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Öngyilkos lett
Budapesten egy sárospataki leány
Leugrott az emeletről és szörnyet halt

T an ító k

a z iskolánkivikli népmü<
v a ló s é r t
Három tanító kitüntetése

Néhány nappal ezelőtt Sáros
patakról Budapestre érkezett Moskovics Erzsébet 2 2 évei leány.
Nővérénél, Klein Sándornénál szállt
meg a Benczur-utca I szám alatt.
Szerdán a leány rosszul éhezte
magát. Nővére orvost hivatott, aki
a beteget megvizsgálta és részére

gyógyszert is rend it.
Az orvoi távozása után Mosko
vics Erzsébet felrohant a barma
dik emeletre és mielőtt megakadá
lyozhatták volna, levetette magát
az udvarra. Szörnyet halt.Valószi
níí,hogy ídegrohamában lett öngyil
kos.

Zemplénvártregye
UkolánkivDIi
Népművelési Bizo'tsága csütörtökön
délelőtt 10 órakor díszközgyűlést tar
tott a vármegyeháza nagytermében.
A gyűlés keretében adták át az
egyenkénti 100 pengő jutalmat és a
díszoklevelet, a megyebeli 350 tanító
közül, kulturális és szociális munká
jukéi! kitüntetett Poppe Béla tállyal
ág. igazgató tanítónak, Thuróczy
László nagyrozvágyi áll. elemi is
kolai igazgató tanítónak és Kohász
Sándor erdöbényei rk. elemi iskolai
, tanítónak,
Poppe és Thuróczy régi érdemes
munkásai a tanitóikarnak; kitünteté
sük mögött egy hosszú élet fáradsá
a hatóság kezébe került
gos munkája áll.
szerzett a nyomozásró1 és cseh
Ezekre tekintettel különösen érté
megszállott területre szökött.
kes Kohász Sándor erdöbényei rk.
lan-tó kitüntetése, aki fiatalon már,
Sárospatakon az az általános vé

Zacüarin csempészeti
doigoznaü a vidéüen
Három kiló zacharin már
A sárospataki csendőrség és
pénzügyőrség ébersége nagyobb
arányú zacharin csempészetet aka
dályozott meg.
Egy ottani fiatalkorú részére
ugyanis gyanús csomag érkezett,
amelyet a hatóságok lefoglaltak és
felbontottak mielőtt még a címzett
birtokába jutott volna. A gondo
san csomagolt göngyöletből 3 kiló
zacharin került elő.
Időközben a fiatalkorú tudomást

lemény alakult ki, hogy eddig kö
zel ^ métermázsa zacharin jött a
megszökött fiatalkorucimére, mert a
szomszédok tudni v lik, hogy a
gyerek már legalább ii 18 ilyen
gyanús csomagot kapott,
A csempészek
kézre-keritése
iránt a legszélerebb nyomozás in
dult meg.

3 ‘|2 évi fegyház
a legyesbénvei

mozdonyfűtő büntetése

A bíróság szándékos emberölés bűntettének kísérletében
mondotta ki bűnösnek a vasutast, aki baltával támadt
feleségére és a fiára
Ambrus
István nyugalmazott
vasúti fűtő, legyesbényei lakos, már
hosszú esztendők óla áldatlan csa
ládi életet élt.
A takaros portán nap mint nap
voltak a veszekedések ugyannyira,
hogy a fűtő félig-meddig már külöo is költözött.
Ez év júniusában azután végkép
kirobbant a veszedelem.
Ambrus István fejszét ragadott,
főbe verte feleségét és nyomorék
fiú gyermekét, majd bement a la
kaiba é. meggyújlolta';az egyik ágy
szalmaziékját.
Úgy látszik azonban, hogy tét
•át közben megbánta, mert felzör8«tle a szomszédját akinek elmon
dotta, hogy ég a háza, majd la-

kásába visszatért és olt a folyosón
felakasztotta magát.
A szomszédok eloltották a tü
zel, Ambrust levágták a kötélről.
Az asszony és a fia ápolás alá
kerültek és hetek után mindkettő
meg is gyógyult.
A bűnügyet kedden tárgyalta a
törvényszék Köröskényi tanácsa és
Dr Dubay István védelme után az
önvédelemmel védekező Ambrust
két rendbeli szándékos embeiölés
bűntettének kísérletében mondotta
ki bűnösnek és ezért 3 és fél évi
fegyházra Ítélte. A gyújtogatás
vádja alól (elmentette, mert nevezett intézkedett a tűi eloltása iránt.
Az Ítélet ellen úgy a vád mint
a véde'em felebbezett.

10 éves tanítói tevékenység után ér
te el a bizottság elismerését. Kohász
Sándor neve Erdóbénye vidékén köz
ismert. Lelke minden társadalmimegmozdulásnak, mindenkor vallá
sos és hazafias szellemben vezetője
nemcsak a gondjaira bízott ifjúság
nak. hanem az iskolánkivüli népok
tatás terén az öregeknek is.A kitünte
tés biztatója egy fényesen induló tan
ügyi karriernek.
A gyűlésen egyébként Bernáth
Aladár alispán elnökölt és a tárgysorozaton szerepelt Bencze András
titkár kimerítő jelentése az esztendő
népművelési tévékenységéröl.dr Tomcsányi Boldizsár ügyvezető elnök
több, a célt szolgáló előterjesztése
és a jövő évi költségvetés.
A népes közgyűlés az előterjesz
tésekhez egyhangúlag hozzájárult.

Türelem* Türelem!
A kerület képviselője vigasztaló szózatot Intézett a hely
beli iparossághoz a szövetkezet ügyében
A Felsőmagyarországi Hír
lap egyik legutóbbi számában
„pgy csáklyás iparos" aláírás
sal cikk jelent meg, amely a
kerület országgyűlési képviselő
jének az iparos szövetkezet lé
tesítésével kapcsolatos ígéreté
vel és terveivel foglalkozott.
Tulajdonképen tehát cikkíró
iparos társamhoz kellene e so
rokat intézni, tekintettel azon
ban arra, hogy a kérdés felette
közérdekű, engedje meg ipa
rostársam, hogy jelen tájékoz
tató soraimat az érdekelt öszszeséghez adresszáljam.
Ott kezdem, hogy választ
kaptunk a képviselő úrtól. Va
lóságos szózatát a vigasztaló
körmondatoknak. Hogy váratlan
nehézségek merültek fel, hogy
szives türelmünket kéri, hogy
sajnálja az esetet, hogy mind
ennek dacára állandó gondos
kodásának tárgyát fogjuk ké
pezni és legeslegvégül, hogy
legközelebb érdekes dolgokat
fog velünk közölni.

Köszönjük szépen és a poli

tikai pikantériákat nagy kíván
csisággal várjuk.
Ettől függetlenül azonban né
hány tiszteletteljes szót intézek
a képviselő úrhoz.
A nehézségeket, azoknak ma
már valósággal elviselhetetlen
súlyát, évek óta érezzük. Épen
azért reméltük a segítséget, a
mely hivatva lett volna terhein
ken könnyíteni.
Türelemből túlontúl elegünk
van. Azt akartunk kapni, ami
nek a hiányát érezzük, Anyagi
segítséget, hogy szolgálni tud
juk a közönséget, városunkat és
hazánkat és ne legyünk kény
telenek, duzzadó munkakedvvel,
ölhetett kezekkel tétlen ténferegni,
A sajnálkozást sem tudjuk a
levesbe aprítani. Az érdekes
dolgokkal szintén nem tudjuk
sorsunkat előbbre vinni, marad
tehát az állandó gondoskodása
amely ha a múltakéhoz hasonlatos, úgy előbb-utóbb felkopik
tőle az állunk.

Porcsalmy Ernő.
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HÍREK
Költemények é» előfizetési di
jak „FeUömafyarorexiti Hírlap*
porta fiók 67. Sátoraljaújhely, il
letve a Nemzeti Hitelintézet fiókja
30.231 az. poatatakarékpénztiri
számlája címre küldendők.

*Yerseim . . •
jRz ifjúkor láza* harcait
JUmokat s vagyakat temitra,
JW smléktzés százszlnü
Yirágoeskáit szidtam összi.
Jítm kertész ápolta csodarózsák,
Dgéngtstsn kis vadvirágok . . .
. . . J l faluból elindult kisfiú
Vállat görngosztö firfikorban
Jíoggan látja maga körül
J lz Dslen terimtotta Világot.
S é n y iy ÍDániíl•M utatvány a szerző n ek m ost m eg je 
lent ,,O szl h a rm a to z á s " című kötetéből.

— Tragikus haláleset. Lsdomérszky Béla helybeli r. k. igazgatótanitót vasárnapra virradóan ágyában
halva találták. Szivbénulás Ölte meg.
A tragikus sorsú kiváló tanférfiul,
nagy részvét mellett, kedden helyez
ték örök nyugalomra.
— Kitüntetett színészik. Az Or
szágos Színész Egyesület a vidéki
színészei támogatója emlékére örö
kös Légrády Károly Ösztöndíjat ala
pított, hogy minden évben cgy-egy
vidéki színészi és színésznőt jutal
mazhasson. Az idei dij nyertesei
között van vitéz Jakabffy Dezső a
debreceni Csokonai színház főren
dezője és Bende László a társulat
volt szerelmes színésze, aki ezidőszerini Pécsed működik. Mindkét
kitüntetett kimagasló értéke a vidéki
színészeinek,
— A Közmüvek sárospataki vil
lanykoncessziója. A városi Közmü
vek az 1943-ban lejáró koncessziós
szerződésének meghosszabbítását kér
te Sárospatak nagyközségiól. Úgy
értesülünk, hogy a nagyközség mi
előtt a kérdésben döntene, egy or
szágosan ismert fővárosi villanyszak
értőt hallgat meg.
— Ebzárlat. Az egyik közeli sző
lőben több egyént megmart egy ve
szett gyanús eb. A sérülteket a
budapesti Pasteur intézetbe szállí
tották. Az eset miatt dr Orbán K ál
mán polgármester 90 napos ebzár
latot rendelt el.
— A Színházi Élet legújabb szá
mában Tápai Szabó László az Ur
katonáiról, Hatvány Lili a Nemzed
Színház újdonságéról és a heti mo
zibemutatókról, Hevesi Sándor a
zenei és operai eseményekről refeiál.
Sok más cikk és rengeteg kép dí
szíti még az uj számot, amely Pendrik Ferenclől a Vígszínház uj szer
zőjétől is hoz novellái; dar,,b:t eltíkletként pedig Bulla Elma első nagy
sikerét a Vallomás-t adja.

A z első

té li t á r s a s ö s s z e j ö v e t e le k
Kultúráért — jótékonyságért

— Műkedvelői szinielöadás. A hely
— Az Ipartestületi Dalárda Cecí
lia estje ebben az esztendőben a beli Rom. kai. Legényegylet, de
nagyközönség különösen meleg ér cember 1-én este 8 órai kezdettel,
deklődésével találkozott. A székház a Katolikus Körben színre hozza a
díszterme zsúfolásig lelt meg, nem Juhászlegény, szegény juhászlegény*
csak az iparosság szine-javával, ha ciniü énekes színművet.
nem városunk társadalmának más
— Hólabda tea dólután a helybeli
foglalkozási ágakból sorozott élűjé Izraelita Nőegylet holnap délután 5
vel. Az összejövetel alkalmából osz órakor a Városi Vigadó étteremben
totta ki Balázs Győző daloskerületi i hólabda tea délutáni rendez.
elnök az Országos Magyar Dalos
— Mesedélután. December hó el
szövetség kitüntetéseit.
sején délután 4 órakor, a kegyes
— Társasvacsora a Kossuth Ka rendiek reálgimnáziumának tornater
szinóban. A ma délután 7 órakor mében mesedélutánl rendez a Mansz.
megtartandó
tisztujiló
közgyűlés Mesél Ritook Margit a Mansz. or
után a Kossuth Kaszinóban társas szágos gyermekvédő osztályának ve
vacsora lesz.
zetője.
— Kulturdélután. A Nemzett Ka
— A Soc. Misszió gyermekelfladászinó december 3-án (kedden) d. u. sa. A Szoc. Misszió helybeli szer
6 órai kezdettel kultárdélulánt tart. vezete, december hó 13-an délután
5 órai kezdettel gyermekelőadási
Előadó dr Varga Béla főorvos, a rendez a Városi Színházban a gyer
zenei részt a helybeli Kamara Zene mekek és felnőttek közreműködésé
kar tálja el. Belépődíj nincs, vendé vel színre kerül a Négy Évszak cimli
látványos mesejáték.
geket szívesen Iái a Vezetőség.

47. szám
— A fényképezés művészete: füg.
gellenül mind.nrendfl iránytól és iskólától, a való életei megrögziieni.
Az embert hibáival és szépségeivel;
természetes ferdeségében vagy töké
letességében. Nem ellesed sémák
szerint, merev pózokat vetíteni az
érzékeny, lemezre, hanem az arcok
kedvességét, amelyekről az élet su
gárzik. Úgy, mintha a gép objektivjén át festő ecsetje pingálná a vonásokat. Harlstein Salamon fényképész,
(Molnár István utca 10.) ilyen mű
vésze mesterségének. Nem élettelen
bábokat ábrázol. Ajánljuk a nagykö
zönség különös figyelmébe.
— Per a Jegyzői internátus körül.
A Zemplénvármegyei Közsági Kör
jegyzők Fiú és Leánynevelő Egye
sü le t és Sárospatak nagyközség kö
zölt az ottani internátus épületéből
folyóan polgári per volt folyamaiban.
A nagyközség a pert a Kúrián is
elveszítette, azonban perujilással élt.
Ebben az ügyben; mondott kedden
elsőtökön ítéletet a helybeli kir. tör
vényszék és a nagyközség 10000
pengő tőke követeléséi és ennek
1933. óta járó kamatait az Egyesü
lettel szemben megítélte.

10-15 hold as sz ő lő t
dóit f e k v é s it, tá lé n is la k h o té u ra sá g i
á s v in c e llé r la k á s s a l

Á rverési hirdetm ény.
Egyik ügyfelem képviseletében köz
hírré leszem, hogy az ügyfelemtől
megvásárolt 254. Hl. 67 liter, 1935.
évi termésű, tokajhegyaljai bori, mely
a sátoraljaújhelyi Vere6haraszt-dűlő
ben fekvő szőlőből származik, a fi
zetési késedelemben levő vevő kárá
ra, veszélyére és köllségére, a K. T.
362. g-a alapján, Dr Jármy Béla sá
toraljaújhelyi kir. közjegyző ur köz
bejöttével
1935. évi december hó 4-ikén d.u.
4 órakor, Sátoraljaújhelyben,

a klr.

közjegyző ur Molnár István utca 20
szám

alatti hivatalos

helyiségében

el fogom árvereztelni.
A z árverés alá kerülő borok egy
tételben, kiforrt állapotban, hordó
nélkül kerülnek árverésre. Megtekint,
helök a m. kir. Állami Közpincében
(Kossuth Ferenc utca 18. sz. alatt),
ahol 1132/1935. tétel alatt vannak
tárolva.

Árverezni szándékozók tartoznak
az árverés megkezdésekor 8C0 pen
gő bánatpénzt letenni es a vevőlartozik a bánatpénzt az árverés befe
jezésekor a teljes vételári összeg ere
jéig kiegészíteni, meri ellenesetben a
bánatpénz az árvereltető javára el
vész és az árverést folytatni fogom.
A vételáron felül vevőt terheli a
vétel után járó kincstári illeték, illet
ve a forgalmi adó és a m. kir. Álla
mi Közpincének az 1935. december
16-ike utáni időre járó tárolási dija.
A borok áladása és átvétele a le
téti jegy áladásával nyomban az ár
verés befejezése után meg fog tör
ténni. Eladó a mennyiségen kívül a
borokért egyéb szavatosságot nem
vállai. Eladónak joga lesz ahhoz,
hogy egyes árverelőket bánatpénz
letétele nélkül is árverésre bocsát
hass: n, illetve a vevőknek a vételár
kiegyenlítésére esetleg halasztást ad
jon,
Sátoraljaújhely, 1935. november 25.
Dr Nagy Béla

Az árverés alá bocsátandó borok
kikiáltási ára 7900 P.

K ö n y v is
— Őszi harmatozás; versek, irta
Bényey Dániel. Deresedé fejű fé lfia
napi robot után a múzsához mene
kül. Elkíséri a család, a feleség, az
elhalt szülők iránti mély szerele és
az Isten imádata. A látogatásból
versek születnek. „A z emlékezés
százszinű virágai". Nem eget ost
romolni akaró modern zagyvaságok,
csak „igénytelen kis vadvirágok".

sátoraljaújhelyi ügyvéd
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L é p te té s

Amolyan rimes megnyilatkozások,
amelyek melleit szívesen elüldögél
az érző lélek és minlha saját maga
élne a verssorokban, fennhangon
szeretettel ismételgeti a költő mondókáját, éli át a költő sorsát, a köl
tő életét. Ez a lelki közösség adja
meg igazi értékét a sz ív költészeté
nek, adja meg a becsét Bényey Dá
niel verseinek is.

Nyomatott Vajda-könyvnyomdában Sátoraljaújhelyben,

keresek megvételre a Tokajhegyalján
Lehetőleg Sáto ra lja új hel y, Sárospatak,
T o lc to a , Szegi és Mád határában
Ajá nl a to ka t a kiadóhlvatai t ovábbit

— Előadás a műtrágyázásról. A
Vármegyei Gazdasági Egyesület hol
nap este 6 órai kezdettel a város
háza tanácstermében előadást ren
dez a műtrágyázásról. Ajánljuk a
szakelőadást a szőlőbirtokosok és a
gazdatársadalom figyelmébe.
— Megjelent a Tér és Forma no
vemberi száma. A páratlanul szép
kiállítású lap közel 20 oldalon mu
latja be képekben és írásban az
üdülőtelep építkezéseket. Képekben
bemulatja a tihanyi főiskolai leány
üdülőt, a Mac. uj clubházát, a nyom
dászok dunaparti hétvégi otthonát,
a parádi strandfürdőt, az OTI. harkányfürdői gyógyházát stb. Az épít
kezések ismertetése annál is inkább
érdekli az építészeket és a hatóságo
kat, mert a közeljövőben számos uj
üdülőház és szanatórium építését
fogják végrehajtani, ezeknél pedig
értékes útmutatással szolgálnak az
eddigi alkotások.
— Elfogott betörő. A szerencsi
csendőrség arról értesitetle a pataki
őrsöt, hogy elfogta Delkai László
pataki származású cukrászsegédet,
aki bevallotta, hogy ő fosztotla ki
Somossy Lajos kispataki füszerüzletét és egy hentesüzletet. A csendőrség Deikait Sárospatakra kísérte,
ahol egyelőre őrizetben tartják, meri
alapos a gyanú, hogy a legutóbbi
hetek több kisebb-nagyobb betöré
sének, szintén az elfogott a lettese.
A kiadájátt felelő,: O Y Ö R O Y LAJOS,
Laptutejdeno,: Landeim aan M. éa tátié

