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2 pályázó
a megyei főügyészi állásra

dr Adriányi Béla és dr Tóth Alajos igénylik Szlrmay 
István örökét

Csütörtökön járt le a pályázat a 
dr Szirmay István nyugdíjazása foly
tán megüresedett vármegyei főügyé
szi állásra.

A főügyészi pozícióra ketten pályáz
nak: dr Adriányi Béla>'helybeli ügyvéd, 
a szanálásnál nyugdíjazott várme
gyei alügyész és Dr Tóth Alajos 
ugyancsak helybeli ügyvéd, akit a 
múlt esztendő júniusában, Kozma 
György főispánsága alatt, a főügyé

szi teendők ellátására behívtak.
A választás teljesen nyílt, mert az 

állásnak hivatalos jelöltje nincs, amint 
azt egyébként már előző számunk
ban megirluk.

Kizárólag a törvényhatósági bizott
ság feladata a kérdésben dönteni, 
még pedig Fáy István főispán 100 
százalékosan úri gesztusából folyóan 
önállóan, minden hatalmi befolyás 
és nyomástól mentesen.

Erdélyi Írók
irodalmi délutánja

A nagysikerűnek ígérkező előadást a Kazinczi Kör rendezi

A zemplénvármegyei Kazinczy Kör 
március 12-én d. u. 6 órai kezdettel 
a vármegyeháza nagytermében iro
dalmi délutánt rendez. Közreműköd
nek az erdélyi Pásztoriűz köré cso
portosult Írók közül: Reményik Sán
dor, Tavaszy Sándor, Nyirő József 
és Csuka Zoltán; mindannyian ki
magasló értékei az erdélyi magyar 
irodalomnak,

Egyrészt erre való tekintettel, más
részt mert ezzel az irodalmi délután
nal indul meg az élet a Kazinczy 
Körben, biztosan remélhető, hogy a

vármegyeháza nagyterme zsúfolá
sig telik meg városunk irodalomba
rát közönségével. Ajegyek ára : ülő
hely 1 P., állóhely 50 fillér.

A  szereplő erdélyi Írók tiszteleté
re a Kör elnöksége az előadás után 
9 órai kezdettel társas vacsorát ren
dez a Városi Vigadóban. Akik a 
Kör tagjai és barátai közölje va
csorán részt óhajtanak venni, ebbeli 
szándékukat Mattyasovszky Kálmán 
vm. tb. főjegyzőnél, a Kör alelnö- 
kénél csütörtökön délig jelentsék 
be.

Földrengés
vo lt váro sunkban

A tektonikus rengés 40 másodpercig tartott és 
legkisebb kárt sem okozott

Szerda reggel úgy %6 óra tájban, 
kellemetlen é« izokatlan jelenség
ben volt részük az ébren alvók
nak él a koránkelőknek.

Néhány másodpercen át megre
zegtek a szobák ajtajai, ablakai, 
elállt a falióra, búit a vakolat és 
mintha lába kelt volna széknek 
asztalnak, ágynak és más bútor
nak.

Sátoraljaújhelyen a kérdéses Idő
ben kisebb földrengés volt észlel
hető. Le gerősebben a magasabban 
fekvő utcákon, kisebb mértékben 
vagy egyáltalán nem, a Ronyvához

közeli részeken
A  földrengés, amely legkisebb 

kárt sem okozott, körülbelül 40 
másodpercig tartott.

Feltevés szerint tektonikus ere
detű volt, azaz a szilárd földké
regben végbemenő gyűrődések, el
tolódások következménye.

Vulkanikus rengésről, dacára, 
hogy a Magashegy állítólag egyko
ron tűzhányó volt, beszélni sem 
lehet, mert az ilyen rengést vul
káni működésnek kell megelőzni, 
illetve befejezni- Ez pedig egyik 
sem volt.

B e fu lla d t
a holt B odrogba

A szerencsétlenül járt ember a Waldbott uradalom erdőőre
Takács András a Waldbot'urada

lom erdőőre éjjel csolnakon akart 
átkelni a holt Bodrogon. A csolnak 
úgy látszik fatörzsbe ütközöl!, mert 
felborult és az erdőőr a vízbe esett.

Segélyért kiállott, a közelben lakók 
meg is hallották, de mire a szeren
csétlen ember segítségére érkeztek, 
már sehol nem látták. Elmerült.

Holttestét kifogták.

felemelte
a fiuria a sóstófalvi gyilkosok 
büntetései

A tettes 10 évi, a bűnsegéd 3 évi fegyházat kapott

Még 1934. szeptemberében tör
tént, hogy Gesztely közelében lé
vő Sóstófalva községben ifj. Szent- 
iványi Béla löldmüves leszúrta Kal- 
na János pályamunkást.

A  gyilkosság egy lakodalomban 
történt és a cigányok miatt kelet
kezett összeszólalkozásnak volt a 
következménye

A  Kaltenbach tanács ifj Szenl- 
iványi Bélát 3 évi fegyházra, Györ- 
key Károlyt pedig aki az áldoza

tot a lakodalmi sátorból az utcára 
kihívta, 1 évi börtönre ítélte.

A  debreceni Táb'a ifj. Szent- 
iványi Béla büntetését 5 évre e- 
melte fel, a Györkeyél helyben
hagyta.

A  Kúria a napokban foglal
kozott a bűnüggyel és Ítéletében 
Szentiványi Béla büntetését 10 
évi, Györkey Károlyét pedig 3 
évi (egyházra emelte. A  Kúria Íté
letét kedden hirdették ki előttük.

S á ro sp a ta k
szen zác ió ja

A hivatali visszaélésekkel vádolt községi főjegyző állásá
ról lemondott. A község képviselőtestülete, kedd dél

utáni ülésében, a lemondást tudomásul vette.
A vizsgálat folyik.

Dr Schweiger László Sárospatak 
község idegenből jött főjegyzője, 7 
havi működés ulán, hivatali állá
sáról lemondott és a község képvi
selő-testületének kedd délutáni rend
kívüli közgyűlése a lemondást tudo
másul vette.

Alemondás oka, mint azt (dr Schwei
ger László is leszögezi bejdenlésé- 
ben ,,az ellene meglarlott vizsgálati
úgy".

Ne,n kívánunk részletesen kitérni a 
lemondott főjegyző viselt dolgaira; 
a fővárosi lapok adlak egy csokorra 
valót a ^főjegyző panamavirágaiból, 
a cikkekből már megyeszerte isme
rik a vizsgálati ügyet, amely nem 
egyéb, mini Illetékteleneknek adott 
községi bizonyítványok, útlevelek ille

tőségek tömege.
A vizsgálat folyamaiban van. Meg 

akarják ugyanis állapítani milyen 
célt szolgállak a panamák, kinek vagy 
kiknek állott érdekében idegen és 
ismerellen egyének részére illetősé
get és útleveleket szereztetni és nem- 
e egy csempész-társaság kerítette 
hatalmába a főjegyzői, aki azt merte 
hinni, hogy magyar földön román 
stílusban közigazgalhat.

Kedd délután óta tehát dr Schwei
ger László nagyváradi ügyvéd nem 
főjegyzője Sárospataknak.

Amilyen zavaros körülmények kö
zölt ült be a főjegyzői székbe olyan 
dicstelenül távozott. Ezúttal nem nagy 
örömére azoknak akik az állásba be- 

| ámogatták.
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HÍREK
Költemények és előfizetési di

jak „Felsoroagyarországi Hirlap" 
postafiók 67. Sátoreljeujhely, il
letve a Nemzeti Hitelintézet fiókja
30.231 sz. postatakarékpénztári 
számlája cirare küldendők.

— Közgyűlések a vármegyén. Zem
plén vármegye közigazgatási bizott
sága március hó 9-én, hétfőn déle
lőtt 10 órakor, a törvényhatósági 
kisgyűlés pedig ugyanaznap délelőtt 
11 órakor Fáy István dr főispán el
nökletével rendes havi ülést tart.

— Uj lap a vármegyében. Refor
mátus Egyházi Ért.sitő címmel, Fő
ző László vajdácskái ref. lelkész 
szerkesztésében, Kiss Ernő ref. es
peres felelős kiadásában egyházi 
havi folyóirat jelent meg. Az egyhá
zi élet kimélyitését szolgáló folyóirat 
nívósán és megfelelő szakértelemmel 
van szerkesztve.

— Razzia a pályaudvaron. Az ál- 
lamrendörség kapitánysága vasárnap 
délben pályaudvari razziát tartott. 
Állítólag nyersarany csempészeket 
kerestek.

— Műsoros estély. Az Izr. Népkony
ha egylet ma este 9 óisi kezdettel 
műsoros estélyt rendez a Városi Vi
gadó nagytermében. A  műsoron öt
letes magánszámok, kisebb vígjáté
kok szerepelnek, mind, az egyesület 
legjobb műkedvelőinek előadásában.

— A közművelődési előadások so
rozatában a Nemzeti Kaszinó nagy
termében március hó 10-ikén d. u. 
6 órai kezdettel D r Éles István or
vos fog előadást tartani a véredény- 
elmeszesedésről. ÉiKksximmal sze
repel Laczkó József adóhivatali tiszt
viselő. A díjmentes előadáson szíve
sen látja a város érdeklődő közön
ségét az Elnökség.

— A sárospataki feleséggyilkos 
bűnügye a tábla előtt. A debre
ceni Ítélőtábla március 30-án tárgyal
ja Almády János kisbirtokos bűn
ügyéi, akit felesége meggyilkolásáért 
a sátoraljaújhelyi törvényszék 15 évi 
fegyházra Ítélt. Almádyt a táblai tár
gyalásra a sátoraljaújhelyi fogházból 
Debrecenbe kisérik.

— Rheumás fájdalmak és meghű
lés. Nedvesség, hideg, hirtelen lehű
lés gyakran válik rheumás izületi 
fájdalmak okozójává. Az erős fájdal
mak oka az ízületekben lerakódott 
kártékony anyagok mellett az izmok 
és idegek megbetegedése. Aspirin 
tabletták elősegítik a fájdalmakat elő
idéző anyagok kiürülését, megbízha
tóan és gyorsan szüntetik a fájdal
mat. A valódi Aspitin-tablelták is
merhető jele a Bayer-kereszt, mely 
minden tablettán és csomagon lát
ható.

A  kiadóért l . l . l í . :  GYÖRGY LAJOS
Ltptalajdeaoi: L n i t i H i i  M. • ■ látta

Payer Ferenc
magos egyházi kitüntetése

Kitüntetése alkalmából, a helynökséghez tartozó papság 
csütörtökön üdvözölte a közszeretetben álló főpapot

XI. Pius pápa Őszentsége Payer 
Ferenc apostoli protonotáriusnak, a 
csonka kassai rőm. kat.egyházmegye 
meg nem szállott része apostoli kor
mányzói helytartójának megadta a 
lilaszinil pileolus (püspöki fejsapka) 
viselésének jogát. Hazánkban a fel
szentelt püspökökön kívül a pannon
halmi főapái, a zirci apát és a pre
montrei rend prépostja élvezi ennek

A  n,áv. pályaudvaron lévő gép- 
javitómühelyben az egyik bezárt 
aszlalfiókból nehány hét elölt el 
tűnt 30 pengő.

Az ott alkalmazott munkások 
házi nyomozása megállapította, hogy 
a tettes Bede József lakatos volt. 
Felszólították adja vissza a pénzt 
és mert a kérelemnek nem telt 
eleget, sőt állhatatosan tagadott, 
feljelentették.

A  bíróság ki is mondotta bű
nösnek az elkövetett bűncselek
ményben és I hsvi fogházra Ítélte.

Néhány nap előtt ugyancsak be
töréses lopás történt a pályaudva
ron. A  fo'yosón lévő dohánytőzs-

a püspöki fejsapkának kivételes vi
selési jogát. Payer Ferencet kitünte
tése alkalmából a helynökséghez tar
tozó p.rpság csütörtökön délelőtt 
küldöttségig üdvözölte. A kanono
kokból és esperesekből álló küldött
ség nevében Karnis István c. kano
nok, tokaji plébános üdvözölte a 
közszeretetben álló püspöki helynö- 
köt.

dél nyitották meg és vittek el on
nan kisebb összegű készpénzt és 
dohánymennyiségei.

A  tettes kézrekeiült, még pedig 
legnagyobb meglepetésre, Bede 
József személyében akinek még 
jogerőssé sem váll az előző bün
tetése.

Bedét a rendőrségen val atóra 
fogták, ahol egy-kettőre még egy 
bűncselekményt vallott be. A  
Kossuth Lajos utcában özv. Deutsch 
Adolfné lakásában elkövetett betö
réses lopást.

A  jobb sorsra érdemes meglé- 
vedt fiatalembert ina kísérték át 
az ügyészségre.

bán a kezdődő in f lu e n z a

jele i. Ilyenko r h ív jon  orvost 

és a d d ig  is vegyen be 1— 2

ASPIRIN
t a b l e t t á t

( b AYERJ Minden tablettán látható o „Bayer* kereszt, 
V o /  mint o megbízhatóság jele.

_________________Gyógyszertárakban kapható

— Farsangzáró társasvacsora a 
Rk. Legényegyletben. A rövid fenn
állása dacára jelentős kulturális és 
hilméíyilő munkál végzett Rk. Le
gényegylet vasárnap este tartotta 
farsangzáró társasvacsoráját. A né
pes összejövetel lelkesen ünnepelte 
Slumpf György püspöki titkár, elnö
köt, akinek ugyanakkor nyújtották 
át művészi kivitelű arcképét, amelyet 
az Egylet tagja Hradil Sándor olaj
ban festett meg.

— Az Uj Kor aktív katoiikus or
gánum március 1-i száma Aradi 
Zsoll, Possonyi László és Rady Ele
mér szerkesztésében gazdag és bő 
tartalommal megjelent. Sokak között 
a lap érdekességei Közi-Horváth Jó
zsef, Rajmss Ferenc, Ignótus Pál, 
Pin ér László, K. Török Miklós, 
Bergott Imre, P. Szedő Szeverin, 
Nagy Zoltán, Szabó Zoltán cikkei. 
Kiadóhivatal: Szentkirályi-ulca 28. 
Mindenütt kapható.

— Vadászok I Emlősök és mada
rak kitömését, aggancsok felszerelé
sét, vadászszobák berendezéséi a 
legolcsóbb áron vállalja: Érces Fe
renc zoológiái praeparator Debrecen, 
Piac utca 62. sz.

— Már a tojást Is súly szerint 
fogják árusítani. A kormány rende
letéi adott ki, mely szerint a tyúk
tojás, 10 darabnál nagyobb mennyi
ségben, csak súly szerint árusithatő. 
A rendelet május elsején lép éleibe.

—  Rablásból zsarolás kísérlete.
Szabó József balsai napszámos rab
lással vádoltan állott a Pataki tanács 
elöli. A karácsonyi ünnepek idején 
a megrendelésre készitelt és leelöle- 
gezett léli kabálot a tokaji szabó 
üzletben magára vette, ulána testvé
rével együtt elfutott ; majd az üldö
zésükre sielett szabósegédet és köz
ségi rendőrt bottal megfenyegette. 
Dr Csizy Béla védő, vitatta a vád 
alaposságát és legfeljebb zsarolás ki 
Bérletében kérte bűnösnek kimondani 
a napszámost. A bíróság helyt adott 
a védő előterjesztésének és a vád
lottat kisebb pénzbírságra ítélte, a 
másodrendű vádlottat felmentette. Az 
érdekes indokolással alátámasztott íté
letben a vádhatóság is megnyugodott.

— Megkeadodött ■ Icöiigazgn 
tisi továbbképző tanfolyam. A
fővárosi lapok már részletesen be
számollak a közigazgatási tovább
képző tanfolyam ünnepélyes meg
nyitásáról. A megnyitáson Zemplén- 
vármagyél Bernáth Aladár alispán

képviselte. A tanfolyam hallgatói 
között vannak dr Pauliczy István tb. 
főszolgabíró és dr Szentandrássy 
Pál városi árvaszéki üinök. Mind a 
ketlő kimagasló értéke a megye il. 
lelve Sáforaljaujhaly város tisztviselő- 
karának.

Nyomatott Vajda.kányvnyemdában Sátoraljaujhelyken.

Síevés a jó  M i
ZempiénvármegyéBen

A Közegészségügyi Intézel érdekes megállapítása

Az Országos Közegészségügyi között 166 kútnak a vize kifogá 
Intézet vizsgálna alapján az ország sóit
bán levő kutakról statisztika jelent A  zempléni helyzet rosszabb 
meg. mint a szabolcsmegyei, viszont jobb

Az összeállítás szerint Zemplén- mint a szomszédos Abauj és Bor
vármegyében 228 kút van ; ezek sód vármegyékben.

Gyümölcstermelők b a r á t j a  
Gyünjölcsfák k á r t e v ő i n e k
„ A G R O '  návényvédtlmi é ,  e l l e T ) S C j 2 e !
mezőgazdasági r, t,, Budapest, IV  Hajó-utca 2 Tel , :  8 0 4-7 7 ,  
Helyben is beszerezhető minden jobb szakfizletben.

Elfogták
a pályaudvari t r a f ik  
b e tö rő jé t

A korábbi titokzatos tolvajlások egyikét is beismerte

Sot& ác
s& ítáod k i i f & k f u t é
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