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A debreceni kir. Tábla Almády János büntetését felemelte

Olvasóinknak még bizonyára 
emlékezetében van az a kegyetlen 
hitvesgyilkosság, amelyet a múlt 
esztendő nyarán követett el a sá
rospataki határban Almády János 
29 éves kenézlői földművelő.

Almády megfojtotta a feleségét 
Kállai Juliannái, majd betaposta

a kubikgödörbe.
A  helybeli kir, törvényszék K ő- 

röskényi büntető-tanácsa 15 évi 
fegyházra Ítélte a gyilkost.

A  debreceni kir 1 ábla leleb- 
bezés folytán most foglalkozott a 
bűnüggyel és Almády Jánost élet
fogytiglani fegyházra ítélte.

Piros tojást
kap tu n k  a m észáro so któ l

Az ünnepekre tekintettel felemelték a húsárakat

Ennek a sorsüldözött városnak 
nehéz sorban élő lakossága meg
szokta már, hogy szegénységéi ki
használják és akkor nyúlnak legmé
lyebben a zsebébe, amikor tulajdon
képen kíméletet érdemelne.

Tavaly, ha jól emlékezünk, a pé
kektől kapta a drágaság pirostojását 
a húsvéti ünnepekre, ezidén a mé
szárosok prezentelték meg.

A  sertéshús ára felrohant I pengő 
i 60 fillérre, a marhahús I pengő 2ű 

fillérig tornázta fel magát, a borjú
hús 1 pengő 50 fillér körül sonfor- 
dál.

Az áremelés elfogadható okát nem 
tudjuk megtalálni. Egyébként is, 
keressék az illetékes hatóságok, 
akiknek megtorló támogatásába ajánl
juk ezt az ünnep előtti kis áremelést.

Helyreigazító nyilatkozat.
13-2275.
1936.1/2 SZüm

A Felsőmagyarországi Hírlap 
tekintetes Szerkesztőségének

Sátoraljaújhely 
A St. 20. §-ára hivatkozva lapjuk 

folyó évi február 29-iki számában 
„Az O. T. I. és a Felsőmagyarországi 
Hírlap* cimü közleménnyel kapcso
latban az Országos Társadalombizto
sító Intézet nevében az alábbi helyre
igazító nyilatkozat közzétételét kérem: 

Nem felel meg a valóságnak, hogy 
az Intézet sátoraljaújhelyi kerületi 
pénztára csak az ellenzéki orgánu
mot tüntette ki atyai gondoskodásá
val, hogy az ügyfeleket politikai párt
állás szerint szelektálják és a „kérdés- 
felelet játék csak egyéni akció volt*.

Ezzel szemben a valóság az, hogy 
az 1927: XXI. t. c. és az 1928: XL. 
b c. rendelkezései folytán a kiadóvál
lalat, mint munkaadó állal beszolgál- 
fatni kötelezett adatokat törvényes 
kötelességének teljesítése céljából kí
vánta be a kerületi pénztár. A kivént 
adatok a biztosítási kötelezettség

9Tem nyugsziü
a lemondott sárospataki főjegyző

Felebbezésekkel árasztja el volt feletteseit és sajtóperel
ni Is akar

D i Schweiger László, Sárospa
tak volt főjegyzője, ugylátszik na
gyon megbánta a lemondását.

Elárasztja felebbezésekkel volt 
feletteseit, akik nem győzik kiok
tatni a közigazgatás labirintusában 
is teljesen idegent.

Sajtóperelni isigen szeretne.Négy 
lap —  A  Reggel, Az Est, Sá
rospatak, Felsőmagyarországi H ír

lap —  közleménye feküdte meg 
a gyomrát. De ide vonatkozó fe l
hatalmazási kérelmét is elutasították 
és gr. Hoyos V iktor főszolgabíró 
értétére adta, hogy csak aktív 
szolgálatban álló köztisztviselő kér
het és kaphat felhatalmazást bün
tetőper megindítására,

Pedig szívesen állanánk elébe 
annak a sajtópernek.

megállapítása szempontjából szüksé
gesek, mert a szerkesztőségek újság
írói tagjainak az 1927: XXI. t. c.-en 
alapuló betegségi, baleseti, illetőleg 
az 1928: XL. t. c.-en alapuló öregségi 
stb. biztosítási kötelezettsége szünetel, 
ha az Újságírók Kórház és Szanató
rium Egyesületének, illetőleg a Ma
gyar Hírlapírók Országos Nyugdíjin
tézetének tagjai. (199/1928. és 5601/ 
1928. M. E. sz. rendeletek.)

A kerületi pénztár a két másik he
lyi lap és pedig a „Zemplén" és a 
Határőr" cimü lapok felelős szerkesz
tőire nézve ilyen ad ttokat nem kért, 
mert előbbinek felelős szerkesztője Bo- 
gyay Kálmán dr főispáni titkár, utóbbié 
pedig Benyovszky László dr gyakorló 
ügyvéd, akiknek hírlapírói tevékeny
sége a társadalombiztosítási törvények 
szempontjából mellékfoglalkozás és 
igy biztosítási kötelezettség alá nem 
esik.

Budapest, 1936r március 19.
P. H. Dr Weiss

vezérigazgató.
♦

A helyreigazító nyilatkozattal szem
ben, cikkünk állításait fenntartjuk.

Az egész világon elterjedt jó p A f i *  
hírneve megbízhatósága alapján \
„A G R O 1* növényvédelmi és mezőgazdasági r, t,,
Budapest, IV  , Hajó-utca 2. Tel,: 804-77,
Helyben is beszerezhető minden jobb szaküzletben, SW&á&l bééU ó

Vizsgálat
a vám hivata lban

A fővámigazgatóság megbízásából dr Földi Endre pü. 
tanácsos szállt ki az elmultheti véres botrány 

kivizsgálása céljából

Beszámolt a Felsőmagyarországi 
Hírlap arról a véres botrányról, amely 
a helybeli vámhivatalban játszódott 
le és amelynek szereplői Eisenber- 
ger Mór vendéglős és Fazekas Fe
renc vámellenőr voltak.

Az ügyben megindult a rendőri 
vizsgálat, Eisenberger büntető felje
lentést tett a vámeilenőr ellen és

megjelent e héten a fővámigazgatöság 
kiküldötte dr Földi Endre pü. taná
csos,isaki szintén eszközölt kihallga
tásokat a vámhivatalban.

Rövid időn belül tehát világosság 
derül az ügyre és hitelesen lesz meg
állapítható, idegrohamot kapott-e E i
senberger Mór, avagy pedig tisz
tességesen elverlék?

T isz tu jitá s
a  tu r is tá k n á l

A közhangulat változatlan tisztelettel csoportosul Tóth 
Dezső elnök és Mattyasovszky Kálmán társelnök körül. 

A többi pozíciónál éles választási harc várható

A Magyar Turista Egylet hegyal
jai osztálya, ma délután 5 órai kez
dettel tisztújító közgyűlést tart a vár- 
megyeháza nagytermében.

A közgyűlést megelőzően szerdán, 
Szeszlér Ödön, dr Varga Béla, Vár
jon Jenő, dr Zinner Sándor egyesü
leti tagok és Mattyasovszky Kálmán 
társelnök részvételével jelölő megbe
szélés volt Tóth Dezső kir. törvény- 
széki elnök, egyesületi elnöknél.

A megjelentek egyhangúlag meg
állapodtak abban, hogy elnöknek 
Tóth Dezsőt, társelnöknek Mattya

sovszky Kálmánt, ügyvezető alel- 
nöknek Czékus Miklóst, főtitkárnak 
dr Mezey Bélát, alelnököknek pedig 
dr. Adriányi Béla Bettelheim Sán
dor, dr Dómján Elek, Kertész József 
(Sárospatak), Mészáros István, Szesz
lér Ödön, Várjon Jenő, Vilkovszky 
Kálmánt jelölik.

A közhangulatból ítélve, a jelö
lésben megdönthetetlen fix  pontnak 
csak az elnök és a társelnök pozíci
ója tekinthető. A  többiekről a titkos 
szavazással megejtendő választás fog 
érdemben dönteni.
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Az első
idegenforga lm i fecske

E g y  budapesti utazási vállalat külföldi ny.ralóveud égeket akar 

ide hozni — B e kell szervezni a villa és borház tulajdonosokat

Joiyamatűan
a átvétele

A házikezeléses üzem első előadásán világhírű 
film sztárok is fellépnek

1 bad legyen ajánlanunk, hogy az ilyen 
állandó vendégeket ne a városban, 
hanem a szőlőhegyeken levő villákban 
és borházakban helyezzék el.

Ma már minden borház is lakályos, 
be van rendezve és a szőlőbirtokos 
szeptember végéig szívesen elnékülö- 
zi azt, ha jól megfizetik.

Érdemes a kérdéssel foglalkozni és 
a borház meg a villatulajdonosokat a 
vendéglátás érdekében megszervezni.

intézeti Központnál mint felszámoló 
pénztárnál, vagy pedig a Magyar Ál
talános Hitelbank sátoraljaújhelyi fiók
jánál legkésőbb 1936. április hó 16 ig 
letétbe helyezni

Vagyonkimutatás 1935. december hó 31-én.
Vagyon: Értékpapírok 335.92 P. 

Váltók 18.064.63 P , Peres váltók 
75.54364 P., Folyószámla adósok
103.566.58 P., Ingatlanok 9.145.— P., 
Berendezés I .— P-, Kezességi adó
sok 11 700.— P., Az igazgatósági ta
gok ellen eddig érvényesített szava
tossági igény 100,000.— P, Va 
gyonhiány 21.589.16 P., Összesen 
339945.93 P

Teher: Részvénytőke 73.530.— P., 
Takarékbetétek 83 078,79 P., Vissz
lesz. váltók 6.200.— P.- Folyószámla- 
hitelezők 75.907.14 P., P. K. lebo
nyolítási számla 89.530.— P., Kezes
ségi hitelezők 11.700 — P., Összesen 
339.945.93. P.

A  fenti kimutatásban foglalt vagyon 
és tehertételek az intézet könyveinek 
felelnek meg, azok a felszámolás me 
netébez képest természetszerűleg vál
tozást fognak szenvedni — A  végle
ges eredményt a zárókimutatás fogja 
mutatni. —

Budapest, 1936. április. 1.
A  felszámoló:

PÉNZINTÉZETI KÖZPONT.
Megvizsgálta és helyesnek találta:

A FELÜBTELÖBIZ0ÍTSA6

HÍREK
Közlemények es előfizetési di

jak „ Fel.őrnagya ror.zági Hírlap" 
postafiók 67. Sátoraljaújhely, il
letve • .Nemzeti Hitelintézet fiókja
30.231 sz. postatakarékpénztári 
számlája címre küldendők

— Gyászmise Károly királyért.
Szerdán reggel 9 órakor a rk. plébá
nia templomban dr br. Vécsey Au
rél c. apát, provikárius lényes papi 
segédlettel ünnepélyes gyászmisét 
pontifikáit, tragikus sorsú IV. Káro y 
apostoli királyunk halála évfotdulo- 
jának alkalmából. A lélekemelő ün
nepélyen, amelyre a fegyveres erő 
és a helybeli legitimista párt ezulóbbi 
Schiller Kálmán elnók vezetésével, 
küldöttségileg vonult fel, a város 
társadalmának minden rétege képvi
selve volt. A  magasztos gyászmise, 
az elűzött apostoli királyra való áhi- 
tatos emlékezés, mélyen meghatot
ták a zsúfolt templom közönségéi.

— Személyi hir. leveldi dr Kozma 
György Csongrád vármegye és Hód
mezővásárhely főispánja oaráli láto
gatásra péntek délután városunkba 
érkezett.

— Gyűlések a vármegyén. Zemp- 
lénvármegye törvényhatósági bizott
ságának kiegy ülése április 15-én 
szerdán délelőtt 11 órakor tartja ren
des havi ülését. Ezt megelőzően 10 
órakor a közigazgatási bizottság 
ülésezik.

— Uj kórházi segódorvos Zemp- 
lénvármegye főispánja dr Egey Z o l
tánt a helybeli Erzsébet közkórház
hoz segédorvossá nevezte ki.

— Befejeződött a közigazgatási 
továbbképző tanfolyam és a 127 
hallgató hétfőn este búcsú vacsorára 
gyűlt össze, amelyen megjelent Koz- 
ma Miklós belügyminiszter is. A 
vacsorán dr Pauliczky István Zemp- 
lénvármegye tb. főszolgabirája mon
dotta az első felköszöntőt Horthy 
Miklós kormányzóra.

— A városgazda lemondott az
állásáról. Horváth Elek városgazda, 
a javadalmi hivatalvezetője állásától 
lemondott. Lemondásának egyetlen 
oka, hogy az Andrássy uradalommal 
szemben, peréi a Kúrián megnyerte 
és ezzel, korábbi alkalmaztatásából 
folyóan nyugdíjellátása biztosítva lett. 
Horváth Elek becsülettel, példás 
szorgalommal szolgálta a várost. 
Távozását a köz élénken sajnálja.

— Göndör Márta a Zeneművészeti 
Főiskola hangversenyén A Liszt Fe
renc Zeneművészeti Főiskola hat 
jeles növendéke csütörtökön délután 
nyilvános nagy hangversenyt adott 
az intézet nagytermében. A kiválasz
tottak között volt Göndör Márta he- 
gedüszakos is, Koncz József kiváló 
tanítványa, Göndör Hermán városi 
állatorvos, müvésznövendék leánya.

— Labdarugó. Az elmúlt vasár 
napon, szerencsétlen körülmények 
folytán mérkőzést veszteit a Sac. A 
miskolci vasutasok győzték le mi
nimális gólkülönbséggel. Holnap 
Diósgyőrben játszik a csapat. Ne
héz dolga lesz, meri a honi pályán 
különösen kemény ellenfél a Dac.

A Forfiit budapesti utazási válla- 
lat aziránt érdeklődött a megyei vá
rosnál elhelyezhelö-e a városban kettő, 
esetleg négy heti időtartamra külföldi 
nagyobb vendégcsoporl és ha igen,úgy 
személyenként körülbelül mennyiért.

Dr Orbán Kálmán polgármester 
azonnal összeirafla a nékülőzhető 
lakrészeket és az érdekeltségek meg
hallgatása után felelt az érdeklődésre.

Ezzel az üggyel kapcsolatban sza-

Meghívó.
A Központi Taharéhpénztör r. t.
ö. f- a. Sátoraljaújhely, bej. cég

1936. április hó 17. napjait
10 órakor Sátoraljaújhelyen, (a Magyar 
ÁltalánosHitelbanksatoraljaujhe yi fiók
jának helyiségében) megtartandó évi 
rendes

l.) A  (elszámoló jelentése az 1935' 
üzletévről, az 1935. évi számadások 
előterjesztése és megállapítása.

2) A  felügyelőbizottság 1935. évi 
jelentése.

3. ) A  felszámo ó, valamint a felü
gyelőbizottság tagjai részére a felmen 
tés megadása.

4. ) A  felügyelőbi^ottság tagjainak 
megválasztása.

5. ) Esetleges indítványok.
Megjegyzés: Az alapszabályok 47

§.-a értelmében. „A közgyűlésen csak 
azon részvényes vehet rész, aki a köz
gyűlés megtartása e'őtt legalább I nap 
pal részvényei le nem járt szelvényei
vel együtt a Részvénytársaságnál vagy 
a közgyűlési hirdetményben magjelölt 
helyen leteszi. “ Ezekszerint tehát a 
közgyűlésen résztvenni szándékozók 
tartoznak részvényeiket vagy a Pénz*

Junius elsejétől kezdve, amint 
előző számunkban megírtuk volt, 
a mozi házi kezelésbe kerül.

Geiger igazgató főmérnök a kö
zel napokban már Budapesten jáit, 
ahol a legújabb filmek lekötése 
céljából tárgyalásokat folytatott. Szó 
van arról is. hogy a házi kezeié* 
ses üzem első előadásain a sze
replő világhírű filmstárokat szemé

elszámolások folyamatban vannak.
Nemsokára összeül a választott 

bíróság is, amelynek szerződés sze
rinti feladata, a Fadó értékelése. 
A  város ugyanis nem a vételi 

i árat fizeti a berendezésért, hanem 
1 annak jelenben! értékét, ebből is 
j levonva 1 ;6 ot, ami a bérlő állal 
í üzemben tartott egy évi használati 
I díjnak felel meg.

A kiadásért felelős: GYÖRGY LAJOS 
| Laptulajdonos: Landesmann M. és társa

M eghívó.
A K e r ts k ilik .  Ip irisoK  és 6izdák Hiteiszl-

Vltkizete bej. cég tagjait folyó évi ap. 
rilis hó 10-én d. u. 13 órakor, hata- 
rozatkeptelenség esetén folyó évi áp
rilis hó 19-én d. u. 13 órakor, Sá
toraljaújhelyben Széchenyi tér 3. szám 
alatti helyiségében tartandó

rendes közgyűlésre
egybehívja.

Tárgysorozat:
1. 1935. évi zárszámadások, igazga

tósági és felügyelőbizottsági jelentések 
és ezzel kapcsolatban a felmentvény 
megadása.

2. Igazgatósági tag lemondása, igaz
gatósági tagok esetleges választása.

3. Felügyelőbizottsagi tagok válasz
tása.

4. Esetleg előterjesztendő indítvá
nyok.

Kelt Sátoraljaújhely, 1936. évi már
cius hó 15-én.

Az Igazgatóiig
A  tagok jogai tekintetében az alap- 

szabályok rendelkezései az irányadók.

— Hivatalában az uj gazdasági 
felügyelő. Dercsényi László gazda
sági felügyelő, csütörtökön délelőtt 
átvette a vármegyei gazdasági felügye
lőség vezetését.

— Tombolaestét rendez a Soc. 
Misszió. A Soc. Misszió helybeli 
szervezete április 14-én tí órai kez
detlel nagy tombolaesté! rendez a 
Katolikus Körben. A közönség ne
mes áldozatkészsége folytán szebb- 
nél-szebb nyeremények állnak ren
delkezésre. Olyan nagy a sorsjegy 
elővétel, hogy a sorsolás napjára 
alig áll majd tombolajegy rendelke
zésre. A nyereménytárgyak a Do- 
hányfőtőzsde kirakatában tekinthetők 
meg. Ugyanott kaphatók a tombola
jegyek is.

—| u s v é t k o r
K irándulás a hegyekbe
u z s o n n a  aTuristaházban

— Elitélték a csehek a megyei 
utbiztos feleségét. Juhász György 
vármegyei utbiztos feleségét, aki 
hagyatéki ügyben cseh megszállott 
területre utazott, a csehek letartóz
tatták és bíróság elé állították. Bű
ne, hogy igazai mondott, hogy cseh
megszállott területtől beszélt. A kas
sai kerületi bíróság a szörnyű bűn- 
cselekményért I és fél havi börtönre 
ítélte.

— Halálos szerencsétlenség a 
tolcsval vasúti állomáson. Czár La
jos helybeli lakos, máv. altiszt, az 
Olaszliszka-tolcsvai vasúti állomáson, 
tolatás közben olyan szeiencsétlenül 
került a vasuli kocsi ütközői közé, 
hogy súlyos belső sérüléseket szen
vedett. A tragikus sorsú vasutas 
még a helyszínen meghalt.

— Uj autóbuszjáratok. Sátoralja
újhely és Pácin között eddig csak 
vasárnap és ünnepnap közlekedett 
innen 9 óra 45 perckor induló illet
ve ide 15 óra 30 perckor érkező 
részjáratok április 7-től kezdve, to
vábbi intézkedésig kedden és csü
törtökön is közlekednek.

lyesen színpadunkon tisztelhetjük.
Az üzem átvételével kapcsolatos

Nyomatott Vajda-könyvnyomdában Sátoraljaújhelyben.


	14

