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A b ecsü let

sötétség leple alatt megtáma írást kiadja.
Egy percig sem szabad köz
dottnak ez a lehetőség mind
addig nem ál) módjában, mig hatóságnak iratai között olyan
(D. 1.) A legközelebbi poli undók tettüket, de csak úgy, a bujkáló hős napfényre nem írást tartani, amely olyan vádat
tikai évadot megnyitó hatalmas hogy arról azok tudjanak csu kerül. Itt kell főképen tehát a tartalmaz, melyre a megvádolt
beszédében E c k h a r d t Tibor pán, akiknél hiszik, hogy me megvádoltnak segítségére sietni nem nyilatkozhatott. A társada
a független kisgazdapárt vezére rényletük sötétben marad s an azáltal, hogy a becsületét szeny- lommal együtt a közhatóságnak
érintette a becsület védelmet is. nak eredményét azonban eset nyezőt, az, aki azt ismeri, ál is fel kell vennie a küzdelmet,
Szószerint a kővetkezőket mon leg tovább tudják tenyészteni, lítsa elő, leplezze le. És ha a bármilyen tógában jelenjen is
dotta :
most már mint a közvélemény közhatóság tud ilyenről, úgy an meg, a titkos becsületrablókkal
„Biráink egyéni becsületének, csendes Ítéletét.
nak kötelezettsége az, hogy a szemben, mert nemcsak a pol
rátermettségének,
kiválóságá
A nyíltan megrágalmazottnak megvádolttal a vád kapcsán a gárok kincse, hanem az államé
nak, tisztességének minden te módjában áll a vád ellen vé vádlót megismertesse s ha a is — a becsület.
kintetben való elismerése mel dekeznie, de a férfiatanul, a vád írásban született meg, az
lett a bírói gyakorlatban van
egy olyan fájó pont, mely már
politika jelentőségűvé kezd vál
ni. Ha az angol történelem
lapjait lapozom, azt a megálla
pítást olvasom, a 18-ad szá
zadvégi francia forradalom azért nem csapott át Angliába,
mert az angol bíróságok az
angol nemzeti és emberi nagy
értéket minden beavatkozással Augusztus 31-ig mindenki szólaljon fel, aki kimaradt a névjegyzékből
szemben kiméletien eréllyel és
Ingyen adunk felebbezési blankettát
szigorúsággal mindig meg tud
Augusztus 22• tői al ig a városháza
gyár állampolgár (külön igazolás nélkül
dasági cseléd, ha legalább 4 éve egy
ták védelmezni. Forradalmi idők
tanácstermében közszemlén van az uj is állampolgárnak tekintenek minden gazdánál, vagy ha annak személye
ben a bíróságokra nagy szerep választói
névjegyzék. Legnagyobb meg kit, aki Csonka-Magyarország területén változik, ugyanabban a gazdaságban
•hárul, — megvédelmezni a lepetésre a névjegyzékből nagyon sok szü etett és 1917— 1921. közt is már van alkalmazva,
nemzet értékeit. Amikor én azt régi választót Jhagytak ki, legtöbbjét itt lakott — másoknak az állampol
ugyanígy a szerződéses munkás is.
látom, hogy egy zsebóra ello azzal az indokolással, hogy magyar gárságot külön kell bizonyitaniok;
Szenkivül kerületi szavazójoga is van:
és aki legalább 6 éve lakik a köz
pásáért hónapokra Ítélnek va állampolgárságát nem igazolta.
ha állandó foglalkozása van, ez év
Amennyiben az illetőket felhívták ségben, vagy rövidebb ideje él ott,
lakit, de aki becsületet rabol volna
állampolgárságuk igazolására és de a megelőző községben lakott 6 ben legalább 80'ik Óvét betölti
az 50 pengővel megússza és a felhívásnak nem tettek volna eleget, évig;
és ha 4 elemi osztályt végzett (ha
1912-ben született, akkor 6 elemi
esztendők is telnek bele, mig akkor értenők, hogy kihagyták a
továbbá megfelel a következő fel
osztályt) de csak ha családfenntartó ;
a rágalmazót utóléri ez a cse névjegyzékből. De ez nem történt.Ugy tételeknek :
iskolai végzettség nélkül is, ha írnikélyke büntetés, akkor
azt tetszik mintha ötletszerűen határoztak
olvasni tud, családfenntartó és ezenfe
£ajstrom os szavazati joga van :
volna
a
felett,
hogy
kinek
hiszik
el
beval
kell mondanom, hogy ez az ál lott állampolgárságát és kinek nem.
ha tekintet nélkül a foglalkozásra lül m ég :
lapot s gyakorlat fenn nem
a háborúban vitézség! érmet szer
Azért gondoljuk, hogy ötletszerűen,
ez évben legalább 26-ik évét betölti
zett, vagy Károly csapatkeresztje van
lartható. . . . A becsületet, leg mert sokan vannak olyanok a kiha*
és 4 elemi iskolai osztályt végzett
szentebb kincsünket védje meg gyottak közt, akiknek a város kiadta a (ha 1912 ben született, akkor 6 elemi (tűzharcos),
vagy altiszt lett, vagy hadirokkant;
a bíróság azokkal a közéleti trianoni záradékkal ellátott illetőségi osztályt) akár nőtlen, akár családos,
vagy önálló iparos, kereskedő ,
bizonyítványt. Tehát még azt a fárad
iskolai
végzettség
nélkül
is,
ha
irniutonállókkal és bérrágalmazok- ságot is sajnálták, hogy megnézzék,
vagy földműves, aki saját, vagy fe
olvasni tud, családfenntartó és ezen
kal szemben akik alacsonyren- kapott-e az illető a várostól il felül még:
lesége birtokán gazdálkodik és katasz
dü politikai, elgondolásaik je letőségi bizonyítványt
a háborúban vitézség! érmet szer teri tiszta jövedelme legalább 60 arany
gyében politikai lejáratás céljá
De nem vesztegetünk több szót a zett vagy Károly csapatkeresztje van korona ;
vagy ha kisebb is a jövedelme, légból belegázolnak tisztességes névjegyzék összeállításánál elkövetett (tűzharcos)
alább 5 kataszteri holdat tesz ki és
vagy
altiszt
lett
vagy
hadirokkant;
hibákra.
A
polgármester
kötelessége
magyar emberek becsületébe,
házuk is van ;
vagy önálló iparos, kereskedő;
hogyan történhetett,hogy
destruálván és demoralizálván megállapítani,
vagy ház ugyan nincs, de van 5
vagy földmives, aki saját vagy fele
tömegével hagytak ki a névjegyzékből
hold birtok és 5 hold bérlet;
ezzel a tömegeket. *
olyan választókat, akiknek a város 1921 sége birtokán gazdálkodik és kataszteri
sőt akkor is, ha]ennyi földje nincs,
Ez vonatkozik azokra akik julius 26 i illetőségét igazolta. Hisszük, tiszta jövedelme legalább 40 arany
azonban bérlő vagy béilőszövetkezet
hogy a polgármester utána is néz ezek korona ;
nyíltan rágalm aznak!
vagy ha kisebb is a jövedelme, tagja és legalább 6 éve gazdálkodik
Van azonban a rágalmazók nek az érthetetlen kihagyásoknak és
birtoka legalább 2 kát. holdat tesz ki olyan földön ('beleszámítva a saját és
megteszi a szükséges intézkedéseket.
felesége birtokát is), amelynek kát.
nak egy aljasabb
csoportja.
Ezúttal csupán a következőkben és házuk is van,
jövedelme 100 korona (ennyi okvet
Azok, akik titokban, suba alatt, leközöljük a Független Kisgazdapárt
vayy ház ugyan nincs, de van 2
lenül kell, akárhány hold),
a háttérben úgy teszik, hogy Országos Központja által kiadott tá hold birtok és 2 hold bérlet;
vagy irni-olvasni tudó családos gaz
jékoztatót,
hogy
a
kihagyottak
tudják,
maga a megrágalmazott ne is
sőt akkor is, ha ennyi földje nincs/ dasági cseléd, ha legalább 6 éve egy
tudjon róla, azzal szemben ne milyen alapon kérhetik a névjegyzékbe azonban bérlő, vagy bérlőszövetkezet gazdánál van, vagy ha annak személye
való felvételüket, ha nemcsak az ál
védekezhessék s még utólag se lampolgárság igazolásának hiánya miatt tagja és legalább 6 éve gazdálkodik változik, ugyanabban a gazdaságban
olyan földön (beleszámítva a saját és van alkalmazva;
szerezhessen legkissebb élégté- hagyták ki őket.
felesége bittokát is), amelynek kát.
ugyanígy a szerződéses munkás ii.
telt sem. Ezek a rágalommoTájékoztató:
jövedelme 100 korona, vagy kevesebb
lyok, rágalomszük, bár nevük
ugyan, de 10 holdra terjed ;
Kitkos választójoga van m i n d e n
Jitkos választójoga van m i n d e n
vagy imi-olvasni tudó, családos gaz* n ő n e k aki 10 éve már magyar
kel alátámasztani igyekszenek
é r f i n a k aki l ü éve
ma

Közszemlén
a választói névjegyzék

H ÍR Ű IK
— Bírósági kinevezések. A kor
mányzó az igazságügyminiszter előter
jesztésére dr. vitéz Nagy Sándor sá
rospataki járásbirósági elnököt a deb
receni ítélőtáblához bíróvá, dr. Szűcs
László nyíregyházi törvényszéki bírót
a sárospataki járásbíróság elnökévé és
dr. Öreg János debreceni járásbirósági
titkárt a satoraljaujbelyi járásbíróság
hoz járásbiróvá nevezte ki.
— Orvosi hír. Dr. Schwartz Dezső
orvos a sátoraljaújhelyi izr. kórház
kötelékéből megvált es magánrende
léseit Sátoraljaújhelyben Kazinczy-u.
4 sz. alatt megkezdte.
— Halálozások. Ozv. Bettelbeim
Miksáné f. hó 24-én hosszas betegség
után 86 éves korában Sátoraljaújhely
ben elhunyt. Temetése f. hó 25 én
volt nagy részvét mellett. Az elhunyt
ban dr. id. Bettelbeim Jakab sátoral
jaújhelyi és dr. Bállá Ignác miskolci
ügyvédek édesanyjukat gyászolják.
T i t k o s Gyula ny. államrendőrségi
igazgató f. hó 23-án elhunyt. Teme
tésén — mely általános részvét mel
lett 25-én délután volt — a m. kir.
államrendőrség tisztikara és legénysége
testületileg vett részt.
— Tanári áthelyezés. Szalay Jó
zsef volt sátoraljaújhelyi kegyesrendi
tanárt a piarista rend főnöke a szé
kesfehérvári kir. főigazgató kívánságára
szakszerűség szempontjából Nagyka
nizsáról Veszprémbe helyezte át.
— Be kell jelenteni a tűzifa
adás-vételi szerződéseket. A m.kir
minisztérium a gazdasági és hitélet
rendjének, továbbá az államháztartás
egyensúlyának biztosításáról szóló tör
vény alapján augusztus 22 -én rende
letet adott ki a tűzifára vonatkozóan
létrejött adásvételi szerződések beje
lentése tárgyában. Minden tűzifa ke
reskedő köteles az 1938—39 gazda
sági évben általa megvásárolt, továbbá
az általa eladott tűzifára vonatkozó
adatokat bejelenteni írásban, ha a
tűzifa mennyisége meghaladja a 10
ezer kilogramot. Az 1938—39 gazda"
sági évbe ugyanazon felek között lét
rejött adásvételi ügyletekben szereplő
tűzifa mennyiséget össze kell adni. A
külkereskedelmi hivatal a bejelentés
hez szükséges nyomtatványokat dijta
lanul bocsájtja az érdekeltek rendel
kezésére és a bejelentéseket az adás
vételi szerződés létrejöttétől számított
48 óra alatt a Külkereskedelmi Hiva
talhoz kell intézni. A rendeletben
foglaltak ellen kibágókat két hónapig
terjedhető elzárással büntetik, a ki
szabható pénzbüntetés legmagasabb
összege pedig 8000 pengő. A rende
let a kihirdetés napján lép életbe.
— Újítás a marhalevél kiállításánál.

A földmivelésügyi miniszter rendeletet
adott ki, melynek alapjan szeptember
hó 1-től kezdve szarvasmarha, lő és
egyéb állatok eladása alkalmával az
eladó köteles a vevő foglalkozását és
pontos lakcimét (kerület, utca, házszám)
bemondani, mert ezen adatok nélkül
az átírás nern történhetik meg.
— Uj távbeszélő állomások. Dr.
Balogh Gyula rendőrkapitány 202 és
dr. Schwartz Dezső orvos 203 szám
mai a távbeszelő előfizetők sorába
léptek

Hotel R E X

Szálló

Budapest, VII., Hársfa utca 4.
(A Keleti és Nyugati Pályaudvarok
közelében.)
SZO BÁK P 3 tói (naponta)
Ilidig meleg folyóvlt!
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Központi titás!

állampolgár külön igazolás nélkül is
annak tekintenek minden nőt, akinek
a (étje magyar állampolgár,
vagg ha özvagg, alvóit asszong,
egykori fórja volt az — a hajadon

nőt pedig akkor, ha sajátmaga CtonkaMagyarország területén született, vagy
elszakitott iországrészen született és
1917— 1921. közt is már itt lakott,
— másoknak az állampolgárságot kü
lön kell bizonyitaniok);
és aki tegaUbb hal éve lakik a
községben, vagy rövidebb ideje él ott,

de a megelőző községben lakott 6 évig;
továbbá megfelel a következő fel
tételeknek :
£ajstrom os szavazati joga van:
ha ez évben legalább 3 0 —ik évét

betölti
és ha felesége olgan férfinek,
akit megillet a lajstromos sz a
vazati jog

(akkor is, ha özvegy, de férjét meg
illetné a jog)
továbbá 8 elemit végzett,
vagg iskolai végzettsége nincs, de
irni-olvasni tud és van 8 élő törvé
nyes ggermeke (a hősi halott fiú is
ideszámítandó);
ha azonban nincsen férjnél és saját
vaggonából, keresetéből tartja fenn
magát (például a háztartásban, gazda
ságban végzett munkája fejében kapja
mint családtag az ellátást) akkor ok
vetlenül megkívánjak a 8 elemi ősz
tá g'.
Ezenkiv&l kerületi szavazójoga is van:
ha ez évben legalább 30-ik évét

betölti.
és ha felesége olyan férfinek, akit
megilleti a kerüle t szavazojog (akkor
is, ha özvegy, de a férjét megilletné
a jog) továbbá 6 elemit végzett,
vagg iskolai végzettsége nincs, de
Írni olvasni tud, van 3 élő, törvnéyes

gyermeke (a hö*i halott íiu is ide
számítandó) ;
ha azonban nincs férjnél és sajat
vagyonából tartja fenn magát ('például
a háztartásban gazdaságban végzett
munkája fejében kapja mint családtag
az ellátást), akkor okvetlenül megkí
vánják a 6 elemi osztályt.
JVtaguarázatok:

A é elemi osztállyal felér termesze
tesen, ha valaki helyette 4 elemit és
utána például 2 polgári iskolát|végzett.
Az a nő aki egyszer gyermekeinek
száma alapján megkapta a választójo
got, elhalálozásuk esetén sem veszti
el azt.
állandó foglalkozásúnak veszi a tör
vény azt is, akinek öregségi vagyfrokkantsági járadéka van, nyugdíjas, to
vábbá aki vagyonából él.
Családfenntartó a törvény szerint az,
aki vele együttélő feleségét vagy szü
leit, nagyszüleit vagy gyermykeit, uno
káját vagy testvérét tartja el.
Sltérő szabályok:

Az egyhelybenlakást nem kell iga
zolnia a köztisztviselőnek:, '-özalkalmazottnak és lelkésznek, ugyanez áll fe
leségükre. Nem kell annak sem, aki
legalább 8 középiskolát vagy hasonló
magasabb iskolát végzett és állandó
foglalkozása van.
A lajstromos szavazati jogot, akár
férfi, akár nő, ha egyetemet vagy más
főiskolát végzett, bármily életkorban
megkapja, — az a nő pedig, aki középisko'át végzett 26 é v e s k o r t ó l
kezdve.
A kerületi szavazati jogot, akár férfi,
akár nő, már 26 éves kortól megkapja
és családfenntartónak sem kell lennie,
ha középiskolát végzett és állandó fog
lalkozása van, — vagy a nőnek állandó
foglalkozása nincsen ugyan, de a férjét
megilleti a kerületi szavazójog.

A Független Kisgazdapárt helyi szervezete mindenkinek in
gyen bocsát rendelkezésére felebbezési blankettát, aki a kihagyás
ellen jogorvoslattal kiván élni.
A jogorvoslati blanketták lapunk kiadóhivatalában (Széche
nyi tér 3, sz. alatt) vehetők át.
A
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fiélmillióval emelifi
a vidéki városok forgalmiadó részesedését

A magyar vidéki városok évek óta
kérik a kormányt, hogy a forgalmi
adórészesedés és a városokat terhelő
rendőrségi hozzájárulás ügyében te
gyen a városoknak engedményeket.
A Magyar Városok Országos Szö
vetsége főbb esetben tárgyalt az ille 
tékes korit ánytényczőkkel, amelyek
részéről mindig megértés nyilvánult
meg a városok érdekei iránt, külön
böző nehézségek azonban mindig
elhalasztották a kérdés megoldását.
Az újabb tárgyalások eredménye
ként most a kormány messzemenő
engedményt tett a városok kívánságát
lletően. Beavatott helyről nyeri éritesüléseink szerint
a városoknak jutalandó forgal
miadó részesedést évi kétmillió
pengővel fel fogják emelni.
ugyanakkor a kormány hozzájárult
ahhoz, hogy azok a városok melyek

a rendőrségi hozzájárulással
lékban vannak.

hátra

tartozásukat 30 év alatt kamat
mentes részletekben fizethessék.
Ennek a részletfizetési kedvezmény
nek azonban alapfeltétele, hogy a f.
évre esedékes rendőrségi hozzájáru
lás összegét az érdekelt városok
mindig teljes egészében befizessék.
Sátoraljaújhelyt közelről érinti a
kormány intézkedése,
mivel a város maga is évek óta szor
galmazza a forgalmiadórészesedés
összegének felemelését, másrészt Sá
toraljaújhely sem fizette teljes összes
gében a rendőrségi hozzájárulást és
nagyobb összeggel tartozik az állam
nak. A hosszú lejáratú részletfizetési
kedvezmény igy lehetővé fogja tenni,
hogy a város ellől a súlyos tehertől
aránylag könnyen megszabaduljon.

Válíozásob

az OTI-nél, de nincs
haszonét benne

Az O. T. I. sátoraljaújhelyi kerü
leti pénztára augusztus hó 29-től
(hétfőtől) uj székházába (Kossuth
Lajos u. 27. szám.) költözik ál. Az
átköltözés folytán az orvosi rende
lések eddigi rendszere is megválto
zik, amennyiben a rendelőintézeti
rendelés megszüntetésével ettől a
naptól az orvosok nem a székházban,
hanem magánrendelőikben rendelnek
az intézeti betegek részére is.
Figyelmezteti a pénztár a biztosí
tottakat és igényjogosult családtagjai
kat, hogy csakis a lakásukhoz ille
tékes körzeti kezelőorvost vehetik
igénybe. Sürgős szükség (életveszély,
erős vérzés slb.) esetét kivéve, az
orvos nem köteles ellátni azt a bete
get, aki más orvos körzetében lakik.
A körzetek beosztására a pénztár,
nál kifüggesztett táblázatok adnak
bővebb tájékoztatást.
•
Ennyit közöl az O. T. I. abban a
hitben, hogy az orvosi kezelést illető
intézkedésével a legtöbbet cselekedte.
Pedig — ez sokak véleménye —
ennél elhamarkodottabb, meggondolatlanabb intézkedéssel nem is sújt
hatták volna a betegeket.
A z az intézkedés, mellyel a köz
ponti rendelést megszüntették, nagyon
helyes. A körzeti beosztás közelebb
hozza az orvost a beteghez. Illetve
csak hozná, ha egy másik intézke
déssel még jobban el nem távolitaná.
Képzelje el az O. T. I. azt az
esetet, amikor a Kazinczy ucca 50
számon felüli házak egyikében h ir
telen rosszul lesz — no nem élet
veszélyesen — egy tag. Akkor a
hozzátartozója szaladjon először más
fél kilométert az 0 . T. l.-hoz meg
nézni, hogy ki a körzeti orvos és
aztán ugyanannyit vissza a körzeti
orvoshoz?
Ne sajnálják azl a néhány pengő
költségei, amibe a tagok kiértesítése
kerül. Nyomassanak néhány ezer
körlevelet a körzetek és körzeti orvo
sok beosztásáról és küldjék azt szél
a tagoknak.
Ennyit még egészen biztosan megbir az O. T. I.

— Zem plénvái megye a SzentUtván ünnepségeken. Zemplénvár
megye t rvényhatósága — mint min
den évben — ez éven is diszmagyaros küldöttséggel képviseltette magát
a Szent István ünnepségeken. Augusztus 18-in a székesfehérvári országgyűlésen, 20-án a Szent jobb körme
netben vettek reszt a küldöttség tag
jai Bornemisza Miklós alispán veze
tésével. A székesíehérvári küldöttség
tagjai Bernáth Aladár, Szent'Györgyí
Zoltán dr., Meczner Béla dr., Meczner Tibor dr., Okolicsányi Zénó és
Dessewffy György voltak. A Szent
Jobb körmenetben Bernáth Aladár ny.
alispán nem vett részt, viszont csatla
koztak a küldöttséghez Gortvay Tibor
és Liszy Eduárd.
— Belratások a kereskedelmi is
kolában. A sátoraljaújhelyi városi Fel

ső Kereskedelmi Iskola igazgatóságá
tól veit értesülésünk szerint mind a
fiúiskolában mind a vele kapcsolatos
Női Kereskedelmi Szaktanfolyamon a
beiratások szeptember I. és 2 . napján
esznek d. e. 0 —12 ig. Az előadások
szeptember ü én kezdődnek,
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H atal
arányú lesz szeptem ber ll-i front
harcos disztáborozás és

e m lé k t á b la a v a tá s
Mái

beszámoltunk azoktól a
előkészületek
től, amelyeket szeptember l l - ére
szervez a Szepesi Szövetség illeni
osztálya és a Frontharcos Szövet
ség.
Szepesi Bódog kegyesrendi ta
nár felülmúlhatatlan agilitása orszá
gos méretűvé emeli a szeptember
11-iki ünnepélyeket. Lelkes fel
hívásaira számos egyesület jelen
tette be részvételét és az ország
szerte terjesztett szép kivitelű fal
ragaszok hivó szavára egész bizto
san ngyon sokan fognak elzarán
dokolni városunkba, hogy részt
vegyenek a Szent-lstván kápolna
nagyszabású ünnepi

avatási ünnepélyén.
Mintegy 5 0 0 0 frontharcosra és
több mint ezer egyéb résztvevőre
számitanak. A vendégek nagyobb
részét Budapestről, Debrecenből
és Nyíregyházáról várjak, ahonnan
filléres vonatokat indítanak —
Szepesi Bódog kérelmére — az
Ünnepségekre,
A rendezöbizotlság —
élén
Szepesi Bódog kegyesrendi tanár
ral és vitéz Zombory A, József
tűzrendészed felügyelővel — ha
talmas munkát végez, hogy itt még
soha nem látottt méretű ünnepsé
gek zökkenésnélküli lefolyását biz
tosítsák.

megfiivók

Vaj dánál

üészülneü
A szerencsi járóshiró megragalmazasa
miatt bíróság elé került egy férfi

* világhírű H e v i Z - f ü r d ö n

den vádoló tanú emlékezett, volt
épen a vádolók veszte.
Ugyanis dr. Sugár Gyula, miskolci
ügyvéd vallomásából kiderüli, hogy
ő akkor Szerencsen a vádlott Szabó
Gyulával együtt gyalog hagyta el a
járásbíróság épületét s szerinte Szabó
Gyu'a már azért sem beszélhetett
Tólhhal ilt, mert Tóth nem hagyhatta
el a tárgyalási szobát ugyanis olt nyom
ban egy másik pőre kezdődött.
Dr. Szabó László autótulajdonos,
valamint Morvay Lajos gazdálkodó,
akik részben autón, részben szekeren
vitték haza a vádlottat, mege> ősiletlék, l ogy nem volt vele bicikli.
Dr. Dubay István védő rámutatott
arra, hogy a vádoló Kiss Tóth Lajos
tanú is megváltoztatta utólag a bicik
lire vonatkozó vallomását s hangsú
lyozta, hogy a másik Luci János nevű
vádoló tanú haragos viszonyban van
Szabó Gyulával. Bűncselekmény hiá
nyában védence felmentését kérte.
A bíróság Ítéletében helyt adott
dr. Dubay István érvelésének és
Szabó Gyulát felmentette a vád és
következményei alól.

r e n d k i i i i l o l c s ó üdülési és gyégfieüstöségek!

Augusztus 22-től szeptember 30 ig

57 pengő
hét napi

Jelentkezés: Frledrlch Hévíz és íz
IBUSZ, osszss menetjeqglrudáiban

t e l j e s el I » t ű s é s

gyorsvonat! útiköltség oda-riss/.a u Dunántúl bármely
állomásáról. Az ország többi részéből 5 0 p e n g ő .
Elhelyezés a tökéletes komfortu F r l e d r i o h

„ T akarékosság" ta g ja in a k 6 h a v i hitel a

Bhimertfeld Jenő és Fiai
cégnél Wekerle tér 5. szám

Járási tüzoltóverseny
Sátoraljaújhelyben
Zemplén vármegye tűzoltószövetsége vasárnap délelőtt nagyszabású
járási tüzoltóverseny! rendezeti a sátor
aljaujhelyi szolgabirói kirendeltség
Igazgatása alá tartozó önkéntes ttlzoltótesttiletek részére. A versenyen
11 tíizoltócsapat és 7 leventecsapat
vett részt.
rt verseny reggel 8 ólakor kezdő
dött, s legelőször az elméleti vizs
gákra került sor, majd következtek
az ötösiskola és a gyorsfecskendő
szerelés gyakorlatai. Végeredményé

ben az első dijat Mikóliáza, a máso
dikat Alsóregmec, a harmadikat Alsóberecki csapata vitte el. Különösen
dicséretreméltó volt a versenyen kivltl
résztvevő leventecsapatok szereplése.
Déli 12 órakor volt a díjkiosztás,
diszmenetben való elvonulás. Az
ünnepélyt t órakor társasebéd fejezte
be a Városi Vigadóban.
A verseny mintaszerű megrendezése
vitéz Z o m b o r y A. József várme
gyei és V i l k o v s z k y Kálmán járási
tűzrendészed felügyelők érdeme.

8gy zempléni leány
és nyomtatványok érdekes karrierje
1

Széchenyi té r 3. szám ________

Szabó Gyula sajókesznyéfcni lakos
nak kisfia meghall. Szerinte gyerme
kének halálát Kiss Tóth Lajostól be
szerzett élelem okozta és ezért a
szerencsi járásbíróságon Kiss Tóth
Lajos ellen kártérítésre irányuló pol
gári pert adóit be.
A szerencsi tárgyalás még a mull
év decemberénak 21-én történt meg,
ahol is a járásbíróság Szabó Gyulát
keresetével elutasította.
Mikor a tárgyalásról kijöttek, Tólh
Lajos előadása szerint Szabó Gyula
dr. Jancsó Jenő szerencsi járásbíróra
célozva, biciklijére támaszirodva állí
tólag azt mondta : „Csak azért nyer
tél,mert megkenyerezted a járásbirót."
Tólh Lajos ezt a kifejezést a ható
ság tudomására hozta, amely felhatal
mazásra hivatalból üldözendő rágal
mazás vétsége miatt vádat emelt
Szabó Gyula ellen s a főlárgyalást
f. hó 23-ára tűzte ki a sátoraljaúj
helyi kir. törvényszéken.
Ilt felvonultak olyan tanuk, akik
szerint Szabó Gyula biciklijét tolva
ezt a kifejezést mások előtt is alkat
mazta. De ez a b icikli, amire min

Nyári női divat selyem imprimék, vásznak
nagy választékban.
Férfi bel- és külföldi tropikál anyagok,
vásznak nagy raktára

és R o y í l
szállókban
,
Második heti ellátás 47 p e n g ő
legkiválóbb étkezés. Hangverseny, tánc, kabaré,
outitóla, bálok stb. Az árakbau tíz összes szállodai.
»enni borravalók, kartaxa. forg. adó. ki-és bejelentési dijak b e n n f og lal t a t n a k.

Egyik sárospataki laptársunk egy
sárospataki származású urilány me
sébe illő karrierjéről számol be a
következőkben:
Padrah Ili, aki Sárospatakról került
-szüleivel együtl Budapestre a ballettískola elvégzése után a Marvelsbalettcsoporttal külföldi turnéra in
dult és hosszabb vendégszereplésre
Délamerikában, Buenos-Aires legelő
kelőbb színházában kaplak szerző
dési. Esléről-estére forró sikereket
aratott a balletlcsoport, különösen
pedig a csoport szólótáncosnője.
Pailrah Ili.
Egy este Erich M. C. Schachert,

Argentína egyik legnagyobb pénzügyi
tekintélye, a pénzügyminisztériumi
devizaosztály aligazgatója is megje
lent a színházban. S a továbbiakban
romantikusan, filmszerűen peregtek
le az események. Mr. Schachert meg
kérte a sárospataki leány kezét, a
színháznál levő szerződését súlyos
anyagi áldozatok árán felbontotta és
hamarosan eljegyezte Padrah Ilikét.
Két hónapi jegyesség után pedig
augusztus 13-án, a montevideói
anyakönyvi hivatalban és ugyanott
a református templomban befejező
dött a lehetséges sárospataki úri
leány megkapóan szép házassági
regénye.

N o s z fy fiú e s e te
T ó th M a r iv a l
A m ozi jövő heti m űsorán
A jövő heli moziműsor! kél ha
talmas sikerű mozidarab uralja.
Szerdán és csütörtökön az an
gol filmek egyik legk--'álóbbját mu
latják be „Rágalom” címmel, Clive
Buokkal, az egyik legkiválóbb és
legelegánsabb angol filmszínésszel
a címszerepben. Korda Sándor
rendezői zsenialilása lélegzelfojlóan
érzékelteti ebben a nagy sikert éri
darabban a bűn, szerelem és ha
misjáték izgalmait.
Szombaton, vasárnap és héttőn
a magyar filmművészei világviszony
latban is kiváló remeke : „Noszly
tiu esele Tóth Marival" kerül vá
szonra. Mikszáth Kálmán hangu
latokban gazdag örökbecsű regé
nyét pazar feldolgozásban viszik
vászonra Székely István rendezésé
ben a legkiválóbb magyar filmmű
vészek- Rajnai Gábor, Jávor Pál,
Simon Erzsi, Köpeczi-Boócz La
jos, Thelman Erika, Szörényi Éva,
Komár Juliska, Bilicsi Tivadar,

Petheö Attila,
Halmay Tibor,
Gőzön Gyula, Makláry Zoltán,
Kiss Manyi, Keleti László, Heltai
Andor egyöltese érthetővé teszi
azl a szinte páratlan sikert, amely
a fővárosban hosszú időn ál lartolla műsoron a darabot esi amely
egész bizonnyal nehezen felejthető
élménye lesz az újhelyi közönség
nek is.
— Hányadik a magyar nyelv a
világon-számszerüség alapján. Sokan

keseregnek azon, hogy a szláv és a
germán gyűrűben élünk és milyen
kevesen beszélnek magyarul. Anélkül,
hogy lebecsülnénk ezeknek az aggodal
maknak jelentőségét, közöljük az alábbi
számszerű adatokat. Ezeknek alapján
megállapíthatjuk, hogy nem is olyan
rossz a helyzet. A nagyságra (vagyis
abban a rangsorban, hogy melyik
nyelvel beszélik többen) Európában
az első 120 nyelv közül II. helyen
állunk, megelőzve a portugált, csehet,
szerbet, bolgárt, svédet, norvéget stb.
Az egész világon beszéli 22% nyelv
sorában pedig a 29. helyen vagyunk.
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Az őszi szezon újdonságai nagy választékban raktárra érkeztek

KLEIN KÁLMÁN H i t t Síim ül*!,
U ra k n a k :

H ö lg y e k n e k :

Női ruhaszövetek, fő vá ro si választókban. Téli ka
bátszövetek igen olcsón. Selymek és bársonyok a
legutolsó divat szerint. K ötö ttá ru k, harisnyák
m indenkor a legújabb színekben ra ktá ro n . Sző
nyeg, paplan és vásznak a legjobb minőségekben.

\

k ll|

szebályozás szerint a bor- és sör
nagykereskedés szabad iparnak minő
sült és mint ilyenre iparigazolványt
a törvényrs feltételek mellett bárki
szerezhetett. A kereskedelmi minisz
ter azonban most változtatni kiván
ezen a helyzeten és leiratot intézeti
az iparkamarák hoz,amelyben felhiv!
őket, hogy az érdekelt szakkörök
meghallgatása után a tervezett in 
tézkedésekre vonatkozóan mielőbb
terjesszék elő véleménycs javaslatukat.
*A Pesti Tőzsde uj számában dr.
Telegdy-Rólh Károly, dr. Mulschenbacher Emil. dr. Tóth László, dr.
Tóth Pál orsz. képviselő, D álnokiKováls Jenő, dr. Kósa György (To
rino) és mások nyilatkoztak.
— Meterologiai állomás Sárospa
takon. A földmivelésügyi kormány

mindenütt, ahol gazdasági iskolák
vannak, meteorologiai időjelző állomá
sokat állit fel. Ilyen időjelző állomást
létesített az Országos Meteorologiai
Intézet a sárospataki gazdasági iskola
és mezőgazdasági szaktanácsadó álló
más épületében is. Az állomás készü
lékei a múlt héten már megérkeztek
és fel is szerelték. A rövidesen üzembe
helyezendő időjelző állomás naponta
lóg távirati jelentéseket küldeni az
Orsz. Meteorologiai Intézetnek az it
teni időjárási viszonyokról.
— Új zongoratanfolyam. Fröhlinger llus oki. zongoratanárnő, aki ed
digi működésével általános elismerést
vívott ki magának, újból megkezdi a
zongoratanitást. jelentkezni lehnt Hor
thy Miklós tér 10, sz. alatt.
— Zempléni községek a nemzeti
repülöalapért. A Horthy Miklós Nem

zeti Repülőalapra történt és már is
mereteit megajánlásokon kívül újab
ban a következő zemp éni adomá
nyok folytak be: Bodroghalom 130,
Vajdácska 90, Erdőhorváti 40 pengő.
Kisebb összeget adományozlak : Vámosujfalu, Háromhuta, Komlóska,
Végurdó, Károlyfalva, Bogrogolaszi,
Bodrogzsadány és Sára községek is.
— Szabályozzák a házikoszt for
galomba hozását. Az ebédet és va

csorát kiszolgáló kávéháztulajdonosok,
defőleg a kisvendéglősök az utóbbi idő
ben gyakran panaszkodtak, hogy fel
tűnően szaporodik azoknak a lakások
nak a száma, amelyekben az albérleti
szobák kiadásán kívül ebédet és va
csorát is kiszolgálnak, mégpedig nem
csak az albérlőknek, hanem sok eset
ben 10— 13 idegennek is. A vendég
lősök szerint ezt a kiszolgálási nem
lehet minősíteni. A kereskedelemügyiminisztériumban most elkészült rende
lettervezet szerint a háztartásokban
legfeljebb öt egyénnek keresetszetü
élelmezése nem esik majd az ipartör
vény alá és nem minősül a kifözőipar
gyakorlásának, ha a kiszolgált ételt ott
a lakásban fogyasztja el.
— Az Ojsay uj száma figyelmez
tet, bogé milyen haj fenyegeti a
nyilasokat, bemutatja a hét görbe
tükrét^ gyöngyszemeket hoz az uj
talmudból és remek háromcsillagos
cikkel brillíroz.

V id é k r e

Olcsó beszerzés a jövedelmező
gazdálkodás kutforrása
Minden
gazdasági
tevékeny
ség jövedelmezőségének
forrása:
olcsón venni, jó áron eladni. Olcsó
vétel alatt persze nem azt érijük, hogy
selejtes árut szerezzünk be, látszólag
olcsón, hanem azt, hogy a gazdának
a bevásárlásnál is tervszerűen, előre
láthatóan kell eljárni
Egy példán azt jobban megértjük.
Most van pld. szezonja a műtrágyák
beszerzésének. A legtöbb gazda te
hetsége szerint ad hoc vesz 10 vagy
100 q vagy több szuperfoszfátot.
Rendszerint azonban csak akkor ren
deli meg, mikor a szupeifoszfátnak
helyben kellene lenni A következmé
nye, igák elvonása más sürgős mun
kától, a műtrágyát hevenyészve szórják
el (amikor esetleg kevésbé hat) a
végén kisül, hogy keveset rendeltünk.
Van. aki ilyenkor drágábban (darab
áru) utánrendel, de még inkább hagy

lak azt a darab földet szuperfoszfát
nélkül és elesnek megfelelő jövedem
többlettől. Az ilyen vétel drága vétel.
Olcsó a vétel ellenben, ha a szu
perfoszfátot
Idejében
rendeljük
meg Ha előre kiszámítjuk, mennyi
kell belőle, s nemcsak az őszieket
vesszük figyelembe, hanem pl. a lu
cernásokat, réteket, szőlőt is. Ha tud
juk azt, hogy kötöttebb talajon jobb
eredményt érünk el, ha a s zu p e rf o s z f á t o t tavasziak alá már ősszel
szórjuk el, úgy a tavaszi szükségletet
is már ősszel vesszük meg. (A kamatveszteség a jobb hatásban bőven
megtérül). Így egyszerre többet ren
delve, olcsóbb a fuvarköltség, esetleg
papírzsákokban rendelve, megtakaritást
érhetünk el és a vetőtervütik esetleges
változása esetén is van megfelelő
készletünk.

Fttn M ái i MÁV.-m
I. B u d a p e s t r e

A LAKBERENDEZÉSI KIÁLLÍTÁSRA
érvényes odautazásra VI1I/29-IX/12,

visszautazásra IX /I-IX /I5 .

II. D e b r e c e n b e
A TISZÁNTÚLI IPARI KIÁLLÍTÁSRA
Érvényes odautazásra IX /l-IX /1 1 ,

visszautazásra 1X/I IX/15.

Igazolvány á r a : Budapestre 2.50 P.
„

„

t(F I.

F é rfi ruha és kabátszövetek a legjobb minőségek
ben igazi úri Ízlés szerint. F é rfi ingek, kötöttáruk,
harisnyák, nyakkendők, fehérnem üek és divat
cikkek állandó választékos raktára. F é rfi szöve
tek á ra it erősen mérsékeltük.

’T a k n r é k o s s á e i t a g o k b e v á s á r l á s i h e ly e i
— Engedélyhez kötik a sör- és
bornagykeresdést. Az eddigi iparjogi

M ii

D e b re ce n b e

1.50

„

Kaphatók a gátopaljaujhelyi metietjegyiaodáha,

k é r je n

in h jtá L a t

Perdöntő jelentőségű volt Dr. Ad
riányi Béla ügyvédnek szakértői ki
hallgatása ez ügyben. Dr. Adriányi
Béla, mint szakértő a puska jjmegvizsgálása után kijelentette, hogy az
ilyen kakasos puskával gyakran meg
történik, hogy még erősebb rázásra
is elsül. Eseteket sorolt fel, ahol hasonló tragikus véletlenek számos
emberhaláll eredményeztek. Szerinte
azért sem valószínű, hogy a vadőr
szándékosan lőtt volna a fiúra, mert
akkor lehetetlen, hogy a csaknem
200 darab sörétel tartalmazó töltény
ből 3 darab hatolt volna a fiú tes
tébe.
A szakértői jelentés meggyőző hatásaképen az ügyészségi elnök az
emberölés kísérletének vádját elejtet
te. Miután a fiú sebe 8 napon belül
gyógyuló volt, a gondatlanságból
való bűncselekmény esete sem fo
roghat fenn és ezért Hilelka Antal
ellen egészen elejtette a vádat.
A törvényszék ennek következté
iében megszüntető végzést hozott.
— További intézkedésig nem adnak
ki iparigazolványt. A kormány ren

deietet adott ki, amelynek érlelmébetl további intézkedésig iparigazolványl és iparengedélyt nem szabad
kiadni. Ez a rendelkezés nem érinli
azoknak az iparigazolvány, illetve
Iparengedély kiadására irányuló ké
relmeknek elbírálását, amelyeket az
i letékes iparhatóságoknál augusztus
15-e előtt terjesztettek elő. Az illeté
kes miniszter az iparigaiolvány vagy,
az iparengedély kiadását, egyes indo
kolt esetekben, vagy ha indokolt
egyes iparokra nézve is,engedélyez
heti.

Slsült a vadőr puskája
és megsörétezett egy kisfiút
A makkosholykai, a m. kir. kincs
tár tulajdonát képező erdőségben
véres esemény történt még ez év
március havának 31-én, amelynek
büntetőjogi következménye lett.
Dr. vitéz CsillaghyOyörgy, ügyész
ségi elnök szándékos emberölés bűn
tettének kísérletével vádolta meg
Hitelka Antal vadőrt, mert állítólag
puskájával ráiőtt Haluska Mihály
15 éves gyerekre, aki a vadaskert
kerítésén bemászott. A puskából
3 sörét hatolt a fiú testébe.
Varga Ferenc napszámos volt a
vád legfőbb tanúja, aki előadta,
hogy a kérdéses időben ö mintegy
160 lépés távolságra állott altól a
helytől, ahol a lövés eldördüli. A
ködös idő mialt csak alakjáról tudta
felismerni Hilelka Antalt, aki három
szor kiálllott álljt a tizenötesztendős
Haluska Mihálynak. M ikor ez nem
állt meg, c ’ lzott ésrálőlt. Ekkor hal
lotta, hogy a meglőtt gyermek „jaj,
édesanyám, meghalok" kiállással le

bukott a lejtős parton, mig a vadőr
továbbment az erdő belseje felé.
De a tanú tárgyalási vallomása érős
ellentmondásban volt a csendőrség
előtt tett vallomásával. O lt ugyanis
úgy vallott, hogy a vadőr a kerítés
cölöpjére fektette puskáját és úgy
célzott a fiúra. Itt ellenben már csak
úgy vallott, hogy azt látta, mikor
a vadőr üldözés közben célzott és
lőtt.
Hitelka A ntal tulajdonképpen Dessewlfy Aurélnak, a vadaskert bérlő
jének szolgálatában állott és csak
privátim védelmezte az erdőt a fatolvajok ellen, A vádlott előadta,
hogy ő észrevette a belopakodott
fiút s megállásra szólította fel. M i
közben felé szaladt, puskájának ka
kasa beleakadt egy faágba és vélet
lenül elsült. Neki esze ágában sem
volt a gyerekre rálflni, sőt csak egy
hét múlva hallotta, hogy a fiú meg
sebesült. A nagy ködben nem is
látta, merre menekült el a fiú.

ma már európai hirO. Fedett gyógy
medencék ivócsarnok, Inhalatórium,
strandfürdő. Páratlan eredményes
fürdő, — ivó és b elélegző kúrák. A
fürdőt H ajdúszoboszló 73 é s 78’-os
sós, jódos, brómos. hidrocarbonatos
hévvizei táplálják. 3000 liter fórróviz
p rcenként. Magyar és németnyelvű
ismertetővel készséggel szolgál a
f ü r d ő I g a z g a t ó s á g a .
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