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Választott a város
A Nép szervezetén kívül álló polgárság nem vett 

részt a választási harcban

Keresd az asszonyt
10 évi fegyház az erdőhorváti) gyilkos büntetése

Sátoraljaujhely'megyei város 
képviselőtestülete a vasárnapon 

l' megtartott válasz'ással rekons 
truálodott.

^  A  ; szavazás eredményeként 
mint választott uj tagok be ke
rültek a testületbe : Bernáth 

i Aladár alispán, dr Búza Béla, 
V drChndovszky Móric, dr Jármy 

Béla, Petr^czky Jenő, dr Tólh 
Alajos.

Kimaradtak a régiek közül: 
Dubay Jenő, Schiller Kálmán, 
Schmidt Lajos, dr Szirmay Ist
ván, Vilkovszky Kálmán, és 
Windt Jakab.Ez utóbbiak egyike 
sem szerepelt a jelöltek listá
ján.

A választás részletes ered
ménye egyébként, az egyes sza
vazó körök és a leszavazottak, 
valamint a nem javított listák 
számának feltüntetésével, a kö
vetkező :

I. kerület rendes tagok: dr 
Dómján Elek, Ulrich J. Nándor, 
Tóth József A 863 szavazóból 
leszavazott 331 (39 százalék) 
még pedig nem javított listával 
275

II. kerület rendes tagok: dr 
Chudovszky Móric, Zboray Ká
roly. 751 szavazóból 318 (42 
százalék) szavazott. Nem javított 
lista 309.

III. kerületben rendes tagok: 
dr Azary Prihoda László, Le- 
hoczky Sándor, Vogler Oszkár. 
684 szavazóból szavazott 372 
(55 százalék.) Tiszta lista 305.

IV. kerületben rendes tagok: 
dr Búza Béla, dr Jármy Béla, 
789 szavazóból 390 (48 száza
lék) gyakorolta jogát, még pe
dig nem javitott listával 363 
választó,

V. kerületben rendes tagok: 
Bernáth Aladár, Petreczky Jenő,

dr Tóth Alajos. 547 szavazó
ból 322 (59 százalék) vett részt 
a választásban; 287 nem javí
tott listával.

VI. kerületben rendes tagok: 
B tteiheim Sándor, Onuska Já
nos. 540 szavazóból szavazott 
324 (60 százalék) Nem javitott 
listával 160.

A szavazásra jogosultak ösz- 
szes száma 4174, ebből jogát 
gyakorolta 2047 azaz 49'/2 szá- 
zalék. A statisztika adatai sze
rint tehát a választás mozgat 
masnak nem mondható, lénye 
gesen kevesebben szavaztak 
mint máskor, ami főkéntannak 
tudható be, hogy a Népén kí
vüli polgárság nem vett részt a 
választási harcban.

A vasárnapi választás után 
a megyei város képviselőtestü
letének alábbiak a választott 
tagjai; dr Adriányi Béla, dr 
Azary Prihoda László, Bernáth 
Aladár, dr Búza Béla, Bettel- 
helm Sándor, dr Csontos Odón, 
dr Chudovszky Móric, Damja- 
novics Ágoston, dr Dom|án 
Elek, dr Dubay István, dr Jár- 
mv Béla, Kiss Ernő, Kuharik 
Gy. Kálmán, Ladányi Miklós, 
Lehoczky Sándor, dr Neuhau-. 
ser Frigyes, Onuska János, ifj. 
Pá|óczy Bertalan,Petreczky Jenő, 
Payer Ferenc, Poos József, Réz 
Gyula, Róth Sámuel, Ruzsinszky 
István, Szeszlér Ödön, d rT ó th  
Alajos .Tóth József, Ulrich J. 
Nándor, Zboray Káro-y, Vogler 
Oszkár.

A virilista tagok névsora is 
megváltozik. Özv, dr Flornyay 
Béláné képviseletében dr Hor- 
nyay Ferenc, özv. Gyarmathy 
Béláné képviseletében Schmidt 
Lajos kerülnek be a képviselő- 
területbe.

dr Dubay István választott 
tagságát tartja meg, virilista jo
gáról lemond. Helyére kerül az 
első virilista póttag Kornitzer 
Lipót.

A képviselőtestület alakuló 
gyűlése még ebben a hónap
ban meg lesz tartva.

A  múlt esztendő Péter Pál nap
jának éjszakáján, Erdőhorváti köz
ségben, egy csűr mellett elhúzódó 
megyei úton szétroncsolt koponyával 
halva találták Medvecz Béla tolcsvai 
gazdálkodót.

A  csendőri nyomozás még azon 
éjjel megállapította, hogy gyilKosság 
történt. A részegen fekvő IVLdveczet 
álmában karóval verték agyon; a 
tettes is kézrekeiült Körösi Koleszár 
János 41 éves, tolcsvai ácsmester 
személyében.

A bűnügy kedden és szerdán ke
rült főtárgyalásra. A  vád szándékos 
emberölés büntette ; a tanács elnöke j 
Palaky Ferenc; védő Dr Dubay Ist
ván volt.

A vádlott a vizsgálóbiró Jelölt be
ismerte, most tagadta a hüncselek-

A helybeli törvényszék büntető 
tanácsa 1934 decemberében egyen
ként 15 évi fegyházra Ítélte Horváth 
András budapesti szobafestő mestert 
és Hirsch István rákosszentmihályi 
mázoló segédet, a kommün ideje 
alatt Kriskó József sárospataki [gaz
dálkodó sérelmére elkövetett gyilkos
ság büntette miatt.

A  vád és védelem felebbezése 
folytán, 1935 mázsában foglalkozott 
az üggyel előszűr a debreceni kir. 
Táb'a és bizonyítást rendelt el, amit 
a helybeli törvényszék fel is ve't.

Csütörtökön volt ujabbi tárgyalás 
az ügyben a debreceni kir. Táblán 
amikor is Lábos Béla tanácsa meg
változtatta a helybeli törvényszék 
ítéletét,Horváthot a vád alól felmen
tette s azonnali szabadlábra helyezését 
rendelte el, Hirsch büntetését pedig, 
annak hfinsegédi minőségét megálla-

ményt. A kihaltgatotl 40 tanú azon
ban mind azt vallotta, hogy a vád
lott udvarolt a meggyilkolt feleségé
nek, sokszor hangoztatta, hogy 
nőül veszi az asszonyt és voltak 
többen akik a házaspár rossz csa
ládi élete és amellett tettek bizony
ságot, hogy Körösi többször nyilat
kozott, hogy megöli Medvecz Bé
lát.

Vád és védbeszédre, Ítélethoza
talra szerdán került a sor.

A bíróság bűnösnek mondotta ki 
Körösi Koleszár Jánost a vádbeli 
cselekményben és ezért 10 évi fegy
házra Ítélte.

Az ítélet ellen úgy a vád, mint a 
védelem, nemkülömben a vádlott 
is felebbezell, mert mint mondotta 
„ártatlan."

pitva, 5 évi fegyházra szállította
I le.

Horváthot illetőleg helyt adott a 
Tábla dr Dubay István védő elő- 
Lrjeszlésének és a törvényszék tény
állásával szemben megállapította, 
hogy nevezett a gyilkosságnál csak 
mint néző volt jelen, annál is inkább, 
mert a terrorcsapatban csak fegyver- 
nélküli szolgálatot teljesített.

Hirschsel szemben annak beisme
rése folytán megállapította a Tábla, 
hogy ő fegyverrel kezében tevékeny
kedett és ezáltal előmozdította éa 
megkönnyítette, hogy a tettesek a 
bűncselekményt el is kövessék.

Az ítéletben dr Szirmay István 
főügyész megnyugodott,Hirsch feleb- 
bezett.

Horváth András közel 2 évi vizs
gálati fogság után pénteken szabad
lábra került.

Felmentette
o Tábla a 15 évi fegyházra 
ítélt Horváthot

A kommunista gyilkosság második vádlottjának fegyház
büntetését pedig 5 évre szállította le
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H Í R E K
Közlemények éa előfizeted di

jak „Felaömagyarországi Hírlap" 
poatafiók 67. Sátoraljaújhely, il
letve a Nemzeti Hitelintézet fiókja
30.231 az. poatatakarékpénztári 
azámlája címre küldendők

— Huszonhatodikén Iktatják be a 
Tábla elnökét. Dr Oláh Lajost a deb
receni kir. Tábla elnökéi huszonhe- 
tedikén délelölt 10 órakor iklalják be 
hivatali méltóságába. A beiktatási 
ünnepségen, amelyen az igazságügy- 
miniszter is részt vesz, igen nagy 
számban vesznek részt a helybeli 
törvényszék területén működö birák 
is. A beiktatási ünnepséget a tábla- 
bírói kar állal rendezett diszebéd 
követi.

— János bácsi medáliát kapott
A  kormányzó a belügyminiszter elő
terjesztésére id. Garanyi (Reselár) 
János nyug. zemplénvármegyei haj
dúőrmester I. oszt. altisztnek, nyu
galomba vonulása alkalmából a ma
gyar erüst érdemkeresztet adomá
nyozta.A legfelsőbb kitüntetés a vár
megye egy olyan kipróbál! hűségű, 
derék alkalmazottját érte, hogy nem 
elégedhetünk meg a lény egyszerű 
regisztrálásával. A mindenki állal 
ismeri és szeretett jó öreg János 
bácsi sok sok melegséget és jóki- 
vánatot érdemel meg, mert egy em
ber-életen ál szolgálta a vármegyét- 
Honfiúi örömmel az ősi rtagy és 
kétségbeesetten ökölbeszorított kézz I 
a trianoni csonkát,amely szülőföldjé
nek elszakitását is jelentette. Adja 
Isten, hogy János bácsi még hosszú 
esztendőkön át viselje a medáliát és 
érje meg Óarany község felszaba
dulását is.

Református bál lesz február 15-én 
este 9 órai kezdettel, a Vigadóban. 
Rendezi a Lorántffy Zsuzsanna egy
let. A nagymullu egyesület a város 
legszebb és legáldozatkészebb höl
gyeit kérte fel a háziasszonyi liszlsé 
gekre, mig a rendezőbizollságban a 
legfáradhatatlanabb táncosok foglal
nak helyet. Ha ehhez még hozzá
fűzzük amit a meghivó is hirdet, 
„hogy minden fillér a szegényeké," 
akkor már jó előre is megállapíthat
juk, hogy a mulatság anyagi és er
kölcsi eredményben túlszárnyalja 
majd az előző esztendők hasonló 
összejöveleleii, amelyeknek jó Ilire 
pedig messze vármegyékre terjedt.

— Áthelyezés az OTI.-nál. Sátori 
Qyulát, számvizsgálót az OTI. hely
beli intézeténél, szolgálati érdekből 
a salgótarjáni intézethez helyezték át.

— Jóváhagyta a vármegye az üze
mi alkalmazottak karácsonyi segé 
lyét A törvényhatósági bizottság 
kisgyűlése hétfő délelőtti ülésében 
tárgyalta és hagyta jóvá a rirgyei 
város képviselőtestületének azt a ha
tározatát, amely karácsonyi segélyt 
engedélyez az üzemek azon {tisztvi
selői részére akiknek havi fizetése 
200 pengő alatt ven.

B ezárták
a ny íregyháza i v á ro s i m ozit

A helybeli mórira is ez a sors vár, ha a város idejében 
nem intézkedik az átvétel tekintetében

Nyíregyháza város mint en
gedélyes nem akarta a mozit 
házi kezelésben vezetni és ez
ért másfél év előtt társulási 
szerződést kötött Reök nyugal
mazott alezredessel.

A belügyminisztérium, elvi 
okokból ott sem hagyta jóvá 
a társulási szerződést, minek 
következtében a mozi csütörtö
kön bezári.

Mindezt azért Írjuk meg ne
hogy Satoraljau]hely városát is

készületlenül érje a belügymi
niszteri döntés, amely mint már 
előző számunkban közöltük, 
városunkat illetőleg szintén el
utasító lesz.

Itt volna tehát az ideje an
nak, hogy a Közmüvek mű
sort kössön le, vagy vegye át 
azokat a kötéseket, amelyeket 
a mozi bérlő eszközölt.

Felette sürgős az ügy, ha 
csak nem akarunk úgy járni, 
mint Nyíregyháza.

„Mefisztó keringő"
Böszörményi Nagy Béla Liszt-hangversenyéről

Igazi és Sátoraljaújhelyben r i f  
kán előforduló műélvezetben volt 
része városunk müértö közönségé
nek a „Mansz** által rendezett 
Liszt-hangversenyen

A  program kétfelé volt osztva. 
Két igen értékes és mindvégig le
bilincselő felolvasás —  és műked
velők számai töltötték ki az első 
részt, —  majd Dr Böszörményi 
Nagy Béla hangversenye követke
zett. Műsorán kizárólag Liszt mű 
vei, többek között a X III. rapszó
dia és a Mefisztó keringő szere
peltek. Utóbbi a halhatatlan ze 
neszerző ,,mestermüve“  —  és azon 
zenedarabok közé tartozik, melye
ket technikai nehézségük miatt di 
letánsok alig játszanak, t igy a 
nagy közönség alig ismeri. —  M ű
vészek műsorán szerepel, mint slá 
ger-darab, művészeknél, kik a b il
lentyűknek olyan abszolút meste
rei, m nt Dr Böszörményi Nagy 
Béla is.

A  Mefisztó-keringö csillogó tech 
nikát, mély zenei átgondolást fe l
tételez az előadótól. Böszörményi 
Nagy Béla ezt a feladatot fiatal
sága dacára mint érett művész o l

dotta meg. Mesteri pianókat hal 
lőttünk tőle, majd brilliáns akkor
dokat, —  hihetetlen könnyedség
gel peregtetve a legnehezebb futa
mokat s mikor a Wagnerre emlé
keztető disszonanciák káoszából fel- 
sírtak a magyar melódiák, ott érez 
tűk közöttünk az elköltözött ma* 
gyár lángelme lelkét, ki külföldi 
tartózkodása dacára hű maradt a 
magyar földhöz, a magyar rónához 
és örökké élő műveiben gigászi 
emlékei emelt a magyar zenemű 
vészelnek.

Nagy Béla pompás játékával 
teljesen meghöditotta szülővárosá
nak közönségét és zúgó tapsvihart 
aratott. O  a lélek művésze, aki 
tudja és érzi, hogy a zene akkor 
szép, ha a lélek szól benne a lé 
lekhez, ha megtalálja az utat a 
szivekhez, s beleszövi muzsikájába 
azt az isteni szikrát: a meghatott
ság érzését. Elvezet egy szebb v i
lágba, a h ílbatatlanság szférájába, 
a fehér hajú Liszt Ferenchez ki 
hazájára gondolva eljátsza a wei- 
mari kastély csöndjében a c«odá' 
latos X II I .  rapszódiáját.

H. Kovaliczky Sarolta

i z  olvasó írja:
„azofc nevében akik m ár e lvágódtak  a 
„ fe ls ik á lk o zott“  g y a lo g já ró k o n "

"Ezer szerencse, hogy a helyi 
lapok hirszolgalata nem bővül a 
sikos járda okozta tömeges baleset
tel. Ez azonban nem jelenti azt, 
hogy naponta nem borulnak fel, 
néha százak is, a (<felsikálkozotl" 
gyalogjárókon.

A  rendőrség űzi hajtja az utcák 
rendellenkedőit. Fel is Írja a re
nitenseket, de mindhiába, A  csusz 
kálás vigan folyik tovább, mert 
utóvégre minden gyerek mellé nem 
állhat egy rendőr. Nem is olyan

nagy az őrszemélyzet, de meg egy 
kicsit drága is volna ez az ellen
őrzés.

Szabad legyen tehát az orvos 
lásnak egy olcsóbb, de azt hiszem 
eredményes módját ajánlani, azok 
nevében akik már elvágódtak a 
felsikálkózott gyalogjárókon.

Vegye át az orvos szerepét n 
tanári és tanítói kar és a legszigorúbb 
fegyelmi büntetések terhe melleit
tiltsa a tanulóknak a gyalogjárókon 
való csúszkálást.

— Házasság Faix Bözsike febru
ár 18-án délután 5 órakor köt há
zasságot Borossay Ferenccel, a hely. 
beli rőtn. kai, templomban,

— Lemondott a Stefánia szülőott
hon főorvosa. Dr Balassa Kálmán 
a Stefánia Szövetség helybeli szülő- 
otthonának igazgatófőorvosa állásáról 
lemondott. Helyéi dr Pázmányt Já
nossal, a budapesti Tóth szülészeti 
klinika tanársegédjével töltik be. Az 
ugyancsak eltávozott dr Florkievicz 
Jenő segédorvos helyére, dr Szabó 
József került.

Magyar táncestóly a Mansz hely
beli csoportjának farsangi összejöve
tele. Az eslély jövedelme a Magyar 
Kálvária építési költségeit szolgálja 
és igy minden reményünk megvan 
arra, hogy 22-én este fél 10 óra
kor zsúfolt lesz a Vigadó nagyterme, 
Különösen színesen fog halni,hogy a 
hölgyek magyar vagy magyaros sza
bású ruhában jelennek meg az es
télyen és hogy az általános táncot 
magyar táncbemutató előzi meg.

— Fischhoff József, Budapest Do

hány-utca 59. butornagykereskedő 

helyi képviselőt keres. Részletes aján

latokat kér.

-  Változás a vámhivatal vezető 
sógóben. Petheő Ernő vámszaki ta
nácsost, a helybeli fővámhivatali ki
rendeltség vezelőjét szolgálati érdek
ből Záhonyba helyezték ál. Helyére 
kerül Seeinayer János tanácsos a 
záhonyi hivatal vezelője. Petheő Er
nő távozását a város polgársága őszin
tén sajnálja, meri a szimpatikus hi
vatal-főnök az utazó közönséggel 
szemben, mindenmtézkedésében meg
értő és konciliáns tisztviselőnek bi
zonyuk Uj állásában elkíséri Sátor, 
aljaujhely lakosságának őszinte tisz
telete és nagyrabecsülése.

— A sikos járda első áldozata, Dr
Führer Izidor vegyészmérnök, nyelv
tanár, aki olyan szerencsétlenül csú
szol! el a Molnár István utcában a 
sikos járdán, hogy jobb lábán comb
törést szenvedett.

Farsang a reálgimnáziumban. A
befagyott kedélyek fölviditására feb
ruár 23-án délután 5 órai kezdetlel 
bohókás farsangi délutánt rendez az 
intézet Kazinczy önképzőköre. A 
műsoron legnagyobb részt apró tré
fák szerepelnek, tarkítva lánc és ze
neszámokkal— cigány és jazz zene,— 
Volamintkomoly verstnondással. Nagy 
érdeklődésre tarthat számot az új
helyi rádió-leadóállomás 198(5 évi 
műsorának közvetítése és Szőke Sza
káll világhírű Vonósnégyes bohó
zatának előadása. Egyszóval hangú
id ró l bőséges gondoskodás történt.

— .Gyümölcsfák koronaalakításáról,
a még elvégezhető permetezésekről, 
a szőlő kordontnivelésérői, a bor 
derítéséről, sib. illusztrált cikkekei 
közöl „A Magyar Gyümölcs" leg
újabb száma, melyből lapunkra Ili- 
valkozással ingyen mutatványszámot 
küld a kiadóhivatal: Budapest, VI. 
Andrássy út 8.
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Syönyörüen Halad.
a ffUagyar fhálvária ügye

Olyan nagy az áldozatkészség, hogy 14 helyett 20 
stáció épül meg

37incs döntés a
megyei Hiztositásoü ügyéöen
A törvényhatósági bizottság kisgyülése csak négy évre 

hajlandó a biztosításokat lekötni, ez Idő után 
szabad kezet kér

A Magyar Kálvária meg
építésének mozgalma, amint az 
előre látható volt, nem maradt 
városunkra elszigetelt.

A főváros, sőt messze vidé
kek lakossága, magánosok és 
testületek, igyekszenek adomá
nyaikkal mielőbb tető a’á hoz
ni a nagyszerű elgondolást, a 
melynek kivitelén, ismételten 
meg kell állapítanunk, lelkes és 
odaadó munkát végeznek sze
pesi testvéreink, élen Szepesi 
Bódog kegyesrendi tanárral, a 
Szövetség helyi elnökével.

Újabban a következő fel
ajánlások érkeztek :

br Waldbott Frigyesné Má
ria Alice kir. hercegnő meg
építi Pozsony stációját, Zemp- 
lénvármegye közönsége Fiú
mét, Payer Ferenc püspöki 
helynök apostoli protonotárius 
Kassát, a helybeli vasutasok a

Fejedelem szülőfalujának Bor
sinak állítanak örök emlékez
tetőt, a Friss Újság budapesti 
napilap, minden dicséretre ér
demesen, Temesvár stációját 
vállalta, Sátoraljaújhely megyei 
város a Ronyván túli részének 

elszakithatatlanságát, szepesi 
testvéreink a szükebb haza a 
Szepességre va'ó emlékezést vé- 
setik köbe, a Tesz. nemcsak 
stációt vállalt, de teljes szerve
zettségét is sorompóba állítja 
az igen nagy jelentőségűnek 
tartott terv országos felkarolá
sának érdekében

A kisebb adományok is ál
landóan érkeznek és olyan nagy 
az érdeklődés és az áldozat- 
készség, hogy a jelek szerint 
nem mint eredetileg tervbe volt 
véve 14, hanem 20 stáció fog
ja hirdetni a magyar Feltáma
dásban való törhetetlen hitet.

Egy kölcsönről
amit az adós meg sem kapott

Olaszliszka község 16000 pengős hitelügylete az 
Olaszliszkai Hitelbankkal

Zemplénvármegye törvény- 
hatósági bizottságának kisgyü
lése, Fáy István főispán elnök- 
lésével megtartott héttő délelőtti 
ülésében foglalkozott azzal a 
kölcsönnel, amelyet Olaszliszka 
község egészében fel sem vett, 
mégis tartozik a teljes kölcsön 
összeggel.

Az történt ugyanis, hogy a 
község képviselőtestülete orvo
silak építésére és a Bodroghid 
pröbaturási költségeire 8000 i" 
8000 összesen 16000 pengő 
kölcsön felvételét határozta el. 
Mindkét kölcsönt váltó ellené
ben, utóbb jelzálog biztosíték 
mellett az Olaszliszkai Hitel
bank lefolyósitotta, még pedig 
olyként hogy a második 8000 
pengő készpénz helyett intézeti 
betétkönyvet adott.

Közben a bank tönkre ment 
és a község 16000 pengő tar 
tozással és 4700 pengő betét
követeléssel szerepel az intézeti 
státuszban.

Több Ízben kérték az inté
zet felszámolását végző Pénz
intézeti Központot, tudja be a 
betéti követelést a község tar
tozásába, azonban a P K  hajt
hatatlan maradt. így tartozik a 
község olyan 16000 pengővel, 
amelyből 4700 pengőt meg 
sem kapott és a jelek szerint

polgári úton meg sem fog kapni.
Olaszliszka községet érthe

tően nyugtalanítja a rosszul 
végződött pénzügyi tranzakció, 
amelynek úgy látják részben 
Dómján Ferenc községi főjegy
ző az oka, aki úgy mondják 
a képviselőtestület határozata 
nélkül fogadta el a betétköny
vet Viszont a bank sem járt 
el helyesen, amikor a második 
8000 pengős váltót, amely csu
pán fedezetül szolgált, vísszle- 
számitolásba hozta egy fővá
rosi intézet fiókjánál,

A vármegye főügyésze is 
foglalkozott ezzel az üggyel és 
azt ajánlotta a községnek, 
indítson polgári pert a jegyző 
ellen, a község azonban nem 
járult hozzá a főügyészi indít
ványhoz, hanem ehelyett fel
kérte az alispánt, járjon el a 
PK-nál a betéti összeg kifize
tése, illetve a tartozásba való 
betudása érdekében.

A kisgyülés egyelőre nem 
foglalt állást a kérdésben, ha
nem többek felszólalása után 
egy bizottságot küldött ki, an
nak megállapítása céljából,van-e 
alapja a polgári pernek a jegy
zővel szemben és nem-e más 
helyen és más formában kell 
megkeresni a községre kedvező 
kibontakozást ?.

Megírtuk, hogy az Első Magyar 
Biztosító Intézet helybeli föügynök- 
«ége ajánlatot tett a vármegyének 
az ingó és ingatlan biztositások 
közös lejáratra való hozása ügyé
ben, a januári kisgyülés azonban 
nem foglalt állást a kérdésben és 
egy, az ajánlatot tanulmányozó b i
zottságot küldött ki.

A  bizottság elkészült munkájá
val és véleményét a hétfőn meg
tartott e havi kisgyülés elé ter
jesztette.

A kiküldött bizottság ajánlotta a 
kisgyülésnek, fogadja el az intézet

ajánlatát, azonban úgy, hogy az 
összes biztosítások már 1935 de
cember 31-én járjanak le, a meg
hosszabbítás csak 4 esztendö'e tör
ténjék, a felajánlott kedvezmények 
aránylagos figyelembe vételével. 
Négy év után szabad kezet kér a 
vármegye.

Ha az ajánlat Ilyetén módosí
tását a biztosító intézet nem fo
gadja el, úgy megvárja a vármegye 
a lejáratokat, amelyek a biztosítási 
összegek 90 ®/n-a erejéig már 2 
év múlva elkövetkeznek és érdem
ben akkor fog határozni.

Ü lé seze tt
a közigazgatási bizottság

Zemplénvármegye

— A közigazgatás állapotáról, szo
kott részletességgel számolt be az 
alispáni jelentés. A menetrendi tár
gyalásokról nem ad aprólékos tájékoz- , 
tatót,mert mint mondji, .a helyi la
pok már pontosan és teljes részle
tességgel számollak be.“ A közren
dészettel kapcsolatban említést tesz
a vármegye alispánja azokról a so- 
rozatosbetörésekról, amelyek az utób
bi időkben nyugtalanítják Sátoralja
újhely megyei város közönségéi.

— Kedvezőek a mezőgazdasági k i
látások. A vármegye területén alig 
van gazda aki az őszi szántást el 
nem végezte volna. A vetések szé
pen fejlődlek.

január havában

— Tanügyi helyettesítés. Az elha
lálozás folytán megüresedett felső- 
regmeci tanítói állásra Barna László 
oki. tanítót helyettesítették be.

— Nincs vttrhenyjárvány Sáros
patakon. Köztudomású, hogy külö
nösen Sárospatakon volt olyan nagy 
a vörhenyben megbetegedettek szá
ma, hogy több tanintézetet is be
zártak. A betegség január végére 
teljesen megszűnt úgy, hogy ma 
már nincs vörheny beteg Sárospata
kon.

— Javult az állategészségügy. A
sertés pestis Zemplénnen teljesen 
megszűnt. A kedvező helyzet a vé
dekező oltásoknak köszönhető.

— Újabb áldozata van a síkos 
járdának. Dr Kelemen Miksa városi 
-dóügyi tanácsos hitvese pénteken 
délelölt a Wekerle téren a síkos ját- 
dán elesett. Jobbkarját a csukló felett 
két helyen eltörte.

— Közgyűlés az Ipartsstületben.
A helybeli Általános Ipartestület, 
holnap délután 3 órakor tartja ren
des évi közgyűlését a székház dísz
termében.

— Megváltozik a bodrogközi au
tóbuszjárat menetrendje. Hétfőtől
kezdve a járatok Sátoraljaújhelyben a 
pályaudvarig fognak közlekedni és on
nan indulnak. A  vármegyeháza előtti 
megállóhely megmarad. A  vármegye- 
háza elől a jövőben hétköznapokon 
10 perccel korábban azaz már 16 óra
kor, vasárnap és ünnepnap pedig már 
18' 1 5 órakor fog indulni az autóbusz. 
Régi kivánsága teljesül a sátoraljaúj
helyi közönségnek azáltal, hogy a 
M ÁVAUT vasárnap és ünnepnapo
kon reggel 945 órakor a vármegye
háza elől járatot indít Pácinba, amely 
onnan délután 15 30 órakor érkezik 
vissza _________

A kiaáálin Malis: OYÖRQY LAJOS.

I Laptulajlaagi: M. í» líris

— Gerendatűz. Blumenfeld Jenő 
Kazinczy utca 29 az. alatti hátéban 
ma reggel 7 órakor az egyik udvari 
lakás felett a tetőgerenda meggyul
ladt. A kivonult tűzoltóság a tüzet 
egy-kettőre beoltotta. A tűz keletke
zésének oka építési hiba, mert a tető 
egyik gerendája ebben az épületrész
ben is, a kéményen kereazlül volt 
beépítve.

— Más bűncselekmények is fér 
hetik a Oorko-tanyal gyilkost. Az
előzetes leiarióztatasban ievő H. Sza
bó Sándor ügyében újabb és szé
lesebb körű nyomozás indult meg 
mert alapos a gy.nu, hogy a Dorkó 
tanyai gyilkosságon kívül a gyilkos 
leikiismereiét más bűncselekmények 
is terhelik.

— Németvilág a trianoni határszé
len. A Magyar Turista Egyesület 
hegyaljai osztályának síelő társasága 
sisportot propagáló körlevelet kül
dött szét. A felhívás „siheil* köszön
téssel zárul. Érdemes a feljegyzésre 
mert élénk fényt vet a társaság ma
gyar érzelmeire. A  Ronyván túl 
csehmegszállók, a trianoni végvár
ban Magyar Kálvária megépítésének 
mozgalma, a síelők társaságában 
fteill Szégysljék magukat.
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Sátoraljaújhely megyei várói polgármeitoréttíl.

1842/1936. szám.

M im  HIRDETMÉNY
Sátoraljaújhely város közönségének tulajdonát képe

ző erdőnek a város határában fekvő Veresfőid elnevezé
sű részében kijelölt 903 (kilencszázhárom) darab tövön álló 
13— 50 cm. mellmagassági átmérőjű

hagyás tölgy fára
mely összesen minlegy 680 m* fatömeget képvisel,

1936 évi feb ru ár  hó ZB. napján délelőtt 11 ó rahor
Sátoraljaújhelyben a városháza I. emelet 6. számú hiva
tali helyiségben Írásbeli zárt ajánlatokkal egybekötött 
nyilvános szóbeli árverést tartok.

Kikiáltási á r: 12000 ar. P. azaz Tizenkettőezer arany 
pengő, melyen alul az árverés tárgyát képező 
fa el nem adható.

Bánatpénz a kikiáltási ár 15°/0-a, vagyis 1800 ar P. 
azaz Egyezernyolcszáz arany pengő, mely összeg a szó
beli nyilvános árverésen való részvétel esetén az árverési fel
tételek aláírása alkalmával az eljáró tanácsnok kezeihez 
fizetendő, zárt Írásbeli ajánlat esetében az ajánlathoz 
a város pénztárába való befizetést igazoló nyugta csato
landó, vagy a 4260/1929. M.E.sz. rendelet IV, mellékle
tének névjegyzékében felsorolt és az I. és II, curiába tar
tozó pénzintézetek valamelyike által kiállított garancia- 
levelet vagy betétkönyvet kell az árverést vezető tanács
nok kezeihez letenni, illetve a zárt Írásbeli ajánlathoz 
csatolni.

A részletes árverési feltételek, valamint a szerződési 
feltételek hivatalom irattárában, valamint a sátoraljaúj
helyi m. kir. erdőfelügyelőségnél a hivatalos órák alatt 
megtekinthetők.

Z á rt  Írásbeli a jánlatokat legkésőbb 1936. 
éVi február hó 28. napján délelőtt to  óráig 
kell hivatalom iktatójához benyújtani.

Zárt írásbeli ajánlatokat csak az esetben veszek fi
gyelembe, ha azok lepecsételi, zári borítékban vannak, kí
vül: „A jánlat a sátoraljaújhelyi hagyás tölgyfa árverésére" 
felírással vannak ellátva, a megajánlott vételárat szóval 
és számjegyekkel tisztán és olvashatóan tüntetik fel és azt 
a kijelentést tartalmazzák, hogy az ajánlattevők az eladás 
tárgyát és az árverési, valamint a szerződési feltételeket 
ismerik és magukat azoknak alávetik és végül úgy vannak 
aláírva, hogy az aláírásból az ajánlattevő neve, cége, lak
helye és póstai cime pontosan megállapítható.

Az elkésetten érkezeti távirati és utóajánlatokat, va
lamint feltételes és a megállapított feltételektől eltérő aján
latokat figyelembe nem veszem,

Sátoraljaújhelyben, 1936. évi február hó 13. napján.

Dr Orbán Kálmán s.k.
polgármester.

A sárospataki kir. járásbíróság 
mint telekkönyvi hatóságtól.

6217/1935. tk. szá n.

Árverési hirdetmény-kivonat.
báró Vécsey Béla végrehajtatnak 

vitéz Zádor János és Gál András 
végrehajtást szenvedő ellen indított 
végrehajtási ügyében a telekkönyvi 
halóság a végrehajtási árverést 6852 
ar. P 90 f. tőkekövetelés és járulékai 
behajlása végeit a sárospataki kir. 
járásbíróság területén^levő ,és Bod- 
roghalom községben fekvő s

a bodroghalomi 4. sz. Ikvi. beiéi
ben A I 1—2. sorsz. és 21, 22, hrsz. 
a. foglalt s B 3. sorsz. vitéz Zádor 
János nevén álló jutalékokra a C 14. 
sorsz. a. özv. Stacli Jánosné javára 
bejegyzett haszonélvezeti-joggal ter
helten 273 P,

a bodroghalomi 4 sz. Ikvi. betét
ben A  II 1—5. sorsz.és 2163. 2160. 
2218/1. 2218/2. 2219. hisz. a. fog
lalt s B. 3. sorsz. szerint viléz 
Zádor János nevén álló jutalékokra 
a C. 14. sorsz. szerint özv. Slach 
Jánosné javára bejegyzett haszonél
vezeti j g épségben tártára mellett
149 P.—

a bodroghalomi 4. sz. ikvi. betét
ben A 1. sorsz. és 518 hrsz. a. fog
lalt s B 3. sorsz. szerint vitéz Zá
dor János nevén álló C 14. sorsz. 
szerint özv. Stacli Jánosné javára be
jegyzett haszonélvezeti jog épségben- 
tarlása mellett 30 P—,

a bodroghalomi 5. sz, Ikvi. beiéi- 
ben A I. sorsz. és 23,1. hrsz. a. 
foglalt s B 7. sorsz. szerint vitéz 
Zádor János nevén álló jutalékra 
35 P,

a bodroghalomi 5. sz. ikvi. betét
ben A 2. sorsz. és 24. hrsz, alatt 
foglalt s B 7. sorsz. szerint vitéz Zá- 
d r János nevén álló jutalékra
150 P,

a bodroghalomi 5. sz. tkvi. beiéi
ben A 3. sorsz. és 26 hrsz. alatt 
foglal! s B 7. sorsz. szerint viléz 
Zádor János nevén álló jutalékra
22 P—,

a bodroghalomi 160 sz. tkvi. be
iéiben A  I 1—16 sorsz. és 522, 
923. 1053. 1069. 1070. 1080. 1081. 
1088. 1106. 1?68. 1260. 1405.1499. 
1762. 1764. 1984. hrszám alatt fog
lalt s B 3. sorsz. szerint vitéz Zá
dor János nevén álló jutalékokra a 
C II .  sorsz. alatt özv. Slach János
né javára bejegyzett haszonélvezeti 
jog épségbenlartása melleit 594 
P - ,

a bodroghalomi 150. sz. Ikv!. be
tétben A 1. sorsz. alatt foglalt s B 
3. sorsz. szerint viléz Zádor János 
nevén álló legelő jutalékra a C I I .  
sorsz. alatt özv. Stach Jánosné javára 
bejegyzett haszonélvezeti jog épség
ben tartása mellett 80 P—,

a bodroghalomi 189. sz. Ikvi. be
iéiben A  I 1—3. sorsz. és 687. 694. 
695. hrszám. alatl foglalt s B 2. 
sorsz. szerint vitéz Zádor János ne
vén áild jutalékokra a C 9. sorsz. 
szerint özv, Stach Jánosné javára 
bejegyzett haszonélvezeti jog épség

Nyomatott Vajda. könyvnyomdában Sátoraljaújhelyben.

ben tartása melleti 416 P—,
a bodroghalomi 119. sz. tkvi. be

iéiben A 1. sorsz. és 998/2. hrsz. 
alatt foglalt s B 3. sorsz. szerint 
Gál András nevén álló julslékra a 
C I. sorsz. szerint G il Jánosné ja
vára bpjegyzelt haszonélvezeti jog 
épségbentariása mellett 40 P—,

a bodroghalomi 121. sz. tkvi. be
iéiben A I 1 — 13. sorsz. és ' 342. 
349. 351. 363. 508. 934. 973. 989̂  
1029. 1314. 1326. 1632. 1828. hrszám 
alatt foglalt Gál András nevén álló 
ingatlanokra a C 2. sorsz. alatt Gál 
Jánosné javára bejegyzett haszonél
vezeti jog épségben tartása mellett 
1959 P— ,

a bodroghalomi 342. sz.: Ikvi. b i
téiben A I 1— 2 sorRz. és 350. ée 
364. hrsz. a. foglalt Gál András ne
vén álló ingatlanokra 87 P—,

a bodroghalomi 391 sz. tkvi. be
iéiben A  1. sorsz. és 726. hrsz. a. 
foglalt s B 5. sorsz. szeiint Gál And
rás nevén álió jutalékra 230 P—,

a bodroghalomi 482. sz. Ikvi. be
tétben A  1 sorsz. és 1340/3. hrsz. 
alatt fo ja lt  B I. sorsz. szerinti 
jutalékra 124 P kikiállási árban 
elrendelte.

Az árverési 1936. évi m á r c i u s  
hó 16. napján délután 4. órakor Bod- 
roghalom községházánál fogják meg
tartani.

Az árverés alá eső ingalanok kö
zül a bodroghalomi 482. sz. betét
ben foglalt ingatlan 42600 pengőnél 
alacsonyabb áron, mig a többi in
gatlanokat pedig a kikiállási ár két- 
h/rmadánál alacsonyabb áron el adni 
nem lehel (1908: X L I. Ic. 26. §.)

Az árverelni szándékozók kötelesek 
bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalé
kát készpénzben, vagy az 1881: LX 
le. 42. §-ában meghatározott árfo
lyammal számított óvadékképes ér
tékpap,rosban a kiküldöttnél letenni, 
hogy a bánatpénznek előleg ;s bírói 
letétbe helyezéséről kiállított letéti el
ismervényt a kiküldöttnek átadni és 
az árverési feltételeket aláírni. (1881. 
LX. t. c. 147. 160. 170. §. 1908.
LX. I.c. 21. § )

Az, aki az ingatlanért a kikiáltási 
árnál magasabb Ígéretet tett, ha többet 
ígérni senki sem akar, köteles nyomban 
a kikiáltási ár százaléka szerint meg
állapított bánatpénzt az általa Ígért 
ár ugyanannyi százalékáig kiegészí
teni. (1908. XIII. 25. §.)

Sárospatak, 1935 évi október 
hó 16. n.

Katona s. k. kir. jbiró. 

A kiadmány hiteléül:

olvashatatlan aláírás, tlkvtő.

— A Színházi Élet a téli olintpi- 
ászon. A S-inházi Élet fo.oriporlerl 
küldötl Garmisch-Partenkirchenbe, a 
léli olimpiászra. Az uj számban már 
remek képek és cikk 8zámol be az 
olimpiász minden intimitásáról és 
eseményéről. Egyéb érdekességek az 
uj számban Törzs Jenő, Földes Imre, 
Halva ,y L ili, Hevesi Sándor, Zsolt 
Béla, Szilnyai Zoltán, Indig Oltó, 
Lukács Gyula cikke stb.
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