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negyedévre 120 P. félévre 1 
Egyes szám ára 10 fillér

40 P.
Felelős szerkesztő-. GYÖRGY LAJOS Szerkesztőség és kiadóhivatal:

Sátoraljaújhely, Deák utca 15.

felgyújtotta
a Bátyja Búzatermését

A páratlan leleményességgel végrehajtott gyújtogatás 
tettesét letartóztatták

Csütörtökön reggel
érkeznek Lengyelből a cserkészek

Fogadjuk őket ünnepélyesen
A lengyel cserkészet fennállása

Bodrogkeresztur községben a 
közelmúlt napokban ismeretlen ok
ból kigyulladt Semsey Gyula ot
tani gazdálkodó szérüs-kertje. El
hamvadt nemcsak a termés, hanem 
a cséplőgép, az elevátor is.

A csendörség a vizsgálatot azon
nal megejtette és ennek során 
meglepő körülmények derültek ki.

A  tüzet gyújtogatás okozta, a 
gyújtogató a károsult László ke- 
resztnevü testvére, aki a bűncse
lekményt bosszúból és páratlan le
leményességgel hajtotta végre.

Semsey László ugyanis egy bor
szeszes üveget megtöltött benzin

nel, az üveg szájára egy doboz 
foszforos gyufát kötött és azt az 
egyik búza keresztbe eldugta. Arra 
számitott, hogy íz igy felszerelt 
üveg a búzával a cséplőgép dob
jába kerül, a gyufa szétmorzsoló
dik, eltörik az üveg és a kiömlő 
benzinnel átitatott gabona, a súrlódás 
folytán a gyufafejektől meggyullad.

A pokolian kieszelt terv sikerült 
Semsey Gyulának egész termése 
elégett.

A csendöri zsenialitás azonban 
kézre adta a tettest, aki ma már a 
helybeli ügyészség fogházában várja 
méltó büntetését.

nak 25 éves fordulója alkalmából 
Spalaban rendezett ünnepségekre 
kiutazott budapesti cserkészek, ha
zafelé útjukban városunknál lépik 
át a trianoni határt.

Ötszáz magyar ifjú érkezik csü
törtökön reggel 8 ó a 10 perckor 
a Máv. vasúti állomásra. Ötszázan

A  Beregszászon letartóztatott Pá- 
j lőczy Horváth La|os budapesti új

ságíró még mindig nem került sza
badlábra.

A cseh hatóságok lázasan „szedik 
össze"eilene a „terhelő" bizonyi.éko- 
kat és ma már ott tartanak, hogy 
félhivatalosan bár, de a letartóztatás

olyanok, akik hirt és dicsőséget 
szereztek ismét a magyar név
nek.

Legyen kint a határváros apraja 
nagyja a vasúti állomáson és kö
szöntse hangos éljennel, zenével, 
egy egy szál virággal a lengyel-ma
gyar barátság kiméiyitésének fiatal 
munkásait.

okát adó sajtóközleményt is mernek 
kiadni.

A cseh közlemény utal arra, hogy 
Pálóczy Horváth Lajos a Revíziós 
Ligánál tevékenykedett és ebbeli 
minőségében támadási intézett a cseh 
állam ellen, am< ly ténykedése szerin
tük a hazaárulás tényálladékát kimeríti

Hadi tudósítás
a d rá g a sá g  fron tjá ró l

Ugrásszerűen emelkedik a gyümölcs és főzelékfélék ára. 
— Be kell szüntetni a kofák elővásárlását. — Kiviteli 

tilalmat a megyebeli termesztvényekre

jYtegpanaszolták
a közigazgatási íBirósághoz 
a városi főügyészi választást

Pálóczy Horváth
még mindig o csehek börtönében van
A Revíziós Ligában vitt szerepe miatt koholtak ellene 

hamis kémkedési vádat

Sátoraljaújhely megyei város 
piaca, kü lönösen  mióta a tria
noni h a tá r  megfosztotta  a B o d 
rogköztől,  nem  n ag y o n  tarto
zott az olcsóbb bevásárlási 
helyek közzé.

A legutóbbi napokban azon
ban szédületesen megnöveke 
dett a drágaság és bizony nem 
egy, de két feli erszény legyen 
annál a háziasszonynál, aki a 
család,főzelék és gyümö'cs szük
ségletét, a két hetivásár közötti 
időre biztosítani akarja.

íme például a tegnapi piaci 
árak: burgonya 12—14, zöld
borsó 4U—50, sóska 30, pa
radicsom 50, spenót 40, hagy
ma 10, zöldbab 20 —24, ká
poszta 20 fillér kilónként.

A tököt 10— 12, kelkáposz
tát 6 — 8, paprikát 4—6, kala- 
rábét 4—5, karfiolt 25—30 
fillérért vesztegetik darabonkint 
Uborkából 6 darab 10 fillér 
volt, retek csomója 5 fillér, 
mig a zöldség csomó párjának

(3  szál répa, 4  vékony petre
zselyem') 6 fillérre szélt le alku 
u tán  az ára.

A  gyümölcs fronton még 
sokka sötétebb a helyzet.

Rétes alma 50, ribizli 80, 
búzával érő körte 40, sárga 
barack 6 0 — 120 fi iérig terjedő 
áron  cserélt gazdát.

Olt,  ahol a lakosságnak, le
csökkent a kereseti leheiősége, 
ahol az emberek m ár  nem 
napról-napra,  de valósággal 
óráról-órára élnek, fantasztikus 
árak.

O lyanok,  amelyek ellentá
m adásra  kell, hogy serkentsék 
az illetékes hatóságokat.

Valamit kell itt is a d rága
ság ellen tenni T a lá n  megtil
tani a kofák elővásárlását, kö
vezetvám és helypénzmentessí-  
gct adni a termelőnek, nem 
engedni semmit ki a várm e
gyéből,  vagy a jó Ég tudja, 
mit, de hogy tenni kell az, az 
egyszer-egynél bizonyosabb.

dr Barna Géza panaszoló i
Sátoraljaújhely megyei város 

képviselőtestülete ápii is 26-án 
megtartott részleges tisztújító 
közgyűlésében vitéz dr Bisztray 
Lászlót főügyésszé választotta.

A választás ellen dr Barna 
Géza és dr Nagy Béla a tör
vényhatósághoz felebbezéssel él
tek, a kisgyülés azonban a 
felebbezést elutasította.

Most arról értesültünk, hogy 
í dr Barna Géza a kisgyülés 

határozata ellen a Közigazgatási 
Bírósághoz panasszal fordult.

A beadvány szerint a kisgyü
lés jogszabályt sérletí, mert a 
megyei város tisztviselőinek 
segéd és kezelő személyzetének 
a képviselőtestület által megej
tendő választására nézve, az 
1886. XXII. te. 77. 78. 79. 80, 
paragrafusai irányadók. Ebből

:erint törvénysértés történt
folyóan a kijelölő választmány 
mikénti megalakulása, hasonló
an a kijelöltekre vonatkozó sza
vazáshoz, csakis titkosan esz
közölhető. Ha ez meg nem tör
tént, úgy a választás érvényte
len.

A továbbiakban megállapítja 
a panaszoló, hogy a kisgyülés 
nem hivatott törvényt magya
rázni. A választási eljárás egy
ségesen összefüggő és igy a 
törvénynek, a választásra és a 
szavazásra vonatkozó intézke
dése nem választható külön 
aszerint, hogy kijelő választ
mány tagjainak vagy a jelöllek 
megválasztásáról van szó.

A főügyészi választás tekin
tetében tehát az utólsó szót a 
Közigazgatási Bíróság fogja ki
mondani.
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Az összes még raktáron levő DÖi felöltök, 
női- és gyermekruhák, vászon kosztümök, 
h l o u s o k ,  pongyolák, gummiköpenyek,

o l c s ó  e l a d á s a
folyó hó 24-én m e g k e z d ő d i ' k ,

Szegő Sándor divatházában1
S á t o r a l j a ú j h e ly  F ö  u te a  0. p, i i . i

Takarékossági tagok bevásárlási helye. Klllünfer'ini,iaosztály.

a ge llé rt szálló vo lt p ri-
.................... ™<m ása és jazz zenekara
farkas pa városi vigadó é tté r-  

meiben m u z s i k á l

pécsi szénnel és hoHsszai füthet.

X

Vaggontételekben elad vagy mé- 
termázsánként házhoz szállít a Pé
csi Kőszén, Koksz- és Fakereske
delmi R.-T. zemplénvármegyei 
k i z á r ó l a g o s  képviselete.
£ánczi JRladár Sátoraljaújhely,

^ K a z i n c z y  utoa 4. s z á m .  T e l e f o n :  112,.

L e g ú j a b b

H Í R E K
K özlem ények é» előfizetési d i

ja k  „FeU öm agyarortzig i H irlap" 
postafiók 67. Sátoraljaú jhely , il
le tve a N em zeti H itelin tézet fiókja
30.231 sz p o sta ta k arék p é n z tá ri 
•zám lája cím re küldendők.

— Payer Ferenc püspöki' helynök 
fürdőre utazott Payer Ferenc pfls- 
pöki helynök, apostoli protonolárius 
szerdán, kezdte'meg szokásos nyári 
szabadságát. A  püspöki lielynököl, 
aki a Balaton vidékére utazod, tá
vozásának ideje alall br. Vécsei 
Aurél C. apát provikáriusdielyellesiti.

— Izabadságon a [ polgármester. 
Dr Orbán Kálmán polgármester 15-én 
kezdette meg nyári szabadságát. 
Távoliélének ideje alatt dr Azary 
Prihoda József főjegyző helyettesíti.

— Legitimisták zarándokúba A 
Griger Miklós vezetése alatt álló 
Nemzeti Legitimista Néppárt által 
Nagyboldogasszony napjára hirdeted 
tihanyi zarándoklat augusztus 11-én 
vasárnap lesz megtartva. A csonki- 
tatlan ország utolsó koronás kirá
lyának, IV. Károlynak emlékezetére 
rendezett ünnepségen vitéz Makray 
Lajos országgyfdési képviselő mondja 
az emlékbeszédet. Utazási költség 
Budapestről Tihanyba és vissza 7 
pengő. Jelentkezni lapunk szerkesz
tőségében lehet.

— Halálozás. Görömbey Balázs 
nyug. törvényszéki tanácselnök 74 
éves korában elhunyt. A megboldo
gult joviális öreg úr, közismert és 
köztisztelt tagja volt a békéi város 
társadalmának. Nagy részvét kisél I 
utolsó útján. — Ádáni Gyula nyug. 
városi altiszt keddre virradóan éle
tének 73. évében meghalt. Hosszú 
időn ál becsülettel szolgálta a közt. 
Végtisztességén megjelent a város 
tisztikara és nagyon sokan azok 
akik a mindenkor készséges, régi 
sátoraljaújhelyi polgárt ismerték.

— Táncmulatság. A helybeli Á talá- 
nos IparteslUlet, augusztus hó 4-én 
este 6 órai kezdettel, segély alapja 
javára táncmulatságot rendez szék
házának kerthelyiségében.

min
Jnlias 24-tfiI aug. 7-ig
Nagy nyári vásár!
Rendkívüli olcsóság!
Minden cikk mélyen 
leszállított á rb a n .
Steindler Testvérek
DIVRTIÍRIIHÍZlIinH
mrm

— Tisztviselői elbocsátás és nyug
díjazás a városnál, dr Hodosi Kiss 
Ernő I. oszt aljegyző és Oottlieb 
Jenő adóügyi iktató tegn-pelőtt kéz
hez vették a nyugdíjazásra ill.tve 
végelbánás alá vonásra vonatkozó 
felszólítást.

— A városi főügyészi választás
ügyében hozott kisgyülési határoza
tot, amint lapzártakor értesülünk, dr 
Nagy Béla is megpanaszolta.

— Kik pályáznak a sárospataki fő
jegyzői állásra A nyugdíjazás foly
tán megüresedett sárospataki vezető- 
jegyzői állásra pályáznak Juhász De
zső helyettes főjegyző, Lacsny Andor 
vajdácskái körjegyző és dr Schwei- 
ger László behelyettesített vezető
jegyző.

— Ellopták Kassa város honvéd- 
szobrát, amely a csehmegszállás óla 
íz ottani ntuzeuin előcsarnokában 
van, csonkokban felállítva. Magyar 
testvéreink izgatottan tárgyalják a 
tegnapi napnak ezt a szenzációját, 
mert a 20 mázsa súlyú csonk ki 
sem fért a muzeum kapuján és igy 
az a feltevés, hogy a csonkot telje
sen széttörték és éjjpl darabokban 
szállították el.

— Gyaníts haláleset. Balogh Fé
rőmmé sárospataki cigácyasszonyt 
súlyos betegen a helybeli közkórház
ba szá lilo Iák, ahol nemsokára a 
beszállítás után meghalt. Az ügyész
ség elrendelte a boncolást, mert az 
a gyanú hogy a 15 gyermekes csa
ládanya tiltott műtét áldozata.

— Lengyelország és a tokaji bor.
Dr Búza Béla a Pinceszövetkezet 
igazgatója tegnap érkezett haza, több
napi ott taitózkodás után, Lengyel- 
országból. A Itngyel borpiac ese
ményeiről alábbiakban volt szives 
munkatársunknak beszámolni: „Len
gyelországban változatlanul olyan a 
helyzet, hogy tisztességes kiszolgá
lással állandó és nagy piacot te
remthetünk a tokaji bornak, dacára 
annak, hogy a legutóbbi időben 
orosz és német borok kerültek olt 
piacra. Mindazonáltal a magyar bor 
vezet, amit nemcsak kiválóságának 
köszönhet, hanem annak a meleg 
barátságnak is, amely a lengyel nem
zet részéről irányunkban minden 
téren megnyilatkozik".

— Szerencsétlenség a szerencsi 
cukorgyárban. Pelles Mihály kisegítő 
munkás tegnap reggel a cukorgyár 
iparvasutjánál oly szerencsétlenül csú
szott el és zuhant az egyik teherko
csi padlózatára, hogy súlyos kopo
nyaalapi törést szenvedett.

— Túristák közgyűlése. A M.T.E 
hegyaljai osztálya vasárnap délelőtt 
tartotta évi rendes közgyűlését Mattya. 
sovszky Kálmán ügyvezető alelnök 
elnöklete a'att. A közgyűlés hozza, 
járult 30 sárospataki tűi ista tagfel. 
vételéhez és nevezettek részéről Ker
tész Antalt alelnökké, vitéz Kiss Pált 
és Szilágyi Józsidéi pedig a választ- 
niány tagjává választotta. Az újon- 
nan létesített titkári tisztség drMezey 
Bélával nyert betöltést.

— Veszélyben a Sac. fennmara
dása. A negyedszázad óta fennálló 
Sac. amint azt a vasárnapi közgyű
lésen ismertették, nehéz anyagi vi
szonyok közzé jutott. Az elKÖvelkező 
sportév programja csak úgy lesz 
megvalósítható, ha a város társadal
ma a nagymullu sportegyletnek in- 
tenziv anyagi segítségére siet.

— Elitéit angyalcsináló. A hely. 
beli kir. törvényszék szüneti büntető 
tanácsa péntek délelőtt megtartott 
ülésében magzatelhajtás vétségért 
1 havi fogházra ítélte Tasi Mária 
megyaszői földmüvesasszonyt. Az 
Ítélet jogerős.

— Újjászervezés alatt a Csokonai 
színtársulat. Kardoss Géza a deb
receni Csokonai színház igazgatója 
teljesen újjászervezi a szin'ársulatát. 
Úgy értesülünk, hogy a régi tagok 
közül csak Ha'assy Mariska, Tlruró- 
czy Oyula, vitéz Jakabffy és Szi- 
gelhy Andor maradnak a társulat 
tagjai.

Mindazoknak, akik megboldo
gult drága jó férjem illetve 
édesapánk véglisztességén meg
jelentek és részvétükkel fájdal
munkat enyhíteni igyekeztek, ez- 
ut n mondunk hálás köszönetét.

özv. Ádam Jánosnó 
és gyermekei.

— A Színházi Élet legújabb szá
mában Fedák Sári, Kosztolányi De
zső, Hatvány Lili, Szomory Dezső, 
Somerset M ughan, Hevesi Sándor 
és Megyery Sári Írtak a legérdeke
sebb témákról. A darabmelléklet a 
Király-szinház vidám sikere, a Szép
ségkirálynő.

A  kiadásén fe le lő i: „G Y Ö R G Y  L A JO S

Laptulajdonol: Landeimann Mikes él tana

Hirdetmény.
Közhírré teszem, hogy vb. R ó t h 

B e r n á t h f ia  cég csődtömegében 
lévő vasárut 1935. julius hó 25-én 
délután 3  órakor bírósági végrehajtó 
közbejötfe mellett Dr Fried Samu fé
le házban Kazinczy utca 13. szám 
alatt lévő raktárban a legtöbbet Ígé
rőnek egy tömegben elárvereztetem. 
Vevő a vételárat és a 3'6 százalék 
illetéket is készpénzben köteles le
fizetni. A  leltár, valamint az árurak
tár bármikor megtekinthető.

Dr Burger Jakab ügyvéd, mint 
vb. Róth Bernát fia csödtő- 

meggondnoka,
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