
rv

XXXV11. évfolyam, 11. szám. ÚJHELYI HÍRLAP Sátoraljaújhely, 1934. Március 31.

P O L I T I K A I  L A P
ELŐFIZETÉSI DIJ: Főszerkesztő: Dr. DUBAY ISTVÁN Megjelenik minden szombaton.

negyedévre 120 P. félévre 240 P.
Szerkesztő: GYÖRGY LAJOS Szerkesztőség és kiadóhivatal:

Egyes szám ára 10 fillér. Sátoraljaújhely.

rs

i

Nem időszerű
I r ta  : SCHILLER KAl m An

Már egy évtizedet meghaladó 
idő óta halljuk ezt a két szót 
az ország keserves sorsának 
intézésére magukat elhivatottnak 
érző illetékesek ajkairól vala
hányszor felmerül a magyar ki
rályi írón betöltésének és a re
vízió tényleges keresztülvitele 
iránti lépések megtételének kér
désé.

Valaminek megtevése két ok
bői lehet nem időszerű a cse
lekvésre hivatott egyénre : az 
egyik ok, személyes természe
tű ; a másik ok, oportunitás 
kérdése.

Hogy a királyi trón kérdése 
és a revízió nemidőszetüségé- 
nek oka váljon személyes ter
mészetű e is, azt a történelem 
lesz hivatott megállapítani és 
Ítéletet mondani felette.

Az oportunitás kérdésének 
vizsgálata azonban minden be
csületes és elfogulatlan magyar 
ember hazafiui kötelessége úgy 
a csonka ország vergődő lakos
sága mint az elszakított része
ken üldözésnek kitelt testvéreink 
sorsának szempontjából,

Ebből a két szempontból 
minden nap, minden alkalom 
elmulasztása megbocsáthatatlan 
bűn volt a haza és millió em
ber iránt. És ezt a bűnt elkö
vették ! Nem kell rá más bizo
nyíték, mint Benes cseh kül- 
ügyministernek nem régen tett 
az a kijelentése, hogy a tria
noni határok megáliapitása után 
2—3 éven belül lehetett volna 
beszélni revízióról, de ma már 
nem.

És nem tudni mi okból, de 
lefújták a szépen indult reví
ziós mozgalmat, mondván : Nem 
időszerű és hozzá nem értő 
kuruzslásokkal kezdték az or
szág beteg testét életben tar
tani s nem vették észre, hogy

a beteg szervezet napról-napra 
gyöngül s a végkimeiűlés jelei 
kezdenek mutatkozni rajta.

Legyen már egyszer vége a 
kishiiüségnek : ismerjük már el 
valahára, hogy itt ezen a meg
csonkított országon nem segit 
senki és semmi csak az, ha a 
nemzet öntudatra ébred, ha ön
maga iránti bizalmát visszaad
ják neki és merni fog csele
kedni,

Nagy angol barátunk Rother- 
mere lord már ismeretségünk 
legelején ezt a tanácsot adta 
nekünk: Magyarok! Csak a 
magatok erejére számítsatok és 
senki máséra !

Gyü'öletlel eltelt ellenfeleink 
a mi magasabb kultúránk dacára 
is feldaraboltak: hát csak a 
naiv ember vagy a gyáva bá
tortalanság az, a mely a kul
túra szelíd fegyverével akar 
harcolni rabló ellenfeleivel. Zsi- 
vá^ytól csak csendőr tudja visz- 
szavenni az elrabolt holmit; — 
de nem erkölcsi prédikációval!

Soha időszerűbb nem volt az 
alkalom mint most, hogy meg
kezdjük újabb ezer éves életünk 
alapjainak megteremtését.

Diplomatáink tudják jól, hogy 
minden egyes nagyhatalomnak 
meg van a maga oka arra, 
hogy a mi — rájuk nézve — 
kis dolgunkkal nem törődnek 
és kényszerű helyzetükben csak 
a madárijesztő szerepét töltik 
be, melynek váza a Népszövet
ség, libegő végtagjai pedig a 
kis entenle három bohóca. Hát 
legyünk mi is olyan okosak 
mint a kis szürke veréb, amely 
24 óra alatt kiismeri a vetés 
közepére állított madárijesztőt 
és a kővetkező 24 órában már 
a madárijesztő fejére száll és 
otthagyja látogatásának'nyomait.

Nyissuk ki füleinket és meg

halljuk, hogy a határainkon 
üvöltő ragadozók hangja nem 
oroszlánok hangja, hanem csak 
oroszlánbőrben tetszelgő jámbor 
szamarak ordítása.

A katholikus hívők gyerme
kes képzelete azt a mondát 
vallja, hogy a nagy hét egyik 
napján az elnémul! harangok 
Rómába mennek a Megváltó 
földi helytartójához, hogy üze
netet hozzanak onnan. Két nap 
múlva a harangok megszólalnak 
és fenségesen — búgó szár
nyalással hirdetik a meghozott

üzenetet, hogy a jóság, a sze
lídség, a szeretet Istene kikéit 
sírjából — feltámadt, — a meg- 
váltás befejeztetett.

Pár hé Ítél ezelőtt az ország 
ministerelnöke is Rómában járt. 
Visszafojtott lélekzettel, remegő 
kétségek között kisérte utján a 
nemzet: meghozza e már va
lahára a feltámadás reményének 
hirét, vagy újabb csalódás szo- 

| moru sorsa vár a nemzetre. 
; Eddig üzenetet nem kaptunk.

Higyjük a legjobbat!

£egyen a

Nemcsak 40 de

Sáto'aljaujhely városában 600, 
Zemplénvármegyében 1200 kisiparos 
harcol a mindennapi kenyérért, 

Eteknek és az országban élő töb
bi derék kisiparosoknak érdekében 
és kérésük tolmácsolójaként szólalt 
fel dr Dubay István bizottsági tag a 
törvényhatósági bizottság szerdai te- 
vaszi közgyűlésén és indítványozta, 
hogy a vármegye forduljon azzal a 
konkrét kéréssel a kormányzathoz, 
hogy a közmunkákat jutassák teljes

a Kisiparosé
100 százalékban

egészükben és nem 40 százalékában 
a kisiparosságnak.

— Oda kell állani a haldokló 
kisipar mellé, nem szabad vissza
riadni a szemben álló tarlel hatal
mától.

— A nagyiparnak van elég 
anyagi ereje, teremtsen magának 
piacot a külföldön.

Az indítványt, amelyhez pártoló- 
tag az alispán is hozzászól', a tör
vényhatóság vita nélkül elfogadta.

M it jelent neüünü 
Hogy otcsó66 tett a telefon?

A belépési dij 8 pengő. — A beszélgetési díjszabás 
átalányrendszerűvé vált

Budapesti levelezőnk közlése 
alapján előző számunkban jelen
tettük, hogy április elsejei érvény
nyel olcsóbb lesz a telefon.

A kereskedelmi miniszter vo
natkozó rendelete meg is jelent 
és annak megfelelően bennünket 
sátoraljaújhelyieket és a vidéket 
i lelöen a kövelkezö olcsóbbodá
sok lépnek a holnapi naplói ér
vénybe.

A belépési díj az eddigi 48 
pengő helyett 8 pengő, mig az

áthelyezés dija az eddigi 30 
pengővel ellentétben 5 pengő 

A beszélgetési díjszabás átalány 
rendszerűvé vált, havi dija 12 
pen&ö. Ez azt jelenti, hogy mint 
békében is most a beszélgetéseket 
nem zámuk szerint, hanem áta
lány alapján kell fizetni azaz a 
h > vi 12 pengő díjért korlátlan 
számú beszélgetést lehet lefolytat
ni A korábbi kedvezmények (or
vosok stb ) a jelenlegi alapon vál
tozatlanul érvényben maradnak.
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IV. Károly király halálának évfor
dulója, holmp április elsején husvél 
vasárnapján lesz.Tekintve, hogy ezen 
a napon más mint ünnepi mise nem 
végezhető, ugyanígy husvét hetében 
gyászmisét tartani nem lehet és mert 
eztkövető vasárnapGyümölcsoltó Bol
dogasszony ünnnepe, ápri is 10-ike 
a legelső nap, mely a halálozási év- 
firdu 'íhoz legközelebb esik mint 
olyan, melyen gyászmise mondható.

Dókus Ernő emléke a törvényható
sági bizottságban. Zen plenváimegye 
törvényhatósági bizottságának szerdai 
ülésében, elnöklő Kozma György dr 
főispán meleg elismeréssel emlékezett 
meg a tragikus halált halt Dikus E nő 
működéséről. Főispani javaslóra 
Dókus Ernő emlékét jegyzőkönyv
ben örökiti meg Zemplinvármegye 
és mély részvétéről a nagy halott hoz
zátartozóját Bernáth Aladár alispánt 
értesíti.

A törvényhatóság uj örökös tagja
Thuránszky László lett. A vármegye 
volt főispánját a törvényhatósági bi
zottság egyhangú megnyilatkozása 
ültette Dókus Ernő örökébe, elisme
réséül bosszú vármegyei közszolgáján 
munkásságának.

Br. Waldbott Kelemen a közigaz
gatási bizottságban, br Waldbott 
Kelemen lolcsvai nagybirtokost, a 
tokajhegyaljai érdekeknek országosan 
ismeri szószólóját a szerdai törvény- 
hatósági közg.ü és a közigazgatási 
bizottság tagjává választotté.

Arvaszéki ülnök választás. Zemplén- 
várinegye törvényhatósági bizottságá
nak szerdai közgyűlése dr Görgey 
Lászlót egyhangúlag árvaszéki ül
nökké választolta.

Halálozás. Miklósy Lajos nyugal
mazott m. kir. honvédtábornok, a vi
lágháború egyik legvitézebb katonája 
a Lipótrend, a III. oszt. vaskorona- 
rend és több más békebeli és háborús 
kitüntetés tulajdonosa 68 éves korá
ban rövid szenvedés után elhunyt. A 
megboldogultat aki a sátoraljaújhelyi 
választókerületnek pártonkivüli ellen
zéki jelöltje is volt, óriási rész
vét mellett nagy katonai pompával 
kedden délután helyezték örök pihe
nőre. Halálát hitvese és a Walther, 
Miklósy, Thuránszky-családok gyá
szolják.

Elnökségválasztás az Ipartestületi 
Dalárdában. Az ipartestületi Dalárda 
tisztújító közgyűlésén Gondkevics Fe
renc ügyvezetővé, Simkó József pénz
tárnokká választatott meg. A háznagyi 
tisztségeket Rilyák Jánossal és Kitta 
Józseffel töllölték be.

Gyógyszertárinspekció. Az április 2- 
án kezdődő héten Éhlerlh Gyula 
„Szent Antal* gyógyszeriára tart éjjeli 
ügyeleti szolgálatot.

Sátoraljauj/íeiy városát
a levegőtől is meg akarja fosztani 
az jRllamvasutak üzletpolitikája

Já ra t beszüntetéseket terveznek

Nem mártjuk toliunkat vérbe, 
epébe. Minden sor, ami itt kö
vetkezik, a maga száraz egyszerű
sége mellett úgyis elevenbe vág.

Az Államvasutakmájus hó 1 -löl 
megszüntetni tervezi a Sátoraljaúj
helyből reggel 7 óra 22 perckor 
induló és Miskolcig közlekedő sze
mélyvonatot, valamint a Budapest
ről délután 17 óra 40 perckor 
induló gyorsvonatot és az ezzel 
való összeköttetésünket, mely éjjel 
23 óra 03 perckor fut be Sátor 
aljaujhelybe. A járat helyett ugyanis 
indul Budapestről 17 óra 15 perc
kor személyvonat, de csak Mis
kolcig Sátoraljaújhely felé csatla
kozás nincs.

A délelőtt 1 1 óra 25 perckor 
induló személyvonatnak eddig 13 
óra 50 perckor Miskolctól gyors
vonat! összeköttetése volt Buda
pestre; ez is megszűnik úgy hogy 
a délelötli vonat este 19 óra 37 
perckor ér be Budapestre.

A Trianon állal romlásba dön
tött várost levegőjétől is megfosztó 
Máv intézkedés a törvényhatósági 
közgyűlés tárgysorozatának egyik

pontja volt. Dr Eckmann János 
szólott ahhoz elsőnek és javasolta 
hogy monstre deputáció induljon 
a kereskedelmi miniszterhez.

Báró Harkányi János, Bernáth 
Aladár alispán. Kozma György fő
ispán bár a terv végzetességét el
ismerték, a deputálás ellen beszél
tek és az opponálást a vármegye 
országgyűlési képviselő és felsőházi 
tagjainak feladatává tették.

Helyes. Ennek dacára az Eck
mann dr által javasolt deputádót 
sürgősen meg kell szervezni. Ér
dekképviseletek sírják el a minisz* 
tér előtt mit jelent Sátoraljaújhely
nek és csonka Zemplénvármegyé- 
nek a Máv. tervezett járatbeszün
tetése és nem politikusok.

Beszéljen a kereskedő, iparos, 
gazda, szabad foglalkozású, állami 
és magántisztviselő, csak nem a 
politikus. Amazoknak a bőrükről 
van szó, emezeknek csak a kerületről. 
Ez pedig óriási különbbséget je
lent lendületben és eredmé nyben 
is. Különösen ha a közbenjáró a 
rozsdamarta kerék jelvényét hordja 
a gomblyukában.

Ellenzéki politikus figyelmeztette Zemplénvármegye 
törvényhatóságát

hogy illenék a m iniszterelnököt üdvüzölni római 
tárgyalásai során elért eredményekért

Hja Zem plénben csak a jelvény a fő

Gömbös Gyula miniszterelnök ró
mai útja a politikai világ érdeklő
désének középpontjában állott. Tá
voli országok figyelték tárgyalásai
nak eredményességét, amelyek ta
gadhatatlanul értéket és eredményt 
jelentenek hazánknak.

Annál furcsábban esett tehát, hogy 
Zemplénvármegyében, ahol pedig a 
jól öllözöltség jele is lett a Nemzeti 
Egység jelvénye, pont egy ellenzéki 
pártállásu bizotlsági tagnak jutott 
eszébe, hogy talán üdvözölni kellene 
Gömbös Gyulát a római útján eléri j 
eredményekért. A nevetségességig 
furcsa ez az apró eset, de orditóan 
bizonyít amellett, hogy az egység 
csak kívül van ; belül a lelkekben ?

Egyébként a tragikomikus histó
ria néhány mondatban a következő :

A törvényhatósági közgyűlésen dr 
Dubay István kifogásolta, hogy az 
alispáni jelentés foglalkozott Göm
bös Gyula sátoraljaújhelyi látogatá
sával aki pedig saját kijelentése 
szerint is caak mint a N. E. vezére 
jeleni meg városunkban. A megem
lékezés helyeit inkább esett volna 
szó a római út eredményeinek mél

tatásáról és ezzel kapcsolatban üd
vözlésről is, melyhez maga is csat
lakozóit volna. Ha esetleg a lörvény- 

i hatóság köszönd Gömbös Gyulát,
: úgy 3 Eckhardt Tibor üdvözlését ja- 

vaso'ja párisi utján a revízió érde
kében kifejteit munkájáért.

A felszólalásra Bernálh Aladár 
alispán reflektált néhány szóval 
mondván, hogy jelentésében soha
sem foglalkozott politikával és ez
úttal is mint az ország miniszterel
nökéről emlékezeti meg jelentésében.

Szirmay Sándor az alispán véle
ményéhez csatlakozott és kapva-ka- 
pott a dr Dubay István jó tanácsán, 
javasolta tehát a miniszterelnök üd
vözlését. De Eckhaidl Tibor üdvöz
lését már feleslegesnek tartotta.

Még Diószeghy János szólalt fel, 
amely után a törvényhatóság az al
ispáni jelentést változatlanul elfo
gadja, üdvözli a miniszterelnököl a 
római tárgyalások során elért sike
reiért.

Hogy Eckhardt Tibor a revízió 
lelkes harcosa csonka Zemplénvár- 
megyétől nem kapott egy hálás kéz- 
szoritásl, az ezek után természeles.

Sztmélyi hír. Gortvay Tibor, ak • 
nek a Magyar Lloydbjn a hegyaljai 
borérlékeíilés kérdéseiről figyelemre
méltó cikkei jelenlek meg, a múlt 
napokban a Terézvárosi Kaszinóban 
tartod társasvacsorán a borgazda tisz
tét lö.tölte be. A vacsorán, ahol a 
Kaszinó fiata’ságának a vezéréi Gcr‘- 
vay Tibort Dinich Vidor kormány, 
főtanácsos, elnök üdvözölte, a Pince
szövetkezet márkás bjrait szolgál
ták fel.

Sz bó Ferenc öngyilkossága Döb
benetes erővel halott városunkban a 
szomorú hír, hogy Szabó Ferenc jog. 
hallgató Budapesten a Hűvösvölgy, 
ben, az úgynevezett nagykovácsi 
réten agyonlőtte magit. Lapunkat me
leg baráti kötelék fűzte a megboldo
gulthoz. Hosszabb időn át volt segít
ségünkre a szerkesztés munkájában, 
elmúlása fájdalmas veszteséget jelent 
tehát nekünk is, nemcsak a gyászt a- 
b árult szülőknek Szabó Pál könyv- 
és papirkereskedőnek és nejének. Jó 
emlékét szerette) fogjuk megőrizni.

Alsóberecki hidvámmentessége. Al-
sóberecki község a B drog hídon 
vámmentességet kért. A közgyűlés a 
kérelmet érthetően nem teljesítette.

A Nemzeti Legimista Néppárt orszá
gos központja április 10-én, a Budai 
Vigadó összes helyiségeiben társas- 
vacsorát rendez, melyen dr Grieger 
Miklós, őrgróf Pallavicini György, 
Gróf Sigray Antal, Slrausz István or- 
szággyűlési képviselők, Szontághjenö 
felsőházi tag és Pethő Sándor a „Ma 
gyarság" főn unkatársa fogják az ál
talános politikai helyzetet megvilá
gítani.

Az Angolkisasszonyok Sancta Maria 
tan- és nevelőintézete internatussal,
Budapest, IV. Váci ucca 47. Zugú- 
geí: Szarvas Gábor ul 50. Nyi.vá- 
nossági j'ggal felruházott iskoláit 
elemi és polgári leányiskola, leány- 
gimnázium, tanilónöképző, kétéves 
kereskedelmi iskola. Prospektust 

kívánatra tűid a Vezetőiig.

Dr Jozefovicsot szabadlábrahetyezte 
a vádtanács. A debreceni kir. törvény
szék vádtanácsa a lázadás bűn tettével 
gyanúsított dr Jozefovics Kálmán sá
toraljaújhelyi orvosi szabadlábra he
lyezte. Az eljárás azonban még folya
matban van.

Labdarúgás. Az elmúlt vasárnapon 
a Sac. kemény küzdelemben, melyben 
a hazai csapat volt a jobbik. 3 : 2 
arányban veszített a DVTK.-val szem
ben, A Sac legközelebb április 8-án, 
játszik bajnoki labdarugó mérkőzést 
még pedig Salgótarjánban az SBTC 
csapatával.

Távirati nyomtatvány a postakincs
tár ujitása. 20 darab, egyidejűleg kü
lönböző címekre egyforma szöveggel 
és aláírással ellátott távirat 10 szóig 
40 fillér.

Olcsóbb lett a levelezőlap. A jövő
ben a prslai levelezőlapoknál csak a 
benyomott poslabélyeg névértékét kell 
fizetni. A levelezőlapokért magáért 
térítés nem jár.

Hirdetések felvétetnek a kiadóban
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Nyugdíjazását törte
dr Ctiudovszhy Móric hórhózigazgató

Df Chudov$zky Móric a zem 
plenvármegyei Erzsébet közkórház 
igazgatója, nyugdijaztatását kérte.

A vármegye törvényhatóságának 
szerdai közgyűlése foglalkozott a 
kérelemmel és dr Chudovszkyt a 
kórház fejlesztése körül kifejtett 
nagy érdemeinek elismerése mel
leit, május hó 1 tö! kezdődően 
nyugdíjazta,

A távozó kórházigazgató elvi
tathatatlan nagy érdemeit dr Dóm
ján Elek bizottsági tag méltatta, 
Javasolta, hogy a törvényha
tóság nyújtsa a nyugalombavonu- 
lónak a legteljesebb elismerés ko
szorúját. foglalja érdemeit jegyző
könyvbe és jutalmazza meg 5000 
pengővel a megtakarítás terhére.

Mayer Géza erdőhorváti i espe
res plébános mindenben magáévá 
teszi dr Dómján Elek érveléseit 
és javasolja, hogy a törvényható
ság kérje fel Chudovszkyt a 
nyugdíjazás iránti kérvényének visz- 
szavonására

Felszólalt még dr Szirmay lit
ván t főügyész, aki kárhoztatta a

kórházüzemeknél való megtakari- 
tást, mert a? vagy a költségvetés 
irreálitása mellett bizonyit, vagy 
azt dokumentálja, hogy ott történt 
megtakarítás, ahol a pénzt ered
ményesen fel leheteit volna hasz
nálni és Bernálh Aladár alispán, 
aki felvilágosította a törvényható
ságot, hogy az 5000 pengő juta
lom nem a kórházüzemi megtaka
rítás. hanem a nyugdíjazás foly
tán elért megtakarítás terhére 
lesz folyósítandó. Majd igy 
folytatta „magam is kifejezést 
adtam már többször azon né
zetemnek, hogy kórházban nem 
lehet takarékoskodni. Ha van fe
lesleg, adjunk jobb élelmezést, 
vagy tegyük intenzivebbé a gyógy
kezelést. u

A törvényhatóság dr Chudovszky 
Móricot kérelmének megfelelően 
nyugdíjazta Dómján Elek dr in
dítványának teljes elfogadása mel 
lett.

A nyugdíjazás folytán megüre
sedett kórházigazgatói állást értesü
lésünk szerint rövidesen betöltik,

Ünnepi Istentiszteletek sorrendje a 
sátoraljaújhelyi egyházközségekben

Rom kath. Husvétvasárnap reggel 7 
órakor húsvéti eledelek megáldása, 8 és 
9 órakor rendes szentmise, 10 órakor 
ünnepélyes szentmise és szentbeszéd, 
fél 12 órakor rendes szentmise. Hus- 
véthé főjén a vasárnapi Istentiszteletek 
rendje szerint. A nagyheti Istentiszte
leteken az újonnan alakult egyházi 
énekkar egyházi dalokat ad elő.

Gör. kath Husvétvasárnap reggel 8 
órakor csendesmise, 9 órakor nagy
mise, utána húsvéti eledelek megái 
dása ; d. u 3 órakor vecsernye. Hús
véthétfőjén reggel 8 órakor csendes
mise, 10 órakor nagymise szentbe
széddel, körmenet és olajkenet ; d. 
u. 3 órakor vecsernye

Ref. Husvétvasárnap d. e. 10 órakor 
ünnepi Istentisztelet, prédikál Kiss Ernő

esperes; Úrvacsorát oszt Martin Mik
lós s. lelkész'; d. u. 3 órakor prédi
kál Karsay Sándor legátus. Húsvét
hétfőn d. e. 10 órakor és d. u. 3 óra
kor Istentisztelet. Prédikál az ünnepi 
legátus.

Ag. hitv. Husvétvasárnap d. e. 10 
órakor prédikációs Istentisztelet vezeti 
Dómján Elek főesperes, utána Úrva
csorát szolgáltat ki ; d, u. 3 órakor 
prédikál Szikszay Zoltán s. lelkész 
Húsvéthétfőn d e. 10 órakor prédí- 
kációs Istentisztelet vezeti Szikszay 
Zoltán s. lelkész.

StatusquO izr. templomban az ün
nepi Istentiszteletek reggel fél 9 óra
kor kezdődnek Husvét uto'só napján 
d e. fél 1 I órakor Róth Sámuel fő
rabbi ünnepi beszédet mond.

üz Igazságügyi orvosi tanács szenzációs véleménye 
egy gyermehgyilNossági perben

Varga Erzsébet liszakarádi le
ányt azzal vádolta meg a kir. 
ügyészség, hogy bárom napos le
ánygyermekét megfojtotta.

A leányanya kétségbeesetten vé
dekezett a szörnyű vád ellen. A - 
landóan ártatlanságát hangoztatta, 
azt állitván, hogy a csecsemő tér 
mészetes halállal halt el.

A kihallgatott sátoraljaújhelyi 
törvényszéki orvos szakértők » le 
ány vallomásával ellentétben, a 
boncolás eredményeként teljes ha
tározottsággal állították, hogy az 
ártatlan csöppség halálát megfojtás 
okozta fulladás idézte elő.

Dr Adriányi Béla kirendelt 
védő azonban nem nyugodott bele 
az orvosszakértök véleményébe 
es kérte a bíróságot, hagy ítélet

előtt az Igazságügyi orvosi tanács 
véleményét sz.erezze be. A biróság 
igy is határozott.

Az orvosi tanács véleménye 
most érkezeit le a törvényszékhez 
és azt a szenzációs megállapítást 
tartalmazta többek között, hogy a 
„mellhártya felületén elszórtan 
található apró köles és valamint 
nagyobb nagyságú vérpontokból 
nem lehet következtetni arra, hogy 
a gyermek halálát fulladás okozta."

A sátoraljaújhelyi kir. törvény
szék kedden megtartott tárgyalásá
ban Varga Erzsébetet bűncselek
mény hiányában a vád alól fel
mentette, és a több hónapja vizs
gálati fogságban levő leány szabad
lábra helyezését rendelte el.

Sfr Wagner Síároly perét 
ifj. ffflolnár párttitüár étién

terhelt felebbezése folytán április 20-án 
tárgyasa a sátoraljaújhelyi kir. törvényszék

Dr Wagner Károly nyug. ál
lamtitkár, a bodrogközi választó
kerület volt országgyűlési képvi
selőjelöltje feljelentést lett a sá
toraljaújhelyi járásbíróságon ifj. 
Molnár János a Nemzeti Egység 
zemplénmegyei párttitkára ellen a 
becsületvédelmi törvénybe ütköző 
rágalmazás vétsége miatt, mert ifj. 
Molnár János állítólag azt a hirt 
terjesztette róla, hogy 1918 — 19- 
ben a forradalmak idején Pogány 
József népbiztos jobf keze voll, 
van egy fénykép a birtokában, 
ahol Pogánnyal együtt van lefény
képezve és ö ezt a képet hajlandó 
bárkinek is megmulatni.

A feljelentést február 14 én

tárgyalta Mester Dezső kir. tör
vényszéki bíró és az eljárás ered
ményeként bűnösnek mondotta ki 
ifj Mól nár Jánost a becsületvé
delmi törvény 2 §-a szerint mi
nősülő becsületsértés vétségében 
és ezért bebajtbatat'ar.ság esetén 
20 napi elzárásra átvállozlatandó 
200 pengő pénzbírságra ítélte. 
Kötelezte a felmerült költségek 
megfizetésére és az Ítélet hírlapi 
közzétételére.

A terhelt Molnár János párt 
titkár felebbezéje folytán a sátor
aljaújhelyi kir, törvényszék Körös- 
kényi büntető tanácsa április 20- 
án foglalkozik az üggyel.

Toll és tőr
Egy 5 0 0 0  pengős jutalom -  Ja j az az  autonómia -  
Zempléni kereskedelem és iparvédelem -  h Ponyván 

túl minden csendes Panaszos levelek.
Minden tiszteletünk dr ChuJov- 

szky Móricé. Úgyis készségesen el
ismerjük azl a nagy agilitást, amely- 
lyel kötelességét teljesítette. Azonban 
az 5000 pengő jutalom folyósítása 
ellen vétót kell emelnünk, azért mert 
ezen az alapon minden nyugalomba 
vonuló érdemes tisztviselőnek jutal
mat kellene adni. Ehhez pedig még 
az önsanyargató megtakarítás is ke
vésnek bizonyulna, olyan nagy volna
a rohanás a nyugdíj felé.*

Budapest székesfőváros állásfog
lalásra kérte fel a törvényhatóságo
kat az autonómiáját veszélyeztető 
kormányintézkedéssel szemben. Zem- 
plénvármegye Is megkapta az átiratot. 
El is intézte. Zemplénvármegyének 
nincs kifogása az autonómiák meg
szüntetése ellen. A márványtábla, ott 
a nagyterem falában, tehetetlen dü
hében majdnem a jelenlevő bizott
sági tagokra szakadt. Az a márvány 
tábla, mely a kuruc vármegye di
csőségét hirdeti. Ma azonban 1934- 
el írjuk.

Egy lárslörvényhatőság a vidéki 
ipar és kereskedelem érdekeit sértő 
gyakori fővárosi utazási kedvezmé

nyek ellen ágált. Ezzel is irattárba. 
Lepje be a por, mint ahogy lassan 
por lepi be a vidéki üzleteket és 
műhelyeket. *

A Ronyván túl minden csendes. 
A megszálló csehek anyáskodó sze
retettel ölelik körül a magyar kisebb
séget és füröszlik tejbe, vajba bör
tönök áporodott levegőjébe a ma
gyarság vezetőit. Meit ugyebár ha 
valami baj lenne, akkor a közvetlen 
közelről érdekelt Zemplénvármegye 
törvényhatósága bizonyára szót emelt 
volna a csehek jogtiprása és terrorja 
ellen. De a Ronyván lúl minden 
csendes. Valahogy úgy mint a Sipka 
szorosban. *

„Zsidó husvét első napján tartja 
közgyűlését a Tokajhegyaljai Bor
termelők Pinceszövetkezete. Nem té
telezzük fel a szándékosságot, de 
azért le kell szögeznünk, hogy zsidó 
szőlőbirtokosok is tagjai a szövetke
zetnek, akik pedig szombaton még 
törvénybe sem idézhetők". A sok 
panaszos levélből elég ennyi is, 
meri dr Búza Béla igazgató nobilis 
ember, aki I gközelebb bizonyára 
már tekintettel lesz a tekintendőkre.

Tűz Mikóházán, Szombaton este 10 
órakor Mikóháza községben ismeret
len okbői ttlz támadt. A vésznek három 
lakóház eseti áldozatul

A Tisza felsőfolyásának hajózhatóvá 
tétele érdekeben a vármegye törvény- 
hatósága annak idején feliraltal for- 
du t a kereskedelmi miniszterhez. A 
most leérkezett válasz szerint a Tisza- 
becsig való hajózhatóvá tétel érdeké

ben a szükséges intézkedések meg 
tétetlek és a földművelésügyi kormány 
a munkálatok céljaira a költségvetésbe 
jelentős összeget állítatott be.

Olvasóink figyelmébe ajánljuk Frank 
Dezső Városi Vigadó éttermeit, ahol 
most a Lilafüredi Palota szálloda volt 

; karmestere, Nemesszeghy Tibor hang- 
j versenyez.



4. oldal. Újhelyi Hírlap—Felsőmagyarorsziei HirUp 11. sz.im.

FRANK DEZSŐ •
V Á R O S I V IG A D Ó  étterm eiben

E lső ran g ú  k o n y h a , to k a jh eg y a lja i fa jb o ro k , n a p o n ta  
f r is s e n  c s a p o lt  sö r , a la c so n y  á r a k ,  fig y e lm es k isz o l
g á lá s , m en ő  r e n d s z e r  é tla p  s z e r in t.

S&orospincéfitől
a fegyüáz üapujáig

Súlyos büntetéssel sú jto tta  a b íróság  P intér Györgyöt 
és nyolc tá rsá t

A sátoraljaújhelyi háztartások 
baromfiketreceit, az ungvári pin
céket és a Tolcsva község hatará
ban lévő pincéket egy ismeretlen 
tolvajbanda hosfzú hónapokon át 
fosztogatta.

Nap mint nap eltűnt néhány 
szárnyas és csappant meg különö
sen a jobb borokat tároló hordók 
tartalma. A  feljelentések nyomon 
követték egymást, csak a tettesek
nek volt hült helyük.

Végre azután a tolcsvai csen* 
dőrség és a sátoraljaújhelyi állam- 
rendőrség kitűnő munkájának ered
ményeként ez év februárjában hű
vösre kerültek a bűnözök. Hely
beli és tolcsvai fiatal legények 
akik hónapokon át jól éltek má
sok bőrén és akik saját beismeré-

Ozv. Sole Adolfné helybeli ék
szerész még 1931-ben eladta Gr. 
Széchenyi Wolkenstein Ernöné 
utcai házát Lipschilz Jakab üveg 
és porcellánkereskedönek. Lipschitz 
a lakásba be is költözött.

Négy hét előtt Soleaé felke
reste az új háziurat és kérte en
gedné meg a keit és az udvar 
megjelölendő helyén leásni, mert 
ö ott a kommün idején nagy ér
tékű ékszereket rejtett el, Annyi 
baja volt az esztendők során, hogy 
az ékszerekről, amelyeket most 
egy véletlen juttatott eszébe telje
sen megfeledkezett

Lipschitz készséggel teljetilelte, 
a kérelmét, amikor azonban az 
ásatás a ház épségét veszélyeztette 
betiltotté azt.

sük szerint összesen 33 helyen 
követtek el betöréses lopást.

A keddi büntető főtárgy alá* 
Ítéletének súlyossága összhangban 
állott a bűncselekmények számával.

Pintér György a banda feje, 
17 rendbeli lopás bűntettéért 2 
évi, Roszo’y András alvezér 28 

j esetért 2 év és 6 havi fegybázat 
kapott. Pintér István büntetése 1 
évi börtön, egy fiatalkorúé 5 havi 
fogház. A csak egy-két esettel 
érdekeli Mascsuk János 3 napi, 
Molnár József 7 napi, Szalánczv 
Béla 14 napi, Kassai András 7 

| napi fogházbüntetéssel fizet a lo*
1 pások vétségéért.

Az Ítéletben úgy a terheltek 
valamint a kir. ügyész is megnyu- 

; godott.

így került az ügy dr Buday 
Sándor járásbiró elé, aki ítéleté
ben az ásatás tűrésére kötelezte 
Lipschitzet és annak közbenjötté- 
vel való foganatosítására hétfő 
délutánjának, 3 óráját tűzte ki.
A kérdéses helyen és időben megje
lentek dr Buday Sándot kir. jbiró, a 
felek, ügyvédek él egy izmos nap
számos ember, az Ítéletvégrehajtó.

Belcvágódott a csákány a föld
be, bulit a dóig ozóról a veritek 
és másfél órán belül 140 cm. 
mély gödör tátongott a kertben.

Aranynak, ékszernek semmi nyo
ma. Alom volt, illanó.

Ezzel azután örökre végeszakadt 
a regényes históriának, hogy a 
L pritz ház kertje; kincseket rejte- 
gat.

A saujhelyi kir Járásbíróság 
mint telekkönyvi hatóságtól.

TV. 686/1934 szám.

Árverési hirdetmény-kivonat
Özv. Pauliczky Jínosné végrehaj- 

tatónak Özv. Bodnár józsefné .vég
rehajtást szenvedő ellen indított 
végrJi íjtási ügyében a telekkönyvi 
hatóság elrendeli a végrehajtási 
é  verést 237 P 70 f. tőkekövetelés 
és járulékai behajtása végett a sa- 
ujhelyikir. járásbíróság területén levő 
Vítány községben fekvő s a vitányi 
205. s i .  Ikvi. betétben A. I. 1 — 
23. sorsz. 355. 356. 549. 699. 700. 
817. 819. 894. 999. 1000. 1158. 
1212. 1345. 1546. 1675 1687. 1820- 
1910. 2221 2222. hrsz. alatt felvett 
ingatlanokból a B. 3. 7. sz alatl 
végi hallást szenvedőt illető 19/48- 
ad részre 354 P 87 f kikiáltási 
árban.

A vitányi 181. sz. tkvi. betétben 
A. I. 1—5. 7— 19. sorsz. 439. 440. 

i 592. 626. 627. 1077. 1078. 1115. 
1264. 1389. 1507. 1620. 1735. 1782. 
1308. 2317, hrsz. a. felvett ingat
lanból a B. 4. sorsz szerint vhtást 
szenvedőt illető I 4-ed részre S87 P 
34 f. kikiáltási árban.

A tkvi. hatóság az árverésnek 
Vitány község házánál megtartá
sára: 1934. év május ho 28. (hu
szonnyolc) n. du. 3 orájáttü2i ki.

Az árverés alá eső ingatlo ai a 
Megyei Általános Bank rt. csatlako
zott kérelmére a kikiáltási ár kéthar
madánál, a Központi Takarékpénztár 
rt. végrehajtató kérelmére Ö30 P-nél, 
Saujhelyi Polgári Takarékpénztár 
vlatc kérelmére 1050 P-nél. Weisz 
Áron vtató. kérelmére 1500 P-nél, 
özv. PauMczki Jánosné vhtatő kérel
mére 2340 P-nél, Lpcsty György 
vhtaló kérelmére 2390 P-nel, a vitá
nyi 181 sz. Déléiben foglalt ingatlan 
jutalékot a Megyei Áh. Bank rt. 
csati, vhtató. kérelmére a kikiáltási 
ár 2/3-áná1, a Közp. Takarékpénztár 
rt. vhtató kérelmére 920 P-nél, 
Sátoraljaújhelyi Polg. Takarékpénztár 
vhtató kérelmére 1030 P-nél, Weisz 
Áron vhtató kérelmére 1540 P-nél, 
özv. Pauücky Jánosné vhtaló kérel
mére 2320 P-nél, Lipcsey György 
vhtató kérelmére 2870 P-nél alacso
nyabb áron eladni nem lehet, f i908. 
évi XII. t. c. 26 § )

Az árverelni szándékozók köte
lesek bánalpénzül a kikiáltási Ar 10 
Vo-át készpénzben vagy az 1881 LX. 
t. c. 42. §.-ában meghatározott árfo
lyammal számitolt óvadékképes ér
tékpapírokban a kiküldöttnél letenni 
vagy a bánatpénznek elölegesen bírói 
letétbe helyezéséről kiállított letéti el
ismervényt a kiküldőknek átadni és 
az árverési feltételeket aláirni

Az aki az ingatlanért a kikiállási 
árnál magasabb Ígéretet tett, ha töb
bel Ígérni senki sem akar, köteles 

j nyomban a kikiáltási ár százaléka 
szerint megállapított bánatpénzt az 
általa ígért ár ugyanannyi százalékáig 
kiegészíteni.

Sau,hely, 1934. febr. hó 10 napjár.
Dr llykovits sk.
kir. tvszki biró

A kiadmány hiteléül Hazay tkv.

Nagy húsvéti szőnyegvásár!
legjobb és legolcsóbb férfi és női gyapjú szövetek

B R Ü N N E R N É L
Sátoraljaújhely

Silóm volt, fiönnyen illanó...
E gyszerű tö rtén e t a  kommün a la tt e láso tt ékszerekről

A  M a g y a r  K i r á l y i

Oszlálysorsjtilék
f ő á r á é i t ó l  k é r i k

hogy mindazok, akik a postán kül- 
doit sorsjegyek arat még nem 
egyenlítették ki, sziveskdjenek a 
megfelelő összeget azonnal megfizetni, 
mert a nyareményigeny csak úgy btz- 
tostlhato, ha a sorsjegyek ara a hív! 
megállapított 30 fillér költségaila- 
lánnyal együtt a húzás tlőtt ki-
egyenlittetett.____________________

Aki azonban bármely oknál fogva 
a torsjegyeket nem akar|a meglar- 
tani, szíveskedjék azonnal visaza- 
küldeni az illetékes helyre, mert az 
idejében ki nem fizetett sorsjegyek 
semmi jogot nem biztosítanak, a fő- 
Arusilóknak azonban kart okoznak, 
ha azokat nem kapják vissza.

n húzás már április 14-án hezdfidih

Hunvétra
a leg k itű n ő b b  b o ro k a t

dr Braun Bélánál
k a p h a tja .

M olnár István-u 6 sz. alatt.

Szakfelvilágosits díjtalan.

Rádiók
villamossági szerelvények csillá
rok izzólámpák garancia mellett

Dr KLEIN ZOLTÁN
oki. elektromérnök

seaküzletében

Van szerencsén) értesíteni a

TAKARÉKOSSÁG
t. tagjait, hogy férfi úriszabó 
műhelyemben 6 havi hitelre 
a legolcsóbban és legdiva

tosabban dolgozom

GSUPIGA JÓZSEF
ú ris z a b ó

Horthy M. tér 22 Kossuth szoborral szsoiben.

ELAD Ó
ju tá n y o s  á rb an , a lig  használt

k o p le tt
ebéd lő , tfá ló szo b a  és 

k o n y h a  b e re n d e z é s 

eim a  k iad ó h iv a ta lb an .

Dr W EISZNE F filtD  MANCI
fűzőszalonját megnyitotta

SAT ORALJAUJHEY
Kazinczy utca 37 sz.

F.l.lSg . i. itc u lS : Dr. WBISZ SÁNDOR. 

A kiadfcAl felekig I LANCZI ZOLTÁN 
L.plMlajdonot : Lindegraenn M iki, ég léggé.

Nyomatott a Vajda-könyvnyomdában Sátoraljaújhelyben. Telefon 55.
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