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Megjelenik minden szombaton. 

Hirdetések milliméter soronként.

leveldi dr Kozma G yörgy :
..Bármennyire szeretem is Zemplént, nekem 
itt célom és ambiciém nincs*

A behelyettesített főispán székfoglalóját általános 
tetszés kisérte

k ir .  h e rc e g e t  
és Gömbös m in is z te re ln ö k ö t 

Üdvözölte a várm egye

Budapesti munkatársunk jelentése 
alapján lapunk irta meg elsőnek, hogy 
dr Fáy István főispán betegségének 
tartama alatt, leveldi Kozma György 
lálja el a főispáni teendőket.

A vonatkozó belügyminiszteri le
iratot a törvényhatósági bizottság 
keddi közgyűlése tárgyalta és ugyan
akkor tette le a hivatali esküt a be
helyettesített főispán.

Az eskütétel után leveldi dr Kozma 
György székfoglalónak is beillő be
szédet mondott, még pedig, tárgyila

gosan állapítjuk meg, általános tet
szést aratva.

Beszédében hangsúlyozta, hogy a 
közigazgatás Fáy István főispán szel
lemében folytatódik. A megüresedő 
állások betöltésébe nem avatkozik és 
bármennyire szereti Zemplént, itt sem 
célja, sem ambíciója nincs. Leszá
molta mende-inondákkal is; nem akar 
Zemplénvármegye alispánja lenni.

A beszédet, amely a kombinációk
nak és híreszteléseknek végét jelen
tette, tüntető taps és éljenzés kisérte.

í A világháború magyar höse- 
| inek vezérét Frigyes kir. herceg 
I tábornagyot, nyolcvanadik szü- 
I letésnapja alkalmából Zemplén- 
i vármegye törvényhatóságának 
; közgyűlése hodolatteljes távírat- 
i bán üdvözölte. Ugyanezen köz

gyűlés meleg szívvel és őszinte 
tisztelettel köszöntötte Gömbös 
miniszterelnököt a Magyar É r
demrend nagykereszljével tör
tént kormányzói kitüntetése al
kalmából, mielőbbi teljes felgyó
gyulását is kívánva.

^Megoldás felé
üözelediü a müvésztelep

Vezetője valószínűleg Kandó László az európai hírű 
festőművész, főiskolai tanár

Megírtuk annak idején, hogy 
Pécsi Pilch Dezső festőművész ta
nár és dr Orbán Kálmán polgár
mester alkalmi beszélgetésének ered
ményeként, városunkban művész- 
telep létesül.

A  polgármester lakást is felaján
lott, 4-5 közművészeti főiskolát 
végzett feslönövendék részére és 
ezek a nyáron már itt is dolgoz
nak.

Úgy volt, hogy a telep vezetője 
Pécsi Pilch Dezső lesz. Tekintet

tel azonban arra, hogy a festőmű
vész tanár a jövő évi párisi k iá llí
tás főiskolai téazének előkészítésé
vel van elfoglalva, a telep veze
tésére valószínűleg Kandó Lászlót 
az európai hirü festőművész, főis
kolai tanári fogják felkérni.

dr Orbán Kálmán polgármes
ter a legnagyobb szeretettel ke
zeli az ügyet és igy rövidesen b i
zonyára már a művészi munka 
megindu'ásáról lesz módunkban be
számolni.

marad az alispán
A törvényhatósági bizottság keddi közgyűlése lelkes 

szeretetmegnyilatkozással halasztotta el a nyugalomba 
helyezés időpontját

Zemplénvármegye törvényható
sági bizottságának keddi közgyűlé
se tárgyalta Payer Ferenc püspöki 
helynök és társainak javaslatát, Ber- 
nath Aladár alispán nyuga'omba 
helyezési időpontjának a hivatali 
szükségesség és közérdekből való 
elhalasztása tárgyában.

A  közgyűlés nagy lelkesedéssel

fogadta el az indítványt és igy Ber- 
náth Aladár december elsejéig hi
vatalában marad.

A  szeretet és tisztelet tüntető 
megnyilatkozása mélyen megindí
totta az alispánt, aki meghatotlan 
jelentette ki, hogy alárendeli ma
gát a vármegye akaratának és a 
határozatot tudomásul veszi.

Vágóhídi ás hús vizsgálat
Az északi kerület állategészségügyi felügyelője 

hiányolta a hűtőt
dr Szomolányi Ernő az északi ke

rület állategészségügyi felügyelője 
az elmúlt héten városunkban idő
zött éa Rolh Lajos törvényhatósági 
valamint Göndör Hermán városi 
állatorvos kíséretében meglátogatta

a vágóhidat és a húsipari üzemeket.
Az állategészségügyi felügyelő 

úgy az üzemeket, valamint kö 
tülményekhez képest a vágóhidat, 
rendben találta, Hiányolta azon
ban a hűtőt és a serlésvágóbidat.M e g a k a d á ly o z z á k

a borárak: letörését Eisenberger Mórt
Intézkedés történik, hogy az uj bor megfelelő árban 

értékesitessék
egy havi fogházra ítélték

A bíróság a vádbeli cselekményt vétséggé minősítette le
Már g Szőlősgazdák Országos 

Egyesületének legutóbbi közgyűlésén 
is szóba kerüllek, a szőlőterméssel 
kapcsolatos azok a híresztelések, a- 
melyeknek más céljuk nincs mint a 
borárak letörése.

br Waldbott Kelemen a törvény- 
hatóság közgyűlésén színién rámu
tatott az árrombuló kísérletre, ugyan
akkor azonban, felelős helyről jött 
nyilatkozat alapján bejelentene, hogy

a kormány nem fogja tűrni a bor
árak mesterségesen kitermelt vissza
esését és gondoskodik arról, hogy 
a szőlősgazdák megfelelő áron érté
kesíthessék terméseiket.

Rámutatod a magas hordóárakra 
is és közölte, hogy ezt ellensúlyo
zandó, a Szőlősgazdák Egyesülete, 
700000 heklolifer hordónak, Ausz
triából való vámmentes behozatalát 
kérelmezte a kormánytól.

A vámhivatali botrány ügyében 
kedden délelőtt iartotl helyszíni szem
lét, majd utóbb főtárgyalást a kir. 
törvényszék Köröskényi büntető ta
nácsa.

A helyszíni szemlén megállapítási 
nyert, hogy a védelem lanui az ál
taluk vallott tényeket, a vallomásuk
ban érintett helyekről észlelhették.

A vád és védbeszéd után a bíró
ság meghozta az Ítéletét, amelyben

Eisenbergerl, a vádbeli bűncselek
ményi a nyomatékos enyhítő körül
mények figyelembe vételével vétség
gé leminősitve, 1 havi fogházra Ítélte.

Az itélel ellen úgy a vádhatóság 
mini dr Rosenberg Lajos védő fe'eb- 
bezést jelentett be.

Fazekas vámellenőr és Tassi fő
vigyázó vallomásából fényként álla- 

I pilotta meg a bíróság, hogy Eisen- 
| berger bottal támadt a sértettre.
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H l H E H
— Kinevezések a miniszterelnök

ség sajtóosztályán. A júliusi kineve
zések alkalmából a koimanyzó a mi
niszterelnökség sajtóosztályán Rákőczy 
Imre dr miniszteri tanácsosi címmel 
felruházott miniszteri osztálytanácsos- 
sajlóelöadónak, a sajtóosztály helyet
tes vezetőjének a miniszteri tanácsosi 
jelleget, Dulin Elek dr miniszteri osz
tálytanácsosi címmel felruházott mi
niszteri titkár-sajtóelöadónak pedig a 
miniszteri osztálytanácsosi jelleget 
adományozta.

— Személyi hirek. Payer Ferenc 
püspöki helynök, apostoli protonolá- 
riiis nyári üdülés céljából fürdőhelyre 
utazóit Távozásának ideje alatt br. 
Vécsey I Aurél praelátus c. apát, pro- 
vikárius helyettesül. — Hegedűs Ló
ránt nyug. pénztlgyminiszler, a Tébe 
elnöke egy napon át városunkban 
időzött. Hegedűs Lóránt, aki idb. és 
ifi. gr.Andrássy Gyula életregényét írja, 
Tiszadobról jött. Utazásának célja 
Töketerebes és azoknak a helyeknek 
meglátogatása, amelyek az Andrássy- 
akkal valamelyes vonatkozásban van
nak. — leveldi dr Kozma György, 
vármegyénk behelyettesített főispánja 
a megyegyülés után elhagyta váró 
sunkat és csak 14-én tér vissza. — 
Bernáth Aladár alispán és dr Orbán 
Kálmán polgármester Budapesten van
nak, ahol résztveaznek az alispánok 
és polgármesterek számára tartandó 
légvédelmi tanfolyamon.

— Változások a kegyesrendiek tan
testületében. Preszeller Ferenc, Ber
kes József Veszprémbe, ifj. Lukács 
József Nigykanizsára kapott áthelye
zést. Ide jönnek: Kmety György Sze
gedről, Rolh József Veszprémből és 
Előd István a Kalazantinumból.

— Uj tagok a város képviselőtes
tületében. Az elhalálozott Weinber- 
ger Dávidné virilis tagsági helyé-c dr 
Saphir Zoltán, az áthelyezett Uirich 
J. Nándor választott tagsági helyére 
pedig Deák Andor első póttag nyert 
behívást.

— Berendelés a minisztériumba. A 
belügyminiszter dr Pintér Viktor OT1 
fogalmazót segédlitkári minőségben, 
próbaszolgálatra, a minisztériumba 
berendelte.

— Tanügyi nyugdíjazás. Lengyel 
Oyula szakfe,ügyelőt, a helybeli pol
gári fiúiskola igazgatóját julius else
jei hitállyaln ugállománybahelyezték

— A tejtisztasági verseny zempléni 
győztesei. Az Országos Tejpropagan
da Bizottság által rendezett V. tejtisz- 
tasági versenyen báró Waldbott Fri
gyes dr sátoraljaújhelyi gazdasága 
arany, a sárosp .laki Ref. Főiskola 
györgytarlói és báró Waldbott Ke
lemen tolcsvai gazd ísága p dig bronz
érmet nyert.

— Érettségi vizsgálatok eredménye.
A kegyesrendiek gimnáziumában 
érettségi vizsgálatra bocsátatotl 36 
tanuló (30 fiú 6 leány). Kitüntetéssel 
érett Domokos Mária, Gyulay László, 
jelesen: Balogh István, Baltovics Lász
ló, Burger László, Horváth O lló, Láng 
Margit, Molnár Ferenc; jól érett 5 
tanuló, érett 16. Egy tárgyból javító- 
vizsgálatra utasítva 5, több tárgyból 
2 tanuló. A  városi felsőkereskedelmi 
iskolában 20 növendék közül jól érett 
Gottesmann Ferenc, Hegymegi Gyula, 
Horovitz Sándor, Klein István; érett 
7 tanuló; I tárgyból elégtelen 5, két 
tárgyból 4 növendék.

Templomrablók
kerültek csendőrkézre

A zsákmányolt kegyszereket ré»zben eladták, részben a
T íc t AHo STlSrták

Péter Pál napjára virradó éjjel 
ismeretlen tettesek álkulccaal be
hatoltak a sárospataki református 
lelkészt hivatalba éa a szekréayek
(elleszitése után elloplak négy da
rab, ezüstből készüli, sranyozotl 
áldozlató kelyhet.

A z  elvetemült gonosztevőket, 
Domanics Tóth István sárospataki 
és Domanics Tóth György szabol
csi gépészkovács személyében, si
került a csendőrségnek elfogni.

Kihallgatásuk során a tettesek 
beismerték, h igy Bodnár Lajos

Sátoraljaújhelyi kir. járásbíróság, mint 
telekkönyvi hatóságtól

T k. 3759/1936. szám.

Végzés.
Pápai János végrehajtatnak Kuli 

Pálné született Bistei Anna végre
hajtást szenvedő elleni 360 P lőke 
és jár. erejéig indított végrehajtási 
ügyében a telekkönyvi hatóság meg
állapítja, hogy a füzérradványi 8. 
számú telekjegyzőkönyvben A. I. 2-7, 
9-16. sorszám, 271. 279. 375. 387. 
434. 508. 590. 627. 696. 730. 783. 
830. 886. 970. hr. szám alatt foglalt 
s B. 36. szerint Kuli Pálné Bistei 
Anna nevén álló 9/720-ad rész, a 
füzérradványi 32. sz. tel .^jegyző
könyvben A. I. 14. sorsz. 750. hrsz. 
alatt fogl-lt s B. 30. szerint ugyan
ennek nevén átló 42/2400-ad rész, 
a füzérradvány 202 számú telekjegy
zőkönyvben A. t  I. sorsz- 85. hrsz. 
alatt foglalt s B. 31. 34. szerint 
ugyanennek nevén állő 23/240-ed 
rész, a füzérradványi 203. számú te
lekjegyzőkönyvben A. I. 1. sorsz. 
alatt felve t közös erdő illetményből 
B. 30. 33. szerint ugyanennek ne
vén álló 20/240-ed, a füzérradványi 
248. számú telekjegyzőkönyvben A. 
I. 1-17 sorszám 41. 42. 49. 233. 
299. 346. 493. 558. 612. 665. 683. 
810. 863. 906. 943. 990. hrsz. alatt 
foglalt, ugyanennek nevén álló 42/ 
2400-ad, ugyanezen telekj gyzőkönyv- 
ben A. + I. sorszám 202. hrszám 
alatt foglalt s B. 15. sorszám szerint 
ugyanennek nevén áll- 42/2400-ad,

nevű tanukkal, hónapokkal ezelőtt 
ök törlek be a lároipataki gör.kat. 
él a hercegkút! tóm kát. temp
lomba ii.

Az innen elrabolt kegyszereket 
darabokra zúzták, egy réazét K le in  
Lajos ventsellöi lakosnak eladták, 
a másik részét a I iszába szórták, 
mivel azokat nem tudták értékesí
teni.

A  csendörség mindhárom lemp- 
lomrablól őrizetbe vette és ugyan
csak eljárás indult K le in ellen 
orgazdaság bűntette miatt.

a füzérradványi 66. számú telek- 
jegyzőkönyvben A . f  1. sorszám s 
116. hrsz. alatt foglalt s B. 33. 33/a. 
sorszám szerint ugyanennek nevén 
álló 778,8640-ed rész, s a füzér
radványi 86. számú telekjegyzökönyv- 
ben A. f  I. sorszám 121. hrszám 
alatt foglalt s B. 6. szerint ugyan
ennek nevén álló 1/10-ed rész in
gatlanokra Igler Ferencné sz. Kuli 

: Margit füzérradványi lakos vételi 
ajánlatot lett, ennek folytán a vég
rehajtási szenvedd a 14000/1933. 
M. E. sz. rendelet 17. § a alapján 
kérte az ingatlanoknak végrehaj ási 
árverés helyeit, végrehajtási árverés 

1 hatályával birói ulon magánkézből 
adassanak el és a szükséges intéz
kedések meglétessé nek.

Ezen srabályszeiü kérelem folytín 
a telekkönyvi halóság tárgyalás ki
tűzését rendeli el s ennek foganato
sítására határnapul :

1936. évi julius hó 15. tizenöt 
napjának délelőtt 9. kilenc óráját 
hivatalos helyiségébe (Kazinczy utca 
36. sz. fdsz. 24. ajtó) tűzi ki, 

egyben közhírré teszi, lirgy a vé
teli ajánlat 10 százalékát kitevő bá
natpénz biró letétbe helyezése mel
lett legkésőbb a tárgyalás előtti rtap 
déli 12 órájáig bárki lehet a vétel
árat legalább 1 százalékkal megha
ladó vételi ajánlatot.

Sátoraljaújhely, 1930. évi junius 
hó 6 án.

drllykovits s.k. kir. törvényszéki biró. 

A kiadmány hiteléül;

Hány telekkönyvezető

A  volt Magyar Király szálloda 
épületében 3 szobás modern kom
fortos új lakások épülnek, amelyek 
folyó évi november hó 1 -re kia
dók. Értekezhetni dr RÁCZ M IK
LÓS ügyvédnél Sátoraljaújhely, 
Kazinczy ulca 20 szám.

— Létszámemelést szavazott meg 
az ÉLA8z tanácsa. Az északi labda
rugó kerület tanácsa foglalkozol! az 
elnökség lélszámemelési javaslatával 
és szótöbbséggel el is határozta az 
első oszlályu egyesületek lélszámá- 
mának 12-re emelését, még pedig a 
kővetkező módon: az első osztályú 
bajnokság hél első helyezettje és a há
rom II. osztályú csoporlbajnok, eztiz; 
a két további helyért az első osztály
ból kieső HVSE és a DAC, valamint 
a II. osztályok második helyezettjei 
körmérkőzést játszanak. Ezek közül 
a kél első helyezeti jul az első osz
tályba, (ha pedig a DVTK felkerülne 
a Nemzeti Bajnokságba, úgy az első 
három)

Nyomatott Vajda-könyvnyomdában Sátoraljaújhelyben.

— Köztisztviselői kinevezések, dr 
Székelyhidy György vm. tiszti főor 
vosl a VI. fiz. osztályba m. kir. tiszti 
főorvossá, dr Madzsar Károly vári si 
ügyvezető orvost a VII.fiz.osztályba 
lisztiorvossá, Vogler Oszkár posta fő
felügyelőt a VII. fiz. oszlályba ne- 
vezlékki.

— Lázár Miklós ismét harcos a
borfronton. Rásonyi Papp Gedeon, 
a Szőlősgazdák Orsz. Egyesületének 
legutóbbi ülésén felhívást intézeti 
Lázár Miklóshoz, hogy azt a propa
gandát, amelyet ezelőtt a tokaji bor 
érdekében kifejtett, de amelyet abba
hagyott, ismét folytassa. Lázár M ik
lós, a gyűlés résztvevőinek nagy él
jenzése közben jelentette be, hogy 
beáll a harcosok közé és isméi tel
jes mértékben rendelkezésére áll a 
magyar szőlősgazdáknak.

— Beregi vendégjátékáról. Kardoss 
Géza, a Csokonai színház igazgatója 
m.'ltó befejezést adott a szezonnak. 
Vendégszerepeltette Beregi Oszkárt, 
azt a nagyszerű művészt, akinek 
színjátszói tudása világviszonylatban 
is ismert és elismert. Beregi Oszkár 
káprázatos művészetének jellemzésére 
annyi*, hogy évtizedek óla ilyen nagy 
ünnepélyesen, nem nyilatkozott meg 
ennek az igényes közönségnek az 
elismerése. Az előadások végén is 
tombolt a taps, a közönség percekig 
felállva ünnepelte Beregi Oszkárt.

— Thália színház. Miskey József 
Thália kamara színháza ma este kez
di meg a városi színházban nyolc 
napos vendégjátékát. Bemutatásra ke
rülnek a prózai szinmUirodalom leg
nagyobb sikert eléri újdonságai. Ma 
este „Nem ismerlek többé" vigjálék 
kerül színre. Miskey színtársulata a 
legjobb erőkből van összeválogatva, 
és igy a színházlátogató közönségnek 
különleges műélvezetben lesz része.

Mindazon ksdves ismerőseinknek 
kik bennünket mély gyászunkban 
vigasztaló szavaikkal felkerestek, 
ezúton mondunk hálás köszönetét.

DR FRIEDMANN 
család

— Bálint Rezső képkiállitása. Sá
toraljaújhelyi tartózkodása alatt egy 
kis kollekciót festett Bálint Rezsó, 
az országosan ismeri művész, vidé
künk legkedvesebb és legszebb tá
jairól. Kiállítása vasárnap délelőtt a 
városháza dísztermében nyílik meg.

— Az Uj Kor legújabb száma friss 
és érdekes tartalommal jelent meg. 
A vezető cikket Tóth László, a Nem
zeti Újság főszerkesztője irta Aradi 
Zsolt könyvéről, az „őszinteség köny
ve* címmel. Szabó Zoltán a könyv
nap és a szellemi front tanulságait 
vonja le.

... Hol lesz vásár? Julius 6; Eger, 
Hajdúszoboszló, Nyirbakla, Nyíregy
háza; julius 9: Edelény, Hajduhad- 
háza; julius 10: Tiszalucz; julius 13; 
Abaujszántó; julius 15; Hajdúnánás 
Olaszliszka: julius 19—JO: Tokaj; ju
lius 21; Mátészalka; julius 24: Tisza- 
karád.

— Kotorékverseny. A zemplénvár- 
megyei ebtenyésztők julius 12-én, 
egész napon át, borzra és rókára 
kotorékversenyt rendeznek a gimná
zium tornatermében.

A  k u d u é ii felein.: Q YÖRQY LAJOS 
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