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fldóőefiajló üözegeü R endbchO Z Z öK
vagyoni felelőssége a proletáruralom vértanúinak sirjét

Csak négy község nem került indexre EZZe‘ egyidejüleg ideiez^ n a  megjeiö'ni az akasztások

A  falevelek hullásával egyidejű 
lég minden esztendőben meghozza 
az ősz, az adót behajtó tisztviselők 
anyagi felelősségének kimondását.

A  törvényhatósági bizottság köz
igazgatási bizottságának a feladata 
ez és a törvényes rendelkezések 
értelmében a bizottságnak már 
az októberi ülésén kell megtör
ténje.

Fay István főispán elnöklete

alatt hétfőn délelőtt ülésezett a bi
zottság és Glósz Lajos miniszteri 
tanácsos pénzügyigazgató javaslatára 
négy község kivételével, a várme
gye minden községének és Sáto
raljaújhely megyei város adóbehaj- 
l ó  közegeire kimondotta az anyagi 
felel ősséget.

A  négy kivételes község Ká
rolyfalva, Rudabányácska, Szépha
lom és Hosszuláz.

Felfüggesztették
az erdőbenvei vezető jegyzőt

Részletes tudósítás a fegyelmi eljárás érdekes 
előzményeiről

Fejér Andor tokaji főszolga
bíró Palotai (Polacsek) János 
erdöbényci községi vezető jegy
zőt állásától felfüggesztette, Ba
logh Imre segédjegyzö ellen 
pedig fegyelmi eljárást ren
delt el.

A vármegyeszerte nagy szen
zációt keltett fegyelmi ügy előz
ményei, amint arról erdőbényei 
tudósítónk értesít, a követke
zők :

Siposs Dániel ottani gazdál
kodó az elmúlt évi szeptember 
19-én 400 pengőt vitt be a 
községházára, hogy az összeg
gel adótartozását csökkentse

A pénzt a jegyző nem a 
szándékolt célra fordította, ha
nem megkérte az adózót, en
gedné meg, hogy ez az összeg 
az ő és a segédjegyzö fizeté
sére fordittassék, mert augusz
tusban fizetést nem kaptak. Sí- 
poss Dániel ebbe beleegyezett, 
mert Palotai vezető jegyző ki
látásba helyezte, hogy a követ
kező hónapban az átvett ösz- 
szeget az eredeti rendeltetés 
szerint fogja felhasználni.

Elmúlt egy esztendő. Bacs- 
kay Károly helybeli pénzügyi 
titkár a közelmúlt hetekben ki

szállt Erdőbénye községbe, hogy 
pénzügyi szokás szerint a na
gyobb adóhátrálékosokkal sze
mélyesen érintkezzék és felszó
lítsa őket az adózás teljesíté
sére. így került érintkezésbe 
Siposs Dániellel is, aki megle
petten állapította meg, hogy 
dacára a vezető jegyző írásos 
ígéretének, a 400 pengő nem 
lett adóként bevezetve.

A pénzügyi titkár ezt jelen
tette, amelynek következménye
ként a vármegyei számvevőség 
is vizsgálatot tartott az erdő
bényei községházán, ahol a fő
szolgabírói hivatallal karöltve 
más és több, nagyobb hivatali 
szabálytalanságot és visszaélést 
is megállapított.

Palotai (Polacsek) János, aki 
mindent beismert, azzal véde
kezik, hogy fizetést nem ka
pott, gyermekeinek neveltetése 
sok pénzébe került, kénytelen 
volt tehat pénzszükségletéről 
ilyen bűnös utón gondoskodni

Egyébként, a pénzügyigazga
tóság tovább is folytatja az 
ügy kivizsgálását, melynek be
fejezése után a fegyelmi eljárást 
a közben felmerült szabályta
lanságokra is kiterjesztik.

A  Felsőraagyarországi Hírlap 
korábban közreadta egy olvasó le
velét, amely jogosan panaszolta, 
hogy a proletár-uralom vértanúinak 
a köztemetőben levő sírjai milyen 
elhanyagolt állapotban vannak.

Örömmel jelentjük, hogy a pa
naszos írásnak foganatja lett. A  
mártír sírokat rendbehozták és 
lMindszentek napján, bár szerény, 
de örök emlékeztetésl jelentő kő
oszlopok is fogják disziteni a sirnkat.

Ezzel kapcsolatban felhívjuk a

város figyelmét az akasztások szín
helyére is.

A  vármegyeháza udvari kőfalá
ban már régen ott van az emlé
keztető, hogy ott gyilkolták meg 
Jónás Aladár dolhat főszolgabírót.

Tartozunk annyival a többi vér
tanuknak Is. hogy a Koasulh-szo- 
bor előtti akasztás színhelyét, az 
úttestbe helyezendő betonlapon 
megörökítsük.

Fillérekbe kerül és mégis milyen 
sokat jelent.

Syanus idegenek
3tuda6ány ács fián

Egyikük kommunista agitátor volt, akit őrizetbe is vettek

Az elmull hét egyik éjjelén a 
Rudabányácska községben őrszol
gálatot teljesitő kisbirónak feltűnt 
két ismeretlen egyén. Igazolásra 
szólította őket, amikor is kitűnt, 
hogy külföldi állampolgárok, akik 
útlevél nélkül lépték át a magyar 
határt.

A  kisbiró a községházára szál
lította az ismeretlen egyéneket, majd 
a csendörségre, ahonnan a szolga-

birói kirendeltségre kerültek, ahol 
Bernáth Béla főszolgabíró tiltott 
határátlépésért egyenként 8 napi 
fogházra Ítélte az idegeneket.

Ugyanazon éjjel a portyázó 
csendőrjárőr szintén elfogott egy 
idegent. Ennél azonban különféle 
kommunista iratokat találtak. Az 
agitátort, aki német állampolgárnak 
vallotta magát a csendörség átadta 
az illetékes hatóságnak.

8  évi fegyház
a b odrogk isfa lud i gy ilk os  
a ssz o n y  b ü n te té se

A vádlott az Ítéletben megnyugodott

Jelentettük, hogy özvegy Antal 
Andrásné 116 éves bodrogkereszluti 
asszony a burgonyahámozó késsel 
szívenszurta a lakásán elszámolás 
céljából megjelent aratótársát Illés 
István 37 éves oltani földművest, 
aki sérülésébe még a helyszínen 
belehalt.

A  gyilkos asszony bűnügyét 
tegnap délelőtt tárgyalta a helybeli

törvényszék Kőröskényi büntető ta
nácsa és bűnösnek mondva ki öz
vegy Antal Andrisnét szándékos 
emberölés bűntettében, őt 6 évi 
fegyházra Ítélte.

Az Ítéletben a gyilkos asszony, 
aki az egész tárgyaláson feltűnő 
cinikusan viselkedett és védője dr 
Rácz Miklós megnyugodtak. A vád
hatóság sulyosbbitásért felebbezett,
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— Tanügyi áthelyezések. A kul
tuszminiszter Lengyelné Kiss Klára, 
József-majori helyettes tanítónőt Sá
rospatakra, örkényiné Tóth Erzsé
bet, sajószenlpéteri helyettes tanító
nőt Bodroghalászra, Buday Pált pe
dig Sárospatakról, Sátoraljaújhelybe 
helyezte át.

— Túlzottak a hirek a cigandi 
tífuszjárványról, összesen 30 meg
betegedés volt és 2 haláleset. Az 
egyik halott 78 éves férfi, a másik 
77 éves asszony. A járvány elfojtása 
iránt minden intézkedés megtörtént.

— Halálozás. Őszinte részvéttel 
adjuk a hirt, hogy Vogler Zénó bir
tokos, oki. gazda, rövid szenvedés 
után, 04 éves korában Fetsőcsebény- 
ben meghall. A  megboldogult, aki
ben a helybeli postahivatal főnöke, 
Vogler Oszkár m. kir. posta és tá
vírda főfelügyelő édesapját gyászolja, 
Nagyzemplénvármegye úri társadal
mának köztiszteletben és közszere
tetben álló tagja volt. Utolsó utján 
a környék inpozáns részvéte kisérte.

iflL L A N Y bevezetés részletre
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— Labdarúgás. A  Sac. holnap 
délután fél három órai kezdettel a 
dohánygyár mögötti pályán bajnoki 
mérkőzést játszik a bánszállási BTK. 
csapatával. A küzdelem nyílt A  
Sacnak minden tudását és lelkese
dését kell belevinni a játékba, hogy 
győzedtimeskedjék.

— Kérjük olvasóink szives elné
zését, mert lapunk mai száma, tech
nikai okok miatt nem a szokott ter
jedelemben jelent meg

— Elütötte a sinautó. A gr. Ká
rolyi László uradalmának sinautója 
kedden délután 6 órakor, a Magyar 
Olasz Bank fiókja előtti útvonalon 
elütötte Novák János ócskaruha ke
reskedőt. Novák kulcscsonttörést 
szenvedett. A sérült állítása szerint 
az autó hátrafelé haladt. Ha ez az 
állítás a vizsgálat során igaznak b i
zonyul, úgy a rendőrség feladata 
eltiltani a sinautó vezetőjét attól, 
hogy kocsiját visszafelé vezesse.

— Missziós tea. A Szociális Misz- 
sziótársulat helybeli szervezete, Ber- 
náth Aladárné védnöksége alatt, hol
nap délután 5 órai kezdettel rendezi 
meg első tea délutánját a Katolikus 
Olvasókörben.

Friss szellem 
a vármegyében

Fáy István főispán kitessékelte a politikát a közigazga 
tási bizottság üléseiről

Zemplénvármegye törvényha
tósági bizottságának közigazga
tási bizottsága hétfőn délelőtt 
tartotta rendes havi ülését Fáy 
István főispán elnöklete alatt.

Napirend előtt elnöklő főis
pán üdvözölte a bizottságot ab
ból az alkalomból, hogy első 
Ízben elnökölt az ülésen.

Majd hangoztatva, hogy meny
nyire hive az önkormányzati 
közigazgatásnak, arra kérte a 
bizottsági tagokat, hogy ne csak 
névlegesen, de tényleg is vegye
nek részt a tárgyalásokban.

— Gyakoroljanak kritikát, 
mert csak ez vezethet helyes 
irányba.

Ennek utána Fáy főispán a 
múltban szokatlan kijelentést 
tett:

— Tartsuk távol a bizottság- 
tót a politikát (általános helyes
lés), mert csak akkor fudunk 
üdvösét alkotni, ha pártállásra 
való tekintet nélkül, a mai ne
héz helyzetben mindenki össze
fog a megye érdekében.

A felelte érdekes főispáni 
megnyilatkozásra br Sennyey 
Miklós reagált, köszönlve a fő
ispánt azokért a meleg és szép 
szavakért, amelyekhez — úgy
mond — senkinek hozzátenni- 
valója nem lehet.

Szívesen számolunk be erről 
a beköszöntőről, amely megerő
síti már a beiktatási beszédek
ből levont ama megállapításun
kat, hogy Fáy főispánnal a bé
kéi idők mentalitása költözött 
be a vármegyébe.

Szőlőoltvány olc,
s i m a  é s  g y ö k e re s  a ta n y V e ssz ö k ,  h a z a i  
é s  O the lló  g y ö k e re s e k ,  lu g asgyü jte iné -  
nyek , g y ü m ö lcs fák  lego lcsóbb ,‘ m e g b íz 
h a tó  b e s z e rz é s i  f o r r á s a :  á l la m ila g  
e l le n ő rz ö t t  te lep ü n k .

Badacsonyvidéki Szölötelep kszelósege. Tapolca. Zala megye.

i)z olvasó írja:
„itt a határszélen igazán hivatás vár 
egy irodalmi hörre“

„A Zemplénvármegyei Kazinczy Kör 
fennállásának illetve működésének 
ideje óla mindenkor a magyar kul- 
lura zászlóvivője volt. A termékeny 
talajba hintette a magyar igéi és 
különösen mióta „a végvár" szomo
rú jelzője illeti a várost, rendithelet- 
ien harcosa volt a feltámadás széni 
eszméjének.

Közel két éve azonban a Kazin
czy Kör nem dolgozik. Külső szem
lélők előtt érthetetlen ok mialt kapui 
zárva és az a nemes hivatás, amely 
az irodalmi társaságra vár, hosszű- 
hosszú idő óta teljesítetlen.

Pedig iit a határszélen van csak

igazi munkája, feladata és hivatása 
egy irodalmi körnek.

Jő néhányszor megírták már,[hogy 
a Ronyván túl lüzzel-vassal folyik a 
csehesités, mi pedig az innenső ol
dalon tétlenül nézzük az ezereszlen- 
dö vetését pusztító munkát.

Tisztelettel kérdem: miért hallgatott 
el a dal és mikor lámad fel ismét 
régi tündöklésében a zempléni Ka
zinczy Kör ?"

— Felhívás a háztulajdonosokhoz.
A  városi adóügyosztály ezúton is 
felhívja a háztulajdonosokat, hogy a 
házbérvallomási iveket november hó
napban feltétlenül adják be.

Nyomatott Vajda-könyvnyomdában Sátoraljaújhelyben.

— Egy karcsal lakodalom Büntető
epilógusa. Bők Sándor o -pszámost 
egy karcsai lakodalmai követő tánc
mulatságon megsértették. Bók h rag. 
jában beborozolt majd az időközben 
magához vet! négy élű tőrrel kétszer 
vállon szúrta sértegetőjét Fodor And
rást. A  Köröskényi tanács szándé
kos emberölés kísérletében mondotta 
ki bűnösnek és a pénteki főtárgya
láson 10 havi börtönre ítélte. Az Íté
let jogerős.

— Filléres gyors Budapestre. Hol
nap reggel 6 őrá 7 perckor filléres 
gyorsvonat indul Budapestre. Vissza
indul éjjel 11 óra 35 perckor, Sá
toraljaújhelybe érkezik reggel 4.58- 
kor. A  menettérti jegy ára az egész
ségügyi kiállítás belépő jegyével 
együtt tí pengő 20 fillér.

— Páratlan szerencse Löwnél. Az
osztálysorsjáték 'első oszlályának.hú- 
zásán már 10000 pengőt nyertek 
Löw Mihály helybeli'osztálysorsjegy 
főelárusitó szerencsés vevői. A nyerő 
sorsjegy száma 83179.

— Hamis levelekkel csalt az 
öreg börtöntöltelék. Ignácz Mihály 
többszörösen büntetett földműves a 
csalás különleges módját eszelte ki. 
Hamis levelekkel keresett fel gya
nútlan asszonyokat ts az előzetesen 
kiszimatolt hozzátartozók nevében 
kisebb összegeket csalt ki gazdasági 
szükségletekre. Legutóbb Sárospata
kon vágta meg ilyen módon Molnár 
Istvánnál. Hétfőn felelt ezért a bűn- 
cselekményért amikor is dr Lakatos 
Dezső törvényszéki büntető egyes 
biró 6 havi börtönre Ítélte a kedé
lyes csalót.

— Ifj. Horthy Miklós Korda Sán
dorról. A Színházi Élet e heti uj 
számában Hunyady Sándor érdekes 
beszélgetést folytai ifj. Horthy Mik
lóssal, aki Korda Sándorról, az Em
ber Iragédiája megfilmesítéséről nyi
latkozóit. A Színházi Élet uj számá
nak darabmelléklete a Vígszínház 
idei első nagy sikere a Szerelemből 
elégtelen, regénymelléklete az uj 
Bús Fekete László regény : Mérges- 
puszta. Az Interurban rovat e héten 
sátoraljaújhelyi érdekességeket is kö
zöl. Előfizetési díj 1/4 évre 6.50 pen
gő. Kiadóhivatal: Budapesl, VII. 
Erzsébet körút 7.

— A Tér és Forma októberi szá
ma ipari épületeket mulat be. így a 
székesfővárosi uj közvágóhidat, a 
budapesti elektromos művek két ál
lomását, egynéhány tejűzemépületel, 
egy raktárházat, egy repülőgéphan
gárt és a Shell munkásöllöző és pi
henőépületét, Különösen kiemeljük 
ezen az anyagon kívül a 8 oldalnyi 
belső berendezési részi, amelyben 
egy uj bútortervezőnk, Nándor Káló 
mutatkozik be. Itt említjük meg, 
hogy a belső berendezési rész „A  
bulor" cimű folyóiralbanjjs megje
lent, amely kizárólag a butorkérdés- 
nek van szentelve. Mindkét lap szer
kesztősége és kiadóhivatala, Bpesl, 
VI. Teréz körút 56. (Telefon 120-69 
v. 249-92).

A Viadaléit telelS, OY ÖROY LAJOS 
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