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Vissza neki! Megállt a borüzlet
Az élénk kínálat dacára  sem jelentkeznek a vevők

(D. I.) Roppant nagy ese
mény történt a Felsőmagyaror
szági Hírlap életében. A pósta 
rövid de félre nem érthető köz
lése szerint a Sátoraljaújhely
ben működő Nemzeti Kaszinó, 
melynek látható elnöke a főis
pán, visszaküldőbe lapunkat 
azzal, hogy cí mzett nem fogad
ja el. Hosszú időn át tarló 
bebocsájtatásunk után ridegen 
elbúcsúztak tőlünk. Tettüknek 
oka: ismeretes! A junius 7-iki 
számunkban rövid közlés! ad
tunk a Tesz díszközgyűléséről, 
amelyben újságírói hűséggel 
beszámoltunk arról is, hogy a 
budapesti előkelő kiküldött, 
megemlékezvén az októberi for
radalomról, a kimúlt Nemzeti 
Tanács szervezeteit is ostorozta 
s egyben ugyancsak hűséggel 
szülöttünk arról, hogy a lendü
letes szavak nem tetszettek a 
diszgyűlés egyik helyi nagysá
gának.

Szólj igazat, ki adják uta
dat ! Anyagi kárunk nincs s 
úgy érezzük, hogy erkölcsi sem. 
Mi nagyon jól tudjuk azt, hogy 
a Zemplénvármegyei Nemzeti 
Kaszinó Sátoraljaújhely város 
úri társadalmának tekintélyes 
számú polgárait sorozza tagjai 
közzé. E fejlődésben levő egye
sülettel szemben mi a legna
gyobb tisztelettel viseltetünk s 
ha a kitiltó határozatot a köz
gyűlés hozta volna, akkor az 
fájna is nekünk s őszintén saj
nálnánk, hogy egy időre el kel
lett válnunk.

De mert az egyesület éleié
be politikai természetű tevé
kenységet bevinrii szándékozó 
„tizek" fekete kezét látjuk a 
lap visszanyujtásábart, fájdál- 
munk nem lehet csontig ható, 
roert tisztában vagyunk azzal, 
hogy körülbelől egy éven be
lül bekövetkezendő rendszer- 
változás s politikai fordulat

után, amely a titkos választó
jog nyomában szükségszerűen 
jönni fog , — ugyancsak a „ti
zek" lesznek azok akik lapunk 
után kezeiket újra kinyújtva, 
azt olvasókörük asztalára visz- 
sza fogják helyezni.

Egyébként a „tizek" nem 
igen szerethetik Horatiust sem, 
mert nem vésték emlékükbe 
azt a tanácsát: „Vigyázz, hogy 
súlyos körülmények között tartsd 
meg egykedvűségedet." Cse
kély kis tudósítás elég volt ah
hoz hogy izgalomba jöjjenek s 
meg sem várva az egyesület 
alkotmányosan nyilvánítandó 
akaratát, megmutassák nekünk 
most az egyszer tettekben nyil
vánuló bátorságukat. Ha igy 
látták jónak, hát legyen ! Jobb 
is ha struc madárként homok
ba dugják fejüket, minek lát- 
niok az ellenzéki küzdelmet. 
Reáérnek felénk mosolyogni 
majd akkor ha pártunk kormá
nyon lesz, mert mi biztosak 
vagyunk benne, hogy a min
denkori hatalom felé ragyogó 
mosolyuk sértetlenül lesz meg
őrizve.

Az oroszlánt fogják úgy hogy 
gödröt ásnak, abba kecskét bá- 
rányt helyeznek s a gödör felé 
deszkát raknak, amely könnyen 
felbillen s az oroszlán beleesik. 
A szegény állat ennek utána 
ketrecbe kerül; az elfogottakból 
sok elpusztul, mert szégyenér
zetükben, nogy szabadságukat 
elvesztették addig verik fejüket 
a ketrecfalába mig bele nem 
pusztulnak.

Mi nem félünk attól, hogy 
a mi oroszlánjaink fejüket a 
homokba fogják verdesni, hi
szen ők a szabadságnál is ér
tékesebb hatalmon levést soha 
sem veszthetik el, a mindenkori 
hatalqmnak ífjságját is mindig 
szerfefni fogják,1' lehet tehát hogy 
egykó'ron" m'ájd a mienket Is. 
Addig azonban mig fennék ét
jön az ideje, kórusban szaval
ják lapunk felé — vissza neki I

Egyik legutóbbi számunkban 
beszámoltunk arról, hogy a bor
gazdaságok reménysége az ameri
kai export semmivé foszlott, mert 
az Egyesült Államok lakói nem bi
zonyultak borivóknak

Szünetel az amerikai export, de 
nincs érdeklődés más országok ré
széről sem annak dacára, hogy a 
szőlőmunkáltatási költségeket elö-

Zemplénvármegye törvényható
sága közigazgatási bizottságának 
fegyelmi választmánya leveldi dr 
Kozma György főispán elnöklésé
vel kedden délután 4 órakor meg
tartott ülésében foglalkozott a bün
tető eljárás alatt álló és hivatali 
állásától felfüggesztett dr Csaplaky 
Lipót városi árvaszéki ülnök, ta
nácsnok fegyelmi ügyével.

Előző számunkban ismertettük a 
vármegyei, városi és községi alkal
mazottak nyugdíjazását illetve vég
elbocsátás alá vonását szabályozó 
belügyminiszteri rendeletet és közöl
tük, hogy a rendelet szerint megala
kítandó hármas bizottságnak dr Dóm
ján Elek és Lehoczky Sándor lettek 
a tagjai, dr Kozma György főispán 
elnöklete alatt.

Ez a hármas bizottság szerdán 
délelőtt már megkezdetté a működé
sét és ennek eredményeként alábbi 
a vármegye központjában alkalma-

teremtendő, bőséges és előnyös 
borban a kínálat.

Üzlet nagyon kevés fordul elő; 
az árak nyomottak (1933 évi ter
més 25—40 fillérig ; óbor 50 — 
120 fillérig). Ami jelentéktelen 
forgalom van, az csak az italmérő 
helyek szükségletének kielégítése.

Rossz csillagok járnak a borgaz
daságok felett,

A választmány dr Csaplaky Li
pót minden fegyelmi ügyét meg
szüntette és csak az erőszakos ne
mi közösülés vétségének kísérlete 
miatt folyamatban levő ügyben ha
tározott és nevezettet az 1929, 
évi 30. te, 90. §, 1 bekezdésé
nek 4. pontja alapján a szolgá
latból való felmentésre Ítélte; az 
ítélet jogerős.

zottak nyugdíjazására illetve végel
bánás alá vonására lelt javaslatot.

Nyugdíjazásra : Boronkay László 
árvaszéki ülnök, Nádassy Elemér 
irodatiszt, idb. Garanyi (Resetár) 
János hajduörmester.

Végelbánás alá vonásra: Pazar 
Gyula, Szunyoghy József napidijasok.

A hármas bizottság gyors mun
kába lépése érthetően nyugtalanítja 
az érdekelt tisztviselői kart, mert 
mlndannyiuk feje fölött ott lebeg a 
nyugdíjazás és végelbocsátás lehető
ségének Damokles-kardja.

dr Csaplaky Lipótot
a szolgálattol való felmen
tésre ítélte a fegyelmi vá
lasztmány

97íár munüáBan van
ü

a hármas Bizottság
Nyugdíjazások, végelbánás alá vonások 

a várm egyénél
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Hlhhti
K özlem ények és elő fize tési d i

ja k  „F elsom agyarorszégi H irlap" 
posta fiók  67 S á to ra ljaú jh e ly , il
le tv e  a N em zeti H ite lin tézet fiókja
30.231 sz. p o s ta ta k a ré k p é n z tá ri 
szám lája cím re k ü ldendők .

— Halálozás. Morbacher János, a 
sárospataki hercegi uradalom nyug. 
alkalmazottja keddre virradóan sziv- 
szélhűdés következtében elhunyt. A 
megboldogultban Réz Gyula tégla
gyáros földbirtokos apósát gyászolja.

— „Az öreg tekintetes" Kardoss 
Géza a Csokonai színház művész- 
igazgatója egyik legnagyobb sikeréi 
aratta a Gárdonyi Géza regényének 
felhasználásával készült „Öreg tekin
tetes" cimfi vígjáték címszerepében. 
A nagyszerű tlőadást megtekintette 
Thuránszky László vármegyénk köz
szeretetben álló nyugalmazott főis
pánja is, aki a legnagyobb elragad
tatással nyilatkozott Kardoss Géza 
és művészegyüttesének teljesítményé
ről. A zempléni „Öreg tekintetes" 
azonban nem elégedett meg a di
csérő szavakkal, hanem tettben is 
kifejezést adott őszinte elismerésének 
és Kardoss Géza színigazgatót 20 
palack ó-aszú borral tisztelte meg. 
A művészetet mindenkor melegen 
istápoló régi magyar űr kitüntető és 
kedves figyelmét ez a néhány meleg 
sor kisérte „A jó öreg tekintetes úr
nak a nyújtott kitűnő műélvezetért 
őszinte jó barálja".

— Megjutalmazott tanítók. A Ju
lián iskola-egyesület alábbi zemplén- 
megyei tanerőket jutalmazta meg a 
magyar nyelv tanításában elért 
legjobb eredményért: Braun Ágoston 
Hercegkút, Kassai Aladár Rudabá- 
nyácska, Patka Kálmán Leányvár, 
Miklósi Margit Leányvár.

M. kir.

OSZTdLVSDnSIEGVEH
LÖW MIHÁLY
. főelárusitór.ál.

— Asztalitennisz verseny. A Smáv 
Spc. holnap rendezi meg Miskolc, 
Debrecen Nyíregyháza legjobb játé
kosainak részvételével asztali tennisz 
versenyeit Sátoraljaújhely bajnoksá
gaiért, a Club tornatermében.

— Kedvezményes utazás a miskolci 
sörárpavásárra. Az augusztus hő 
10-én Miskolcon megrendezendő sör
árpa-, lencse és mákvásárra úgy a 
gazdák, mint az érdeklődők 50 szá
zalékos vasúti jegy kedvezményben 
részesülnek. Az érdekelteknek a Me
zőgazdasági Kamarához Miskolc kell 
fordulniok, a honnan 1.20 pengő 
értékű postai bélyegekben lerovandó 
igazolványdij ellenében a kedvezmé
nyes utazási igazolványt megküldik.

L
Irta KARDOSS GÉZA

Sste, mikor a vágglámpák kiggulnak 
s távoli römlö kupolák felett 
a hold ezüstös fátylat tereget, 
szeretnék egg kis gödrös görbe uccán 
találkozni veled.

önnön borától részeg őszi estén, 
asszu emlékek hordói fedett, 
kacagó, vidám, kicsi ffierett, 
rózsaszín, kecses kis kacsodba tennék 
egg fáradt, vén szivet.

jRjkam szitálna tündérszép meséket, 
száztorngu kastély, gyémánttükrií tó, 
régmúlt farsangok és hogy élni jó ; 
s amíg zavartan tartanád szivem, 
meghalna szolgád, JJMerrot.

Csecsemőt exfiumáttaü
Jiszaüarádon

A holttestet az Igazságügyi O rvosi-tanácshoz küldötték 
fel m egvizsgálás céljából

A sáloraljaújhelyi kir. törvényszék 
Körőskényi büntető tanácsa megtar
tott tárgyalás után és az Igazság
ügyi Orvosilanács szakvéleménye 
alapján felmentette Varga Erzsébet 
tiszakarádi cselédleányt, akit az U- 
gyészség gyermekgyilkossággal vá
dolt.

A felmentő Ítéletet a vádhatóság

„A sátoraljaújhelyi nevezetessé
gek sora — jó bor, rcssz péksü- 

j  temény, gyilkos trianoni határ, fe- 
, gyelmezetlen közönség — egy 
' módfelett szenzációs 'alrakcióval 

bővült néhány nap óta.
, Razzia a kirándulók között, ren- 
| dőrségi igazoltatások izgató öröme 

azok sorában akik a hegyeket jár- 
í ni merészelik,

Fantasztikus elgondolás ; nagy
szerű kiegészítése annak a tiszles- 

; séges idegenforgalmi munkának, a 
melyet dr Kozma György főispán, 
B-rnálh Aladár alispán, dr Orbán 
Kálmán polgármester, dr Oláh 
István a Turista egyesület elnöke 
és több más lelkes ember végez 
ebben a nyomorult sorsú városban.

Kitűnő csalogató az idegen szá
mára ; valóságos csemege a turis
tának aki a jövőben a napi ele
mózsián kívül személyazonossági 
igazolványt, adókönyveket, szárma
zási települési meg Isten tudja

megfelebbezte, amelynek alapján a 
debreceni kir. Tábla a csecsemőholt- 
lesl exhumálását rendelte el.

Az exhumálást a sátoraljaújhelyi 
kir. törvényszék vizsgálóbírójának és 
dr Matolay László kir. tvszéki or- 
voszakérlö jelenlétében az elmúlt 
szombat délutánján foganatosították 
a tiszakarádi temetőben.

hányféle bizonyitványt lesz köteles 
a háti zsákjában magával hordani, 
ha véletlenül eszébe jut majd ben
nünket meglátogatni,
14 esztendeje van államrendörség 

Sátoraljaújhelyen, Hosszú idő de 
ennek dacára soha senkinek nem 
jutott eszébe a razzia izgalmaival 
felzaklatni a pihenni és megnyu
godni akaró hegyi kirándulók ide
geit.

Nem bűnösök menedéke a sá
torhegyek lánca, hanem reménye 
egy sokat szenvedett város lakossá
gának, hogy a hegyek nyújtotta 
természeti szépségek pótolják majd 
azt a megélhetési forrást, amelyet 
Trianon tőlük elrabolt.

Jól jegyezze tehát ezt meg az a 
bárki a ki a razziát elrendelte és 
a zaklató kísérletek helyett igye
kezzék maga is barátjává lenni a 
végvár Sátoraljaújhelynek. Ez a 
legkevesebb amire egy sátoraljaúj
helyi közhivatal kötelez,"

— Tiizoltószaktanfolyam Sátoral
jaújhelyen. A belügyminiszter rende
leté alapján augusztus hő 15-én két 
hétre terjedő tűzoltőszaktanfolyam 
kezdődik Sátoraljaújhelyen. A tanfo
lyam előadói Papp Ferenc szegedi, 
vitéz dr Roncsik Jenő debreceni és 
vitéz Zombory A. József helybeli 
lűzollófőparancsnckok. Itt említjük 
meg, hogy ezidőszerint Miskolcon 
van ilyen irányú tanfolyam, ahol 
Zombory A. József vm. lűzrendészeti 
felügyelő szintén egyik előadó. Zom
bory távozásának idejére július 31-ig 
bezárólag a lűzoltó főpaiancsnoki 
teendők ellátására Vilkovszky Kál
mán ö. t. parancsnokot kérte fel a 
polgármester.

— Sárospatakról választott elnö
köt az állami tanítók és óvónők zemp
léni köre. Az Állami Tanítók és Óvó
nők Országos Egyesületének Zemp- 
lénvármeg/ei Köre közgyűlést tartott, 
amelyen a Karabélyos Ede sátoralja
újhelyi igargaló-tanitó lemondásával 
megüresedett elnöki tisztségre Ro- 
zsonday István sárospataki tanítót 
választotta meg. A kör székhelye 
ezután Sátoraljaújhely helyett Sáros
patak lesz.

— Gazdasági szakoktatói megbí
zatás. A földmivt lésügyi miniszter 
Zemplénvármegyében a népies garda
sági szakoktatás vezetésével Csete 
Endre miskolci m.kir.gazdasági szak
tanárt bízta meg.

Dr WEISZNE FRIED MANCI
fűzőszalonjában

SÁTORALJAÚJHELY
Kazinczy utca 17 sz. 

tökéletes fűzők minden alkalomra.

—- Kirándulás Kéked fürdőbe. Az 
elmúlt vasárnapra tervezett és ked
vezőtlen idő miatt elmarad! túrát az 
abaujmegyei Kéked fürdőbe holnap 

'rendezi meg a M.T.E. hegyaljai osz
tálya. Költség egyénenként körülbe
lül 3 pengő. Jelentkezések Vilkovszky 
Kálmán üzletében ma estig bezárólag.

— Hol lesz vásár? Julius 23: 
Tokaj, Tiszatarján ; julius 2 5 : Nyir- 
mada.

— Gyógyszertárinspekció. A julius 
23-án kezdődő héten Éhlerth Gyula 
„Szent Antal" gyógyszertára tart éj
jeli ügyeletes szolgálatot.

— A példa ragadós. A  cinkotai 
Margit telepen rablógyilkos merény
letet köveitek el Gotthardt Sándor 
ezredorvos különváltan élő ftlesége 
ellen. A vizsgálat megállapította, 
hogy a rablógyilkos merénylet egyik 
tettese Hirsch Istvánná, akinek férje 
a kommün alatt elkövetett többrend
beli gyilkosság miatt ezidőszerint a 
sátoraljaújhelyi kir. törvényszék fog
házában van előzetes letartóztatás
ban.

— Görlök sorozása. Kardoss Gé
za színigazgató felkéri azokat a fia
tal hölgyeket, akik a színi pályára 
hajlandóságot éreznek, hogy alkal
maztatás céljából az igazgatói iro
dában délelőtt 1 1 -  12 óra között 
jelentkezzenek.

üz olvasó írja:
„razzia a kirándulok között ez a 
legújabb sátoraljaújhelyi specialitás0
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Öt évi fegyház
hitvesgyilkosságért

A kaptártanyai családi d rám a a b író ság  előtt

A sátoralj?újhelyi kir. törvényszék | 
szílneti büntető tanácsa pénteken 
délelőtt tárgyalta a házastárson el
követett szándékos emberölés bűn
tettével vádolt Kutas István köröm- 
tanyai, 35 éves béres bűnügyét. A 
bűntető tárgyaláson Kaltenbach Re
zső kir. törvényszéki tanácselnök el
nökölt, szavazó birák voltak dr Sze- 
niczey Ödön kir. tv. tanácselnök és 
dr Ilykovics Endre kir. törvényszéki 
birák.

A vádat dr Gottesmann Miklós 
kir. ügyész képviselte, a védelmet 
dr Garai Ármin ügyvéd látta.

A főtárgyaláson a tanuk vallomá
saiból megállapítást nyert, hogy az 
asszony, akit férje ez évi április hó 
19-én baltával a fején olyan súlyo
san bántalmazott, hogy sérüléseibe 
május k-án a miskolci közkórházban 
belehalt, kikapós természetű volt, 
épen a kérdéses napon szándékozott 
a férjét elhagyni és szerelmesével a

kondással össze költözni. Elhanya- i 
góllá az urát, gyermekeit, nem fő
zött nekik, nem mosott reájuk. Ku
tas István a gyilkos férj ellenben ' 
gyermekeit szerető, dolgos szorgal
mas ember, aki úgy a munkaadójá- 
n : k. mint munkástársainak rokon- 
szcnvét birla és akiben csak azasszony 
magatartása váltotta ki a gyilkos cse
lekményt.

dr Gottesmann Miklós kir. ügyész 
a vádbeli cselekményben kérte 1 ű- 
nösnek kimondani K .tas Istvánt, míg 
dr Garai Ármin védő az erős felin
dulás megállapítását és a nagyon 
súlyos enyhítő körülmények figye- ; 
lembe vételét kérte.

A bíróság bűnösnek mondotta ki 
Kutas Istvánt házastárson erős fel
indulásban elkövetett szándékos em
berölés bűntettében és ezért 5 évi 
fegyházra és 10 évi hivatal vesz
tésre Ítélte.

Az ítélet jogerős.

Férőhely hiányában
közel 100 tanköteles gyer
mek maradt ki a polgári fiú

iskolából
A lehetetlen állapoton sürgősen és radikálisan  

segíteni kell

1933 júliusában egyik helybeli 
laptársunk szóvá tette, hogy a Kos
suth Lajos polgári fiú iskolában a 
lefolyt beiratások sozán 70 tanulót 
utasítottak vissza mert az iskolában 
a növendékek befogadására nem 
állt elég férőhely rendelkezésre.

Ugyanabban a lapközleményben 
arról is tétetik emlités, hogy az 
ügy a főispán figyelmét is magára 
vonta és igy remény van arra, 
hogy ez a súlyos kérdés megol
dásra kerül.

A súlyos kérdés tényleg meg
oldást is nyert, azonban csak pil
lanatnyilag, mert a Tárczy ház 
két szobájának bérlete minden 
egyebet jelenthetett csak azt nem, 
hogy a kullurbotrány egyszersmin- 
denkorra elimináltatott.

Elmúlt egy esztendő. A polgári 
fiúiskolában megint voltak beira
tások és ismét 80 tanuló nem 
nyert felvételt.

Megáll az ember esze, hogy 
akkor midőn más városban a nép
művelés ügye mindennél szentebb, 
itt a végeken nem lehet a tanulni 
akarók szomját kielégiteni, mert 
nincs hely,

Ankétezünk. gyülésezünk, tanács

kozunk miként lehetne az ifjúsá
got a kevés jóval kecsegtető tudó- j 
mányos pályákról más foglalkozási 

i ágak felé terelni és amikor szülő- | 
ben, gyermekben meg van a haj
landóság a gimnázium helyett a 
polgári isko'át frekventálni, bevág- | 
ják az orruk előtt a kaput, nincs 

, hely.
Idát ezen a lehetetlen állapoton | 

sürgősen és radikálisan segíteni kell.
Ne elégedjenek meg az érde- 

: keltek azzal, hogy a polgármester- : 
nél, főispánnál a Görgey István 
vezérlete alatt tisztelgő küldöttség
nek kilátásba helyeztetett az or
voslás nesze semmi fogd meg jól- 
ja. Ezt a kérdést ma már nem 
lehet szoba bérletekkel elintézni, 
ide 30—40000 pengő államsegély 
kell, hogy Sátoraljaújhely város a 
kinek a polgári fiú iskola helyisé
geiről gondoskodni kell, megvásá- 

! rolhassa, vagy megépíthesse az 
állandó épületet.

i Meg les a revízió, felszabadul 
a Bodrogköz és nem lesz iskolánk 
ahol a magyar gyermek palántákat 
a magyar életre nevelhessük.

Vájjon ki fogja vállalni ezért a 
• nemzet előtt a felelősséget ?

Helyszíni szemle
o zsolyomkai holólbónyában

Stassik Béla ipari főfelügyelő Írásban terjeszti elő 
szakvéleményét

A felsözsolyomkai kőbányában, 
ahol egy bezuhant sziklatömb az 
elmúlt hét csütörtökjén halálra 
zúzta Orehovszky Gyula bánya 
munkást, az ügyészség helyszíni 
szemlét rendelt el annak megala
pítása céljából, vájjon nem-e tér- 1 
hel valakit gondatlanság a tragikus 
szerencsétlenségben,

A helyszíni szemlén, mely szom
baton ment végbe, részt vett Stassik 
Béla kerületi ipari főfelügyelő Mis
kolc, mint törvényszéki szakértő, 
dr Gottesmann Miklós kir. ügyész,

Gruber Károly városi műszaki ta
nácsos. dr Lakatos Dániel a sá
toraljaújhelyi kir. törvényszék vizs- 
gálóbirája és a szerencsétlenül járt 
Orehovszky Gyula munkástátsai 
Kozma János és Kuzma András.

Az ipati főfelügyelő az egész 
szerencsétlenséget rekonstruálta és 
arról fénykép felvételeket is ké
szítettek,

Szakvéleményt az iparfelügyelö 
a helyszínen nem adott, azt né
hány napon belül írásban fogja a 
bírósághoz beterjeszteni.

Bíróság el<
a bodrogz

A nemmindennapi érdekesség 
tűzött tárgyalást a sáros

Jelentette a Felsőmagyarországi 
Hirlap, hogy Bodrogha'ász község 
határában a bodrogzsadányi bekö
tő üt földmunkálatainak során egy 
arany ékszerekkel teli edényt ta
láltak a munkások és hogy az ér
tékeket potom pénzért elkótyave- 
télték,

Ebből az ügyből folyóan hiva
talból eljárást indult úgy a megta
lálók, mint orgazdaság miatt az ér
tékekből vásárló sárospataki éksze
részek ellen. Az érdekes ügyben 
augusztus 30-ára van tárgyalás ki
tűzve a sárospataki járásbíróságon,

é kerül
sodónvi aranylelet
£Ü ügyben augusztus 30.-ára 
spataki kir. já rásb író ság

Ha a bíróság *ugy találja, hogy a 
megtalálók és a földtulajdonos bű
nösök a jogtalan eltulajdonítás 
vétségében akkor az egész arany
lelet a kincstárt illeti meg. Ha 
azonban bűnösségük nem nyer meg
állapítást úgy a leletben természet
ben egyenlő résszel osztozik a 
kincstár, földtulajdonos és a meg
találó, feltéve hogy az aranylelet 
nem muzeális értékű, mert ebben 
az esetben Kiss Tóih András 
megtalálónak és Szabó Mihály 
földtulajdonosnak csak készpénz 
igényük van.

$1 tofiaji görfi 
ffün

A főpincért és a pincérleánj 
fogházra ité

Megirluk annak idején, hogy a 
csobaji gazdaságban Farkas István 
ispán öngyilkosságot követett el és 
ezt az öngyilkosságot hozzátartozói 
azzal hozták összefüggésbe, hogy a 
szerencsétlen gazdasági alkalmazot
tat a tokaji Arany Sas vendéglőben 
a nála levő hivatalos pénzekből ki
fosztották.

A görbe éjszaka résztvevői Kerner 
Teréz pincérleány és Weinberger 
Dezső főpincér ellen lopás bűntette 
miatt az ügyészség vádiratot adott be.

A kisváros éjjeli éleiére olyan jel
lemző büntető ügyben tegnap dél-

e éjszaüa 
tető epilógusa
rt egyenként 3 havi és 3 heti 
lte a bíróság

előtt tartott főtárgyalást Kalienbach 
Rezső kir. törv. tanácselnök és a 
vád!o;takat bűnösnek mondva ki lo
pás vétségében, őket egyenkint 3 
havi és 3 heti fogházra ilélle, amely 
bünlelést azonban a vizsgálati fog
sággal kitöltöttnek veit és elrendelte 
szabadlábrahelyezésilkel. Az ítélet 
rllen, amelyben a vádlottak megnyu
godtak, dr Goltesman Miklós ügyész 
felebbezést jelentett be.

A vádlottak védelmét dr Hell Jenő 
és dr Horovicz Ernő látták el, a 
sértettet dr Ecknian János ügyvéd 
képviselte.

oláh kálmán s zenekara muzsikál
U városi vigadó éttermeiben
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bodrogközi útja julius 28-ra 
halasztódott el

Néhány hét óta járja a hir, hogy 
Gömbös Gyula miniszterelnök ismét 
megtiszteli látogatásával Zemplén- 
megyét ezúttal a Bodrogközt.

A miniszterelnök jövetele e héten 
egész konkrét formát öltött, már úgy 
volt, hogy ma este városunkba ér
kezik, azonban az időközben elszen
vedni kényszerűit operáció miatt 
kénytelen volt útját elhalasztani.

Megbízható helyről most arról ér

tesülünk, hogy Gömbös Gyula ju'ius 
28-án este érkezik vármegyénkbe; 
a miniszterelnök a főispán vendége 
lesz, érkezésének estéjén tiszteletére 
szákebb körű vacsora a várme
gyeházán; másnap reggel kezdődik 
azután a bodrogközi körút, amely 
állítólag br Láng Boldizsár a kerü
let országgyűlési képviselőjének meg
rendült pozícióját lesz hivatva meg
erősíteni.

A belügyminiszter
felebbezés folytán 3000 pen
gőre szállította le a dr Chu- 
dovszky Móric részére meg

állapított jutalmat
Zemplénvármegye törvényhatósági 

bizottsága március 28-án megtartott 
közgyűlésében 5000 pengő julalmat 
szavazott meg a nyugalomba vonuló 
dr Chudovszky Móric Erzsébet köz
kórházi igazgatónak.

A törvényhatóság határozatát dr 
Grosz Dezső és társai megfeleb-

bezték.
A belügyminiszternek a felebbe- 

zésre vonatkozó határozata tegnap 
érkezett le a vármegyéhez.A minisz
ter helyt adott a felcbbezésben fog
laltaknak és a jutalom 5000 pengő 
megállapított összegét 3000 pengőre 
szállította le.

■i.bi

S Z ÍN H Á Z
Az elmúlt színházi hét eseményei 

között különös megemlítésre tarthat 
számot három előadás. Magdát ki
csapják. Ember a hid alatt és a 
Gésák.

Az elsőben Halassy Mariska ma
gasabb művészete volt az, amely a 
Kádár vígjátékot a tetszés és elis
merés középponljába ültette. Játéka 
kedvesen buggyanó frisseség, csupa 
pazar öllet és ha kell halálosan ko
moly mélység. De igazságtalan volna 
a toll, ha Jackó Cia, Nólhy, Apor, 
Bende, Bihari, Bányai teljesilményei- 
ről szintén ne a legnagyobb szere
tettel Írna.

indig Olló vígjátéknak elkeresztelt 
életképében „Ember a hid aiall* 
egész babérerdői kell széjjel osztani 
a szereplők között. Egy nagy cso-

korravalöt Thurőczynak, szerepének 
lelkünk mélyéig haló analíziséért, 
Bende Lászlónak amiért minden fáj
dalmas részletével elibénk tárta a 
kegyetlen véres életet, Jackó Ciának 
a természetességig leegyszerűsített fáj
dalmas mosolyokért és gátattört in
dulataiért, Kormosnak a csavargó 
alakjának karakterisztikus kijegecesi- 
téseért és Halassynak, Biharinak, 
Bányainak a sok erővel és megér
téssel megszólaltatott figurákért.

És végül a Gésák, amely Hajnal 
Margitnak, Nóthy Margitnak, Kor- 
mos és Biharinak hozott sok tapsol 
és egy láthatatlan szereplőnek vitéz 
Jakabffy Dezső főrendezőnek össze
sített elismerést azért a tökéletesség
ért, amely az előadásokat kivétel 
nélkül jellemzi.

— Baleset a kovácsműhelyben. A 
Tolcsvai Uradalmi Fakitermelő cég 
telepén levő kovácsműhelyben Mol
nár Miklós vámosujfalui lakos, aki 
mint kisegítő mnnkás volt ott alkal
mazásban, a kovlcsüllön a nagyka. 
lapácaot tartotta, amelyre a kovács

DZagy felűajtás soü
a Hétfői áüatvásáron

A z  á rak  változatlanok

A Sarlói napi országos vásár a 
Hegyaljai Hét miatt julius 16 ára 
hétfőre nyert elhalasztáit. A ha
lasztás nem volt hátrányára a vá
sár forgalmának, mert amint az 
alábbi számadatok bizonyítják az 
állatvásár valósággal békéi arányú.

Felhajtottak 600 szarvasmarhát, 
210 sertést, 60 lovat.

Eladatott 175 szarvasmarha, 85

sertés, I I ló.
Forgalmi árak a következők vol

tak: ökör párja 4 — 500 pengő; 
tehén darabja 150— 200 pengő ; 
ló 80— 160 pengő ; zsir sertés 
kilónként élősúlyban 65— 70 fil
lér, nyáj sertés 85— 90 fillér.

A  vevők a környékbeli uradal
makból és a szomszédos vármegyék 
jobb kereskedőiből kerültek ki.

X i ICholnokv Jenő
a  p á n y o k i á s a tá s o k r ó l  é s  a  
k irá ly k u ti jé g b a r la n g r ó l

ráütött, miközben a kalapácsról le
tört vasszilánk Molnár bal arcába 
pattant s az alsó álkapcsának ütő
erét megsértette, arcát pedig meg. 
égette. M Inárt az elsősegélynyújtás 
után a sátoraljaújhelyi közkórházba 
szállították. Állapota sulycrg.

Cholnoky Jenő egyetemi tanár a 
mint megírtuk volt, megtekintette a 
pányoki ásatásokat és a királykuti 
jégbarlangot.

A világhírű geológus a látottakról 
a következőkép nyilatkozott:

— Pányokon történelmi lelettel 
állunk szemben. Épen ezért nagyon 
sajnálom, hogy az eddigi ásatások 
nem egy archeológus, hanem csak 
ad hoc vezetés mellett történtek. A 
feltáráskor talált tárgyak közül a kő- 
vésől, kőkalapácsot, lyukaszlól a 
kőkorszak idejéből valónak, a szer
számokat, cserepeket bronzkorszak- 
belieknek, a régi pénzeket pedig 
100—300 éveseknek tartom. Kár, 
hogy még a kezdet kezdetén nem 
hivattak le egy geológust, akinek 
módja lett volna szakértelmével meg
állapítani, hol és hogyan feküdlek 
azok a tárgyak a földben. V lószi- 
nűnek tartom, hogy népvándoriás- 
korabeli építkezés az és vészes idők
ben a nép rejtekhelyéül szolgált és 
értékeik elrejtésére használták fel. 
De az sincs kizárva, hogy a telején 
nagyon régen kisebb vár volt s ezek 
a vár alatt rejtekhelyek voltak. A 
magam részéről a legnagyobb biza
lommal ajánlhatom a feltárási, ter
mészetesen most már csak archeo
lógus vezetése mellett, mert valószí
nű, hogy a nagyobb helyiségek és 
a régi leletek beljebb lesznek.

— A Király-kulnál Tólh Bálint 
ulbizlos állal felfedezett és feltárt 
jégüreget Isten csodájának tartom, 
Hasonló tüneményt csak Mandzsu-

i riában láttam egy rég elhagyott bá
nyaüregben. Vizsgálatom alapján 
megállapítottam, hogy ilyenkor jú
liusban az üregekben 20—80 cm. 
hosszű jégcsapok képződnek és azok 
állandóan fagyponton vannak, mert 
a beszűrődött csapadékvíz jégcsa
pokká fagy. Nem győztem eléggé 
csodálkozni a természet ezen való
ban ritka képződményén. Úgy lehet, 
hogy egy régi, elhagyott bánya tár- 
naüregét a téli viharok megtöltötték 
nagymennyiségű hóval, amelyre rá

esett a meredek hegyoldalon felelte 
ásott bányából a kikerült anyag és 
igy a nagymennyiségű hó és jég 
ezen földalatti részt állandóan fagy
pont alatt tartja. Bővebb magyará
zattal azonban csak a további fel
tárás szolgálhat. Véleményem sze
rint azt valóban sürgetni kell, mert 
egy mesterséges jégbarlangot lehet 
létesileni, annál is inkább, mivel a 
fagypont alatti hőmérsékletei bizto
sítva látom. Nagyon titka képződ
ménye az a természetnek, úgy hogy 
már csak az idegenforgalom növe
lése szempontjából is érdemes a 
feltárásra.

A U TÓ  i i  matirkerékpár P N E U M A TIK O K
a legjobb külföldi gyártmányokba! garanciával
A U T Ó A L  K Á T  R É S Z E K
ötizes, olasz, francia éi aaerikai autókhoz,
F E L S Z E R E L É S I  C I K K E K

lego lcsó b b an :  
N A G Y  J Ó Z S E F

Budapest, VI..Andrássy-ut 34.TelefBi:22l-97.

Nyomatott a Vajda-könyvnyomdában Sátoraljaújhelyben. Telefon 55.

— Bendénó Jakabbffy Rózsi ok i. 
tanctanárnő a napokban nyitotta meg 
a Városi Vigadó kerlhelyiségében 
lánctanfolyamát. Oktat egyéneket és 
csoportokat; úgy a tánciskolában, 
mint kívánságra a növendék lakásán. 
A kiváló tanárnőt olvasóink támo
gató figyelmébe ajánljuk, már azért 
is mert a tanfolyamon nemcsak a 
modern láncokban nyernek a növen
dékek kiképzést, hanem kiterjed az 
oktatás a mozgás művészet ágaza
taira is

SZÍNHÁZI HETI MŰSOR:
Vasárnap délután "Bob herceg” este 
„Tessék beszélni*; hétfő „sajtőnap" 
„Tűzmadár,; kedden és szerdán este 
„Egy csók és más semmi*; szerda 
délután „Iglói diákok*; Csütörtök 
„Kék Duna", délután „Gésák*; pén
tek „Szegény Mavrierl,; szombat és 
és vasárnap „Kék Duna*! szombat 
délután „Sárga liliom*; vasárnap 
délután „Csipetke*. ,

Felelői ezerkeiztő : Dr. WEISZ SÁNPOR 
A kledéiért felelői ! LANCZI ZOLTÁN.
Leptulejdoaoi: Lendeimaoe Mikié él télié.
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