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37íi lesz veled 
sátoraljaujfietyi em6erüe ?

Elmerülsz az ígéretek tengerében I
„ Dobogókőn egy hollandi 

érdekeltség 70 szobás szállodát 
épit. Az úgynevezett neoromán 
stílusban tartott „Zweckbatt“ 
épületben lesz villany, vízveze
ték, vizgyógyinlézet, modern 
gimnasztikái berendezés és ter
mészetesen legteljesebb kom
fort.*

A  világ vége vagyunk mi 
Sátoraljaújhely, Kivül minden 
érdeklődésen, kivül az üzleti vá- 
lalkozásokon, de kivül a kor
mányzat jóindulatán is.

Amolyan félig alvó város. 
Ahol elég egy jóindulatú mosoly, 
egy biztató ígéret és álmodunk 
tovább. Itt vajmi ritkán váltód
nak valóra az ígéretek. Itt nincs 
édes ébredés.

Üdülőtelepek, szanatórium, 
modern szálloda, Sátoraljaújhely 
füidőváros csak papíron vannak 
meg. De itt azután bővibcn.

Idegenforgalom ?! Erről meg 
jó nem is beszélni. Ilyen vér
szegényen sehol az országban 
nem kezelik ezt az üzletágat. 
Mintha csupa Krőzus lakná a 
várost.

Dobogókőn egy hollandi ér
dekeltség 70 szobás szállodát 
épit.

Sátoraljaújhelyen a szálloda- i 
ingatlan tulajdonos pénzintézet I 
még a renoválási költséget sem ; 
invesztálja.

M i lesz veled sátoraljaújhelyi 
emberke?
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Memória felfrissítő és tájékoztató egy félhivatalos 
cikkiró részére

A vármegyénél megüresedő 
állásokkal kapcsolatban, egyik 
előző számunkban nehézmé- 
nyeztük, hogy már most, ami
kor a nyugdíjazandó tisztvise
lők még hivatalaikban vannak, 
illetéktelen kortézia indult meg 
a pozíciók elnyerésének érde
kében.

A cikkünk visszhangra ta
lált a félhivatalos sajtóban, a- 
hol is reánk olvasták, hogy mi 
is ízléstelenek vagyunk, rész
ben mert cikkünk maga is kor
teskedik, részben mert csak 
„most”, értsd későn, foglalkoz
tunk a kortéziával.

Annak előrebocsátásával, hogy 
nem tartjuk értéknek a félhiva
talos vállveregetését és sérelem
nek, ha talán végig suhint raj
tunk, csupán az igazság érde
kében alábbiakban még egy
szer visszatérünk az ügyre. 
Felfrissítjük a félhivatalos me
móriáját.

Már a múlt esztendő juníus

2 án megjelent számunkban ve
zetőcikkben foglalkoztunk a 
korai korteskedéssel, megelőzve 
a félhivatalost. Ugyanakkor a 
hivatkozott sajtótermék, utá
nunk következő számában „tár
gyilagos” örömmel helyesnek 
és megfelelőnek tartotta cikkünk 
alapíntencíójat, majd a korté- 
ziáról Írva Így folytatta „annál 
sajnálatosabb ez, mert olyan 
megváltozott lelkiségre enged 
következtetni, amely a régi vár- 
megyében nem volt ismeretes”.

A másik szerény mondani
valónk rövidebb. Senki ember
fiának állásra pályázó igyeke
zetét nem szolgáljuk. Egyetlen 
állásra sincs jelöltünk, mert 
sejtelmünk sincs ki akar pá
lyázni, de meg annyira érett
nek tartjuk a törvényhatósági 
bizottságot, hogy minden kül
ső dopíngolás nélkül is ki tud
ja választani az állásra érde
meseket.

Részünkről nincs tovább.

harcsai legények
elvették a csempészek búzáját

A rablás bűntettével vádolt társaságot csak zsarolás 
vétségében mondotta ki bűnösnek a bíróság

Pólyák Géza és négy karosai 
legény-lársa április 24 én, majd 
május 21-én feltartóztatták a kis- 
kövesdi buzacse mpészeket és ható
sági személynek adva ki magukat, 
elvették a csehszlovák megszállott 
területre szánt néhány zsák kenyér
magot. Egyikük régi rozsdás fegy
verrel a levegőbe is lőtt.

A legények, két rendbeli rab

lás bűntettével vádoltan pénteken 
állottak a Körőskényi tanács előtt.

A  biróság nem honorálta a vád- 
inditványt és a bűnösségüket elis
merő legényeket csak zsarolás vét
ségében mondotta ki bűnösnek és 
ezért őket egyenként I heti fog
házra Ítélte.

Az Ítélet ellen a vádhatóság 
felebbezett

a korházi fegyelmi vizsgálat
Beavatottak szerint a vizsgálat eredménye 

a gondnokra kedvező

Jelentette annak id;jén a Felsfi- 
magyaroiszági Hírlap, hogy az Er
zsébet közkórház gondnoka Zvolin- 
szky Lajos ellen fegyelmi eljárás in
dult és hogy a vármegye volt főis
pánjának előterjesztése folytén, a 
vizsgálat lefolytatásával Abaujvárme- 
gye közigazgatási bizottságát illetve 
fegyelmi választmányát bízta meg a 
belügyminiszter.

A  vizsgáló bizottság — dr Szil-

vássy József vm. főjegyző vizsgáló- 
biztos és Fazekas József vm. aljegy
ző jegyzőkönyvvezető — kedden át 
is jött, megkezdette a kihallgatáso
kat és csütörtökön be is fejezte.

A vizsgálat eredményéről hivatalos 
nyilatkozatot nem adtak. Mindazon
által jól értesült helyről olyan hírek 
vannak forgalomban, hogy a vizsgá
lat terhelő pozilivumokat nem pro
dukált.

Csak átmeneti
a lanyhulás a mustpiacon

E héten nagyobb tétel uradalmi must még mindig 37 
fillérért talált vevőt

A szüret nemsokára befejezés- Van must 16 cukorfokos, van vi- 
hez közeledik. Még néhány nap szont 24 fokos is. 
és széles e Toksjhegyalján öblös Dacára a rekord termés követ
pincék zárják magukba a kiforrásra kéziében átmenetileg jelentkezett 
váró mustokat. lanyhulásnak, jö minőségekért ma

A  termés, — amint előző szá- is magas árakat fizetnek. Ezen a 
munkban már irtuk volt —  úgy héten egy nagyobb tétel lolcsv.i 
minőség mint mennyiség tekinteté- urasági must hordó nélkül literen- 
ben különböző. Vannak szőlők a ként 37 fillérért talált vevőt, 
hol átlagosan 40  hektót is szűrlek A Pinceszövetkezet hordó nél- 
holdankinl, vannak ahol ötöt. A kül, továbbra is 1'6 fillért fizetőt 
minőség is e szerint váltakozik. , mustért, cukor fokonként.
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H Í R E K
K öilem énjrek él e lő fize té s  d i

jak  „Feliöm agyarorixági H irlap “ 
porta fiók 67. S átoraljaújhely , il
letve a Nem zeti H itelin tézet fiókja
30.231 íz. p o ita tak a rék p én z tá ri 
■sámfája cím re küldendők.

— Egyházi kinevezés. XI. Piue 
pápa, báró Vécsey József Aurél tb. 
kanonok, plébánost, címzetes apátot 
pápai prelátussá nevezte ki. A ma
gas egyházFméllóság'a katolikus.klé- 
rus olyan kiváló tagjának juoltt, aki 
a hitélet, mélyítése valamint az egy
házi irodalom terén'kifejtett érdemes 
munkásságával a kitüntetésre méltán 
rászolgált.

— Bessenyey Zenó — a Közmun
katanács elnöke. A m. kir. miniszté
rium nagy bessenyői. Bessenyey Zenó 
országgyűlési képviselőt a Fővárosi 
Közmunkák Tanácsának elnökévé ki
nevezte. A kinevezésről, amely Zemp- 
lénvármegye közéletének egyik kiváló 
tagját érte, már hónapok óta beszél
tek, közben több ízben megcáfolták, 
most végre valóság lett.

V lLLA N Y bevezetés részletre

RfrPló K L E I N
I j a v i t á s  M £ R N ö k n é l  
garanciával
V á r o s i  b é r h á z b a n

rr«Iefon 14.___  -

2. oldal___________ ______

— Uj jogtudományi doktor. Gön
dör Lászlót, Oöndör Hermán városi 
állatorvos fiát a debreceni Tisza 
István tudomány egyetemen ma avat
ják a jogtudományok doktorává.

— Dr Caaplaky Lipót visszavonta 
a felehbeiésót Megírtuk, hogy dr 
Csaplaky Lipót nyug. városi tanács
nok megfelebbezte a város képvise
lőtestületének azt a határozatát, amely 
a mindenkori polgármester-helyettes
nek évi 300 pengő reprezentációs 
átalányt engedélyez. Most arról érte
sülünk, hogy dr Csaplaky, a felebbe- 
zést visszavonta.

— Megkezdődnek a missziós teák.
A Szociális Misszió társulat helybeli 
szervezete október 27-én vasárnap, 
délután 5 órai kezdettel tartja első 
teadélutánját a Kát. Olvasókör helyi
ségeiben. A misszós teák az elmúlt 
saisonban is a közönség meleg ér
deklődésével találkoztak és igy min
den remény meg van arra, hogy a 
kulturális és karitatív célokat szol
gáló összejövetelek ezidén is frekven
táltak lesznek.

— A fák téli permetezéséről, a 
gyümölcs szedéséről és csomagolá
sáról, a pince kezeléséről és még 
számos egyéb gyakorlati kérdésről 
képekkel illusztrálva ir a „Magyar 
Gyümölcs" legújabb száma, melyből 
lapunkra hivatkozással ingyen mu
tatványszámot küld a kiadóhivatal: 
Budapest, VI, Andrássy út 8. szám.

Hírek Sárospatakról
egyzőgyakornoki kinevezések — Baromfiértékesitő bi

zottság alakult — Gyermekszerencsétlenség a borszállí
tásnál — Felboncolták a napraforgótól megfulladt 

kisleányt

Dr gr. Hoyos Viktor járási főszol
gabíró Rácz Zsigmond oki. jegyzőt 
a sárospataki, Vangel Miklós oki, 
jegyzőt pedig a hercegkút! körjegy
zőséghez jegyzőgyakornokká kine
vezte.

Baromfiértékesitő bizottság alakult 
Sárospatakon. A  bizottság feladata 
a baromfiexportot előkészíteni és az 
értékesítést elősegíteni.

Szerdán este, az Emcsik gödör 
néven ismert borpincébe vezető utón 
egy borral teli hordókkal megrakott

Sirius mester most hozta nyilvá
nosságra az esztendő utolsó három 
hónapjára vonatkozó időjóslatait.

A prognózisok a következők : ok
tóber második felében bárha lesz
nek még bőven szép napok, a hó
nap vége erős lehűlést hoz. Ennek 
dacára komoly éjjeli fagy nem vár
ható. Szeszélyes napok 25, 26, 29, 30

Novemberben az időjárás még ked
vezőnek ígérkezik. Ebben a hónap 
bán azonban az idő már többször 
változik. Több helyen esőben és nagy 
ködökben lesz részünk. A hónap 
második fele már igen hűvös, esős, 
sőt erősebb éjjeli fagyok jönnek. 
Kisebb nagyobb havazás is várható.

— Elitélf párbajozók. A helybeli 
kir. törvényszék Köröskényi büntető 
tanácsa Richter Miklós és Földes 
Tibor helybeli magántisztviselőket 
párviadal vétségéért 60 illetve 50 pen
gő pénzbüntetésre Ítélte.

szekér tetejéről leesett Gaülieb Jenő 
11 éves kisfiú. A gyermeket aki sú
lyos belső sérüléseket szenvedett, a 
helybeli Erzsébet közkórházban 
ápolják.

Demeter Elekné Gubás-tanyai la
kos másféléves Ilonka nevű kisleá
nya napraforgó magot nyelt. A  mag 
a nyelőcsőben megakadt és a kis
leány halálát okozta. A helybeli tör
vényszéki orvosok állal megejtett 
boncolás a kezelőorvosok diagnózi
sát igazolta.

November 17-től több helyen nagyobb 
havazás Ígérkezik és gyengébb hi
deg időjárás következik.

December csapadékos. Több h - 
lyen eső, hó, köd lesz. December 
második felében erős hidegre van 
kilátás, de ez sem lesz hosszasan 
tarló zord hideg, mert csapadékos 
enyhe napokkal váltakozik. Csak 
1936-ban január és február hóna
pokban lesz zord hideg, több helyen 
mínusz 15, 20, 25, 30 fokig száll le 
a hőmérő. De itt is többször válto
zik az idő, közben jön néhány eny
he nap.

A  tél majdnem olyan hosszú lesz 
minta múlt évben, 1934-ben volt.

— Holnap filléres gyorsvonat ér
kezik Budapestről. A gyors indul 
Budapestről reggel 5.30-kor, ide ér
kezik 10 54-kor. Visszaindul 18.50-kor 
és a Budapest keleti pályaudvarra 
éikezik 0.19-kor.

— Sátoraljaújhely a film vllág- 
hlradóban. Egy budapesti filmválla
lat csütörtökön filmre felvette a me
gyei város több nevezetességét. A 
film a külföldön kerül bemutatásra 
és kulturális vonatkozásain kívül 
idegenforgalmi propagandát is szolgál

#
— Labdarúgás. A Sac. ma délután 

Zagyvapálfalván a PBÜSE.-vel, hol
nap Salgótarjánban a SSE.-vel ját
szik bajnoki mérkőzést. Reprezentáns 
csapatunk kevés győzelmi kilátással 
veszi fel a harcot, mert több játékosa 
megsérült és ezért tartalékosán kény. 
leien kiállani.

— Az „Uj Kor“ aktiv katolikus 
orgánum október 15-i száma vezető 
helyen közli vitéz Makray Lajos or
szággyűlési képviselő és Mészáros 
János budapesti érseki helytartó cik
keit. Az Aiadi Zsolt, Bállá Borisz 
és Possonyi László szerkesztésében 
és kiadásában megjelent lap több 
aktuális és nagyfontosságu problé
mán kivül részletesen foglalkozik az 
angol-olasz viszállyal, s a missziók 
súlyos helyzetével az afrikai háború 
miatt. Beszámol a Prohászka moz
galom uj elappejairól, részletet kö
zöl a Szociális Front programmjából. 
Egyéb érdekes kis cikkek, világszemle 
róva', könyvrovat stb. egészítik ki a 
lapot, melyet több illusztráció diszit. 
Mindenütt kapható. Kiadóhivatal: 
V ili. Szentkirályi-utca 28. Á ra : 4U 
fillér. Mutatványszámot küld a kia
dóhivatal.

ö  városi vígadó éttermeiben 
t)or nélkül 
Családias adag
disznótoros vacsora, ma este 
Cgy pengő 20 fillér.

— Vallásos és vegyes tárgyú sza
valókórusok. Most jelent meg Tiboldi 
Józsefnek két füzet vallásos tárgyú és 
egy füzet vegyes tárgyú költeménye
ket tartalmazó szavalókórus füzete. 
Tekintettel arra, hogy a vallásos ér
zés áp.lására soha nagyobb szük
ség nem volt, mint napjainkban, 
legkiválóbb költőink vallásos tárgyú 
költeményeinek szavalókórusra való 
feldolgozásával Tiboldi József a hé
zagpótlás mellett valósággal misszió
ra is vál alkozott. Egy füzet ára 2 P. 
Megrendelhető a szerzőnél: Pest- 
szenterzsébet, Vas Gereben-utca I I .  
és minden könyvkereskedésben.

ML kir.

DSZTŰLVS0HS3EBVEH
LŐW MIHÁLY

főelárusilőnál.

A kiadásért felelői GY ÖRQY LAJOS

Ltptulajdonoi: Landeimann Mikia éi tárta

Nyomatott Vajda-könyvnyomdában Sátoraljaújhelyben.

S ir iu s  m este r
idö jó s la ta

Az időjárás még novemberben is kedvezőnek Ígérkezik

Szőlőoltványok,
s im a  és gyökeres alanyV esszők , h a z a i 
é s  O thelló g y ö k eresek , lugasgyüjtem é- 
nyek, gyüm ölcsfák legolcsóbb, m egbíz
h a tó  b esz e rz és i fo r rá s a :  á llam ilag  
e llen ő rzö tt telepünk.

Badacsonyvidéki Szölötelep kezelösege, Tapolca. Zala megye,
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