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B á t  o
a jelszava a nyilaskeresztes 
pártnak. Bátorságra buzdítják 
egymást, ahogy illik  is azoknál, 
akik nehezen szedik be a v i
lágmegváltó eszmék mindenek- 
felettvalóságát. De ugylátszik 
hiába való a buzdítás. A  kö
szöntés eddig csak jelszó ma
radt, üres, tartalmatlan jelszó.

Most azonban mintha megjött 
volna a bátorságuk, ha nem is 
százszázalékosan, Eddigugyanis 
respektáltálták ennek a város
nak határszéli voltát. Politikai 
nadragulyáikkal elkerültek min
ket. Valószínűleg arra gondol
tak, elég, ha idebent az ország
ban ismerik őket, de semmi 
szükség arra, hogy esetleg a 
külföld tudomást szerezen, m i
lyen vadhajtásokat is termel 
magából a magyar föld.

Szombatról-vasárnapra virra
dó éjjel tört ki ez a részbeni 
bátorság abban, hogy itt a ha
társzélen, sőt egészen közel a 
határhoz szórják el szellemi mé
telyeiket. Az éj sötétjének leple 
alatt teleszórták a Drugeth-uc- 
cát apró kis cédulákkal, ame
lyek — természetesen — mind 
a z s i d ó k  elleni gyűlöletre 
uszítanak.

Hangsúlyozni kívánjuk, hogy 
éjjel, sötétben kerültek az uc- 
cára ezek a hírből már jól is
mert, undorítóan, szellemtelen 
apró cédulák. Arra 'már nem 
volt bátorságuk, hogy fényes

r s á g
nappal, mondjuk délben a kor
zón adják kézbe uszító röplap
jaikat azoknak, akiket „felvilá
gosítani", „meggyőzni" akarnak, 
mondiuk, úgy, ahogy a hivatá
sos rikkancsok terjesztik a rá
juk bízott szellemi termékeket.

Eddig már nem terjedt a bá
torságuk. Úgy látszik féltek, hogy 
amikor ők csak nyomtatásban 
mertek „figyelmeztetni" p’.dul

Zemplénvármegye törvényhatósági 
kisgyülése szerdán délelőtt folyt le 
Bornemisza Miklós alispán elnöklete 
alatt a közigazgatási bizottsági Ülés
hez hasonló érdeklődés mellett. A kis- 
gyülés tagjai, — mintha megérezték 
volna, hogy csupa érdektelen, szürke 
ügy kerül tárgyalásra, — valósággal 
tüntettek távolmaradásukkal.

Ujhelyi ügu«k
kerültek először tárgyalásra. A gép
erejű viteldijszabályzat módosítása, a 
városi tisztviselők, alkalmazottak és 
nyugdíjasok, valamint a közüzemek 
alkalmazottainak fizetésrendezése,özv. 
Szmarzsik Jánosné kegydija ügyében 
hozott képviselőtestületi határozato
kat jóváhagyták. Ugyancsak jóváhagy
ták az ásványvíz és szikvizadóról 
alkotott szabályrendelet módosítását 
elhatározó közgyűlési határozatot is.

Dámóc község elhatározta, hogy

ilyenformán: „Szégyeld magad, 
már megint zsidónál vásároltál", 
figyelmeztetett majd élőszóval 
találja válaszolni: szégyeld ma
gad, hogy ennyire sülyediél.

Pedig a „bátorság" köszön
tésként, jelszóként csak akkor 
érhet valamit, ha az osztogatás
ban is megnyilvánul.Legyen sze 
rencsénk sötétben bujkálóilfjak, 
mondjuk délben a korzón, ahol 
röplap osztás közben nyíltan 
szemébe is nézhetünk a röplap 
osztójának. Bátorság!

3000 pengő költséggel tüzollófecs- 
kendöt vásárol, A határozatot jóvá
hagyták.

dicsei közvilágítás 
és páeitii dögtér

Riese község elhatározta, hogy 
megcsinálja a község közvilágítását 
és erre a célra 25 petróleumlámpát 
szerez be. A tiatározatot jóváhagyták. 
Nem hagyták azonban jóvá Pácin 
község határozatát, melyben a dög
tér céljaira szükséges terület megvá
sárlását mondják ki. A kisgyütés 
ugyanis úgy találta, hogy Pácin köz
gyűlési határozatát minden előirt 
alakiság megtartása nélkül hozta.

J l  vármegye tűzifa 
szükséglete és a
külfüldi fa.

A vármegye 1938. évi tüzifaszük- 
ség leiére beérkezeti ajánlatokat a vár
megye alispánja tulmag soknak tar

totta. Ezért felterjesztéssel fordult a 
belügyminiszterhez, hogy engedé
lyezze külföldi tűzifa beszerzését, A 
belügyminiszter az engedélyt meg
adta, azonban a külföldi fára kiirt 
versenytárgyalás eredménytelen ma
radt. Újból hazai fára írlak ki tehát 
versenytárgyalást és miután ez alka
lommal a gr. Károlyi uradalom előző 
ajánlatánál előnyösebbet nyujlott.be, 
a kisgyütés elfogadta azt.

J \  szeruncsi husmázsáló,
és az tnségjáruték.

Szerencs község elhatározta, hogy 
havi 90 pengő járandósággal hus- 
inázsálói állást szervez. A husmá
zsáló kötelessége a vágóhídi mázsá- 
lásokon felül a husforgalmi adó be
szedése és kezelése is. A kisgyütés 
a határozatot azzal a feltétellel hagyta 
jóvá, hogy csak óvadékos alkalmazott 
vehető fel és az is csak abban az 
esetben, ha a fizetés felét a kincstár 
vállalja.

Szerencs községnek azt a határo
zatát, hogy csak 10 százalékos inség- 
járulékot vet ki, nem hagyták jóvá, 
miután a kormányrendeletben előirt 
százaléktól eltérően nem vethető ki 
insénjárulék.

fRudabángácakai ügyek
már simábban mentek. Jóváhagyták 
a község határozatát, hogy a családi 
ápolási lelep fürdőháza részére 140 
négyszögöl lerülclet bocsát át,Ugyan
csak jóváhagyták azl a határozatot, 
amellyel lelkel adományoztak a 
„Hangya" szövetkezet helyiségeinek 
bővítésére azzal a feltétellel, hogy 
még ez évben tartoznak építkezni és 
hogy a szövetkezel nagytermét minden 
esetben díjtalanul tartoznak átengedni 
kulturális és levente célokra. Végül 
jóváhagyták a gör. kalh. egyház segé
lyezése tárgyában hozott határozatot.

Vége.
Több apróbb ügy letárgyalása után 

az államépitészeti hivatal vezetőjének 
javaslatára az 1937. évi közúti mun
kálatokra 23512 pengő 81 filiér pót
hitelt szavaztak meg és felterjesztés
sel fordultak a kereskedelmi minisz
terhez, hogy engedélyezze ennek a 
póthitelnek a 250.000 pengős tarta
léktőke terhére való kifizetését.

A vármegye
Kisgyülése

Újhelyi ügyek — Ricsei k özvilág ítás é s  pácini dőgtér — 
A várm egye tűzifa szü k ség lete  és a külföldi fa

BLUMENFELD JENOFIAI
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 bevásrló helye!



2. oldal. Újhelyi Hírlap— Felsflmagyarorazágl Hírlap 8. szám

_ ért
a sárospataki törkölyfőző elleni

Dr. A szta los Kálmán m agánnyilatkozata

A vármegye közigazgatási bi- 
zottságának szerdai ülésén várt 
pénzügyigazgatói nyilatkozat el
maradt. Valószínűleg azért nem 
nyilatkozott a sárospataki tör
kölyfőző szövetkezet ügyéről 
Monó Ferenc pénzügyigazgató 
mert a januári ülésen interpel
láló dr. br. Waldbott Frigyes 
nem vett részt az ütésen.

Azonban — ha hivatalosan 
nem is — egy magánbeszél
getésből sikerült megtudnuk a 
vizsgálat eredményét. Dr, Asz
talos Kálmán, a Törkölyfőző 
Szövetkezet elnöke az alispán 
titkári szobájában hozzá inté
zett kérdésére kijelentette, hogy

a törkölyfőző szövet
kezet elleni pénzügy
m iniszteri Vizsgálat 
befejezést nyert. Ki
sebb szabályta lansá
gokat állapítottak  

meg és pénzbírságot 
szabtak ki.

Hogy milyen összegű a pénz
bírság, arra vonatkozólag nem 
akart nyilatkozni dr. Asztalos. 
Sőt, amikor megtudta, hogy 
újságírók is hallgatták kijelen
téseit, azt mondotta, hogy csak 
mint privát ember nyilatkozott,

nem mint a törkölyfözö szövet- 
kezet elnöke és kisietett az alis- 
páni kisterembe.

Azt hisszük, egyáltalán nem 
fontos, milyen minőségében nyi
latkozott dr. Asztalos Kálmán. 
A törkölyfözö szövetkezet el
nökének nyilatkozata hitelesnek 
fogadható el akkor is, ha ma
gántársaságban magánbeszélge
tés közben történik. Tényként 
kell tehát elfogadnunk azt, hogy 
a Törkölyfözöt csak kisebb sza
bálytalanságokban találták vét
kesnek és ennek megfelelően 
szabták ki a pénzbírságot is.

De akkor miért késik még 
mindig a hivatalos nyilatkozat? 
Mert most már a Törkölyfözö 
szövetkezet érdekében kell nyil 
tan feltárni az ügy részleteit, 
hogy végre elhallgassanak azok 
a széltében-hosszában terjesztett 
„részletek", amelyek semmíeset- 
re sem használhatnak a vál
lalatnak.

De nyilvánosságra kell hozni 
a részleteket azért is, hogy 
megnyugtassák azt a gazdatár
sadalmat, amely annak idején 
nehezen egybegyüjtött filléreit 
áldozta részjegyek alakjában a 
törkölyfözö szövetkezet életre 
keltésére.

-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 t i e l y
TAKARÉKOSSÁGI BEVÁSÁRLÓHELY 

Vidékre minták! T  e I e í o n : 55.

Kevés érdeklődés mellett 
vita nélkül folyt le 

a közigazgatási bizottság ülése

Hl KIK
| ür. Perenyi József |

Gyászol a magyar tudományos 
világ és gyászolnak Sátoraljaújhely 
öreg diákjai. Dr. P e r é n y i József 
kegyesrendi tanár örökre eltávozott, 
hogy pótolhatatlan űrt hagyjon maga 
után' mindenhol, ahol a magyar 
tudományt szolgálják és ahol hosszú 
évtizedeken át a tudomány magve- 
tőjeként működött. Sátoraljaújhely
ben még sokan élnek, akiket ő ve
zetett be a magyar és német tudo
mányba, akiket ő nevelt baráti, test
véri szeretetre, Istennek tetsző életre. 
Igazi tanitómester volt, a piarista 
tanároknak abból a nemes fajtájábó1, 
akik nemcsaktanitottak.de neveltek 
és atyai szívvel szerettek is. Volt 
tanítványai, akik nem vehettek részt 
végtisztességén, ezúton nyújtják át 
soha el nem múló emlékének e 
néhány szóvirágot megtörtén, Isten 
megmásíthatatlan akaratában aláza
tosan megnyugodva.

— Közigazgatási szakvizsga. Dr. 
Liszy Eduard vármegyei közig, gya
kornok, tb. szolgahiró a közigazgatási 
szakvizsgát kitüntetéssel tette le.

— Halálozás. Zboray Béla ny. 
főmérnök f. hó 16-án 56 éves korában 
hosszas szenvedés után elhunyt. Ha 
lála városszerte mély részvétet keltett, 
mert az elhunyt egyike volt azoknak 
a keveseknek, akiket mindenki becsül, 
szeret. Feleségén és leányán kívül 
nagyszámú rokonság gyászolja, köztük 
testvérbátyja, Zboray Károly ny mi
niszteri tanácsos. A holttestet csütör
tökön délelőtt egyházi beszenteles 
után Sárospatakra szállították, ahol 
ugyanaznap délután helyezték örök 
nyugalomra, szülei mellé.

— Kiküldetések. A legközelebbi 
közigazgatási továbbképző tanfolyamra 
a vármegye dr. Cornides Albert tb. 
szolgabirót, a város dr. vitéz Bisztray 
László főügyészt küldte ki.

— Megnyílt a gimnázium szent 
évi előadássorozata. A kettős szent- 
évvel kapcsolatban a gimnázium val
lástudományi előadássorozatot rendez. 
Az első ilyen előadás hétfőn d. u. 6 
órakor a gimn. tornacsarnokaban szép 
számú és előkelő közönség jelenlétében 
folyt le. Megnyitóban Németh Jenő 
gimn. igazgató és házfőnök az elő
adássorozat célját vázolta, rámutatván 
a területi és az erkölcsi revízió lénye
ges összefüggésére. Az első előadást 
dr. Lukáts József piarista tanár, volt 
igazgató tartotta „Az egyház és mű
vészet" címen. Lendületes, magával 
ragadó előadásban fejtegette, hogy az 
egyház kezdettől fogva mint igyeke 
zett az esztétikai szépet is felhasz
nálni Isten dicsőítésére, A katakom
bák kezdetleges képei, valamint a 
középkor fenséges dómjai egyaránt 
arról beszélnek. A tudós előadó jövő 
hétfőn folytatja nagy érdeklődést ki
váltó beszédtémáját

— Rabbi avatás.  Dr. Lőwy 
Adolfot f hó 21-én. hétfőn délelőtt 
fél I I órakor avatják rabbivá a buda
pesti Ferencz József orsz. rabbiképző 
intézet templomában.

- •  Műsoros est a Katolikus kör
ben. A városi fiú felsőkereskedelmi 
és női szaktanfolyam növendékei szer
dán délután 6 órai kezdettel a katolikus 
Olvasókor nagytermében a Segítő Egy
let javára műsoros előadást rendeznek. 
A jótekonycélu előadás iránt igen nagy 
sz érdeklődés.*

Érdeklődéssel tekintettek a szerdai 
közigazgatási bizottsági ülés elé. Azt 
hitték, a pénzügyigazgató jelentése 
kapcsán szóba kerül a sárospataki 
törkölyfőző szövetkezet ellen folyt 
pénzügyminiszteri vizsgálat ügye is. 
Azonban mindjárt az ülés megkezdé
sekor látni lehetett, hogy csupán sab
lonos, szürke tárgyalásra van kilátás, 
amelyen a referensek javaslatai után 
minden esetben csak az elnök szava 
hallatszik: „miután senki szólni nem 
kíván, a javaslatot elfogadottnak je
lentem ki." A bizottság választott 
tagjai közül ugyanis mindössze hár
man jelentek meg.

Az ülés elején az elnöklő alispán 
néhány megható szóval emlékezett 
meg K i s s  Ernő ref. esperej halálá
ról. Indítványára a bizottság az el 
hunyt emlékét jegyzőkönyvben örökíti

meg és a gyászoló családhoz részvét
iratot intéz.

Az alispán jelentése
sem tartalmazott valami különösen 
érdekeset. Bejelentette az Erzsébet 
közkórház kibővítését és — amit már 
annak idején közöltünk — hogy a 
belügyminiszternél kérni fog a köz
egészségügyi alapból 100000 pengő 
ál amsegélyt a fertőző osztály meg
építésére.

A vármegye közigazgatásáról elis
meréssel emlékezett meg. Sátoralja
újhely városon kívül sehol semmi 
hátrálék nincs. Sátoraljaújhely polgár- 
mestere által kimutatott hátralékok is 
igazoltak, mert valamennyi közgyűlési 
ügydarab, amelyeket csak közgyűlésen 
lehet elintézni.

A többi szakreferensek
közül Pauliczky másodfőjegyző arról 
tett jelentést, hogy 1937. második 
félévében a közigazgatásban nem fór. 
dúltak elő olyan jelenségek, amelyre 
a kormány figyelme felhívandó volna.

Biringer tb. átv. ülnök jelentette 
hogy a miskolci kultúrmérnöki hivatal 
létszámát 2 mérnökkel és egy keze
lővel emelték.

A szőlészeti és borászati felügyelő 
szerint a fedett szőlőkben 10 száza
lékon aluli, a fedetlen szőlőkben 10 
— 15 százalék fagykár állapítható meg. 
Borban nincs kereslet.

Az árvaszéki elnök jelentése sze- 
íint az elhagyottá nem nyilvánított 
gyermekek segélyalapjából 68 családot 
734 pengő segélyben részesítettek.

A tiszti főorvos és a
törvényhatósági főállatorvos

a közegészségügyi, illetve állategész
ségügyi állapotokról tettek jelentést. 
A tisztífőorvos jelentette, hogy vár- 
megyeszerte sok a szövődmény nélküli 
influenza eset. Pácinban felfüggesztet
tek egy szülésznőt, mert későn mén- 
egy szüléshez és a szülő nő gyermekt 
ágyi lázban meghalt.

A főállatorvos szerint az állategész
ségügy a vármegyében kedvező. Az 
előző évi védőoltások eredménnyel 
jártak. Elrendelték az ebek veszettség 
elleni kötelező oltását. A külföldi száj 
és körömfájás miatt a földmivelésügyi 
miniszter megfigyelő körzeteket állí
tott fel a határ mentén 15 km-es 
sávban. Ebbe a megfigyelő sávba be
le esnek a bodrogközi és sátoraljaúj
helyi járások, valamint a sárospataki 
járás 13 községe.

Az állam i referensek
közül a gazdasági felügyelőnek nem 
volt különösebb jelenteni valója. Az 
ügyészség elnökének jelentése szerint 
a fogházban mindössze 58.an vannak 
elzárva, ebből is 11 előzetes letartóz
tatásban levő és vizsgálati fogoly.

A pénzügyigazgató azt jelentette, 
hogy az 1938. évi adóbevétel 53220 
pengővel kevesebb az előző évinél- 
Javaslatára néhány ingatlanvagyonra 
rendeltek el végrehajtást és Sárospa
tak adóhátralékából 1869 P 21 fillért, 
mint behajthatatlant töröltek.

4.260.000 pengő utak  épí
tésére és rendbehozatalára
Az államépitészeti hivatal főnöke 

örömet keltő jelentéssel fejezte be a 
referádókat. Bejelentette, hogy a kor
mány negyedszázados utiprogrammjá- 
bán a zemplénvármegyei utak építé
sére és rendbehozatalára 4.260.000 pen  ̂
gő van előirányozva. A miskolc—sátor
aljaújhelyi ut lehengereiéséhez a ka- 
vicsszállitások már folyamatban vannak. 
A bodrogkeresztur—nyírbátori ut ki
építésére a helyszíni .tárgyalások még 
ez évben befejeződnek, a mád-encsj 
főközlekedési ut a törvényhatóság ke 
zelésébe kerül.

—  Az Ojság uj száma bejelenti, 
hogy Lédermann lemondott a man
dátumról és győzött Izrael, bemutatja 
Bethlen beszédének a hatását. Na
gyon jók még a mulatságos állandó 
rovatok is. Nagy Imre népszerű vicc- 
lapjában Ára 16 fillér.

—  Aranyon, ezüstön ott a finom
ság jele, az Aspirin-teblettón pedig a 
„Bayer"-kereszt. Ez szavatol a való
diságért és azért, hogy meghűlés, 
rheuma, fej- és fogfájás esetén enyhít 
fájdalmán. Óvakodjék a pótszerektől, 
amig 24 fillérért 2 drb. Valódi As- 
pirint vehet.
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Eucharisztikus napok
a róm. kath. Egyházban

A sátoraljaújhelyi róm. kath egy
házközség,az eucharisztikus napok 
sorrendjét a kővetkezőkben állapította 
meg:

J t b r u á r  26-én s s ts  'U 9  á rak o r :
a Szoc. Miss. Társ. eucharisztikus 
díszelőadása a Városi Mozgószinház- 
dán. — Színre kerül Calderon de la 
Barca-. „A szentmise titka" c. ünnepi 
misztériéma.

J s b r u á r  26-án <L u. 6 .  ó rak o r:

díszközgyűlés a „Carolineum" Leány
nevelőintézet tornatermében. A dísz
közgyűlésen bevezetőt mond Payer 
Ferenc ap. protonok, apálplébános. 
A díszközgyűlés szóonokai: Slumpf 
György szentszéki biró, plébános, 
Schuster János m. kir. postaigazgató, 
Densz Oéza hitoktató. Közreműködik 
a „Szent Imre Ének és Önképzőkör". 
— A díszközgyűlés dr. báró Vécsey 
J. Aurél | pápai praelátus, c. kano
nok, c. apát zárszavaival ér véget.

J s b r u á r  2 7 -én  raggel 8  érakor:
szentséges nagymise, utána egész 
napos szentségimádás. 10 órakor 
nagymise. A  nagymise előtt Szepesi 
Bódog kegyesr. tanár prédikál Este 
6 órakor szentbeszéd, mondja drCsaba 
Jenő kegyesr. tanár, utána szentsé
ges litánia.

J s b r u á r  2 8 -án  r«gg«l 8  órakor:
szeniséges nagymise, utána egész nap 
szentségimádás. 9 órakor diákmise. 
Este 6 órakor szentbeszéd, mondja 
Előd István kegyesr. tanár, utána 
szentséges litánia.

JK árc tus 1 - én raggal 8  ó ra k o r:
szentséges nagymise, utána egész 
nap szentségimádás. 9 órakor diák
mise. Este 6 órakor szentbeszád, 
mondja dr. Lukács József kegyesr. 
tanár, utána szentséges litánia.

Az egyházközség ezúton is közli 
híveivel, hogy az eucharisztikus 
napokra valamennyiüket szeretettel 
várja.

JCagysikerü hangverseny
a Stefánia szövetség javára

A Stefánia Szövetség sátor
aljaújhelyi fiókja javára művészi 
értékű hangversenyt rendeztek 
16-án délután a vármegyeháza 
nagytermében vármegyénk leg
kiválóbb zenészei. Művészi kész
ségűket fokozta, hogy hangsze
reiket a jótékonyság szolgála
tában szólaltatták meg és így 
azok, akik végigélvezték a nagy
sikerű hangversenyt egy feled
hetetlenül értékes est emlékei
vel gazdagodtak.

A hangversenyt dr, P á z m á n y t  
János igazgató-főorvos vezette 
be, hangulatos, szellemes be-

olérh iti > Hírős 
n o  g y e n y  e d i

Kovács krém.
rondszoros haszná la táva l.

J l z  a tadm ány bám ulatos iS ltűn tet min
den szép ség h ib á t, az  acobifr s im a ,b á r
sonyosan  üde lösz. Jo g g o n  agg p róbát

Jiauttj.n » vcdj«agre I

köszöntőben. Majd városunk 
legnagyobb zenei reménysége: 
G ö n d ö r  Marta lépett a pódi
umra, hogy A szta losa ié  Lévay 
Adél művészi kísérete mellett 
három hegedüszámmal gyö
nyörködtesse hallgatóit. Hatal
mas sikere volt ifj. gr. M a ila th  
Józsefné három énekszámának 
is, melyeket gr. M a ila th  Pál 
stílusos zongorakisérete mellett 
énekelt.

A műsor második részét is
mét dr. P á z m á n y  János vezette 
be, majd Schumann zongora
ötösével szereztek felejthetetlen 
zenei emléket hálás közönsé
güknek A s z ta lo s n é ,  Lévay Adél, 
S z a b ó  E rn ő ,G ö n d ö r  Márta, K olos 
Richárd és dr. H o lló  Imre. Ifj, 
gr. M a ila th  Józsefné, gr. M a i-  
lá lh  Pál zongora kísérete mel
lett előbb öt, majd a közönség 
szűnni nem akaró, követelő táp 
saira ismét két dallal méltókép 
fejezte be a hangversenyt, mely 
nagyobb sikerű, nagyobb ze
nei élvezetet nyújtó akkor sem 
lehetett volna,ha azon csupa elis
mert, hivatásos művész szerepel.

□  T íz kilő mákot lopott egy falusi
asszony. Konc Erzsébet bodroghalomi 
földműves asszony kedden délelőtt a 
piaci vásár után Hódosy István Tüz- 
oltótéri üzletébe ment bevásárolni. 
Amint asszony távozott Hódosy ész
revette, hogy a 13 pengő értékű 10 
kilós mákos zsákot is magával vitte. 
Utána ment és mikerült is az asszonyt 
a Somogyi Ilona uccán egy kapu 
alatt elfogni. Tettét természetesen nem 
tagadta.

□  Kézi ekerUlt a Pannónia étterem 
evőeszköz tolvaja. A Panonia étterem 
föpincére hetekkel ezelőtt észrevette, 
hogy az üzlet tulajdonát képező és 
gondjaira bízott ezüst és alpaca evő
eszközökből naponta eltűnik néhány 
darab. A házi vizsgálat nem vezetett 
eredményre, a tolvajt nem sikerült 
elcsípni. A főpincér gyanúja az idő
közben szolgálatból kilépett bejáró
nőre, Takács Istvánnéra terelődötl. A

feltevés helyes volt, mert kedden este 
a bejárónő lakásán megejtett házku
tatás során sikerült az ellopott evő
eszközöket annak ágyában és bőrönd
jében megtalálni. Takácsné előídla, 
hogy naponta lopkodta az evőeszkö
zöket. A kár összege mintegy 60 
pengő.

□  Póruljárt három széntolvaj. Zs;ga 
Piros, Várinál László és Brunyácky 
Ilona hetek óta nyitogattá.k a Molnár 
István uccai rituális fürdő szenes
kamráján Drót hajlűből készítetlek 
álkulcsot és úgy Jutottak be a kam
rába, ahonnan néhány hél alatt je
lentős mennyiségű szenet loptak el. 
Szerdán éjszaka a rendórőrszem ész
revette a három gyanús zsákol szál
lító egyént. Igazolásra szólította őket 
és a bekisérés alkalmával beismerték, 
hogy hetek óla dézsmálják a szenei. 
A rendőrség mindhármukat őrizetbe 
vette.

Nagy hatóképesség
oc

jellemzi az Aspir in-tablettokat.  Ellentétben so k  u tán- ;  
zattal, a leg k iseb b  v e red é n y re  is tági tóan hatnak é s  < 
ezzel  e lősegítik  a vérker ingést.  Ez k ü lönösen  tón - 9 
tos  náthalaz  e s  m e g h ű lé s e s  b e te g sé g e k  e se te ib e n .  |
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Mégis vámmentesek a köztisztviselők
Az állami él törvényhatósági 

tisztviselők vámmentessége ügyé
ben a kereskedelmi miniszter újab
ban rendeletet adott ki, hogy a 
kövezet, vagy hidvám minden eset
ben beszedendő, ha a vámmentes 
tisztviselőn kívül olyan valaki is ül 
a járműben, akit vámmentesség nem 
illet meg. Ez esetben —  a ren
delet szerint —  a vám a vám
mentességet nem élvező egyéntől 
szedendő be.

A  közigazgatási bíróság viszont 
kimondotta, hogy az állami, vagy

törvényhatósági tisztviselőt czállitő 
jármű kövezelvámmentesen keze
lendő abban az esetben is, , ha a 
járműben olyan személy ül, akit 
nem illet vámmentesség. A  köz
igazgatási bíróság megállapította, 
hogy a kövezetvám a járművet és 
nem a benne ülő személyt terheli. 
A  jármű tehát vámmentessé válik, 
mihelyt egy vámmentességet élvező 
személy foglal benne helyet és 
a vámmentességen nem változtat, 
ha a járműben olyan valaki is van, 
akit vámmentesség nem illet.

Hölgyek Vidékre minták I

báli újdonságai legolcsóbban
KL E I N K Á L MÁ N  DIVATHÁZÁBAN

K A P H A T Ó K !Takarékossági tagok 
beszerzési hely*!

— Műsoros táncestét rendez f. 
hó 20-án este 7 órai kezdettel a katho- 
iikus olvasókörben a sátoraljaújhelyi 
róm. kath Legényegylet.

—  Az ügyvédi zártszám ügyében 
a sátoraljaújhelyi ügyvédi kar f, hó 
20-án délelőtt tartandó értekezletén 
fog dönteni.

— Öngyilkos leány. Cziráky Er
zsébet sárospatakujtelepi 14 éves 
leány marólúgot ivott. Beszállitották a 
sátoraljaújhelyi Erzsébet közkórházba. 
Állapota életveszélyes.

—  Ajánljuk a hölgyeknek, hogy 
arcbőrük ápolására használják a lég* 
jobban bevált világhírű nagyenyedi 
Kovács-krémet. A legelhanyagoltabb 
arcbőrt is rövid idő alatt tökéletesen 
rendbehozza. Éjjeli használatra kék

csomagolás (zsíros) nappali használatra 
sárga csomagolás (száraz).

—  Falusi Idill a törvényszék előtt.
Pásztor József kisrozvágyi gazda vas
villával megverte a földön heverésző 
Petró Józaefet. Súlyos testi sértést 
okozott, amiért a bíróság 8 napi fog
házra ítélte, de a bíróság az ítélet 
végrehajtását felfüggesztette.

* Öten vagyunk címen Kertész Er
zsébet irt a Magyar Lányoknak uj 
regényt, amelyet Kosáryné Réz Lola 
Szent Margit imája cimü történelmi 
regényével együtt közöl Tutsek Anna 
népszerű leanyífju^ági lapja Díjtalan 
mutatványszámot kívánatra bárkinek 
küld a kiadóhivatal, Budapest VI. 
Andrássy ut 16 Előfizetési dij ne
gyedévre 4 pengő.

Bizonyítás kiegészítés lesz
]ó z sa  Ferenc sikkasztási bűnügyében

Kedden került a helybeli törvény
szék Köröskényi-büntelőtanácsa elé 
a Fedor-féle lisztüzlet volt üzletveze
tője, Józsa Ferenc 80 éves fiatalember.

Az ügyészség Józsát egyrendbeli 
folytatólagosan elkövetett sikasztás 
bűntettével, valamint ezzel anyagi 
halmazaiban álló egyrendbeli magán- 
okirat hamis tás bűntettével és hamis 
vád bűntettével vádolja. Józsa Ferenc 
mint Fedor Qyula bolikezelője 200 
pengőt meghaladó összeget jogtala
nul elvett és saját céljaira használta 
fel; az üzleti könyvekben ennek pót
lására töltéseket és javításokat esz
közölt és ezeknek a végrehajtásával 
főnökét Fedor Gyulát vádolta meg.

A vádlott tagadta bűnösségét. Vé
dekezésében előadta, hogy a köny

veket ö vezette és az elszámolások 
összegét is ő irta be. Alkalmztatása 
idején tizenhét ízben számolt el, hi
ányt azonban csak az utolsó elszá
molás alkalmával, 1936 január 5-én 
állapítottak meg. Tagadja, hogy a 
könyveket ó hamisítóba meg. Ami
kor azokat egyeztetés céljából átadta, 
törlés nem volt azokban és amikor 
visszakapta, akkor sem észlelte azo
kat, hanem csak egy hét után. Ta
gadja, hogy egy fiiért is elveit volna.

A tanuk bizonyították, hogy Józsa, 
amikor a könyvet átvette, kijelentette, 
hogy az rendben van.

A biróság kitűzendő új tárgyalási 
határnapon tanukat és könyvszakértőt 
fog kihallgatni.
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Aki tizenöt öve éhezik
Hét hónapi börtönre Ítéltek egy  n otórius tolvajt

Bujdosó István
Városi Vigadó óttermóben

Sátoraljaújhely
Hangulatos esték
Kitűnő magyar konyha keleti számaival

Félkarú, többszörösen büntetett elő
életű ember állót csütörtökön délelőtt 
dr Lakatos Dezső, a sátoraljaújhelyi 
kir. törvényszék egyesbirája előtt, Sza
bd István 37 éves marhahajcsár.

Szabó ellen az ügyészség lopás 
büntette miatt emelt vádat, mert feb
ruár 7-én a (arcait vásáron Lakatos 
János kabátja zsebéből zsebkendőbe 
kötött 40 fillért ellopott. A vádirat 
ismertetése során megállapította, hogy 
Szabó István már mintegy tizenöt 
esetben volt hasonló bűncselekmé
nyek miatt elítélve és ezért az ország 
különböző büntető intézeteiben az 
utóbbi tizenöt év alatt ma|dnem nyolc 
évet ült. Három évig dologházban is 
volt.

Talán már unalmassá válik olva
sóközönségünk előtt a sok elismerő 
és dicsérő szó, amivel a mozi veze
tőségét minden alkalommal dicsérjük. 
Erre azonban a Közmüvek vezetősége 
rászolgál, mert minden előadáson 
elsőrangúi nyújt.

Mí, holnap és hétfőn a magyar 
filmgyártás nagysikerű filmvigjáték 
újdonsága van műsoron. A film diné 
„A kölcsönkéri kastély“. Pékár Gyula 
hallatlanul mulatságos regényéi Bé- 
keffy István és Stella Adorján irta 
filmre, Főszereplők Turay Ida, Va- 
szary Prr1, Rádai, Kabos és Rálkay.

A Thália

Ma egy hete mutatkozott be a 
Thália Kamaraszínház együttese a 
Kalholikus Körben, „Egy pohár viz" 
c. vígjáték újdonsággal. Színház híján 
a Katotlikus olvasókör kis színpadára 
szorított együttes derekas munkát vég 
zelt mindjárt a benru atón. A szilkre 
szabott színpadon, igen kis látoga. 
tottság folytán kedvük szegetlen is 
művészit prudukáltak. Szerep.udásban 
messze felelte állanak minden vidéki 
társulatnak, de szintjátszó képesség
ben sem maradnak alatta az itt járt 
társulatoknak.

Vasárnap „Két lány az utcán" 
hétfőn a „Kék róka”, kedden a „Vá
lóperes hölgy", szerdán a „János" 
csütörtökön a „Hódítás", pénteken 
•  „Vihar az egyenlítőn" kerüli szinte 
tökéletes előadásban. Hogy a sziné-

A vádlott beismerte a bűnösségét 
és kijelentette, hogy nem védekezik, 
meri a lény és a tanuk úgyis igazol
ják a bűncselekmény elkövetéséi. Tet
tél azért követte el, mert éhes volt 
és valahányszor bűnös útra tévedt, 
mindig az éhség kényszeritette rá. 
Már két Ízben öngyilkos is lett, de 
szerencsétlenségére egyszer sem tu
dott megszabadulni az éleitől. A fél 
karját is akkor vesztette el, amikor 
első Ízben, szerelmi bánatában mellbe 
lőtte magái.

A bíróság a súlyosbitó körülmé
nyekre való tekintettel Szabó Istvánt 
jogerősen hét havi börtönbüntetésre 
ítélte.

Külön eseménye a filmnek, hogy 
az előjátékban egy szenzációs vadász
film kerül bemutatásra. A vadászok 
számára különleges csemegéi jelentő 
kuhurfilm cime „Vadászat Magyar- 
szúgon“.

Kedden és szerdán angolnyelvű 
filmdráma „A nagyváros“ kerül be
mutatásra. Remek amerikai film, lelve 
érdekes és szenzációs lálványossággal. 
Főszereplők : Luise Rainer, Várkonyi 
Mihály és Speneer Tracy. A film 
slágere az a tömegboxolás, amelyben 
személyesen részlvesz Jack Dempsey 
az ökölvívó világbajnok is.

szék igyekvését, művészi teljesítmé
nyét mégsem kisérte közönségsiker 
annak oka valószínűleg az hogy a 
közönség téves következtetést vont 
le a társulat művészi értékét illetően 
abból, hogy egy kulluregyesülel szűkre 
szabott színpadán játszottak. De 
hisszük, hogy a nyáron, amikor majd 
visszajönnek és a városi színház szín
padán mutatják be, polgármesteri ígé
retnek megfelelően, művészetüket, 
erkölcsieken felül anyagi siker is fog
ja juialmazni fáradozásukat.

A társulat egyformán értékes tagjai 
Miskei József igazgató, Donálh Kató, 
Déésy Ica, Kondor Erzsi, Miskei 
Viktória, Magyarich Flóra, Polgár 
Margit, Deák Ferenc, Zách János, 
Brsse Miklós és Déri Béla.

A sátoraljaújhelyi kir. járásbíróság, 
mint telekkönyvi hatóságtól.__

Tk. 6975/1937. szám.

V égzés.
M. kir. államkincstár végrehajta

tn a k  Zemlényi Sándor végrehajtást 
szenvedő ellen 648 pengő 73 fillér 
tőke és jár. erejéig indított végre
hajtási ügyében a telekkönyvi ható
ság a végrehajtató kérelme következ
tében az 1937. évi december hó 9, 
napján Tk. 6140/1937. sz. alatt ki
bocsátott árverési hirdetményt akként 
helyesbiti, hogy az átverés atá ke
rülő és sátoraljaújhelyi 1886. számú 
telekkönyvi beiéiben A + t. sorszám 
és 2310 hrszám alatt foglalt ingatlan 
kikiáltási ára nem 4000 pengő, ha
nem 3000 pengő.

Sátoraljaújhely, 1937. évi decem
ber hó 28. napján.

Dr. Tömösváry sk., 
ömkf. jegyző.

A kiadmány hiteléül;
Hazay telekkönyvvezető.

A sátoraljaújhelyi kir. járásbíróság 
mint telekkönyvi hatóságtól.

Tk. 6140/1937. szám.

Árverési hirdetmény-kivonat.
M. kir. államkincstár végrehajtat

nak Zemlényi Sándor végrehajtást 
szenvedő ellen indított végrehajtási 
ügyében a telekkönyvi halóság el
rendeli a végrehajtási árverést 648 
pengő 73 fillér tőkekövetelés és já
rulékai behajlása végett:

a sátoraljaújhelyi kir. járásbíróság 
területén levő, Sá'oraljaujhely megyei 
városban fekvő és a sátoraljaújhelyi 
1886. sz. betétben A.+ l. sorszám s 
2310. hrszám alatt foglalt (ház, ud
varral) ingatlanra 4000 pengő ki- 
kiállási árban.

A telekkönyvi hatóság az árverés
nek a telekkönyvi hatóság hivatalos 
helyiségében (Kazinczy ucca 35 sz. 
fdsz. 7.) megtartására 1938. évi áp
rilis hó 11 tizenegy [napjának d. e. 
9, kilenc óráját tűzi ki és az árverési 
feltételeket az 1881. IX. t. c, 150. §-a 
alapján a következőkben állapítja 
meg:

I). Az árverés alá eső ingatlant a 
m. kir. kincsár és Rude Bernál^kérel- 
mére a kikiáltási ár 2/3-ánál, — a 
Sátoraljaújhelyi Polgári Takarékpénz
tár és Hitelegylet kérelmére 2900 
pengőnél, — Sommer és Weiner 
cég kérelmére 3700 pengőnél ala
csonyabb áron eladni nem lehet. 
(1908. XII. I. c. 26. §.)

2.) Az árverelni szándékozók köte
lesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10

százalékát készpénzben, vagy az 1881. 
IX. te. 42. § ában meghatározott ár- 
folyammal számított óvadékképes ér. 
tékpapirosban a kiküldöttnél le
tenni, vagy a bánatpénznek előlege 
sen bírói letétbe helyezéséről kiál
lított letéti elismervényt a kiküldöttnek 
átadni és az árverési feltételeket aláírni 
(1881. IX. te. 147. §, 150. §, |70.§ 
1908. XII. t.c. 21. §.)

4.) Az, aki az ingatlanért a kikiál
tási árnál magasabb ígéretet tett, 
ha többet ígérni senki sem akar, 
köteles nyomban a kikiáltási ár szá
zaléka szerint megállapított bánat
pénzt az általa ígért ár ugyanannyi 
százalékáig kiegészileni.

Sátoraljaújhely, 1937. december hó 
9. napján.

Dr. Tömösváry sk
ömkf. jegyző.

A kiadmány hiteléül:
Hazay telekkönyvvezető.

ü z l e t i  könyvek 
minden kivitelben

a legolcsóbban
Vajdánál
S á t o r a l j a ú j h e l y

—  A közönség köréből utóbbi idő
ben gyakran kaptunk panaszos sorokat 
a jótékonyság érdekében újabban kó 
vetett szokás ellen. Olvasóink erősen 
kifogásolják a „tiszteletjegy" rendszeri 
mellyel minden esetben, néha napjában 
többszőr is felkeresik őket a különböző 
jótékony mulatságok rendezői, hogy 
mintegy lehetetlenné tegyék az anyagi 
távolmaradast. Sőt ujjabban már azt 
is megteszik, hogy ugyanabban a? idő
ben külön-külón keresik (el a hivatal
ban, üzletben, műhelyben levő férjet 
és az otthon tartózkodó feleséget. Így 
két „tiszteletjegyet" sikerül elhelyezni 
Jó volna, ha a mulatságokat rendező 
intézmények gondolkodóba esnének 
afelett, helyes,indokolt-e a jótékonyság
nak ez az erőszakolt formája?

* Egy kiskirály élete. Gulácsy 
Irén, a hatalmas történelmi regények 
Írója, mestere a történelmi miniatűrt 
nek is. Legújabb írásában, a legenda- 
kiskirályt, Stibor vajdát állítja az ol
vasó elé az üvegfestmények klasszi
kus történelmi színeiben. Egy kiskirály 
élete az Uj Idők uj számában jelent 
meg Díjtalan mutatványszámot bárki
nek küld a kiadóhivatal, Budapest, 
VI., Andrássy ul 16. Előfizetési dija 
negyedévre 6 pengő 40 fillér, egye* 
szám ára 50 fillér.

A kiadásért felelőt: 
V A J D A  J Ó Z S E F

Laptulajdonol :
Londesmonnli. és Társa

Készült:* Vajda-könyvnyomdában 
Sátoraljaujhaty.

Strapára és rossz utakra csak SKODA automobil
Kapható :

A SKODA autók Zemplén ésAbaujváPniegyBil^izárola^o^ képviseleténél

Mártiimig Márton
műszaki üzletében, SÁTORALJAÚJHELY,

Kazinczy u. 4. Telefon: 112.

Kedvező fizetési feltételek I

Mit hoz e héten a mozi ?

kamaraszínház sikerei
A nyáron viszontlátjuk őket
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