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Négy iparos Letartóztatták
nem kér a kötelező nyug- a meggyilkolt Varga feleségét is
dijbiztositósból Az előzetes letartóztatást a vádtanács helybenhagyta
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Az Ipartestület közgyűléséről

A  helybeli Á lla lános lparteslü- 
lel vasárnap délután 3 órakor tar
totta rendes évi közgyűlését igen 
nagy érdeklődés mellett.

A  dalárda éneke, majd Poós 
József elnöki megnyitója után a 
zárszámadások és az 1936. évi 
költségvetés tárgyalására került a 
sor, amelyeket a közgyűlés egy
hangúlag elfogadott.

Csernyiczky Kálmán jegyző szo
kott alapossággal az iparosok nyug- 
dijbiztosi ügyét ismertette. A  felhí
vás értelmében elrendelt szavazásban

csak 4 iparos nem vett részt.
Ezután megválasztották a szám- 

vizsgáló és a munkaügyi bizottsá
gokat. Az elsőnek Bokor Antal, 
Kracson János és Sárkány János 
lellek a tagjai; az utóbbinak e l
nökévé pedig Weisz Benőt, alel- 
nökévé Porcsalmy Ernőt válasz
tották.

A  mindvégig nagyvonalú köz
gyűlés Zboray Károly iparhatósági 
biztos, illetve Poós József elnök 
zárószavaival és a Himnusz éneklé
sével ért véget.

íffiegaiaüuit
az uj képviselőtestület

Megírta a Felsőmagyarországi 
Hírlap, hogy a sárospataki alsóha
tárban levő úgynevezett Dotkó la 
nyán, golyós fegyverrel álmában 
agyonlőtték Varga Miklós gazdál
kodót.

A  tettes, H. Szabó Sándor gaz
dálkodó személyében letartóztatás
ba került és ma a helybeli kir. 
ügyészség börtönében várja méltó 
büntetését.

A  gyilkos letartóztatása dacára 
a csendőrség változatlan eséllyel 
folytatta a nyomozást, mert nem

hitte el azokat az anyagi természe
tű okokat, amelyeket H. Szabó 
Sándor a gyilkosság indokául fel
hozott.

A  nyomozás szenzációs ered
ményt produkált. Az ügyészség b ö r
tönébe jutott Varga Miklósné, a 
szerencsétlen áldozat felesége is, 
még pedig gyilkosságra való felbuj- 
tás bűntettével vádo'va.

A z  asszony a letartóztatás ellen 
felfolya modással élt, a vádtanács 
azonban az előzetes letartóztatást 
helybenhagyta.

Munkában
a v á ro s  p a rla m e n tje

Bizottságok megalakítása és kisebb ügyek az első 
közgyűlés napirendjén

Bernáth Aladár alispán nagy-hatású beszéde

A megyei város uj képviselőtestü
letét hétfő délután 3 órára hivla ösz- 
sze alakuló közgyűlésre. Bernáth 
Aladár alispán.

A testületi tagok mérsékelt érdek
lődésével kisért közgyűlésen dr Aza- 
ry Prihoda József főjegyző ismertet
te a választások eredményét, felol
vasta a képviselőtestüleli tagok név
sorát, majd Bernáth Aladár alispán 
alábbi beszéddel megalakulnak je
lentette ki a képviselőtestületet:

„A vagyoni cenzus alapján és a 
város lakossága egyetemének bizal
mából önök leltek Sátoraljaújhely 
megyei város képviselőtestületének 
tagjai. A mai súlyos és az egész or
szágra kiterjedő gazdasági válság 
idején egy város képviselőtestülete 
tagjának lenni nem díszt jelent, de 
jelent az egy súlyos felelősségteljes 
kötelességet és munkát a város szel
lemi és anyagi felvirágoztatása terén. 
Áll ez elsősorban a mi végen fekvő 
városunkra nézve, hol a szerencsét
len határok folytán a lakosság, kü 
lönösen a kereskedő és iparososz
tály megélhetési lehetősége lelt alap
jában lönkretéve. Elsőrendű köteles
ségünk tehát a város életképessége 
és lakosainak boldogulása érdekében 
békés eszközökkel, lankadatlan ki
tartással küzdeni a város éltető ele
mét adó területeknek visszacsatolása 
iránt. De addig is mig ez megtörtén
het és addig is mig az Isteni Gond
viselés a mindnyájunk által várva

várt boldogabb időt elhozza és Sá
toraljaújhely megyei város ismét el- 
foglalhalja az öl méltán megillető ré
gi helyét, emberfeletti áldozatokkal 
is meg kell teremteni a város lakos
sága megélhetési lehetőségét s bár
milyen szűk kereteket is szab elénk 
a gazdasági helyzet, mégis mindent 
el kell követni, hogy a városban 
megfelelő munkaalkalmak nyíljanak.

Az önkormányzatot gyakorló kép
viselőtestületi ülések, ne az egyéni 
ambícióknak legyen az érvényesülé
si tere, de legyen az a város egész 
lakosságáért folytatóit komoly, ön
zetlen, áldozatkész munkának a helye. 
Csak ha a képviselöleslület minden 
egyes tagja Így fogja fel a tagságá
val járó kötelességét, lesz hivatása 
magaslatán és csak akkor fognak a 
képviselőtestületnek, a város polgá
raira bizonyára súlyosan nehezedi 
anyagi elhatározásai megnyugvást

teni.
Abban a reményben, hogy az uj 
aviselőtestület megfogja találni a 
ros lakósságának boldogulásához 
tető helyes utat,szívesen üdvözlöm 
képviselőtestület alkotó tagjait és 
iködésükre Isten áldását kérve, 
toraije ujhely megyei város képvt- 
lőteslületét, törvényesen megala- 
llnak jelentem ki.“
A városnak és lakosságának nehéz 
lyzelét festő és a testületi tagok 
tel ességét példázó beszédei nagy 
■gilletődéssel és élénk tetszéssel 
jadla az uj képviselőtestület.

Csütörtökön délután 4 órakor 
tartotta első rendes közgyűlését Sá
toraljaújhely megyei város képvise- 

i lötestülete.
A  napirend tárgyalása előtt Dr 

Orbán Kálmán elnöklő polgármes
ter üdvözölte a testületet, amely 
mindjobban súlyosbbodó időben kez
dette meg működését.

— A városfejlődés súlyos problé
ma elé állítja a teslületet. Ha van a 
polgárságnak megélhetése, ha az 
anyagi lehetőségek biztosítva vannak 
akkor is nehéz feladat az. Különö
sen nehéz tehát ma, amikor a la
kosság gondokkal küzd, amikor 
már-már elbukik a kenyér utáni 
harcban.

— Ezekben a nehéz órákban és 
munkában a kéviselőtestülel és a 
város vezetősége egymásra vannak 
utalva.

— Ez a harmónia azonban a kép
viselőtestület összetételében is szük
ségeltetik. Megvagyok győződve, 
hogy az uj tagok átlesznek hatva 
ettől a gondolattól, és télre lesznek 
minden olyan nézetet és felfogást, 
mely az összhangot megzavarná.

Majd megemlékezett a polgármes
ter azokról akik a testületből kima
radtak, elismeréssel adózóit értékes 
tevékenységüknek és Isten áldását 
kérve a csonka hazára, a testület mű
ködésére, az első közgyűlést meg
nyitott?.

A  meleghangú beszédet a testü
leti tagok élénk tetszésnyilvání
tása kísérte.

A  tárgysorozat első pontja a szak- 
bizotságok megalakítása volt.

A pénzügyi bizottság elnöke 
Zboray Károly. Helyettes elnök Dr 
Azary Prihodi László. Tagok: Dr 
Búza Béla, Dr. Dómján Elek, Dr 
Uubay István, Dr. Jármy Béla, Dr. 
Lichtenstein Jenő, Dr. Neuhauser 
FrigyeB, Poós József, Dr. Roth 
József, Szeszlér Ödön, Dr Visegrády 
János.

A  jogügyi bizottság elnöke Dr. 
Nagy Béla, helyettese Dr. Búza 
Béta; közegészségügyi bizottságban 
elnök Dr. Chudovszky Móric, elnö- 
helyettes Dr. Ligeti József; a köz- 
igazgatási és rendészeti bizottságban 
Dr. Búza Béla illetve Dr. Roth 
József; szinügyi és közművelődési 
bizottság elnöke Bernáth Aladár 
alispán, elnökhelyettes Dr. Búza Béla.

Az üzemi bizottság tagjai: vitéz 
Dr. Bisz ray László, Bognár Lajos, 
Dr. Búza Béla, Dr. Dubay István, 
Geiger Ollmár, Dr, Orosz Dezső 
(meghivolt kültag) Gruner Károly, 
Dr. Jármy Béla, Szeszlér Ödön.

Az üzemi számvizsgáló bizottság 
tagjai: Balogh Antal főszámvevő 
elnöklete alatt Kuharik Qy. Kálmán 
és Dr. Lichtenstein Jenő.
A történeti hűség kedvéért fel kellett 

még jegyeznünk, hogy az uj ciklus 
első szónoka Dr. Lichtenstein Jenő 
volt és hogy az uj tagok közül Dr 
Jármy Béla több tárgyhoz szólott 
hozzá igen értékesen; megválasztatá
sa nagy nyeresége a képviselő
testületnek.
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Közlemények t i  előfizetési di
jak .Felaömegyaronzági Hírlap" 
postafiók 67. Sátoraljaújhely, il
letve a Nemzeti Hitelintézet fiókja
30.231 az. postatakarékpénztári 
számlája címre küldendők.

— Halálozás. Bélyis Antal kegyes- 
rendi tanár, életének 44. évében, a 
váci rendházban hirtelen elhalt. A 
megboldogult több éven át tanáia 
volt a kegyesrendiek helybeli gimná
ziumának ; működése alatt meleg 
szivtl, atyai gondosságu, nagy szak
képzettségit pedagógusnak bizonyult. 
Gyászolják nemesik tanítványai, de 
igen sokan jó barátai is, akik min 
dánkor szereiettel fognak emlékezni 
a jó tanárra, jó barátra.

— Plébánosi jubileum. Kallós Já
nos hernádnémetii rk. plébános va
sárnap tartotta ezüst miséjét. A köz
szeretetben álló egyházi férfiút a mi
se után az egyházközség díszközgyű
lésen ünnepelte, amikor is Berkessy 
János főjegyző ezüst babérkoszorút 
nyújtott át az ünnepednek.

— Áthelyezték Bertl gazdasági fe
lügyelőt. Bertl Ferenc:! Zemplénvár- 
megye gazdasági felügyelőjét szol
gálati éideköől Budapestre helyezték 
ál, ahol Pestvármegye felügyelőségé
nek helyettes vezető|e lesz. Helyére 
kerül bercsényi László felügyelő 
Szolnokról. Bertl Feienc távozását a 
vármegye gazdaközönsége osztatla
nul sajnálja, mert a kiváló szakértel
mű gazdasági felügyelő, minden in
tézkedésében az érdekeltségnek nagy 
támasza volt és különösen a fiatal 
gazda-generáció nevelésével szerzel! 
elévülhetetlen érdemeket.

— Nyugdíjazták a sárospataki já- 
rásbirósági elnököt. Miskey István 
járásbirósági elnök, a sárospataki 
kir. járásbíróság vezetője, március 
elsejei hatállyal, saját kére mére nyu
galomba vonul.

— Bírósági kinevezés. A kormány
zó az igazságügy miniszter clötui jesz- 
tésére iljabb dr Olchváry Zolián kir. 
törvényszéki jegyzőt, az orosházai 
kir. járásbírósághoz kir. jái.ásbiióvá 
kinevezte.

— Pénzintézeti előléptetés. A Bel
városi Takarékpénzlár igazgatósága 
Bettelheim Sándort, az intézel hely
beli fiókjának igazgatóját, központi 
igazgatóvá nevezle ki. A jól megér
demelt előléptetés a köz általános 
rokonszenvével találkozóit, mert Bet
telheim Sándor nemcsak a várme
gye pénzügyi és gazdasági éleiének 
egyik legjelentősebb tényezője, ha
nem aktiv részese a társadalmi és 
karitatív életnek is.

— Ügyvédi iroda áthelyezés. Dr 
Rácz Miklós, ügyvédi irodáját Ka- 
zinczy ulca 20. földszint (dr Uge'i 
ház) helyezte át.

Trianon  után
V a jd á c sk a

A kisközség sátoraljaújhelyi területeket akar 
magához csatolni

Vajdácska község az 1935. ok
tóber 25 én tartott rendkívüli kép
viselőtestületi közgyűlésén határo
zatot hozott, amelyben kérte a 
belügyminiszteri, hogy a Bodrog 
bal partjaD elterülő, Sátoraljaújhely 
megyei város határához tartozó és 
dr br. W aldbott Frigyes tulajdonát 
képező 305, valamin! Kellner M a 
nó tulajdonát képező 12 hold, 
legnagyobbrészt erdőingatlant csa 
tol|ak közigazgatásilag Vajdácska 
községhez.

Sátoraljaújhely képviselőtestülete 
csütörtöki ülé*ében foglalkozott a 
furcsa és komoly érvekkel egyál
talán alá nem támasztott községi 
határozattal.

Többek hozzászólása után úgy 
döntött a képviselőtestület, hogy 
az átcsatolást nem engedi és meg
kéri a belügyminisztert, hogy Vaj 
dácska község kételmét utasítsa 
el.

Sátoraljaújhely város 2750 hold

területet veszteit a tiianoni béke
szerződés által. A vá'OS meg van 
(osztva fejlődési lehetőségétől és 
csak a legnagyobb erőfeszítések 
mellett képes a törvény által reá 
rótt kulturális, szociális és egyéb 
közérdekű feladatokat ellátni. M a 
gasabb érdekek kivánják, hogy a 
feladatok ellátása terén újabb ha
nyatlás be ne következzék.

Jegyzőkönyvileg kihallgatta a vá
ros br. W aldbott Frigyes közvet
lenül érdekelt birtokost is, aki az 
elcsatolás ellen nyilatkozott, mert 
fontos gazdasági érdekek kivánják, 
hogy a birtoktest, amelyen egyéb
ként csak egy család él, közigaz
gatásilag Sátoraljaújhelyhez tartoz
zék.

Sátoraljaújhely város közönsége 
szent meggyőződéssel hiszi, hogy 
Vajdácska község semmivel sent 
indokolt kérelmének, a belügymi
nisztériumban is elulisítás lesz a 
sorsa

A z  e r k ö l c s
és a tételes törvény

A bíróság érdekes ítélete egy bűnügyben

Az elmúlt esztendő novemberében 
a dús szüret örömére, egy olaszlisz- 
itai szőlőbirtokos uj borral traktálla 
meg munkásai!. Ihatod ki mennyit 
akarl.

A  szives kinálgalást az őszi met
szést végző munkások olyan komo
lyan vették, hogy részegre itták ma
gukat.

A Iraki;, mentum után hazakászo- 
lódít-k. Ki a saját lábán, ki a másik 
hálán. Szegény Bakos András esz
méletlen részegen a cimborák hátán.

Kovács József és 4 társa egy da
rabig vitték, cipegették, majd mert 
maguk Is alig emelgették a lábukat,

elázott pajtásukat a mezőn letetlek.
Bakos András, kihűlés állali ha'ál 

kövelkeztében, reggelre a lúlvi'égra 
költözött; társait biróság elé ál i- 
tolták.

A  törvényszék büntető tanácsa 
Pataki Ferenc elnöklete alatt pénie- 
ken tárgyalta a bűnügyet és a ter
helteket, a gondatlanságból okozott 
emberölés vétsége alól felmentéit*.

Az Hotel indokolása megállapítja, 
hogy az erkölcs és az embertárs 
iránti kötelesség súlyos sérelmei sren- 
vedett, ennek dacára emberi tör
vénybe ütköző bűncselekmény nincs. 
A vádhatóság felebbezelt.

1  hoppaszto ít liba
2  liter aszta li bor
3  rongyos pobrócz

Hudák Józs f sárospataki napszá
mos régi ismerőse a büntelö bíró
ságnak.

Legalább I? esetben állott a vád
lottak kisasztala előtt és a tisztes
séggel elszenvedett büntetések ösz- 
szege is löbb eszlendől halad 
meg.

Pénteken ismét a biróság elé ke- 
• ü t az öreg j-ivirhatatlan. Szuronyos 
börtönőr vezette elő, mert most is 
börtönbüntetést szenved.

Ezúttal az vo’I a vád ellene, hogy 
rgy kopasztott libái, két liter asztali 
1 őrt és hár mi rossz pokróczol lo
pott el, antikéi pirsze azonnal el is 
adoll. A Idát például 80 fillérért.

A lörvényszék 1 és fél évi bör

tönre Ítélte. Az ítéletben Hudák Jó
zsef boldogan megnyugodott. A vád
hatóság képviselője p.dig felebbe
zelt.

Hudák József másfél esztendeig 
békében hagyja a sárospatakiakat.

— Keleti szőnyegek egy borházban.
A pénzügyőrt vámszakasz kirendelt
ség, karöltve a cserdflrséggel, váro
sunk határában fekvő egyik szőlőben 
és Sárospatakon egy háztulajdonos
nál, löbb keleti szőnyeget laiált 
amelyek feltevés szerint csempé
szeiből származnak. A  vizsgálat 
folyamatban van.

Nyomatott Vajda-könyvnyomdában Sátoraljaújhelyben.

(Íyógyszei-tárakbím kapható

— Fedak Sári Sátoraljaújhelyen
Fedák Sári, az európai hirü szín
művésznő, március 2-án este 8 órai 
kezdettel, Velem történt összefoglaló 
címmel elmondja, elénekli és eljátsza 
életének szenzációs mo/zanalait. A  
nagysikerűnek ígérkező előadáson 
fellép Harsányi Rezső színművész a 
Vígszínház, majd utóbb a B Ivárosi 
Színház volt nagyszerű színésze is.

Hanomay autók
Az uj typusok megérkeztek. 

Lerakat: Budapest, Andrássy-ut 20. 
(Opera mellett) Telefon : 208—18.

_ _ _ Kérjen árajaniitot._ _ _

— Közgyűlést ta rt a Sac. A Sá
toraljaújhelyi A tlilétikai Club holnap 
ddelűtt 11 órakor, határozatképte
lenség esetén pedig 2ü-én délután 5 
órakor tartja évi rendes közgyűlését 
a vármegyeháza alispáni tanácster
mében.

— Közgyűlések a Kereskedelmi és 
Iparkamaránál. A  miskolci kerüleli 
Kereskedelmi és Iparkamara szerdán 
délelőtt fél 11 órakor megtartandó 
gyászülésében elhalt nagynevű elnö
ke Fodor Dezső emlékének áldoz. 
Ugyanaznap délelőtt fél 12 órakor 
rendes közgyűlését farija a Kamara.

— Lázas meghűléses betegségek-
rél. A legtöbb súlyosabb meghűlést 
láz kiséri. Aspirin-lablelták a bőr 
ereit kilágilják és ezáltal nemcsak bő 
izzadást, hanem a láz csökkenését is 
eredményezik. Aspirin-lablelták a vér
elosztás kedvező megváltoztatása 
által elősegítik a betegség tüneteit 
előidéző káros anyagok kiküszöbö
lését. A valódi Aspirin-lablellák is
mertető jele a Bayer-kereszt, mely 
minden tablettán és csomagon lát
ható.

A Itiadáiart lalalSit Q YÖROY LAJOS. 

LaptulajdoDo*: Laadflimaon M . í» lám
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