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ELŐFIZETÉSI DÍJ: Főszerkesztő: Dr. DUBAY ISTVÁN Megjelenik minden szombaton.

negyedévre 1'20 P. félévre 2 40 P. 
Egyes szám ára 10 fillér. Szerkesztő: GYÖHGY LAJOS Szerkesztőség és kiadóhivatal:

Sátoraljaújhely,

A helyzet javul
(D. I.) Az* mondják, hogy az 

ős ember vak volt a szinek 
iránt s csak az emberi miíve- 

y  lődés emelkedésével fokozato
san szerezte meg a reájuk vo- 

—iratkozó ismereteit. Á 'liió lag 
először a vörös szint vette fel 
tudatába. A kék és zöld szin, 
bár nem tiszta megkülönbözte
téssel, a homéroszi idők óta 
lett ismeretessé.

ízelő érzékeink, bár maga a 
szervezet tökéletes munkára ké
pes, ma sem tudnak pontos 
meghatározást adni. Szókin
csünk kevés. E négy szóban : 
édes, keserű, sós, savanyú, me
rül ki egész készletünk. Hiába 
tudja a gyakorlott borismerő, a 
bor izéről annak eredetét sőt 
termési évét is megmondani, 
az orosz szakember nyelve 
hiába határozza meg biztosan 
a tealevél minőségét és értékét, 
— magát az ízt szóval ponto
san kifejezni képtelen.

Az emberi orral is baj van. 
Rendszerint csak arról tud be
számolni, hogy vari jó szag s 
van rossz szag, közelebbről csak 
körülírással tudja megérzéseit 
kifejezni.

E szomorú helyzettel szem
ben vigat is tudunk jelenteni. 
Vannak drága értékeink — ki
váló kormányférfiak — akik 
finomabb szinérzékkel, Ízlelésre 
alkalmasabb nyelvvel, szaglásra 
jobban felszerelt orral, nemcsak, 
hogy rendelkeznek, hanem ész
leletüket teljes biztonsággal ki 
is tudják fejezni.

Itt van annak a nagy titok
nak nyitja, hogy mikor mi ro
botoló dolgozók már mindent 
sötétnek látunk, semmi sem 
ízlik amit nekünk feltálalnak, s 
legtöbb helyen csak panama 
szagot érzünk; —  ők derülten 
a rózsaszínű jelent látják már, 
kitűnő orrukkal ki tudják sza

golni azt az elrejtett helyen le
vő rokont s jó barátot akiket 
jó állásokba elhelyezni üdvös
nek találnak, nyelvükkel pedig 
— jobb jövőt érezve — le- 
ereszkedetten füleinkbe harsog
ják, hogy már túl vagyunk a 
mély ponton s a javulás jelei 
mutatkoznak.

Nem tehetünk róla, ha nem 
tudunk hinni, mert a testünket, 
lelkünket rágó tények mást mu
tatnak s legfeljebb annyit tu
dunk jót észlelni, hogy azok a 
kik bennünket biztatni kegye
sek valóban jól el vannak he
lyezkedve, nekik minden derült 
lehet, s ők könnyen mondhat
ják, hogy már túl vagyunk a 
mély ponton, mert hiszen ők 
ott soha sem voltak.

Eszünkbe jut Vilmos német 
császár néhai atyja, aki gége
rákban szenvedett. Vele kap
csolatosan történt, hogy gyógy
kezeltetése céljából a leghíre
sebb angol orvost hozták mel
lé, aki hozzá is kezdett a mun
kájához s minden nap kiadta 
jelentését, hogy a beteg álla
pota javul, Ez pontosan így 
jelent meg pár hónapon át 
minden nap, mig végre az utolsó 
alkalommal akként fogalmazta 
meg jelentését, hogy a fensé
ges beteg hosszas és állandó 
javulás után a mai napon gé
gerákban elhunyni kegyes volt.

Friedrich István a magyar 
parlamentben leleplezte, hogy 
amikor kiütött a gazdasági vált- 
ság, az akkori minisztertanács, 
miniszter tagjai részére havi 
egyezer pengő pótdijat szava
zott meg, hogy abban a gyó
gyításban, amely a tisztviselői 
fizetések leszállításával kezdő
dött, megtudják állani helyü
ket. Úgy tudjuk, hogy ezek a 
pótdijak ma is megvannak csor
bítatlanul.

Mi, kevés jót látó semmi 
jót nem érző, minden rosszat 
szagoló dolgozni szerető kis 
polgárok, ha arról kapnánk hi
vatalos értesítést, hogy a minis- 
íer urak már lemondottak a

havi pótdiiakről vagy legalább 
is lényegesen megkezdték an- 

! nak csökkentését, akkor talán 
; mi is elhinnénk, amit ma 

nem hiszünk, hogy — a helyzet 
j javul.

nyerte el a
Sátoraljaújhely megyei város köz- 

i müvei pályázatot Uirdetett a villamos
telepe szénszükségletének 1934. évi 
május hó 1-től 1936. évi május hó 

j  1-ig való biztosítására.
A pályázatra, amelynek határideje 

április 14-én déli 12 órakor járt le 
a Disznóshorváti szénbánya, báró

Hozmüveh szénszállítását
Radványszky Sajókaza, Nagybátonyi- 
Ujlaki, Diósgyőri, Borsodi szénbá
nyák rt., Szénárusitó rt. tettek aján
latot.

A szénszállítást a Szénárusitó rt. 
budapesti cég nyerte el ab Sátor
aljaújhely 135 filléres, mint legol
csóbb ajánlatával.

STlegváiasztottáü
a mezőgazdasági bizott
ság tagjait

Sátoraljaújhely megyei városban 
vasárnap folyt le a város területén 
működni hivatott mezőgazdasági 
bizottság választása.

Ennek során a városi mezőgaz
dasági bizottság tagjai lettek :

Az I. választói csoportban ren
des fagok Petruska György, Far- 
bár János. Póttagok Takács Mi
hály és Rigán György,

A II. második választói csoport
ban rendes tagok Orehovszky Mi
hály, Kneiszl Emil. Póttagok Ja

kab András és Lukács József.
A III. választói csoportban ren

des tagok dr Nyomárkay Odón, 
Grünberger Vilmos. Póttagok dr 
Prihoda László, Pallér Imre.

A IV. választói csoportban ren
des tagok Réz Gyula, Serfözö 
József. Póttagok Zajka József és 
Orehovszky József.

Az V. választói csoportban ren
des tagok báró Waldbott Frigyes, 
Florváth Elek. Póttagok Fuchs 
István és Deutsch Adolf.

Síiőővitid
a városi vízmüvedet

Még egy fúrt kút épfii és ezzel m egszűnik a helyenkénti 
vízhiány is

A nyári melegek idején egyes ulca- j ben a közmüvek a vízmű kibővité- 
részek lakói panaszolták, hogy a vá- 1 sét határozta el oly módon, hogy az 
rosi vízmüvek vízszolgáltatása nem ) öt fúrt kutat eggyel megszaporitja. 
kielégítő. Különösen az Andrássy ut . A kutszaporitással egyidejűleg a cső- 
és környékén volt érezhető a vízhiány, i vezetéket is elosztja úgy, hogy a 
amely nemcsak a közegészségügyet meglévő két turbina szivattyú egy- 
veszélyeztette, de egy esetleges tűz szerre fog működni és egy-egy tur- 
idején katasztrófával fenyegette volna 1 bina szivattyúra 3—3 fúrt kút jut. 
a városrészt. a tervezett és még ez év folya-

Ennek a vízhiánynak és a jogos mán keresztül vitt kibővítéssel a viz- 
panaszoknak megszüntetése érdeké- | hiány teljesen meg fog szűnni.
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Mathisz József
a városi felsöftereshedelnii ishola 
uj igazgatója

A bizottsági tagok bizalma tüntetőén nyilatkozott meg

H Í R E K
K ö zlem én y ek  é« előfizetési d i 

ja k  „F e liö m afy a ro razág i H írlap" 
p o sta fió k  #7 S á to ra ljaú jh e ly , il- 
le tv e  a N em zeti H ite lin téze t fiókja  
30,211 sz. p o sta ta k a ré k p é n z tó ri 
szám lája  c ím re  kü lden d ő k .

— Miklóssy István aranymiséje.
Miklóssy István nyíregyházai görög
katolikus püspök, aki főesperesi mi
nőségben hosszú időn át a sátoralja
újhelyi hívek közszeretetben álló lel
kipásztora volt, szerdán tartotta 
aranymiséjét, amelyen megjelent a 
vármegye papsága és sok polgári 
előkelőség. Az ünnepélyes alkalom
ból a nyíregyházai görögkatolikus 
férfiak vallásos egyesülete arany em
léklapot nyújtott át Miklóssy püs
pöknek.

— Kozma Mikló* örökös felsőházi 
tag. A hivatalos lap vasárnapi száma 
közli, hogy a kormányzó örökös 
felsőházi taggá nevezte ki vitéz le
velűi Kozma Miklós miniszteri ta
nácsost, a Magyar Távirati Iroda 
elnökigazgatóját. Ezzel a kinevezés
sel legmagasabb helyen ismét ho
norálták Kozma Miklós nagy érde
meit, amelyeket különösen mint a 
M. T. I. elnökigazgatója szerzett.

— A főispán Rudabányácska dísz
polgára. Rudabányácska község kép
viselőtestülete levelűi dr Kozma 
György főispánt díszpolgárává vá
lasztotta.

— Bernáth Aladár kitüntetése. Az
Országos Vitézi Szék Bernáth Ala
dár alispánt a testület fejlesztése 
körül kifejtett nagy érdemei elisme
réséül elismerő oklevéllel tüntette ki. 
A díszes dicsérő okiratot vitéz szinai 
Szinay Béla vitézi törzskapitány a 
sátoraljaújhelyi járási vitézek vasár
napi értekezletén adta át Bernáth 
Aladár alispánnak lelkes hazafias 
beszéd kíséretében. Az alispán azzal 
köszönte meg a kitüntető elismerést, 
hogy a jövőben is rendíthetetlen 
buzgalommal fogja szolgálni a vitézi 
érdekeket.

— Személyi hir. Dr Makai Ernő 
a Belvárosi Takarékpénztár vezér
igazgatója a helybeli fiók látogatá
sára csütörtökön és pénteken váro
sunkban időzött. Az országos hirü 
pénzügyi szaktekintély a hivatalos 
ügyek elintézése után Bettelheim 
Sándor fiókigazgató társaságában 
kirándulást tett a hegyekbe.

— Gazdamegbeszélés a tejértéke- 
sités ügyében. Dr báró Waldbott 
Frigyes a vármegyei Gazdasági Egye
sület igazgatóválasztmányának hatá
rozata folytán a vármegye gazdakö
zönségét a tejértékesités ügyében az 
egyesület hivatalos helyiségébe ápri
lis hó 27-én, pénteken délelőtt 11 
órára megbeszélésre hívta egybe. Az 
értekezleten az Országos Tejszövet
kezeti Központ is képviselve lesz 
kiküldötte által.

A városi felsőkereskedelmi isko
lánál lemondás folytán megüresedett 
az igazgatói állás, amelynek betöl
tése céljából március elsejei lejárattal 
dr Orbán Kálmán polgármester pá
lyázatot hirdetett.

Az igazgatói állásra amint lapunk 
azt annak idején elsőnek megírta 
Antony Károly Budapest, Hűnek 
Emil, Kollonay Zoltán Nyíregyháza, 
Ujházy László Baja, Schwarcz An
tal Makó és Mathisz József, dr Vi- 
segrády János Sátoraljaújhely adták 
be pályázataikat.

Dr Szakáll Zsigmond főigazgató 
dr Orbán Kálmán polgármesterhez 
érkezett leiratában az igazgatói ál
lásra Hűnek Emilt, Kollonay Zol-

Kedd délelőttje ; a törvényház 
második emeletének tárgyalási ter
me. Komor bírák, a váa képvise
lője és a vádlottak padján, mint 
két ázott veréb, Járdán János és 
neje, sárospataki napszámosok.

Az ablakon éltetőn süt be a 
tavaszi nap, de a rongyos rubáju 
robotos munkában elsorvadt em
berpár mégis dideregve búvik össze 
ahogy elhangzik Köröskényi ta
nácselnök ajkáról a vád:

Gondatlanságból elkövetett em
berölés vétsége, mert az elmúlt 
esztendő decemberének egy der
mesztőén hideg napján egyedül 
maradtak a kis lakásban három 
apró gyerekek; valahogyan meg
gyulladt a bölcső szalmája és a 
tűzben az egy esztendős Antal 
o’yan súlyos égési sebeket szen
vedett, hogy a kórházba szállítás 
másnapján meghalt.

Tanú nincs, védő sincs, csak 
vádlók. Egy aki kényszerítőn hi
vatalból vádol és a mardosó lel- 
kiirmeret, hogy a kenyér harcában 
miért hagyták magukra a kisdede
ket.

térit és Mathisz Józsefet jelölte.
A polgármester a jelölés birtoká

ban csütörtök délelőtt 12 órára hívta 
össze az igazgatót választó keres
kedelmi iskolai bizottságot.

A szavazás eredményeként a vá
rosi felsőkereskedelmi iskola igaz
gatójává 16 szavazattal Mathisz Jó
zsef lett megválasztva. Kollonay Zol
tán 4 szavazatot kapott. Egy sza
vazólap üres volt.

Maihisz József személyében az 
intézet kiváló igazgatót kapott. Ki
tűnő tanár, elsőrangú pedagógus, 
szimpatikus egyéniség, aki minden- 
képen érdemes az állásra.

A választás eredményét általános 
rokonszenv kiséri.

A terheltek könnyes beismerése 
egy-kettőre a tárgyalás befejezését 
jelenti. A vádbeszéd következik, 
melynek mint íelszabaditó mély 
lélegzetvétel hangzik első boldog 
mondata, vádelejtés a férjjel szem
ben, aki az asszonyt megelőzően 
ment el hazulról.

A bíróság visszavonul majd per
ceken belül már Ítéletet is hirdet.

Három napi fogház az asszony 
büntetése, de ez is fel van füg
gesztve három évi próbaidőre.

Az indokolás is hasonlóan rö
vid és mindenekfelett emberi. A 
bíróság figyelemmel volt a terhel
tek gondterhes foglalkozására, amely 
a kellő felügyelet gyakorlásától el
vonta őket és mérlegelte az eny
hítő körülményt, hogy gyermekük 
elvesztése által már súlyosan meg- 
bünhödtek. Az Ítélet jogerős.

Járdán János kézenfogta hitvesét 
és megindultak haza Sárospatakra.

Gyalogosan, de rohanva vágtak 
neki a országutnak. Sietős volt az 
Útjuk, mert két gyerek aznap túl
ságosan hosszú ideig maradt ma- 
gá-a egy sárospataki kislakásban.

B i f i r i o i a t i i í i i r n  íPhBiőhnek
tartós hullámositást 

géppel vagy anélkül, madern haj
festést, elrontott hajak teljes 

rendbehozását 
legtökéletesebben végzik 

ETOILE legnívósabb hilgffodriszczalonbiD 
Budapest, Belváros, Hajó u. 2. 

(Bécsi u. sarok) Telefon: 806—65.

— Halálozás, zalkodi dr Baiusz 
Ernő ügyvéd néhány heti szenvedés 
ulán életének 55. évében Budapes
ten, ahol gyógyulást keresett, szer
dán délelőtt elhalt. Nincs Sátoralja
újhelyben, sőt Zempléuvármegyében 
senki, aki nem a legnagyobb rész
véttel, mély megilletődéssel fogadta 
a lesújtó hirt, mert dr Bajusz Ernőt, 
becéző nevén Picit mindenki ismerte. 
Ismertté tette aranyos kedélye, me
leg, jó szive és példásan harmóni- 
kus családi élete. Hozzátartozói holt
testét hazahozatták és ma délután 
helyezik örök pihenőre a sátoralja
újhelyi köztemetőben levő családi 
sírboltban. Gyászolja felesége szül. 
Ambrózy Nandine, sógorai dr 
Ambrózy Ágoston döntőbírósági t. 
biró, Ambrózy György földbirtokos 
a Mária Terézia katonai rend lovagja 
és nagyszámú előkelő rokonság, 
tisztelők, barátok. Dr Baiusz Ernő 
családjának utolsó férfi sarja volt.

— Tanügyi választás. A városi 
fiú iparostanonciskolánál a közisme
reti órák ellátására a II. osztályhoz 
Kracson József állásnélküli tanítót, 
a 111. osztályhoz pedig Bukovics 
Elek állami iskolai igazgatót válasz
tották meg.

Az Angolkisasszonyok Sancta Maria 
tan- és nevelőintézete internátussal,
Budapest, ív. Váci ucca 47. Zugli
get: Szarvas Gábor ut 50. Nyilvá
nossági joggal felruházott iskolái: 
elemi és polgári leányiskola, leány- 
gimnázium, lanitónőképző, kétéves 
kereskedelmi iskola. Prospektust 

kívánatra kti'd a Vezelöség.

— Közszemlén a város 1932. évi 
zárszámadása. Sátoraljaújhely megyei 
város háztartásának 1933. évi zár
számadása április hó 25-ig, a fő
számvevői hivatalban közszemlére 
van léve. Megtekinthető a hivatalos 
órák alatt.

— Kitüntetés. A hírneves Staufer 
és Fiai répcelaki cég, melynek sajt
gyártmányai világhírűek, a Budapes
ten lezajlott Mezőgazdasági Kiállítá
son első dijat és a földművelésügyi 
minisztérium tiszteletdiját nyerte. 
Hogy az ismert Stauffer és Fiai cég 
ily szép kitüntetésben részesült, ez 
annak a jele, hogy a cég hü maradi 
régi elvéhez és mindenkor csak a 
legjobb minőséget gyártja.

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

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

Rádió felülvizsgálat és saakfelVilágositíis dijtalai). 0

Sárdán Sános és neje
a vádlottak padján

Gondatlanságból okozott emberölés vétségével 
terhelten állottak a bíróság előtt
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lO O  villát
építő érdekeltség összehozá
sán dolgozik a Felsőmagyar
országi Hírlap

A tárgyalások már előrehaladott állapotban vannak

— Kaltenbach Rezső ünneplése.
Kedden Rezső napján a birói és 
ügyvédi kar, valamint a jogkereső 
közönség, lisztelők és barátok me
leg ünneplésben részesítették Kal
tenbach Rezső kir. törv. tanácselnö
köt aki meghatottan köszönte meg 
a tisztelet és a barátság impozáns 
megnyilatkozását.

— Emödy László elköltözik Sátor
aljaújhelyből. Emődy László nyugal
mazott kir. törv. tanácselnök és csa
ládja Budapestre költözik. Értékes 
egyénisége volt városunknak, nagy 
irodalombarát, eltávozása vesztesége 
a köznek. Tisztelői és barátai ápri
lis 28-án vesznek tőle búcsút a 
Nemzeti Kaszinóban. Ugyanakkor a 
Mansz Emődy Lászlónétól búcsúzik, 
aki hosszú időn át páratlan flgy- 
buzgalmu clnöknője volt a szövetség 
helybeli fiókjának.

Dr W EISZNÉ FRIED MANCI
fűzőszalonjában

SÁTORALJAÚJHELY
Kazinczy utca 37 sz. 

tökéletes fűzők minden alkalomra.

— Meghalt egy kis diák. Soltész 
László a városi felsőkereskedelmi is
kola első osztályának egyik jeles 
tanulója 15 éves korában rövid 
szenvedés után elhalt. Szülővárosá
ban Szerencsen temették el hatal
mas részvét mellett. Végtisztességén 
megjelentek növendék társai és ta
nárai Mathisz József, Józsa Imre, 
Böröcz Gyula és Molnár Károly. Az 
intézet nevében Józsa Imre tanár 
mondott búcsúitatót. — „Most az 
egyszer hiába szólítalak Soltész László 
nem felelsz — igy kezdte beszédét 
— de megbocsátok neked. A Min
denható előtt kell felelned és én tu
dom, hogy jól fogsz felelni." A lé
lekből fakadt szavak mélyen meg- 
halották a gyülekezetei, amelynek 
minden egyes tagja könnyek között 
vett búcsút a kiváló növendéktől.

ÍBiztos siker, legjobb üzlet, 
JCa az újságunkban hirdet! 
Sármíre is vonatkozik, 
Százszorosán kamatozik, 
jYtert az igaz, s kétségtelen, 
Slolvassák sok ezeren I

— Idegenforgalmi célokra segélyt 
kért a polgármester. Dr Orbán Kál
mán polgármester idegenforgalmi 
célokra 15000 pengő segélyt kért a 
kereskedelemügyi minisztertől. Az 
összegből turista vendégek elhelye
zéséhez feltétlenül szükséges ágya
kat és takarókat óhajt a polgármes
ter beszerezni és ugyancsak a kiu
talásból kiván megépitletni két nyil
vános illemhelyei, amelyek feltétle
nül szükségesek az idegenforgalom 
szempontjából.

— Turista vacsora. A Magyar 
Turista Egylet Hegyaljai Osztálya 
május hó 5-én este 8 órai kezdettel 
a Turistaházban beiktatási vacsorát 
rendez Maltyasovszky Kálmán ügy
vezető alelnök tiszteletére.

(ys) 1929. szeptember ötödikén a 
város képviselőtestülete határozatot 
hozott, mely szerint mindazoknak 
akik a Várhegy oldal északi lejtőjén 
villát óhajtanak építeni, azok részé
re ingyen átenged 200 négyzetöl 
nagyságú telket és az építtető által 
kitermelendően a város bányájából 
követ is bocsájt ingyen rendelke
zésre.

A képviselőtestületnek az idegen- 
forgalmat előmozdító határozata 
hosszú időn át csak pusztába kiál
lóit szó maradt. Az építkezések nem 
indultak meg; éveknek kellett elmúl
nia, mig az első, az ingyen telken 
épült ház tető alá került és ma öt 
esztendővel a határozat után is csak 
három villa és két kérelem tesz 
tanúságot a lakőság megértése 
mellett.

Az építkezéseknek ez a lassú 
tempója egy nagyarányú akció meg
indítására késztette és ösztönözte a 
Felsőmagyarországi Hírlapot.

Lapunk ugyanis érintkezést kere
sett és talált egy fővárosi tőkeerős 
építtető érdekeltséggel, azzal a cél-

Néhány hét előtt megírtuk, hogy 
a mátyásföldi rendőrség több egyént 
vett őrizetbe a vörös uralom ide
jén elkövetett és eddig megtorlat- 
lanul maradt bűncselekményekért.

A nyomozás szálai városunkba 
is vezettek, aminek eredményeként 
letartóztatásba és az ügyészség fog
házába kerü l Schider János hely
beli kőműves és Hirsch István, 
Horváth András, Sonn Dezső bu
dapesti lakos.

A mátyásföldi rendőrség mun
kája a letartóztatásokkal nem ért 
véget. Fáradhatatlanul dolgoztak 
tovább, mert megítélésük szerint 
még sokan vannak szabadon a 
Kriskó József és Papp József meg
gyilkolásában részes Siposs féle 
terrorszázad tagjai közül.

Az intenziv nyomozásnak ugy- 
látszik szenzációs eredménye lesz.

Salgótarjánban ugyanis letartóz
tattak egy pincért, aki magit bár 
Kiéri Istvánnak nevezi, feltűnően 
hasonlít Siposs László terrorista

zaltal, hogy egy olyan valami tör
ténjék ebben a szomorú sorsú vá
rosban, amelyet a nagyvonalúság 
jellemez.

Nem kevesebbet akar ugyanis a 
Felsőmagyarországí Hírlap, mint ide
genből

összehozni a városi ingyen tel
keken egy száz villát épitö ér

dekeltséget,
amely érdekeltség azután, minden 
időben közlekedésre alkalmasan a 
villákhoz vezető hegyi utakat kiépíti 
és a villák vízellátásáról a modern 
higéniának megfelelően is gondos
kodik.

Nyaraló telepet akarunk létesíteni 
és nem lelket, de modern |két és 
három szobás, fürdőszobával felsze
relt villákat akarunk olcsó árban 
adni.

A tárgyalások folyamatban vannak. 
És ha az érdekeltségnek e pillanat
ban hatalmas vállalkozási kedve nem 
lankad, úgy rövid napokon belül 
részletes tájékoztatást fogunk már 
adhatni a Felsőmagyarországi Hírlap 
nagy horderejű akciójáról.

kapitányhoz, amellett maga is el
ismeri, hogy a bolsevista uralom 
idején járt Sáteraljaujhelyen, de 
csak mint a beregszászi tüszők 
fegyveres kísérője.

Siposs Lászlóról azt mondja a 
fáma, a hatóságok is úgy tudták 
eddig, hogy néhány év előtt Ko
lozsváron elhalt. Helybeli hozzá
tartozói még fényképfelvételről is 
tudnak, amely a temetés egy rész
letét örökitette meg és határozottan 
állítják, hogy a terrorfiu halott.

Azonban a salgótarjáni letartóz
tatás eddig az ellenkezőjét bizo
nyítja és igy a nyomozás és a 
személyazonosság pontos megálla 
pilása lesz hivatva a valót kiderí
teni. A szembesítés céljából az 
itteni fogházban letartóztatásban 
lévő Horváth Andrást is Mátyás
földre szállították.

Nemsokára tehát kiderül él-e, 
vagy tényleg meghalt Siposs László 
a sátoraljaújhelyi vörös lörzsszázad 
kapitánya.

Él-e vagy meghalt
Síposé László a ter
roristák kapitánya ?

Salgótarjánban őrizetbe vettek egy pincért, aki 
feltűnően hasonlít Siposshoz és maga is elismeri, 
hogy a kommün alatt járt Sátoraljaújhelyben, de 

mint Kiéri István
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Kapható: Dr KLEIN mérnök villamos
sági szakúzletében Városi Bérpalota. 
Csereakcióban; 3fl-es rádiót beveszek 

150 P-ért, Lj-1-ei rádiót 
beveszek 120 P ért.

— 6yor8Író verseny. A városi 
felsőkereskedelmi iskola helyiségé
ben május hó 6-án gyorsíró 
versenyt rendez a Magyar Gyors
írók Országos Szövetsége. írásbeli 
jelentkezések május hó 5 ig Józsa 
Imre felsókereskedelmi iskolai tanár 
címére küldendők, aki a 100 szóta
gos szabatossági és 120 szőtsgos 
áttételes verseny feltételeiről részle
tes tájékoztatást is ad.

— Dr Kárpát népszínműve „Mát- 
kaság", melynek szövegét Tary Gi
zella irta április 25, 26 és 29-én 
délután 6 őrai kezdettel színre kerül 
Budapesten a Jókai Színházban.

— Rentiörkézre került gyermek
rontó. Az államrendőrség nyomozást 
folytat V. A. 10 éves volt újságárus 
ellen, aki P. E. 12 éves leányt meg
rontotta.

— Gyógyszertár inspekció. A f. 
hő 23-án kezdődő héten Kádár An
dor gyógyszertára, Rákóczi utca 7. 
tart éjjeli ügyeletes szolgálatot.

— Hol lesz vásár? Április 23: 
Dombrád, Rakamaz, Sajőszentpéler. 
Április 24: Szerencs.

M. kir.
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főelárusitónál.

— Ádám — a Színházi Életbán.
A Színházi Élet, „Ádám“ címmel 
rendkívül érdekes és a férfidivat 
minden kérdését felölelő mellékletet 
hoz legújabb számában. A szokott 
gazdag tartalmon kívül közli a Pa
latínus Park 500 pengős pályázatát 
az uj kombinált margitszigeti belépő
jegy népszerűsítésére, melléklet az 
Andrássy üli Színház nagysikerű Óh 
Papai című színdarabja. A Színházi 
Élet ára 60 fillér, Kiadóhivatal: 
Budapest VII. Erzsébet körül 7.
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Jogerős az ítélet
dr Wagner Karoly ny. államtitkár
nak Molnár János párttitkár ellen 
indított becsületsértési pereben

Ifj. M olnár János bün te tése  200 pengő

Jelentettük annak idején, hogy a 
sátoraljaújhelyi kir. járásbíróság be
hajthatatlanság esetén 20 napi elzá
rásra átváltoztatandó 200 pengó 
pénzbírságra Ítélte ifj. Molnár Jánost, 
a Nemzeti Egység zemplénmegyei 
párttitkárát, minősülő becsületsértés 
vétségéért, dr Wagner Károly ny. 
államtitkár, a bodrogközi választó- 
kerület volt országgyűlési képviselő- 
jelöltjének feljelentésére.

A terhelt felabbezése folytán a 
a kir. törvényszék Köröskényi ta
nácsa folyó hó 20-án foglalkozott az 
üggyel.

Az első bíróság Ítéletének ismer- 
mertetése után ifj. Molnár János 
védelmében dr Izsépy Tihamér szó
lalt fel, aki azt igyekezett bizonyí
tani, hogy a sértés szándéka hiány
zott. Az inkriminált kifejezéseket vé
dence éppen Wagner Károly egy 
barátjának mondotta el, valósággal 
azért, hogy figyelmeztesse Wagnert 
milyen hírek vannak róla forgalom
ban. Ezért tulajdonképen hálával

tartozik Wagner ifj. Molnárnak és 
nem feljelentéssel. Felmentést kér, 
vagy legrosszabb esetben enyhe Íté
letet, az Ítélet felfüggesztésével.

Dr Szász Miklós sárospataki ügy
véd, pólmagánvádló szerint a véde
kezés hangulatos, de nem helytálló. 
Fel nem tételezhető az ellenpárt egy 
emberéről, hogy segíteni akart po
litikai ellenfelének. Az egész ügy 
csak azért kelleti, mert lehetetlenné 
akarták tenni a Bodrogközön dr 
Wagner Károlyt, aki ott egy legyőz- 
hetetetlen ellenfél. Ha a vádlott eb
ből a becsületsértési perből olcsón 
szabadul, úgy olcsón lehet lesz meg
szabadulni minden politikai ellen
féltől.

A bíróság rövid tanácskozás után 
a járásbíróság Ítéletét helybenhagyta 
marasztalva ifj. Molnár Jánost a 
felebbezés költségeiben is. A tör
vényszék ítéletének gerince, hogy 
nem kell sértési szándék, elég an
nak belátása, hogy maga a kitétel 
sértés.

Olcsó rézgálicot
a kereskedőknek is,

nemcsak a szövetkezeteknek
A szőlőgazdaság egyik nélkü

lözhetetlen anyaga a rézgálic, mert 
csak ennek a szernek a használata 
ad megbízható védelmet a pere- 
nospcra ellen.

A szert előállító magyar gyárak 
azonban kartelbe tömörültek, ame
lyet a földművelésügyi miniszter is 
közérdekűnek ismert el azon a? 
alapon, hogy állítólag egyes keres
kedők az időjárási viszonyok ala
kulását arra használták ki, hogy a 
rézgálicot időnként aránytalanul 
megdrágították. Az ár szabályozás
sal egyidejűleg valóságos egyed- 
árusitást biztositott a kartel a szö
vetkezeteknek. A nagykereskedő 
még több vagon vételénél is ne- 
gyedvagonos tételre érvényes árat 
fizet, mig például a Hangya előny
árakat kap.

A kereskedelem kikapcsolódott 
tehát a rézgálic forgalombahozata- 
Iából, alig egy-két cég tartja a 
nélkülözhetetlen szölővédelmi cikkei.

Ennek az indokolt szabotázsnak 
különösen Tokajhegyalján van kö
vetkezménye. A rézgálic használata 
veszélyesen lecsökkent, mert nincs 
aki a gazdával hitelüzletet kössön 
rézgálicban.

Bizonysága ennek a megállapí
tásunknak az, hogy a Tokajhegy- 
aljai Hegyközségi Tanács rézgálic 
akciójában 3 vagon előjegyzéssel 
szerepelnek Tokajhegyalja szőlő
birtokosai. holott a szükséglet 17 
vagon. Pedig ennek a gálicnak 
előnyára is van.

A szőlőgazdaság mindenhatóbb 
erő kell hogy legyen a karteleknél. 
Éppen ezért Tokajhegyalja illeté
keseinek a feladata sürgősen meg
mozdulni és előljárni abban az 
irányban, hogy az érdekelt vidé
kek kereskedői, árak tekintetében 
egyenlő elbánásban részesitessenek 
a szövetkezetekkel.

Ez nem kereskedői érdek, de 
szőlősgazda érdek.

Mi újság Sárospatakon?
Táblai döntés

a „Húsvéti Lapok“ 
bűnügyében

A kir. T ábla feloldotta a törvényszék Ítéletét és a 
bizonyítást elrendelte

A debreceni kir. Tábla Visky 
tanácsa hétfői ülésében foglalkozott 
Gulassa K. László és Zeley László 
ref. lelkész felebbezésével, akiket 
a helybeli törvényszék november 
hó 10-én „Húsvéti Lapok“ cimü 
röpiratban megjelent cikkekért, 
Elekes Imre sárospataki internátusi 
igazgató sérelmére sajtó utján el
követett rágalmazás vétségéért 1 
havi fogházra, illetve 100 pengő

pénzbírságra Ítélt.
A kir. Tábla a 

Ítéletét feloldotta és

Legmagasabb a pótadó 
zalék.

65 szá-

A róm. kath. polgári leányiskolát 
fenntartó róm. kath. egyháztanács 
tervbe vette, hogy az iskolát vegyes 
polgári iskolává szervezi át.

*
Móré Márton ny. körjegyző ápri

lis 16-án este, éleiének 87. évében 
elhunyt. Szerda délután helyezték 
örök nyugalomra nagy részvét mel
lett. *

Szeőke Lajos a jamboree aprőd- 
tábor parancsnoka résztvesz a má
jus 5-én megtartandó cserkészapród 
bemutatáson, A bemutatót a „Hegy
aljai Erö“ cserkészcsapat rendezi 
meg.

146/1934. vhsz.

Árverési hirdetmény.
Heimlich Sándor végrehajtatónak 

141 P. 40 fiit. tóke, ennek 1932. 
jun. hó I napjától járó 8 százalék 
kamata és eddig összesen 29 P 98 
fillér perköltség erejéig végrehajtást 
szenvedőknél 1934. évi márc. hó 7. 
napján biróilag lefoglalt és 1340 
pengőre becstilt ingóságokra az ár
verést — azon foglaltatók követe
lése erejéig is, akik törvényes zá- 
logjogot nyertek — elrendelem an
nak Sátoraljaújhelyben Kazinczy ut
ca 47 sz. alatt leendő megtartására 
1934. évi április he 26 napjának

törvényszék 
vádlottak

kérelmére elrendelte a bizonyítást 
arra nézve, hogy a kérdéses idő
ben ki volt a gimnázium igazga
tója, terheli e mulasztás, vagy vét
kes gondatlanság Elekes Imrét az 
iskola vezetésében és vájjon meg
felelő volt-e az iskolánál a fel
ügyelet.

Az alsózempléni ref. egy házmegye 
május 4-én, délelőtt 9 órakor a fő
iskola tanácstermében tartja tavaszi 
rendes közgyűlését.

*
A sárospataki általános Iparteslü- 

let meleg ünneplésben részesítette 
Spekál, Ferenc oki. kőművesmestert, 
akit 40 évet meghaladó becsületes 
munkásságáért az IPOK elismerő 
oklevéllel tüntetett ki.

*
A gör. kath. műkedvelői ifjúság 

vasárnap három egy felvonásos szín
darabot mutatott be nagy sikerrel. 
A rendezés Hizsnyik Ferenc érdeme. 

*
A „Furmint" rt-nak S z ív ó s  Géza 

ellen indított rágalmazási perében a 
sátoraljaújhelyi kir. törvényszék hely
benhagyta a sárospataki kir. járás
bíróság felmentő ítéletét.

délelőtt fél 11 óráját tűzöm ki, ami
kor a foglalás alatt levő bútorokat 
stb. legtöbbet ígérőnek készpénzfize
tés mellett de a becsérték 2/3-án 
alul nem adom el.

Ha azonban a végrehajtást szen
vedő beleegyezik a lefoglalt ingósá
goknak alacsonyabb áron leendő 
elárverezésébe, a 2/3 rész figyelmen 
kivfil marad.

Sátoraljaújhely, 1934. márc. 30-n.
Gáli Vilmos

kir. jbirósági végrahajtó

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.
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V Á R O S I V IG A D Ó  étterm eiben
E lső rangú  k o n y h a ,  to k a jh eg y a lja i  fa jbo rok , p a p o n ta  
f r is s e n  c sa p o lt  sö r ,  a la c s o n y  á r a k ,  f igyelm es  k isz o l 
g á lás ,  xnenű r e n d s z e r  é t lap  sz e r in t .

Nyomatott a Vajda-könyvnyomdában Sátoraljaújhelyben. Telefon 55.
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