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Megjelenik minden szombaton.

!■
Hirdetések milliméter soronként.

Kétséges a tolcsvai távvezeték H Í R E K
megépítése.

Megírtuk, hogy a Közművek a távvezeték 
Tolcsváig való kiépítésének gondolatával foglal
kozik, hogy ezzel mintegy 500 fogyasztót, kö
rülbelül 40000 kilóvatóra fogyasztással üzletkö
rébe bekapcsolhasson.

Az építkezés 100.000 pengőt kitevő költsége 
az OTI-nál  felvenni tervezett  kölcsönben talált 
volna fedezetet. A kölcsön felvételére vonatkozó 
tárgyalások megindítására a Közmüvek az elvi 
engedélyt a belügyminisztertől kikérte, azonban

A legutóbbi napokban híre járt, hogy B uda
pest— Sátoraljaújhely közötti viszonylatban a Máv 
különleges járatú gyorsvonatokat  helyez üzembe 
és hogy az úgynevezett  Árpád sinautó is bekap
csolódik a szóban levő viszonylat forgalmába.

Illetékes helyen érdeklődtünk a hir valódisága 
felől és azt az értesítést nyertük, hogy szó sincs

Ami néhány hét előtt csak gyanú volt, ma már 
komoly nyomozati adatokkal alátámasztott  tény.

A városunkban elkövetett összes betörések 
tettese Tóth Tibor, akit a köröző levél alapján 
a cseh rendőrség elfogott és aki ezidöszerint az 
ungvári rendőrség börtönében várja kiadatását.

A bünügy részese egy kiskorú is, aki a lo
pott ér téktárgyakat Weisz Adolf budapesti  autó 
ügynök orgazdához továbbitolta.

Ez a Weisz Adolf a múlt évi november 4-én 
öngyilkosságot követett el és meghalt. Két nap
pal előtte azonban még átvette az özv. Grün 
spann Hermannétól ellopott ezüstnemüt.

A mozit látogató közönség nagy igényének a 
legjobb és legújabb filmekkel való szolgálata to 
vábbra is legfőbb üzleti elve a Közművek ve
zetőségének.

Kedden és szerdán például a kacaj és a jó 
kedv szinpompás filmje „Szerelemre Ítélem" van 
műsoron. Három jóbarát vid m kalandjai egy e x 
pressz házasság körül. A német nyelvű film fő
szerepeit Lilian Harvey, Willy Fritsch, Paul Kemp 
és Oskar Sima játszák, Rendező Martin Pál. A 
film zenéjét Peter Kreuder szerezte.

az engedély tudomásunk szerint mai napig meg 
nem érkezett.

Nemsokára itt a tavasz. A verőfényben fürdő 
utcákon csoportokba verődve munkára vár sok
sok izmos férfikéz. Ki kellene sürgetni a mi
niszteri engedélyt már azért is, mert az OTí ál
tal kért fedezetre vonatkozó tárgyalások a jelek 
szerint hosszabb időt fognak igénybe venni és 
megtörténhetik az is, hogy más helyen kell a 
100.000 pengőt megszerezni.

4 óra menetsebességű gyorsvonatokról.
A Máv nyári menetrendje nem hoz különle

ges változást..
Az eddigi összes járatok továbbra is megma

radnak. A Miskolc— Sátoraljaújhely között közle
kedő sinautó is üzemben marad, ami Fáy István 
főispán intervenciójának különleges eredménye.

Tóth Tibor a kiskorú utján, aki hosszú időn 
át  Weisz Adolfnál lakott, került az orgazdával 
érintkezésbe.

Az ügy egyébként most van teljes felgön- 
gyölés alatt és rövidesen azokat a budapesti  é k 
szerészeket  is ismerni fogja a nyomozó hatóság, 
akik Weisz Adolftól ékszereket vagy ezüstne
müt vásároltak.

Beszámolónk teljességéhez tartozik, hogy r e n d 
őrségünk nyomozó osztálya igazán elsőrangú mun
kát végzett és heteken át tartó, éjjel-nappali fá
radhatatlan buzgósága nem volt hiábavaló.

Csütörtökön „A Volga hajósa" cimü francia 
nyelvű filmdráma kerül színre. Főszereplők a 
nagysikerű francia filmek h írességei: Pierre Blan- 
char a Bűn és bünhödés,  Charles Vanel a F é 
lelem, Inkisinoff a Dzsingiszkán főszereplője.

A jövő szombaton és vasárnap „A halalbrigád" 
cimü angol nyelvű filmdráma kerül bemutatásra. 
Megható történet. gigászi sivatag csataképek. 
Húsz percig lélegzetelállitó arab-francia csatat  
látunk a sivatagban,

Közlem ények és előfizetési d ijak  „ Fe l
ső m agyarországi H ír la p “ postafiók 67. 
Sátoraljaújhely , ille tve a Nem zeti Hitel- 
intézet fiókja 30231 sz. postatakarék
pénztári számlája cím re küldendők.

Kinevezés a r e n d ő rs é g e n .  A belügymi
niszter Barabás László budapesti  lakost detek- 
tivgvakornokká nevezte ki és szolgálattételre 
a helybeli államrendőrségi kapitánysághoz osz
totta be.

— Halálozás.  Gióf Lónyay Menyhért  kis- 
bozsvai földbirtokos 64 éves korában Budapes
ten elhunyt. Holttestét hazahozták és csütörtö
kön helyezték örök nyugovóra, óriási részvét mel
lett, a bozsvai  temetőben.

—  K özm ű v e lő d és i  e lő ad ás .  A Zemplén- 
vármegyei Nemzeti Kaszinó közművelődési elő
adásai sorozatában f. hó 23-ikán (kedden) d. u. 
6 órai kezdettel Németországban szerzett tapasz
talatairól tart előadást dr. Tóth Alajos várme
gyei főügyész.

— Ü g y v é d i r o d a  m e g n y i t á s .  Dr. Brunyán-
szky Béla ügyvédi irodáját Tűzoltó-tér 19. szám 
alatt megnyitotta.

— Helybeli  ö k ö lv ív ó k  sike re  A hely
beli Levente Egyesület ökölvívói vasárnap Sá
rospatakon városok közötti versenyen vettek 
részt. A helybeli csapat Sárospatak  után a má
sodik helyre kerüli, mig a harmadik helyet Sze
rencs versenyzői foglalták el.

— Ápri l isban  jö n  a F e r e n c v á r o s ?  A Sac 
vezetősége a napokban levelet kapott a Ferencvá
ros elnökségétől, hogy hajlandó lenne költségei
nek megtérítése ellenében április 25-én egy m ér
kőzést lejátszani. A Sac vezetősége mindent el
követ a kitűnő sportot jelentő mérkőzés létreho
zásának érdekében.

— Útikalauz  d e á k o k  részére .  Dr. Orbán
Kálmán polgármester és Szepesi Bódog kegyes- 
rendi tanár,  hogy úgy mondjuk szerkesztésében, 
városunkról és környékéről, a deákság részére 
úti kalauz jelent meg A kis füzet ismerteti vá
rosunk nevezetességeit, természeti  szépségeit és 
a tanulmányi kirándulásokat illetőleg időbeosz
tásos összeállítással is szolgál.

—  E rő s  csontozata, nemes kiilemű, 
háromesztendős engedélyezett angolfélvér 
mén eladó. Ara ezerkettőszáz pengő. 
Simapusztai Gazdaság. Posta, telefon, 
Felsősimapuszta. Szabolcs vm.

— Az e szm én y i  ő s z ’b a ra c k fá ró l  és annak 
helyes metszéséről ir a Növényvédelem és Ker
tészet  legújabb száma. Cikkeket közöl még a 
gyümölcsfák trágvázásáról, a gyümölcsfák gyö
kereiről stb. „Nóvenyvédelem" kiadóhivatala 
(Budapest, V., Földmivelésügyi Minisztérium) 
egy alkalommal díjtalanul küld mutatványszámot,

M it hoz a Máv. nyári m enetrendje ?
Az összes jelenlegi járatok  üzemben m aradnak.

Tóth Tibor az összes betörések valószínű tettese.
Az elzüllött úrifiú az ungvári rendőrség börtönében várja kiadatását.

Egy exp ressz  házasság története.
H á ro m  jó b a rá t  v id á m  k a la n d ja .
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Csempészhalál Semjén község határában.
Vasárnap este Semjén község határában a 

határőrök agyonlőtték Horváth István 26 éves 
kőmüvessegédet, aki a cseh megszállott terület
ről pamutot és tűzkövet akar t átcsempészni.

A határőrök már régen figyelték a határt. Esz-

„Annyi hiábavaló nyilvános kérésem után most 
már közvetlenül a Polgármester úrhoz intéződ
nek e sorok.

Mint bizonyára tudni méltoztatik a város 
egyetlen közkertjét átölelő Ronyvamedren át kes
keny kis fahíd vezet a Diana kertbe.

H í d . . . ? !  Karfával körülszegett fatákolmány, 
amelynek pallói ferdén merednek az ég felé. Kö-

Sárospatak közelében levő Apróhomok tanyán 
Egyed István gazdálkodó házának egyik fala éj
jel bedőlt és maga alá temette a gazda két fel
nőtt leányát:  a 18 éves Juliannát és a 16 éves
Lídiát.

kezdte tárgyalni a sárospataki alsóhatári gyilkos
ság bűnügyét, amelynek elsőrendű vádlottjai Ha
lász Szabó Sándor és az áldozat neje özv. Varga 
Miklósné szül. B. Kántor Erzsébet.

Halász Szabó Sándor 29 éves sárospataki  
földműves, mint tettes ellen, özv. Varga Miklós
né 30 éves tiszakarádi születésű sárospataki  la
kos mint felbúitó ellen emelt vádat az ügyész- 
ség egyrendbeli gyilkosság büntette miatt, mert 
Halász Szabó Sándor a Sárospatakhoz tartozó 
Varga tanyán 1936. január 15 napjára virradó 
éjjelen az ágyban alvó Varga Miklós sértettet  
egy puskacsőből közvetlen közelből a fejére irány
zott lövéssel — özv. Varga Miklósné előre meg
fontolt szándékkal történt reábirására — előre 
megfontolt szándékkal megölte.

A bűnüggyel kapcsolatban Váróczi Károlyné, 
Sztankovits István, B. Kovács József, Bodnár 
György és Kovács István hamis tanu/.ás il
letve hamis tanuzásra való rábírás büntette miatt 
szintén a vádlottak padjára kerültek.

A tárgyalást páratlan érdeklődés kisérte. A fő- 
tárgyalási terem zsúfolva van. A hallgatóság lé
legzetfojtva figyeli a vádlottak és a tanuk val
lomásait, mely utóbbiak között nem egy súlyo
san terhelő a vádlottakra.

Halász Szabó Sándor előző vallomásait módo
sítja. Állandóan az asszony ártatlanságát han
goztatja, a gyilkosságot pedig véletlennek tünteti 
fel. Öngyilkos akar t lenni az áldozat szobájában, 
leült egy székre és eközben véletlenül sült el a 
fegyver.

revették a csempészt,  aki a határőrök lát tára fu
tásnak eredt. Háromszor kiáltottak utána és meg 
állásra szólították fel. Harmadszori felszólítás után 
sem állt meg, mire a határőr fegyverét használta.

A lövés halálos volt.

téltáncos legyen aki kellő lelki nyugalommal, a 
bukás veszélyének félelme nélkül megy rajta ke
resztül.

A Polgármester  úr nap mint nap a Ilid köze 
lében jár. Kísérelje meg csak egyszer az á tke 
lést a rozoga tákolmányon és merem hinni, hogy 
személyes tapasztalatainak eredményeként,  más 
nap reggel már nem lesz panaszra okom."

A vizsgálat eddigi megállapítása szerint, a h o 
mokra épített vertfalú ház az olvadás következ
tében átnedvesedett ,  a homoktalaj engedni kez
dett  s igy következhetet t  be a megrendítő sze 
rencsétlenség.

büntetés kiszabását kérte.

Az asszony hallani sem akar a gyilkosságról- 
Sohasem beszélt H. Szabó Sándorral a férje 
megöletéséről avagy haláláról.

A bíróság 26 tanút hallgatott ki. Ezek között 
legsúlyosabban vallott Cserpák József gazdasági 
cseléd. Hallotta, hogy a gyilkosság éjjelén H. 
Szabó és az asszony beszéltek a bűncselekmény
ről.

Ot napon át  tartó tárgyalás után péntek dél
után, este 9 óráig tartóan, került a sor a vád 
és védbeszédekre.

A vádhatóság képviselője H. Szabó Sándort 
gyilkosság bűntettében, özv. Varga Miklósnét 
felbújtói és tettestársi minőségben kéri bűnösnek 
kimondani és a legszigorúbb Ítéletet kéri.

Dr. Dubay István, H. Szabó védője, a vádlott  
vallomásának következményeként a gondatlan
ságot vitatta és gyilkosság helyett gondatlanság 
bői elkövetett emberöles vagy pedig erős felin
dulásban elkövetett szándékos emberölés bűn
tet tében kérte védencét bűnösnek kimondani*

Dr. Ickovics Vilmos, özv. Varga Miklósnénak 
bizonyítékok hiányában való felmentését kérte, 
mert csak egy tanú vallott az asszony ellen 
terhelőén és véleménye szerint a tanú nem b e 
számítható.

Dr. Hell Jenő a többi vádlottak védője, gon
datlanságból elkövett cselekmény miatt enyhe 
Ítéletet kér.

Ügyészi replika után a bíróság határozatot 
hozott, mely szerint február 27 én délben 12 
órakor hirdet Ítéletet, a nagy érdeklődéssel ki
sért  bűnügyben.

TŰZIFA ÉS SZÉN
szükségleteit legolcsóbban beszerezheti

LIPSITZ SIMON fakereskedőnél  
Meczner Qyula-utca. Telefon: 80.

A városi moziban ma és holnap

A ratás
filmdráma.

MEGHÍVÓ.
A Tolcsvai  T a k a r é k p é n z tá r

t. részvényesei az 1937. március hó 7-én d. e. 
11 órakor az intézet székházában tartandó

67. évi rendes közgyűlésre
tisztelettel meghivatnak.

T á rg y so ro za t:
1. A jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása.
2. Az igazgatóság és felügyelő-bizottság évi 

jelentése, az évi zárszámadás és a tiszta nyere
ség felosztására vonatkozó javaslat előterjesztése 
és ennek alapján a felmentvény megadása.

3. A felügyelő-bizottság tagjainak három évre 
leendő megválasztása.

4. Esetleges indítványok.
Az Igazgatóság.

Figyelm eztetés: 17. §. „Közgyűléseken csak szemé
lyesen megjelenő oly nagykorú részvényesek gyakorolhatják 
szavazati jogukat, kiknek részvénye a közgyűlés előtt há
rom hónappal nevére átíratott és részvényeit a közgyűlés 
megkezdéséig az intézetnél letétemenyezi.1**

IVIérleg-szamla 1936. decem ber hó 
31-én.

V ag y o n :  Készpénz P. 3318 62, k övetelések 
pénzintézeteknél P. 9838 90, összesen P. 13157 52, 
értékpapírok P. 3444’38, váltótárca P. 533299 41, 
adósok P. 71255 29, szavatosság mellett folyósí
tott kölcsönök P. 46520'—, ingatlanok P. 30630 —, 
berendezés P 1 —, átmeneti vissz, leszám. ka
matok P. 2100 07, óvadékok és kezességek P. 
1284 —. Összesen P. 700407 67.

T e h e r :  Részvénytőke P. 80000'— , tőketarta
lék P. 10000'—, tar taléktőke P. 20034 62, gazda
tartozások tőkésített kamathátralékainak tar ta
léka P. 4379 90, nyugdíjalap P. 1000'— , betétek:  
takarék betétek P. 156629'40, folyószámla beté
tek P. 2298886, összesen P. 179618 26, hitele
zők P. 2 8 0 0 0 —, továbbadott köles, vállalt sza
vatosságok P. 46520'—-, viszontleszámitolt váltók 
P. 323266 50, fel nem vett  osztalék P. 192 32, 
átmeneti váltokama*ok P 4419’30, óvadékok és ke
zességek P. 1284'— , 1936. évi nyereség P. 2976 77. 
Összesen P. 700407 67.

Vesztraég-nyereség szám la  
1936. decem ber hó 31-én.

Vesz teség :  Kifizetett kamatok: betétek után 
P. 5776.60, folyószámlák után P. 170109, vi
szontleszámitolt váltók után P. 17982 36, össze
sen P. 25460 05. Költségek : fizetések P. 9186 — , 
üzleti költségek P. 415416, összesen P. 13340 16. 
Adók : kamatilletékek P. 578 93, állami és községi 
adók P. 6161-43, összesen P. 6740'36, 1936. évi 
nyereség P. 2976'77. Összesen P. 48517 34.

N y e reség :  Nyereség áthozat a múlt évről P. 
5080. Kamatok: vallók ulán P. 43696'16, folyó
számlák után P. 2846 97, érfékpapirok után P. 
163 20, összesen P. 46706'33. Ingatlanok jöve
delme P. 1635 07. Jutalék és egyéb nyereségek 
P. 12514. összesen  P. 48517 34.

A kiadásért felelős: ÜYÖROY LAJOS. 
Laptulajdonos: Landesmann M. és társa.

Nyomatott Pávay .Jánoj könyvnyomdájában Sátoraljaújhely, Vöröamarty ucca 1. szám, (A főgimnázium épületében.) 1924.

Az olvasó írja :
Instancia a Po lgárm ester úrhoz.

Házbeomlás két halálos 
áldozattal.

A beomló házfal maga alá temetett egy 16 és egy 18 éves leányt.

Feb ru ár 27-én lesz íté leth irdetés az 
alsóhatári gyilkosság ügyében.

Az ügyész a legszigorúbb

A törvényszék Köröskényi- tanácsa kedden
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