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báró úr, hogy felszólalt a köz- 
igazgatási bizottságban és han
got adott a sárospataki Töfltöly- 
főző Szövetkezet ügyében vár- 
megyeszerte régóta vágyott ki- 
vánságnak.

Hetek óta kérjük az illetékes 
hatóságokat, nyilatkozzanak, mi. 
ért a nagy vizsgálat, mit álla
pítottak meg eddig, van-e alap
juk a vármegyeszerte kolportált 
vészhireknek ? Nem kíváncsi
ságból kérdeztük mindezt. Csu- 
pán az érdekellek izgalmait kí
vántuk volna levezettetni egy 
hivatalos nyilatkozattal. Azokét 
az érdekeltekét, akiknek nem 
közömbös, hogy részjegyekben 
befektetett filléreikkel miként 
gazdálkodnak.

De hiába kértünk. Mélységes 
hallgatás volt a válasz. Valószí
nűleg úgy gondolkoztak, mi 
köze ennek az ellenzéki újság
nak, mi történt annál a szövet
kezetnél, amelynél még érde
keltsége sincsen. Valószinűleg 
ellenzéki okvetetlenkedést lát

tak kérdéseinkben, mert nehe
zen tudják megérteni, hogy le
het a közérdeket önzetlenül is 
szolgálni.

Most azonban amikor dr.br. 
Waldbott Frigyes, közéletünk
nek ez a mindenekfelelt álló 
puritán egyénisége is nyilatko
zatot követelt a közéleti tiszta
ság nevében, a fölöslegesen fel
izgatott kedélyek megnyugtatása

érdekében, meg kellett szólalni 
és ha csak félhivatalosan is, 
kellett nyilatkozni.

Igaz, hogy ebből a nyilat
kozatból még nem lettünk oko
sabbak, mert ha tudjuk is, hogy 
a széliében kolportált hírek tul-

Mintegy három hétlel ezelőtt 
adtunk hiti arról, hogy a belügy
miniszter feloszlatta a sárospataki 
C . lJ akért. Egy l.cttel ezelőtt az 
iránt érdeklődtünk, hogy hogyan 
lehet a feloszlatott, tehát nemiélező 
Gazdakörnek korcsmajoga.

Még mull heti kérdésünkre sem 
kaptunk választ, már újabb meg
lepetés ért minket a (eloszlatott 
Gazdakörrel kapcsolatban Csajka 
Endre kormányfötanácsos, mint a 
sárospataki Gazdakör elnöke, a kö
vetkezők közlésére kérte meg la
punkat ;

A múlt szombaton este tartotta 
meg a sárospataki Gazdakör né
pies ismeretterjesztő előadási cik 
lusának első előadói estélyéi, 
amelyre a Gazdakör nagyterme 
sztnültig megtelt érdeklődő gazda
közönséggel. Az előadói emel
vényen Körössy Dániel m. kir. 
gazdasági felügyelő és a bőd 
roghalmi téli gazdasági tanfolya
mnak hirom kiváló kisgazda hall
gatója foglalt helyet. Elsőnek Kö- 
rössy Dániel a szarvasmarha te
nyésztéséről, annak okszerű téli

zoltak, de még mindig nem 
tudjuk, mik történtek a sáros
pataki Törkölyfőző Szövetke
zetben ?

De legalább van ígéretünk 
arra, hogy egy hónap múlva 
mindent megtudhatunk. —

takarmányozásáról és a lej több- 
termelésről tartott nagyon érté
kes és tanulságos előadást, ami 
aktualitásánál fogva azért is vál
tott ki igen nagy érdeklődést, 
mert a közel jövőben a Gazda
kör közreműködésével megnyílik 
Sárospatakon is az O M T K ,  tej- 
gyűjtő állomása.

Utána a bodrogha lomi léligaz- 
dasági tanfolyam hallgatói, név
szerinti Ignálh Gyula, Szabó Sán
dor és Sztach István tartottak 
előadást a vetőmag helyes meg
választásáról, a vetésforgó be 
állításáról, a sertéstenyésztés és 
annak gazdaságos takarmányozá
sáról, végül a talajisméröl és a 
talajnak helyes megmunkálás írói. 
A  gazda ifjaknak ezen nagyszerű 
felkészültsége, szabatos előadási 
képessége, mely az alig pár hetes 
bodroghalomi téli gazdasági tan
folyam látogatásának eredménye, 
nagy tetszéssel találkozott és kü
lönösen serkentő hatással volt a 
sárospataki gazda ifjakra.

Az elnök meleg köszönetét 
tolmácsolva az előadóknak él-

A  pénzügyigazgató úr megígérte, 
hogy érdeklődni fog és a leg
közelebbi ülésen tájékoztatni 
fogja a bizottságot a történ
tekről.

Ez is több a semminél. Kö
szönjük báró ú ri

vezetes és hasznos előadásukért 
s az ismeretterjesztő előadások 
íolytalásál f. év január 29-ikére 
tűzte ki, melyre a gazdatársa
dalmat már ezúttal is meghívta. 

Azt hisszük, nem kell külön 
hangsúlyoznunk, hogy szívesen lá
tunk minden, a gazdák részére ren
dezett ismeretterjesztő előadást, bár
ki és bárhol rendezi. Lapunk ha
sábjait is szívesen bocsátjuk ren
delkezésre az ilyen ismeretterjesztő 
előadások propagálására. Most sem 
tagadtuk meg a megtartott előadás 
ismertetését és a jövő előadások 
beharangozását, bárha úgy éreztük, 
hogy a megtartott és beharangozott 
előadások külső kerete nem igen 
fedi a törvényszerűség formáit.

Csajka Endre kormányfötanácsos 
beküldött és fentebb közölt köz
leménye szedni ugyanis

s sárospataki Gazdakör népin 
előadássorozatot rendez

és ennek a sotozslnak megnyitó
előadása f. hó 15-én volt a Gaz
dakörben.

Értsük meg jól. A  Gazdakör, 
amelyet egy hónappal ezelőtt fel-

Felosz la t ták ,  
vagy nem oszlatták tel?

Ismeretterjesztő előadás a sárospataki Gazdakörben

BLUMENTFELD JENOF1AI
cégnél, báli selymek, csipkék, különleges szmoking és frack szövetek

n a g y  v á l a s z t é k b a n
Kelengye vásznak, ágynemű damasztok és damaszt étkészletek nagy raktára

Takarékossági tagok bevásárló hely el
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— Halál0Zá80k. Köhler Jakab szent

széki tanácsos, táliyai plébános 47 évi 
áldásos papi müküdés után 71 éves 
korában meghalt. — Gireth Mihályné 
76 éves korában meghalt. A megbol 
dogultban dr Valyi István szerencsi 
járásbiró édesanyját gyászolja. — Stra- 
usz Kálmán gazdálkodó 59 éves koré 
bán elhunyt. Csütörtökön temették el 
nagy részvét mellett. — Zsihovits Ber
talan szücsmester, városunk régi tekin
télyes iparosa 71 éves korában meg
halt. Temetése pénteken nv nt végbe 
nagy részvét mellett. — id. Gergyessy 
Imre 66 éves korában elhunyt. 
Temetésé ma délután 2 órakor lesz.

— Llpcsey Tivadar kitüntetése. A 
Társadalmi Egyesületek Szövetsége 
Lipcsei tivadart, a Róm. Kát, Elemi 
iskola és az Iparostanonc iskola nép
szerű igazgatóját, a szövetség Jubile
umi-keresztjével tüntette ki. A  művé
szi kivitelű díszjelvényt és a reá vo
natkozó okiratot dr. Szentgyörgyi Zol
tán, a TESZ helyi csoportjának veze
tője adta át a jeles iskola-igazgatónak. 
Lipcsey Tivadar kitüntetése az igazi 
érdemnek megbecsülése és megjutal- 
mazása. Évtizedek óta nem volt váro
sunkban olyan hazafias , kulturális , 
vagy emberbarati megmozdulás, amely
ben tevékeny részt ne vett volna. 
Kitüntetése nagyszámú tisztelői és 
barátai köreben jóleső visszhangra 
talált.

— Uj adóhivatali főnök. M int érte
sültünk, a pénzügyminiszter Horánszky 
Árpád állampénztári igazgatót, az aba- 
újszántói kir. adóhivatal főnöket ha
sonló minőségben Sátoraljaújhelybe 
helyezte.

— A „Magyarság" Komáromi 
ünnepélye. A Zemplénvármegyei 
Kazinczy Kör vasárnap délután mű
soros előadást rendezett a vármegye- 
háza nagytermében a „Magyarság" 
szerkesztőségi tagjainak és a sárospa
taki főiskolai kórusnak közreműködé
sével. Az előadás jövedelme Komá 
romi János sárospataki emlékművének 
költségeit szolgálja. Pethő János Ko
máromi János vármegyéjéről tartott 
előadást, Bodor Aladar három költe
ményt, Keéky István humoros elbe
szélést olvasott fel, Katona János 
pedig Komáromi Jánosról emlékezett 
meg. A műsoros előadást Mathisz 
József kereskedelmi iskolai igazgató, 
a Kazinczy Kör főtitkára zárta be 
Komáromi Jánost méltató beszéddel.

— Tanügyi látogatás. Simon Sán
dor tanügyi főtanácsos, miskolci keres
kedelmi iskolai igazgató, a városi fiú 
felsőkereskedelmi iskolában és a női 
szaktanfolyamon három napon át isko
lalátogatást tartott,

— Áthelyezés a rendőrségen. A
vidéki rendőrkapitány Szöregi Antal 
kezelőt a sátoraljaújhelyi kapitányság 
hoz helyezte át.

— Helyreigazítás. Lapunk legutóbbi 
számában „A fiatalkorú takaritolány 
volt a gjsógyszertár haziszarkaja, című 
cikkünkbe sajtóhiba csúszott be. Ugyanis 
az elsejei kiadások fedezésére félretett 
összeg, amelyből a takaritólany lopott, 
nem 3 0 0 0 , hanem csupán 3 0 0  pengő 
volt.i i

oszlatott a belügyminiszter, tovább 
működik, iimerelterjeiztö előadáso
kat rendez, megszervezi az O M T K . 
lejgyüjtö állomását és mindezt nyíl
tan, újságban hirdetve.

Mi sohasem kívántuk a sárospa
taki Gazdakör (eloszlatását Őszin
tén szólva, nem is tudjuk, mi adott 
okot a feloszlatásra. De tény az, 
hogy a belügyminiszter (eloszlatta 
a Gazdakört és hogy ezt a (elosz
lató határozatot s hatóságoknak végre 
kellett hajtani.

Hogyan lehetséges, hogy mind
ezek dacára a Gazdakör tovább 
működik és talán még nagyobb 
aktivitással, mint azelőtt ?

Eddig csak a Balkánon volt le
hetséges, hogy miniszteri rendele
tekkel nem törődve, az alsófokú 
hatóságok azt csináltak, amit akartak. 
Nálunk Magyarországon elképzel
hetetlen volt, hogy miniszteri ren
deleteknek ne szerezzenek érvényt, 
különösen ha a miniszteri rendelet 
egyben rendészeti intézkedés is volt.

Elképzelhetetlen volt ez ezelőtt 
is, de különösen elképzelhetetlen 
most, mióta S z é l i  'ózsef a bel
ügyminiszter, akinek erélyétöl leg-

Hírt adtunk róla legutóbbi szá
munkban, .hogy Szepesi Bódog, az 
idegenforgalmi bizottság ügyvezető 
elnöke mozgalmat indított egy, az 
idegenforgalom céljait szolgáló szálloda 
építésére. Azóta Szepesi Bodog már 
tárgyalásokat is folytatott a szálloda
építését illetőleg és minden kilátás 
meg van arra, hogy a tárgyalások 
eredményesen fognak befejeződni.

A Szepesi Bódog áltál propagált 
és valóra váltani kívánt s/.állodan kí
vül egy nagyméretű gyógyszálló épí
tésére is tettek ajánlatot a városnak. 
„Tokaji Gyógyszálló részvénytársaság" 
címmel egy tőkecsoport tervbe vette, 
hogy Tokajban és Sátoraljaújhelyben 
nagyméretű gyógyszállókat épít.

Tokaj nagyközség képviselőtestülete 
már felajánlotta a gyógyszálló és kör
nyéke részére szükséges területet. 
Sátoraljaújhelyben még csak kezdeti

A közigizgatási bizottság 17- 
iki ülésén a kir. pénzügyigaz
gató jelentésével kapcsolatban 
felszólalt dr. báró Waldbott 
Frigyes, hogy szóvátegye a sá- 
rospataki Törköly főző Szövet
kezet elleni vizsgalat ügyét és 
hivatalos nyilatkozatra bírja az 
illetékes hatóságot.

Mindenekelőtt köszönetét fe
jezte ki a pénzügyigazgatónak, 
amiért az adózásnak nem is 
remélt szép eredményéről szá
molt be. Amikor azonban —

inkább ennek a vármegyének a tisz
tikara győződhetett meg.

És mégis éppen Zemplénvárme- 
gyében történhetett meg, hogy 
S z é l i  József belügyminiszter ne
vében kiadott rendelettel feloszlatott 
sárospataki Gazdakör zavartalanul 
tovább működik, söl további mű
ködését a lapok nyilvánossága útján 
propagálják.

Nem hisszük, hogy a belügy
miniszter rendeletének ez a semmi
be vevése alkalmas a hatósági te
kintély növelésére. Magyarországot 
eddig úgy ismerték, amint a te
kintély, a rend országát. Nem tart
juk valószínűnek, hogy ezt a hír
nevünket S z é l i  József belügymi- 
nisztersége alatt alá lehetne ásni.

De hát akkor mégis hogyan tör
ténhetett, hogy a belügyminiszter 
feloszlató rendeletét nem hajlottig 
végre ? Ha pedig végrehajtották, 
hogyan lehetséges* hogy a Gazda
kör mégis működik és működését 
nyilvánosan propagálja ?

Ezekte nagyon kiváncsiak vol
nánk, De azt hisszük, nem kevésb- 
bé lesz kíváncsi erre S z é l i  Jó
zsef belügyminiszter.

stádiumban vannak a tárgyalások.
Annyit azonban már sikerült meg

tudnunk. hogy az alakulóban levő 
részvénytársaság megbízásából Deme- 

' tér Sándor közgazdasági szerkesztő 
: egy 600,000 pengő befektetéssel épi- 
j tendő, 320 személy befogadására al

kalmas gyógyszálló építésére tett aján
latot a varosnak, amennyiben a város 
a szálloda, játszóterek es erdei sétány 
építésére cca 30 holdnyi erdőterületet 
bocsátana rendelkezésére.

A részvénytársaság megbízottja 
ezenfelül is kíván bizonyos szolgálta
tásokat a várostól, amelyek azonban a 
bekövetkező tárgyalások során fognak 
konkrét alakot öiteni.

Értesülésünk szerint a polgármester 
komolyan foglalkozik a beadott aján
lattal es szakértők meghallgatása után 
rövidesen szakbizottságok elé viszi az 
é dekes beadványt.

úgymond — az adózók szinte 
erejükön felül tesznek eleget 
adózási kötelességeiknek és a 
mikor minden apró, két pen
gős kutyaadó ügyet a bizott
ság elé terjesztenek, érthetetlen
nek tartja, hogy a sárospataki 
1 örkölyfözö Szövetkezet ellen 

mar több hónapja folyó vizs
gálatról nem jelentenek a bi
zottságnak semmit.

A Törköly főző Szövetkezetét 
20 év előtt alapították. Az ala
pításban a vármegye úgyszól

ván egész gazdatársadalma részt 
vett, mint részjegyző, mert a 
szövetkezetét altruista célú köz- 
intézménynek szánták. Ilyen 
céllal is működött közel két 
évtizeden át, amíg boldogult 
emlékű gr. Széchenyi-Wolken- 
stein Ernő állt az élén. Annál 
fájdalmasabb hát, hogy erről a 
szép múltú intézményről, amely 
közelről érinti a vármegye gaz
datársadalmát, a legvadabb, a 
legfantasztikusabb hírek kerin
genek hetek óta anélkül, hogy 
a közhangulat megnyugtatására 
egyetlen hivatalos nyilatkozat 
is elhangzott volna.

Kérte a pénzügyígazgatót, 
hogy a közönség megnyugta
tása céljából tájékoztassa a bi
zottságot a vizsgálat eddigi 
eredményéről.

Monó Ferenc pénzügyigaz. 
gató nyomban válaszolt. Kije 
lentette, hogy a vizsgálatot a 
pénzügyigazgatóság kikapcsolá
sával maga a pénzügyminisz
térium vezeti és így nem állott 
módjában a vizsgálat állásáról 
a bizottságot tájékoztatni. Any- 
nyít azonban — úgymond — 
kijelenthet, hogy a közszájon 
forgó hírek erősen túlzottak. 
Szívesen pletykálnak az embe
rek minden komoly alap nél
kül. ígéri, hogy Waldbott báró 
kívánságát jelenti a miniszté
riumnak, tájékozódni fog a 
vizsgálat eredményéről és a 
legközelebbi ülésen jelenteni 
fogja az eddigi megállapításo
kat.

— Uj tanerő a kereskedelmi isko
lában. A városi felsőkereskedelmi is
kola női szaktanfolyamán a megürese
dett óraadó tanári állásra Neményi 
Mária oki. gép és gyorsíró tanárnő 
kapott megbízást.

* U] rajzpályázatot hirdet a Magyar 
Lányok, Tutsek Anna kedvelt leány-
ifjúsági hetilapja, amellyel együtt öt 
pályázat van folyamatban.

— Kihirdetés. Weinstock Károly 
kótaji születésű (lakik Tel-Aviv, Pa
lesztina) feleségül veszi Mezőlaborcon 
Neugrosch Fridát, meeőlaborci (Cseh 
Szlovákia) lakost.

* 12 fillér nem nagy összeg.
Ennyibe kerül egy Aspirin-tabletta 
és sokszor már ennyi is elég, hogy 
fejfájástól megszabaduljon, vagy meg
hűléstől nagyobb bajnak elejét vegye- 
Doboz 20 tablettával csak 1.80 P. 
Aspirin csak a „Bayer"-kereszttel 
valódi.

— A mezőgazdasági kamara érte
kezlete Sátoraljaújhelyben. A Tisza- 
jobbparti Mezőgazdasági Kamara janu
ár hó 25-én, kedden déli, fét 1 órai 
kezdettel Sátoraljaújhelyben a város
háza tanácstermében a Zemplén vár
megyét érintő időszerű értékesítési kér
dések megbeszélése tárgyában érte
kezletet tart. Az értekezleten a m. kir. 
Külkereskedelmi Hivatal részéről Ver
mes Gyula és Juhász Kálmán osztály - 
vezetők jelennek meg,

* Az Ojság beszivárgó száma jelen
ti, hogy Blum Leó megint beszivár
gott és megoldja a problémát, hova 
szivárogjanak be a zsidók. Ara 16 fii.

Nagyméretű
gyógyszálló építésére tettek 
ajánlatot Sátoraljaújhelynek

Alakulóban az idegenforgalom

A sárospataki Törkölyfőző Szövetkezet 
ellen hónapok óta folyó vizsgalat ügyé
ben nyilatkozott a pénzügyigazgató



A. *zám Újhelyi Hírlap—Fclsflmagyarországi Hírlap 3. oldal.

A vármegyei kisgyűlósen 
folyó ügyeket tárgyaltak

H etvenhét ügy, sem m i vita

Zemplénvármegye törvényhatóságá
nak kisgyűlése január 17-én gyűlt 
egybe, hogy letárgyalja a községek 
jóváhagyásra felterjesztett határozatait.

A kisgyűlésen Fáy István főispán 
elnökölt. Elsőnek a számonk-rőszéket 
egészítették ki, majd gyorsan pereg
tek az ügyek az előadók referadáí 
nyomán. A vármegyei Írószer szállítása 
és a könyvkötő munkák kiadása tár
gyában az alispán javaslatának megfe
lelően döntöttek. Jóváhagyták Gesztely 
község határozatait a középületek vil
lanyvilágítással való ellátása és községi 
hídmérleg felállítása tárgyában.

Olaszliszka községnek megengedtek, 
hogy tűzifecskendőt szerezzen be és

jóváhagytak Kesznyéten községnek 
ingatlan vagyon átruházási illetékről 
alkotott szabályrendeletét Bodrogha- 
lom községnek mélykútfurására meg
szavazott 500 pengőre vonatkozó ha 
tározatát jóváhagytak és jóváhagyták 
Végardó község módosított szervezési 
szabályrendeletét, valamint Tolcsva 
község uj helypénzdijszabás életbelép
tetésére vonatkozó határozatát.

Több községnek engedélyezték, 
hogy belépjen tagként a Zemplénvár- 
megyei Gazdasági Egyesületbe és még 
több mint félszáz ügyben hoztak má
sodfokú határozatot minden esetben 
az előadói javaslatoknak megfelelően.

Tömegesen fogják látogatni Sátoraljaújhelyt 
a miskolci tankerület iskolái

Már az elmúlt évben ie a szerkói
nál nagyobb számban látogatták Sá
toraljaújhelyt a miskolci tankertllel 
iskoláinak növendékei, mert Szepesi 
Bódog kegyesrendi tanár, a Magyar 
Kálvária megteremtőjének intervenció
jára a miskolci tankerület főigazga
tója közrendeletben hívta fel a tan
kerület iskoláit Sátoraljaújhely láto
gatására.

Tamedly Mihály tankerületi főigaz
gató e hó 15-én a következő újabb 
körrendeletét küldte a miskolci tan- 
kerület közép, és középfokú szakis
kolák igazgatóinak:

„652/1937-38. szám alatt kell kör
iratommal kapcsolatban újból felhívom 
Igazgató Ur figyelmét arra, hogy a 
tankerületin iskolái igen értékes, 
változatos és sok tekintetben gyű- 
mölcsözlelbető kirándulást tehetnek 
Sárospatakra (Rákóczi vár, ősi kol
légium) és Sátoraljaújhelyre (Nemzeti 
Kálvária, Ronyva-határ, Széphalom). 
A sárospataki ref. és a saioraljaujhe-

lyi kegyestanitőrendi róm. kai. gim
názium igazgatósága készséggel bo
csát vezetőt rendelkezésre és nyújt 
segítségei az étkezés és esetleg éjjeli 
szállás előkészítése tekintetében.

A tankerület iskoláinak nagy része 
mindkét nevezett várost egynapos 
kirándulás keretében is megtekintheti"

Ez éven tehát a múlt évinél is 
nagyobb arányú, tömeges látogatásra 
számíthatunk a tankerület közép- és 
középfokú iskolai részéről. Most már 
csak arról kell gondoskodni, hogy 
azoknak az intézeteknek a növendé
keit, akik sátoraljaújhelyi kirándulá
sukat csak úgy tudják lebonyolítani, 
ha az éjszakát itt töltik, megfelelően 
el tudjuk szállásolni.

Reméljük, Szepesi Bódog fáradha
tatlan aktivitása ezt a nehézségei is 
le fogja győzni és semmi akadálya 
sem lesz annak, hogy a távolabb 
fekvő intézetek növendékei is elza
rándokoljanak a Magyar Kálváriához.

„Ma már leütöm,
Hát tegyen rendesen

ö t  év i fegyh áz a koldusgyilkos büntetése

Még a múlt év októberben történt 
Zemplénagárdon, hogy Bodnár Lajos 
és Tóth Ferenc, két szerencsétlen 
sorsú koldus, összekűlönbözött a sár- 
kunyhó tulajdonjogán. A szóváltást 
dulakodás, verekedés követte, majd 
Budnár tizennyolc fejszecsapással 
agyonverte koldustársát, A szörnyű 
tett elkövetése után Bodnár jelenlke. 
zett a csendőrségen, ahonnan a hely
beli ügyészség fogházába került.

A szándékos emberölés bűntetté
vel vádolt Bodnár Lajos kedden állt 
a helybeli törvényszék Körö6kényi- 
büntelő tanácsa elé.

A vádlóit a kihallgatása során el
mondott,  hogy bűnösnek érzi magát. 
„Éhező kosziért és cundros ruháért" 
dolgozott majdnem nyolc esztendeig 
amikor teljesen kereset és munka nél
küli leli. A község Tóth Ferenc kuny
hójába utalta be. Hol együtt énekel
tek, hol ütötték, verték egymást. Tóth 
mégis nehezen barátkozott meg az új 
lakóval, árendát követelt és még ak
kor sem ismerte el jogait, amikor 
Bodnár a kunyhó fedelét rendbe 
hozta.

A végzetes napon már reggel kez
dődött a veszekedés. Persze ismét 
csak a hunyhó mialt. Mire a szür
kület, beállt a veszekedés már vad 
erővel tomboll és sejteni leheteti, hogy 
a kunyhó ma még szörnyű események 
színhelye lesz.

Az események további sorát nagyon 
gyorsan és hézagosán adja elő. Tóth 
ballát fogott rá és azzal kergette ki 
a kunyhóból. Bodnár kicsavarta ke
zéből a baltát és ütött. Ütött egyszer, 
többször, amíg az a földre kerüli és 
nehogy fél munkát végezzen, hál ren
desen, egészen leütötte.

Az ügyész szándékos, de nem előre 
megfonlolt szándékkal elköveteti em
berölés bűntettében kérte bűnösnek 
kimondani a vádlódat. Dr. Rosenberg 
Lajos védő jogos önvédelmet lát a 
cselekményben.

A bíróság rövid lanicskozás után 
hirdette ki az Ítéletet, amely szerint 
Bodnár Lajost erős felindulásból el
követett szándékos emberölés bün
tette miatt 5 évi fegyházra ítélte. Az 
Ítélet jogerős.

*4

Egy emberöltő
 ̂ b izonysága all az Aspirin-tablettak jóhirneve mögött. Az “
i Aspirin 40 ev alatt bizonyságot szolgáltatott az egész «
| világ előtt arról is, hogy tökéletesen ártalmatlan. Még *

állandó használat mellett,évek múltén sem hat károsan á
e szervezetre, amellett, hogy gyógyít s fájdalmat enyhít. |
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Váratlanul ólónk volt;a 
közigazgatási bizottság ülése

A vármegye közigazgatási bizolt- | 
ságának F áy  István főispán elnök- i 
lete alatt 17-én megtartott ülését vá
ratlanul élénkké lelte Janka Károly 
bizottsági tagnak a tűzbiztosítások 
államosítása tárgyában történi felszó
lalása, ma|d az ülés végén dr. báró 
Waldbolt Frigyes felszólalása a sáros
pataki Törkölyfőzönél folyó vizsgálat 
ügyében.

Az ülés, mint rendesen az alispán! 
jelentéssel kezdődött Bár magában 
a jeléntésben semmi különös emlí
tésre méltó dolog nem volt, Janka 
Károly bizottsági tag szólásra emel
kedett és egy cigándi gazda lűzkár- 
esetének ismertetése után javasolta, 
hogy a bizottság írjon tel a kormány
hoz a lüzbiztosilás államosítása ér
dekében. A bizoltság a javaslat sze
rint határozott.

| A kUlömbözó albizottságok, kül- 
i döltségek és a fegyelmi választmány 

megválasztása után a szőlészeti és 
borászati felügyelő, az árvaszéki elnök, 
a tiszti főorvos, a gazdasági felügyelő, 
a főállatorvos és az ügyészségi elnök 
számollak be hivatalaik elmúlt havi 
eredményéről, majd a pénzügyigaz- 
gató számolt be havi jelentése során 
arról az örvendetes lényről, hogy a 
vármegyében a kivetett adók remé
nyen felül folytak be az elmúlt évben.

Éhez a jelentéshez szólt hozzá dr. 
báró Waldbott Frigyes, felvilágosítási 
kérve a sárospataki Törkölyfőző Szö
vetkezetben folyó vizsgálatról. Az 
ülésnek ezzel a részével külön cikk
ben foglalkozunk.

A kir. tanfelügyelő és az állam- 
épilészeii hivatal főnökének jelenté
seivel éri véget az ülés.

Báli és esfcüvöi megfiivóü
Vajdánál  ,
Széchenyi tér 3. szám

ü é s z ü t n e ü
& csempész cigányasszony

harcba vitte a cigánytelep lakóit

három pénzügyőr ellen
E hó 19 én hajnalban Varga József, 

Noszticius János és Szigligeti Béla 
pénzügyőrök a bereckii országúton 
szembe találkoztak öt cigányasszony- 
nyal, akik gyanúsnak tetsző csomago
kat hoztak. Igazolásra szólították őket, 
de azok vonakodtak a felszólításnak 
eleget tenni. Ezért elszedték tőlük 
csomagjaikat, amelyeknek megvizsgá
lása alkalmával a pénzügyőrök csem
pészárukra akadtak és ezért a cigány
asszonyok közül négyet nyomban őri
zetbe vettek és a városba kisérték 
Őket.

A szabadon engedett cigányasszony 
előre ment és fellarmázta a cigányte
lep lakóit. Mire a bárom pénzügyőr 
az őrizetbe vett cigányaiszonvokkal a 
cigánytelephez ért, mintegy 40—50 
főből álló cigánybad botokkal, balták
kal, borotvával támadt a pénzügyőrök
re, az egyik pénzügyőrt meg is ütöt
ték.

A pénzügyőrök a felesleges véron
tás elkerülése végett, miután a tette
seket úgyis ismerték, nem használták 
fegyvereiket, hanem a rendőrségre 
siettek, ahol feljelentést tettek.

A rendőrség nyomban a rendőr
ségre vitette a cigánybadat és a ki
hallgatások befejeztével Táncos Ist- 
vánnét és négy társát — akik közül 
egy fiatalkorú — hatóság elleni erő
szak miatt letartóztatták és átkisérték 
az ügyészségre.

K E R E S E K
m ájusi reaszoh ás lah ást  

Cím a (riadóban
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Klein Kálmán
D I V A T H Á Z A

S Á T O R A  L t J A U J H E I i Y  
Mindenféle férfi é* női szövetek

divatselymel^. menyasszonyi ^ lengge^ . gzönyege^, függönyig

legolcsóbb forrása
választékos áruraktár

minden cikkben
TAKARÉKOSSÁG TAGIA I Vidékre minták.

„8gtj lány elindul” és 
„Sasparone“ahét filmeseménye

A sátoraljaújhelyi kir. járásbíróság 
mint telekkönyvi hatóság.

6051/1937. tk. szám.

Árverési hirdetmény-kivonat.
Dr. Burger Jakab ügyvéd, mint 

vagyonbukolt Rólii Mór Ármin csőd- 
lömeggondnokának kérelme folytán 
indított végrehajtási ügyében a te
lekkönyvi hatóság árverést rendel el 
a sátoraljaújhelyi kir. járásbíróság 
területén lévő Sátoraljaújhely megyei 
városban fekvő s

a sátoraljaújhelyi 4887. számú te
lekkönyvi betétben A.tl. sorsz. s 
3397/15. hrsz. a. foglalt szőlőre 
242 P.

a sátoraljaújhelyi 1147. sz betét
ben A.fl. sorsz. s 2432 hrsz. alatt 
foglalt s B. 2. II. szerinti illetőség
re (pince) és a sátoraljaújhelyi 1803 
sz. beiéiben A. I. 3. sorsz. s 2433/1 
hrsz. a. foglalt B. 5, 26, 36, szerinti 
illetőségre (ház udvarral) 187 P

a sátoraljaújhelyi 4905. sz. betét
ben A t l .  sorsz. s 3463/1 hrsz. a. 
foglalt B. I. szerinti illetőségre (ház 
udvarral) a sátoraljaújhelyi 4818. sz. 
betétben A f l .  sorsz. s 3463/2 hrsz. 
a. foglalt s B. I. szerinti illetőségre 
(ház udvarral) és a sátoráljaujhelyi 
4827 sz. beiéiben A. /  I. sorsz. s 
3464/7 hrsz. a, foglalt B. I. szerinti 
ingatlanra (szőlő) a Tk. 1348/1935. 
sz. végzéssel a 3464/4, 3464/3 és 
3404/6 hrsz. jószágtestek mindenkori 
tulsjdonasa javára bekebelezett gya- 
logulszolgalmi joggal terhelten 3058 
P  kikiáltási árban.

A telekkönyvi halóság az árverés
nek a telekkönyvi halóság hivatalos 
helyiségében (Kazinczy ucca 35 sz. 
fdsz. 7.) megtartására 1938. évi feb
ruár hó 1 napjanak d. e. 10 fiz 
éráját tűzi ki és az árverési feltéte
leket a következőkép állapítja meg :

I ) Az árverés alá eső ingatlant a 
kikiáltási árnál alacsonyabb árban 
eladni nem lehet.

Az árverelni szándékozók kötelesek 
bánatpénzül a kikiáltási ár 10 száza
lékát készpénzben, vagy az 1911. I te. 
127 §-ában meghatározott ár
folyammal számított óvadékképes ér- 
lékpapiiosban a a kiküldöttnél le-

Ma, holnap és holnapulán Zilahy 
pár év előtt bemutatóit Urilány című 
derűs és kellemes vígjálékából készült 
film van műsoron. A régi címet el
dobták, „Egy lány elindul" lelt a 
címe az új magyar filmnek. Zilahy 
csak nagy vonásokban tartotta meg 
a darab vonalát, amelynek különben 
a forgató könyvét is ő irta. A mai 
lányok harcos küzdelmes életének 
néhány meghaló esem'nye ad mű
vészi kontúrt a filmmese mögé; a 
vidám részletek pedig, csupa nagy
szerűen kipoentirozott ötlettel adják 
meg a filmnek a vigj'-té - jelleget. A 
címszerepet Szörényi Éva jáls.a, part
nere Páger Antal, inig a film többi

Vasárnap bál volt Olaszliszkán. 
Javában folyt a vigasság, amidőn 
egyszerre hatalmas dörrenés reszkel- 
lette meg a levegői, majd éles női

tenni, vagy a bánatpénznek előleges 
bírói letétbe helyezéséről kiállított 
letéti elismervényt a kiküldöttnek 
átadni és az árverési feltételeket aláírni 

Az, aki az ingatlanért a kikiáltási 
árnálmagasabb Ígéretet tett, ha töb
bet ígérni senki sem ukar, köteles 
nyomban a kikiáltási ár százaléka

főbb szerepeit Mezei Maria, Berky 
Lili, Vízvári Mariska, Rózsahegyi és 
Csortos jálsiák.

Kedden és szerdán Rökk Marika 
legújabb filmje a „Gasparone" kerül 
bemutatásra. A halhatatlan Milöcker- 
operet a film áldolgozásban teljesen 
modern köntöst kapott. Az operette 
kalandor hőse frakkban és aulón vo
nul be, a zenei részbe pedig Péter 
Kreuder egy Csajkovszky-motivu. 
írnokból összeállton orosz táncot il
lesztett be a tüneményesen táncoló 
Rokk Marika számára.

Csütörtökön filléres helyárakkal 
magyarra szinkronizál cserkészeim 
van műsoron, Címe: „Légy résen 1“

sikoly kövelkezett. A zene elhalkult 
és a táncolók a hang irányába síel
lek, ahol a terem padlóján véresen 
eszméletlen állapotban, átlőtt tarkó-

szerint megállapított bánatpénzt az 
általa ígért ár ugyanannyi százalékáig 
kiegészíteni.

Sátoraljaújhely, 1937. december hó 
15. napján.

Dr. TSmSsváry sk. ömkf. jegyző.
A kiadmány hiteléül;
Hsiay telekkönyvvezető.

val Ternyi Erzsébetet találták. Nem 
sokkallkésőbb, de már kívülről, újabb 
rcvorver dörrenés hallatszod. Az ut
cára lóduló báli küzönséget ismét 
borzalmas látvány fogadta. Átlőtt fej
jel holtan találták Hunyadi Csontos 
Lászlót Ternyi Erzsébet volt vőlegé
nyét.

Terényi Erzsébet és Csontos László 
már egy éve jegyesek voltak. Mivel 
a menyasszony csak ősszel akarta 
megtartani az esküvőt. Csontos visz- 
szakérte a jeggyürüt. ügy látszik 
azonban, hogy a vőlegény nem tu
dott lemondani a szerelméről és ezért 
határozta el, hogy megöli volt me
nyasszonyát, majd végez önmagával.

A menyasszonyt a helybeli közkór
háziján ápolják. Állapota rendkívül 
súlyos,_de tnár nem élelveszélyes.

A Magyarság kliring-akciOjanak
Az alábbi cégek a Magyarság Isii* 

ring-szelvényeit a (eltüntetett o 0 ará
nyában készpénz gyanánt tagadjak el- 
Vásároljon az alábbi cégeknél a Ma
gyarság kliring szelvényeinek felhasz
nálásával, hogy megtakaríthassa előfi
zetési diját.

Cukrász : Prihoda Andor 5 %
Fűszer és csemege: Szenczy Ernő, 

Széchenyi tér 9, kincstári cikkek ki
vételével 5 °/„

Fűző: Özv. Zambon Béldné, Pe
tőfi-u. I. 5 •/„

Kelmefestő, vegytisztiló : Sárkány 
János. Molnár István-u. 5, gallér ki
vételével 2 •/■>

Könyvnyomda, könyv- és papirke- 
reskedés: Vajda-könyvnyomda tan
könyv kivételével 2 •/«

Nőiszabó : Magyari Mihály, Mun
kácsi u. 20. 5 °/„

Újság: „ Felsőmagyarországi Hírlap“ 
hirdetéseknél 10 •/„
„2emplé/rvü;/7i^gye“hirdetéseknél „

Úri és nőieipész: i/j. Begala Mihály 
Kossuth u 2 5 »/o

Uri-és nőifodrász: Moskovszky Ernő 
Horthy tér I. 5 «/„

Uriszabó ; sportruha : Csuppiga Jó
zsef, Horthy tér 22 5 »/.

Vas és festék : Peiget Gusztáv, dur
va vasáru kivételével 2 °/.

Vendéglő: Szenczy Ernő, And

A  kiadásért felelős: 
v a j d a  J ú z s a r

Laptulajdonos:
Londesmann li . t * Társa

Készült: a Vajda-könjrvnyosadáhan 
Sátoraljaújhely.

Legjobb tüzelőanyag a pécsi 
koksz és brikett

Kapható:
Lánczi Aladár
tüzelőanyagkereskedéseben
Sátoraljaújhely, I’etífi ucca I. Telefon: 92.

Borsodi, salgótarjáni szenek is kaphatóki

Szerelmi dráma Olaszliszkán
A vőlegén y m eghalt, a m enyasszony állapota javult
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