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A siber frontról4 5 0 0 0  pengő
kölcsön S árospatakn ak
A miniszterközi bizottság javaslata

Sárospatak 1936. évi költsége
lőirányzatát három hét elölt felül
vizsgálta a miniszterközi bizottság 
és megállapította, hogy a nagyköz
ség államsegélyre szorul, mert a 
maga erejéből nem képes kiadásai 
fedezéséről gondoskodni.

Az elmúlt szombat késő dél
előttjén kiszállt a bizottság Sárospa
takra, ahol helyszini tárgyalást tar
tott, amelyen részt vett dr Marton

Gyula miniszteri tanácsos a belügy
minisztérium községi ügyosztályának 
vezetője és Bernáth Aladár alis
pán is.

A  tárgyalások eredményeként úgy 
határozott a bizottság, hogy a nagy
község részére kiutalandó 7500 
pengő szokásos államsegélyen kí
vül, 45000 pengő kamatmentes 
kölcsönt javasol Sárospatak nagy
község részére.

— Valutasibereket fogtak. A pénz- 
! ügyigazgatóság kebelében működő 

pénzügyőri vámszakasz [kirendeltség 
feltartóztatott egy nyíregyházai fiatal
korú leányt, aki édesapjával együtt 
városunkat tisztelte meg látogatásá
val. Megmotozták őket, amikor is a 
leánynál 500 dollárt és több ezer 
csehkorona bankjegyet találtak. Mind
kettőjüket a budapesti valutaügyész- 
ségnek adják át. A  két letartóztatott 
nevét a nyomozás további sikerének 
érdekében egyelőre nem közölhet
jük.

— Nyomában vannak a szönytg- 
csempészeknak. Előző számunkban 
megírtuk, hogy az illetékes hatósá
gok megszállóit területről becsem
pészett 5000 pengő értékű szőnyeg- 
rakományt foglaltak le. A csempé
szek kézrekeritése iránt indított nyo
mozás szintén kedvező stádiumba 
jutott, mert az árutulajdonos aradi 
és budapesti kereskedő neve már 
ismeretes a nyomozók előtt. A sző
nyegek vámszaki becslése megálla
pította, hogy a csempészek 4000 
pengő vámot akartak megtakarítani.

Szülővel szemben
nem áll meg a jogos önvédelem

A Köröskényi tanács érdekes indokolása egy bűnügyben
Majoros János sárospataki kisbir

tokos házánál nem rakott fészket a 
béke galambja. Nap mint nap for
dultak elő civakodások, verekedé
sek, amit legnagyobb részben az öreg 
gazda kissé italos természete vál
tott ki.

Egy napon azután tragédiában 
robbant ki az egyenetlenség.

Apa és fiú ismét össze kapott; az 
apa megragadta a fiú nadrágsziját, 
a fiú védekezett és eközben olyan 
szerencsétlenül rúgta hasba az édes
apját, hogy az öreg gazda sérülésé
be belehalt.

Majoros Ferenc kedden állott a 
Köröskényi tanács előtt, halált okoző 
testi sértés bűntettével vádoltam 

Dr. Dubay István védő önvéde
lemre hivatkozott, a bíróság azonban 
nem téllé magáévá a védő érveléseit 
és a vádlottat bűnösnek mondta ki 
a vádbeli cselekményben és azért őt 
I évi és 6 havi börtönre ítélte.

Az ítélet indokolása megállapítja, 
hogy szülővel szemben, még ha jog
talan is volt a támadás, nem áll fenn 
a jogos önvédelem,

Az Ítéletben a vádhatóság megnyu
godott. A vádlott és a védő felebbezeft

Vallott
f'a d o rko tan ya i gyilkos

A szenzációs bOnügy úgy lehet rövidesen 
főtárgyalásra kerül

Halász Szabó Sándor a Dorkó ta
nyai gyilkosság gyanúsítottja, a ke
resztkérdések súlya alatt megtöri és 
töredelmes vallomást tett.

Varga Miklóst álmában ölle meg, 
•z alvó birtokos halantékára irányi- 
lőtt lövéssel. A lakásba még este 
•urrant be, ahol elrejtőzött. Amikor 
mindenki elaludt, levetette a cipőjét, 
szfirpapucsot húzott és úgy lopod- 
íott be Varga Miklós hálószobájába.

Villanylámpát is vitt magával. Ez
zel világított rá Varga Miklósra és 
•mikor ez utón is meggyőződött arról, 
hogy nagybátyja alszik, annak ha

lantékára illesztette a fegyvert és el- 
síltölte.A gyilkosság után a sötétség 
leple alatt hazament és amikor a 
gyilkosság hírére a tanya népe Bsz- 
szefutott, ment el ismét nagybátyjá
nak a házába, mint a többi ártatlan 
szemlélődő.

A  nyomozó csendőrség őrizetbe 
vette a meggyilkolt özvegyét is, de 
mert ellene terhelő bizonyíték nem 
merült fel, kihallgatása után szaba
don bocsátotta.

H. Szabó Sándor szerint a gyil
kosságban sem felbujtója sem tettes
társa nem volt.

Ütlenetrendi érteüeztet
Debrecenben és Miskolcon

Zemplénvármegyét illetően előreláthatólag nem lesznek 
kedvezőtlen változások

A z államvasutak igazgatóságának 
rendelkezése folytán, minden egyes 
üzletvezetöség, az érdekelt várme
gyék vezetőségének bevonásával, a 
nyári menetrend összeállítását meg
előzően, menetrendi értekezletettart.

A  debreceni üzlelvezetöségnél 
kedden volt meg a megbeszélés, a 
miskolci Uvnél ma délelőtt. M ind 
kettőn Bernáth Aladár alispán kép
viselte a vármegyét.

A  keddi értekezlet változatlanul 
hagyta az eddigi menetrendet.

A  ma délelőtti megbeszélés b i
zonyára szintén nem hoz részűnkta 
kellemetlen meglepetéseket, mert
ahogy a Máv. üzletpolitikáját is
merjük, az nem ártani, hanem a 
lehetőség szerint segíteni akar a 
trianoni határmentén fekvő és a
békeszerződés által amúgy is áro
sén sújtott városokon.

Vllartir magyarod
a esed őiróság előtt

A legenyei futballisták kémkedési pere
Még 1934 áprilisában történt, 

hogy súlyos ütlegek és kínzások 
árán Tóth József 25 éves lasztóci 
diákból kicsikart vallomás alapján, 
Laszlócz, Velejle és Legenye köz
ségekben sorozatos letartóztatásokat 
eszközöltek a csehek.

A  letartóztatottak a kerületi b i
tóság elé kerültek, ahol a magyar 
futballistákra a múlt esztendő jú 
niusában súlyos bőrtón büntetése
ket porciózott ki a cseh önkény.

A z  elitéltek felebbeztek. A  fe- 
lebbezéseket mórt tárgyalta a kas
sai felsőbitóság, amely részben sú
lyosbította, részben enyhítette a 
kerületi bíróság ítéletét.

így Tóth József lasztóci joghall
gató és Fedák Ernő lasztóci or

vostanhallgató büntetését, ami első 
fokon 13 illetve 12 évi fegyházra 
szólt, 15-15évifegyházia emelte fel.

Czehlár Sándor velejtei sofför 
büntetését 8  évtől 3  évre, Buday 
Béla egyetemi hallgató 9 évi fegy- 

j házbüntetését 8 évre, Magyary 
litván lasztóczi orvostanhallgató bün
tetését 4 évről 3 évié, Bodnár 
György lasztóczi utazó 2 évi fegy
házbüntetését 1 és fél érre mér
sékelték,

5 vádlott büntetését és C vád
lott felmentő Ítéletét a felsőbíró
ság helyben hagyta.

A  megszállott felvidék egész 
magyarsága lészvéttel és együttér
zéssel fordul az ártatlanul • li lé it  
fiatalemberek falé.
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HÍREK
Közlemények és előfizetési di

jak „Felsómagyarországi Hírlap" 
postafiók 67. Sátoraljaújhely, il
letve a Nemzeti Hitelintézet fiókja
30.231 sz. postatakarékpénztári 
számlája cimre küldendők.

— Kitüntetés életmentésért. A kor
mányzó megengedte, hogy Ragyák 
János államvasuti főintéző, szerencsi 
állomásfőnőknek Önfeláldozó maga
tartással végrehajtott kettős életmen
tésért, elismerését tudlul adják.

— Sátoraljaújhely is gyászolja az 
angol kiralyt.^A világ legalkotmányo
sabb uralkodójának V. György angol 
király halálát a megyei város is meg- 
illetődéssel gyászolja. Középületeken, 
iskolákon gyászlobogó leng és hir
deti, hogy a halárváros együttérez a 
fájdalomban a nagy angol nemzettel, 
azokkal akik először állottak a ma
gyar igazság mellé.

— Zempléniek a szabolcsi instal
láción. Pénteken iktatták be hivatali 
méltóságába Thuránszky Pált Sza- 
bolcsvármegye uj főispánját. Az in
stalláción vármegyénkből a követke
zők vettek részt: Fáy István főispán, 
Bernáth Aladár alispán, Mattyasovszky 
Kálmán tb. főjegyző, dr Meczner T i
bor főlevéllárnok, Barlhos Tivadar, 
parnói Mólnál Béla, dr Adriányi Béla, 
dr Meczner Béla, Harsányi Gyula.

— Halálozás. Fodor Dezső’a mis
kolci kerületi Kereskedelmi és Ipar
kamara érdemes elnöke váratlanul 
elhunyt. A megboldogultat, aki fá
radhatatlan előharcosa volt a keres
kedő és iparosérdekeknek, kedden 
délután helyezték örök nyugovóra óri
ási részvét mellett.

9Zői Holttestet
veteti fii a Jisz a

Személyazonosságát eddig nem sikerfiit megállapítani

Zemplénagárd határában' a meg
áradt Tisza egy 20—25 évesnek lát
szó nő holtestéi vetette partra.

A hollest 160 centiméter magas, 
kerekarcu, bal fülében vékony függőt

találtak. Feje fehér vászonkendővel, 
dereka barna télikendővel volt átkötve.

A holtest személyazonosságának 
megállapítására megindult a nyomo
zás.

Á rviz
pusztít a F e lv id ék en

Kassa elővárosa viz alatt — 
szünetel ;

Az utóbbi hetek nagy esőzései 
következtében a felvidéki folyók és 
patakok mind megáradtak.

A Kassa mellett folyó Csermely
patak kilépett a medréből és elöntötte 
a környékbeli kerteket és réteket.

A viz Kassa elővárosába is beha
tolt, úgyhogy több házból ki kellett 
lakoltatni a lakókat. A  Hernád szin
tén árad és alsófolyásánál kilépve 
medréből tengerré változtatta a kör
nyéket,

Az úgynevezett Papirmalomnál a 
Crermely áradása következlébenföld- 
csuszamlás történt, amely elzárta a

Ungvár és Derecske között 
forgalom

patak folyását. A földtömeget nem 
sikerült eltávolítani, a patak uj med
ret vágott magának és olyan óriási 
erővel zúdult a papirmalomra, hegy 
öt más épülettel együtt teljesen el
árasztotta.

Az árvizveszedelem szombatra vir
radóan lesz a legnagyobb, mert ek
korára várják Kassára a nagy víz
tömegek érkezését.

Az Ung is kilépeti a medréből és 
annyira elöntötte az országútit és a 
vasúti vonalat, hogy a forgalom 
Ungvár és Derecske közölt további 
intézkedésig szünetei.

Még mindig
dühöng az elővásárlás

Miért nem szereznek érvényt a tiltó rendelkezéseknek ?
— Hirtelen halál. Beregszászy Ist

vánná, min. tanácsos, nyug. tanfelü
gyelő özvegye, péntek reggel hirte
len elhalt. Sziv&zélhudés ölte meg. 
Vasárnap délután helyezik örök nyu
galomra a helybeli ^köztemetőben.

— Missziós táncestély. A Szociá
lis Missziótársulat helybeli szervezete 
br. Waldbolt Frigyesné Mária Alice 
kir. hercegnő magas védnöksége alatt 
február elsején rendezi meg hagyo
mányos láncestélyét a Városi Vigadó
ban. Az estély sikerét garantálja a 
hatalmas rendezői gárda, amely a 
mulatság előkészítő munkálatait végzi 
fáradhatatlanul és az az általános 
rokonszenv, amely a nagyszerű kari
tatív munkát végző Missziótársulat 
minden megmozdulását kiséri.

— Nagyanyánk házában mindig 
kéznél volt egy kis szekrényke a 
legszükségesebb háziszeiekkel. Ezt 
a jó szokást a ma modern embere 
is megtartotta, mert meghűlés első 
jeleinél, rheumás fájdalmaknál, fog
fájásnál mindig jó, ha kéznél van
nak a bevált Aspirin tabletták. As- 
pirin tablettákat évtizedek óta ered
ménnyel hasznáják fájdalmaknál, 
meghűlésnél. A valódi Aspirin tab
lettákon a Bayer kereszt látható. 
Magyar gyártmány.

A  statisztika adatai szerint az élel
mi cikkek mai ára lényegesen meg
haladja az előző esztendő árait és 
igy, dzeára a hivatalos szépitgelések- 
nek, nagy drágaság van.

Mi, akiket a trianoni határ hadiáp- 
vonalunktól vágott el, különösen érez
zük az áremelkedéseket.\ A bodrog
közi termelőket városunkba jöttükben 
a cseh megszállók állítják le, a más 
vidékre valósiakat pedig a kofaasz- 
szonyok tartóztatják fel. Érthető te
hát hogy szökkenve emelkednek a

piaci árak.
A  cseh megszállókat sajnos tűrni 

vagyunk kénytelenek. A kettős szá
mú közellenséget, az elővásárlás ál
tal árdrágító kofákat azonban nem.

Keli, hogy legyen a rendőrség
nek és a városi javadalmi hivatal
nak arra a célra is néhány közege, 
hogy hetivásári napokon torkon ra
gadják az elővásárió kofákat és bor
sos büntetéssel szegjék kedvüket 
a fogyasztók bőrére spekuláló ár
drágítóknak.

— Kulturdélután a Nemzeti Kaszi
nóban. A Zemplénvármegyei Nem
zeti Kaszinó tudományos és művé
szeti előadások sorozatában január 
28-án, kedden délután 6 órakor a 
Sátoraljaújhelyi Kamarazenekar Reis- 
siger: A sziklamalom c. nyitányát 
fogja előadni. Dr Csaba Jenő, a hely
beli reálgimnázium tanára „Rákóczi 
Ferenc mini politikus" címen várme
gyénk nagy szülöttjének politikai 
meglátásairól tart előadást. A díj
mentes előadásokon mindig szívesen 
látja a város érdeklődő közönségét 
a rendezőség.

— A Színházi Élet uj számának 
érdekességei: Nagy Endre cikke Hal
mi Arthurról, a világhírű festőmű
vészről, Hatvány L ili kritikája a hét 
premiérjéről, Szép Ernő cikke a leg- 
csunyább pesti színésznőről, Hév si 
Sándor zenekritikája, Szalay Karola 
látogatása a jég primadonnáinál, De- 
kobra novellája, Karinthy Frigyes 
Szőke Szakáiból és Szőke Szakáll 
cikke Karinthy Frigyesről, öl elit 
nagy pesti bál képekben, Fendrik Fe
renc novellája, Lakatos László három- 
felvonásos színdarabja: A királyné; 
kottasláger: Te vagy a csillagom.

Nyomatott Vajda-könyvnyomdában Sátoraljaújhelyben.

Gyógyszertárakban kapható

— A házikert gyümölcstermeszté
séről ir a Növényvédelem és Ker
tészet legújabb száma. Cikkeket kö
zöl még többek között a gyürnöl- 
csöskert téli védekezési munkálatai
ról, a szőlő kordonmiveiéséről, a ko
rai babtermesztésről, az idei enyhe 
tél növényvédelmi jelentőségéről atb. 
Az illusztrált két szaklapból a Nö
vényvédelem kiadóhivatala, (Buda
pest, Főldmivelésiigyi Minisztérium, 
V. Kossuth Lajos-tér 1!.) egy alka
lommal e lapra való hivatkozással 
díjtalanul küld mutatványszámot.

— Holttányilvánitás. A sátoraljaúj
helyi kir. törvényszék Brosch János 
sárospataki földművest, aki a világ
háborúban a 65.-ik gyalogezredben 
szolgált és a harctéren eltűnt, miután 
azóta nem adott életjelt magáról, a 
felesége kérelmére holttányilváni- 
toita.

Ökölvívó verseny. A helybeli Leven
te-Egyesület holnap délután 5 órai 
kezdettel városok közötti ökölvívó 
versenyt rendez a Katolikus Kőiben. 
A versenyen résztvesznek Miskolc és 
Jászberény ökölvívó bajnokai. A  di
jak pénzjutalmak és díszes emlék
érmek. A versenyt nagy érdeklődés 
előzi meg.

— Pályázat szolgai állásra. A  sá
toraljaújhelyi kir. törvényszék elnöke, 
a szerencsi járásbíróságnál ideigle
nes kisegítő szolgai állásra hirdet 
pályázatot. Pályázati kérvények január 
28. déli 12 óráig adandók be Tóth 
Dezső kir. törv. elnökhöz cí
mezve.

— Soffőrtanfolyam. Az Állami 
gépjárómüvezetőképzö (soffőr) tan
folyam a m. kir. Technológiai és 
Anyagvizsgáló intézetben (Budapest, 
V ili. József-körút 6.) február 3-án 
este fél 7 órakor nyílik meg.

A kiad átéri felelő.: G YÖRGY LAJOS 

LaptulajdoDot: Landaimaan M , ét lértt
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