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Újból egy anekdota, Megalakultak
a légvéde lm i osztagok

Serény munka a légvédelm i fronton
régi, elcsépelt anekdóta jut 
eszünkbe annak a harcnak kap
csán, amely egy idő óta a bor- 
fronton dúl. A  termelői kimé
rések körül folyik a heves küz
delem. A termelők a termelői 
kimérések kiterjesztéséért ost
romolják a minisztériumot, par
lamentet, az italmérők pedig a 
termelői kimérések csökkenté
séért küldik harcba helyi érdek- 
képviseteiket, a kereskedelmi és 
iparkamarákat.

A  pénzügyminiszter pedig 
tanácstalanul áll a harc füzé
ben, mert valahogy úgy van 
ezzel a kérdéssel, mint a bölcs 
rabbi az össze nem férő há
zasfelekkel.

A  Grün ugyanis elment pa
naszra a rabbihoz, hogy nem 
bírja tovább azéletet feleségé
vel. Elpanaszolta az okokat, ami
ért válni akar, A  rabbi végig
hallgatta Grünt és azzal küldte 
haza, hogy „igazad van fiam-. 
Természetesen rögtön hivatta 
Grünnét, hogy közölje vele Grün 
válási szándékát. Grünné azon
ban nem akart belenyugodni a 
válásba és asszonyi bőbeszé
dűséggel előadta ellenérveit. A 
rabbi végighallgatta és neki is 
azt mondta: „igazad van fiam". 
Ezt azonban már nem bírta 
Móric, a rabbi legkiválóbb ta
nítványa, aki ugyancsak végig
hallgatta a két fél érveit és 
szerényen,tisztességludóan meg

jegyezte tanítómesterének „nem 
lehet az rebe, hogy mind a két 
félnek igaza van." A rabbit 
meglepte a kérdés, szelíden rá
nézett kedvenc tanítványára, 
majd halkan igy válaszolt: „ne- 
ked is igazad van fiam".

Úgy véljük, igazuk van a bor
termelőknek, amikor azt hiszik, 
hogy erősen segítene helyzetü
kön, ha minden termelő kor
látlan szabadsággal mérhetné 
borait nagyban és kicsinyben 
egyaránt. De viszont igazuk van 
az italmérőknek is abban, hogy 
üzleti forgalmuk erősen növe
kednék, ha a termelői kimérése
ket csöKKentenek, vagy ugyan
olyan közterhekkel sújtanák a 
termelői kiméréseket, mint az 
italmérőket.

Viszont úgy érezzük, nekünk 
is igazunk van, amikor a két 
fél harcában valahol a középen 
keressük az igazságot és úgy a 
termelők, mint az italmérők 
helyzetének vigasztalanságát a 
bor-elhelyezés nehézségeiben 
látjuk.

Helyesen állapi'otta meg te
hát parnói Molnár Béla a ti- 
szajobbparti mezőgazdasági ka
mara keddi gyűlésén, hogy a 
Tokajhegyalját csak egy utón 
lehet megsegíteni, ha az eddigi 
kivitelt a kétszeresére tudják 
emelni,

— NevjegyeK azonnal készül
nék Va|da könyvnyomdában.

A légvédelem megszervezése 
újból megindult. Vitéz Bísztray 
László légvédelmi előadó, dr. 
Madzsar Károly tisztiorvos, vi
téz Zombory A. József tüzoltó- 
föparancsnok és dr. Ecsedy Pé
ter rendörfelügyelö szervezik a 
légvédelmi osztagokat.

E hó 24-én a segédrendőr, 
25-én az egészségügyi és 26-án 
a tűzoltó osztagokat szervezték 
meg. A légvédelmi szolgálatra 
behivottak majdnem teljes szám- 
bán jelentek meg a szervező

A hivatalos lap vasárnapi száma 
két belügyminiszteri és egy iparügyi 
miniszteri rendeletet közöl a városren
dezési törvény életbeléptetésére vo
natkozóan. A belügyminiszter rende
letéi nem érdeklik a vidéki városokat. 
Annál inkább érdekli a vidéket az 
iparügyi miniszter rendelete.

Az iparügyi miniszter rendelete 
előírja, hogy minden város köteles 
városrendezési tervet készíteni. Az 
általános tervezetben meg kell hatá
rozni a városrendezés elveit, a tele
pülés irányát, (igyelembevéve a családi 
iakótelep létesítését. A városias ki
alakításra vonatkozó terv összeállításá
nál figyelemmel kell lenni a város 
területének földtani és időjárási viszo
nyaira is. A városrendezéssel kapcso
latban uj térképeket kell készíteni. 
Erre a célre az I : 25000 méter 
arányú katonai térképeket kell alapul 
fölhasználni. A tervezetben meg kell 
jelölni a gyógy- és üdülőhelyek belső 
és külső övét A  városoknak el kell

értekezleten. Igaz ugyan, hogy 
nem is igen tanácsos az elma
radás, mert súlyos büntetés vár 
azokra, akik légvédelmi köte
lességeiknek nem tesznek eleget.

Az egyes légvédelmi osztagok 
szakkiképzését február 1-én kez
dik meg úgy, hogy minden 
osztag a hét más-más napján 
nyer oktatást.

Rövid időn belül tehát tel
jesen megszervezett légvédelme
lesz Sátoraljaújhelynek.

végeztetni a rendezésre szánt terüle
tek vízszintes és magassági felmérését. 
Ezzel kapcsolatban a telkek beépítést 
és közművek létesítése szempontjából 
szükséges talajvizsgálatot is meg kell 
csinálni.

Érdeklődtünk a mérnöki hivatalban, 
hogyan és mikor fogják végrehajtani 
a február l én életbe lépő rendeletet. 
A kapott felvilágosítás szerint az ösz- 
szeirási munkálatokat még ez éven 
elvégzik, a felmérési munkálatokat 
azonban, amelyek hosszabb időt és 
nagy költséget igényelnek, csak akkor 
kezdhetik meg, ha a munkálatok költ
ségeire költségvetési fedezet lesz. A 
mérnöki hivatal létszáma ugyanis oly 
csekély, hogy ily nagyszabású és évek
ig is eltartó munkálatok elvégzésére 
képtelen. Magánmérnökökkel fog kel
leni tehát a felmérési munkálatokat 
elvégeztetni, ami a város háztartási 
kiadásait jelentős összeggel fogja 
emelni.

U j építési tervet
ke ll készíten i a vá rosn ak

Életbelépett a városrend ezési törvény

BLUMEIVFELD JEAfOFIAI
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 datnasztok és damaszt étkészletek nagy raktára

Takarékossagi tagok bevasérlóhelye!
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JVtezőgazdasági k am ara  ülése

tévedett?
A lengyelországi magyar követ, 
vagy Vermes tanácsos

Miben vannak export leh etőségek

Gyűlésre hivla össze a vármegye 
gazdálkodói! és szőlőbirtokosait f. 
hó 25-én déli fél 1 órára a várme
gyeháza nagytermébe a Tiszajobb- 
parli Mezőgazdasági Kamara. Lehel, 
hogy a nem alkalmas déli idő miatt, 
de lehet, hogy a gyenge propaganda 
miatt kevés számban jelentek meg 
az érdeklődők.

A gyűlést Gellén Aladár, a ka
mara h. igazgatója nyitotta meg. El
sőnek Vermes Gyula in. kir. gazda
sági tanácsos, a Külkereskedelmi 
Hivatal osztályfőnöke ismertette a 
zempléni gazdákat érdeklő export
lehetőségeket.

A b o r
exportlehetőségei állandóan növeke
dőben vannak. A kormány különös 
gondol fordít a borexport növelésére. 
Az exportra kerülő borok legnagyobb 
része homoki bor. A tokajhegyaljai 
minőségi borok piaca Németország
ban, Lengyelországban és Csehszlo
vákiában van. A tokajhegyaljai borok 
lengyelországi könnyebb elhelyezhe
tősége érdekében létesitetle a kor
mány a krakkói közpincét és szabad- 
raktárt. Most folynak a munkálatok 
angliai és amerikai exportokra.

A gyümölcs
export lehetőségei a legbiztatóbbak. 
Ezen a vidéken termelhető gyümöl
csök közül a sárgabarackban, szilvá
ban és nyári almában korlátlan ex
portlehetőségek vannak. Ez termé

szetesen csak elsőrangú minőségű, 
féregmentes gyümölcsre vonatkozik.

Ezután még megemlítette, hogy 
mióta egyes államok az önellátásra 
tértek át a burgonya kiviteli lehető
ségei állandóan csökkennek.

Baromfi és tojás 
exportlehetőségeiről vitéz P l a t t  hy  
Mihály a Külkereskedelmi Hivatal 
kiküldöttje tartott előadást. Megálla
pította, hogy a baromfikivitel állan
dóan emelkedőben van. Előadásának 
további részével és Bogyay Elemér 
felszólalásával külön cikkben foglal
kozunk.

Felszólalt még parnói Molnár Béla 
a Hegyközségi Tanács elnöke. A 
tervszerű és fokozott propagandái 
sürgette. Megállapította, hogy ha a 
jelenlegi 15-20000 Hl. kivitelt 30- 
40000 hektoliterre tudják emelni, 
megmentik az egész Hegyalját.

Slrisovszky Mihály esperesplébános 
felszólalása után Vermes Gyula szólalt 
fel újra. Kijelenti, hogy a tokaji bor
különlegességek elhelyezése a legne
hezebb, mert a nyugaton más a be
állítottság. Wiskyt és pezsgőt isznak. 
De azért nem lehetetlen, hogy 1.2 
éven belül 15000 hektoliterrel fokozni 
tudják a tokajhegyaljai borok kivitelét.

Bornemissza Miklós alispán meg
köszönte a mezőgazdasági kamara 
és a Külkereskedelmi Hivatal kikül. 
döttjeinek, hogy a gyűlést megren. 
dezték, majd Gellén Aladár h. igaz
gató zárószavaival véget ért a gyűlés.

Az IBUSz. farsangi cserevonata
1 9 8 8 . fe b r u á r  2 0 —m á r c iu s  6.

n i o o - z  K i v i o n a  kirándulással NIZZÁBA és
w i d b Z  m v i e r a  m o n t e -c a r l o b a

Taorm ina (S ic i l ia ) 
S i-tu ra  a Gran-Sasso-ra

J e le n tk e z é s i  h a tá r id ő :  fe b r u á r  12.
Felvilágosítás és jelentkezés:

Máv. Hivatalos Menetjegyirodákban.

B a r o m f ih ű t ő h á z a f

K ö v e te lt  B o g y a y  S le m é r
Sátoraljaújhely város m egépíti

A tiazajobbparti mezőgazdasági ka' 
mara keddi gyűlésének végén felszó
lalt Bogyay Elemér sárospataki föld- 
birtokos, az ország egyik legrégibb 
baromfitenyésztője és szóvá tette a 
legutóbbi sárospataki exportvásáron 
történteket. Panaszolta, hogy az ex
portőrök letörték az előző évi árakat, 
a község által rendelkezésre állított 
hiteles mérlegeket nem akarták hasz 
nálni és valósággal elkedvetlenítették 
a baromfitenyésztőket. Felemlítette, 
hogy eredményes baromfi kivitel csak 
úgy lesz, ha a kormány megfelelő 
hűtőházakat építtet.

Vitéz Platthy Mihály, a külkeres
kedelmi hivatal kiküldöttje nyomban 
válaszolt a felszólalásra, bejelentette, 
hogy az exportőrök megkapták a bün
tetésüket a sárospataki vásáron történ 
tekért. A hűtőházak létesítésére vo

natkozóan lépjenek érintkezésbe a 
várossal. Az állam nem épít hűtőhá
zakat, de lehet, hogy anyagi segítséget 
nyújt egy létesítendő hűtőház építé
séhez.

Bogyay Elemér felszólalására és 
vitéz Platthy Mihály -válaszára felhív
tuk dr. Orbán Kálmán polgármester 
figyelmét, aki kijelentette, hogy a vá
rosnak a vágóhíd bővítéssel és a jég
gyár létesítésével kapcsolatban szándéka 
gyümölcs és baromfi hűtőházak léte
sítése. Ebben az ügyben már a föld - 
mivelésügyi minisztérium illetékes 
osztályával is tárgyalt, ahol kijelentet
ték, hogy nem zárkóznak el egy gyü- 
mölcshűtőház létesítésének támogatá 
sától. Akkor még nem volt szó a 
baromfi hütőházról, de miután ennek 
létesítése is közérdek, tervbe veszik 
ennek megépítését is.

A tíszajobbparti mezőgazda
sági kamara 25-ikí itteni ülé
sén Vermes Gyula gazdasági 
tanácsos, a külkereskedelmi hi
vatal osztályfőnöke többek közt 
bejelentette azt is, hogy a kor
mány a tokajhegyaljai borok 
hatékonyabb propagálása és el
helyezése érdekében a krakkói 
közpincén felül egy palackbor 
elárusító helyiséget kíván Var
sóban felállítani.

Erre az elhatározásra a na
gyobb elhelyezési lehetőségen 
felül még az i* készteti a föld- 
mívelésügyi kormányt, hogy a 
hordós tételekben Lengyelor
szágba kivitt tokajhegyaljai bo
rok palackozásánál súlyos 
visszaélések történtek.

Megemlítette Vermes taná
csos, hogy a palackborelárusitó 
üzlet szükségességére varsói 
követünk hívta fel a kormány fi
gyelmét. A követ ugyanis megem
lítette, hogy estélyein mindenki 
elvolt ragadtatva a tokajhegy- 
aljaí borkülönlegességektől, ha 
azonban azt kérdezték tőle,hogy 
hol kaphatnának ezekből a fel
séges italokból, egész Lengyel- 
országban nem tudott egy be- 
vásarlóhelyet megjelölni.

Vermes tanácsosnak ez a ki

jelentése láthatólag meglepte a 
gyűlés résztvevőit, bár senki 
sem cáfolta azt meg. Köztudott 
dolog ugyanis, hogy a Tokaj
hegyaljai Bortermelők Pince- 
szövetkezetének Krakkóban van 
egy palackbor elárusitó üzlete, 
melyet nagy áldozattal tart fenn. 
Sőt azt is tudjuk, hogy

a lengyel követ Is Innen 
kapja a vendégelnek oly 
nagyon Izlő felséges tokaj- 
hegyallal borkülönleges

ségeket.
Itt tehát valami nagy tévedés 

történhetett. Vagy a lengyel kö
vetünk tévedett, vagy Vermes 
tanácsos. Mert azt jelenthette a 
követ, hogy Varsóban nincs 
olyan eláurusitó hely, ahol már
kázott palackokban valódi to- 
kajhegyaljaí borokat árusítaná
nak, de hogy egész Lengyelor 
szágban ne volna, az tévedés.

Sőt — szerintünk — haVar- 
sóban fel akarnak állítani állami 
támogatással egy palackbor áru
sító helyet, az állami támoga
tást feltétlenül a Tokajhegyaljai 
Bortermelők Pinceszövetkezeté
nek kell juttatni, amely válla
lat súlyos anyagi áldozattal tart 
fenn Krakkóban egy elárusító 
helyet.

Talán mégsem
akarják a várost kiéheztetni
Nem m indenre

A baromfi és tojás kivitelről a kül
kereskedelmi hivatal képviseletében 
vitéz Platthy Mihály tartott előadást 
a tíszajobbparti mezőgazdasági ka
mara keddi gyűlésén. Érdeklődéssel 
és — mondhatjuk talán — élvezettel 
hallgatták a jelenvoltak a baromfi 
exportra vonatkozó előadást, amely 
felölelte a baromfi és tojás export 
tekintetében számbajöhető összes 
külföldi lehetőségeket. Megnyugvás
sal vették tudomásul azt a bejelen
tését is, hogy az exportra kerülő 
baromfi és tojás átvételi akciójába 
bekapcsolták a „Hangya" szövetke
zetét is, amely az országban levő 
1500 szövetkezeti boltjával fogja le
bonyolítani az átvételt.

Amit azonban folytatólag mondott, 
az már nem keltett túl nagy meg
nyugvást, sőt a jelenvolt városiak 
között egyenesen megütközést keltett. 
Vitéz Platthy ugyanis arra figyelmez
tette a kisgazdákat, hogy a jövőben 
nem kell a baromfiakkal és lojások- 
kal — ha mindjárt csak 3-4 pár 
van is belőle — kilométereket gya
logolni a városba, hanem beviszik a 
Hangyába, ahol azokat a mindenkori 
minimális áron bármikor átveszik. 
Sőt egyszerre megoldódik — úgy
mond — a sokat sérelmezett kofa
kérdés is. Felszólította a kisgazdákat, 
hogy a jövőben ne is álljanak szóba 
a faluba jövő kofákkal, hanem a 
baromfit és tojást minden esetben

jó  az egyk éz

adják ál a Hangya szövetkezeteknek.
Nem tudjuk, hogyan képzeli a 

külkereskedelmi hivatal igen tiszteli 
képviselője a városok ellátását, ha 
a kisgazdák a baromfit és tojást se 
be nem hozzák a városba, se el 
nem adják a városból vásárlási cél. 
bői odaérkező piaci árusoknak?

És hogyan képzeli, mihez kezdjen 
majd a piaci áiusilással foglalkozó 
nagyszámú kisegzísztencia, ha a fa. 
luban kapható minden baromfit és 
tojást a „Hangya" fog megvásárolni?

Nem mindig szerencsés az egykéz 
rendszer. Ez esetben egyenesen ka 
tasztrófális volna a város ellátására 
és a piaci árusokra. Ha nem ludnók 
hogy a gazdák nem mindénben kö
vetik a külkereskedelmi hivatal ta
nácsait, valósággal kétségbe volnánk 
esve.

így azonaan legfeljebb csak arra 
kérjük a Külkereskedelmi Hivatal 
képviselőit, hogy jövőben jobban 
gondolják meg, mit tanácsoljanak a 
kisgazdáknak.

* Tücsök a cime Altai Margit uj
ifjúsági regényének, mely egy Írországi 
regényei folytatásoi elbeszéléssel együtt 
jelenik meg Az £n Ujiágom-Tündét- 
váiár hasábjain. Díjtalan mutatvány- 
számot kívánatra bárkinek küld > 
kiadóhivatal, Budapest, VI, Andrászy 
ut 16. Előfizetési díj negyedévit 
ajándékkönyvvel együtt 2 peng#
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Hajszálpontos
minden e g y es  Aspirin-tabletta a d ag o lá s a .  U gyan i
lyen pontos  a hatékony a lka trészek  ö ssze té te l#  
é s  — a n y e rsanyagok  kémiai t isz tasága  m ellett — 
e ze n  alapul biztos ha tása  é s  á r ta lm a tlan ság a  is.

A  S P  I R  I N
T A B L E T T Á K

DE ÜGYELJÜNK MINDIG A IAYER KERESZTRE! DE ÜGYELJÜNK MINDIG A lAYtR-KIRtftXf#f1 8

Veszett eb
garázdálkodott Uihelyben 
es 2 községben

3 em bert a Paszteurbe szállítottak
Folyó bó 21-en délelőtt egy kutya 

rohant végig az Erzsébet királyné 
uccán, a görög katholikus templom 
mellett letért a Kazinczy uccára, majd 
berohant Kaczkó hentes üzletébe, a 
hol megharapott egy hentessegédet 
és egy ott tartózkodó leányt, A hen 
tesüzletből tovább rohant a kutya Ru- 
dabányácska irányában, rohanás köz
ben megharapott még 2 embert Ru- 
dabányácskán összemarakodott 8 ku
tyával, megharapott egy embert, mig 
végre sikerült agyonütni.

A kutyát Rudabányácskán Róth 
Lajos állategészségügyi tanácsos fel
boncolta és a kutya lejét, mert ve
szett gyanúsnak találta, (elküldte a 
budapesti állategészségügyi intézetbe. 
Egyben, miután a kutyán „Zemplén- 
vármegye 3096“ jelzésű bárcát találtak,

nyomozást indítottak a kutya hovatar
tozásának megállapítására.

Megállapították, hogy a kutya Vaj
dácskára va'ö, a hol 3 embert meg
harapott, majd valószinüleg Alsóbe- 
reckin keresztül Sátoraljaújhelybe, 
majd innen Rudabányácskára rohant.

Miután az állategészségügyi intézet 
kétségtelenül megállapította, hogy a 
kutya veszett volt, a Sátoraljaújhely 
ben megharapott 4, a Bányácskán 
megharapott 1 és a Vajdácskán meg
harapott 3 egyént a budapesti Pas- 
teuiintézetbe szállították, a megmart 8 
ebet kiirtották és Sátoraljaújhelyben, 
Rudabányácskán, Vajdácskán és Alsó* 
bereckiben eltendelték a 90 napos 
ebzárlatot. A sátoraljaújhelyi ebzárlat 
április 22*ig tart.

A törvényszék hírei
§ Zsarolási bilnügy a borjú miatt.

Tóth József bodrogkisfaludi lakost 
anyósa megajándékozta egy újszülött 
borjúval. Kikötötte azonban, hogy a 
borjut csak akkor viheti el a veje, 
ha megerősödik, Hat hét múlva azon
ban a másik vönent engedte elvinni, 
mert az ajándékozott borjut eladta és 
helyette ezt vette. Szóváltás keletke
zett, majd előkerült a vasvilla is. Tóth 
erőszakkal elvitte a borjut. Tettéért 
a törvényszék zsarolás vétsége miatt 
jogerősen két napi fogházra Ítélte.

§ Tilosba járt a csacsi — hét napi 
fogházat kapott a gazdája. Takács 
Sándor tarcali földműves szamara a 
tilosba tévedi és olt legelészett. Kin
cses Lajos és Cimbalmos Péler hegy
őrök az állatot be akarták kisérni a 
községházára, azonban Takács meg
akadályozta hivatalos ténykedésüket,

sőt vasvillával támadt a hegyőrökre és 
kényszeritette a hegyőröket az állat 
szabadon bocsátására. A törvényszék 
Köröskényi büntetőtanácsa hatósági 
közeg elleni erőszak vétségében mon
dotta ki bűnösnek és ezért hét napi 
fogházra ítélte. Az Ítélet Jogerős.

§ Felmentette a bíróság a rablás
sal vádolt cigányzenészt. Szabó And
rás sárospataki lakos nagyot mulatott, 
egy este, A dáridó után négy pengő 
40 fillérje maradt, amit a nyakában 
lógó tarsolyba tett. Kerekes Aladár 
és Orjas János cigányszenészek el
kísérték az öreget, akitől állítólag el
vették a péuzt. Szabó András sem
mire sem emlékezett. Ittas volt. A 
biróság Kerekes Aladárt bizonyíték 
hiányában felmentette, mig a távol 
lmaradt Oajas János ellen tovább fo- 
yik a bűnügy.

Elrendelték
az ebek veszettség elleni 
kötelező oltását

5, Mám

üreg M i h á s u n l i  
az  északi ffn grd l

Most, amikor mindenki a 
keddi ritka égi tüneményről,az 
északi fényről beszél, nem lesz 
érdektelen, ha vísszaemlékszem 
az 1872-es esztendőre, amikor 
szintén megjelent az égbolton 
az északi fény.

Az Ócasinó színháznak hasz
nált emeleti tánctermének kar
zatán mint gyerekember épp 
Romeo és Júlia nagy szerelmi 
jelenetét néztem, amikor vad 
tüzílárma zavarta meg az elő
adást. Amikor veszedelmes to
longás után az emeletről az ut
cára értünk, soha nem remélt 
csodás látomásban volt részünk, 
Az északi és nyugati égbolt 
biborveres fényben, — olyan
ban, mint a Horthy-téri rádió 
reklám fénye — tündöklött.

Mindenki az uccákon tolon
gott, a harangokat félreverték 
és csak éjféltájban eszméltek rá, 
hogy nincs tűzvész hanem egy 
csodás — ma már tudományo
san megmagyarázott.— égi lá- 
tományban van részük

Az emberek megbabonázva 
nézték az elbűvölően lenyü 
göző látványt és nagy hábo
rút, vagy veszedelmes sorscsa
pást jósoltak ennek nyomán.A 
véletlen a baljóslatoknak adott 
igazat. 1873-ban nagy kolera 
járvány pusztított az ország
ban és az első kolera halál
eset Ujhelyben volt. Egy fiatal 
postás kocsis volt az első áldo
zat, aki a Pótrakorcsma előtt 
lett rosszul és pár óra alatt 
ugyanott kíszenvedett. S.

| H o h o s k a  J á n e f  | Pótolha- 
tatlan csapát érte a református egy
házat és a magyar tudományos világot, 
Rohoska József nyugalmazott reformá
tus teológiai tanár, a sárospataki főis
kola volt rektora Budapesten 67 éves 
korában elhunyt. A kiváló professzor 
— akit hosszú éveken át munkatár
saink közt tisztelhettünk — elismerten 
nagy felkészültségű Judósa volt a re
formátus hittudománynak és tudorná 
nyos munkásságát nyugalombavcnulása 
után is folytatta. Az elhunytban Rab 
Gusztáv, az Est lapok munkatársa 
édesatyját gyászolja,

— Halálozások Dr. Nónay György 
debreceni kir. Ítélőtáblái bitó f. bó 
18-án Debrecenben hirtelen elhunyt. 
Dr. Nónay évekig volt az itteni tör
vényszék vizsgálóbírója és az itteni 
társadalom közkedvelt tagja. Halála 
általános részvétet keltett — Ozv. 
Wéhly Sámuelné sz. Reichatd Ida, 
néhai Wéhlyi Sámuel malomigazgató 
özvegye f. hó 27-én jótékony életé
nek 79-ik évében elhunyt. Temetése 
28-án délután volt nagy részvét mellett. 
Az elhunytat fia: Wéhly István miskolci 
gyógyszerész, Cornélia és Manci le 
*nyai, valamint nagyszáma rokonság 
gyászolják,

— A Sátoraljaújhelyi Iir. Nö- 
agylat javára január 30-án d. u. 5 
órakor a Vigadó étteremben teadél
utánt rendeznek az egyesület tagjai.

— A költségvetés ügyében Bu
dapesten járt e polgármester. Dr.
Orbán Kálmán polgármester, Balogh 
Antal főszámvevővel e hó 20-án és 
21 -én Budapesten volt és részt vettek 
a városi költségvetés belügyminisztéri
umi tárgyalásán. A költségvetés vég
leges eredménye azonban csak a pénz. 
ügyminisztérium hozzájárulása urán 
kerül nyilvánosságra.

Említettük már egyik előbbi szá
munkban, hogy rövidesen rendelet 
fog megjelenni az ebek veszettség 
elleni kötelező oltása ügyében.

A vármegye alispánja 792/938. 
számú rendeletével most elrendelte a 
kötelező oltást és annak előmunká
latait. Rövid időn belül megkezdik a 
haszonállatok összeírását és ezzel 
egyidejűleg összeírják a városban 
található összes ebeket is, mert leg
később március H g  kél példányban

nyilvántartást kell készíteni az ebekről
A  veszettség ellen minden 3 hó

napnál idősebb ebet be kell oltani. 
Az oltásokat a tavaszi haszonállat 
vizsgálatok után kell elvégezni, úgy 
azonban, hogy azokat legkésőbb 
április végéig befejezzék.

Sátoraljaújhelyben és a nagyobb 
községekben több oltási helyet kell 
kijelölni. Egy egy oltás dija 1 P. 40 
fillér, amelyet az eb tulajdonosa az 
oltást megelőzőin tartozik befizetni.

Jogában áll azonban bárkinek ku
tyáját lakásán beoltatni. Ez esetben 
azonban az 1 P. 40 filléren felül a 
szérum pőstai szállítási költségét, az 
állatorvos látogatási diját és esetleges 
fuvardiját is tartozik a kutya tulaj
donosa megfizetni.

— Misszió-bál a Vigadóban. A far
sang legsikerültebb táncmulatsága 
minden bizonnyal a Szoc. Misszió 
február 5-i táncestélye lesz. Meghívók 
százai futnak széjjel a városba és 
aki kapja, kötelességének tartja meg
jelenni. Olt lesz a város minden 
asszonya, leánya és a táncos fiatal
ság regimentje. A mintegy hatvan 
lagu rendező bizottság munkáját dr. 
Kabina Oéza bálelnOk irányítja.

— Farsangi kabaréestet rendez
február 2-án a tóm kath olvasókör 
ben a sátoraljaújhelyi gőr. kath. le
gényegylet.

— Az Ojság uj száma bejelenti, 
hogy gróf Páltfy Duan revideált, a 
Rajtűss még tarlja magát, bemutatja 
a londoni-tarnopoli tengelyt, megma 
gyarázza Dücsőné és a borotva rej 
telmea esetét. Nagy Imre népszerű 
viclapja 16 fillér.

— Kondorok a járdán. A ren
dőrség vidéki főkapitánysága (elhívta 
a városok rendőrkapitányait, hogy ahol 
nincs feltétlen szükség arra, hogy a 
rendőrök az úttesten teljesítsenek őr
szolgálatot, ott jövőben a járdán tel
jesítsék szolgálatukat. E rendelkezés 
folytán Sátoraljaújhelyben is a járdára 
kerültek a rendőrőrszemek, legnagyobb 
bánatára a csúszkáló gyermekeknek.

* 12 fillér nem nagy összag Eny- 
nyibe kerül egy Aspirin tabletta és sok. 
szór már ennyi is elég. hogy fejfájá
sától megszabaduljon, vagy meghűlés 
nél nagyobb bajnak elejét vegye. Do 
boz 20 tablettával csak 180 P. As
pirin esak a „Bayer“-kereszttel valódi.

— A sárospataki főiskola örök
sége. Az elmúlt héten Abaujszántóa 
elhunyt özv. Weiser Károlyné sz. 
Győry Klára nyug. póstamesternó, aki 
mintegy százezer pengőt kitevő vagyo
nának jelentős részét a sárospataki 
főiskolára hagyta azzal a rendeltetéssel, 
hogy annak kamataiból egy zempléni 
vagy abauji szegénysorsu tanulót se
gélyezzenek,

— Február 1-lg lehet felmondani 
e cseléd szerződéseket. A mezőgaz
dasági cselédeket tartó gazdák figyel
mét felhívjuk arra, hogy az újabb tör
vényes rendelkezések szerint az éves 
gazdasági cselédek szolgálati ideje 
április 1-én kezdődik és a munkaidő, 
ha a cseléd szerződési nem akarja 
meghosszabbítani, február 1-ig köteles 
e felmondást • cseléddel közölni. Ez 
a felmondási idő teimészetesen a cse
lédekre ii kötelező.

* Herezeg Ferenc képes szépiro
dalmi hetilapjának, az Uj Időknek 4. 
száma érdekeinél érdekesebb, művészi 
írások egész tarát tartalmazza.
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H ö l g y e k !  Vid*k,e miauk I

1938. farsang
báli újdonságai legolcsóbban
K L E I N  K Á L M Á N  d i v a t h á z á b a n

Takarékossági tagok 
beszerzési helye!

Férfi és női szövetek nagy raktára 
i g e n  o l c s ó  á r a k o n

K l e i n  K á l m á n
divatházában

S á t o r a i  j a u j h e l y
TAKARÉKOSSÁGI BEVÁSÁRLÓHELY 

Vidékre minták I T  e I e ( o n : 55.

elsőrangú magyar és külföldi 
filmeket mutat be a mozi

Ma, holnap ét holnpulán a Nóti 
Károly feldolgozásában megfilme- 
•itett Ciathó vígjáték „Az én lá
nyom nem olyan" van míitoron. 
Az elejétől végéig rendkivül szel
lemet és kedélyes vigjálék fősze
replői Tolney Klári, Túrái Ida, 
Gombatzögi Ella, Vízvári Mariska, 
Ráday, Rajnai, Kabos, Rózsahegyi 
és Gőzön.

Kedden és szerdán az amerikai 
filmakadémia e liö dijat nyert ,Mr. 
Deeds" ciraíí filmje kerül bemuta

tásra. Régen nem láttunk ilyen hal
latlanul vidám és művészi filmet. 
A film szatirikus, de páratlanul ér
dekes. Gary Cooper —  Mr, Deeds 
—  még sohasem volt ilyen remek, 
Partnerei Jean Arthur és George 
Brancroft.

Csütörtökön egy nagyon kedves 
német nyelvű filmvigjálék van mű
soron. Cime „Veronika", Fősze
replők : Gretl Theimer, Theo Lin- 
gen, H am  Moser.

Báli és esfiüvöi
Vajdánál
Széchenyi tér 3. szám 1

üé s z ü l n e ü

3Károm üis gyermefi 
Borzalmas tűzhalála

Szörnyű gyetmekszerencsélleuség 
történt kedden az esti órákban Sá-

A  községi vásártér közelében 
lakik egy szobás házacskájában 
Bulkai István napszámos feleségé 
vei és 4 és fél éves Ilona, 2 éves 
István és féléves Mária nevű aptó 
gyermekeivel. A  férfi rendszerint 
egész nap távol van a családjától, 
ilyenko- az asszony vigyáz a gyer
mekekre és a lakásra, A szeren
csétlen napon az asszony korán 
délután elment otthonról, hogy édes
anyjától tejet kérjen a gyermekek
nek. Természetesen a lakást kulcs
csal a gyermekekre zárta.

Ot óra után, amidőn visszajött

Sárospatakon
és a lakást kinyitotta, hatalmai füst- 
tömeg tódult ki az ajtón. Kétség- 
beesetten sietett be a lakásba gyer
mekeihez, akik azonban élettelenül 
feküdlek- A  szerencsétlen anya ki
áltozására a szomszédok orvost hív
lak, aki azonban csak a beállott 
halált konstatálhatta. A hivatalos 
vizsgálat megállapítása szerint a bor
zalmas szerencsétlenséget az okozta, 
hogy a tűzhely közelében levő gyer
mekkocsi egy kipattanó szikrától 
meggyulladt és a keletkezett füst 
megfojtotta a gyermekeket.

A három szerencsétlen kis gyer
meket tegnap temették el általános 
részvét mellett.

beszakadt a konyha 
és az éléskamra

Ember életben nem  esett kár

Csendélet
az erdőbényei országúton

Silber Sámuel mádi lakos gya
logosan igyekezett az etdöbényei 
vasútállomásra. Gondolataiba me 
tülve haladt célja felé, amidőn 
egy fuvaros szekerével eihajtott 
mellette. A szekér hirtelen megál
lót! és leugrott róla két férfi. Or 
szag Béla és Juhász Sándor erdö- 
bényeí fuvarosok.

A fuvarosok lassan haladtak, 
nyilván azért, hogy megváljék, amíg 
Silber utoléri őket. Amidőn már 
egymás mellett haladtak Oiszág 
Béla neki ugrott Silbeinek, ülni, 
rázni kezdte és pénzt követelt tőle. 
Silber ijedtében és hogy támadó
jától megszabaduljon 20  fillért adott 
át Országoak, aki azonban nein 
elégedett meg a csekély összeggel. 
Késit ántolt elő ét azzal kényszerí
tette Silbett, hogy nagyobb össze
get adjon át neki. Silbet még egy 
pengői adott ál, mire Ország ab
bahagyta a támadást ét elment ba
lálja után.

Silber elpanaszolta a történtekéi 
egy kerékpáros csendőrjárörnek, a- 
kik utói is érték Országot. Tagadta, 
hogy megtámadta volna Silbert ét 
hogy pénzt követelt tőle. Csupán 
viccből megbuzgálta a szakállár. A 
csendőtség rablás gyanúja miatt Or 
szágot őrizetbe vette és bekísérte 
b z  ügyészség fogházába. A  vizsgáló
bíró szabadlábra helyezte, de az 
eljárás megindult ellene.

Könnyen végzetessé vá'ható sze
rencsétlenség történt kedden éjsza
ka Moskovszky Ernő helybeli bor 
bély és fodiászmester Kizinczy ucca 
42 szám alatti lakásán.

Tizenegy óra körül hatalmas re
csegés-ropogás ébresztette fel az 
alvókat, akik hirtelen nem tudták, 
megállapítani, hogy a kísérteties zaj 
honnan jön. Amidö pillanatokkal 
később kimentek körülnézni a kony
hába, izornyű látvány fogadta Mos- 
kovszkyékut A  konyhát az élés
kamrától elválasztó falon, mintegy 
öt méter bosszúságban hatalmas re
pedés tátong, a konyha betonos 
padlózata pedig 8-10 négyzetmé
ternyi térüleien néhány arasrnyira 
lesülyedl. Még fel sem eszmélhet
tek a meglepetésükből, amikor egy 
szempillantás alatt a válaszfal, a 
betonpadló, a hatalmas konyhaszek
rény ér egyébb konyhai és élés
kamrai felszerelés a körülbelül négy 
méter mély pincébe zuhant le. 
Moskovszkyéknak csak az utolsó 
pillanatban sikerült a szörnyű sze
rencsétlenség színhelyéről kimene
külni.

A szerencsétlenséget —  ame
lyért minden kár kizárólag a házigaz

dát, dr Székely Budapesti ötvöst 
terheli —  a hivatalos vizsgálat meg
állapítása szerint a tartó vasgerenda 
meglazulása okozta.

637/1937. vght. szám.

Árverési hirdetmény-kivonat.
A sátoraljaújhelyi kir. járásbíróság, 

46*3/1937 szánt u végzése folytán 
Izsák József javára 380 P. töke és 
jár. erejéig lefoglalt és összesen 1433 
P. 06 f.-re becsült ingóságokat és
pedig üzleti berendezést, különféle 
fűszer és rövidárukat végrehajtást 
szenvedőnek Sátoraljaújhelyen Deák 
ucca 24 szám alatt levő üzletében 
1938. évi február hó 8 napján dél
előtt 11 órakor megtartandó bírói 
árverésen eladom.

Sátoraljaújhely, 1938. évi január 
hó 15 napján.

Fényes Árpád
kir. járásbirósági vegrehajló.

A kiadáiért tálalói: 
V A J D A  J Ó Z S E F

Laptulajdonoi :
LondesmonnM. á l Társa

Kíiziilt: a Vajda-könyvnyomdában 
Sátaraljaujhaly.
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