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1 Szégyelje magát
i \ (D. 1.) A legbecsesebb keres-
i kedelmi érték: az arany. A nem-
[ zet legdrágább lelkiértéke: az
| őserő. Eredeti formájában egyik
,  sem tömeg,hanem apróbb szem-
L  csékben rejtőzik a durvább kő- 
<> -zptekhen. Gyűjtők feladata az 

értékesebb szemek összeszedése, 
1̂ ,, hogy azokból összetevődjék az 

aranyrúd s fenséges szol őrként 
jelenjen meg a nemzet lelki

bb sége.
Van különbség a kettő kö- 

PSL zött. Az arany gőgösebb. Hogy 
teljes pompájában ragyoghas- 
són el kell különülnie, megkell 
tagadnia származási helyét, ho
vá többé vissza nem kerül, s a 
kőzet megtagadott szülője ma
rad.

Az őserő demokratikusabb. 
Nem különül el, bár helyét vál
toztatja. Nem önmagában me
legít, hanem a lelkeken, emlé
keken, intézményeken át, me
lyek jelenlététől, ölelésétől meg
forrósodnak izzóvá lesznek, éle
tet nyernek.

Az őserő értékes darabját 
hordozzák lelkűkben a sátoral
jaújhelyi s környékbeli hegye
ket járó turistáink. Névtelen 
nagyok ezek. Lelkűk teleifató- 
dott a természet szeretetével, 
magyar rögők hátán kúsznak 
a magasba, érzéseik melegágyá
ból kél életre az akarásnak, 
hitszórásnak, bátorításnak, az 
örök magyár életnek csillogó 
drága köve,

Senki sem tudja biztosan, 
hogy hol született a gondolat, 
de tény az, hogy féltett kincs
ként ők őrzik s akarják meg
valósítani, hogy a „Kopaszka* 
hegyünk tetején egy kőpiramis 
nőjjön elesett hőseink emléké
re. Szent szimbólum lesz ez. 
Kőberejtett élet. Nagy felkiáltó 
jel, mely bátorítást int majd a 
megszállott területeken szenve

dő, magyarságukért dacosan 
küzdő testvéreink felé.

Lelkes akarásuk nem kiszedni 
akar kőből értéket, hanem el
lenkezően életet lehelni abba. 
Egész melegségüket adják a 
kövek. Abból a legcsodálato
sabb melegből, melyhez ha
sonló az aranymadár testéből 
árad ki akkor, amidőn tojáson 
ülve, onnan életet fakaszt, A 
hegyről majd leintő kőcsoport, 
az elesett hősök nevében, az 
örök magyar élet üzenetét fog
ja küldeni széf,

Kell, hogy elpusztitoít érté
keink helyett újak támadjanak, 
ilyen újként jelentkezik majd e 
néma és mégis sokat mondó 
kőhalom. Pótolni fogja az ér
téktelenekké vált megyegyűlé
seket, ahonnan már elszállott 
a lélek, s bürokratikus hízelgő 
intézménnyé korcsul!. A leg
utolsó tavaszi közgyűlésen, még 
a megszállott területről is lát
hatták testvéreink, annak halá
los betegségét. Csak e kór aka
dályozhatta meg abban, hogy 
midőn megszállott területen le
vő testvéreink szenvedéséről 
lehetett volna szó, nem volt 
egy biztatást jelentő hangja, 
nem volt felelet az izgatottan 
várt kérdésre. Még a jelenlévők 
sem érthették azt a néhány el
hadart mondatot, melyre az elő
adó szájmozgásából következ
tetni lehetett. És midőn az el
nök szédítő gyorsasággal ki
mondotta a „e lfogadottjá t, sen
ki sem tudta, hogy az mire 
vonatkozott.

Ma már jóformán semmi 
sincs a nemzet lelkiségéből a 
megyegyűlés keretében. A leg
szentebb s legfájdalmasabb gon
dolat is a poros akták sorsára 
jut ott. A  hatalmon levők kö
szöntése s azok visszaköszöné- 
se az igazi programmszáma. 
Szenvedő testvéreink talán azért

sem lettek köszőntve, mert ne
kik vissza köszönniük nem le
het. A lélek lehet, hogy csak 
akkor száll majd vissza, ha az 
elszakított testvéreink hangja 
eljuthat oda.

Mindenesetre a kő-jelkép fel- 
állitói jól tennék ha a villany
áramot is felvezetnék a hegy 
csúcsára, hogy a sötét éjsza

kában lángoló jelmondatok 
fénylenének le egyes ünnepé
lyes alkalmakkor Zempfénvár- 
megye minden megyegyülé- 
sét megelőző éjszakán, hogy a 
fényutján a lélek leszálljon az 
ódon vármegyeház falai közzé, 
legalább a gyűlés napjára s 
megszűnjön az ok, hogy a tör
vényhatósági bizottság a jövő
ben is — szégyelje magát.

Sgy fiatalasszony
titokzatos Halála

A sátoraljaújhelyi Erzsébet köz
kórházba folyó hó 6-án gyomor- 
mérgezés tüneteivel beszállították 
Molnár Ferenc máv. alkalmazott 
29 éves nejét, született Juhász 
Annát.

A fiatalasszonyt, akinek rette
netes fájdalmai voltak, a kórház 
orvosai azonnal kezelés alá vették. 
Az orvosi segítség azonban sem
mit sem használt, mert a szeren
csétlen asszonyka másnap délben 
meghalt.

Az Erzsébet közkórház gyanús
nak találta a halálesetet és ezért

azt az ügyészségnek bejelentette. 
Az ügyészség a holtest felbonco
lását rendelte el.

A boncolást dr Prihoda László 
kórházigazgató és dr Matolay 
László törvényszéki orvosok meg
ejtették, amelynek során a halál 
okát vérmérgezésben állapították 
meg.

Boncolás után az ügyészség az 
eltemetésre az engedélyt megadta, 
az eljárás azonban folyamatba té
tetett annak megállapitása céljából 
nem-e magzatelhajtás okozta a 
vérmérgezést.

Sfíémeüet termel üi 
acseüeü gonosz lelüiismerete

Tömeges letartóztatások Velejte, Legenye, 
Lasztocz és Mihályi községekben

A csehmegszállók jármát nyögő 
szomszédos Lasztocz, Velejte és 
Legenye községek szinmagyar la
kossága néhány nap óta kétségbe
esett izgalomban él.

A megszálló horda ugyanis rém
képeket lát és a lázas agy, a gonosz 
lelkiismeret nap mint nap kémeket 
termel ki. A cseh börtönök ártatlan 
magyar teslvérekkel telnek meg, 
akiknek nincs más biinük mint, 
hogy magyarok.

*

Tóth József 25 éves lasztőczi diákot, 
aki katonai szolgálatának ideje alatt 
nem bizonyult valami lul hűséges 
cseláknak, leszerelése után azonnal 
letartóztatták és tillegekkel arra a 
hamis vallomásra kényszeritették,

hogy barátaival egyetemben érint
kezést tart fenn magyar hatóságokkal.

A kierőszakolt és minden tárgyi 
alapot nélkülöző vallomás következ
ményeként letartóztatásba került Fe- 
dák István tanító, Hrabovszky Ist
ván 37 éves földműves, Tóth Mi
hály 32 éves gazda, Lackó István 
35 éves kőművesmester mihalyi-i la
kások, Czehlár Sándor velejtei so
főr, Magyary István, Bodnár Pál 
lasztőczi fiatalemberek, Szallimáry 
Péter 26 éves legenyei gazdálkodó 
és Buday Béla ezidőszerint prágai 
egyetemi hallgató.

Valamennyien kémkedéssel és ha
zaárulással vannak vádolva és a 
kassai kerületi fogházban várják 
sorsuk, magyar sorsuk fordulását.
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— A miniszterelnök köszöneté 
Zemplénvármegye üdvözléséért. Göm
bös Gyula miniszterelnök levelet in
tézett dr Kozma György főispánhoz 
amelyben szívélyes szavakkal meg
köszönte a törvényhatósági bizottsági 
közgyűlésből a római uljának ered
ménye alkalmából hozzá intézett 
üdvözlést.

— Föispáni hivatalvizsgálat a vá
rosházán. leveldi Kozma György dr 
Zemplénvármegye főispánja csülörlök 
délelőtt Sátoraljaújhely megyei vá
rosnál hivatal vizsgálatot tartott.

— Gyula napja. Csütörtökön Gyula 
napján a barátok és tisztelők tömege 
kereste fel Éhlert Gyula, Kádár 
Gyula gyógyszerészeket, Molnár 
Gyula ny. iskola igazgatót, Biringer 
Gyula vm. tb. másodfőjegyző', Bei- 
nálh Gyula városi pénztárnoko* 1 * i, dr 
Balogh Gyula rendőrfogalmazót, 
Böröcz Gyula kereskedelmi iskolai 
tanárt, Réz Gyula földbirtokost, Ku- 
harik Gyula bank-fiók igazgatót, 
Hlinyánszky Gyula jb. irodaigazgatót 
Harasztos Gyula ginrn. tanárt és hal
mozta el őket névnapjuk alkalmával 
meleg jókivánatokkal.

— Bizottsági-tag választás és 
delegálás. A vm. közigazgatási bizott
sága hétfői ülésén a gyámügyi felebb- 
viteli küldöttségbe és az adóügyi 
bizottságba Dókus Ernő helyére br. 
Waldbolt Kelement választotta meg, 
mig a szabadságvesztés büntetésü
ket töltő elitélteknek feltételes sza
badságra bocsátása tárgyában nyi
latkozni hivatott bizottságba Bernáth 
Aladár alispánt és Lehoczky Sándor 
ny. törvényszéki elnököt delegálta.

M. kir.

OSZT9LySORS3EGVEK
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föelárusitónál.

— Hamis kétpengös Sátoraljaúj
helyen. Kozma Jánosné a keddi he
ti vásáron egy hamis két pengőssel 
akar! vásárolni. A kofa asszony 
azonban felismerte a hamis pénzt 
és beszolgáltatta a rendőrségnek. A 
nyomozás megállapitása szerint a 
hamis kétpengőst egy a húsvéti lá
togatásra érkezett fiatalember hozta 
városunkba, aki mint hamis pénzt 
egy ismerősének ajándékozta. Te
kintve hogy Kuzmáné tudta, hogy 
a pénz hamis, ellene a forgalomba 
hozatal miatt eljárás indult.

| pácini körjegyző 
I fegyelmi ügye

V etter Sándor vétkessége m egállapítást nyert, de a 
bün te tés k iszab ásá t m ellőzték

Vetter Sándor nyugalmazott pá
cini körjegyzőt Zemplénvármegye 

j alispánja hivatalvesztésre Ítélte, 
mert tényleges szolgálatának ideje 

i alatt könnyelműen vezette a kör
zetébe tartozó községek háztarti- 

i sál, a költségvetésben foglaltakat 
nem tartotta be, a községek ter- 

; hére felhatalmazás nélkül adóssá
gokat csinált, hivatali pénzeket 
elkezelt és ezek állal a községek
nek több ezer pengő összegű kán 
okozott.

Az ügygondnok (elebbezése 
folytán hétfőn tárgyalta az ügyet 
a vármegye közigazgatási bizott

ságának a fegyelmi választmánya.
Dr Szirmay István főügyész fenn

tartotta a vádat indokolva ezt az
zal, hogy Vetter Sándor működése 
alatt elmeállapotát illetően kifogás 
nem merült fel.

Dr ídb. Bettelheim Jakab a 
körjegyző felmentését kérte mert 
nevezettet elmeállapota szabad
akaratában erősen befolyásolja, 
illetve azt csökkenti,

A fegyelmi választmány Vetter 
Sándor vétkességét megállapította, 
de a büntetés kiszabását mellőzte.

Az Ítélet ellen jogorvoslatnak 
a fegyelmi bírósághoz van helye.

Syilholt a villamos áram
Halálos baleset a Molnár István utcában

Hétfőn délelőtt a Molnár István 
u. 7. sz. ház udvarán Móricz Gyula 

j cipésztanonc villamos áramtitéslől 
' halálos balesetet szenvedett.

A ház udvarán egy drót volt ki- 
! feszítve, amelyet a lakók ruhaszá

rítóéra és szőnyegporolásra használ
tak. A drót a szinházkerttel közös 
kőfalba erősített és a szinházkerli 
villamos világítás felerősítését szol
gáló vaskampóhoz volt hozzákötve 
oly módon, hogy a drót a vaskam
póval fémesen érintkezett

A szinházkerli vezetékben támadt 
szigetelési hiba folytán áram alá ke- 

í rült a szóhanforgó drót, amelyet a 
| halálesetet szenvedett Móricz Gyula 

csupasz kezével, eddig ismeretlen 
okból megfogott. Az áram okozta

halás oly erős voll, hogy Móricz 
Gyula kórházba szállítás közben a 
inentökocsiban meghall.

A haláltokozó vasdrótot egy gép
lakatos szerelte fel, munkáját azon
ban, kétségtelenül gondatlanul vé
gezte, mert tudnia kellett, hogy a 
villanyvilágitási vezetéktámoknak sze
relésnél való felhasználása veszélyt 
rejt magában. Fokozza a gondatlan
ságot az a körülmény is, hogy ne
vezettnek állítólag már régebben 
tudomása volt arról, hogy a kőfal 
maga is kézzel való érintésnél ütött, 
ami annyit jelent, hogy magában a 
kőfalban is áram keringett.

A gondatlanság megállapitása iránt 
a kir. ügyészség a nyomozási folya
matba tette.

Megváltozik
a megyei városok 
közigazgatása

Szűkül a képviselőtestület hatásköre — Virilizmus helyett 
virilista rendszer — Érdekképviseletek a városok parla
mentjében — Jövőben a polgármestert a kormány nevezi ki

B u d a p e s t i  t u d ó s í t ó n k  j e l e n t i .

Megbízható helyről szerzett ér
tesülés alapján közöljük, hogy a

1 kormány a megyei városok köz- 
igazgatását is teljesen át kívánja 

j szervezni.
A terv szerint a városi képvi

selőtestületek hstáskörét erősen 
megszükitik. A képviselőtestületi 
tagok számát lényegesen csökken
tik. Megszűnik a nyers virilizmus, 
s helyette a törvényhatóságoknál 
már bevezetett választott virilista 

j rendszer lép életbe Bevonulnak 
a városi képviselőtestületbe az ér- 

j dekképviseletek is,
A képviselőtestületnek csak a 

költségvetés, zárszámadás, szabály

rendeletek készítése, továbbá a 
legnagyobb ügyek tartoznak a ha- 

; táskörébe ; minden más ügyet a
i megyei városokban a polgármester 

intézne.
, Leglényegesebb változás — az 

elterjedt hírek szerint az, hogy a 
jövőben a polgármestert nem a 
képviselőtestület választja, hanem 
a kormány nevezi ki. A kormány
nak emellett joga lesz a polgár
mestereket egyik városból a má 
síkba áthelyezni. A tisztujitás joga 
is teljesen kikerül a képviselőtes
tületek köréből.

Hogy e tervezetből mennyi fog 
megvalósulni, az egyelőre még bi
zonytalan.

— Érettségi biztos. A vallás és 
közoktatásügyi miniszter 6 tanévvégi 
rendes szóbeli érettségi vizsgálatok, 
hoz kormányképviselőül a sárospa
taki ref, főgimnáziumhoz Ravasz A - 
pád c. tankerületi főigazgatót a buda
pesti református gimnázium igazgató
ét küldötte ki.

— Befejezte munkáját a miniszter
közi bizottság és amint az alispán 
március havi jelentése megállapítja 
a felülvizsgált községi költségveté
seket túlnyomóan jóváhagyta.

— Kulturvonat indul a Tiszaszo- 
bor leleplezésre A mártírhalált halt 
miniszterelnök gr. Tisza István szob
rának leleplezése április 22-én fog 
végbe menni Budapesten az ország
ház előtti téren. Az ünnepségre a 
vármegye is meghívást kapott, azon 
küldöltségileg részt is vesz. Bernáth 
Aladár alispán ezúton kéti fel azo
kat, akik a vármegye küldöttségében 
részt akarnak venni, hogy ezt a 
szándékukat vele, e hó 16-án hétfő 
déli 12 óráig közöljék. A küldöttség 
22-én reggel 5 óra 07 perckor in
dul. A kulturvonat utasai 66% jegy- 
kedvezményhen részesít nek.

Fürdőkádak és kályhák 
mosdók, türdőszobafelsze- 
relesek, csövek, fémáru- 
gyartás, szivattyúk, lemezek

HUBERT és TÁRSA b. t, 
Budapest, VI., Liszt Ferenc-tér 4.

— Ne dolgoztassunk kontárokkal.
Dr Orbán Kálmán polgármester fel
hívásban fordult a város közönsé
géhez az adófizető legális iparosság 
érdekében kérve, hogy az ipari mun
kákat csakis iparjogositvánnyal ren
delkező iparosokkal végeztessék. A 
polgármester felhívása az iparosság 
egy régen és joggal panaszolt sé
relmét lesz hivatva orvosolni.

— Három havi fogház sikkasztás
ért. Dr Lakatos Dezső a sátoralja
újhelyi kir. törvényszék büntető egyes 
bírája 3 havi fogházra ítélte Endrey 
Rezső kereskedősegédet, aki mint a 
sárospataki főiskola könyvkereske
désének üzletvezetője, alkalmaztatást 
helyén 555 pengőt sikkasztott. End
rey azzal védekezett, hegy a pénzt 
az üzlet fellendítését célzó reprezen
tációs mulatságokra használta fel. Az

! Ítélet melybe 18 nap vizsgálati fog
ság is beleszámít, jogerős.

— Halálozás. A Paulai Szt. Vin
cétől nevezett szatmári irgalmas nő
vérek sátoraljaújhelyi rendházának 
nagy gyásza van. Egyik hitbuzgó 
tagja, Kinczler M. Ferreria nővér 
halt el péntek délután 3 órakor an
gyali türelemmel viselt hosszas szen
vedés után, nemes szerzetesi életé
nek 2l-ik évében.

Dr W EISZN é  FRIED MANCI
fűzőszalonjában

SÁTORALJAÚJHELY
Kazinczy utca 37 sz. 

tökéletes fűzők minden alkalomra.
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00/cus 3sivárt nagykorúsága Válasz
^Coggan kérni szembe a törvény az élettel

A sátoraljaújhelyi járás néhai nagy
nevű főszolgabirájának Dókus Lász
lónak István nevű fia a Keszthelyen 
állomásozó huszárezred hadnagya. 
A fiatal katonatiszt, aki egyébként 
ez esztendő május havának 21-ik 
napján tölti be 24-ik életévét, felesé
get választott magának. A meny
asszony egy magasrangu katonatiszt 
leánya.

Dókus István — a Dókus Ernő 
hagyatékának részörököse — hogy 
tehát házasságot köthessen, nagyko- 
rusitásét kérelmezte.

Sátoraljaújhely város árvaszéke, 
amint azt a törvény előírja meg
kérdezte a kérelmező édesanyját a

| nagykoru8ilás engedélyezését illetően 
és a kapott válasz alapján megta
gadta azt.

Felehbezés folytán hétfőn foglal
kozott az üggyel Zemplénvármegye 
közigazgatási bizottságának gyám
ügyi albizottsága és dr Szentgyörgyi 
Zoltán árv. elnök javaslata alapján 
a határozatot megsemmisítette, mert 
a város törvényt sértett, amenyiben 
az oldalági rokonokat nem kérdezte 
meg, holott a törvény erre vonatko
zóan is utasítást tartalmaz.

Visszavándorolnak tehát az akták 
a városházára és mire a törvényes 
eljárás ismét lefolyik, Dókus István 
anélkül is nagykorú lesz.

Síüszötiön a tianfifuzió
Sátoraljaújhelyen

Budapesti munkatársunk közlése 
nyomán egyik előző számunkban 
beszámoltunk azokról a tárgyalá
sokról, amelyek a Magyar Általá
nos Hitelbank és a Magyar-Olasz 
Bank között indultak meg abból 
a célból, bogy affiliált intézeteik 
közreműködésével lecsökkentsék vi
déki fiókhálózatukat.

Hivatkozott közlésünk óta a nyí
regyházai Magyar-Olasz Bank fiók
ja már beszüntette működését, 
illetve beolvadt a fúziós konsze n 
harmadik intézetének a Leszámi- 
tolóbank ottani intézetébe a Nyír
vidéki I akarékpénztárba- A Ma
gyar-Olasz Bank még a nyíregy
házai székhazat is eladta.

A helyi p acra vonatkozó érte
süléseinket most alátámasztjuk a

csúcsintézet alakul
legnagyobb magyar közgazdasági 
hetilap a „Pesti Tőzsde*1 csütör
töki számának fúziókról irt hoss abb 
cikkéből vett szemelvényekkel : 

„Közvetlenül befejezés előtt áll 
az a tárgyalás, amelyet a Magyar 
Olasz Bank folytat a Hitelbankkal 
a sátoraljaújhelyi fiókok és a sá
rospataki affiliált intézetek össze
olvasztásáról. Sátoraljaújhelyen mind 
a két intézetnek van fiókja. Sá
rospatakon pedig a Hitelbank ér
dekköréhez tartozik a Forgalmi 
Bank és a Magyar-Olasz Bank ér
dekköréhez a Sárospataki Takarék- 
pénztár. A  Hitelbank és a M a
gyar-Olasz Bank Sátoraljaújhelyen 
uj intézetet alapit, amely ezt a 
két fiókot és két affiliált intézetet 
magába felveszi.“

Amikor a bor vízzé változik
akkor is fogyasztásiadó köteles

Sátoraljaújhely megyei város Klein 
lestvérek helybeli borkereskedőkel 
1932. évi március 22-én foganalo- 
sitoff szemle eredményeként 7568 
liter’ borhiány mialt 1428 pengő 
borfogyasztási adó fizetésében el
marasztalta.

Az elmarasztalt cég beltagjai — 
Klein Dénes Budapest és Klein Ber
talan Tolcsva — megfelebbezlék a 
határozatot, kérve a borfogyasztási 
adó megfizetése alól felmentésüket, 
mert ők üzletvezetőjük Klein Sala
mon Özeiméiért nem is felelősek, 
nevezettel az összeköttetést még 
1930-ban megszüntették és hogy 
Klein Salamon, üzelmeit leplezendő 
minden esetben több bor behozat 
lát jelentette be.

A közigazgatási bizottság auódgyi 
albizottsága hétfőn tartott lésében

l a felebbezést elutasította. Megállapí
tást nyert ugyanis, hogy a pincét 
Klein Testvérek bérelték, az OTI di
jakat is ők fizették, Klein Salamon 

| még 1931-ben is az ö borukat árulta 
a mcghiányoll hordók az ő tulaj
donukat képezték és hogy a Klein 

! Salamonnal közös .pincészetet még 
1932-ben sem szüntették meg.

Az olvasó intenzivebb tájékozta
tására megjegyezzük, hogy Klein 
Salamon az a bizonyos szökésben 
levő Klein Zálmus. A meghiányolt 
hordók Zálmus patentjei — a hordó 
szájánál fenékig érő bádogcső és 

1 ebben két liternyi bor — a 7568 
liter bor pedig az, amit Zálmus a 
hordó patent segítségével ellopott 
és amelynek pótlására a hordókba 
vizet öntött.

a „Zemplén" lap „Heti 
szemle" rovat írójának

Első és utolsó válasz
A duplacimü újhelyi ellenzéki la

pocska illő tisztelettel a következő
ket hozza tudomására a „Heti szemle" 
ismeretekben kiskorú piacra hozó
jának.

A Felsőmagyarországi Hírlap ket
tős címét a cseh megszállóknak kö
szönheti, akik nem engedélyezték a 
régi cim használatát, indokolva, 
hogy már nincsen Felsőmagyaror- 
szág. A megszállás utáni kormány
zatok valamelyike pedig dacára a 
régi állapot visszaállítására vonat
kozó kérelmünknek, a kettős címhez 
ragaszkodott.

Jelenben, a Sárospatakon a rész- 
vétlenség miatt megszűnt „Határ
széli Újság"-gat egyestilt Zemplén, 
ezelőtt Vörös Hajnal is volt. Ez is ket
tős cim, de ennek használata nem a 
Nagy Magyarországhoz való hitei je
lenti, hanem néhány évi börtönt.

Lapocska vagyunk, nem futja többre 
az olvasók, előfizetők és hirdetők

támogatásából. Ha mi is közpénzzel 
dolgoznánk, talán adnánk 6, 8 és 
10 oldalas számokat; tartalmilag jó
val különbbeket.

A deputálásokat illetően is van 
néhány szavunk. Fiatal ur úgy lát
szik „nem közelről" de mondjuk 
a Szabadság-tér tetejéről figyeli a 
dolgokat és ezért nem tudja, hogy 
még sem járt le a depulációzások 
kora. Vegye csak kezébe a .Zem
plén" című világlap március 11-i 
számát és ha már tud olvasni (mert 
Írni még nem tud) úgy böngéssze 

1 át a cikket a sárospataki községháza 
volt tisztviselője, Leskó István által 
vezetett gazda depuiációról. Ez a 200 
ember is zónapörköltre és pohár 

i sörre vonult be és nem arra az öt 
hasábos tiszteletadásra ?

De elég legyen. Unalmas a tör
pékkel való hadakozás.

Nem is rántunk szablyát, hamég- 
egyszer is belénk köt. Ezt bucsuzásul

„A fejszecsapás nem csak ember 
életet oltott, de a törvény és erkölcs 

szabályait is keresztül törte"
A szerencsi végrehajtó gyilkosainak biinpere

Göndör Rezső szerencsi kir. 
| bírósági végrehajtó 1933 oklóber 

hó 2-ón Tárcái községben birtokba 
helyezési eljárási foganatositott Pa- 

| taki Sándor és Pataki Sámuel 
í ottani gazdálkodók ellen.

Az eljárásnak Göndör Rezső 
! tragikus halála és egy vádirat lett 
| a következménye, mely utóbbi 

Pataki Sándort és Pataki Sámuelt 
j a BTK. 70 . § szerinti tettestár

sakat egyrendbeli hatósági közeg 
! elleni erőszak bűntettével anyagi 

halmazaiban levő egyrendbeli szán
dékos emberölés bűntettével vádol
ja azért mert az eljárás folyamán 
szándékosan, de nem előre meg
fontolt szándékkal Göndör Rezső 
végrehajtót megölték együtt és kö
zösen o'y módon, hogy Pataki 
Sándor fejszét dobott a végrehajtó 
felé, Pataki Sámuel pedig ezt kö
vetően egy másik fejszével a vég
rehajtóra támadt és annak fejére a 
balta fokával 4 —  5 ütést mért.

Ezt a támadást megelőzően, 
Göndör Rezsőt hivatása jogszerű 
gyakorlásában Pataki Sámuel meg
támadta, földre teperte, lábszár- 
csontját dulakodás közben eltörte.

Göndör Rezsőt rettenetesen sű- 
lyos fejsebével a nyíregyházai köz
kórházba szállították, ahol a gon
dos ápolás dacára agytályog kö

vetkeztében létrejött kimerülés és 
agyhüdés következtében az eset 
után néhány nappal ki szenvedett.

A bűnügyet kedden kezdődően 
három napon át tárgyalta a sátor
aljaújhelyi kir. törvényszék bünte- 
tötanácsa Köroskényi Tamás ta
nácselnök elnöklésével. Szavazó- 
bírák voltak Pataky Ferenc és dr 
Lakatos Dezső kir. törvényszéki 
bírák. A vádat dr Lee Tibor kir. 
ügyész képviselte, a védelmet dr 
Rácz Miklós ügyvéd látta el.

A tárgyalás során Pataki Sándor 
a vádbeli cselekményt tagadta, 
Pataki Sámuel nem emlékezett az 
esetre.

A kihallgatott 46 tanú részben 
terhelő, részben a vádlottakra ked
vező vallomást tett.

Az orvosszakértök megállapítása 
szerint Pataki Sámuel bizonyos 
fokú ideggyengeségben szenved, 
ítélőképessége csökkent, ami aka
ratának szabad elhatározási képes
ségére korlátozólag hatott.

Csütörtökön került a sor a vád 
és védöbeszédre. ítélethozatalra.

Dr Lee Tibor jogászi érvekkel 
alátámasztott, meggyőző erejű vád
beszédét azzal kezdette, hogy „a 

' fejszecsapás nemcsak életet oltott 
ki, de a törvény és az erkölcs 
szabályait is keresztül törte." „A  bi-
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tóságnak a feladata, hogy bölcs 
ítéletével ezt a hézagot kitöltse.“ 
Majd a kihallgatott tanuk vallo
másával bizonyítgatta az ölési 
•zándékot. hogy az eszköz alkal
mas az ölésre. hogy a két tettes 
akarategységben volt. Súlyosbbitó 
körülménynek veszi az állatias kr- 
gyetlenséget, amellyel egy összeros 
kadt embert öltek meg és nem 
látja beigazolnak a jogos vedel 
met és erős felindulást.

Dr Rácz Miklós véclőbeszédében 
elsőbben is a szerencsétlen áldozat 
emlékezetének hódol. Majd sorra ve
szi a vádbeszéd jogi érveit és azokat 
a védelem szempontjából csoportosí
tott tanuvallomasokra hivatkozással, 
nagy jogászi felkészültséggel igyekszik 
megcáfolni. „Akik ma itt ülnek egy 
kalmár szellem áldozatai, melynek 
nyereség és veszteség mérlegében 
Göndör Rezső tragikus halála, önhi

báján kívül tönkrement két derék kis
birtokos és ezeknek tiz elláttatlan gyer
meke van.* Bizonyítgatja a jogos vé
delmet, az erős felindulást, hogy nem 
volt ölési szándékuk. Appellá! a bíró
ság jóindulatára és kéri, hogy a tör
vény szigorú betűi között az Ítéletho
zatalnál a sziv vezesse az Ítélkezőket.
A szónok készségével megkonstruált 
beszéd mély hatást gyakorolt a bíró
ságra cs a hallgatóságra,

A bíróság fél 1 ólakor délben hir
detett ítéletet, amelyben bűnösnek 
mondotta ki a Pataki testvéreket a 
vádbeli cselekményben és ezért Pa 
taki Sámuelt nyolc, Pataki Sándort 
négy évi fegyházzal sújtotta. Az Íté
let ellen az ügyész súlyosbbitásért, a j 
terheltek enyhítésért felebbezést je
lentettek be. A kir. ügyész a szabad
lábon levő Pataki Sándor letartózta
tását kérte, amit a bíróság el is ren- 

S deli.

fffiegindutt a teremtő munüa 
a turistáü egyesület étien

Mattyasovszky Kálmán a behelyettesített ügyvezető. 
Nem töltik be a főtitkári állást. — Jövőben a sajtó is 

meghívást kap a választmány üléseire

A Magyar Turista Egylet hegy
aljai osztályának választmánya, a 
betegségéből felgyógyult dr Oláh 
István elnöklete alatt kedden dél
után 5 órakor gyűlést tartott a vá
rosi vigadó külön termében.

A nagyszámban megjelent vá
lasztmányi tagok melegen ünne
pelték dr Oláh Istvánt, aki elnöki 
megnyitójában kitért a turistaságra 
váró nagy idegenforgalmi munkára 
majd felkérte Mattyasovszky Kál
mán vm. tb főjegyzőt a lemon
dás folytán megüresedett ügyvezető 
alelnöki tisztségre.

Mattyasovszky Kálmán a jelen 
levők nagy ovációja közepette, 
megköszönte a megbízatást és el
fogadva azt azonnal programmot is 
adott.

—  Munkámban úgymond dr 
Oláh István Útmutatásai fognak ve
zetni, mert dr Oláh István jelenti

— Gyógyszertár inspekció. A folyó 
hó 16-án kezdődő héten Mór Lajos 
„Az Üdvözítőhöz" címzett gyógyszer- 
tára tart éjjeli ügyeleti szolgálatot.

Árverési hirdetmény.
Késedelmes vevő veszélyére és 

terhére a tokaji kir. közjegyző ur

Sátoraljaújhelyen a turistaságnak 
a múltját, de a jövőjét is. Dr Oláh 
István lelkességére, támogatására és 
ügyszeretetére van szükségünk, 
hogy az idegen forgalom palotáját 
kiépíthessük e szerencsétlen sorsú 

, városban.
—  Az ügyek intézésében so

hasem leszek bürokrata, az élet 
gyorsaságát fogom belevinni a 
munkámba

A  székfoglaló után Vilkovszky 
Kálmán aleinök előadásában folyó 
ügyeket tárgyalt a választmány, 
ennek utána pedig elhatározta, 
hogy a főtitkári állást még helyet
tesítés utján sem kívánja betölleni 
és hogy a helyi lapokat a választ
mányi ülésekre a jövőben meg
hívja, meit nagy súlyt helyez 

|  a sajtó támogatására, amely- 
j  nek már eddig is sokat kö- 
\ szűnhet.

kőzbenjötlével a Kt. 352. §. alapján 
1934. évi április Ito 26. (huszonha
todikén) délután 4 órakor Olaszlisz- 
kán Fő utca 32. szám alatt különféle 
borok árverés alá kerülnek. Minden
nemű árverési illeték és adó a vevőt 
terheli.

Meghívó.
i) Sátoraljaújhelyi Polgári Taharékpénztár 

és Hitelegylet
t. részvényesei tisztelettel meghivatnak az 1934. április hó 29 Ótl 

délelőtt fel 11 órakor az intézet helyiségében tartandó

LX!. évi rendes közgyűlésre
Tárgyalási sorrend :

1. A jegyzőkönyv hitelesítésére két tag választása.
2. Az igazgatóság és felügyelő-bizottság évi jelentése az 1933. évről

és az 1933. évi mérleg és nyereség feletti határozat
3. Az igazgatóság és felügyelő bizottság részére a felmentvény meg

adása feletti határozat.
4. Egy igazgatósági tagnak öt évre, egy felügyelő-bizottsági tagnak

két évre való megválasztása.
3. Esetleges indítványok.

Kelt Sátoraljaújhely, 1934. évi január 31-én tartott ülésből.
Az Igazgatóság.

A  r é s z v é n y e s e k e t  f i g y e l m e z t e t j ü k  a z  a l a p s z a b á l y o k  k ö v e t k e z ő  
s z a k a s z a i r a :

43. § A közgyűlésen csak olyan egész részvényes vehet részt és gya
korolhatja jogait, aki részvényeit az összes hozzátartozó még le nem járt 
szelvényeivel együtt legkésőbb a közgyűlés előtt öt nappal az intézet pénztárá
nál letétbe helyezte.

45 § A közgyűlésen minden egész részvény egy-egy szavazatra jogosít 
háromszáznál többet azonban senki sem gyakorolhat, bármennyi legyen rész
vényeinek száma, sem saját nevében, sem meghatalmazás utján.

M é r l e g s z á m l a .  V a g y o n : Pénztár P 5.6C675, Girószámla és 
postatakarékpénztár P 37871, Pénzintézeteknél fennálló követelés 
P 1.399 66, Értékpapírok P 5.305 80, Váltótárca P 597.012 65, Adó
sok fedezettel P 100.107’9 1, Kötelezvénykölcsön P 079, Jelzálog
tőke P 0 23, Intézeti bérház 48.000'—, Felszerelés P I*—, Export
hitel kölcsönök P 28.600'—, Átmeneti tételek P 2.760 67, Összesen 
P 789.174'17. T e h e r : Részvénytőke P 103.000'—, Rendes tartalék- 
tőke P 67.000'—, Háztartalék P 3.000'—, Értékpapir tartalék 
P 900'—, Nyugdijtarfalék P 6.400'—, Betétek könyvecskékre P 
153.21670, Betétek folyószámlán P 37.467 03, Hitelezők folyószám
lán P 2.791'57, Átruházott jelzálogkölcsön P 0'23, Visszleszámitolt 
váltók P 382.37970, Fel nem vet osztalék P 636 86, Engedménye ~ 
zett exportkölcsönök P 28.600'—, Átmeneti tételek P 4.733' — , 
Egyenleg mint nyeremény P 2.04908, Összesen P 789.174'17.

N y e r e s é g - v e s z t e s é g  s z á m l a .  B e v é t e l : Athozat 1932. évről P 
1.64036, Váltókamat P 45.454'46, Folyószámlakamat P 6.431 '58. 
Nyomtatvány dij P 1.031'91, Bérház jövedelem P 5.31434, Külön
féle jutalékok P 3.58107, Értékpapir kamat P 147 94. összesen P 
63 60P66. K i a d á s :  Betét és folyószámla kamat P 10 03565, Ka
matilleték P 74935, Költség P 5.661'43, Házbér P 2 050'—.Tiszti, 
igazgatósági fizetések P 13.70370, Visszleszámitolt váltó kamat P 
21.205 72, Leírás követelésekből P 1.460—, Adók P 6 68673, 
Egyenleg mint nyeremény P 2.049 08, Összesen P 63.601'66.

Árverési hirdetmény.
A M. Kir. Kincstárnak 15.157 P 

26 f. és járulékai erejéig a sátoralja
újhelyi m. kir. állami közpincében tá
rolt, 711 hl. és 97 1.. különböző mi
nőségű, 1917. évi termésű, tolcsvai 
báró Waldbott-féle borokat a K. T. 
306. §-a értelmében és a M. Kir. 
Földművelésügyi Miniszter8l 366 1913 
számú szervezeti szabályai alapján ké
sedelmes adósok veszélyére és költ
ségére 1934. évi április hó 23-;in 
d. e. 11 órakor a sátoraljaújhelyi 
M kir. közpincében minden szava
tosság nélkül egy tételben eladom 

Az árverés feltételei a következők : 
1. Árverezni szándékozók kötelesek 

az árverés megkezdése előtt kezeim
hez bánatpénzül 2000, azaz kettőezer 
pengőt készpénzben letenni.

2. A vevő köteles lesz a vételárat 
nyomban az árverés befejezésekor 
készpénzben kifizetni. Amennyiben 
ennek eleget nem tenne, bánatpénzét 
elveszti és veszélyére az árverés foly
tatódik, de abban az illető részt nem 
vehet.

3. Vevő a vételáron felül viselni 
köteles az illetéket és az árverési 
költségeket is.

4. Az elárverezendő borok kikiál
tási ára literenként 20 f., de ezen 
áron alul nem adatnak el.

5. A vevő köteles a borokat a saujhelyi 
M. kir. közpincéből az árverés napjá
tól számítandó 30 nap alatt elszállítani 
a saját tulajdonát képező hordókban.

6. Az árverés alá kerülő borokat 
az érdeklődők a sátoraljaújhelyi M. 
kir. állami közpincében bármely napon 
megtekinthetik.

Dr KLEIN ZOLTÁN
o k i .  e l e k t r o m é r n ö k

rádió és villamossági szahüzletét a Városi Bérpalotába h e l y e z t e  át
Legmodernebb tipusu hálózati és sávszüiős telepes rádiók, villamos háztartási 
cikkek, izzólámpák, csillárok, gramafonok, rádió alkatrészek

Rádió fe lü lv izsgá la t  és  szakfelV ilágosit íis  d ijta la ij.  %

7. Az árverés alá kerülő borok mi
nőségéért felelőséget senkisem válla!. 

Sátoraljaújhely, 1934. ápr. 13-án.
Gáli Vilmos

kir. jbirósági végrehajtó

Felelős szerkesztő : Dr. WEISZ SÁNDOR. 
A  kiadásért felelős : L Á N C Z I  Z O L T Á N .  

Laptulajdonos : Landesmann Miksa és társa.

Nyomatott a Vajda-könyvnyomdában Sátoraljaújhelyben. Telefon 55


	13

