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9ílit tárgyat Kúriai Ítélet
a megyegyiiiés?

Fontos bizottsági tagválasztások a december 19-1 
közgyűlésen

a hernádnémeti-i gyilkosság ügyében
A legfelsőbb bíróság, Botos Gusztáv kőműves 6 évi 

fegyházbüntetését jogerőre emelte

Zemplénvármegye törvényható
sági bizottsága december 19 én 
délelőtt 10 órakor tartja rendes 
téli közgyűlését.

A tárgysorozat fontosabb pont
jai a következők :

A vármegyei törvényhatósági bi
zottságba egy örökös tag választása 

A vármegye közigazgatási bizott
ságába 5 tagnak választása. Kilépő 
tagok: Damjanovics Ágoston, Le 
hoczky Sándor, Páyer Ferenc, 
Sennyey Miklós báró és Síi rmay 
Sándor,

A vármegye igazoló választmá
nyába 8 tagnak választása. A vár
megye kijelölő bizottságába 2 ren

des és 1 póttagnak, a vármegye 
közegészségüg) i bizottságába 16 
tagnak, a vármegye iskolánkivüli 
népművelési bizottságába 25 tag
nak, a vármegye testnevelési bizott
ságába 6 tagnak választása.

Kijelölése annak a 30 törvény- 
hatósági bizottsági tagnak, akik kö
zül az összeférhetetlenségi bizottság 
kisorsolása történik.

A vármegye alispánjának évne
gyedei jelentése a közigazgatás ál
talános állapotáról,

Bács-Bodrog vármegye átirata 8 
kisiparosság részéie kedvezményes 
kamatú és hosszú lejáratú kölcsön 
folyósítása iránt, stb*

1934. december havának ne
gyedik napján, Hernádnémeli köz
ség határában a Műnk tanyán, gyil
kosság történt.

Botos Gusztáv 39 éves kőműves 
Úgy verte fejen a mészkaparóval 
Ruda Károly kanászt hogy a sze
rencsétlen ember még a helyszí
nen kiszenvedett.

A gyilkos kőművest a helybeli 
kir. törvényszék Köröskényi tanácsa

6 évi fegyházra ítélte és ezt^a 
büntetést a debreceni kir. Tábla 
is jóváhagyta.

Semmiségi panasz folytán a Kúria 
is foglalkozott a bűnüggyel és a 
panaszok elutasításával, a 6 évi 
fegyház büntetést jogerőre emelte.

A törvényszék büntető tanácsa 
a jogerős ítéletet tegnap hirdette 
ki a letartóztatásban levő kőmű
ves előtt.

A törvényszék
tanács és ügybeosztása 
az 1936. évre

A tarcali tanyákról
41 tanköteles nem jár iskolába

Több mint egy napi járóföldre van az első Iskola
dr Tomcsányi Boldizsár tanügyi 

titkár, a lanfelügyelöség vezetője, 
érdekes statisztikai adatokkal szol
gált a vármegye közoktatását ille
tően a közigazgatási bizottság ülé
sén.

A statisztika elmondotta, hogy 
a vármegyében 150 elemi iskolá
ban 323 tanterem van, amelyekben 
365 tanitó működik.

Törzskönyvezve van 22086 min
dennapi tanköteleles; 94 el keve
sebb mint tavaly. A tanköteles
22086 bői 2239 van elemi isko
laba, 1688 magasabb iskolákba 
beírva. A tarcali tanyákon 41 tan
köteles maradt beitatlan, tekintve, 
hogy olyan messze van a legköze
lebbi iskola, hogy a gyerekek e^y 
nap alatt meg nem járhatják.

T e r je s z k e d ik
a  K ö zm ü v ek

Tóth Deziö a sátoraljaújhelyi 
' kir. törvényszék elnöke a követke

zőkben állapította meg a kir. tör
vényszék tanács és ügybeosztását 
az 1936. évre :

Polgári felebbviteli tanács. E l
nök: Tóth Deziö. Bírák: dr Sze- 
niczey Ödön, Várjon Jenő és dr 
Lakatos Dezső.

Büntető főtárgya'ásí és büntető 
fclebbvite'i tanács. Elnök : Kőrös 

! kényi Tamás. Bírák: Pataky Ferenc 
és dr Hegedűs Ferenc,

Vádtanács. Elnök ; Tóth Dezső. 
Bírák: dr Szemczey Odón, Várjon 
Jenő.

Fiatalkorúak törvényszéki tanácsa. 
Elnök: Tóth Dezső Bírák: Kórós- 
kényi Tamás, dr Hegedű* F-renc.

Kényszeregyezségi tanács. Elnök: 
í Tóth Dezső. Bírák: Köröskényi 

Tárná?, dr Lakatos Dezső.

Uziorabiróság. Elnök: Kalten- 
bach Rezső. Birák : Pataki Ferenc 
és dr Hegedűs Ferenc.

Az uzsorabiróság kedden, vád
tanács, fiatalkorúak törvényszéki ta
nácsa és a polgári felebbviteli ta
nács szerdán, büntető főtárgyalási 
tanács kedden, a felebbviteli pén- 

| teken tartja üléseit.
Polgári egyesbiró, a személyál- 

Lpotot tárgvazó ügyek kivételével 
Kalienbach Rezső. Büntető egyes 
bíró dr Lakatos Dezső. Polgári 
ügv<*kben tárgyalási napok hétfő, 
kedd, csütörtök; bünteiöben hétfő, 
jövedéki kihágást ügyek bírája dr 
Hegedűs Ferenc. Tárgyalási nap 
csütörtök.

Vizsgálóbíró és fiatalkorúak bi- 
rája dr Lakatos Dániel, A cég
ügyeket Köröskényi Tamás taoács* 
elnök intézi.

Napirenden a szomszédos községek villamosítása K ön y  v ism erte tés
dr Gerőcz Kálmán; A jog módszere

Zemplénvármegye 22 nagyközségé
ből és 53 kisközségéből 10 illetve 2 
van villamos energiával ellátva, mig 
például Abaujtorna vármegyében 7 
nagyközségből 4, 131 kisközségből 
30. A feltűnő és Abaujtorna várme
gye javára mulalkozó eltérésnek az 
az oka, hogy Sátoraljaújhely város 
közmüvei csak nemrégiben építette 
meg nagy villamos centráléját és anya
giak hiánya miatt atóta sem terjesz
kedhetett,ellentétben a gibarli villamos- 
müvekkel, amelynek erőtelepe már 
régen áll és hiányával sem voü a 
szükséges üzleti tőkének.

Köztudomású, hogy a Közmüvek 
löO.OOO pengő OTI vagy.MABI köl

csönt kért villanyhálózatának kiépf 
lésére. Az engedélyezés nemsokára 
a megvalósítás stádiumába kerül, 
meri az iparügyi minisztérium is ren- 
tabilisnek véleményezte a hálózat ki
építését.

A  vonatkozó előmunkálatok is meg 
indullak a vidéken, a Közmüvek 
megbízottja meglátogatta Bodrogola- 
szi, Bodroghalász, Tolcsva, Vámos- 
ujfalu, Olaszliszka községeket és azok
ból már Is több mint 500 fogyasz
tót aquvirált.

Minden remény meg van lehál 
arra, hogy a Közmüvek üzletköre a 
a felsorolt vidékek bekapcsolásával 
a közeljövőben lényegesen kibővül.

Dr. Qerőcz Kálmán nyug. jogaka- 
d 4mai tanár ritka produktív és sok
oldalú ember.

Most egy esztendeje, bölcseleti ta
nulmánynak is beülő verses színjá
tékkal lépett a közönség elé, a na
pokban pedig „A jog módszere* 
címmel jogi tanulmányt bocsátott 
u'jára.

Az eszes embernek, éles elmének 
| éa finom vitatkozónak ez a munká

ja semmivel sem maradt értékben 
mögötte a többieknek. Bár nem lai
kusok részére készült a füzet, mind
azonáltal egyszerű és világos, úgy 
hogy az elvont jogi dolgok is köny- 
nyen megérhetővé válnak. A tanul- 

, mánynak különös értéket kölcsönöz 
a megállapítások és a gondolatok új
szerűsége.

A  füzet kapható a szerzőnél (Sár
aljaujhely Kossuth Lajos u. 49.)
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HÍ REK
K özlem ények é> e lő fize ted  d i

jak  „FeUoroagyarorazági H írlap" 
poatafiók 67. Sátoraljaú jhely , il
le tve a N em zeti H itelin tézet fiókja
30.231 <z. p o é ta tak arék p én z tá ri
szám lája cím re küldendők.

— Tb. kinevezések a vármegyénél
Fáy litván főispán, Mallyasovszky 
Kálmán másodtőjegyzől tb. vm. fő
jegyzővé, ifj. Olchváty Dezső fogal
mazót tb. szolgabiriva és dr Filber- 
ger László szerencsi ügyvédet tb. 
vm. tiszti alügyésszé nevezte ki.

— Tanügyi kinevezés. Szigethy
Margit a Itarosi ref. elemi és Kutass 
Etelka a nagyrozvágyi ref. elemi is
kolához tanítónői megbízatást nyeri.

— Halálozás Kroő Gyula helybeli 
liszt és örleménykereskedő, az érde
keltség régi, lisztes tagja, életének 
74. évében vasárnap éljel szivszél- 
hűdés következtében hirtelen elhalt. 
Nagy részvét mellett héttőn helyezték 
örök pihenőre. — Feuermann La
jos szőlőhiriokos, boldog házassá
gának 62. életének 88. évében Tall.án 
elhunyt. A megboldogultat, akiben 
dr Fábián Béla országgyűlési kép
viselő édesapját gyászolja, a köziég 
és a környék impozáns részvéte mel
leit kedden temették el.

— Orvosi hír. Dr Waller Sándor 
bőrgyógyász.urológus szakorvos ren
delőjét Molnár István utca 4 sz. 
alól, Zárda ulca 5. sz. alá helyezte 
ál.

— Stefánia közgyűlés. Az Or.-zá- 
gos Stefánia Szövetség helybeli f i
ókja ma délután 5 órakor taríj • ren
des közgyűléséi a vármegyeháza 
nagytermében.

—  I p a r o s o k  m ű k e d v e l ő i  s z i n i e l ö

adása. Az lprrtestüleli Drlérds mű
kedvelői csoporlja ina és holnap 
esle 8 órai kezdettel a székház dísz
termében szinrehozza Harsány: Zsolt 
3 feivonásos vígjátékét, a Mikszáth 
regényéből dramatizált .Vén gazem
ber. t. Tekintettel arra, hogy azip j- 
ros műkedvelők már sok élvezetes 
estét szereztek a város közönségé
nek, az előadást nagy érdeklődés 
előzi meg.

— Csóka bácsi kalandjai. Undi 
Imre — Pintér Jenő meséskönyve 
városunkban minden könyvkereske
désben kaphatő. Ára 1.20 pengő.

— Csak januárban jöhet az Alapi
kamaraszinhaza. A megyei város szín- 
ügyi bizottságának legutóbbi ülésé
ben az a vélemény alakull ki, hogy 
a kamaraszínház előadásai részére 
ebben az évben a színház már át 
nem engedhető, mert a mozi bérleti 
szerződésben előirányzott szabad na
pok kimerültek. Nem zárkózik el a 
bizottság Alapi kéretn e elől, azon
ban javasolja, hogy előadásait lehe
tőleg a Katolikus-Kör színpadán ját- 
sza le.

M ávau t autóbusz
menetrend Sátora!jaujhelv-Ricse’ 
DiinvtC Közötti viszonylatban

íVUnctdi]
16.10 420.00
1 6 . il 20.01
16.19 20.09

- 6 0  ( P l ) 16.26 20 17„ 16.27 20 18
— .80 16.32 20.23
1.10 (1 60) 16.38 20.29
1A0 16.45 20.35
1.60 (2.70) 16.49 20.41
1.80 (2.90) 17.01 20.53
2 10 (3.30) 17.13 21.06
2 20 (3 50) 17 19 2113
2 30 (3.70) 17.25 21.19
2.40 (3.90) 17.31 21.25
2.60 (4 30) 17 34

1745
17 48 2 1 . 2 8
17.54 21.34

2 40 (3.90) 17.58 2 i .39
2.50 (3 90) 1804 21.44

. Sátoraljaújhely Fő-utca Vármegyeháza; erk. 7.20
Sátoraljaújhely Árpád-ucca f.r 
FeUöberecki bej. ut f.m.
Alsóbereclti Hangya szövetkezet 
Alsóberecki községháza f m. 
Zsarotanya fm 
Karos határőrség 
Becsked-tanya f.m.
Korcsa, Ungár kereskedés 
Pácin postahivatal 
Nagyrozvagy Scharf kocsma 
Kisrozvágy Friedmann-kocsma 
Semjén szövetkezet 

21.25 érk. Ricse Központi szálló 
érk. Ricse p u. 
ind. Ricse p u.

21.28 ind. Ricse Központi szálló 
21,34 ind. Semjén szövetkezet 

Cséke Lang-kocsma 
. . . . . .  L.áca Hangya szövetkezet

2.60 (3 90': X18.10 f 2 1 50 érk. Dámóc Nagy Pál kereskedés
x csak hétköznap, + csak vasárnap és ünnepnap közlekedik, 

dijaknál zárójelben levő számok menettérti jegyekre vonatkoznak

ind.
nd.
ind.
érk.
érk.
érk.

ind.

7.19
7.11
7.06
7.01
6.56 
6.51 
6.42 
6.39 
6 28 
6 13 
6 0 6
5.57 
5.50

5,47 
5 41
5.37
5.34
5.25

A  menet

Arverési hirdetmény
Késedelmes adósok terhére, kárára 

és veszélyére a keresk. törvény 306. 
§-a alapján az alólirott hitelező pénz
intézetnek kézi zálogba adott és 
O: szliszkán az özv. Klein Mirlonné 
és társai tulajdonát képező háznál 
levő pincében tárolő, 62 hordóban 
levő circa 12.537 liter Í932. éviler- 
mésü olaszliszkai bor, hordóval 
együtt, az 1935 évi december hó 
23. napján délután 3 órakor ülasz- 
liszkán a helyszínen hiteles személy 
közbejöttével megtartandó nyilvános 
árverésen alólirott hitelező intézet 
1200 P. tőke s jár. erejéig fennálló 
követelésének kielégítése végeit a 
legtöbbet Ígérőnek készpénz fizetés 
mellett el fog adalni.

Kikiáltási ár literenként 30 fillér, 
melynek 2/3-ad részét el nem érő 
ajánlatok nem vehetők figyelembe.

Árverelni szándékozók az árverés 
megkezdése előtt bánatpénz fejében 
75C P. készpénzt letenni tartoznak s 
vevő köteles a vételárat leütés után 
azonnal kifizetni, Árverellelő pénz

intézet azonban bána'pónz letétele 
nélkül árverelhet s követelését és 
járulékait a vételárba beszámíthatja.

Az eiárvereit bor az árverés után 
azonnrl átveendő és 3 napon be
lül elszállítandó.

Ha a vevő a vételárat azonnal ki 
nem fizetné, bánatpénze az árwrel- 
telő javára elvész és az általa meg 
veti borok a vevő költségére, kárára 
és veszélyére egy nyomban megtar
tandó folytatólagos árverésen újból 
el fognak árverellelni.

Az árveréssel kapcsolatos illeték a 
vevő állal viselendő és a vételárral 
egyült lefizetendő.

Árverelni szándékozók [az árverés 
alá bocsájtandó torokat alólirott hi
telező intézet záloglartója: Dómján 
Ferenc olaszliszkai lakos közbejöt
tével az árverés megkezdéséig meg
tekinthetik, miért is árvereltelő a 
borokért sem minőség, sem mennyi
ség lekinleiében nem szavatol. 
Tokrjban 1935 évi december hő 
10. napján.

Tokajvidóki Hitelbank R T.

Mi történt
a Kisgyülésben és a Közigaz
gatási bizottságban?

— A siamonkóró8zék uj tagjai, A
törvényhatósági bizottság kisgyülése 
hétfőn megtartott rendes havi ülésé
ben Lehoczky Sándort és hr Wald- 
bott Frigyest, a számonkérőszék tag
jaivá választotta.

— Rosszak az őszi vetések Bertl 
Ferenc gazd. felügyelő,[a közigazga- 
tási bizottság hétfői ülésén, nagy 
szakértelemmel megkonstruált havi 
jelentésében arról számolt be, hogy 
a vármegyében gyengék az őszi ve
tések; kelésükben hiányosak, a ké
sőiek erőtlenek. Csak nagyon ked
vező időjárás esetén várható a meg
erősödésük.

— Köszönet a pónzügyigazgatónak.
A  közigazgatási bizottság hétfői ülé
sén br Waldbott Frigyes bizottsági 
tag megköszönle G<osz Lajos min. 
tanácsos, helybeli pénzügyigazgató
nak azt az általánosan tapasztalt jó
indulatot, amellyel a pénzügyigazgató 
az adózók minden méltányos kérését 
kezeli és teljebili.

— Sok a járványos megbetegedés 
a vármegyében. Az előző hónap 349 
megbetegedésével szemben 735 Eb
ből kanyaró 382, vörheny 202 (meg
hall 1), roncsoló forokiob 27 (meg
hall 4), tífusz 66 (meghalt 9), A jár
ványok elfojtása iránt minden intéz
kedés megtörtént.

Nyomatott Vajda-könyvnyomdaban Sátoraljaújhelyben.

— id gr. Mailáth József — nr 
Széchenyi W. Ernő megyei örökében!
Úgy értesülünk, hogy a gr. Széche
nyi Wolkenstein Ernő elhalálozásá
val megüresedett örökös törvényha
tósági bizottsági tagsági helyet id. 
gr. Mailáth József budapesti lakos! 
sál fogja betölteni a törvényhatósági 
bizottság közgyűlése.

— Zipserek karácsonyfa ünnepé- 
lye. A  Szepesi Szövetség helybeli 
osztálya hoinap délután 5 órakor 
ajándékozza meg szegényeit, műso
ros karácsonyfa ünnepély keretében. 
A nemes emberbaráti aktus a reál- 
gimnázium fizikai előadótermében 
pereg le.

— Vásárok Sátoraljaújhelyen. SL
toraljaujhely megyei varos az 1936. 
évben alábbi napokon tart országos 
és állaifelbajtásos helivásárokal. Al- 
laifelhajtasos hetivásár január 3-án. 
Appolonia országos vásár február 
3-4 én. Állatfelliajlásos hetivásár már
cius 3-án. Virág országos vásár áp
rilis 6-7-én. Áilatfclbajlásos hetivásár 
május 5-én. Allalfelhijtasos hetivá
sár junius 9-én. S-irlós országos vá
sár juiius 6-7-én. Áilalfelhajiásos he
tivásár augusztus 4-én. Dióverő or
szágos vásár szeptember 3-4-én. Ál- 
ratfelhsjtásos hetivásár október 13-an. 
Imre országos vásár novemoer 3-4- 
én. Karácsonyi országos vásár de
cember 21-22-en. Minden kedden 
es pénteken heti kirakodó vásár ser
tést elhajlással.

— Mennyi lehet a hús nyomtatók ?
Szóvá teltük, hogy egyik másik hús- 
iparos nem a vonatkozó rendelet 
szerint ad a húshoz nyomtatékot. 
Most szívesen jelentjük, hogy a pa
naszos sorok ertdmmyeként az il
letékes hatóság érvényt szerzett az 
alispán így korábbi rendeletének és 
intézkedett, hogy a nyomtatékot meg
állapító rendelkezés minden húsipa
ros üzlelben, feltűnő helyen kifllg- 
gesztessék.

— Gépkocsi járat Damócz — Sá
toraljaújhely között. A magyar kir. 
államvasutak gépkocsi üzeme a Sá
toraljaújhely és Dámóc között beren
dezett autóbuszjáratokat f. hó 16-tól 
hétfőtől indítja meg. A járatokban 
22 személyes fűtőit autóbusz fog 
közlekedni. A  menetrendet és díjsza
bást lapunk más helyén találja az 
olvasó.

300/1935. vh. szám.
Árverési hirdetmény.

Balogh Gyula végrehajtatnak vég
rehajtást szenvedő ellen 600 P tőke, 
ennek 1935 május hó 6 napjától 
járó 5  százalék kamata és tddig 
összesen 60 P. 08 f. perköltség erejé
ig végrehajtást szenvedőnél 1935. 
évi május hó 18 napján biróilag 
lefoglalt és 1000 P-re becsült ingó
ságokra az árverést — azon fog
laltatok követelése erejéig is akik 
(örvényes zálogjogot nyertek — el
rendelem, annak Sátoraljaújhelyben 
Andrássy u'ca 98 sz. alatt leendő 
megtartására 1935 év i dac . hó 17 
n a p já n a k  d. e. 10 ó rá já t tűzöm ki, 
amikor a foglalás alatt levő búto
rokat, stbil legtöbbel ígérőnek kész- 
pénzfizetés mellett, de a becsérlék 
2/3-An alul nem adom el. Ha azon
ban a végrehajtást szenvedő bele
egyezik a lefoglalt ingóságoknak ala
csonyabb áron leendő elárverezésébe, 
a 2/3-ad rész figyelmen kívül marad.

Az esetleg fizetett összeg a köve
telésbe betud dtk. Vevő köteles fizetni 
a forgalmi irdót is.

Sátoraljaújhely, 1935. nov. hő 
28. n. Gall kir. jbit. végrehajtó.

A  kledé ié rt telelői: G Y Ö R Q Y  L A JO S . 

L ep tu le jdono i: L endeim enn M . é l  térié


	49

