
XLI. évfolyam, 26. szám. ÚJHELYI HÍRLAP Sátoraljaújhely, I98S. junius hó 26.

POLITIKAI LAP
ELŐFIZETÉSI DIJ:

negyedévre F25 P. félévre 2'50 P.
L AEgyes szim ára 10 [illér.

Felelős szerkesztő:

M C Z I ALAP A
Megjelenik minden szombaton. 
Szerkesztőség és kiadóhivatal : 

Sátoraljaújhely, Széchenyi tér 3.

Ha vezércikk kell
legyen vezéreik, ahogy jobbol
dali laptársunk kívánja. Hajlan
dók vagyunk foglalkozni vezér
cikkben is a valuta ügyben tör
tént legutóbbi letartóztatásokkal, 
ha mindjárt nem is abban az 
értelemben, ahogy azt jobbol
dali, általunk egyébként nagyon 
becsült laptársunk óhajtaná.

Mert — mi legalább igy ér
telmezzük a liberalizmus paran
csát — a sajtónak elengedhe
tetlen kötelessége, hogy számot 
adjon olvasóinak minden olyan 
eseményről, amely a sajtó ny il
vánosságát követeli, amelyet az 
ügyészség megtorlandónak vél 
és ezért letartóztatásokat foga- 
nasit. Kötelessége volt tehát a 
sajtónak kivétel nélkül számot 
adni a valutaügyészség közlése 
nyomán a vaiutabüncselekmény 
gyanúja miatt legutóbb történt 
tömeges letartóztatásokról is.

Ennek a kötelességnek elegei 
tettek egy-két kivétellel a libe
rális lapok, úgy a fővárosiak, 
mint a vidékiek. Természetesen 
— itt is szem előtt tartva a li
beralizmus parancsait — nem 
vállalkoztak birói szerepre és 
ahol az ügyészség is csak gya
núsítottakról beszél, nem voltak 
hajlandók pusztán gyanú alap
ján gonosztevőkként kezelni m in
den letartóztatottat.

Ha majd a bíróság elé ke
rülnek, akiket most az ügyészség 
letartóztatott és a bíróság meg
állapítja bűnösségüket, ugyan
csak elsők leszünk azok közt, 
akik pelengére állítják az ország 
gazdasági érdekei ellen törő 
minden megvetésre méltó bű
nözőket. De csak akkor. És ak
kor sem leszünk hajlandókegyes 
néhány elvetemült, becstelen em
ber bűnözéséért támadást intézni 
egy felekezet ellen. Ezt ugyanis 
nemcsak a liberális felfogás tiltja, 
de a jóizlés is, amely szerény 
véleményünk szerint kötelező a 
jobboldali, sőt a szélsőjobboldali 
lapokra is.

És ha már laptársunk kíván
ságára megírtuk ezt a vezércik
ket, bizonyságául annak, hogy 
vezetőhelyen is hajlandók va 
gyünk a közmegvetésnek átadni 
minden hazája ellen támadó 
bűnözőt, bármily formában nyil

vánuljon is meg nála a haza
ellenes cselekedet, legyen sza
bad felhasználni az alkalmat, 
hogy most már vezetőhelyen 
figyelmeztessük laptársunkat, a- 
mire már egyszer más helyen 
figyelmeztettük.

Azt állította jobboldali laptár
sa nk, hogy a pesti és vidéki 
liberális lapok a valutaügyben

A Szent jobbot szállító arany
vonat országjárása során julius 
4-én Miskolcon, 5-én Egerben 
és Gyöngyösön fog tartózkodni.

Hogy a Zemplén vármegyei 
hívőknek a Szent Jobbhoz való 
zarándoklását könnyűvé tegyék, 
a máv. igazgatósága Miskolcra,

A vármegye törvényhatósági bizott
ságának szerdán tartott közgyűlésén 
napirend előtt a Szent-lslván évről 
emlékezett meg dr. Fáy István főis
pán. A szent király — mondotta 
formálta egységbe a törzsekre szakadt 
nemzetet és azzal, hogy nemzetét a 
kereszténység útjára vezette, megadta 
azt az utat, amelyen baladva örök 
időkre, vihartállóvá, erőssé, egységessé 
válhatott. Szükségesnek látja, hogy a 
törvényhatóság őszinte kegyeletének 
örök emlékeként jegyzőkönyvben örö
kítse meg a honalapító szent király 
emlékét.

A magyazság a kereszténységgel 
missziót vállalt, hogy a nyugati kultú
rát évszázadokon át védje az idegen 
támadások ellen. Ennek a missziója, 
nak a legnagyobb áldozatkészséggel 
telt eleget megpróbáltatások idején is. 
A magyar Géniusz viszont minden 
megpróbáltatás alkalmával kitermelte 
azt a nagy férfiul, aki elesett nemze 
tét újból felemelte.

Húsz év előtt ismét megpróbáltatás 
szakadt a nemzetre. A belső front 
letiporta, a belső árulás gyengévé let 
te a nemzetet és igy következhetett 
be az a szomorú korszak, amikor sár
ba tiporva a nemzeti trikolort, idegen, 
vörös rongyokba burkolódzva gyaláz- 
tak meg minden szent hagyományt.

Ekkor ismét kitermelte a nemzet 
azt a hatalmas férfiút, aki visszarán

történt legutóbbi letartóztatások
kal kapcsolatban „ismert konok- 
ságukban némák maradtak". 
Nemcsak a liberális, de a jobb
oldali lapokra is kötelező az 
igazmondás. Minden újságíró 
elölt, ha tollat vesz a kezébe, 
egy parancs kell, hogy lebeg
jen : igazat irj I Már pedig amit 
jobboldali laptársunk állított,az 
nagyon.nagyon távol esik az 
igazságtól.

Egerbe és Gyöngyösre 50 szá
zalékos utazási kedvezményt 
engedélyezett az aranyvonat ot- 
tartózkodása idejére.
• A kedvezmény igénybevéte
lére vonatkozó bővebb felvilá
gosítást a sátoraljaújhelyi máv. 
menetjegyiroda nyújt.

lotta a sir széléről a nemzetet (innen 
kezdve állva hallgatta a ktizgyűlés a 
főispán szavait) és erős kézzel, bölcs

A vármegye törvényhatósági 
bizottságának szerdai közgyű
lését megelőzően a törvényha
tóság kisgyülése tartott ülést 
dr. Fáy István főispán elnök
lete alatt, hogy a személyi ter
mészetű ügyek kivételével va
lamennyi napirendre tűzött ügy
ben javaslatot tegyen a törvény- 
hatóságnak.

Huszonhárom ügyet ismer
tettek dr. Pauiíczky István má
sodfőjegyző, dr. Biringer Gyula 
aljegyző és dr. Varó Indár tb. 
szolgabiró. Valamennyiben elő
terjesztették az alispán javasla
tát és a kísgyülés egy ügy ki
vételével a többi ügyekben az 
a ispán javaslatának megfelelően

vezetéssel ismét magasra emelte a 
nemzet tekintélyét. Ez az Istentől el
hivatott lérliu vitéz nagybányai Horthy 
Miklós volt, aki most ünnepelte 70-ik 
születése napját. Ebben vele ünnepelt 
— kívánságához képest — csendben, 
de annál melegebben, szívből faka- 
dóhhan az egész nemzet apraja, nagyja. 
Ez a vármegye, amely annyi sok nagy 
férfit adott a nemzetnek, masoknál 
is melegebben ünnepelt. Az egész 
vármegye imája szállt négy nappal 
ezelőtt az Egek Urához, hogy tartsa 
meg nekünk még hosszú évtizedeken 
át, hogy ő vezethesse nemzetét a fel
támadás útján egy szebb boldogabb 
jövő felé.

javaslatára a közgyűlés tomboló lel
kesedéssel határozta el, hogy hódoló 
felirattal köszönti az ország kormány
zóját, amelyben kifejezi mélységes 
tiszteletét és törhetetlen ragaszkodásai. 

*
A napirend során a miniszterelnök 

és a kormány tagjainak bemutatkozó 
leiratai kapcsán Harsányi Gyula kor- 
mányfötanácsos hosszabb, az uj kor
mány eddigi érdemeit méltató beszéd
del javasolta, hogy a törvényhatóság 
üdvözölje vitéz dr. Imrédy Béla mi 
níszterelnóköt, a vezetése alatt álló 
kormányt, Keresztes Fischer Ferenc 
belügyminisztert, Sztranyavszky Sán
dor földmivelésügyl minisztert, bizto
sítsa a vármegye bizalmáról és haza
fias támogatásáról.

A törvényhatóság az indítványt egy
hangú lelkesedéssel fogadta el és 
ugyancsak egyhangúlag határozta el 
Mosolygó József tvhatósagl bizottsági 
tag javaslatára, hogy Darányi Kálmán 
volt miniszterelnöknek és Széli József 
volt belügyminiszternek köszönetét és 
háláját fejezi ki nemzetmentő tevé
kenységükért.

tette meg javaslatát minden 
vita nélkül.

Az egyetlen ügy, amelyben 
az alispán javaslatán változta
tott a kísgyülés, az Erzsébet 
közkórház rövid hullámú ké
szülékével alkalmazott kezelés 
dijának elszámolása volt. Az 
alispán a kórházi bizottság ja
vaslatára a kezelés diját 2 pen
gőben javasolta megállapítani 
úgy, hogy a dij teljes egészé
ben a kórházat illesse. A kis- 
gyülés dr Asztalos Kálmán ja
vaslatára a kezelés diját 2 pen
gőben állapította ugyan meg, 
azonban a dij felét engedi csu
pán át a kórháznak, a másik 
felét a kezelő orvosnak juttatta.

5 0 °|0- o s  utazási kedvezményt engedélyezett 
a Máv. Miskolcra, Egerbe és Gyöngyösre 
a Szent Jobb ottartózkodása alkalmából

(Hódolattal köszöntötte
a törvényhatósági bizottság a Jíormányzót

Üdvözölték az uj és volt minisztereket is

A vármegye kisgyülése
egyhangúlag tette meg a javaslatait 
a törvényhatósági bizottságnak
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Emléktáblát
állítanak II. Rákóczi Eerencz 
fejedelemnek a sziovenszkói 
magyarok

Hl KIK
A Kormányzó

hetvenedik
s z ü l e t é s n a p j á t

hódoló szeretettel ünnepelte meg 
Sátoraljaújhely közönsége az el
múlt szombaton. Reggel minden 
házon nemzeti szinü lobogó hir
dette, hogy ünnepe van a ma
gyar nemzetnek. Délelőtt vala
mennyi íelekezet templomában 
ünnepi istentiszteleten adtak hálát 
a Mindenhatónak, hogy a nem
zetnek adta vitéz nagybányai 
Horthy Miklóst, azt a férfiút, aki 
a legnagyobb elesettségböl emelte 
ki az országot és rávezette a jobb 
jövő felé vezető útra.

Délben a tisztikaszinóban dísz 
ebéd volt, melyen a tisztikar tag
jain kivül a hatóságok vezetői is 
részt vettek. Az ebéden dr. Fáy 
István főispán mondott köszöntőt 
a kormányzóra.

— Halálozás, özv, Rosenberg Sá- 
muelné f.lió 23-án 84 éves korában 
elhunyt. Temetése általános részvét 
mellett 24-én délután 2 érakor volt. 
Az elhunytban dr. Berger Jözsefné 
édesanyját gyászolja.

— Dr. Székely László előadása a 
sebószkongresszuson A Magyar Se- 
béiztársaság évi rendes nagygyűlését 
fennállásának 30-ik évfordulója alkal
mából ez évben először tartotta meg 
vidéken: Debrecenben e hó 17 én 
és 18-án. Itt dr. Székely /.ászlo a 
helybeli zsidó kórház főorvosa, ki már 
a múltban is több Ízben tartott elő
adást, nagysikerű előadási tartott az 
epekő operációnak drainezés nélküli 
megoldásáról. Az előadást a kong
resszus tésztvevői igen nagy érdeklő
déssel hallgatták és nagy elismeréssel 
fogadták.

— Nyugdíjazás. A vármegye tör
vényhatósága legutóbbi közgyűlésén 
sajat kérelmére nyugdíjazta Dongó 
Maria vármegyei irodafőtisztet.

— Zemplénvármegye a hadigondo
zottakért és a többgyermekes mező- 
gazdasági munkásokért. Debrecen 
szab. kir. város törvényhatósága átirata 
kapcsán a vármegye törvényhatósági 
közgyűlése felír a kormányhoz a ha
digondozottak nagyobb mérvű anyagi 
támogatása tárgyában. Ugyancsak fel 
imák a kormányhoz Vas vármegye 
atirata kapcsán a több gyermekes me
zőgazdasági munkások és szegődmé- 
nyesek anyagi helyzetének javításáért.

— Tábortüzes 8AC vacsora a sport
pályán. Junius 22-én, szerdán délután 
a sportpályán 70 személyes pörköl 
los vacsora volt. Bernálh Gyula SaC 
alelnök 20 liter boradománya lehe
tővé tette, hogy a SAC folballisláit 
ingyen vendégeljék meg. A  szabad 
ég alatt felteritett asztaloknál táboriüz 
világítása mellett a legjobb hangu
latban kb. éjfélig maradt együtt a 
társaság. A legutóbbi PTK. elleni 
bajnoki mérkőzés második félidejében 
mulatott jó játék igazolta, hogy a 
Sac. csapatában van ktlzdelemtudás 
és tehetség ; a Sac. vacsora sikere 
mulatja, hogy a közönség is tud 
lelkesedni és áldozni a csapatért. Ha 
ez a két tényező nem lesz szalmaláng, 
hanem még fokozódni is fog, akkor 
biztos, hogy jövőre a csapatnak az 
első osztályba való visszajutását ün
nepelheti meg az egyesület.

Az összes kassai magyar 
kultúr-, társadalmi és sportegye
sületek elhatározták, hogy a 
Dóm északi falán emléktáblát 
helyeznek el II. Rákóczi Ferenc 
emlékének megörökítésére és 
azt julius 24-én országos ün
nepség keretében avatják fel.

Az ünnepséget a Sziovensz
kói Magyar Kultúr Egylet 
égisze alatt rendezik nagysza
bású programm keretében, a- 
melynek kidolgozásán külön 
bizottság dolgozik Toszt László 
kassai polgármester helyettes
sel az élén.

Délelőtt negyed 12 órakor a 
kassai Dómban ünnepi szent
misével kezdődik az ünnepség. 
Mise után a Dóm kriptájában

A vármegye lörvényhalósági bizott
ságának dr. Fáy István főispán elnök
lete alatt vasárnap megtartott közgyű 
lésén történt fontosabb eseményekről 
külön cikkekben számolunk be. Ehe
lyütt azokról a folyó ügyekről kívá
nunk számot adni, amelyeket minden 
vita nélkül a kisgyülés javaslatainak 
megfelelően intéznek el.

Napirend előtt dr. Róth József tör
vényhatósági bizottsági tag elhunytáról 
emlékezett meg a főispán nehány 
keresetlen, meleg mondatban méltatva 
az elhunyt közéleti érdemeit. Javasla
tára emlékét jegyzőkönyvben örökítik 
meg és a gyászoló családhoz részvét 
iratot intéznek

Ezután bejelentette a főispán, hogy 
az elhuny dr. Róth József helyére dr. 
vitéz Juhász Jenőt, Klein Vilmos he
lyére dr. Schweiger Mórt, az orvosi 
kamara képviseletében dr Kónczey 
Lászlót, a gór. kalh. egyház képvise
letében Damjanovich Ágoston plebá 
nőst hivta be a törvényhatóságba. Ud- 
vözö'te az uj bizottsági tagokat.

pgy küldöttség megkoszorúzza 
a Nagyságos Fejedelem és buj
dosó társainak sírját.

Az emléktábla ünnepélyes 
leleplezése déli 12 órakor kez
dődik. Elsőnek egy száztagú 
cigányzenekar kuruc nótákat ad 
elő, majd az ünnepi beszéd 
következik, amely után Kassa 
város polgármestere átveszi az 
emléktáblát további gondozás 
és fenntartás végett.

Délután ünnepi díszelőadás 
lesz a színházban, majd este 
ezer magyar cserkész tábortüze 
mellett magyar regös regéli el 
Rákóczi szabadságharcának leg
kiemelkedőbb eseményeit. T á
rogatósok, zenekar és énekkar 
közreműködésével.

Újból állapították meg a vármegye 
személyautójának használati dijait.

A sátoraljaújhelyi Tüdöbeteggon- 
dozó Intézet évi hozzájárulási diját 
1939 évtől 600 pengőről 1600 pen 
gőre emelték.

A vármegyei Erzsébet közkórház
ban minden osztályon egy-egy ingye
nes helyet biztositottak a vármegye 
tényleges és nyugdíjas tisztviselőinek 
és azok családtagjainak. A beutalás 
joga az alispáné.

Borsod, Gömör, Kishont közigazga
tásilag egyelőre egyesitett vármegyék 
törvényhatóságától Zemplén vármegye 
kezelésébe vették át az Erzsébet ki
rályné utat, a Sajólád — Bocs — Her- 
nádnémeti és a Berzék felé vezető 
utak egy részét.

Felírtak a belügyminiszterhez 6 uj 
dijnoki állás szervezésének engedé
lyezése iránt. Végül rendezték a tör
vényhatóság kezelésében levő utakon 
alkalmazott állandó napszámosok fize
tését.

Hölgyeim és Uraim figyelem!
Angol magyar

szenzációs vegyészeti találmány
Nincs többé szükség különféle 

krémekre mert a

LORD lyorsborotvakrém
a világ legjobb arc és kéz

ápoló krémje. A ráncosodást meg
akadályozza sőt állandó használat 
mellett meglévő ráncokat is eltünteti

Kapható minden szakUzletben 1

a lámpák előtt búcsút vett a közön
ségtől, a hatóságoktól, a sztnügyi bi
zottságtól és annak illusztris elnökétől, 
mindenki valahogy úgy érezte, hogy 
ez a búcsú nem a sablonos színészi 
búcsú. Annál sokkal több. Igazi em 
béri lélekből fakadó őszinte vallomás, 
annak a ragaszkodásnak, szeretetnek 
spontán megnyilatkozása, amely a rö
vid négy hetes szezon alatt a közön
ség és a társulat között szövődött.

Beköszöntő beszédében azt mon
dotta az igazgató, hogy ők, a szellemi 
honvédelem csapata kultúrmissziót jöt
tek teljesíteni itt a határszélen. Alla- 
pittassék meg, hogy az Ígéret valóra 
vállt és a közönség csak kellemesen 
csalódott a társulatban. Többet kapott, 
mint amit várt.

Nem tagadjuk, felfokozott igények
kel várta a közönség a társalatot. Sok
kal többet várt tőle, mint a harminc 
év óta itt járt társulatoktól. Viszont 
elfogulatlanul meg kell állapítanunk, 
hogy a felfokozott igényeken felüli 
művészetben volt részünk.

Az operett együttes — egy—két 
hiba pontot leszámítva — elsőrangú 
volt, mintahogy csak elsőrangú lehet 
az olyan együttes, amelynek H. Ne- 
ményi Lilly áll az élén. A prózai 
együttesben még hibapont sem volt 
található. Az minden kritikán felül 
álló tökéletes volt.

Az utolsó hét előadásai a legna
gyobb siker jegyében folytak le. Mű 
vészi és közönség siker jegyében egy 
aránt. A  'búcsú percében engedjék 
meg színészeink, hogy ezúttal ne 
méltassuk részletesen a szereplők ala
kításait, még H. Neményi Lilly Silia 
alakítását sem.

Engedjék át ezt a kis színházi cik
ket ezúttal maradéktalanul nekünk, 
hogy búcsút vehessünk a társulattól. 
Úgy véljük, a sajtó és a társulat sem 
válhatnak el búcsú nélkül akkot, ami
kor mindkét részről százszázalékosan 
teljesítették azt a kötelességet, ame
lyet a színművészet elvár tőlük.

Most, amikor talán hosszú tizenegy 
hónap múlva találkozhatunk újra, ne 
vegyék szerénytelenségnek, ha magunk 
állapítjuk meg, mindent elkövetett a 
helyi sajtó a társulatért, soha egy perc
re sem állt félre, amikor az évad si
kere érdekében szükség volt rá.

Es ezt csak azért kívánjuk leszö
gezni, amikor az évad utolsó beszá
molóját Írjuk, mert ezzel egyben Ígé
retet kívánunk átnyújtani a jövő é- 
vadra, amely bizonnyal semmivel sem 
lesz sikertelenebb a mostaninál.

— Elkészült a legszebb zempléni
hegyiút. Befejezéshez közeledik a 
Rudabányácska—Károlyfalva közölli 
lörvényhalósági útvonal kiépítése, a- 
mely a fö spán támogalása folytán 
volt megvalósítható. Ezzel az útsza
kasszal vármegyénk legszebb hegyi 
útja készült e!.

— Felakasztotta magát egy öreg 
földműves. Négyest György 60 éves 
dorkóíanyai földmives a fészerben 
felakasztotta magát. Mire rátaláltak 
már halott vulf. Tettét gyógyíthatat
lan betegsége miatt követte el.

Vígét írt a színházi ívad
Horváth igazgató elbúcsúzott a közönségtől

Csütörtökön este utoljára csapódott I tapsra a tenyerek, utoljára lelkesedett 
össze a színpadi függöny ebben a I a közönség szive szerinti játékán, 
színházi évadban. Utoljára verődtek * Horváth Árpád sziniga/gató, mikor

Nyári női divat selyem imprimék, vásznak 
nagy választékban.

Férfi bel- és külföldi tropikál anyagok, 
vásznak nagy raktára

„ 1 a k a r é k o s s á p ' ta g ja in a k  0  h a v i  In tel a

Blumenfeld fenő és Fiai
cégnél W e k e r le  té r  5. s z á m

A vármegye
parlamentjéből

Felszólalás nélkül fogadták el a kisgyülés javaslatait
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Női divatselymek
es nyári ruhaanyagok

Fürdőruhák, strandcikkek 
legolcsóbb árban

Klein Kálmán divatháza
Sátoraljaújhely

Takarékossági tagok bevásárlóhelye

F ővárosi lap sü rgeti 
m odern  szálloda építését 

Sátora ljaú jhe lyen
Egy fővárosi tekintélyes közgazda 

sági lap: a „Pesti Tőzsde" utóbbi 
szamában a következőket olvastuk :

A radványi Kastély Szálló a

pünkösdi ünnepek alatt hatalmas 
idegenforgalmat bonyolitott le. 
Lesfalább 100— 1 ‘20, nagyrészt fő
városi autó rohamozta meg a rád-

Péter Pálkor gazdanap lesz 
Mikóházán

— Alapítvány a sárospataki föis 
koia javára. Farkasfalvi Farkas Géza. 
a tiszáninneni református egyházkerü
let főgondnoka, tragikus körülmények 
között elhunyt, szeretett két fia em
lékének megörökítésére nagyösszegü 
alapítványt létesített az általa nagyon 
szeretett sárospataki református főis
kolában. Megvásárolta a Kazinczy-utón 
levő u. n. Maklári-féle kertes házat s 
ennek az értékét készpénzzel mintegy 
huszonötezer pengőre kiegészítve, ezt 
az alapítványt felajánlotta a főiskolá
nak azzal a meghagyással, hogy an 
nak évi kamatai két szegénysorsú, de 
jóelőmenetelü és mélyen vallásos, ha 
zafias érzésű tanuló ellátási és tanit- 
tatasi költségeit fedezzék.

Csodásán s z é p  
arcbőrt biztosit

a világszerte ismert
n a g y e n y e d í

Kovács króm
Már rövid idő múlva eltűnnek az arc szép

séghibái. a bőr csodálatosan szép, .üde, 
hamvas lesi. Kgv próba meggyőzi Önt is ! 
Éjjeli használatra kék csomagolásban |zsí
ros | Nappali használatra sárga csomagolás

ban | száraz).
Figyeljen a védjegyre!

— Permetlóvel megirtórgezte ma
gát. Andrási Mihályné sárospataki 
lakos még a múlt év folyamán öngyil 
kosság'i szándékból a Bodrogba vetet
te magát, akkor azonban idejében ki
mentették. A napokban ismét öngyil
kosságot kísérelt meg a kétgyermekes 
családanya. Kint dolgozott a szőlőhe
gyen az. urával együtt, amikor hirtelen 
összeesett. Andrási Mihály gyorsan 
hazavitte a feleségét, orvost hivatott, 
aki mentőautón beszállította a helybeli 
Erzsébet közkórházba. Itt megállapí
tották, hogy a szerencsétlen asszony 
a permetezéshez szükséges arzéntar 
talmú lével mérgezte meg magát. Ál
lapota még mindig válságos.

— A vadházasságok ellen. Az Or
szágos Stefánia Szövetség már évek 
óta akciót folytat a vadházasságok 
megszüntetésére és az ilyen együttélés
ből származott gyermekek erkölcsi és 
jogi védelmére, amelynek során a vé 
delme alá kerülő csecsemők házasság 
utján való törvényesitését, vagy esetleg 
örökbefogadását szorgalmazza. A bel
ügyminiszter most felhvita a közigazga
tási hatóságokat, hogy támogassák mun
kájában a szövetség tanácsadó irodáját.

— Olcsóbb lett az állati szérum.
A földmivelésügyi miniszter felké- 
éaére az árellenőrzés országos kor- 

rmánybiztosa megvizsgálta az állati ol
tóanyagok árát és vizsgálatának ered
ményeként uj árakkal állapított meg. 
Az uj árak az. eddig érvényben volt 
árakat szemben a fizetési feltételek 
szerint 10—15 százalékkal alacsonyab
bak. A rendelkezés értelmében pél
dául a sertéspestis elleni szérum 
gyári eladási ára 100 köbcentiméte- 
renkit 5.80, a sertéspestis és sertés- 
orbánc elleni kettős szérum 7. a ser- 
tésorbánc elleni szérum 5. 60, a lép- 
fene ellene 5.60, a baromfi kolera 
elleni szérum ára 2 80 pengő. A ser
téspestis oltóanyag ára szimuntánoltás* 
hoz 1 köbcentiméterenkint 14, a ba~ 
romfihimlő és diftéria elleni oltóanyag 
I adagja 5 fillér, a veszettség elleni 
oltóanyag a kutya egyszeri oltásához 
5 köbcenciméterenkint 70 fillér.

—- Az Ojság uj száma közli, hogy 
nii a bátorság 1938-ban és mi a 
szesz 1938-ban, jelenti, hogy Dr. 
Sólet és Dr. Sonka uj közös filmet 
készítenek, mulatságosán mutatja a 
hét görbe tükrét és remek aktuális 
vicceket hoz. Ara 16 fillér.

Nagyszabású gazdanapot rendez
nek junius 29-én Mikóházán állat- 
kiállitással és Gyöngyös Bokrétával 
egybekötve.

Az ünnepség reggel 8 órakor 
tábori misével kezdődik. Délelőtt 
9 órakor kezdődik a gazdaértekez
let. I 1 órakor közebéd lesz a köz
ségházán, melyen felszólal Baross 
Gábor országgyűlési képviselő.

Délután 3 órakor kézimunka és 
háziipari kiállítás megnyitása. 4 óra
kor állatkiállitás bírálata és fogat-

A vármegye törvényhatóságának 
szerdai közgyűlésé megválasztotta a 
sárospataki járás főszolgabiráját, ezen
kívül választott két szolgabirót és egy 
örökös törvényhatósági bizottsági tagot.

Nagy lelkesedés mellett, de min
den kortézia nélkül folytak le a vá
lasztások. Igaz, hogy minden állásra 
csupán egy egy pályázó akadt és igy, 
ha egyesek talán szerették volna is 
egy időre visszaidézni a régi tisztvi 
selő választások forró, izzó hangulatát, 
nem volt rá mód.

A főispán, hogy időt nyerjen egy 
szerre ejtette meg a jelölést valameny*

szépségverseny. 5 órakor a verse” 
nyék díjkiosztása. 6 órakor a mi' 
kőhazai Gyöngyös Bokréta öt éves 
jubileumi ünnepsége. Este 8 óla
kor népmulatság.

Az ünnepségre délután 2 órakor 
különvonat indul Sátoraljaújhelyből.

A kü'önvonat Mikóházáról este 
fél 9  órakor indul vissza.

A különvonalra jegyek a sátor
aljaújhelyi menetjegyirodában vált
hatók. Menettérti jegy ára 1 P. 
20 fillér.

nyi megüresedett helyre. A kijelölő 
bizottság tagjai lettek : öernáth Ala
dár, gróf Mailáth József, dr. Tóth La 
jós, dr. Asztalos Kálmán, dr. báró 
Waldbott Frigyes és Strisovszky Mi 
bály.

Egyhangúlag választottak meg a 
Meczner Béla halálával megüresedett 
örökös törvényhatósági bizottsági tag- 
sagsági helyre a vármegye közegész- 
ségügye érdekében kifejtett munkás
ságának elismereseül br. Láng Boldi
zsár országgyűlési képviselőt.

Sárospataki főszolgabíróvá vi
téz dr. Jüzeásérg Sándort, szol-

ványi Kastély-Szállót, úgyhogy az 
ünnepek alatt 104 személy lakott 
két napon át a szállóban. Érde
kes, hogy több jelentkezőt nem 
tudtak elhelyezni és igy azok 
kénytelenek voltak Sátoraljaújhe
lyen szállodába menni. Ezzel egy
idejűleg sürgőssé vált modern szál
loda építése Sátoraljaújhelyen, 
mert a Kastély Szállót aligha le
het bővíteni viszont, a kiszorultak 
részére európai kényelemű szál

lodáról kell gondoskodni.
A fővárosi lapok már észrevették 

Sátoraljaújhely szállodahiányát. Csak 
nálunk nem akarnak ráeszmélni, hogy 
egy modern, európai kényelemmel 
berendezett szálloda nélkül beszélni 
sem lehet idegenforgalomról és ide
genforgalom nélkül a város gazdasági 
élete a biztos elsorvadás felé halad 

Vájjon mikor eszmélnek rá a varos 
vezetői, hogy a vezető-pozició nem
csak a közigazgatás irányítására, de 
alkotásra is kötelez ?

gabirákká dr. Gornidss JRlbertet
és dr. Yáró Dndárt választották 

ugyancsak egyhangúlag
A hivatali eskü letétele után vitéz 

Füzesséry Sándor mondott köszönetét 
a választásért a törvényhatóságnak rö
vid, formás beszédben.

A központi választmány 16 rendes 
és 16 póttagját a törvény rendelke
zései szerint névszerinti titkos szava
zással kellett megválasztani. Kél sza
vazatszedő küldöttség előtt folyt a sza
vazás. Az egyik szavazalszedő kül
döttség elnöke Olchváry Dezső, tag
jai Migály Sándor és dr. Székely 
László; a második szavazatszedő kül
döttség elnöke dr. Tóth Lajos, tagjai 
dr. Asztalos Kálmán és dr. Benyov- 
szky László voltak.

A központi választmány tagjai lettek : 
Vitéz A s b ó t b  Aladár, dr. A s z 
t a l o s  Kálmán, B e r n á t b Aladár, 
B o r o n k a y László, L e h ó c z k y  
Sándor, L i g e t i  József, M o l n á r  
Béla, N y o m á r k a y  Ödön dr. O lc h 
vá r y  Dezső, P a y e r Ferenc P o ó s 
József, S e n n y ey Miklós báró 
S e n n y e y  István báró, S z i r 
m a y László, W a l d b o t t  Frigyes 
báró, W a l d b o t t  Kelemen báró 
rendes tagok ; S z e s z I é r Ödön, 
S c h m i d t Lajos, U j v á r y Dezső, 
M i g á l y  Sándor, B e r n á t h Béla, 
S z é k e l y  Endre, dr. B ú z a  Béla, 
L á s z l ó  Ferenc, Vitéz Z o m b o r y 
József, dr. N a g y  Béla, l s é p y  Ti
hamér, dr. gróf H o y o s  Viktor, V é- 
c s e y  Aurél báró, S z e n l g y ö r g y i  
Zoltán dr. S t r i s o v s z ky Mihály, dr. 
S z é k e l y  László póttagok.

jesztett újabb bizonyítékok alapján 
elrendelte az ujrafelvételt éi keddre 
tűzte ki az uj fölárgyalást.

A tárgyaláson, amely a Körös- 
kényi-tanács elölt folyt, Fejjel Jó
zsefnek fikerült bebizonyítania, hogy 
a verekedés alkalmával Czilli Mi
hály előbb őt ütötte fejbe egy bo” 
roíkorsöval és csak a fejbeverét után 
mérte Czillire vasdoronggal a ha
lálos ütést.

A  bíróság a lefolytatott bizonyí
tás alapján az eddigi ítéletet ha
tályon kívül helyezte, Fejjel Józse
fet szándékos emberölés helyett csu* 
pán erős felindulásban elkövetett 
szándékos emberölésben mondta ki 
bűnösnek és ezért négyévi börtönre 
ítélte.

Az eddig elszenvedett büntetés” 
böl 2 év, 3 hónap és 25 napot 
kitöltöttnek vett a bíróság.

Az Ítélet ellen, úgy az ügyész, 
mint a védő felebbeztek

Ujrafelvételi tárgyaláson négy évre 
szállították le Fejjel József büntetését

Annakidején megírtuk,hogy Fej* 
jel Józsefet szándékos emberölésért 
8 évi fegyházra ítélte a bíróság, 
mert Károlyfalván egy bál alkal
mával vasdoronggal agyonütötte
Czilli Mihályt.

l ejjel József, aki 8 évi fegyház
büntetését a váci fegybázban tölti, 
nem nyugodott meg az ítéletben 
és védője utján ujrafelvételi kére
lemmel fordult a sátoraljaújhelyi 
törvényszékhez A bíróság a beter-

Elsőrangú konyha. Mérsékelt árak.

A Vigadó kerthelyisége 
a legjobb szórakozóhely

A n. é. közönség szives támogását kéri

OROSZ BARNA
v e n d é g lő s

Figyelmes kiszolgálás. Hegyaljai Jaiborok.

Választott a vármegye közgyűlése
Valamennyi választás egyhangú volt
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Szombaton nyit a mozi
Ciiilöitökön zári a izinhaz ét 

izombalon már megkezdi előadásait 
a városi mozgószinház egy francia 
nyelvű filmdrámával, amely „Vérző 
vágyak" cim alall Beethoven szerei
méi viszi vászonra káprázatosán szép 
keretben, elsőrangú művészek ala
kításaival. A  főszerepeket Harry 
Baur. Jany Hoel, Aunie Ducaux 
j álszák. Vasárnap is a ,,Vérzö 
vágyak" fut.

Kedden és szerdán az oxfordi 
diákélet minden elevensége, bája 
elevenedik meg a mozi vásznán az 
„Oxfordi diák “ cirnű angolnyelvű 
vigjátékában. A  főszerepekben Ró
bert 1 aylor, Meureen O ’Sullivan 
és Lionel Barryonore brillíroznak.

Adarabotjack Convay.a VivaVil- 
la rendezője rendezte és ez már egye
dül is elég biztosíték aira, hogy a da
rab brilliáns beállításban kerül elénk

Gyermekével a kútba ugrott
Az anyát m egm entették, a gyermek megfulladt *

Szesztay Gyuláné tolcsvai lakos 
hétfőn éjjel egyéves kislányával a 
kútba ugrott.

Az ongyi kórságnak Szesztayék 
egyik szomszédja vezetett nyomára, 
aki hajnalfeié, mikor az istállóba 
készüli, nyöszörgést hallott Szeszlay- 
ék udvara felöl. Nyomban (elköl
tötte Szesztayt, aki mikor észrevette, 
hogy felesége ágya üres kirohant 
az udvarba a nyöszörgő hang irá
nyába. A  kúthoz érve meglátta fe- 
ségét. Nyomban leereszkedett a kút
ba és a közben már felvert szom
szédok segítségével kihúzta eszmé

letlen feleségét, aki még eszméletlen 
állapotban is karjai közt szorongatta 
közben megfulladt gyermekét.

Szesztayné állapota nem életve
szélyes. Mikor eszméletlenségéből 
először magához tért azt mondta, 
hogy azért akart meghalni, mert az 
ura vasárnap éjjel mulatott. Mikor 
megkérdezték, hogy miért vitte ma
gával a kútba gyermekéi is, azt vá
laszolta, hogy mem akart a gyer
meke nélkül meghalni.

A  meghalt gyermekei a község 
nagy részvéte mellett temették el, 
Szesztaynél lakásán ápolják.

A l e g o l e s ő b b t ő l  a  l e g f i n o m a b b  n ő i  é s  f é r f i  

f ü r d ő r u h á k a t ,  f ü r d ö c i p ő k e t  d ú s  v á l a s z t é k 

b a n  k a p

Blumenfeld Jenő és Fiai
c é g n é l  W e k e r l e  t é r  3 .  V á r o s i  b é r p a l o t a

K ü l ö n l e g e s  n ő i  f e h é r n e m ü e k ,  h a r i s n y á k ,  f é r f i  
t r o p i k á l  i n g e k , s z a l m a k a l a p o k  n a g y  v á l a s z t é k b a n

Beszámoló
az újhelyi járási leventenapról

Vasárnap élénk, mozgalmas életre 
ébredlek a sátoraljaujhel, iek. Zenekar 
járta be a várost már kora reggel, 
hogy tudtára adja mindenkinek, hogy 
ünnepet ülnek Sátoraijatijhely és a 
járás leventéi.

Nett es versenyre kell sokszáz le
vente, hogy eldöntse egy másközt az 
elsőséget. A testnevelési kirendeltség 
kitűnő vezetőségének érdeme, hogy 
az elsőségért folyt vetélkedésben or
szágos viszonylatban is kiváló ered
ményeket érlek el.

Tábori misénél kezdődött a leven- 
lenap, amelyet a sportpályán hallgat
lak leventéink. Mise után dr. A r a -  
ry P r i h o d a  József városi főjegyző 
intézett beszédet a leventékhez hang
súlyozva elhivatottságuk nagy fon
tosságát.

Délelőtt zajlottak le a lőversenyek. 
Ebben egyénileg I. Dénes Vencel 
Saujhely 264 egység, 2. Ripcse Jó
zsef Alsóberecki 230, 3. Tóth Gyula 
Felsőberecki 229 egys.

Délután folytatódtak a szebbnél- 
szebb és nagyszerű sportot hozó ver
senyek.Az erédmények a köveikezók:

80 m-;s síkfutás: 1. Saujhely 8 2  
mp., 2. fodor Mihály Alsóregmec. — 
100 m-eS síkfutás: 1. Saujhely 112

mp. 2. Timkó Pál Alsóregmec. — 
Sulydobás: 1. Sprencz József llosz- 
szuláz 928 cm. 2. Emri Pál Mikóhá- 
za. — Magasugrás : I . Molnár Ferenc 
Saujhely 147 cm. 2. Susztrik János 
Hosszúláz 146 cm. — Távolugrás: 
Saujhely 558 cm. 2. Hosszúláz. (Hör- 
esik Lajos 505 cm.). — Gránátdo 
bás: 1. Bohkó Mihály Alsóregmec, 
2. Unlener János Hossniláz. — Sta- 
félafulás: 4 X  '00 m-es: I. Saujhely, 
2. Hosszúláz, 3. Mikóháza. — Ke
rékpározás (városon kérésziül): 1. 
Berencsi László Saujhely, 2. Nirbicki 
László Saujhely, 3. Debró István 
Saü.hely, — Ponlversenyben: ]. 
Saujhely 31 pont,2. Hosszúláz-Srép 
halom 20. pont. 3. Alsóregmec 12 
pont, 4. Mikóháza 5 pont.

A sátoraljaújhelyi levente egyesület 
és a sárospataki diákválogatotl közötti 
foottballmérkőzés az újhelyiek fölé 
nyes győzelmével végződött 6:1 
(2:0) arányban.

Az atlétikai versenyek után avily 
vitányi levente egyesület élőkép be
mutatója felejthetetlen hatást váltott 
ki. Majd a dijk osztás során H a l a 
in a s e k Rezső őrnagy, a lestneve 
lési kirendeltség vezetője nyújtotta ál 
az érmeket a nyeiles versenyzőknek

Nyári fórfi szüvetek 
tropikálok

Nagy választékban — Olcsó á ra k !
K l e i n  K á l m á n

divatháza
SÁTORALJAÚJHELY

Takarékossági bevásárlóhely — Vidékre minták

A szerencsi megyei 
lövészverseny eredményei

Vasárnap a szerencsi lőtéren gyűl
tek egybe versenyre a vármegye le
ventéi és lövészei, vitéz dr. Teleky 
Sándor őrnagy rendezésében és ve
zényletével folyt le a nagyszabású 
verseny, nmelynek eredményeit a kö
vetkezőkben közöljük :

I. Vármegyei Levente Egyesületek 
10 es csapatversenye: 1. Tállyai Le
vente Egyesület. 2. Sárospataki L. E. 
3. Sátoraljaújhelyi L. E. 4. Cigándi 
L. E. 5. Tokaji L. E. Egyéni ver
seny : I Legyei Gyula tályai L. E.
2. Simoga László saujhely! L. E. 3. 
Bronger János tályai L. E. 4. Csomós 
Ferenc saujlielyi L. E.

II. Szerencsi járás polgári lövész- 
egyesületeinek versenye: 5-ös csapat- 
verseny. 1. Taklaszadai Polgári Lö
vész Egyesület. 2. Szerencsi P. E L.
3. Legyesbényei P. L. E. Egyéni ver
seny. 1. Dunay Lajos Legyesbényei

P. L. E. 2. J. Horváth István Takla
szadai P. L. E. 3. Majoros István 
Szerencsi P. L. E.

III. Nyílt egyéni propaganda lövé
szet: (Fekvő testhelyzet 10 értékelt 
lövés.) Férfi versenyben: I. Sanczik 
József taklaszadai P. L. E. 2. Papp 
Sándor sárospataki MOVE. 3. Peze- 
csi István monoki P. L. E. Hölgy- 
versenyben’: 1. Buday G. Árpádné 
sátoraljaújhelyi MOVE. 2. Bendik 
Irén sátoraljaújhelyi MOVE. 3. MózeB 
Etelka sárospataki MOVE.

IV. N,agypuska verseny: Férfiver
senyben: 1. Majoros István szerencsi 
P. L. E. 2. Kolozs Birnabás szerencsi 
P. L. E. 3. Kövér Gyula lebesbényei 
P. L. E. Hölgy versenyben: 1. Buday 
G. Árpádné sátoraljaújhelyi MOVE.
2. Dankó Ilona sátoraljaújhelyi MOVE.
3. Bendik Irén sátoraljaújhelyi MOVE.

A sátoraljaújhelyi kir. járásbiróság 
mint telekkönyvi hatóságtól..

Tk. 1525/1938. szám.

Árverési hirdetmény-kivonat.
Zemplénvármegye közös gyám- 

pénztára végrehajtatnak Pazar Gyu
láné, Dubay Ilona, Dubay Etelka, 
kiskorú Dubay Ilona és Margit kis
korú Horváth Károly és Ferenc vég
rehajtást Szenvedők ellen indított vég
rehajtási ügyében a telekkönyvi ha
tóság elrendeli a végrehajtási árverést 
734 P. 69 f, tőkekövetelés és járu
lékai behajtása végett:

a sátoraljuijhelyi kir. járásbiróság 
területén levő Sátoraljaújhely megyei 
városban fekvő s a sátoraljaújhelyi 
1549. sz. telekkönyvi betétben A+l. 
sorszám s 1549 lirszám alatt foglalt 
házra 3000 P. kikiáltási árban.

ma m ár európai hirü Fedett gyógy
m edencék tvócsarnok, Inhalatórium, 
strandfürdő. Páratlan  eredm ényes 
fürdő, — Ivó és belélegzö kúrák. A 
fürdőt Hajdúszoboszló 73 és 78"-os 
sós, jódos, brómos, hldrocarbonatos 
hévvizei táplálják. 3000 liter fórróviz 
percenként M agyar és németnyelvű 
ismertetővel készséggel szolgál a 
f ü r d ő  I g a z g a t ó s á g a

A telekkönyvi hatóság az árverés
nek a telekkönyvi hatóság hivatalos 
helyiségében (Kazinczy ucca 35. sz. 
fdsz. 7. ajtój megtartására:

1938. évi augusztus hó 1, 
napjának d. e. 10 liz óráját tűzi ki 

és az árverési feltételeket az 1881 
LX. te 150 §-a alapján a követke
zőkben állapítja meg:

1. Az árverés alá eső ingatlant 
a kikiáltási ár felénél, alacsonyabb 
áron eladni nem lehet.

Az árverelni szándékozók kötelesek 
bánatpénzül a kikiáltási ár 10 szá
zalékál készpénzben vagy az 1881. 
IX. t.c. 4. § ában meghatározott ár
folyammal számított óvadékképes ér
tékpapirosban [a kiküldöttnél le
tenni, vagy a bánatpénznek előleges 
bírói letétbe helyezéséről kiállított 
letéti elismervényt a kiküldöttnek 
átadni és az árverési feltételeket aláírni 
(1881. : IX. te. 147. 150. 170 §, §’ 
1908.: XII. t.c. 21. §.)

Az, aki az ingatlanért a kikiálási 
árnál magasabb Ígéretet tett, ha 
többet igérni_seuki sem akar köteles 
nyomban a kikiáltási ár százaléka 
szerint megállapított bánatpénzt az 
általa Ígért ár ugyanannyi százalékáig 
kiegészíteni .(1908. XI. t.c. 25. §.)• 

Sátoraljaújhely, 1938. évi március 
hó 29. napján.

Dr. Tömösváry s. k., ömkf. jegyző. 
A kiadmány hiteléül:
Hazay s. k„ telekkönyvvezető.

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

Laptulajdonos:
Londesmann M. és Társa

Készült :n Vajda-könyvnyomdában
Sátoraljaújhely
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