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Sátoraljaújhely,

Sredményteten
a városi faárverés

Magas volt ;

A város tulajdonát képező hagyás
tölgyfa mennyiségre tegnap délelőtt 
11 órakor tartották meg az árverést.

Az árverésen 9 vevő jelentkezett, 
közöttük országosan ismert fakeres
kedők.

Az árverés érdemleges megkez
dése előtt felszólalt Hőnig Mór bu-

ytíérget ivott
e g y

Azért lett öngyilkos mert i

kikiáltási ár

dapesti fa - nagykereskedő és beje
lentette, hogy az árverésben nem 
vesz részt, mert a kikiáltási ár lúl- 
magas, a város pedig a kikiáltási ár 
alatt a fát eladni nem hajlandó.

Hőnig bejelentése után a többi 
árverelő is hasonlóan nyilatkozott és 
igy az árverés eredménytelen maradt.

fiatat leány
m tudott elhelyezkedni

Öhlbaum Rózsi “20 éves háztartás
beli leány, szüleinek Kölcsey utca 
5 szám alatti lakásán, öngyilkossá
gi szándékból sósavat ivott.

A rendőri bizottság az öngyilkos 
leányt a kórházi ágyon kihallgatta. 
A fiatal életunt elmondotta, hogy 
egy helybeli fűszerkereskedésben 10 
fillérért sósavat vásárolt és a tömény 
mérget itta meg. Az öngyilkosság 
okául a rossz gazdasági viszonyo

kat jelölte meg. Szülei nehezen él
nek. A háztartás gondjain akart köny- 
nyiteni azzal, hogy állást kereseti, 
és mert ez az igyekeze'e hiábavaló
nak bizonyult, határozta el, hogy 
megválik az élettől. Ez azután sike
rült is, mert a sósav olyan szörnyű 
roncsolásokat végzett belsejében, 
hogy a kórházba szállítás másnap
ján meghalt. Nagy részvét mellett 
temették el.

A z  O T I.
és a F e ls ö n ta p ra rs z á ji  Hírlap

Tisztelettel ajánljuk ezeket a sorokat Méltóságos 
dr Weiss István vezérigazgató úr figyelmébe

Az Országos Társadalombiztosító 
Intézet kerületi pénztárától k. 
1060/1936. szám alatt átiratot vettünk.

Hivatalos komolysággal az iránt 
érdeklődik benne a pénztár, tagja-e 
ftlelősszerkeszlőnk valamelyes hír
lapírói nyugdíjintézménynek, mióta 
van lapunk kötelékében és mennyi 
a javadalmazása ?

Az ezidőszerint még fehér papí
ron írott érdeklődést természetesen 
megválaszoltuk, közölve benne azt, 
hogy felelősszerkesztőnknek hírlap
írói intézményhez való tartozandó- 
sága nevezettnek annyira magánügye, 
hogy ebben a kérdésben csak egye
dül ő hivatott feleletet adni.

Megírtuk azt is, hogy idestova 26 
^ve fejt ki lapunk kötelékében uj- 
*ágirói munkát, felelős szerkesztői 
tevékenységének kezdeti időpontja 
1259/1935. sz. alatt az alispánt hi
vatal nyilvántartásában percnyi pon- 
tossággal megállapítható és hogy 
iavadalmazása semmivel sem ma

rad mögötte annak az összegnek ; 
amit például dr Bogyay Kálmán úr j 
a ZempHnnél, dr Benyovszky Lász
ló úr a Határőr laptársunknál élvez
nek felelős szerkesztői minőségben.

Ez a kérdés - felelet játék tu
lajdonképen cs»k az OTÍ.-ra és a 
Felsőmagyarországi Hírlapra tartoz
nék, ha az OTI. helybeli intézete 
nem felejtette volna el a vármegye 
többi lapját is hasonló nyilatkozat- 
tételre felhívni.

De mert csak az ellenzéki orgá
numot tüntette ki atyai gondosko
dásával, kénytelenek vagyunk az 
ügyet a nyilvánosság elé vinni és 
meg kérdezni egyben az intézet ve
zérigazgatóságát, megakad-e más 
vidéki intézetnél is ilyen kivételes 
intézkedés, helyi jellegU-c, hogy az 
ügyfeleket politikai pártállás szerint 
szelektálják és ha a kérdés-felelet 
játék csak egyéni akció volt, vájjon 
milyen személyi indokok váltották 
ki azt ?

H olttest
az  o rs z á g ú to n

Szabó János paprikaárus tragédiája

Erdőbénye és Tolcsva községek 
közötti országúton, a közelmúlt na
pokban férfiholttestet találtak, arcán 
és karján külsérelmi nyomokkal,

A vizsgálat megállapította, hogy a 
holttest Szabó János 66 éves abauj- 
szántói paprikaárussal azonos. A

paprikás ember nagyon izerette az 
ita lt ; úgy látszik a kérdéses időben 
is többet ivott a kelleténél, leült az 
országút szélére, ahol elnyomta az 
álom. Reggelre megfagyott. Az 
észlelt sérüléseket — feltevés sze
rint — a kóbor kutyák okozták.

Napirenden
a kórházgondnok fegyelmije

Abaujvármegye fegyelmi választmánya március 10-1 
Ülésében tárgyalja Zvolinszky Lajos Agyét

Jelentette a Felsömagyarországi 
H i'lap , hogy a vármegyei főorvos 
és a számvevőség együltes vizsgá
latának eredményeként, Kozma 
György főispán fegyelmi eljárást 
rendelt el az Erzsébet közkórház 
gondnoka Zvolinszky Lajos ellen.

A  vármegye akkori főispánja 
egyidejűleg előterjesztést tett a 
belügyminiszterhez és kérte, hogy a 
fegyelmi eljárás lefolytatásával és 
a határozat meghozatalával A bau j
vármegye közigazgatási illetve fe

gyelmi választmánya bizsuéit 
meg.

A  belügyminiszter ennek meg
felelően döntött, a vizsgálatot A ba
ujvármegye főjegyzője le folytatta 
és dr idrányi Béla főügyész, ügyé
szi javaslatot is adott, amely az 
eljárás megszüntetését javasolta.

A  kedvező ügyészi vélemény 
után Zemplénvátmegye közönség# 
érthető kiváncsisággal várja a fe
gyelmi választmány március 10-i 
ülésének döntését.

A zokró l
am i n ekünk n incs

Időszerű idegenforgalmi problémák

A  Magyar Városok Szövetsé
gének választmányi ülésén Szendy 
Károly, Budapest székesfőváros pol
gármestere i« felszólalt és oda nyi
latkozott. hogy jó szállodák, olcsó 
árak ét állandó látványostág nél
kül, vidéki idegenforgalomról be
szélni sem lehet.

Nemsokára kitavaszodik, megin 
dúl az idegenforgalom szerte az 
országban és mi itt állunk vendé- 
getváróan egyetlenegy szállodával. 
Teljesen fővárosi színvonalú, olcsó 
hotellel, amely azonban nem na
gyon állhat az idegenforgalom szol
gálatába, mert múltjához hűen ét 
mert ilyenre is feltétlenül szükség

van, az utazó kereskedelmet tzol-
1 gálja.

Annyi old síről megbiztatták más 
a várost modern és főként nagy 
szálloda építése tekintetében.

Nem-e lehetne most valamelyik 
i ígéretet valóságra váltatni és még 

az idegenforgalmi évad megindu
lása előtt tető alá hozni az id e 
genforgalmi célokat szolgáló nagy 
és olcsó szállodát ?

Á llandó látványosságról részben 
a természet gondoskodott. Azokról, 
akiknek ez kevés lenne, szintén 
történhetne gondoskodás. Még van 
időnk, jobb nekikészülni, mint Pató 
Páloskodni.
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Beszakadt
a vályogvető gödör jege

HÍREK
Köxlamányek ci előfizetési di

jak „FeUömagyeronzégi Hirlap" 
postafiók 67. Sátoraljaújhely, il
latra a Nemzeti Hitelintézet fiókja
30.231 az. postatakarékpénztári 
számlája címre küldendők.

— Kitüntetés. A kormányzó, a 
vallás és közoktatásügyi miniszter 
előterjesztésére megengedte, hogy 
Striszovszky Mihály hercegkuti rk. 
esperesplébánosnak kulturális és köz
életi téren kifejtett érdemes működé
séért elismerését tudtul adják.

— Beiktatták a Tábla tinókét
dr. Oláh Lajost a debreceni kir. Táb
la elnökét csütörtökön iktatták be 
hivatali méltóságába. A  fényes be
iktatási ünnepségen résztvett a tör
vényszék területén működő bírói 
és ügyészi kar, majdnem teljes szám
ban, ügyvédek és közéleti előkelő
ségek.

— Előléptetés a vármegyén. Zemp- 
lénvármegye főispánja Lehoczky Gá
bor vármegyei irodatisztet, iroda- 
főtisztté léptette elő.

— A Zemplénagárdl 39 számú téli 
gazdasági tanfolyam záróvizsgája, 
tegnap délelőtt 10 órakor folyt le az 
ottani r. k. iskolában. A vizsgálatot 
kisérő óriási érdelődés jogos volt. 
A  gazdaif|akból álló növendékek 
énekben, versmondásban és szakkér
désekben olyan tökéleteset produkál
tak ami díszére válhat állandó és 
magasabb iskolák növendékeinek 
is. Az elért nagyszerű eredmény 
Kőrössy Dániel gazdasági felügyelő 
minden dicséretet megérdemlő agilitá
sának és ügyszeretetének köszön
hető.

— Erdélyi irók Sátoraljaújhelyen. 
Az erdélyi irók, élükön Reményik 
Sándorral, a jövö hét folyamán Bu
dapesten és a nagyobb vidéki váro
sokban felolvasásokat tartanak. A 
Zemplénvármegyei Kazinczy Kör meg
hívására Sátoraljaújhelyen előrelát
hatóan március 12-17.-e közötti na
pok valamelyikén fogják előadóest
jüket a vármegyeháza nagytermében 
megtartani. A részletes műsort la
punk legközelebbi számában közöl
jük.

— Kik a legöregebbek a város
ban? Sátoraljaújhely városában 7 
olyan egyén lakik akinek életkora 
90 esztendő felett van. Szép-sorjában 
igy következnek: 91 éves özv. Schil
ler lmréné, Kálmán Samuné, özv 
Begala Józsefné; 92 éves: Schwarc 
Leopold, özv. Balogh Jánosné; 94 
éves özv. Juha Edéné, 97 éves 
Marecz Gizella. A  statisztika azt 
mutatja, hogy városunkban a nők 
tovább élnek mint a férfiak.

— Kedvezményes diju üdvözlő tá
viratok nemcsak a belföldre, hanem 
Ausztriába és Csehszlsvákiába is fel
adhatók. Egy szó dija belföldön és 
Ausztriába 6, Csehszlovákiába 9 fillér

Sütő Józsi 6 éves

A  Feliöberecki köziég hntárn- 
ban levő vályogvelő gödör jege 
az olt csúszkáló bálom gyerek alalt 
beszakadt. Az apróságok a vízbe 
kerüllek,

A z  egyik 6 éves kisleány nagy 
nehezen kimeneküli a vizböl. Ha- 
zafulott és ahelyell, hogy pajtásai-

A megyei törvényhatósági bizott
ság decemberi közgyűlésén Fáy Ist
ván főispán állást foglalt a kortézi- 
ával szemben és leszögezte, hogy a 
tisztviselői választásoknál csak a 
közérdek játszhat szerepet, semmi
féle más szempont nem érvényesül 
és hogy a jelöléseket előzetes meg
beszélés után közakarattal és a köz
érdek kívánalmainak megfelelően 
fogják megejteni.

A rövidesen sorra kerülő megyei 
főügyészi válaszlással kapcsolatban, 
szerdán délelőtt népes értekezlet

Zemplénvármegye korházi bizott
ságának egyik legutóbbi ülésén a 
város által tervezett jéggyár építésével 
kapcsolatban szóbakerült a vágóhíd 
is.

Ennnél a tárgynál egy felszólaló 
megjegyezte, hogy a vágólii dón 
gümőkóros állatok is levágásra ke
rülnek és hogy a vágóhíd piszkos 
közegészségügyellenes.

A  felszólalás óriási konsternációt 
keltett. A bizottsági tagok valósággal 
megrettentek a vád súlyától. A kínos 
csendet az alispán törte meg és 
javasolta, küldessék ki rajtaütés
szerűen egy bizottság amely hivatva 
lesz a vádakat tisztázni.

A bizottság igy is határozott és 
dr Miaák József vm. főjegyzőt, dr

— Nem oszlik fel a tao futball 
csapata. Szokatlanul népes érdeklő
dés mellett tartotta meg a Sac évi 
rendes közgyűlését, vasárnap délelőtt 
a vármegyeháza alispáni kistermé
ben. Az érdeklődés a tárgysorozat 
ama pontjának szólott, amely a fut
ball csspat fentarlása vagy feloszla-

kisfiu a vízbe fulladt

nsk sorsát otthon elbeszélte vol
na, elbújt.

Közben emberek járlak » gö 
dör e lö lté l egyikük észrevette » jég 
alatt s gyerekeket. A  három éves 
csöppséget élve kimentették, Sütő 
Józsi 6 éves kisgyerek már cisk 
holtan került ki a vízből.

volt Fáy István főispán elnöklete 
alatt.Úgy értesülünk, hogy a megbe
szélés eredményeként a főügyészi 
állásnak hivatalos jelöltje nem lesz. 
Örömmel adjuk hírül az értekezletnek 
ezt a korrekt határozatát, annál is 

1 inkább mert ebben is újabb bizonyí
tékát látjuk annska tökéletes úri szel
lemnek amely Fáy István tőispán min
den megnyilatkozását és intézkedé
sét jellemzi és amely nagyban járul 
hozzá a személyét és főispán! mű
ködését kisérő általános tisztelet 
kimélyitéséhez.

j Székelyhidy György vm. főorvosi, 
i Róth Lajos törvényhatósági állator

vost és dr Chudovszky Móricot kül
dötte ki,

A delegállak, anélkül, hogy arról 
előzetesen valakinek tudomása letl 
volna, kimentek a vágóhidra. Épen 
vágás volt.

A  bizottság megállapította, hogy 
a vád alaptalan. A levágásra kerülő 
állatok egészségesek, sohasem vág
tak beteg marhát és hogy a vágóhíd 
liszlasága ellen kifogás nem merül
het fel.

Az esettel kapcsolatban, amely 
csak egy elszólásnak volt a követ
kezménye, riasztó hírek keltek szárny
ra. Ezt ellensúlyozandó voltunk kény
telenek az ügyet nyilvánosságra hozni.

lása tekintetében kívánta a közgyűlés 
döntéséi. A közgyűlés nagyon helye
sen — a csapat fenntartását hatá
rozta el és annak reorganizációját 
Reichard Bélára bízta, aki intézői mi
nőségben már korábban is eredmé
nyesen szolgálta a Sac futball csa
patát.

— Műsoros tsa a Magyar Kálvá
ria javára A gk. Nőegylet március 
8-án délután 6 órai kezdettel mű
soros teát rendez a Katol'kus körben. 
A tea jövedelme a Magyar Kálvária 
megépítésének nemes és hazafias 
célját szolgálja.

— Zamplinvármegya a miskolci 
orvoai kamarához tartozik. A belügy
miniszter rendeletet adott ki melynek 
értelmében az orvosi rendtartásról 
szóló törvénycikknek a kerületi ka
marák és az Országos Kamara meg- 
alakilására vonatkozó határozatai feb
ruár ‘25-én léplek életbe. A minisz
ter külön rendeletben állapította meg 
az orvosi kamarák szárnál, területét 
és székhelyét. 8 kamara lesz. Zemp- 
lénvármegye a miskolci székhellyel 
működő IV. kerülethez fog tartozni

— Uj te lifon  előfizetők. A legú
jabb vidéki távbeszélő névsor meg
jelenése óta, Sátoraljaújhelyben az 
alábbi távbeszélő előfizetők kapcsol
tattak be: 80 sz. F.isenberger Samu 
fakereskedö, 96 sz. Scheer István a 
Hitelbank fiókjának igazgatőja, 157 
sz. Kiss Gábor az áll. polgári leány 
iskola igazgatója.

— Elmarad a Fedák előadás. A
megyei város szinügyi bizottsága, 
a március 2-ára tervezeti Fedák elő
adási nem engedélyezte, tekintettel 
arra, hogy a már korábban elhatá
rozott és március 12-én megtartani 
szándékolt Kazinczy-köri nagy es
tély látogatottságát veszélyezteti.

— Hogyan permetezzünk az idei 
rendkívüli időjárás mellett a gyü
mölcsösben? Erre ad választ a Nö
vényvédelem és Kertészet most meg
jelent legújabb száma. Cikkeket kö
zöl még a szőlőoltvány-készitésről, a 
meredek fekvésű szőlők vizkérdésé- 
ről, a zöldségpalánta nevelésről, a 
rózsa egy igen egyszerű szaporítási 
mód|áról, a legkorábban érő őszi
barackról stb. A  Növényvédelem 
kiadóhivatala (Budapest, V. Főldmi- 
velésügyi Minisztérium) e lapra való 
hivatkozással egy alkalommal d ijt i 
lanul küld mutatványszámot,

— A piarista diákok farsangi elő
adása nagy és előkelő közönség 
jelenlétében, az elismerés őszinte 
tapsaitól kisérve, zajlott le. Az elis
merés egyaránt szólott az agilis sze
replőknek és az önképzőkör kiváló 
tanárelnökének Berkes Józsefnek.

— Jegyzői behelyettesítés. Hoyos 
Viktor gróf járási főszolgsbiró a 
végardói körjegyzői állásra Begazy 
Ferenc alsóberecki-i községi jegyzőt 
helyettesítette be.

— Homolya Jánosné él. Sárospa
takon hire terjedt, hogy a méntelepi 
gyilkosság ügyében tízévi fegyházra 
elitéit Homolya Jánosné a fegyház- 
ban meghalt. Megállapítjuk, hogy a 
hir nem felel meg a valóságnak, 
amennyiben Homolya Jánosné életben 
van és jelenleg is büntetését tölti a 
máriano8ztrai fegyházban.

A ItiidúStt l.lelS.: GYÖRGY LAJOS. 

Laplulftjdonai: Lakdaiaana M . áa látia

Nyematott Vajdi-könyvnytmdában Sátoraljaújhelyben.

JCem lesz hivatalos jelölt 

a megyei főügyészi állásra
Választás a tavaszi közgyűlésen

V iz sg á la t
a v á gó h íd o n

Csak egím égaa állatok karülnek lerágásra — A rágókid tisztasága 
megfelel a közegészségügy követelményeinek
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