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tárgyalt a vármegye parlamentje?
Emlékezés az elhunyt bizottsági tagokról. — Miniszteri leiratok. ~  Üdvözlik a kormányt. 
Megalakítják az adófelszólamlási bizottságokat. — Kisgazda sérelem. — A kartelek ellen. 

Társvármegyék átiratai. — Az Erzsébet közkórház konyhai építkezése.
Zemplénvármegye törvényha

tósági bizottsága leveldi dr. 
Kozma György főispán elnök
lete alatt a bizottsági tagok 
élénk részvétele mellett tegnap 
délelőtt 10 órai kezdettel ren
des közgyűlést tartott.

Elnöklő főispán napirend előtt 
kegyeletes szavakkal parentálta 
el a bizottság közelmúltban el
halt tagjait dr Varga Lajos to
kaji ügyvédet, Kvaszinger László 
olaszfiszkai uradalmi intézőt, 
dr Malártsik György Sátoralja
újhely város tiszti főügyészét 
és Éhlerih Gyula gyógyszerészt. 
Főispáni indítványra a törvény
hatóság az elhunytak emlékét 
jegyzőkönyvben örökíti meg 
és a gyászoló családokhoz rész
vétiratot intéz.

Ezután sor került a napi
rendre, amelynek e ső pontja
ként hódolattal vette tudomá
sul a törvényhatóság azt a bel
ügyminiszteri leiratot, amely a 
kormányzó köszönetét tartal
mazza a vármegye korábbi hó
doló előterjesztésére vonatko
zóan.

Fedák M iki ős bizottsági tag 
hosszabb beszédben megindo
kolt indítványára a törvéioha- 
tósflg üdvö li Gömbös Gyula 
miniszterelnököt es kormányát 
és bizalmáról biztosítja

A lemondott miniszterek bú
csúzó iraiai, érdemeik elisme
rése mellett tudomásul szolgál
nak. #

Következett az adófelszóiam- 
iási bizottságokba kerületenként 
5 rendes és 5 póttag válasz
tása.

Sátoraljaújhelyben a bizott
ság rendes tagjai lettek: dr Jár-

my Béla kir. közjegyző a tör
vényhatóság, dr Búza Béla az 
ügyvédi kar, Onczay László 
erdőtanácsos a mezőgazdasági 
kamara, Vilkovszky Kálmán a 
kereskedők és Poós József az 
iparosok részéről. Póttagok ; dr 
Chudovszky Móric, dr Adriányi 
Béla, dr Visegrády János, Klein 
Kálmán, Kubasevics Lajos.

Ennél a kérdésnél Waltherr 
József sárospataki bizottsági tag 
szólalt fel és nehezményezte, 
hogy a sárospataki adófelszó
lamlási bizottságban a kisgaz
dák nem nyertek képviseletet. 
A felszólalásra a főispán vála
szolt, még pedig, hogy a jelö
lés joga nem a vármegyét, ha
nem a mezőgazdasági kamarát 
illeti. A törvényhatóságot a je
lölések alapján a bizottságok 
összeállításánál csak az a tör
vényben előirt szempont vezeti, 
hogy az illető bizottsági tagnak 
ne legyen egy évi adóhátráléka.

Az alispáni évnegyedes je
lentéshez dr Jármy Béla és 
Kornitzer Lipót szólották.

Dr Jármy Béla az autóben
zin magas árát kifogásolta és 
ezzel kapcsolatban rámutatott 
arra a furcsa közgazdasági te
vékenységre, amelyet az ország
ban a kartelek fejtenek ki. Sá
toraljaújhelyen amig a kartel 
diktálta az árakat és amig nem 
lé1: sült egy kartelen kiviili ben- 
.mkut, a benzin ára 1Ö fillérrel 
magasabb volt mint ma. Ezt 
az ár o csóbhodást most veszély 
fenyegeti m r a belligyminisz- 
ieiiuzÁ, te ebbezés folytán, lüz- 
rend szeli okodból nem enge- 
delyezie a kartelen kívüli ben
zinkút üzemben tartását. Kéri

a főispánt és az alispánt, esz
közöljék ki a belügyminiszté
riumban az elintézés felülvizs
gálását és a kartelen kívüli ben
zinkút engedélyezését. A felszó
lalásra a főispán válaszolt,mond
ván, hogy mindent el fognak 
követni, hogy az ügy felülvizs
gáltassák.

Kornitzer Lipót a hitelkartel 
ulkapásait t^tte szóvá. A pénz

intézetek nem szolgálják a köz
érdeke*. A hitelélet ma pusztító 
és nem építő munkát végez. 
Bizottság alakítását véleményezi, 
mely ezt a nagyon fontos kér
dést állandóan napirenden tartsa 
és igyekezzék megtalálni azokat j 
a módusokat, amelyek a pénzin
tézetek heverő tőkéjét a gazda
sági élet vérkeringésébe beöm- 
leszszék. Meg kell indítani a ! 

i hitel élet alkotó folyamatát.
Bernáih Aladár alispán sze- 

| rint a hitelélet pangása nem

helyi de országos jelenség. Épen 
ezért semmi eredményre nem 
vezetne egy helyi bizottság ala
kítása.

leveldi dr Kozma György fő
ispán :

— A problémával, amelynek 
nehézségeit a kereskedők és ipa- 
rosok szenvedik, a szakminisz
tériumokban foglalkoznak. Nem 
tévesztik szem elől egy percig 
sem az azzal járó fontos érde
keket és remélhető, hogy a tár
gyalásoknak eredménye is lesz.

Társvármegyék átirata felett 
részben napirendre tért a tör
vényhatósági bizottság, részben 
magáévá tette azokat.

A póttárgysorozaton egyetlen 
ügy szerepelt. Az Erzsébet köz
kórház főző és mosókonyha épít
kezése, amelyet a kisgyűlés ja
vaslatának megfelelően részle
tesebb előkészítés céljából a 
napirendről levettek.

H egyaljai c s e r k é s z n a p

készül
Ma délután á llap ítják  meg a sá to ra ljaú jhe ly i 

jam boree napját

A vármegyei cserkészalaku- 
! latok tisztjei Vörös István vár- 
i megyei főtitkár elnökle’e alatt 

ma délután értekezletet *tanak 
| a városi felsőkereskedelmi is- 
j kólában.

Az értekezlet folyó ügyeket 
tárgyal és a vámosunkban meg
tartandó "Hegyaljai cserkész
nap” előkészítő munkálataival 
foglalkozik.

Derék cserkészeink ugyanis 
úgy tervezik, hogy a mii érte
kezleten megállapítandó napon

a vármegye minden községé
nek és városának cserkészei 
Sátoraljaújhelyben összegyüle
keznek, valóságos kis jambo- 
reet rendeznek, hogy azon be
mutassák a nagyközönségnek 
a cserkészetet, szokásaikat szer
vezeteiket és még jobban meg
erősítsék a közönségben azt a 
tudatot, hogy a cserkészet a 
legnemesebb célokat szolgálja.

Sátoraljaújhely város közön
sége bizonyára szeretettel várja 
cserkészvendégeit.
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HÍ REK
K özlem ények ei e lő f iz e té s  d i

ja k  „FeU óm agyaror»zági H írlap" 
porta  fiók 67 S átora ljau jbe ly , il
le tve a N em zeti H ite lin tézet fiókja 
30.231 »z p o sta ta k arék p é n z tá r! 
szám lája cím re küldendők.

— Első szentmise. Béres Béla a 
budapesti papnevelő intézet végzett 
növendéke vasárnap délelőtt 10 éra
kor mutatta be első szentmiséjét a 
helybeli róm. katli. templomban. 
Kézvezelője volt Payer Ferenc püs
pöki helynök apostoli prolonotarius. 
Szónoka dr Kovács Sándor az Aclió 
Katholika országos titkára Budapest.

— Árvaszóki-ülnök választás. A 
vármegye törvényhatósági bizottsá
gának péntek délelőtti ülése Bálint 
Bertalan járási szolgabirót egyhangú
lag árvaszéki ülnökké választotta.

— Rendőrségi áthelyezés, vitéz er. 
dőbényei Lábas Lajos államrendőr
ségi detektív Gyuláról Sátoraljaúj
helyre, Karcagi Tibor helybeli állam- 
rendőrségi detektív gyakornok Nagy
kőrösre helyeztetett ál.

KERESEK
NOV. 1 RE 4 SZOBA.
fü r d ő szo b á s  f o l d -
SZINTI L A K Á S T  

AJÁNLATOKAT ÁLLAM- 
HIVATALNOKNAK A KI

ADÓHIV ATALB A

— Közegészségügyi kinevezés. A 
belügyminiszter, Ztmplénvármegye 
területének rendszeres közegészség 
ügyi felügyeletével Kovách György 
dr, m. kir. közegészségügyi felügye
lőt bizta nte..

— Nyugdíjazás. Zemplénvármegye 
törvényhatóságának kisgyülése Rácz 
Jenő sárospataki főjegyzőt, saját ké
relmére, március 31. érvénnyel nyug
díjazta.

— A törvényhatósági bizottság' uj 
tagjai. A vármegye alispánja Kallrs 
János rk. plébánost Hernádnémeti, 
Rácz Jenő nyug. községi főjegyzőt 
Sárospatak és Kornilzer Lipőt szesz
nagykereskedő póttagokat, a törvény
hatósági bizottság rendes tagjainak 
sorába behívta.

— Missziós kurzusok. A Szociális 
Misszió helybeli szervezete a tk. 
hivők nagy érdeklődése mellett szom
baton, vasárnap és hétfőn felette 
nívós kurzust rendezett. Előadók 
voltak : Boer Judith központi kikül
dött missziós nővér, dr br Vécsey 
Aurél c. apát és dr Neuhauser Fri
gyes gimnáziumi igazgató.

— Enyhül az influenza járvány. A 
megbetegedések száma napról napra 
csökken, azonban — mint ilyenkor, 
a járványok megszűnésének idején 
az orvosi statisztikák is mulatják — 
több a súlyosabb eset.

Kisgyülés előtt
a sárospataki községi 
tisztu jitós

Nincs döntés a felebbezést Illetően, mert az ügyet ala
posabb jogi előkészítés céljából a napirendről levették

A közelmúltban megejtett sá
rospataki tisztujitás ellen, amint 
azt egyik előző számunkban 
megírtuk többen fe'ebbezést 
adtak be.

A lelebbezök panaszolják, 
hogy a választás nem az érvé
nyes községi választói, hanem 
a képviselöválasztói névjegyzék 
alapján történt, hogy a bizalmi 
férfiakat a főszolgabíró nevezte 
ki, hogy a szavazó helyiség
ben tömegesen tartózkodtak a 
Csajka párt emberei és ugyan
csak hogy a Csajka párt ita
tott és végül, hogy a választás 
napjání zord idő a Sárospatak 
községtől távol-levőket a sza
vazástól visszatartotta.

A panaszos beadványra a 
járási főszolgabíró is megtette 
jelentését, mely szerint a vá
lasztási helyiségben csak arra

! jogosultak tartózkodtak, itatás 
mia't a bíróságnál senki el'en 
feljelentést nem tet ek, a válasz
tás a községi választók névjegy
zéke alapján történt, a bizalmi 
férfiakat azért jelölte ki, mert 
ebbel! felhívásának eleget nem 
fettek és igaz, hogy rossz idő 
volt, de ezt csak 173 választó 
nehézményezte akinek számát 
ifj Csajka Endre szavazataiból 
ha le is számítják, akkor is 
többséget nyert vitéz Csajka 
Endre.

A törvén; hatósági bizottság 
kisgyülése csütörtök délelőtti 
ülésében foglalkozok a feleb- 
bezéssel és leveldi dr Kozma 
György elnöklő főispán indít 
ványara egyhangúlag úgy ha 
tározott, hogy az ügyet alapo
sabb jogi előkészítés céljából a 
napirendről leveszi.

A n t i k  v i t r i n  I
régi poharak és porcellánok I 
m a g á n k é z b ő l e la d ó k  j

M eghalt
a helybeli h irlap irók  n e s z to r a

Jurcsó Ágoston

Sátoraljaújhely város társa
dalmának és benne a hírlap
íróknak nagy gyászuk van. 
Guszti bácsi halt meg. Jurcsó 
Ágoston, aki a kilencvenes 
éveknek elején mint tollnok lé
pett a város, azaz akkor még 
nagyközség szolgálatába és aki 
ebben a minőségben dolgozott 
1899 elejéig, a rendezett tanacs 
megalakulásáig, majd utóbb 
rendörbiztosa, később pedig 
rendöralkapitánya volt a vá
rosnak.

Kivételes szorgalmú, párat
lan munkabíró tisztviselő; — a- 
hova élethivatása állította, an
nak mint egész ember kifogás
talanul megfelelt.

Hivatali teendőin kívül a 
társadalmi életben is tevékeny 
részt vett. A milleniumi évek
ben Zempléni Hírlap címmel 
lapot szerkesztett. A helyi hir- 
lapírásnak valósággal szerel
mese volt. Mikor már jól meg
érdemelt nyugalomba vonult, 
azután is lelkiismeretes gonddal 
teljesítette a riporteri szolgálatot

i a Felsömagyarországi Hírlap 
l nál és a többi lapoknál is.

Hogy ezt tovább nem foly 
talhatta, abban hanyatló egész
sége gátolta.

Meg kell emlékeznünk arról 
is, hogy terhes hivatali teendői 
mellett a régi virágzó önkéntes 

j  tűzoltó egyesületnek több éven 
át titkára és a volt városi ka
szinónak és sok dijat nyert régi 
dalárdának választmányi tagja 
volt.

Csendes, szerény, nyugodt, 
jólelkü tisztviselő és gondos 
családapa volt. Temetése hétfőn 
délután ment végbe nagy rész
véttel. Ravatalához koszorút 
tett a sok között a város elöl
járósága, az államrendörség, 
volt hivatali elöljárója, stb. A 
város által adott díszsírhelyre 
temették. Sok sorscsapástól súj
tott özvegye és fiai gyászolják.

De gyászolják el nem jnuló  
emlékezéssel a sajtó mumcásai 
is, akik a megboldogultban 
lelkes segítőtársukat, atyai ba- 

! rátjukat vesztették el.

—  Halálozás. Jurcsó Ágoston , 
megyei városnak hosszú időn át volt 
rendöralkapitánya, rövid szenvedés 
u'án 67 éves korában elhalt. Hatal
mas részvét mellett hétfőn délután 
helyezték örök pihenőre. A megbol. 
dogult.közéieli tevékmységének mél
tatását külön cikkben lalálja az olvasó.

— „Európai Kurír" dr Lázár An
dor politikai, társadalmi és művé
szeti szemléjének márciusi száma'töb. 
bek közölt vitéz leveldi Kozma Mik. 
lós belügyminiszter, dr Kenéz Béla, 
dr Zsilvay Tibor, dr Dési Géza’ 
Lőcherer Béla cikkeit közli. A Ma’ i 
gyár Képzőművészek Egyesületének 
jubiláns tárlatán kiállított képekről
és szobrokról készült művészi illusz
trációkkal ékesíted nagyszerű folyó
irat egy sátoraljaújhelyi hölgyei is 
Írónővé avatt, még pedig Friedmann 
llus személyében, aki Márai Sándor 
irodalmi munkásságáról irt francia 
nyelvű cikkel. A magyar, francia és 
angol nyelven megjelenő szemle 
kiadóhivatala Budapest, VII. Erzsé
bet Körút 44., lapunkra hivatkozás
sal tgy Ízben szívesen küld mutat
ványszámot, Előfizetési díj egy évre 
50 pengő.

Eladók
használt házi bú
torok és háztartási 
felszerelések.

Cím a kiadóhivatalban.

— Közművelődési elöadas a Nem
zeti Kaszinóban. A Nemzed Kaszinó 
április hó 2-án d.u. 6 órai kezdettel 
nagytermében közművelődési előadást 
tart. Előadó Pelrasovszky Leó, aki 
az európai államok nemzetiségi kér
déseiről és viszonyairól fog szólni, 
Klacskó Béla sárospataki képzőbeli 
énekesei adnak elő magánszólam- 
ban és férfi négyesszőlamban nép
dalokat és Kovács-dr Oláh Istvánná 
és Klacskó-Petőfi ddókat.

— Hol lesz vásár? Április I : Er
dőtelek (Heves), Forró, Hajdúbö
szörmény, Mezőkeresztes, Miskolc, 
Nádudvar (Hajdú), Sajővárkony (Bor
sod), Tokaj; Április 2 : Balkány 
(Szabolcs), Szikszó, Vásáiosnamény; 
Április 3 : Gacsály (Szatmár). Április 
4 : Tállya ; Április 5 : Eger, Gyöngyös.

— A Színházi Élet uj száma Hat
vány Lili, Móricz Zsigmond, Kiss 
József fia, Bús Fekete László, Hu- 
nyady Sándor, Frank Heller, Szomory 
Dezső, Hevesi Sándor, Márkus Lász
ló, Kálmán Jenő cikkeit közli. Da- 
rabmelléklel a Vígszínház müsorda- 
rabja : A három sárkány. Egy szám 
ára 60 fillér. Előfizetési ár 1/4 évre 
belföldön P 6 50. «

— Sport. A tavaszi bajnoki évad 
a Sacot illetően kedvezően indult. 
Annak dacára, hogy a csapat kellő 
tréninggel nem rendelkezik, mégis 
sikerült legyőzni a bajnokság negye
dik helyén álló perecesieket.



12 szám 3 old*'

Április 16-án Bírái elé áii az fkasszafuróü jártait 
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Urbán Istvánt gyilkosság bűntettével vádolja 
az ügyészség

O laszliszka község lakossá
g i t  az e lm ú lt esztendő Kisasz- 
szony napján borzasztó kegyet
lenséggel végreha jto tt h itves
gyilkosság ta rto tta  példátlan iz 
galomban.

U rbán  Is tván  46 éves gaz
dá lkodó, hat késszurással m eg
ölte hitvesét, 9 gyerm ekének 
anyját,

A  szerencsétlen asszonyt m el
lén és az o lda lán  érték a ha
lálos döfések, amelyeket az eszét 
vesztett férj egy 20 cm. hosszú

disznóölö késsel követett el.
A  bűncselekm ény évekre 

visszavezethető családi háború 
ság következm énye és am int a 
v izsgá'at egyes adatai m utatják 
a férj tettét előre m egfontoltan 
követte el.

A  búnúgye t áp rilis  16-án 
tá rgya lja  a sá to ra ljaú jhe ly i k ir. 
tö rvényszék K ö rö ské ny i bün 
tető tanácsa.

A  vád gyilkosság büntette. 
A  védelmet d r Rácz M ik ló s  
látja el.

P o rte n g e r
Tolcsván

Az Ismeretlen tetteseknek nem sikerült a betörés

Vasárnap éjjel ismeretlen tettesek 
kasszafurásl kíséreltek meg a Sá
rospataki Takarékpénztár pénzinté
zeti helyiségében.

A tettes vagy tettesek álkulcscsal 
hatoltak be a bank helyiségébe ahol 
a nagy páncélszekrényt vették mun
kába. A kassza páncélja azonban 
ellenállott a fúrónak és a tettesek
nek csak az úgynevezett „stecher"

zárat sikerült megrongálni, az érté
kekhez nem jutottak. Hogy azonban 
üres kézzel el ne menjenek elvitték 
Boronyák János altiszt kerékpárját.

A csendöri nyomozás már eddig 
is megállapította, hogy a k í  tú
rást nem hivatásos betörök követték 
el és hogy Szerencs felé 
lek. A lopott kerékpárt ugyanis Sze- 

, rencsen megtalálták.

a v ig a d ó  é tte r m e ib e n
a rádióból országosan ismert 
brassói kozák gábor 

szalon, jazz és cigány zenekara

Gyilkosság
a fa lu s i lakodalom ban

br. Waldbott Kelemen felszólalása a kisgyülésben A szurkáló legényt 3 évi fegyházra ítélte a törvényszék 
büntető tanácsaZemplénvármegye törvényhaló

sági bizottságának kisgyülése leveldi 
dr Koz ma György főispán elnök
lésével csütörtökön délelőtt meg 
tartott ülése útfenntartással és útépí
téssel is foglalkozott.

Ezeknek során br Waldbott 
Kele mén bizottsági tag aTolcsva 
községen áthaladó út bitumenes 
úttá való átépítését javasolta, te
kintve, hogy a szakasz jelenlegi 
állapotában a közegészségei veszé
lyezteti; olyan nagy a por ugyanis, 
hogy a lakások nem szellőztethetök, 
az élelmiszerek és az üzletek min
den áruja egészségre káros portól 
szennyezett.

A felszólalásra Bernátb Aladár

alispán reflektált, mondván, hogy 
a vármegye a kérdéssel már ré
gebben foglalkozik és hogy a jövő 
esztendőben az út hengerelésére és 
a padkáknak kővel való kirakására 
is rá kerül a sor. Az állam építé
szeti hivatal főnöke az alispáni tá
jékoztatást még azzal toldotta meg, 
hogy utépitési munkálatokat vizle- 
vezetések rendezésének kell meg
előzni, ennek pedig a község ed
dig még felszólitásra sem tett 
elegei.

br. Waldbott Kelemen az al
ispáni közlést tudomásul vette, kér
ve, hogy az út lehető portalanitása 
továbbra is gondoskodás tárgyát
képezze.

Sóstófalva községben Mészáros 
Barna gazdálkodó lakodalmán Kál- 
na Lajos 27 éves pályamunkás 
reprodukálhatatlan tréfás szóval il
lette ifj. Szentiványi Béla 25 éves 
földművest.

A fiatal legény aki már koráb
ban erősen a pohár fenekére né
zett, Györkey Károly barátja se
gédletével kihivta a pályamunkást 
a lakodalmas sátorból és amint az 
udvarra kiértek, se szó se beszéd, 
a kabátja belső zsebéből előrántott 
disznó ölő késsel úgy szúrta mell
be Kálna Lajo«t, hogy a döfés, a

szivet átjárva .rceken belül halált 
okozott.

A sátora.,jujhelyi kir. törvény
szék büntető tanácsa Kaltenbach 
Rezső elnöklete alatt kedden tár
gyalta a bűnügyet és Ítéletében ifj. 
Szentiványi Bélát, mint tettest szán
dékos emberölés bűntettéért 3 évi 
fegyházra. Györkey Károly ped«g 
mint bűnsegédet I évi börtönre 
Ítélte. A  büntetésbe az elszenve
dett mintegy fél évi vizsgálati fogság 
beszámít.

Az Ítélet ellen ügy a vád mint 
a védelem felebbezésl jelentett be.

Április 8:
R á k ó c z i  e m lé k ü n n e p

31iár a tavasszal
német vendégeli érüezneü

A vármegye rendkívüli közgyűlésben hódol a fejedelem 
emléke előtt

Sátoraljaújhely város is megmozdul a vendéglátás 
érdekében

Április 8-án 200 éve lesz an
nak, hogy II. Rákóczi Ferenc fe
jedelem Rodostóban elhunyt. A  
magyar kormány a nemzet soha el 
nem múló háláját és tiszteletét 
szándékszik leróni a nagy fejedelem 
történeti alakja iránt, amikor halá
lának 200 éves évfordulójáról ün
nepélyes istentisztelet keretében 
óhajt megemlékezni. A z egyházi 
széttartás április 8-án, hétlön dél
előtt 10 órakor lesz a Szent István 
bazilikában. A z ünnepi istentiszte
letet Serédi Jusztinián dr, Magyar- 
ország bíboros hercegprímása fogja 
pontifikálni. Ugyanebben az időben 
Budapesten a többi felekezetek 
templomában is ünnepi istentiszte

letet tartanak.
Tekintettel az emlékünnepély 

nagy nemzeti és országos jelentő
ségére, a kormány elrendelte, hogy 
az ország területén az összes fele
kezetek az évforduló napján ünnepi 
istentiszteletet tartsanak és az or
szág valamennyi iskolájában a la- 
nu'óifjuság előtt a nagy fejedelem 
életéről és dicső küzdelmeiről ün
nepélyes keretek között megemlé
kezés történjék.

Zemplénvármegye törvényható
sága a fejedelem halálinak évfor
dulóján rendkívüli közgyűlésben 
áldoz nagy szülöttje előtt. Az ün
nepi beszédet Petsár Gyula monoki 
plébános, bizottsági tag mondja,

A külföldről Magyarország (elé 
irányuló idegenforgalmi propaganda 
során igen eredményes munkát fejt 
ki a müncheni magyar idegenfor
galmi iroda, mely egész Bajoror
szágra kiterjedően buzdít országunk 
meglátogatására.

Az iroda rendezésében amint 
azt az Idegenforgalmi Tanács közli 
ebben az esztendőben a következő 
nagyobb ulascsopottok érkeznek :

Április 8 — I6 ig  nagy húsvéti 
társas utazás 600-800 résztvevővel 
Münchenből Budapestre és a v i
dékre.

Junius 7— 15-ig a pünkösdi ün
nepekre a bajor rádió újságok tár
sasutazása, közel 1000 résztvevővel,

A  rádióujságok szerkesztői az itt 
látottakról és tapasztaltakról a ba
jor rádióban előadást fognak tar
tani.

Julius 3 — 10-ig. Stuttgart, Heidl- 
berg, Karlsiuhe és Mannheim vá
rosokból, az ottani nagy lapok ren
dezésében mintegy 7— 800 ven
dégünk étkezik, akik nyolc napig 
maradnak az országban.

Tekintettel arta, hogy a német 
vendégek utazási tervezetében a 
vidék meglátogatása is szerepel, dr 
Orbán Kálmán polgármester érint
kezést keres az utazások rendező
ségével, hogy i  németek program
jába Sátoraljaújhely is bekapcsol- 
tassék.
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Angyalgyár
Alsózemplénben

dr Engel Ilona ujabbí kilenc bűnügyével foglalkozott 
pénteken a törvényszék

Dr Engel Ilona szerencsi orvosnő 
ma ismét a törvényszék büntető ta
nácsa előtt állott. A vád a régi; mag
zatelhajtás büntette, amelyet azonban 
ezúttal nem egy vagy keltő, hanem 
kilenc esetben követelt el.

Vádlott társai mádi, golopi, le- 
gyesbényei, szerencsi, prügyi, (akta- 
harkányi asszonyok és leányok. Úgy 
látszik az egész járást megfertőzte 
az angyalcsinálás betegsége, amely

a tuberkulózisnál jobban pusziit a 
falvak lakossága között.Súlyos prob
léma. Kell, hogy nemcsak a büntető 
hatóságokat, hanem a tanítói és 
lelkészi kart is foglalkoztassa és 
ezek igyekezzenek a gyilkos kornak 
gátat vetni.

Egyébként ítéletre nem került a 
sor; ügyészi indítványra a bíróság 
bizonyítás kiegészítést rendelt el és 
a tárgyalást április 10-re halasztóba

Hegyalja sorsáról
dönt holnap a tokaji kerület

A borgazdaságnak vitális érdeke, hogy Lázár Miklós 
képviselje a parlamentben

Néhány éra még és felvirrad a 
nap, amikor a magyar polgár, gaz
dag éa szegény, úr éa paraszt, sa
ját sorsáról dönt*

Minden voks, minden igen, egy 
láncszem azon a végtelen láncon, 
ami sorsunk, életünk és boldogu
lásunk.

Most dönt saját torsáról a Hegy
alja it. Ha minden hegyaljai sza
vazó saját jól felfogolt érdekére 
gondol ! akkor csak egy a szava
zat. A  Tokajhegyalja boldogulásá
nak útját jó néhány éve Lázat 
Miklós inditotla meg és ezen az 
utón indult el ismét sok évi tét- 
pedét után a V i h t u n  l o k ű J 6 ) l S í S ,  

a borok királya, hogy ismét kirá
lyok bora legyen, hogy kenyeret 
adjon, hogy arannyá váljon, hogy 
hirdesse a magyar feltámadást ott 
is, a hol a bilincseket rakták rá.

A holnapi napon elhallgat a 
kortes beszéd, az Ígéret, a hitege
tés, a szónoki rabulisztika minden 
mesterfogása.

M o s t  a  le lk i i s m e r e t id  tessék  
m e g b ir k ó z n i I

Es ezen a tavaszi vasárnapon a 
Hegyalja népe ne felejtse el, hogy 
egy izzig-vérig magyar falujában 
olyan ember született, aki nemcsak 
apostola, de munkása és alázatos 
szolgája volt a magyar feltámadás
nak. A Hegyalja népe gondoljon 
srra, hogy volt egy ember aki jó 
néhány sírkövet mondhat magának 
Zemplén földjén, tehát nem ide
gen Egy ember aki érle dolgozott 
jó néhány keserves éve. Oköllel 
dolgozott, igy verekedte ki m nd- 
• zt, ami derűt, jólakot ságot, szép 
napot és nyugodalmas éjszakát je
lentett a Hegyalja lankáin. A ron
gyos gyereket felöltöztette, a sze
gény embernek iparkodott munkát 
szerezni —  és amit a végtelen 
parány ember meglehet: megtette. 
Testvére voll a Hegyalj népe;

több mint a testvére : ura, paran
csolja, célja és reménye.

Nem kért ezért semmit és most 
sem kér. A hála frázis, komolyta 
lan színpadi szó. Nem önmagáért 
kér ; a Hegyaljáért, a városokért 
és falukért, a szolokért, amelyek 
most zöldéinek, a borért, ami most 
kezd forrni, mert nagy idők eljö
vetelét érzi.

A szavazás : leszámolás önma
gunkkal. A lelkiismeret nagy űr ; 
több minden kortes beszédnél, 
plakátnál, reform hangoztatásnál és 
Ígérgetésnél.

Döntsön tehát a Hegyalja népe 
önmagáról í

Ha e re  gondolva megy szavaz
ni, akkor nem kétséges, hogy 
Lázár Miklósra adja a szav.- 
zatát.

Megalkuvás nélkül, bátran arra 
gondolva, hogy családja, gyermeke, 
gondja, bánata van —  és ahogy 
Lázár Mik1 ós emberi erővel segí
tett eddig is, meggyőződéssel sza
vazzon és higyjen abban, begy a 
jövőben még fokozottabban fog 
igyekezni segiteni.

Döntsön saját sorsáról a Hegy
alja népe ! (la)

Áldott emlékű férjem elhunyta al
kalmából mindazoknak, akik fajdal 
mamat kegyeletük jelével és rész
vétükkel egyhiteni igyekeztek, ez
úton is hálás köszönetét mondok, 

özv. JURCSÓ ÁGOST ONNE

A bajnokság állása:
1. SBTC 12 35: 4 22
2. D VTK 11 24 :19 14
3. SSE II 17: 12 12
4. PTK. II 34 :23 II
5. PBtiSE 10 24: 12 11
6. MVSC 12 19: 25 10
7. BTK 11 24:26 9
8. SAC 10 13: 10 9
9. GyAK II 10:31 6
0. H AC 11 14:44 6

Képviselőválasztás
Zemplénvármegyéően

Két kerületben egyhangúlag jutott mandátumhoz 
a hivatalos jelölt

Az ország összes nyílt szavazásos 
kerületeiben holnap reggel kezdődik 
a képviselőválasztás.

A vármegye öt kerületében csak 
három helyen járul a választópolgár 
az urna elé, mert két helyen — Sá
toraljaújhely, Bodrogköz — egyhan
gúlag jut mandátumhoz a hivatalos 
jelölt.

Sátoraljaújhelyen Baross Gábor 
egységespárti hivatalos jelölt 7400 
ajánlásából 5400, Fayer Sándor pár- 
tonhivüli ellenzéki jelölt 1100 ajánlá
sából 673 pótlás ulán csak 826 aján
lást érvényesített a választási biztos, 
úgy hogy Fayer 36 ajánlás hiányában 
nem indulhatott. Fayer Sándor nem 
f< jthetett ki teljes agilílást, mert édes
anyjának mintegy 10 nap előtti ha
lála, majd sajálmagának, ideutaztában 
való lábficamodása, távol tartotta a 
kerülettől. Az ajánlások száma igy 
nem fejezi ki hűen az erőviszonyokat. 
Tekintettel arra, hogy Fayer nem 
indulhatott, a választási elnök holnap 
Baross Gábort a kertilel egyhangúlag 
megválasztott képviselőjévé jelenti ki.

A király hí Imeci kerületben dr Lé- 
derer L “jo6 pArtonkivüli jelöltnek 60

ajánlása hiányzott, igy br Láng Bol
dizsár az eddigi képviselő a kerület 
egyhangúlag megválasztott képvise 
lője. Elfogadott ajánlások br Láng 
6234, Léderer 463,

Sárospatakon szavaznak. Szemben 
áll Rátz Kálmán hivatalos jelölt 
8687 és Szenliványi Lajos kisgazda, 
párti jelölt 1077 elfogadott ajánlás
sal.

Megyaszon nyílt a választás; Törs 
Tibor hivatalos jelöli (3947 ajánlás) 
harcol a kisgazdapárti eddigi képvi
selővel gr. Serényi Lászlóval (2622 
ajánlás).

Tokajhan Lázár Miklós megválasz
tását biztosra veszik annak dacára, 
hogy 2907 érvényes ajánlása van 
gr. Széchenyi György 4725 elfogadott 
ajánlásával szemben.Lázárnak ugyan
is mint a kerület volt képviselőjé
nek csak ötszáz ajánlásra van
szüksége.

— Gyászmise Károly királyért 
Április elsején, hétfőn reggel 8 óra
kor a rk. plébánia templomban Isten
ben boldogult IV. Károly apostoli ki
rály halálának évfordulója alka'má- 
ból ünnepélyes gyászmise.

A sátoraljaújhelyi kir járásbíróság 
mint telekkönyvi hatóság'öl. 

749/1935. tk. szám.

Árverési hirdetmény-kivonat.
Migyar Olasz Bmk rt. sá oralja- 

ujhelyi fiókja vt'grehajlatón.ik Mtzur 
József és neje Tomkó Anna végre
hajtást szenvedők ellen indított vég
rehajtási ügyében a Ikvi. hatóság a 
végrehajtási árverést 207. ar. P. tő
kekövetelés és jár. behajlása végett 
a sáloraljauihelyi kir. járásbíróság 
teiüetén levő S éphalom és Ruda- 
bányácska községekben fekvő és a

széplialoini 47 sz. tkvi. betétben
A .  f  I. sorsz. 34/1. hrsz. B. 8, 9,-sorsz. 
szerint Ma.ur József és neje Tomkó 
Anna nevén álló ingatlanra (házkén) 
400 P.

az ugyanazon tkvi. betétben A.f2. 
sorsz, 34/2. hrsz. B. 8.9. sorsz. sze
rint Mazur József és neje Tomkó 
Anna nevén áiló ingaflanra (kert) 
260 P.

a rudabányácskai 167. sz. Ikvi. 
betétben A. 1.2. sorsz. 1004. hr»z. 
ingatlanból B. 3. sorsz. szerint Ifj. 
Mazur József nevén álló illetőségre 
(az egész ingatlan 1/4-ed részt) a
C. 1. sorsz. . latt 38/1923 tk. sz. 
végzéssel özv. Mazur Józsefné sz. 
Szipka Mária jav ra bekebelezett 
özvegyi h 'Szonélvezeti joggal terhel
ten 272. P. 38. fillér.

a rudabanyacskai 288. sz. tkvi. 
betétben A. I. 1.-3. sorsz. 1044. 
1051. 1053, hisz. ingatlanból (szár tó)
B. 2. sorsz. síerínt ifj. Maz r J - 
zsef nevén álló illetőségre (az ege»z 
ingatlan ]/2-ed ré6ze) a C. 1. sorsz.

alatt 38/1923 tk. számú végzéssel 
özv. Mazur Józsefné sz. Szipka Má
ria javára bekebelezett özvegyi ha
szonélvezeti joggal terhelten 283. P. 
kikiáltási árban.

A telekkönyvi hatóság az árve
résnek Széphalom község házánál 
meglartására 1935. évi május hó
3. napjának d. u. 2 kettő óraját on
nan Rudabányácska község házánál 
való meglartására p-dig 1935. évi 
május hó 3. napjának d.u. 5. öt 
óraját tűzi ki.

1). Az, árverés alá eső ingatlano
kat a kikiáltási ár 2/3-ánél alacso
nyabb áron eladni nem lehet (1908. 
XLI. t.c. 26 §)

Az árverelni szándékozók kötelesek 
bánatpénzül a kikiáltási ár 10 szá- 
szalékát készpénzben, vagy az 1881. 
LX. t.-c. 42. §-ában meghatározott 
árfolyammal számított óvadékképes 
értékpapirosban a kiküldöttnél letenni 
vagy a bánatpénznek elöleges bírói 
letétbe helyezéséről kiállítóit letéti 
elismervény*, a kiküldöttnek átadni 
és az árverési feltételeket aláírni 
1881 : LX. t.-c. 147., 150., 170„ §§• 
1908. LX. t. c. 21. §.

Az aki az ingatlanért a kikiáltási 
árnál magasabb Ígéretet tett, ha töb
bet Ígérni senki sem akar, köteles 
nyomban a kikiáltási ár százaléka 
szerint megállapított bánatpénzt az 
általa ígért ár ugyanannyi százaléká
ig kiegészíteni.

Sátoraljaújhely, 1935. évi febtuár 
hó 7. napján.

Dr. Ilykovits s. k. kir. t. biró.
A kiadmány hiteléül:

Gabossy Dénes sk. telekönyvvezelő.

A  kiadáséit te le lő i: G Y Ö IiO Y  L A J0 8

Laplulajdonos : Landesmann Miksa é* tana

Nyomatott Vajda-könyvnyomdaban Sátoraljaújhelyben. Telefon 55.
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