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Megjelenik minden szombaton.

Szerkeszlőség és kiadóhivatal 
Sátoraljaújhely,

3' 2 évi fegyház helyett

fiz évi börtön
d r Tóth Alajos

Z em p lén várm eg ye  főügyésze
Leszállította a Tábla a legyesbényei fütő büntetését A választást a bizottsági tagok nagy érdeklődése

kisérte
Ambrus litván nyugalmazott va

súti fűtő, legyesbényei lakos, a 
múlt esztendő júniusában fejszével 
főbe verte feleségét és nyomorék 
gyermekét M ajd bement a lakásba, 
meggyujtolta az egyik ágy szalma
zsákját és utána a folyosón felakasz- 
tóttá magát.

A  szomszédok eloltották a tu 
zel, Ambrust levágták a kötélről, 
Az asszony és fia ápolás kerültek 
és hetek után mindkettő meg is 
gyógyult.

A  Köröskényi tanács novem
berben tárgyalta a bűnügyet és az

önvédelemmel védekező Ambrust 
két rendbeli szándékos emberölés 
bűntettének kísérletéért 3 és fel 
évi fegyházra Ítélte. A  gyújtogatás 
vádja alól felmentette.

A debreceni kit. Tábla, feleb- 
bezés folytán csütörtökön fog|alko 
zott a bűnügyei és dr Dubay Ist
ván védőbeszéde után a törvény
szék Ítéletét megsemmisítve, az á1- 
datlan családi életet élő Ambrus 
Istvánt erős felindulásban elköve
tett szándékos emberölés kísérleté
ben mondotta ki bűnösnek és I '/z 
évi börtönre Ítélte.Az Ítélet jogerős.

Főispáni beszámoló
o lakosság gazdasági érdekeit 
szolgáló intézkedésekről

Útjavítások, a szőlőfelujitási kölcsön visszafizetési módja, 
gyermekek ruha és cipő ellátása, segélyezések,

OTI, székház építés

Az ősi székh4z nagyterme zsú
folásig telve ; bizottsági tagokkal, 
kiváncsi érdeklődőkkel. Főügyészt 
választ a törvényhatóság, betöltik 
a nagy Szirmay István örökét,

Az ifj. Gr. Mailálh József, Le- 
hoczky Sándor, dr Trócsányi Jó- 

j zsef, idb. Tburánszky László, dr 
i Jármy Béla, br W aldbott Frigyes 

bizottsági tagokból álló jelölő b i
zottság mindkét pályázót jelölte, 

i Dr Búza Béla és Dr Dómján

Elek elnöklete alatt, két bizottság 
előtt inául meg a szavazás. Rövid 
félóra és hirdetik is az eredményt.

Leadatott 155 szavazat. Ebből 
két szavazó lap üres volt. Dr A d 
riányi Béla 38, dr T ó lb  Alajos 
115 szavazatot kapott és igy Dr 
Tóth Alajos 77 szótöbbséggel 

| Zemplénvármegye főügyésze.
A  megválasztott leteszi az esküt 

és rövid beszédben megköszöni a 
I törvényhatóság bizalmát.

E g é s z s é g e s  gyümölcstermés 
nincs permetezés p é lk íil!
Télen 3 ° /0 os, Nyáron 1 °/0—osoldattal.

„AG RO "4 növényvédelmi é* mezőgazdasági r, t,, Budapest, IV *  ••z ilá ld  t4*ésxkculé 
Hajó-utca 2 Tel,: 804-77, Helyben it  beszerezhető minden jobb szaltüdetben.
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A megjre
nem szorul tisztviselői importra

br. Waldbott Frigyes hatalmas közgyűlési beszéde a 
sárospataki főjegyzői állással kapcsolatban

Zemplénvármegye törvényhatósági 
bizottsága csütörtöki rendes közgyű
lésének tárgysorozatát megelőzően, 
Fáy István főispán beszámolt azok
ról az intézkedésekről, amelyek mun
ka alkalmak megteremtésével a gaz
dasági élei vérkeringéséi vannak hi
vatva előmozdítani.

Igy sor kerül a már tűrhetetlenül 
rossz állami utak rendbehozatalára. 
Körülbelül 125000 pengő az az ösz- 
szeg, amely hengerelési munkálatok
ra van előirányozva.

A  szőlőfelujitási kölcsön első rész
letének borban való visszafizetése a 
legnagyobb valószínűség szerint ke
resztül vihető lesz. A  vonatkozó 
tárgyalások folyamatban vannak és 
minden remény meg van arra, hogy 
Tokajhegyalja kívánságát a pénzügy
minisztérium teljesíti.

Az OTI. igazgatósága a sátoralja
újhelyi székház építéséhez elvben 
hozzájárult. Már a belügyminisztéri
um jóindulatát is sikerült megnyerni 
és ha különösebb akadály nem me
rül tel, az párosság jelentős munka- 
álkalomho jut.

A Horthy Miklósné segélyakció a 
vármegye Okosságának nehéz anya

gi helyzete dacára igen kedvező 
eredményt mulat. 700 gyermek ci
pő és ruha szükséglete volt bizto
sítható, IGOO gyermek részesedett a 
tejakció jótéteményében.

A kereset és munkaképtelen egyé
nek segélyezése is lehetővé vált. 
200 egyén jutott pénzbeli segítséghez.

A nagyvonalú főispánt beszámolót, 
amelyet többször megszakított a taps, 
a bizoltsági tagok lelkes tetszés 
nyilvánilással fogadták.

— Sándor és József napja Sátoral
jaújhelyen. Március 18 Sándor napja 
március 19 j  izsef napja a szokottnál 
mozgalmasan volt Sátoraljaújhelyen. 
A város Sándorjait és Józsefjeit a 
barátok és tisztelők valóságos tömeg* 
kereste fel, szóban és írásban,jókivá- 
natokkal. Különösen kijutott az ün
neplésből I-ehoczky Sándor ny. törv. 
elnöknek, dr Stépán Sándor ügyész
ségi elnöknek, Bobkó Sándor ny. 
őrnagynak, Domokos Sándor rendőr- 
tanácsosnak, dr Misák József vm. fő
jegyzőnek, dr Azary Pnhoda József 
városi főjegyző, helyettes polgármes
ter, Be kés József, Lukács József, ke- 
gyesrendi tanároknak,dr Ligeti József 
főorvosnak, Diáazeghy József vm. 
árv. alelnöknek.

A közigazgatás negyedévi állapo
tára vonatkozó prólékos részletességű 
alispáni jelentéshez a vármegye köz
életének egyik különleges és kima
gasló értéke, br Waldbott Frigyes 
szólt hozzá elsőnek.

Tudomásul veszi a jelentést és teljes 
bizalmáról biztosítja az alispánt. Hogy 
ennek dacára szót kér annak oka, 
hogy foglalkozni kíván a sárospataki 
főjegyzői állással, amelyet tavaly a 
község lakosságának ellenzése dacára 
töltöttek be.

— A főjegyző nem is vált be. 
Állásáról lemondott és Sárospatakról 
eltávozott.

— Megesik, hogy egy tisztviselő 
nem válik be. Meg vagyok azonban 
győződve, hogy az ilyen eseteket a 
főispán és az alispán kivizsgálják és 
megtorolják.

— A megválasztott sárospataki fő
jegyzőt senki nem ismerte. Fel kell 
tételeznem, hogy Kozma főispán sem, 
mert ha ismerte volna, nem támogatta 
volna.

— Az ilyen eset többször is is
métlődhetik, ha idegenből jött tiszt
viselőket választanak, meg, olyano
kat, akiket a közület nem ismer.

— Őszinte sajnálattal hallottam 
azt az állítólag a vármegyéből szár
mazott mondást, hogy Zemplénvár
megye tisztviselői impoitra szorul.

I Ez súlyos sértés, csodálom, hogy 
j senki nem tette még szóvá,

— Nem pályázom semmiféle állásra 
I nem akarok senkit protegálni, pártat- 
! lan vagyok és igy jogom van ezt 
I szóvá tenni.

—  A megye nem szorul tiszvise-
lői importra. Zemplén, évszázado
kon át a legnagyobb államférfiakat 
adta a hazának. A tisztviselői kart 
suiyos sérelem éri, ha egy jobb

' állástól elesik, amikor a meg
üresedő állásra egy idegent akarnak 
felniről benyomni. Idegenből jött 
tisztviselő nekünk nem kell.

— Ha a megye nem foglal állást 
ilyen kérdésekben, akkor a megye 
gyarmattá sülyed. Abesszínia lesz 
Zempténvár megyéből.

— Javaslom tehát, hogy a jövő
ben a közüleleknél megüresedő min- 
den állás, idevaló, ittmüködő tiszt
viselővel töltessék be. Oiyannal, 
aki ismeri a megyét és akit a vár
megye is ismer.

A beszéd, amely Zempténvárme- 
gye egészének hangulatát és felfo- 

, gásál tükrözte vissza, hatalmas ha- 
; lást váltott ki. A bizottsági tagok 

halálos csöndben hallgatták a pö- 
j rölycsapásszerü megállapításokat, 
| majd a beszéd végén, nagy tapssal 
1 és éljenzéssel, tüntetőén ünnepelték 

br. Waldbott Frigyest.
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HÍREK
Közlemények ét előfizeted di

jak „Feltóroagyarortzági Hírlap" 
poatafiók 67. Sátoraljaújhely, il- 
lelve a Nemzeti Hitelintézet fiókja
30.231 tz. pottatakarékpénztári 
számlája címre küldendők.

— Miniszteri elismerés jótékony
ságért. A vallás és közoktatásügyi 
miniszter őszinte elismerését és kö
szönetét nyilvánította dr Görgey Ist
ván országgyUPsi képviselőnek azért 
mert elemi iskolai szegény tanulóknak 
1622 pengő 50 fillér értékű ruhane
műt adományozott.

— Pénzintézeti kinevezés. A
Magyar Ahalános Hitelbank igazga
tósága Orosz Menyhértet a sátoral
jaújhelyi fiók cégjegyzőjél, ugyane
zen fiók fönökhelyettesévé nevezte 
ki. A kinevezést a város közgazda- 
sági életének rokonszenve kiséri. 
mert a Hitelbank igazgatósága, egy 
rátermett,szakképzett tisztviselő mun
káját jutalmazta.

— Halálozás. Nemes Jenő pénz
intézeti tisztviselő, életének 61. évé 
ben, hosszas szenvedés után, csütör
tökre virradóan elhalt. A  megboldo
gult régi sátoraljaújhelyi családból 
származott; hűséges tisztviselő, me
legszívű jóbarát v o lt; igen sokan 
gyászolják.

— Elhalasztottak a kórházgondnok 
fegyelmi ügyének tárgyalását. Szom
bat délelőttre tűzte ki Aboujvármegye 
fegyelmi választmánya Zvolenszky 
Lajos kórházgondnok ismeretes fe
gyelmi ügyének tárgyalását. A bizott
sági ülés azonban elmaradt, mert a 
választmány több tagja betegsége 
miatt akadályozva volt az ülésen való 
megjelenésben.

— Misszióslea. A  Szoc. Misszió 
helybeli szervezete március 25-én, 
szerdán délután 5 órai kezdettel tea
délutánt rendez. Az összejövetel a 
Magyar Kálvária építésének hazafias 
célját szolgálja.

— Hangverseny. Asztalosné Lé- 
vay Adél oki. zenetanár áll. eng. 
magánzeneiskolája szerdán délután 
fél 5 órai kezdettel magyar hang
versenyt rendez a vármegyeháza 
nagytermében. A hangverseny jöve
delmét a kiváló tanárnő a Népkony
hának ajánlotta fel.

Meghívó.
J {  }{rausz £ipótnó Szeszkeres
kedelmi rt. f. évi március hó 29-én 
délután 3 órakor Sátoraljaújhelyben, 
a társaság helyiségében (Rákóczi 
utca 25) tartandó

rendes évi Közgyűlésére
a t. részvényeseket meghívjuk. 

Sátoraljaújhely, 1936. március 7.
J lz  Dgazgatóság 

Járggsorozat.
1) A  jegyzőkönyv hitelesítésére 

2 részvényes kijelölése.
2) Igazgatóság és felügyelőbizott

ság jelentése a lefolyt üzletévről, a 
zárszámadások bemutatása, a mérleg 
megállapítása és a felmentvéayek 
megadása feletti határozathozatal.

3) Esetleges indi ványok.
A  zárszámadások a társaság helyi
ségében közszemléié vannak téve.

&

Hozzászólások
az alispáni jelentéshez

A fővárosi sajtó és a megye békéje — A pénzintézetek 
liqudális politikája — Községfejlesztés — Járványkórház 

létesítése

A  törvényhatólági közgyűlések 
történetében vajmi kevésszer for
dult elő, hogy a bizottsági tagok 
olyan tömeges hozzászólással kisér
ték volna az alispáni jelentést, 
mint a csütörtöki közgyűlésen.

Br W aldbotl Frigyes felszólalá
sával indul meg a sor. Ezzel a 
különösen értékes felszólalással kü
lön cikkben foglalkozunk, a töb
biektől, azok sorrendjében, a'ább 
tájékoztatjuk az olvasót.

§>£>/ Mailáth József egyik-má
sik fővárosi lapban megjeleni b i
zonyos támadásokra hívta fel a 
közgyűlés figyelmét.

—  A  vármegye közönsége olyan 
lényekkel van kapcsolatba hozva, 
amelyek a csonkamegyét nem helyt
állóan világítják meg. Hogy itt a 
társadalmi béke fel volt dúlva és 
a jelenlegi főispánnak hosszú mun 
kájába került a békét helyreállí
tani.

Szónok ezeket a támadásokat 
kívánja visszautasítani.

Kornitzer IApÓt a hitelélettel 
foglalkozik.

—  Hiába minden igyekezete a 
gazdának, kereskedőnek, iparosnak, 
ha a töke visszavonul. Meg kell 
vizsgálni vájjon a hitelszervek he
lyesen teljesilik-e feladatukat.

—  A  pénzintézetek nem aktív, 
hanem liquidációs politikái foly 
tatnak.

Farkas Andor nagy elisme

réssel emlékezik meg az alispáni 
jelentésről, amely már valósággal 
program. Hiányzik azonban be
lőle a községfejlesztés ügye. Erre 
vonatkozóan írásbeli javaslatot tesz.

párnái Molnár Béla szerint 
tagadhatatlan, hogy a pénzintézetek 
szűkkeblűén intézik a hitel folyó
sításokat és ezzel nehéz helyzetbe 
hozzák a lakoságot.

—  Munkaalkalmak létesítése, 
nagyobb kereseti lehetőségek te
remtése sokkal fontosabb mint a 
hitelnyújtás.

dr Chudovszky Móric köz
egészségügyi szempontból szól a je 
lentéshez. Égetően sürgős problé
ma a fertőző betegek elkülönítő 
elhelyezése. A z  Erzsébet közkór- 

1 ház kiegészítéseként meg kell épí
teni a fertőző betegek pavillonját.

A  felszólalásokra Bernálh A la 
dár alispán, majd Fáy főispán ref
lektállak. Mindketten méltányolva 
a felszólalások intencióit.

Fáy főispán kitért a gr Mai- 
lálh József által nehezményezett 
sajtó támadásokra, amelyeknek 
,,más célja nincs mint kűtmérge- 
zés.“  Nem volt szükség arra, hogy 
a békét helyreállítsa, mert nem 
volt békétlenség. Szükségesnek tart
ja ezt leszögezni, m-hogy hivatali 
elődje országos viszonylatban is 
rossz hitben tűnjön fel.

Az előterjesztett javaslatokat a 
közgyűlés egyhangúlag elfogadta

A sátoraljaújhelyi kir. járásbíróság 
mint telekkönyvi hatóságtól.

Tk. 992/1936. szám.

Árverési hirdetmény-kivonat.
M. kir. Kincstár végrehajtatnak 

özv. Nágel Pálné sz. Rósenberg Al- 
bina és 2 társa végrehajtást szenvedők 
ellen indított végrehajtási ügyében a 
telekkönyvi hatóság elrendeli az újabb 
végrehajtási árverést 1667 P 18 fill. 
tőkekövetelés és járulékai behajtása 
végett:

Sátoraljaújhely megyei városban 
fekvő s a sátoraljaújhelyi 1402. szá
mú telekkönyvi betétben A + l.  sor
szám 44. hrszám alatt foglalt s B. 
2. 6. 7. sorszám szerint Grűn Mór, 
Rósenberg Albina, Rósenberg Frida 
fér.'.Herczog Jakabné nevén álló in
gatlanra (ház udvarral) a C. 1. és 14. 
sorszám alatt a 4942/1903 és 1687/ 
1923. tk. számú végzéssel Lefkovics 
Hermán, illetve özv. Rósenberg Ja- 
kabné sr. Singer Hani javára beke
belezett használati, illetve haszonél- 
vezeli joggal terhelten 3200 P kiki
áltási árban.

A  telekkönyvi hatóság az árverés
nek a telekkönyvi hatóság hivatalos 
helyiségében (Kazinczy ucca 35. sz.

fdsz. 3. ajtó) megtartásra:
1936. évi április hó 2. kpttö nap

jának d. e. 10 fiz óráját tűzi ki.
Az árverés alá eső ingatlant a 

kikiállási ár 2/3-ánál alacsonyabb 
áron eladni nem lehet. (1908. évi 
XL1. t. c. 26 §-a.)

Bánatpénz a kikiáltási ár 10 szá
zaléka, amelyet a magasabb ígéret 
ugyanannyi százalékára keli kiegé- 

i sziteni.
Sátoraljaújhely, 1936. évi február 

hó 15. napján.
Dr. Ilykovits sk. ívszéki biró 

A kiadmány hiteléül:

Hazay telekkönyvvezető.

— Érdekes felebbezés Sárospata
kon. Dr Móré Márton sárospataki 
ügyvéd megfelebbezie a nagyközség

í képviselőtestületinek azt a határoza
tát, amellyel Schweiger László vezető 
jegyző lemondását tudomásul vette.

! — A kémény seprő balesete. Fiaskó
János tolcsvai kéményseprősegédnek 

j munka közben egy tégla esett a fejére, 
Életveszélyes állapotban szállították 

1 a közkórházba.

— Lelkészválasztás Bodrogolaszi-
ban A ref. presbitérium a megüre
sedett lelkészt állásra Balázs Csaba 
helybeli esperesi segédlelkészt vá- 

1 laszlotta meg.

Nyomatott Vajda-könyvnyomdában Sátoraljaújhelyben.

—  Felhívás! A Sátoraljaúj
helyi Korcsolyázó Fgylet rész
jegy birtokosai saját anyagi 
érdekükben jelentkezzenek la
punk kiadóhivatalában.

— Vásári vonatok Ricsére. A Bod
rogközi Gazdasági Vasút üzemveze
tősége kö z li: F. hó 23-án a Ricsén 
tartandó országos vásár alkalmával a 
Nyvkv. és Bk. G. V. egyesített va
sutak külön vásári vonalot indítanak 
Sátoraljaújhelyről — Sárospatakról — 
Ricsére és Zemplénagárdról Ricsére. 
Sátoraljaújhelyről indul 3.35-kor, Sá
rospatakról indul 4.12-kor. Ricsére 
érkezik 6.14-kor. Zemplénagárdról 
indul 7.00-kor, Ricsére érkezik 7.20- 
kor. Vissza Ricséről indul 14.44-kor 
Sárospatakra érkezik 16 54-kor, Sá
toraljaújhelyre érkezik 18.47-kor. A 
Balsa-Nyiregyháza felé utazni szán
dékozók, Elágazáson csatlakozó vo
natot érnek el. A  vásárra utazók 
részére a vasút 50 százalékos me- 
netdijkedvezményt nyújt olykép, hogy 
a Ricsére váltott egész menetjegy a 
visszautazásnál díjmentes utazásul 
szolgál. Gyorsmotorvonat igénybe
vétele esetén fétpótjegy fizetendő.

Ne küldjük leányainkat külföldre!
A külföldi iskoláknál többet 
nyújt a b u d a p e s t i

B aá r -M a d a s
református l e á n y  n e v e l ő  i n t é z e t
Alapos nyelvi kiképzés, 8 osztályú líceum, lnternátus. 
Továbbképző (gyors, gépiró fóző és varro-ianfolyam) 
B u d a  l e g s z e b b  ás leg eg észsé ge seb b  h e lyé n
Lorántfy Zsuzsánna ut K. Teljesen modern berende
zés. Mérsékelt árak.Kívánatra tajkoztatással szolgál 

a z  i g a z g a t ó s á g .

— Labdarúgás. A  Sac. holnap 
délután fél 3 órai kezdetid játsza 
első bajnoki labdarugó mérkőzését 
a salgótarjáni SSE. csapatával. A Sac- 
nak lelj j s  erejével kell küzdeni, ha 
az igen jó képességű salgótarjáni 
csapat felett győzedelmeskedni akar 
Az Egyesület közli, hogy a bérlet és 
szabadjegyeket kicserélik. Az igény
lők ez ügyben forduljanak az Elnök
séghez.

— Filléres gyors indul holnap reg
gel 5.07 perckor Budapestre. A jegy 
amelynek ára P 6.90, a Mezőgazda- 
sági kiállításra való belépésre is jo
gosít és a meneljegyirodában kap
ható.

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

— Tűz Tolcsván. br. Waldbott 
Kelemen tolcsvai uradalmában kedden 
délután kigyulladt egy tehénistálló. 
Az állatokat kimentették, az épület 
elhamvadt. A  kár közel 3000 pengő. 
A  tűz keletkezésének oka ismeretlen.

— A Színházi Élst legújabb szá
mának bevezető cikkét Herczeg Fe
renc irta, aki csodálatosan szép cikk
ben emlékezik meg Paulay Edéről, 
akinek száz éves születésnapját ün
nepelte most a Nemzeti Színház. A 
jubileumok hete volt az elmúlt hét 
Ezekről a jubileumokról Földes Imre, 
Bárdos Arlhur, Vaszary János, Stella 
Adorján és Bulla Elma írtak cikke
ket és a jubileumi estéknek minden 
kedvessége fényképekben van meg
örökítve a Színházi Életben.

A tildéién telelői: G YÖRGY LAJOS 

Laptulajdonoi: Lmdetminn M. él Iául
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