
XXXV11. évfolyam, 5. szám. ÚJHELYI HÍRLAP Sátoraljaújhely, 1934. Február 17.

ELŐFIZETÉSI DÍJ: POLITIKAI LAP I Megjelenik minden szombaton.
negyedévre 1'20 P. félévre 2'40 P. 

Egyes szám ára 10 filllér. Főszerkesztő: Dr. DUBAY ISTVÁN j Szerkesztőség és kiadőhivetil:
Sátoraljaújhely.

A vicinális
(D. /.) Sátoraljaújhely szerény 

polgárságát ismét egy rémhir 
aggasztja. Arról beszélnek — 
nem hivatalosan — hogy Bu- 
dapest-Sátoraljaujhely vasuii vo
nalon a rendes vasúti közleke
dés csupán Budapest-Miskole 
között marad meg, mig Mis
kolc-Sátoraljaújhely távolságon 
csak valamelyes ingavonatszerű 
szerelvény bonyolítaná le a ki
sebb jelentőségű forgalmat s 
ennek következményeként sok 
vasutas család hagyná el majd 
Sátoraljaújhelyt.

Minden szerelmünk mellett, 
mely városunkhoz fűz, magunk 
is elismerjük, hogy Sátoraijauj- 
hely-Miskolc közötti forgalom 
valóban nagyon gyér s az ál
lamvasutak szempontjából anya
gi tekintetben sok hasznot nem 
jelent.

Ha azonban az okokat ku
tatjuk, úgy a többek között 
mint a legjelentősebbet, a ke
reskedelmi kormányzat tehetet- 
lenségétselmaradottságát láthat
juk. Tudunk például arról, hogy 
egy waggon tűzifának a tolcs- 
vai állomásról Sátoraljaújhely
be házhoz való beszállítása kö
rülbelül egyharmad összegbe 
kerül, ha azt nem vasúton, ha
nem paraszt szekereken szállít
ják. Az államvasut látja ezt s 
ahelyett, hogy normális összeg
re szállítaná le a fuvartételt s 
eltörölné a különféle pótlékokat, 
üresen futtatja waggonjait.

A személyforgalmat is termé
szetesen erősen apasztja a túl
zott díjszabás s különösen a 
zónadijszabás hiánya a nagyobb 
távolságokon. Sátoraljaujhely- 
ből-Budapestre és vissza az úti- 
költségnek semmiesetre sem 
volna szabad nagyobbnak len
nie, mint például a Miskolc- 
budapesti vonalnak díjszabása. 
Ha mi sátoraljaújhelyiek két

órával tovább vagyunk kényte
lenek utazni mint a miskol
ciak, ez a többlet időbeli uta
zás nem örömet jelent, hoszabb 
szórakozást, hanem a fáradtság 
tovább tartását.

Sajnos ma Sátoraljaújhely a 
csonkaország azon városa, mely 
a fővárostól legmesszebb fek
szik. A zónadijszabás nyújtott 
egy középdijat, mely mint maxi
mális díjszabás a legmesszebb 
fekvőtávolságokra isérvényesvolt

Nem-e egy olyasforma meg
oldás jelent enyhítést váró 
sunkra s lenne okos az állam
vasutak szempontjából, mely 
nemcsak leszállítást hozna az 
egész vonalon, hanem például 
a gyorsvonat 4 órás távolságát 
venné a maximális egységnek, 
melynek díjszabása Budapest 
és az ország legtávolábbi hely
sége közötti útvonalra is bírna 
érvénnyel ? Egész bizonyos, 
hogy ez, a forgalom megélén
külésére vezetne.

Midőn körülbelül 40 évvel

A cseh koron** erősen zuhan. 
A cseh kormány felnyitolia Pandora 
szelencéjét, de nem tudja vissza
parancsolni a romboló szellemeket 
s a következmények magukba hord
jak a koraszülöltség minden jelleg
zetes tünetét.

Okot keresnek amivel igazolják 
a könnyelműen elindított esemé
nyeket és erre legalkalmasabhnak 
látszik a megkoppasztott, elárult, 
de még mindégélö s élni akaró ét 
1009 éves ösiségében minden 
bajban ét nyomorúságában is acéllá

ezelőtt a zónadijszabás életbe
lépett a vasúti forgalomban fel
lendülés következett be. Az 
okosság törvénye mutatta meg 
erejét.

Ha tehát igaz az, hogy a 
természetben minden megismét
lődik, akkor az okosságnak is, 
oly hosszír pihenés után, át kell 
törnie az elmék homályán. An
nak a miniszternek aki a ke
reskedelmi forgalom irányítá
sára vállalkozott, vagy életbe 
kell léptetnie a változott viszo
nyoknak megfelelő zónadijsza- 
bást, vagy távoznia helyéről.

Beismerjük, hogy az utóbbi 
bár népszerű, súlyos kívánság 
— miként Mikszáth helyesen 
jegyzi meg — mert a minisz
terek sokszor kevesebbet tud
nak mint a gólyák, Ez utób
biak nemcsak azt érzik, hogy 
mikor kell jönniök, hanem azt 
is tudják, hogy mikor kell 
menniök . . ,

Ha a régi korból is jön elő, 
hát jöjjön s legyen kedves ba- 

1 rátunk a zónadijszabás, mely 
megakadályozhatja azt, hogy a 

i fővonalon fusson a vicinális.

edzett magyar szomszéd aki sze- 
rintök minden bajnak oka.

Cseh pénzügyminiszteri rendelet 
jelent meg a végrehajtási utasítás
sal 5 nyomtaton oldalon, amely 
teljesen illuzoriussá teszi Csehszlo
vákénak 1927 évi május hó I l 
lői kezdődő csatlakozását a Genf- 
ben 1923 évi november hó 3 án 
kötött nemzetközi egyezményhez.— 
Ez az „Egyezmény" voU az amely 
a vómháboruhan álló Csehszlová
kiát gyenge hajszálként vérszegény
ségében is t.ngődöen, de gazdaaá-

gtlag némileg mégis ósszekapcso'ta 
Magyarországgal. A gazdasági két- 

\ ségbeesetlség Párkái ezt a gyenge 
szálat is elvágták. A magyar kor- 

I mányon a sor, hogy erre az eljá
rásra méltókép megadja a fogadj 
Istent.

A rendelelek szerint a határszéli 
gazdasági forgalom előnyeit a jö
vőben csak azok a birtokok élvez
hetik amelyek az „Egyezmény" 
megkötésekor már kétoldali gaz
dálkodást folytattak. Tehát nem bir
tokosokról vagy bérlőkről van azé 
hanem akár ősi jogon akár ujabk 
szerzeményen gazdálkodik a bérlő 
vagy birtokos, a jövőben az „Egyez
ményben" biztosított kedvezménye
ket csak az a birtok élvezheti a-iely 
az „Egyezmény" megkötésekor már 
mint mi tdkét oldalon gazdálkodó 
birtok volt ismeretes

Hogy ennek gazdasági következ
ményeivel tisztában legyünk megem
lítjük, hogy ily birtok illetve bér
lemény Abauj és Zemplén megyék 
határterületében csak egy van.

A kétoldalt gazdálkodó birtokos 
a jövőben terményeit a hatarkerü- 
letben már sem nem hozhatja sem 
nem viheti át szabadon

A megszorító rendelet a esek 
hivata'os felfogás szerint azért ada
tott ki mert az „Egyezség" az 
1933 gazdasági évben Csehszlová
kiára nézve előnytelen volt és a 
cseh agrárkörök erdekeit sértette 
A magyar cseh kereskedelmi szer
ződések sorozatos meghiúsulását 
annak tulajdonítják cseh oldalon, 
hogy Magyarország az „Egyezmény
ben" biztosított jogánál fogva a 
Csehszlovákiára eső kvótát anélkül 
is kivihette, hogy az állítólag Ma 
gyarországon versenyképes cseh ipar 
nak a legcsekélyebb engedményt 
hajlandó lett volna nyújtani és 
szerződést kötni nem is akart.

Természetes, hogy a cseh állás
pont túlzott, ellenben tény, hogy 
az „Egyezmény" a halárkerületi 
birtokosságnak mindkét részen mér
hetetlen előnyt jelentett és pedig 
annyira, hogy sem a cseh sem a 
magyar határkerületi birtokosiág 
nem volt oly siralmas helyzetben 
mint amilyen belterületek bir
tokossága és a végtelenségig felfo
kozott adóterheit ha nyögve is. de 
mindkét oldalon fizette.

Ha ez n rendelet érvényben 
marad úgy a mezőgazd-ság a szö- 
löbirtok és az állat gazdálkodá* 
körül eddig kifejtett határszéli gaz-

Határterületi községeiből
sem állatot, sem gazdasági terményt a 
jövőben Csehszlovákiába átvinni nem lehet

A cseh pénzügym iniszter legújabb nyilt 
és titkos rendelete
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számihoz az előfizetitek megújítása 
céljából, olvasóink kényelmére, posta- 
takarékpénztári befizetési lapot mellé- 
kel&ak. Kérjük lapunk hűséges barátait 
hogy nagyértékü erkólcsi támogatásu
kon kívül, legyenek anyagiakkal is se
gítségünkre. Nekünk ez az egyetlen 
szubvenciónk.

Felsőmagyarországi Hírlap csak a 
Lőw Mihály hirlap&rudájában és a Do
hány Fötözsdébin kapható.

— D ókus E rnő em léke a  v á r 
m egye közigazgatási b izo ttság áb an
A közigazgatási bizottság hétfői ülé
sének napirendje előtt elnöklő főis
pán nagy részvéttel emlékezett meg 
arról a veszieségről, a mely a vár
megyét Dókus Ernő tragikus halá
lával érte. Javasolta, hogy az el- 
liunyt emléke jegyzőkönyben örö
kítessék meg és hogy a bizottság 
mély részvétét fejezze ki a család 
jelenlévő tagjának, Bernáth Aladár 
alispánnak. A főispáni javaslatot a 
bizottság ragjai felállva hallgatták 
végig és egyhangúlag fogadták el.

— Eljegyzés. Szirmay Sárit, dr 
Szirmay István Zemplénvármegye 
főügyésze és nejének leányát elje
gyezte Borneniiisza Miklós a bod
rogközi járás főszoigabirájs.

— Névmsgyarositaaok. Zemplén- 
virmcgyében újabban, a következő 
vezetéknév változtatásokat engedé
lyezte a belügyminiszter: Haszara 
Lejkó János városi sirásó Sátoralja
újhely Hol'osi-ra, Szmelana Lajos 
Máv. iroda segédliszt Sátoraljaújhely 
Szőnyi-re, Baranyák József vm. őr- 
hajdu Sátoraljaújhely Békési-re.Szme- 
rck László Máv. asztalos Hernádné- 
meti Szalontai-ra, Tarakula László 
írnok főmester Sátoraljaújhely Töl- 
gyesi-re, Zajdák György föszoigabirói 
hivatali altiszt Zala-ra.

Tranzitő
Nemzetközi Szállítmányozási 
V á l l a l a t  Sátoraljaújhely 
Andráuy utca 23.

Vállal: bútorszállítást 
költöztetést fuvarozást.

— Javult az állategészségügy. 
Január hónapban az állategészség
ügy lényegesen javult. Fertőző be
tegségek csak szórványosan fordultak 
elő. A sertéspestis elleni propaganda 
szimultán oltások igen sikerültek. 
Amíg a be nem oltott sertéseknek 
43 százaléka hullott el, addig a 
beoltott sertéseknél csak 7 százalék 
az elhullás,

— M arólugos m e ré n y le t Sáros
patakon. Vaskó György sárospataki 
kereskedőt anyósa leöntötte maró
lúggal. A merénylet oka régi keletű 
családi háborúság. Vaskó sérülései 
különösen az arcán elég súlyosak. J

(2-ik cikk
dálági tevékenység a két ország 

I közöli megiziintnek tekinthető.
A cseh pénzügyminiszleri ren

delet ez önzés érdekelt határke
rületi községekben kihúdettetett az
zal, hogy senki se számítson arra, 
hogy tulol dal dali terméséi a jövő
ben Csehszlovákiába beszállíthassa. 
Még a 8 napos legeltetési forgal
mat is megszünteti a rendelet bi
zalmas utasítása kimondva, hogy 
állatorvosi vizsgálat kérendő esetről 
esetre az illetékes Járáshivataltól.

Állatorvost nem kap. Ez ellen 
felebbezéssel élhet, meg is kapja, 
csak közben belepusztulnak allatai.

Mivel az „Egyezmény** a cse-

Dr. Wagner Károly nyug. állam
titkár, a bodrogközi válás-tóVerűlet 
volt országgyűlési képviselőjelöltje 
feljelentést tett a sátoraljaújhelyi já
rásbíróságon ifj. Molnár János a 

| Nemzeti Egység zeraplénmegyeí párt- j 
| titkára ellen a becsületvédelmi tör- 
I vénybe ütköző rágalmazás vétsége 
| miatt, mert ifj. Molnár János állító

lag azt a hirt terjesztette róla, hogy 
| iy18— 19-ben a forradalmak idejen 

Pogány József népbiztos j ibbkeze 
volt, van egy fénykép a birtokában 
ahol Pogánynyal együtt van lefény
képezve és ő ezt a képet hajlandó 
bárkinek is megmutatni, j

Dr. Wagner Károly még azt is j 
előadta feljelentésében, hogy a hi- j 
reszteléseket sátoraljaújhelyi barátai 
hozták a tudomásara és már előze
tesen is hozzájárult a valódiság leg
messzebbmenő bizonyításához.

A feljelentést Mester Dezső kir, 
törvényszéki biró tárgyába.

Ifj. Molnár János elismerte, hogy 
Pintér Zoltánt figyelmeztette, hogy 
nem opportunus Wagnerrel vacsorá
kon tüntetőleg részt venni, mert neve
zettről különféle hírek vannak for
galomban és elterjedve és hogy van 
egy fénykép, amelyen Pogány József 
egy kaszárnyában izgat és Pogány 
lábánál van egy alak akiben sokan 
Wagnert vélik felismerni. Csodálko
zik is azon, hogyan választották meg 
Wagnert a Limanovai Emlékbizottság 
elnökévé, amelynek vezetőségében 
József , főherceg, magasrangu katona
tisztek és közéleti előkelőségek .van
nak. Azt a kijelentést, hogy Wag
ner kommunista volt, hogy Pogány 
József jobbkeze volt tagadta, hogy 
mondotta,

Felvonultak a tanuk: Pintér Zol
tán, Jakab József, dr. Osváth Dezső, 
dr. Csontos Ödön — a kiknek köz
vetlen és közvetett tudomásuk volt 
az inkriminált kitételekről és a kik 
részben meg is erősítették a telje-

folytatása.)
heknek is előnyöket biztosit azt 
ücir, mondják fel, de az alsóbb 
hatóságok titkos utasítások alapján 
akadékoskodásaikkal lehetetlené te
szik a határmenti birlokosság 
„Egyezményben** biztosított jogai
nak gyakorlását.

A határforgalom végleges rende
zése gyakorlati érzékű embereket 
kíván és reméljük, ba a magyar 
kormány a cseh támadással szem
ben fel is vonultatja kétségtelen 
erőinket, azok nem a harc kiéle
zését hanem a mindkét félre ál
dásos gazdasági megegyezést fog
ják szolgálni.

j leütésben foglalt vádbeli cselekményt,
Szerdán e hó 14-én megtartott 

folytatólagos tárgyaláson került sor 
a vád és védbeszédre, Ítélethoza
talra.

Dr. Szász Miklós főmagánvádló a 
ki a vádat az ifj. Molnár János szó
beli vallomásában foglaltakra is ki
terjesztette, szigorú büntetést kér, 
mert — úgymond — nem egyszerű 
rágalmazási perről V3n szó; az ügy
be politikum is van belekeverve, a 
hir terjesztésével akarta ifj Molnár 
János dr, Wagner Károly bodrog
közi pozícióját meggyöngiteni".

Ifj. Molnár János felmentést kér, 
mert az inkriminált kifejezéseket nem 
mondotta.

A kir. járásbíróság bűnösnek mon
dotta ki ifj. Molnár Jánost a becsü
letvédelmi törvény 2. §-a szerint mi
nősülő becsülelsérlés vétségében és 
ezért behajthatatlanság esetén 20 
napi elzárásra átváltoztatandó 200 
pengő pénzbírságra ítélte. Kötelezte 
a felmerült költségek megfizetésére 
és az ítélet hírlapi köz-étételére.

A birósag enyhítő körülménynek 
csak a vádlott büntetlen előéletét 
tudta be. Sulyosbbitó körülménynek 
vette azonban, hogy köztiszteletben 
álló férfiút illetett a becsületsértő ki
tételekkel.

Az ítéletben főmagánvádló meg
nyugodott, ifj. Molnár János feleb- 
bezelt.

M. kir.

OSZTÜLfSORSJEBVER
L Ö W  M I H Á L Y

főelárusitónál.

— Elismerés a türvényhatóaáji 
féállatorvosnak. Zemplénvármegye 
törvényhatóságának közigazgatási bi
zottsága hétfőn e hő lJ-én megtar
tott ülésében báró Waldbolt Frigyes 
indítványára köszönetét mondott 
Róth Lajos törvényhatósági főállat- 
orvosnek azért a szép eiedményért,

| amit a sertéspestis terjedésének meg
akadályozásában, a szimultán oltások 
propagálásával a vármegyében elért.

— Élelm iszer-vizsgálat a  pénteki 
h e tiv ásá ri n apon , Dr. Grill Kál
mán vegykisérleti főigazgató a pén
teki hetípiaci napon meglepetéssze
rűen éleimiszervizsgáhtot tartott a 
piacon és egyes üzletekben. A vizs
gálat eredménye az eladásra került 
tejet tekintve kifogástalan. A vaj 
forgalomba hozatala azonban még 
mindig nem felel meg a közegész
ségügyi követelményeknek, mert a 
vaj csomagolatlanul kerül eladásra, 
Kii önösen szeles napokon valóság
gal baciluslenyészde egy-egy vaj da
rab. Kívánatos volna — mondja a 
főigazgató ur — ha a helyi hatósá
gok kitanitanák a piaci vajárusokat 
a higeníkus forgalombahozatal mód-

: jára- A külső perifériák élelmiszerüz
letei színién nem tökéletesek a köz
egészségügy szempontjából,

— Kroó József 20 dolláros nyug
dija cimü lapunk előző szamaban 
megjelent riportunkat egyesek félre
magyarázták. Ezért hangsúlyozzuk, 
hogy a P 13.680 nem elmaradt és 
peresített nyugdíj volt, hanem csak 
a perlnrgv érléke, amit a polgári 
perrendtartás értelmében felperesnek 
formailag meg kellett jelölői. A két 
alsóbitóság Kroó nyugdíjigényét havi 
12 dollárban áliapitoita meg, a Kú
ria ítélete csak a havi 8 dollár kü- 
lönbbözetre vonatkozik és igy az 
intézet az elmaradt egy évi külön
bözet — 96 dollár — és perköltsé
gek fizetésére lelt tehát kötelezve.

Hús és husárú 
különlegességek

Onushfl és Moshovszhy
mészáros és hentes üzletében  

Sátoraljaújhely 
Rákóczi utca 1.

H alálos á ldozata  v an  az  o r 
k án n ak . Szerdán délelőtt Drenkó 
János gazdasági cseléd Becskedről 
a Bélatanyára szalmát szállított. 
Drenkó a rakott szekér tetején ült, 
amikor útközben olyan hatalmas vi
har támadt, amely a szekeret felbo
ntotta, A gazdasági cseléd súlyos 
agyrázkódást szenvedett. Beszállítot
ták a helybeli Erzsébet közkórházba 
ahol a nélkül, hogy eszméletre tért 
volna, serüléseibe csütörtökön bele
halt.

— Tombolás teadélután. A Szoc. 
Misszió e hó 18-án vásárnap délután 
4 órai kezdettel a Carolineum zárda 
dísztermében tombolával egybekötött 
teadélutánt rendez.

Marasztaló ítélet
a Wagner-Molnár perben

Ifj. Molnár János p á r .titk á rt a W agner Károly d r 
sérelm ére elkövetett becsületsértés vétsége m iatt 

a b iróság  200 pengő pénzbüntetésre ítélte



A. oldal. Újhelyi Hírlap—Felsflmagyarországl Hirlap 5. szám.

— 1111 M e g n y í l t  '■■■■■
K L E I N  K Á L M Á N  m| divatáruháza
SÁTORALJAÚJHELY Horthy Miklós tér I. és Molnár István utca sorok 

— Tavaszi  újdonságok nagy választékban. —

— H alálosát. Oojdics Ilona sá
toraljaújhelyi ház és szőlő birtokos 
hosszas szenvedés után ma szom
baton reggel elhunyt. Hélfőn helye
zik örök pihenőre a gk. templom 
udvarán levő családi sírboltban.

— A csendőrség működése 1933.- 
kan. Az elmúlt év iolyamán a csend- 
őrség Abauj, Borsod, Heves és Zemp- 
lénvármegye, valamint a jászság al
só és felső járásának működési terü
letén összesen: 13.645 bűntett és vét
ség továbbá 20.097 kihágási esetben 
folytatott nyomozást.A lefolytatoit nyo
mozások eddig bűntetteknél és vét
ségeknél 13.330 esetben, mig a ki
hágásoknál teljes egészében vezettek 
eredményre. 316 bűntett és vétség 
esetében a nyomozás még folyik. A 
nyomozásokkal kapcsolatban a csend
őrség összesen ,1.464 egyént fogott 
el és vett őrizetbe s 42 878 egyént 
jelentett fel különböző bűncselekmé
nyek miatt. A  számok ékesen be
szélnek arról a közismerten kiváló 
és eredményes munkáról, amelyet a 
csendőrség nagyszerű szervezete a 
közbiztonság fentartásának érdeké
ben kifejt.

— A ricsei hitközség 700 dolláros
peri a sátoraljaújhelyi kir. törvény
szék polgári egyes birájának, a ked
den megtartott tárgyalás határozatá
ból folyóan döntő stádiumba jutott. 
A bíróság elrendelte Cukor Adolf 
kihallgatását arra vonatkozóan, aján
dékozott-e a ricsei hitközségnek 
melszőlak építésre 700 dollárt és 
vájjon az ajándékozott összeget el- 
kűldötte-e Lőwenkopf Jenő akkori 
hitközségi elnök címére.

— 18 évesek bejentési kötelezett
sége. A rendőrkapitányság felhívja a 
város területén lakó mindkét nem
beli 18 éves magyar állampolgáro
kat, hogy jelentkezési kötelezettsé
güknek az erre szolgáló nyomtatvá
nyokon, a meghosszabbított határ
időben február hó 28-ig feltétlenül 
eleget tegyenek, mert a mulasztók 
ellen a kihágási eljárás haladéktala
nul megindítást nyer.

— Sorozatos lopásért 2 évi bör
tön. A sátoraljaújhelyi kir. törvény
szék Köröskényi büntető tanácsa 
kedden megtartott üléseben összbűn- 
tetésként két évi börtönre ítélte Neu- 
bauer Andor napszámost, akit ko
rábban lopás és más bűncselekmé
nyekért a törvényszék 13 havi, a 
budapesti katonai törvényszék pedig 
10 havi börtönre Ítélt.

A saujhelyi kir Járásbíróság
Mint tslskkönyvi hatóságtól.

Tk. 317/1934 szám.

Árverési hirdetmény-kivonat
Forgalmi Bank rt. végrehajtatónak 

Schvarcz Salamon és neje végrehaj
tást szenvedők ellen indított végre
hajtási ügyében a tkvi. hatóság el
rendeli az újabb árverést 3500+1500+ 
580 P tőkekövetelés és járulékai be
hajtása végett a saujhelyi kir, járás
bíróság területén levő Sátora'jaujhely 
megyei városban fekvő s a sauj
helyi 2919 sz. tkvi. betétben A+2. 
sorsz. 294/1 hrsz. a. foglalt végre
hajtást szenvedő nevén álló ingat
lanra (ház, udvarral 893 négyszögöl) 
2400 P kikiáltási árban,

A tkvi. hatóság az árverésnek 
hivatalos helyiségében (Kazinczy 
utca 35. szám földszint 10. . ajtó) 
megtartására: 1934. év március hó 
2 napjának d. e. 9 óráját tűzi ki.

Az árverés alá eső ingatlant, ha 
az árverés megtartását a Forgalmi 
Bank rt. végrehajtató kéri a kikiál
tási ár kétharmadánál, ha a Magyar 
Általános Hitelbank csatlakozott kéri 
5506 P, ha a Saujhelyi Takarékpénz
tár rt csatlakozott kéri 23.506 P-nél 
alacsonyabb áron eladni nem lehet.

Az árverelni szándékozok köte
lesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 
%-át készpénzben vagy az 1881 LX. 
t. c. 42. §.-ában meghatározott árfo
lyammal számított óvadékképes ér
tékpapírokban a kiküldöttnél letenni 
vagy a bánatpénznek elölegesen bírói 
letétbe helyezéséről kiállított letéti el
ismervényt a kiküldőinek átadni és 
az árverési feltételeket aláírni 1881: 
LX. te. 147, 150. 179. §§ : 1908 : 
LX. te. 21. §.

Az aki az ingatlanért a kikiáltási 
árnál magasabb Ígéretet tett, ha töb
bet Ígérni senki sem akar, köteles 
nyomban a kikiáltási ár százaléka 
szerint megállapított bánatpénzt az 
általa Ígért ár ugyanannyi százalékáig 
kiegészíteni.

Saujhely, 1934. jan, hó 19. napján.
Dr. Ilykovits sk. 
kir. tvszki bíró

A kiadmány hiteléül:
Hazay

ttkvezetö.

— A gyermtkgyilkoisiggal vádolt 
caalódleány Varga Erzsébet bűnügye 
kedden került a sátoraljaújhelyi kir. 
törvényszéken folytatólagos tárgya
lásra. A bíróság a kihallgatott köz
ségi orvos vallomásának eredmé
nyeként úgy határozott, hogy Ítélet 
hozatal előtt az Igazságügyi Orvosi
tanács véleményét kikéri.

— Városi képviselőtestületi ülés
lesz szerdán f. hó 21-én d. u. 4 óra
kor. A tárgysorozat kiemelendőbb 
pontjai idegenforgalmi bizottság ala
kítása és a bérház lakóinak bér- 
leszállitás iránti kérelme.

— R a k é ta  ro b b an t Molnár Já
nos sárospataki lakos kezeben. A 
kezén jelentősen megsérült fiatalem
bert a sátoraljaújhelyi Erzsébet köz- 
kórházban ápolják.

— M agjelen t a  Szabadság, vi
téz Bajcsy-Zsilinszky Endre htti lap
jának legújabb száma. Vezető cikké
ben Balta Antal dr az osztrák tra
gédiával foglalkozik fejtegetve annak 
okait és előrelátható következmé
nyeit. Szabó István Hitler magyar 
ellenes propagandájáról közöl to
vábbi leleplezéseket. Féja Géza iro
dalmi rovatában az uj könyvekről 
mond kritikát. A lap mezőgazdasági 
rovatát a gabonamonopoliumrót irt 
cfkk vezeti be, a nemzetgazdasági 
rovat bevezetőjében pedig a leventéi 
fiitextilesek tündöklése és bukása 
kerül napfényre. Heti rigmus, szineR 
riportok es folytatásos legény teszik 
teljessé a lapot, amely 10 filléres 
áron kapható minden ujságáiusnál.

421/1933 vght. sz.

Árverési hirdetmény.
Dr Weisz Ferencz ügyvéd állal 

képviselt özv. Pantor Menyhértné 
javára 55 P 15 f. tőke és több kö
vetelés járulékai erejéig, amennyiben 
a követelésre időközben részletfizetés 
történt annak beszámításával, a to
kaji kir. járásbíróság 1933 évi 2966 
sz. végzéssel elrendeli kielégítési 
végrehajtás folytán a végrehajtást 
szenvedőtől 1933. évi december hó 
18-án felülfoglall 1526 P-re becsült 
ingóságokra az árverés elrendeltetvén, 
annak az 1908. évi XLi. t.-c. 20 § a 
alapján a következő megnevezett: 
Dr Safir Jenő és Miklós ügyv. alt. 
képv. saját javára, Philips Rádió sa
ját javára, dr Weisz Ferencz ügyv. 
ált. képv. saját javára, dr Weisz Fe
rencz ügyv. ált. képv. Grosz Fülöp 
javára, dr Honetzy Géza ügyv. áll. 
képv. saját javára, d> Honetzy Géza 
ügyv. áll. képv. Dely Géza javára, 
dr Mandel Elemér ügyv. áll. képv. 
E. M. Malomipar javára, dr Goftlieb

Hugó ügyv. ált. képv. Taub Árpái 
és dr Loránd javára, dr Gottlieb 
Hugó ügyv. áll, képv. Ombek Ká
roly javára, dr Grosz István ügyv. 
ált. képv. M. Holl. Bizt. |avára, d r 
Heinrich Antal ügyv. ált. képv. Sal
gótarjáni Kőszén javára, dr Hajdú 
Sándor ügyv. ált. képv. Carbon ut 
javára, dr László árpád ügyv. ált. 
képv. Friedman Mór javára, dr Ló- 
ránd Ernő ügyv. ált. képv. Eiaea- 
berg Mór javára, dr. Goldmaiin 
Mór ügyv. ált. kép. Tokajhegyaljai 
Tkp. javára,dr. Goldmann Mór ügyv. 
ált. képv. Ajkai Kőszén javára, dr. 
Szilágyi Zoltán ügyv. áll. képv. 
Kincstári müvek javára, dr. Waiér 
Leó ügyv. ált. képv. Triesti Alt. Bizt. 
javára, dr. Rubinek István ügy. ált. 
képv. M. Mezőgazd. szöv. javára, 
dr. Heitz Ödön ügyv. ált. képv. 
Klein Lajos javára, dr. Fejes László 
ügyv. ált. képv. Outtfreund Lajos 
javára, dr. Fejes László ügyv. ált. 
képv. Orsz. Társ. Bizt. javára, dr. 
Varga Lajos ált. képv saját javára,. 
P 33-60 dr. Varga Lajos ügyv. 
áll. képv. Maneck József és fia 
vára P 14418 továbbá a fent meg
nevezett árverést kérőkön kívül az 
összes foglaltatók javára és foglalási 
jk.-ből ki nem tűnő más foglaltatók 
javára is, — az árverés megtartását 
elrendelem, — de csak arra az eset
re, ha a kielégítési joguk ma is fena- 
áll és ha ellenük halasztó hatálya 
igénykereset folyamaiban nincs, — 
végrehajtást szenvedő lakásán, To
kajban leendőmegtartására határidőül 
1934 évi február hó 22 napjának 
d. e. fái 9 órája tüzelik ki, amikor 
a biróilag lefoglalt bútorok, zongora, 
rádió, festmények stb. s egyéb ingó
ságokat a legtöbbet Ígérőnek — 
legalább a becsár kétharmad részé
ért — készpénzfizetés mellett el fo
gom adni, még akkor is, ha a be
jelentő fél a helyszínen nem jelenne 
meg ha csak ellenkező kívánságot 
írásban nem nyilvánít.

Tokaj, 1934 évi jan. 25.
Dr. Szélessy Ödön

'kir. jbirósági végrehajtó.

FslalSs iaa.ka.2l ! : Dr. WEISZ SÁNDOD. 
A  kiadáséit lelatSa : LAN CZ1 Z O L T Á N . 

Laptalajdoao*: Lands.Baaa Mikta ál lAlia.

Névjegyek 15 perc olort ké

szülnek Vajdánál.

Nyomatott a Vajda-könyvnyomdában Sátoraljaújhelyben. Telefon 55.
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Városi ügyek
a törvényhatóság kisgyülésében

Zemplénvármegye törvényhatósá
gának kisgyülése hétfőn, e hó 11-én 
megtartott ülésében Sátoraljaújhely 
megyei város képviselőtestületének 
tObb határozatát tárgyalta és fel
ügyeleti jogkörénél fogva azokban 
következőként határozott:

Haas FQIŐp sátoraljaújhelyi lakos 
háztulajdonos felebbezésének helyt 
adott és nevezettet a legtöbb adót 
fizető póttagok között első helyre 
sorozta.

A város képviselőtestülete az al
ispán felhívására annak idején egyik 
ülésében tárgyalta az üzemi szabály- 
rendelet ama pontjának módosítását 
amely pont szerint az üzemi tiszt
viselők fizetése után járó adókat és 
illetéket a város fizeti A képviselő- 
testület — amint azt meg is irtuk ; 
volt — úgy határozott, hogy a sza
bályrendelet hivatkozód pon!|át fenn
tartja. A kisgyülés a képviselőtestü
let határozatától a jóváhagyást meg
tagadta.

Ugyancsak a közmüvek költség- 
vetésének átvizsgálásánál indokolt
nak látta az alispán az üzemi tiszt
viselők létszámának apasztását. A

város képviselőtestülete azonban az 
alispán érveit nem honorálta, mert 
az üzemi tisztviselők létszámának 
fenntartását továbbra is szükséges
nek tartotta. A kisgyülés a képviselő
testület határozatát visz aadta azzal, 
vegye a város az ügyet ujabbi vizs
gálat alá és ha az üzemi tisztviselők' 
létszámát fenn akarja tartani, úgy 
azt részletes jelentésben annál is in
kább indokolja meg, mert az üze
mek boltjának megszűnése és a 
mozi bérbeadása folytán ki3sbb sze
mélyzet válik szükségessé.

Dr Szsntandrássy Pál II. osztályú 
városi fogalmazónak a városi árva
széki ülnöki állásra való behelyette
sítését tudomásul vette a kisgyülés 
de az illetménymegállapitástól a jó- 

| váhagyást megtagadta.
A kisgyülés szerint, na a tisztvi

selőknek behelyettesítése a rendes 
alkalmaztatási helyen történik, úgy 
abban az esetben nem illeti meg 
a behelyettesített állás után járó il
letmény. De jelenleg megtakarítása 
sincs a városnak, mert az árvaszéki 
ülnöki állás még nem üresedett meg.

i) gazdák és az adúgabona
B ernáth  A ladár alispán és báró W aldbott 
Frigyes nagy horderejű  felszó lalása a köz
igazgatási b izottság ülésén

A közigazgatási bizottság egyik 
előző ülésén a pénzügyigazgató je
lentése során, báró Waldbott Frigyes 
bizottsági tag értékes beszédben mu
tatott rá a gabonában való adózás 
jelentőségére és tájékoztatást kért a 
pénzűgyigazgatótól a vármegyébeni 
beszolgáltatást illetőleg.

Qlosz Lajos min. tanácsos, pénz- 
ügyigazgató a kívánt adatokat a 
közigazgatási bizottság e hó tl- i  
ülésén adta meg.

A pénzügyigazgató szerint Zem- 
plénvármegyében adógabonában 
35417 mázsa búzát és 15461 mázsa 
rozsot ajánlottak fel. Ebből a Futura 
34400 illetve 14600 métermázsát 
vett át. A beszolgáltatott termények 
értéke 475.286 pengő, mig a folyó 
évi adóelőírás 4 millió 612816 pengő. 
A felajánlott adógabona tehát az elő
írásnak 1030 százalékát tette ki, 
ami igen respektábilis eredmény.

Bari Waldbott Frigyes megkö
szönte a pénzügyigazgató szakszerű 
adatait, majd igy folytatta :

— Mi gazdák évek óta kívántuk 
és szorgalmaztuk, hogy adót gabo
nában fizethessünk. Ebben az irány
ban ez az első ilynemű kísérlet 
Felmerül ezekután a kérdés fenn- 
tartaesék-e az adógabona ? A kapott 
adatokból ítélve igen, mert az ada
tok tekintélyes adófizetési készséget

mutatnak, bárha későn és meglepe
tésszerűen jött a rendelet és bárha 
a gazdák nem voltak kellő bizalom
mal az iiyen újítás iránt. Most te
hát ha a kincstár hozzájutott a régi 
adótartozásokhoz az valósággal ta
lált pénz. De bizonysága a (elolva
sott számadat annak is, hogy a gazda 
ha tud és ha módja van szívesen 
siet a kincstár segítségére. Mind
ezekből folyóan kívánatos a rend
szer fenntartása, javaslom tehát je 
lentse a bizottság a kormányzatnak, 
hogy az akció bevált, az továbbra is 
tartassák meg, mert arra itt keleten 
a gazdáknak különös szükségük 
van.

A bizottsági ülés végén az adó- 
gabona kérdéséhez Bernáth Aladár 
alispán is felszólal.

— Az adógabona 50 százaléka 
a megye és a községek javára szá
moltatott el. Hogy a másik 50 szá
zalékkal mi történik nem tudjuk?

— Indítványozom, hogy kérje a 
bizottság a kormányzatot, hogy a 
másik 50 százalék is a megye és a 
községek javára számollassék el.

A közigazgatási bizottság mindkét 
! indítványt egyhangúlag elfogadta., _ -- --------------

— Gyógyasertírinapakcíó, A f.
; hó 19-én kezdődő heten Mór Lajos 

.Az Üdvözítőhöz" cinizeit gyógysze- 
! tára tart éjjeli agyeletet,

Végig csalta az országot
A tizenkettedik esetirt kerül bíróság éli Krepp 
Gyula volt magántisztviselő

Enying, Pilis, Szekszárd, 
Tolna, Lengyeltóti, Igái, Gal- 
gaguta, Balassagyarmat, Sze
rencs.

Úgy hangzik, mintha a bu
dapesti keleti pályaudvar indu
lási oldalán a vonalba való be
szállásra invitálná az utas kö
zönséget a nagybajuszu portás; 
pedig távolról sem ezt jelenti. 
Sokkal prózaibbat, azt. hogy 
Krepp Gyula volt magántiszt
viselő a felsorolt városokban a 
csalás vétségének és bűntetté
nek cselekményeit követte el és 
ezért már 11 esetben álit birái 
elé.

Krepp Gyula nem torpant
meg a tizenkettedik óra, illetve

csalás elölt Elkövette Zemp- 
lénmegyében, Szerencsen, aho
vá az ország keleti részéből fő
hadiszállását áttenni méltózta- 
tott.

De póruljárt itt is és a sze
rencsi járásbíróság egy havi 

' fogházat porciózott ki a rekor
der csnlónak.

Az ítélet azonban nem jo g 
erős, mert az ügyben ujrafel- 
vétel vált szükségessé, tekint
ve, hogy már többször büntet
ve volt és igy csalási cselek
ménye bűntetté minősül,

Sátoraljaújhely tizenharmadik 
lesz a sorban. Szerencsétlen 
sorszámú város Krepp Gyula 
volt magántisztviselőnek is.

Rádiót szakértőnél vásároljon!
STANDARD. ORION, PHILIPS

legújabb gyánmányai
Iz zó lám p ák , V illam osáéi c ik k ek  lego lcsóbban  
f)r KIxEIN ZOLTÁN °kl. elktromérnök szaküzlete

SÁTORALJAÚJHELY

Néíiíny ismeretlen adat
Dr Oláh István idegenfor

galmi tevékenységéhez
| A sátoraljaújhelyi Egységes Hegy- 
i község jelenben már kedvező anyagi 
j  helyzete, valamint a turisztikai élet 

kiép»tére és kifejlödöttsége mint 
köztudomású is, dr Oláh István 
elnöki tevékenységét dicséri.

Turisztika egyet jelent dr Oláh 
Istvánnal. Minden kicsinyes akar- 

| nokságot lehengerelő agilitása, gyors 
elhatározása és tettrekészsége jut
tatta a Sátorhegyek turisztikáját arra 
a magaslatra, amely ma már érté
ket jelent Sátoraljaújhely városá
nak.

A Felsömagyarországi Hirlap ha
sábjain idegen és nagyon ritkán lá
tott vendég a tömjénezés. Nem 
nyomjuk meg túlságosan a pennát, 
ha valamit és valakit megdicsérünk. 
De most amikor dr Oláh István 
tevékenységét kell méltatnunk, sza
kítunk a tradícióval és a nyilvános 

I elismerés, az őszinte köszönet egész 
; babérerdejét szórjuk elébe.

Teszük ezt pedig abból az al- 
! kálómból, hogy a Sátoraljaújhelyi

Egységes Hegyközség január 26.- 
közgyülésének jegyzőkönyvéből nyil
vánosságra került, hogy dr Oláh 
István a Hegyközségnek és Turista 
egyletnek, saját ingatlanainak jel
zálogos megterhelése mellett egyen
ként 2400—2400 pengő kölcsönt 
szerzett. A Hegyközség a terheit 
rendezte, a Turista Egylet pedig a 
Turistaházat építette fel a köl
csönösszegből.

Sok ilyen értéket az idtgenfor- 
galrai gátra, a tettek embereit az 
aktagyáros turisták helyett és ak
kor kevesebb gondtól terhes majd 
a feje Sátoraljaújhely megyei vá
ros közönségének.

— A mezőgazdaság helyzete. A
vármegyei Gazdasági Felügyelőség 
jelentése szerint a hótakaró hianya 
kedvezőtlenül befolyásolja a vetések 
állását. Elfagyás veszélye azonban 
még nem fenyeget. Az egerká.voic 
szaporodik.
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