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ü bebalzsamozott holttest
(/>. I.) Hol volt, hol nem 

volt, Zemlénvármegyében volt, 
hogy körülbelő! kér évvel ez
előtt, a kormány jelenlegi bel
ügyminisztere avatatlan kézzel 
hozzányúlt e vármegye csonka 
testéhez és egy altatásnélküli 
operáció után. lemetszette on
nan a sátoraljaújhelyi íőszolga- 
biróságoí.

Erőszakos, hatalmi operáció 
volt. Az áldozat megkérdezése 
nélkül, sőt tiltakozása ellenére. 
Sátoraljaújhely hadirokkant va
ros fájdalma, a felzúdulás, a 
törvényes könyörgés nem véte
tett figyelembe s a levágott test
részt nem adták vissza.

Ekkor jelentkezett a közigaz
gatási élettan egy kiválóan kép
zett profeszora. A kérdés hosz- 
szas s alapos tanulmányozása 
után, az ismeretek gazdag anya
gával felszerelten, éles logiká
val mutatta ki, hogy minden 
lehetőség megvan ahhoz, hogy 
a megye szervezeti törvényei
nek okos kezelése mellett, ma
ga a szervezet növesszen a le
vágott testrész helyébe a régi
nél erősebb s egészségesebbet.

A remek tanításnak rendkí
vüli hatása volt. Az elpusztított 
főszolgabiróság folytán érdekel
teket s az igazságot keresőket 
e tan ideális egységbe tömöri
tette. Mindenki magában a 
szervezetben látta az igazi cso
dadoktort, mely biztos ered- 
ménnyel gyógyítani tud. Min
denki biztos volt abban, hogy 
az elbizakodott politikai főse
bész műhibáját jóvá lehet lenni.

Maga a társadalom, a hiva
talos város, a gyógyítás módját 
megállapító tudós mellé kije
lölte az aszisztenseket; azok 
együttesen dolgozták fel a kü
lönböző helyről beérkezett szak
szerű tanácsokat, s megdönt- 
hetetlenül kialakult közmeggyő

ződés letí, hogy a siker el nem 
maradhat.

Az előkészületek annyira elő
rehaladottak, hogy körülbelő! 
egy évvel ezelőtt, a vármegye
haza dísztermébe, mint kórte
rembe, a gyógyításra felkészül
ten megjelent az orvosi kar s 
a hivatali oszíáiylyal élén nagy 
tömegben a vármegye közön
sége,

Végre elérkezett a nagy pil
lanat. Mindenki feszült várako
zással nézett a profeszor felé, 
Okosan szépen hangzottak el 
megállapításai a betegre s az 
az orvoslásra vonatkozóan — 
midőn hirtelen meghökkent a 
hallgatóság, mert kétségtelenül 
láthatóvá lett, hogy a főorvos 
kezében megremege.t a műszer.

Ö maga sem titkolta, hogy 
hirtelen elhagyva érezte erejét, 
s nem bízik már a sikerben s 
tényleg nem is fogott hozzá a 
gyógyításhoz, hanem tudomá
sára hozta a jelenlevőknek, hogy 
éppen most érkezett idegenből 
egy egész fiatal közigazgatási 
sebész, aki már el is foglalta 
legfőbb helyét a teremben, be
szélt is vele s nyugodt lelkiis
merettel adja át neki a gyó
gyítás megindításának mun
káját.

A csalódottság érzete szál
lotta meg a lelkeket, morajlás
ba vegyült a fájdalmas felszi- 
szenés, hiszen akkor még sen
ki sem ismerte az idegenből 
idevetődőtt fiatal profeszort. Az 
első meglepetés után újra csend 
támadt s megszólal! a vendég 
orvos. Elismerte, hogy látja a 
betegséget ő is, de férfias nyílt
sággal azonnal kijelenti, hogy 
ő nem ért a gyógyításhoz, haj
landó azonban élére állani egy 
kiküldendő bizottságnak, mely
nek feladata a beteg kérdés 
kezelése lenne.

Újabb csalódás, de mit volt 
mit tenni, — kikü'döttek egy 
bizottságot,

Ami ezután következett, az 
már nem volt csalódás. Hiszen 
mindenki tudja, ha valamit el 
akarnak temetni, úgy azt bi
zottság kezébe adják. Ez tör
tént jelenleg is. A sátoraljaúj
helyi főszolgabiróság kérdése, 
egy szükebb körű temetkezési 
egylet kezébe ieít letéve, Siker
rel ! Több mint egy év elmúl
tod már, s mint a halottak kö
rül szokás, maga a bizottság

van a legnagyobb csendben. 
Össze sem jönnek, nehogy zaj 
keletkezzék, mely ártana a nyu
galomnak s maga az egylet 
igazgatója igyekszik személye
sen őrködni a felett, hogy más 
se zavarja még kívülről sem 
a csendet. Arra várnak, hogy 
majd csak megzendiilnek az 
ég harsonái s tőlük függetlenül 
megjön a nagy feltámadás.

Addig pedig csupán arra 
ügyelnek, hogy maradjon a reá
juk bízott kérdés — bebalzsa
mozott holttest.

füeijjíegj illés 
március 28-án

Nagyjelentőségű választások a napirenden

Zemplénvármegye törvényható
sági bizottsága március hó 28-ón, 
de. 10 órai kezdettel közgyűlést tart, 

Bárha a közgyűlés tárgysorozata 
mo.'t van csak összeállítás alatt, 
annyit már közölhetünk, hogy bö 

i tárgysorozatu ülésre van kilátás. 
Ennek a közgyűlésnek lesz töb

bek között feladata Dókus Ernő 
! elhalálozása folytán egy örökös tör - 
! vényhatósági bizottsági tag megvá

lasztása, ugyancsak Dókus Ernő- 
[ elhalálozása folytán a közígazga*

.

tási bizottságban megüresedett hely 
betöltése és amint előző számunk
ban közöltük egy árvaszéki ülnök 
megválasztása.

Értesüléseink szeri.it a törvény
hatósági bizottsági tagok hatalmas 
többsége örökös tagnak Thuránszky 
László nyugalmazott főispánt, a 
közigazgatási bizottság tagsági he
lyére báró Waldbott Kelemen 
nagybirtokost, mig az árvaszéki 
ülnöki állásra dr Görgey Lászlót 
kívánja megválasztani.

Göndör végrehajtó gyifáosai
a Bíróság előtt

A sátoraljaújhelyi kir. törvényszék április 10-én 
tárgyalja  a  bűnügyet

’v'  1933. október ha-'ának második 
napján a Tárcái községben hivatá
sát teljesítő GOndOr Rezső szerencsi 
járásbirósági végrehajtó gyilkos me
rénylet áldozata lett. A tettesek Pa
taki Sámuel és Pataki Sándor ottani 
gazdálkodók.

Az országos szenzációt keltett bűn
ügyben elkészült a vádirat, amely 
Pataki Sámuelt ét Pataki Sándort a 
BTK 70. § szerinti tettestársakat

egyrendbeli hatósági kOzeg ellem 
erőszak bűntettével anyagi halma
zaiban levő egyrendbeli szándékos 
emberölés bűntettével vádolja.

A sátoraljaújhelyi kir. törvényszék 
KOrOskényi büntető tanácsa április
10-én tárgyalja a bűnügyet. A vádat 
dr Lee Tibor kir. ügyész képviseli, 
a védelmet dr Rácz Miklós ügyvéd 
látja el.
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A szabadság emlékünnepe 
Sátor aijaujfíeiycn

HÍREK
K iz la a ó a y a l t  é» e ló fiec tá ii d i

j a k  .F a U a a a n ra ro ra c & g i H írlap* 
poatafiók  67 S á to ra lja ú jh e ly , il
l a t r a  a  Naanzeti H ite lin téze t fiókja 
30.231 az. p o a ta ta k a ré k p é n z tá r i 
•z iaa íá ja  c in r e  k ü ld en d ő k .

— Száz tagú gazdaküldöttség a 
főispánnál. Kozma György dr Zem- 
plénvármegye főispánja csltörtökön 
délelőtt a sárospataki gazdák 100 
tagú küldöttségét fogadta. A depu- 
tánsok szónoka Leskó István volt; 
a küldöttségjárás célja pedig a gaz
dák bizalmáról biztosítani a főis
pánt. Vájjon a felvonulás egy ügyes 
színpadi rendező munkája volt, 
avagy az érzések őszinte megnyil
vánulása, azt csak a jövő fogja meg
mutatni.

— Báró Waldbatt Frigyes ünnep
lése. A Zemplénvármegyei Kossuth 
Kaszinó ma este 8 órai kezdettel 
társasvacsorát rendez. Az összejöve
telen, amelyen nemcsak a Kaszinó 
tagjai vehetnek részt, fogják ünne
pelni báró Waldbott Frigyest a Ka
szinó elnökét, névnapja alkalmából. 
Arra az általános tiszteletre tekin
tettel, amely báró Waldbott Frigyest 
Sátoraljaújhely városában és a vár
megyében osztatlanul körülveszi, a 
társasvacsora impozáns méretűnek 
ígérkezik.

— Hivatalban az államrendfirség 
uj vezetője. Dr Domokos Sándor 
rendőrkapitány az államrendőrségi 
kapitányság uj vezetője szerda este 
megérkezett. A hivatal átvétele fo
lyamatban. A Felsőmagyarországi 
Hirlap bizalommal köszönti a ren
dőrség uj vezetőjét és a köz érde
kében teljesítendő hazafias munká
jára a magyarok Istenének bőséges 
áldását kívánja.

— Házasság. Dómján Elek a Ma
gyar Nemzeti Bank sátoraljaújhelyi 
fiókjának tisztviselője f. hó 6-án ked
den kötött házasságot Zvolenszky 
Lajos kórházi gondnok és neje, Ma- 
rianne leányával. Az egyházi szer
tartást dr Dómján Elek evangélikus 
főesperes kormányfötanácsos a vő
legény édesapja végezte. A polgári 
esketés tanúi voltak Limberger Ist
ván a Magyar Nemzeti Bank fiók
jának főnökhelyettese és dr Kerekes 
Lajos főorvos.

— Névváltoztatások. Zemplénvár- 
megyében újabban a következő ve
zetéknév változtatásokat engedélyezte 
a belügyminiszter: Falb Frigyes m. 
kir. honvéd főhadnagy Frigyessy-re, 
Steiner Gyula Erzsébet közkórházi 
kapus és családja Szentirmai-ra, 
Brtka István vm. őrhajdu Bodonyi-ra, 
Hoffer Zoltán vm. gépjármivezető 
és családja Hollósvölgyi-re, Domán 
István rendőr főtörzsőrmester Do- 
mányházi-ra, Hoffer László máv. 
lakatos Szendi-re; mind Sátoralja
újhely.

Sátoraljaújhely város közönsége, 
az iskolák és a testületek, ebben az 
évben is a hagyományos díszes kül
sőségek közölt és bensőséges ha
zafias érzéssel ünnepük meg már
cius tizenötödikét a magyar szabad
ság újjászületésének emléknapját. A 
középületek és lakóházak lobogó 
díszbe öltöznek, templomokban is- 
lenliszt. tek, iskolákban ünnepélyek 
lesznek.

Az emléknap dús misorából a 
kövelkezőket emeljük ki.

A város közönségének rendezésé
ben a színházban délelőtt fél 12 óra- 
k or hazafias ünnepély. Ünnepi be
szédet mond Mathisz József keres
kedelmi iskolai tanár; a városi viga
dóban délben I órakor közebéd. 
Ünnepi szónok Kiss Ernő ref. es

peres.
Esle 8 őrskor a Nemzeti Kaszi

nóban társas vacsora, ahol Bencze 
András népművelési tilkár mondja 
az emléknap jelentőségét méltató 
beszédet.

A Magyar Asszonyok Nemzeti 
Szövetségének sátoraljaújhelyi cso
portja és Leány Köre műsoros ha
zafias emlékünnepélyét március 14-én

Zsebes rendőrségi nyelven zseb
től vájt jelent. Lebukni pedig annyi 
mint rendőrkézre kerülni.

Ezután a néhány szavas magya
rázat után a riporter az ügy érde
mére tér.

Sátoraljaújhelyen a keddi állat- 
felhajtásos vásáron hét egyén tett 
feljelentést az államrendőrségi ka
pitányságon, hogy pénztárcáját is
meretlen helyen és módon elvesz
tette.

A rendőrségnek felette gyanús 
volt a pénztárcák tömeges elvesz
tése és ebben a tényben azonnal 
nem a véletlen, hanem a gyakor
lott zsebtolvajok kezet látta.

Detektívek szállták meg a pia-

A folyó hó 6-án kedden meg
tartott állatfelhajtásos havi vásáron
250 marha, 120 disznó és 20 ló
került felhajtásra.

Eladatott 88 darab marha, 89 
darab sertés és 8  darab ló.

A számszerű adatokból megál-

szerdán délután 6 órai kezdettel ren
dezi meg a vármegyeháza nagyter
mében. A míisor nívós és változatos.

A Református Leányegylet 14-én, 
szerdán délután 0 órakor az egyház 
tanácstermében hazafias ünnepély 
keretében emlékezik meg I84S már
cius idusáról. Az ünnepi beszédet 
Kiss Gábor polg. isk. igazgató 
mondja.

A róm. kath. kegyesiendi reálgim
názium ünnepélye március 15-én 
délelőtt 10 órakor pereg le az inté
zet tornatermében. Az ünnepély 
műsorán ének és zeneszámok, sza
valatok szerepelnek.

A városi felsőkereskedelmi iskola 
évtizedes szokása szerint délelőtt 
fél 11 órakor a Kossuth szobornál, 
d. u. 4 órakor pedig az intézet dísz
termében hódol a márciusi ifjúság 
emlékezetének. A szobornál Jőzsa 
Lajos tanuló, az intézeti ünnepélyen 
pedig Jung Lajos tanuló mond ün
nepi beszédet.

Különös érdekessége lesz a ke- 
r eskedelmi iskola ünnepségének a 
szavaló kórus, amely Molnár Károly 
tan ár betanításában hazafias verse
ket ad elő.

colrat, a vasúti állomást és rövid 
néhány órán belül kiderült, hogy 
nem csalt a rendőrszimat. Bizeny 
zsebtolvajok dolgoztak a városban, 
kézre is kerültek mind a hárman 
épen abban a pillanatban, amikor 
közel 400 pengő zsákmánnyal ál
landó tartózkodási helyükre Mis
kolcra vissza akartak utazni.

A zsebtolvajok Nyíri István, 
Csema János többszörösen bünte
tett miskolci egyének és egy sá
toraljaújhelyi úri család rossz útra 
tért fiatalkorú gyermeke.

A miskolci illetőségű zseb 
tolvajok szerint a rosszul végződött 
sátoraljaújhelyi kirándulást a fiatal
korú főzte ki. Szidják is érte.

lapitható, hogy elég élénk kereslet 
állott szemben a gyenge felhaj
tással.

Az árak tartottak, illetve vala
mivel magasabbak voltak mint az 
előző vásáron.

— Kutkifalvy Miklós meghalt. A
sátoraljaújhelyi választó kerület volt or- 
szággyülési képviselője dr Kutkafalvy 
Miklós Budapesten Hegedűs Sándor 
uicai lakásán csütörtökön rosszul lett 
és mire a kórházba akarták szállj, 
tani, a mentőkocsiban meghalt. Hol
testét a bonclani intézetbe vitték.

— Kisgyülés. Zemplénvármegye 
törvényhatóságának kisgyülése e hó 
12-én hétfőn délelőtt 11 órakor tartja 
rendes havi ülését. Ezt megelőzően 
II órakor a közigazgatási bizottság 
ülésezik.

— Az Ipartestületi Dalárda színész, 
műkedvelőinek újabb szerepl ése.
Ipartestületi Dilárda műkedvelői 
gárdája április 9-én a SAC javára 
egyetlen előadásban előadja a békti 
idők diadalmas operettjét a .Luxem- 
berg grófja*-1. A jól sikerült szerep- 
osztás a következő: René Luxem
burg grófja Simkó András, Angéla 
operaénekesnő Kitta Erzsébet, Ju- 
liefte Gondkevics Aranka, Basil Ba- 
silovics herceg Papp Sándor, Bri- 
sard Armand festő Varga István.

— Megindult a hegyekben a tu
rista élet. Az elmúlt vasárnap verő- 
fényét már sok lelkes turistánk ki
használta és vezetett túrát a he
gyekbe. A hegyek szerelmesei nem 
győztek eleget beszélni arról a Ten- 
táskutig terjedő remek utrói, amely
nek elkészítése dr Orbán Kálmán 
polgármester megértését dicséri. Pa
naszolták viszont, hogy a szóban 
levő ut további szakasza sártengerbe 
merül és hogy a Magas hegy északi 
oldalán az erdőt tisztogató munká
sok a rőzséket az erdei útra dubjálc.

— Felmentette a bíróság a liliem- 
tiprásial vádolt erdőhorvátii gazdál
kodót. Március 6-án, kedden tár
gyalta folytatólagosan a sátoraljaúj
helyi kir. törvényszék Köröskény i 
tanácsa Pongrácz József bűnügyét 
akit az ügyészség liliomtiprással vá
dolt meg. A bíróság honorálta dr 
Eckmann János védő érveit és nem 
látva a vádat beigazoltnak, Pongrácz 
Józsefet felmentette. Az ítélet jogerős.

— Labdarúgás. A vasárnapi SAC— 
BTK. bajnoki labdarugómérkőzést 
Hajdú bíró vezeti.

— Asztali tennisz. A miskolci 
Előre Sport Club e hó 12-én vasár
nap rendezi Felaőmagyarország 1934. 
évi asztaltenniszbajnokságát és a 
Baneth Elemér vándorserleg mérkő
zését a Kálvin utcai Erzsébet elemi 
iskola dísztermében. A versenyen 
hatalmas és elsőrangú mezőny indul. 
Sátoraljaújhelyből részt vesz a ver
senyen Molnár Pál a vándordíj ta
valyi győztese, Batta Pál a második 
helyezett és a kitűnő triász harma
dik tagja Kluger László. Játékosaink 
egész télen át szorgalmasan trení
roztak és igy minden remény meg 
van arra, hogy a vándordíj ismét 
Sátoraljaújhelyre kerül.

— Hol lesz vásár 7 Sajószentpétc 
március 13, Kisvárda március 12, 
Nyírbátor március 14, Mándok már
cius 19, Ricse március 26.

3iárom zsetíes tefíuüott
a üeddi vásáron

dTéfiány számadat
a pénteki vásár állatforgalmáról

K ereslet élénk, felhajtás gyenge
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Most már Sátoraljaújhelyen is vásárolhat előleg nélkül több havi hitelre -  hamatRientlsen

„ T A K A R É K O S S Á G " - i  r e n d s z e r r e l
az alanti sátoraljaújhelyi cégeknél, hirahati hészpénzaron és csak a jövő hő elsején kezd fizetni.
A „TAKARÉKOSSÁG"-! vásárlási igazolványt Sátoraljauihe'yen, Rákóczi-utca 9. (Népbank helyisége) alatti központi 
irodánkban (Telefon: 33.) lehet igényelni, melynek kiállítása teljesen díjmentes s mellyel a vásárlás nem kötelező. Ön szük
ségleteinek beszerzésénél nincsen csupán egy üzlethez kötve, ahol esetleg nem kapja meg azt az árucikket, amit keres, hanem 
az alanti cégek között igényének és iz'ésének megfelelően szabadon választhat. — A fizetés azonban kimutatásunk alapján a 

következő hó elején csak egy helyen a központi irodánkban történik, akárhány cégnél vásárolt is.
B őröndök, bördiszmÜTek, fotball-, 

tenni*/. :
M. Polgár Frici „Hattyú" illatszer

tár Wekerle-tér
Fest Zoltán drogéria Wekerle-tér 

B áto ro k  és kárpit#*  áruk ;
Windt Jakab és Lajos.

C ip ő k :
Földes Ferenc. Horthy Miklós-tér 
S:hw*-cbart Lipót, Wekerle-tér 

Városi bérpalota.
D ira t-, rofö*-, rö v id áru k , női szö

vet, se lyem  :
Blumenfeld Jenő, Rákóczi utca. 
Steiadler Testvérek, Horthy M.-tér.

Angol és keresztezett

F érfi d iv a t :
Blumenfeld Jenő, Rákóczi utcr 
Steindler Testvérek Horthy M.-tér. 
Szenes Lipót, Horthy M klówér

F érfi-, női k a lap o k  és sap k ák  :
Szenes Lipót, Horthy Miklós-tér.

F ényképészeti c ik k ek  és fényké
pező  gépek , latszerek:
Fest Zoltán drogéria, Wekerle-tér.

F o g o rv o so k :
Címei az irodában megtudhatók. 

F ürd ő h e ly ek  :
a Balatonnál, Párádon és a Szepes- 
ségen.

F érfi-  és fy a rm e k ru h á k  :
Fnedmann Ferenc, Rákóczi utca. 
Sattler Sámuel utóda Horthy M-tér. 

Férfi szabó:
Kiss Miklós, Kazinczy utca. 

Illa tszerek  és p ip e rec ik k ek  :
Fest Zoltán drogéria, Wekerle-tér. 
M. Polgár Frici „Hattyú" illatszer

tár Városi bérpalota. 
Isko laszerek , pap íráruk , n y o m ta t

ványok.
Keresztény Sajtévállalat Kazinczy u. 
Vértesi Zsigmond Horthy Miklés-tér

Kályhás:
Pataky, Andrássy utca.

Kézimurka:
Hazai Laura, Rákóczi utca.

hizlalandó malacok és süldők, Jenkepusztai gazdaság Miskolc, Széchenyi utca

f )i ruhák é t kabátok, szörws- és 
divataruk:
Szegő Sándor, Horthy Miklés-tér.

Posztók és férfiszövetek:
Blumenfeld Jenő, Rákéczi utca. 
Steindler Testvérek, Horthy M.-tér.

Szőnyeg, linoltum:
Blumenfeld Jenő, Rákóczi utca. 
Steindler Testvérek, Horthy M.-tér.

Üveg és porcelán:
Szabó Vince utódai, Horthy M.-tér.

Vaskersskedö:
Vas Menyhért, Rákóczi utca.

68. Állomás: Kistokaj.

Választott az Ipartestület
Ismét Poós József az elnök. Alelnökök O nuska

A sátoraljaújhelyi Általános Ipar- 
testület folyó hó 4-én, vasárnap 
délután 3 órakor tartotta meg 
székházénak dísztermében, jelentős 
érdeklődés mellett, évi rendes köz
gyűlését és tisztujitását*

A közgyűlést Poós József el
nöki megnyitója vezette be, aki a 
résztvevők általános helyeslése kö
zepette mutatott rá a mellőzésre, 
amely közszáliitásoknál a kisipart 
éri és arra a nevetséges kormány 
intézkedésre, amely Sátoraljaújhely 
városnak 700 pengő kisipari hitelt 
szánt.

Az elnöki megnyitó után a zár
számadások és egyéb jelentések 
következtek Csernyiczky Kálmán 
jegyző aprólékos gondossággal meg
szerkesztett előadásában. A köz
gyűlés a jelentéseket elfogadta.

Ennek utána Poós József az 
elnöki széket Zboray Károly ny. 
miniszteri tanácsos iparhatósági 
biztosnak átadta, aki a választáso
kat levezette.

Szavazásra nem került a sor, 
mert a közgyűlés bizalma lelkes 
felkiáltással egyhangúlag nyilvánult 
meg.

A választás eredménye egyéb
ként a következő :

Ipartestületi elnök: Poós József, 
alelnökök : Onuska Miklós, Ja- 
kubcsó József.

Ipartestületi szék. Elnök : Tóth 
József.

Alelnök : Windt Jakab.

Miklós és Jakubcró  József

Rendes tagok : Klein Izidor, Goóts 
Ignác, Schwarczbart Lipót

Póttagok : Moskovszky István, Lász- 
lófi Henrik, Demjényi István.

Előljárósági rendes tagok: Fér- 
kó Péter. Gyulay Mihály, Babics 
János, Baumann Zoltán, Roman- 
csák Andor, Simkó András, Mol
nár János, Ruzsinszky István, Klein 
Ignác, Kertész István, Ruzsinszky Jó
zsef, Pálóczy Bertalan, Jaczkó József, 
Fekete József. Stern Lajm, id. Jakab 
József, Porcsalmy Ernő, Kubasevics 
Lajos, Rílyák János, Onuska János, 
Kovács József, Mendik Sándor, Vajda 
József, Mencel Béla, Klein Ármin, 
Weisz Benő, Sütő Lajos, Reich 
Miksa, Butella Gyula, Bárány János.

Pénztárnok : Móré Dániel.
Ügyész : Dr. Dubay István.
Számvizsgáló bizottság : Róth 

Béla, Frank Dezső, Bokor Antal.
A megválasztott tisztikart Zboray 

iparbiztos üdvözölte, amit a meg
választottak nevében Poós József 
elnök köszönt meg.

Felszólaltak még a közgyűlésen 
Molnár János és Weisz Benő kik a 
szegénysorsu és emiatt távollevő 
iparosok érdekében beszéltek, dr 
Görgey István országgyűlési képvi
selő aki a kormányzatnak a kis
ipart védő intézkedéseit sorakoz
tatta fel és lelkes erővel megnyil 
vánult közóhajra dr Dubay István 
aki félórás beszédében tényekkel 
mutatta ki az iparosság sérelmeit 
és zúzta apróra azokat az állításo
kat amiket dr Görgey István a kor
mány iparosbarát politikájának iga
zolására felhozott.

A közgyűlést a Dalárda éneke 
nyitotta meg, illetve zárta be.

Magzatelhajtás miatt
őrizetbe vettek egy szerencsi orvosnőt

A vádtanács a  terhelteket szab ad láb ra  helyezte.

A szomszédos Szerencs városának 
szomorú szenzációja akadt. A csen
dőrség előzetes és beható nyomozás 
után letartóztatta és a sátoraljaújhelyi 
ügyészség fcghé- íba sráll'lot a dr 
Engel Ilona orvosnőt é« Kics Ká- 
rolyné megyaszói főldmüvesasszonyt.

A vád szerint megállapítást nyert, 
hogy az orvosnő Kiss Károlynén 
tiltott műtétet hajtett végre. Az el
ásott öt hónapos magzatot is mrg- 
találták. Úgy dr Engel Hona vala
mint Kiss Károlyné teljes beisme
résben vannak. Kissné védekezése 
szerint tettét azért követte el, hogy

Kanadában élő férje előtt eltitkolja 
állapotát.

A sátoraljaújhelyi törvényszék 
vizsgálóbirája az orvosnő letartózta
tását fenntartotta, mig Kiss Károlyné 
szabadlábia helyezését rendelte el. 
A vizsgálóbíró végzését úgy az or
vosnő, valamint az ügyészség is fel
folyamodta.

A vádtanács pénteken foglalkozott 
a letartóztatás kérdésével és meg
tartott tárgyalás után mindkét terhel
tet, tekintve, hogy állandó lakásuk 
van, szökéstől nem kell tartani, 
szabadlábra helyezte.

— Elítéltek agy találkahely tulaj
donost. Az államrendőrség büntető 
birája behajthatatlanság esetén 10 
napi elzárásra átváltoztatható 80 
pengő pénzbírságra ítélte özv. Szabő 
Jánosné '(Katonáné) sátoraljaújhelyi 
asszonyt aki lakását találkák részére 
átengedte

— A m kir. posta rádió autója
közeljövőben országos műszaki mé
rések céljából hivatalos útra indul 
és érinteni fogja Sátoraljaújhely vá
rost is. Ezt az alkalmat a magyar 
rádió arra is felhasználja, hogy a 
kocsival utazó személyzet a rádió 
előfizetők neláni panaszát felvegye, 
az érdeklődőknek a lehetőséghez ké
peit szakszerű felvilágosításokkal 
szolgáljon és állatában a közfi
gyelmet a rádió ügyére irányítsa.

— Gyógyszertár inspekció A  f.
hó 12-én kezdődő héten Kardos 
Zsigmond Korom gyógyszertára tart 
éjjeli ügyeletes szolgálatot.

Budapestül utazók
ne mulasszák el megtekinteni a

Tokajheggaljai Bortermelők 
Pinceizővetkezatéoik

gyönyörű üzlethelyiségét

u .  M ám a sa c É m a -u .

8. szám alatt

ahol a Szövetkezet ki
váló tokaji borai Ízléses 
palackokban és poha- 

rankint kimérve is 
kaphatók.
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L e g ú j a b b
A mátyásföldi államrendőr

ségi kapitányság egy kiküldött 
segédfogalmazója még a kom- 
mön idejéből származó ügyből 
folyóan csütörtökön és pénte
ken nyomozást folytatott Sátor

aljaújhelyen. A kihallgatások 
során 6 egyén őrizetbevétele 
vált szükségessé, akiket értesü
lésünk szerint további kihall
gatás végett Budapestre szál
lítottak.

Tohajhegyalja aranytű nedűje
a new-yorlti italdivat bimutató 

Koronázatlan Királya
Az Amerikai M agyar Népszava az ital világkiállításról

Stosentítiitfi Siandiüa győzött
az eltépett váltóért 
vívott csatában

Felm entette a b íróság az okiratham isitás vádja alól

A napokban mult egy esztendeje 
annak, hogy Rosenbltilh Endre, ba
rátai által „Bandika" becéző névvel 
illetett olaszliszkai egyén a helybeli 

1 Club kávéházban kártyacsatát vívott.
Bandika tárcája az erőteljes fron

tális támadásnak nem tudván ellen- 
állam, egy-kettőre kiürült.

De nem azért vannak jó barátok 
a világon, hogy ilyen apróságon ne 
segítsenek.

Fried Sándor közbenjárására Feld- 
brand Lajos zsebéből előkerül egy 
140 pengős váltó, Bandika pedig 
előguberálja a feleségétől nászaján
déknak kapott cigarettatárcát és a 
140 pengős váltó aláírása meg a 
tárca ellenében a 100 pengő Bandi
kéhoz vándorol.

Az a huncut szerencse azonban 
nem akar Rosenblülhre mosolyogni.

A 100 pengő is elúszik és mire 
a tavaszi nap feltűnik a horizonton, 
Bandikénak csak emlékezetében ma
rad meg a pénze.

Deputáció indul tehát, a kora éj
jeli órákban már hazatért Feldbrand- 
hoz, aki további 170 pengővel se- 
git Rosenblüthön, olyként azonban, 
hogy a 140 pengős első váltó egy 
500 pengősre cserélődik át.

A napok szaladnak, elkövetkezik 
Március Idusa a lejárat napja.

Fried Sándor kiutazik Olaszlisz- 
kára, prezentálja a váltót, majd .B an
dika" kérésére kegyesen két napi 
haladékot ad a beváltásra.

A 24 óra is elmúlik, Fried ismét 
kimegy Olaszliszkára, ahonnan azon
ban pénz léikül de a váltónak már 
csak egy darabkájával érkezik haza 
hol kétségbeesetten panaszolja Feld-

— Kulturdélután ■ Nemzeti Kaszi
nóban. A Zemplénvármegyei Nem
zeti Kaszinó folyó hő 13-án (kedden) 
délután 6 órai kezdettel rendezi 
nyolcadik kulturdélutánját. Előadást 
tart .Az álarc I* (Kémek karca) c.-el 
Kvaszinger József. Ai alkalmi dalárda 
magyar népdalokat énekel.

— Templomi hangverseny. A Sá
toraljaújhelyi Evangélikus Nőegylet 
március hó 18-án, vasárnap délután 
fél 6 őrai kezdettel rendezi meg 
templomi hangversenyét, az evangé
likus templomban, egy tervbevett uj

brandnak. hogy „Bandi‘‘-ék rátörlek 
és fizetés helyett összetépték a vál
tót. Most már Feldbrand is kiutazik 
a marcangolóhoz, aki nem is akar 
tárgyalni, csak hangoztatja mellét 
verdesőn, hogy ő a váltót kifizette.

Feldbrandnak szgénynek nincs mást 
mit tenni, megteszi a csendőrségen 
a feljelentést, amelynek eredménye 
azután egy büntető fűtárgyalás már
cius 6-án Sátoraljaújhelyen a Kö
röskényt tanács előtt.

A vád magánokirathamisitás, köz
vádló dr Lee Tibor, védő dr Ro- 
senberg Lajos. Tanuk serege és a 
szerint, hogy a sértett, vagy a ter
helt tanúját hallgatták ki, változó 
tényállás. Az egyik a teljes 500 pen
gő kölcsönadásáról beszélt, a másik 
csak 270-ről. Viszont Bandika meg
győző erővel vallotta, hogy a váltót 
kifizette és csak kereskedői gondos
sággal járt el, mikor mint sajátját 
az! ősszetépte.

A bíróság bölcsesége kihámozta 
az igazságot. Nem bocsátotta esküre 
a koronatanú Friedel, de a sértettet 
sem. Ezzel azután el is dőlt a per 
sorsa, mert a kir. ügyész elejtette 
a vádat. Hogy azután Feldbrand 
mint pótmagánvádló ítéletet kért, 
nem fordította el az igazság szeke
rének rudjat. Az Ítélet felmentő lelt, 
mert a bíróság nem látta megcáfol
va, hogy Bandika a váltót nem ki
fizetés után tépte el.

Feldbrand Lajos a pótmagánvádló 
felebbezett. Igaza volt. Mindenki 
megnyugodhatott az ítéletben, csak 
ő nem. ö  nem keresett ezen az üz
leten. A többiek ? A fene tudná 
megmondani.

oltár felállitási költségeinek fedezé
sére. A hangversenyen hitmélyitő 
előadást tart: Dr Kovács Sándor, sop
roni tanár, a Luther-Társaság főtit
kára, Záhony János, Diósgyőrből, 
a sárospataki református Főiskola 
énekkara két énekszámmal és Fied- 
ler István ref. hittanhallgató pedig 
szavalatával fogja ápolni a vallásos
ság és isten-félelem oltártüzeit. 
Mflsormsgválfás kötelező. Adomá
nyokat hálái szeretettel fogad a 
Nőegyesület.

A new-yorkí Grand Central Pa- 
lace-ben február utolsó hetében sö- 

| rök, borok, pezsgők és pálinkák 
gyűltek össze a világ minden részé
ből, hogy szinpompás megjelenésük
kel végső bizonyságot tegyenek a 
prohibició megszűnése mellett.

Az ilalkiállitásról az Amerikai Ma
gyar Népszava február 22-1 most 
hozzánk érkezett száma, Vas István 
tollából hatalmas cikkben számol 
be. Ebből a cikkből, amely a lokaji 
bor és a Tokajhegyaljai Bortermelők 
Pinceszövetkezete kiállításának átütő 
sikeréről ir, közöljük az alábbi rész
leteket :

— Nekünk magyaroknak külön 
öröm ez a kiállítás, melynek koro
názatlan királya, egyhangú megállapí
tás szerint a Rajna Mosel és Ruhr 
borai, Reims pezsgője, Cognac bran- 
dyje, Skócia whiskeyje, Hollandia 
likőrje díszes és erős konkurenciája 
ellenére Tokaj aranyló nedűje, a 
világhíres tokaji asszú, királyt pin
cék féltve őrzött kincse, fejedelmi 
asztalok dísze.

— A tokaji bor a kiállítási helyi- 
1 ség legkiemelkedőbb pontján csillog

karcsunyaku üvegekben, mint az 
olvasztott arany. Czukor Béláé a

MiudBnKihBz!
A sátoraljaújhelyi kereskedők 

mai számunk külön hirdetésében 
cégnevekkel részletesen felsorolt 
csoportja, számolva a mai viszo
nyokkal, lehetővé akarja tenni, 
hogy hitelre minél többen eszkö
zölhessenek áruvásárlást a helyi 
piacon.

Ezt a széles körre kiterjedő 
előnyt csak olyképen nyújthatják, 
hogy a kihitelezések kölcsönös alá
támasztása céljából — nagy anyagi 
áldozatokkal bár — egy központi 
áruhitelirodába tömörültek. Tisztába 
vannak azzal, hogy ma készpénzért 
vásárolni nagyon kevesen tudnak, 
pedig ruházati cikkeket, cipőket « 
hasonló árukat senki sem nélkü
lözhet. Ezért nem szégyen többé 
az, ha valaki közszükségleti áru
cikkek beszerezhetése végett hitelt 
vesz igénybe s különösen nem ak
kor, amidőn a „T A K A R É K O S
SÁG* szervezete kévén dijraen- 
t e i .n  olyan vásárlási igazoló köny
vecskéhez jut a sátoraljaújhelyi 
Központi Irodában. (Népbank 
helyisége, telefon: 33.) Rákóczi 
utca 9. sz. a jelentkazö vevő. mely
nek birtokában a kereskedővel 
hitelfeltételekről tárgyalnia sem kell. 
Mivel az igazolványt is csak az 
árban való megegyezés után vagyis

Tokajhegyaljai BortcrmelőkPinceszö- 
vetkezetét képviselő Danube Pro
ducts Inc. elnökéé az érdem, hogy 
i  tokaji borok a nagy kiállítási te
rem főhelyére kerültek. Az emberek 
bámulva nézik tüzes ragyogását.

— Most hogy az Egyesült Államok 
erősen felemelték a magyar bor De- 
hozatali kvótáját, semmi akadálya 
sem lesz annak, hogy a világ leg
jobb bora megfelelő mennyiségben 
álljon az amerikai fogyasztó piac 
rendelkezésére.

— A kiállításon rengeteg külföldi 
italmárka vonult fel és szinte nem 
győzi az ember számontartani a kü
lönböző híres és finom francia, 
olasz, spanyol, német, angol és hol
land borokat, pezsgőket, pálinkákat. 
Megjelent a világhír fi pilseni sör is 
és még Déiafrika és Ausztrália sem 
maradtak le a nagy ital-divatbemu
tatóról.

— Az osztatlan elismerés pálmája
azonban_ezt minden sovinizmus
nélkfil megállapíthatjuk ___ Tokaj- 
termésének jutott és bizonyos, hogy 
a magyar külkereskedelmi mérlegre 
jótékony hatást fog gyakorolni az. 
Amerikába irányuló borexport.

csalj a fizetés helyett mutatja be, 
afelől is nyugodt lehet, hogy oly 
bánosinódban részesül, mint akár
melyik emelt fővel válogató kész
pénzvásárló. A kereskedő a leg
nagyobb előzékenységgel fogja a 
kialkudott áru összeget beirni mert 
ez részére a szervezet utján biztos 
pénzt jelent, A vevő pedig akár
hány üzletben is vásárolt légyen, 
a több hónapra automatikusan el
osztott tartozási részletösszeget csak 
egy helyen összpontosítva, a „TA-
K ARÉKOSSÁG“-i irodában (Rá
kóczi u. 9. sz.) vBgy póstacsekken 
egy összegbe összevonva fizeti; 
amennyit lefizetett, annyit újból vá
sárolhat. A vevő a cégekkel való 
érintkezésében csupán az áruvásár
lásra szorítkozik mert minden egyéb 
szempontból a tőkeerős „T A K A 
R ÉK O SSÁ G ” áll a hátamegett s 
attól is megvédi, hogy eladósodjék.

Ezért közkedvelt a „TAKA
R ÉK O SSÁ G ” nyolcad ik éve or- 
szagosán működő rendszere kilenc 
magyar váfos mintegy 60.000 csa
ládot kitevő vevőközönsége előtt 
i ezért remélhető, hogy ez intéz
mény itt is kitünően beválik,

Falsle, Mátkámé : Or. WEISZ SÁNDOR.
A  kiadás*! Isisig. : L Á N C Z I  Z O L T Á N  

LaptoUjdMM : L iü d e ia m  Mikit éi táiia.

Nyomatott a Vajda-könyvnyomdában Sátoraljaújhelyben. Telefon 55.
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