva u. m. bútorokat atb.

Saujhely 1913 rnárc hó 27-éu. 

Rosner Imre kir. bir. vliajtó.

45 hordó bor
1912. évi egyszer lehúzva

eladó.
H e r l c z  S á n d o r

Sátoraljaújhely.
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