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dinasztiáját vesztett üiráty
Irta : Horvathy Gyula

A világháború felforgatta az 
öt világrész gazdasági és po
litikai berendezkedését, tróno
kat döntött le, nemzeteket 
szabdalt fel s uj soha nem lé
tező nemzetet szült, a csehszlo
vákot, amely torzszülött vi
lágrajövetele óta agonizál. Uj 
és homlokegyenest ellenkező 
eszmeáramlatok jöttek létre és 
végső eredményben a régi vi
lág a szó teljes értelmében fe- 
jetetejére lett állítva.

A sok különös helyzetből 
kiemelem a romok közül azt 
a királyt, aki ebben a nagy 
világtragédiában elvesztette a 
dinasztiáját.

Ez a különös eset a mi ki
rályunkkal történt meg.

A magyar pragmatika szank
ció értelmében kötelezve vol
tunk azt ismerni el magyar ki
rálynak, aki Ausztriában osz
trák császár lett. Ezzel lemond
tunk a szabad királyválasztás 
jogáról. De a magyar törvé
nyek előrelátóan arról is gon
doskodtak, hogy a joglemondást 
bizonyos feltételekhez kössék, 
így kikötetett, hogy az illető 
osztrák főherceg és rom. kath. 
legyen s az osztrák tartomá
nyokat és Csehországot osz
tatlanul bírja.

A Habsburg-ház ezen felté
teleket évszázadokon át állta s 
a magyar nemzet a vele szem
ben elkövetett igazságtalansá
gok dacára, a szabadsághősök 
és vértanuk holt tetemein át 
is megtartotta a törvényben 
vállalt kötelezettségeit.

A világháború lezajlása után 
azonban nagyot fordult a vi
lág kereke. A Habsburgház el
vesztette az örökös tartomá
nyokat és Csehországot. Belát
ható időn belül tehát nem tudja 
teljesíteni a pragmatika szank

cióban vállalt feltételeket, nem 
ültethet Ausztria feldöntött csá
szári trónjára olyan főherceget, 
ki az összes osztrák örökös 

i tartományokat és Csehországot 
osztatlanul birja. A magyar 
nemzettel kötött szerződése te- 

t hát e feltételek teljesithetetlen- 
sége következtében megszűnt. 
Ezek figyelembe vételével meg
állapíthatjuk, hogy az utolsó 
(osztrák császár és) magyar 
király IV, Károly elvesztette di
nasztiáját.

A dinasztiáját vesztett király 
homlokát azonban Szt. István 
koronája illette, melynek szent
sége és ereje letőrülhetetlen. IV. 
Károly az összeomlás dacára 
is magyar király maradt, tekin
tet nélkül arra, hogy elvesztette 
a császárságot, az örökös tarto
mányokat és Csehországot,hogy 
királyi hatalmának gyakorlását 
felfüggesztette és száműzetésben 
halt meg. Királyi trónja és Szt. 
István koronája árván maradt 
és várja utódját. Hogy ki le
gyen az, Gróf Apponyi Albert 
a jogfolytonosság hirdetője és 
az ősi magyar jogszokás vilá
gosan megjelöli.

Leszállította a kisgyiiíés
a városi 
napi és

A vármegye törvényhatóságának 
kisgyülése még a múlt esztendő 
májusában tárgyalta Sátoraljaújhely 
megyei város képviselőtestületének 
határozatát a városi közmüvek tiszt
viselői napi és utazási dijának 
megállapitása tárgyában és utasí
totta a várost, hogy a hivatkozott 
napidijakat a közszolgálati alkal
mazottak járandóságának megfele
lően állapítsa meg és igy folyó 
sitsa.

közművek tisztviselőinek 
utazási diját

A város ennek dacára korábbi 
határozatát fenntartotta.

A folyó hó 12-én megtartott 
kisgyülés ennek folytán ismét fog
lalkozott az üggyel és alispáni ja
vaslatra a napidijat —  igazgató 
és főnök részére —  18 illetve 

6 pengőben állapította meg, mint 
amely összeg felel meg egy ha
sonló fizetési osztályban lévő köz- 
szolgálati alkalmazott napidij já- 

I randóságának

5\osszul folyiü €e az adó
Sréljjes behajtás következik

A közigazgatási bizottság hétfői 
ülésén Glósz Lajos min. tanácsos 
pénzügyigazgató részletes jelentésben 
számolt be az adózásról. A jelentés 
szerint a folyó év február havában 
72000 pengővel kevesebb adó folyt 
be mint az elmúlt esztendő február
jában.

A pénzügyigazgató szerint a fel
tűnő visszaesésnek és az adóbehaj
tás eredménytelenségének nem a

gazdasági pangás az oka, hanem az 
adózók fizetni nem akarása. Erre 
való tekintettel kénytelen is volt a 
behajtásra vonatkozó erélyesebb 
rendszabályokat kiadni.

A nagy érdeklődéssel hallgatott 
előterjesztés végén a pénzügyigaz
gató a közigazgatási bizottság utján 
kérte fel a vármegye .közönségét a 
fokozottabb adófizetésre.

A sorsnak e különös játéka 
következtében megszakadt • 
Habsburgházzal és az osztrák 
császársággal való közösségünk. 
A szabadkirályválasztók hívei
nek tehat igazuk van, hogy e 
két faktortól függetlenül rendel
kezhet a magyar nemzet a ki
rályi trón betöltéséről. De ne 
feledjük el, hogy az osztrák 
császárság összeomlása után 
még élt IV. Károly magyar ki
rály, aki nem mondott le és a 
Szent Korona tana szerint nem 
is mondhatott le s csupán fel
függesztette királyi jogainak 
gyakorlását. Tagadhatatlan, 
hogy elvesztette a magyar trón
hoz való jogát, mint a Habs
burgház feje és mint osztrák 
császár, de örökölte és fenn
tartotta ezt a Szt. István koro
nája jogán. A szabadkirályvá
lasztók kik Nagy Emil körül 
csoportosulnak, elismerik ezt, 
amikor választás utján hajlan
dók IV. Károly fiát ültetni az 
elárvult trónra. A másik cso
port, mely a volt uralkodóház
nak a nemzettel szemben elkö
vetett bűneit sorakoztatja fel, 
de azért egy másik Habsbur
got akar trónra ültetni. Akik 
pedig idegenben keresgetnek, 
azok veszélyes kalandokba akar
ják a nemzetet belekergetni.

De a legitimistáknak az a 
része is, mely dinasztikus hű
ségét hangoztatja, nagyon is 
túl ló a célon mert a magyar 
Szt. Korona soha sem ruházta 
a saját fényét, jogát és hatal
mát dinasztiákra, csak a kirá
lyokra, Nem a dinasztiának, 
hanem a királynak tartozunk 
alkotmányunkban lefektetett hű
séggel.

A királyi eskü, a hitlevél okos 
megszövegezése, az alkotmány 
megfelelő módosítása, illetve 
ezek megfontolt előkészítése mó
dot nyújt a nyugodt és meg
értő rendezésre,

A királykérdésnek nem „de 
facto”; de a lelkekben való
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H Í R E K
K ü sU n én y a lc  és e lőfizetési d i

jak „ F e lse n a fy a ro rsc é g i H ír la p ” 
p o sta fiék  87 S átara ljau jh e l|r, il
le tv e  a N em zeti H ite lin tézet fiék ja
30.231 sz. p o s ta ta k a ré k p é n z tá ri 
szám lája cím re  k ü ld en d ő k

— Névmagyarosítás. A belügymi
niszter a vármegye területén újab
ban a következő vezetéknév változ
tatásokat engedélyezte: Priszlás Jó
zsef vármegyei alkalmazott Sátoralja
újhely Palotas-ra, Holoka Tivadar 
m. kir. csendőrtiszthelyettes Sáros
patak Kollő-ra, Maruska Gábor köz
ségi rendőr Tárcái Mohácsi-ra, dr 
Schmidt Sándor ügyvédjelölt Sze
rencs Nagypataki-ra, Keksz Márton 
máv. pályaőr Szegi Kassai-ra, Vanta 
Mihály városi hivatalszolga Sátor
aljaújhely Várkonyi-ra.

— Stefánia Szövetség közgyűlése. 
A Stefánia Szövetség sátoraljaújhelyi 
fiókja ma szombaton délután 5 óra
kor tartja a vármegyeháza nagy ta
nácstermében rendes évi közgyűlé
sét,

— Leventék márciusi ünnepélye.
A sátoraljaújhelyi Levente Egyesület 
holnap vasárnap este 8 órakor ren
dezi meg a Katholikus Körben már
ciusi ünnepélyéi. A műgonddal ösz- 
szeállitott műsoron két hazafias 
színdarab, énekszámok és szavala
tok szerepelnek.

Ezüstfenyők
és zöld Coloradofeisyok, 
többször átültetve, min
den nagyságbjn. Árlap 
kívánságra.

PILISSZÁNTÓI FAISKOLA
Pilisszántó, Pestmegye

— A vármegye állategészségügye 
kedvező. Járványos állatbetsgségek 
február hónapban csak szórványosan 
fordultak elő. Kivételt képez Alsó- 
regmec község, ahol a sertéspestis 
olyan mérvet öliött, hogy a hatósá
gok kénytelenek voltak a községet 
zárlat alatt tartani.

— Nincs fagykár a vármegyében, 
jelenti a gazdasági felügyelőség. 
Ugyancsak ebből a jelentésből tud
juk meg, hogy a gazdák a magas 
marhaárakat eladásra kihasználják. 
Azonban nemesek az eladásra te
nyésztett állatok kerülnek piacra, 
hanem a gazdaság viteléhez szük
séges állomány is, ami viszont vég
zetes következményekkel járhat.

— Kossuth reliquiák az ügyvéd
kongresszuson. Az országos ügyvéd 
muzeum a március üO-án megtar
tandó kongresszusra és kiállításra 
elkérte kölcsön a vármegye levéltá
rában őrzött reliquia becsű Kossuth 
okmányokat. A kérelemhez a megye 
készségesen hozzájárult.

(Vezércikk
megoldása tehát elsőrendű do
log. Az ország békéje, az igazi 
egység megteremtése csak ak
kor várható, ha ebben a kér
désben közös nevezőre jutot
tunk. A halogatás csak a szét
húzásnak, a pártoskodásnak 
nyújt tápot. Ha a nemzetközi 
helyzet lehetöve teszi a trón 
betöltését és nem lesz kiforrott 
egyöntetű irány, beállhat a 
kapkodás, a fejetlenség, kitör-

foly tatása.)
hét a polgárháború, mely uj 
megszálláshoz vezethet.

Nem a trón betöltése a fon
tos jelenleg, de annak megal- 
lapitása, hogy az adott hely
zetben kivel és milyen módo
zatok mellett töltik azt be, ha 
annak ideje tényleg bekövet
kezik.

Erre legyünk felkészülve és 
ebben legyünk egységesek.

Sársasvacsora
a Üíossutfi StaszinóSan

Báró W aldbott Frigyes és B ernáth A ladár ünneplése

A Zemplén vármegyei Kossuth Ka
szinó szombat esti társasvacsoráján 
Sátoraljaújhely város társadalmának 
70 előkelő tagja gyűli össze, hogy 
megjelenésével is bizonyítsa azt az 
általános nagy tiszteletei és szerete- 
tet, amely a Kaszinó elnökéi báró 
Waldbotl Frigyest körülveszi. A tes
tület rokonszenvét dr Jármy Béla 
kir. közjegyző tolmácsolta.

Báró Waldbott Frigyes az üdvöz
lést hálásan megköszönte hangoz
tatva válaszában, hogy szerinte ün
neplés tárgya csak eszme lehet, vagy

A sátoraljaújhelyi állami elemi is
kola igazgatói állása, Molnár Gyula 
nyugdíjazása folytán 1932 nyarán 
megüresedett. Az állásra a kir. lan
felügyelő Karabélyos Ede helybeli 
állami elemi iskola tanítót és Buko- 
vics Elek mádi áilami elemi iskolai 
igazgatót ajánlotta.

Az igazgatói kinevezés 19,32 szep
temberére nem jött le miért is a 
tanfelügyelő az igazgatói teendők 
ellátásával saját hatáskörében, Kzra- 
bélyos Edét bizta meg. A miniszter 
ezt az intézkedést tudomásul vette.

193ü december havában a kul
tuszminiszter az igazgatói állásra 
Bukovics Eleket nevezte ki. Ért a 
kinevezési a sátoraljaújhelyi refor
mátus egyház azon a dinen, hogy 
az állami iskola eredetileg reformá
tus iskola volt, sérelmezte é3 az 
igazgatói kinevezés hatálytalanítása 
iránt a miniszterhez fordult.

A miniszter a kérelmet elutasította 
azzal az indokkal, hogy Karabélyos 
Ede a tanfelügyelő jelentése szerint 
bármilyen kiváló pedagógus is, az 

, igazgatói állásra kellő eréllyel nem 
rendelkezik.

Karabélyos Ede mellőzését a tan- 
í felfigyelő jelentésének tulajdonította 
j és beadvánnyal fordult a kultuszmi-

esetleg olyan közéleti férfiú, akinek 
működése eszmei magasságban áll. 
Kéne a Kaszinó tagjait, hogy a csa
ládi élet melegségéi hozzák maguk
kal a Kaszinóba és ápolják oll is 
az összetartozás nemes érzetét. Be
szédét zugó tapsvihar kisérte.

Dr Búza Béla a Pinceszövetkezel 
igazgató)i a vármegye közszeretet
ben álló alispánját Bernáth Aladárt 
köszömöite névnapjának előestéjén. 
Az alispán az őszinte érzelmek 
spontán megnyilatkozását hatásos 
beszédben köszönte meg.

niszterhez, amelyben annak a néze
tének adott kifejezést, hogy a tan- 
felügyelő az ő minősítését lerontotta. 
Elkeseredésében, beadványában olyan 
hangot használt, mely kime
rítette a felettes hatósággal szembeni 
tiszteletlenség tényálladékát, ami 
miatt azután a miniszter Karabélyos 
Ede ellen a fegyelmi vizsgálatot el
rendelte.

A megejtett vizsgálat során teljes 
mértékben beigazolást nyert Kara- 
báiyos Ede tévedése.

Zemplénvármegye közigazgatási 
bizottságának fegyelmi választmánya 
hétfői ülésében foglalkozott ezzel a 
nagy pori felvert üggyel és bárha 
Karabélyos Ede időközben tévedé
sét belátva, úgy a tanfelügyelőtől, 
mint Bukovics Elektől a fegyelmi 
választmányhoz intézett beadványá
ban lojálisán bocsánatot kért, a vá
lasztmány mégis arra az álláspontra 
helyezkedett, hogy Karabélyos Ede 
vétsége megtorlailanul nem marad
hat és hogy az általa megbántott 
tanfelügyelővel egy vármegyében 
nem működhet. Ezért Karabélyos 
Edét salát költségén hivatalból való 
áthelyezésre Ítélte, eltérőleg a közvád
ló azon indítványától, hogy egy évre 
az előléptetéstől is eltiliassék.

Az itelet nem jogerős.

— Tanügyi áthelyezés. Vásárhelyi 
Nagy Zollán állami elemi iskolai ta
nítót a pácini iskolához helyezték át

— 300 pengő segélyt kap a Sac. 
a vármegyétől. A Sátoraljaújhelyi 
Athletikai Club ebben az esztendő
ben ünnepli fennállásának negyed, 
százados évfordulóját. Z mplénvár- 
megye törvényhatósága a Sac elő
terjesztett kérelmére 300 pengő se
gélyt adott a rendezendő jubiláns 
ünnepségek céljaira.

— Hitfelekezeti adó nem egysé
ges kulcs alapjan. Bekény Arthur 
tolcsvai szőlőbirtokos sérelmezte az 
ottani izraelita hitkö'ség hitfelekezeti 
adó kivetését, mert az nem egysé
ges kulcs alapján leli kivetve. Az 
1930 óta több fórumot megjárt pa
nasz ügyében az előzetesen megej
tett vizsgálat eredményeként a vár
megye közigazgatási bizottsága most 
a panaszost igazolta. Megállapította 
ugyanis, hogy a kivetés nem egysé
ges kulcs alapján történt és ezért a 
Bekény Arltrurt terhelő hilfelehezeti 
adókivetést megsemmisítette.

— Járhatatlan az Erdőbénye-tolcs-
vai út mondotta a közigazgatási bi
zottság hétfői üiésén, az államépi- 
tészeti hivatal főnökének jelentése 
során báró Waldbotl Kelemen és 
kifogásolta, hogy a néhány év előli 
befejezett földmunkálatok óla a szó
ban levő út egyazon állapotban van. 
Elnöklő főispán az államépitészeti 
hivatal főnökének szakvéleménye 
után az ut járhatóvá tételét kilátás
ba helyezte.

H ás eladó
4 szoba, fürdőszo
ba m inden mellék- 
helyiség.

Cím a kiadóhivatalban.

— Közszemlén a megye 1933. évi 
zárszámadása. Zemplénvármegye ház
tartási alapjainak 1933. évi zárszám
adása a számvevőségi főnök irodá
jában március 2 6 ig  közszemlére 
van kitéve.

— Syógyszerlár inspekció. A 17-én
kezdődő héten Mór Lajos „Az üd
vözítőhöz" címzett gyógyszertára 
tart éjjeli Ugyeletet.

— Labdarúgás. Az elmúlt vasár
napi BTK—SAC mérkőzés 1 : 1 
arányban eldöntetlenül, a MÁV— 
MMTE küzdelem pedig a helybeli 
vasutasok győze.mével (3 : 2) vég
ződött. A SAC holnap a MESE-vel 
küzd a bajnoki pontokért.

— Helybeli játékosok sikere a 
miskolci asztaltenniszversenyen. A
Miskolci Előre S. C. szombat és va
sárnapi bajnoki versenyein dacára a 
hatalmas és országos viszonylatban 
is elsőrangú játékerőt képviselő me
zőnynek. a sátoraljaújhelyi játékosok 
kitűnő helyezést érlek el. A Batta- 
Pál—Kluger László kellős ugyanis 
a férfipáros bajnokság második he
lyét biztosította színeinknek.

Fegyelmi ítélet
a sátoraljaújhelyi állam i elemi iskola igazgatói 
kinevezésének epilógusa
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Előleg nélkül Sátoraljaújhelyben vásárolhat több havi hitelre -  hamatmentBSBIl^

„ T A K A R É K O S S Á G ^ i  r e n d s z e r r e l
az alanti cégeknél, kirakati készpénzáron és csak a jövő hónapot követő május elsején kezd fizetni.
A „TAKAREKOSSAG“-i vásárlási igazolványt Sátoraljaújhelyben, Rákóczi-utca 9. (Népbank helyisége) alatti központi 
irodánkban (Telefon: 33.) lehet igényelni, melynek kiállítása teljesen díjmentes s mellyel a vásárlás nem kötelező. Ön szük
ségleteinek beszerzésénél nincsen csupán egy üzlethez kötve, ahol esetleg nem kapja meg azt az árucikket, amit keres, hanem 
az alanti cégek között igényének és Ízlésének megfelelően szabadon választhat. — A fizetés azonban kimutatásunk alapján a 

következő hó elején csak egy helyen a központi irodánkban történik, akárhány cégnél vásárolt is.
Bőröndök, bordiszmuvek, fotball , 

tenni*/. :
M. Polgár Frici „Hattyú'* illatszer

tár Wekerle tér
Fest Zoltán drogéria Wekerle tér 

Bútorok és kárpitos aruk ;
Windt Jakab és Lajos.

Cipők :
Földes Ferenc, Horthy Miklós-tér 
Schwarcbart Lipót, Wekerle-tér 

Városi bérpalota.
Divat-, röfös-, rövidáruk, női szö

vet. selyem :
B umenfeld Jenő, Rákóczi utca. 
Steindler Testvérek, Hoithy M.-tér.

Angoi és keresztezett

Férfi d iv a t:
Blumenfeld Jenő, Rákóczi utca. 
Steindler Testvérek Horthy M.-tér. 
Szenes Lipót, Horthy Miklós-tér

Férfi , női kalapok és sapkák:
Szenes Lipót, Horthy Miklós-tér.

Fényképészeti cikkek és fényké
pező gépek, látszerek:
Fest Zoltán drogéria, Wekerle-tér.

Fogorvosok :
Cimei az irodában megtudhatók. 

Fürdőhelyek :
a Balatonnál, Párádon és a Szepes- 
ségen.

hizhiandó malacok és süldők, Jenkepu

Férfi- és gyerm ekruhák :
Sattler Sámuel utóda Hotthy M-tér. 

Férfi szabó:
Kiss Miklós, Kazinczy utca.

Illatszerek és piperecikkek :
Fest Zoltán drogéria, Wekerle-tér. 
M. Polgár Frici „Hattyú" illatszer

tár Városi bérpalota.
Iskolaszerek, papíráruk, nyom tat

ványok.
Keresztény Sajtóvállalat Kazinczy u. 
Vértesi Zsigmond Horthy Miklós-tér

Kályhás:
Pataky, Andrássy utca.

Kézimunka:
Hazai Laura, Rákóczi utca. 

tai gazdaság Miskolc, Széchenyi utca

Női ruhák és kábátok, szőrme- és 
divatáruk:

| Szegő Sándor, Horthy Miklós-tér.

Posztok es fVríiszövetek:
Blumenfeld Jenő, Rákóczi utca. 
Steindler Testvérek, Horthy M. tér.

Szőnyeg, linóleum.
Blumenfeld Jenő, Rákóczi utca. 
Steindler Testvérek, Horthy M.-tér.

Üveg és porcelán:
Szabó Vince utódai, Horthy M.-tér.

Vaskereskedö:
Vas Menyhért, Rákóczi utca.

68. Állomás: Kisu>k.ij.

dliegsemmisitettéü 51 „3fóagyarság“
a miüófiázai Siróválasztást és a sátor aijaujüeiyi gfiettó

Mikóháza község 1933 novem
ber 7-én újjáalakította képviselő- 
testületét és ugyanakkor bírót is 
választott.

Bállá András és társai mikóhá- 
zai lakosok a bíró választást raeg- 
felebbezték, mert a biróválasztas 
nem lehet egy napon a képviselő
testület megválasztásával, hanem

| azt laga’ább is 2— 3 nappal kö- 
I velöleg,

A vármegye törvényhatóságának 
kisgyülése március hó 12-én, hét
főn megtartott ülésében dr Misák 
József főjegyző előadásában fog
lalkozott a felebbezéssel és annak, 
indokainál fogva helyt adva, a 
biróválasztást megsemmisitette.

Ülésezett
a szinügyi bizottság

Sátoraljaújhely megyei város 
szinügyi bizottsága hétfőn délelőtt 
Emödy László elnöklete alatt meg
tartott ülésében foglalkozott a 
szini szezon kérdésével, Kardoss 
Géza színigazgató beterjesztett 
műsorával, valamint a társulati ta
gok névsorával és az igazgató ab
beli kérelmével, hegy a hat hetes 
idény ne julius 16-án, hanem jú
nius első napjaiban kezdődhessék 

A szinügyi bizottság megelége

déssel vette tudomásul az első
rangú erőkből álló társulati név
sort,' nemkülönben a beterjesztett 
műsort ez utóbbit azzal a kiegé
szítéssel, hogy az ifjúság nevelését 
előmozdítandó a kiváló társulat a 
magyar és a külföldi klasszikusok
ból is vegyen műsorára.

Nincs kifogása a bizottságnak 
az ellen, Hogy a színtársulat már 
junius első hetében kezdje meg a 
sokat ígérő szezont.

Amerikába borszaíhtmanyozöst;
k ö ltö z te té s t  b u to rk o c s iv a i ; 

s z a ll i to s t  h á z tó l—h á z ig ;
f u v a ro z á s t ;

ju tá n y o s o n  v a lló i :

Városi iroda : Petőfi utCO

T R A N S I T Ó
Nemzetközi Szállítmányozó Vállalat 

SÁTORALJAÚJHELY

A „Magyarságé február 17-i 
száma hangzatos cikkben számolt 
be Sátoraljaújhely köztisztasági vi
szonyairól és egy állítólagos ghettó 

I borzalmairól
A cikkre felfigyelt a belügymi

niszter is és a vármegye alispán
ját felhívta a köz szempontjából 
súlyos veszedelmekre.

A miniszteri leirat eredménye
ként Bernáth Aladár alispán uta
sította dr Orbán Kálmán polgár- 

; mestert a hivatkozott városrészben 
I lefolytatandó helyszíni vizsgálatra. 
! A vizsgálat megtörtént és en

nek eredményeként megállapítást 
nyert — szó szerint idézzük a 
polgármesteri jelentést — hogy a 
„Magyarság kiszínezve és túlozva 
közölte a helyzetet.u

Megáliapitást nyert ugyanis, hogy 
ragályos bőrbetegség a lakosság 
között nincs, nem áll, hogy egy 
konyhában 16— 18 ember lakik, 
és végre, Hogy tulajdonképen nincs 
is ghettó, mert az említett város
részben vegyesen laknak zsidók 
és keresztények. Teljesen szegény- 
sorsú emberek, akik bár érzéket
lenek a köztisztaság iránt, szívesen 
változtatnának nyomorúságos hely
zetükön és cserélnék fel rongyai
kat tetszetősebb holmikkal

Mindezektől eltekinlve 46 ház- 
tulajdonos ellen köztisztasági kihá
gás miatt eljárás indult, mert a 
hóolvadás után nem takarították ki 
udvaraikból a télen át összegyü- 
Iemlett szemetet és más hulla
dékokat,

{Tűzvész pusztított

A városunktól felóra járóföldre 
fekvő Károlyfalva községben szom
bat este l 1 órakor ismeretlen ok
ból tűz támadt.

Brogli János ottani kisgazdá
nak egyik gazdasági épülete 
gyuladt ki és mái perceken belül 
legalább 200 méternyi távol
ságban lángban állott 14 gazda 
minden gazdasági épülete. El
pusztult temérdek takarmány me
zőgazdasági gép és felszerelés
A kár közel 20000 pengő.

A lakosságot felette érzékenyen

{hárotyfatván
\ sújtja a tűz, mert a gazdasági gé

pek és a takarmány pusztulása a 
mezei rnunkalalek elvégzését, illetve 
az állatok fenntartását veszélyezteti.

A tü/höz kivonult motoros 
fecskendővel a sátoraljaújhelyi tűz
oltóság vitéz Zombory József vm. 
tűzrendészen felügyelő és Vil- 
kovszky Kálmán önkéntes tűzoltó 
parancsnok vezetése alatt, akiknek 

| emberfeletti munkával sikerült a 
tüzet hajnali 4 órára lckaliz*,ni.

Emberéletben és állatállomány
ban nem esett kár.
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„ e n c s e Az 1. osztály

h ú z á s a
már

á p r i l i s
i4 » é n  d . e. 
%9 ó r a k o r  
k e z d ő d ik .

l O O . O O c T ^ j r

200.000 N
800.000 
B o o . o o o  i " x : r

A  s o r s j e g y e k  A ra 
o s z t á l y  ó n k é n t ;

egész
2 4 ar. pengő

fél
12 ar. pengő  

negyed

6  ar. pengő
ayolcad 

3  ar. pengő

Nem kevesebb mint 42.000 nyereményt közel

n y o l c  m i l l i ó  p e n g ő t
kell, hogy okvetlenül kisorsoljanak az új

m.hiF. Osztalysorsjáíéhon
Ezen összeg a mai szegény és súlyos gazdasági viszonyaink 

között szinte fan taaztikuaan  hangzik. 
M indenk inek  é t  m inden  egyaa aorajegynek 
•g yen lö  a  nyerési esélye ! "Skflfi

Új sorsjáték  . . .  ú j r e m é n y s é g !

— Egy öt pangás te
hén ksrrisrje. Schvarcz 
József és Bodnár Pál 
helybeli lakósok 5 pen- 
góért megvásárolták 
Kelecsényi György vin
cellér beteg tehenét. Az 
állatott még ott az is- 
lálóban levágták, meg- 
nyuzták és húsát fel
darabolták, majd sze
kérre rakva értékesítés 
céljából a városba be
hozták. A terheltek a 
cselekményt tagadják. 
Jövedéki és közegész
ségügyi kihágásért va
lamint forgalmi adó
csalás miatt a két al
kalmi üzér ellen eljá
rás indult meg da
cára konok tagadá
suknak.

Pénteken
állottak a bíróság elé a kom
munista agy gyanúsítottjai

Lapunk előző számábai a vizs
gálat érdekében néhány sorban és 
nevek nélkül voltunk kénytelenek 
beszámolni arról a szenzációs bűn
ügyről, amelynek gyökere még a 
vörös uralom idejéből való és a 
melyet azóta részletes közléssel a 
fővárosi lapok teljesen megvilágí
tottak.

Azóta ebben az ügyben újabb 
események nem történtek. Reha Jó
zsef kőműves, Szalonlai Ferenc var

megyei altiszt, Hollós István fűszer- 
kereskedő segéd, Schider János kő. 
műves, Gyulay józref gyilkosság és 
a társadalmi rend felforgatására 
irányuló bűntett vádjával, mig dr 
Jozefovics Kálmán orvos lázadás és 
hűtlenség vádjával terhelten a buda
pesti kir. ügyészség fogházában le
tartóztatásban vannak. A vizsgáló
bíró állítólag tegnap pénteken 
döntött fogvatartásuk kérdésében. 
De errői lapunk zártáig tudósítás 
nem érkezett.

— Saját érdekében. —
A sátoraljaújhelyi kereskedők 

mai számunk külön hirdetésében 
cégnevekkel részletesen fe (sorolt 
csoportjaf számolva a mai viszo
nyokkal, lehetővé akarja tenni, 
hogy hitelre minél tökben eszkö
zölhessenek áruvásárlást a heiyi 
piacon.

Ezért a vevőiknek közszükségleti 
árucikkek beszerezhetése végett hi
telt, illetve a „T A K A R É K O S
SÁG* szervezete révén díjmen
tesen olyan vásárlási igazoló köny
vecskét adnak a sátoraljaújhelyi 
Központi Irodában (Népbank 
helyisége, telefon: 33.) Rákóczi 
utca 9. sz. melynek birtokában 
a kereskedővel hitelfeltételekről tár
gyalni sem kell. Mivel az igazol
ványt is csak az árban való meg
egyezés után vagyis csak a fizetés 
helyett mutatja be, afelől is 
nyugodt lehet, hogy oly bánás
módban részesül, mint akárme
lyik emelt fővel válogató kész
pénzvásárló. A kereskedő a lég- 
n.gyobb előzékenységgel fogj. a nem jár. 250 pengőn felül a kamat 
kialkudott áru összeget beirni mert három százalék.

ez részére a szervezet utján biztos 
pénzt jelent, A vevő pedig akár
hány üzletben is vásárolt légyen, 
a több hónapra automatikusan el
oszlott tartozási részletösszeget csak 
egy helyen összpontosítva, a „TA - 
K A R É K O SSÁ G "-! irodában (R á
kóczi u. 9. sz.) vagy póstacsekken 
egy összegbe összevonva fizeti; 
amennyit lefizetett, annyit újból vá
sárolhat. A  vevő a cégekkel való 
érintkezésében csupán az áruvásár
lásra szorítkozik mert minden egyéb 
szempontból a tőkeerős „ T A K A 
R É K O S S Á G " áll a hálamegett s 
attól is megvédi, hogy eladósodjék.

— A forgalmi adót is lehet rész
letekben fizetni. A 250 pengőt meg 
nem haladó hátrálékoknál a rész
letfizetési kedvezményi hivatalból ál
lapítják meg, úgyhogy részletfizetésre 
evégbő! kérvényt benyújtani nem 
kell. 250 pengőn felüli hétrálékos 
adókötelezetteknek a forgalmi adó
hivatalhoz kél pengős okmánybé
lyeggel ellátott kérvényt kell be. 
■yujtaniok a részletfizetés engedé
lyezése végeit. Késedelmi kamat 
250 pengőnél kisebb hátrálékok után

A saujhelyi kir Járásbíróság
mint telekkönyvi hatóságtól.

Tk. 6370/1933 szám.

Árverési hirdetmény-kivonat
özv. dr Kovalicky Elekné végre

hajtatnak Miller Ferencz végrehaj
tást szenvedő ellen indilott végre
hajtási ügyében a telekkönyvi ható
ság a végrehajtási átverést 267 P 
55 f. tőkekövetelés és járulékai be
hajlása végett a saujhelyi kir. járás
bíróság területén levő Saujhely me
gyei városban fekvő s a saujhelyi 
1336. sz. tkvi. betétben A. I. 1. 2. 
sorsz. 5826/1 5826/2 hrsz. alatt 
felvett ingatlanra 1196 P 50 fillér 
kikiáltási ár mellett.

A tkvi. hatóság az árverésnek 
a tkvi. hatóság hivatalos helyiségé
ben (Kazinczyutca 35. szám föld
szint 10. ajtó) megtartására; 1934. 
év április 5 (öt) napjának d. e. 
9 óráját tűzi ki.

Az árverés alá eső ingatlant, a 
Tálra! Jakab János és dr Kovaliczky 
Elekné kérelmére a kikiáltási ár 
kétharmadánál, Rosenblüth Sámuel 
kérelmére pedig 2 950 P-nél alacso
nyabb áron eladni nem lehet. (1908. 
évi XII. t. o. 26 § )

Az árverelni szándékozók köte
lesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 
Vo-át készpénzben vagy az 1881 LX. 
t. c. 42. §.-ában meghatározott árfo
lyammal számítolt óvadékképes ér
tékpapírokban a kiküldöttnél letenni 
vagy a bánatpénznek előlegesen birói 
letétbe helyezéséről kiállítóit letéti el
ismervényt a kiküldöttnek átadni és 
az árverési feltételeket aláírni 1881: 
LX. te. 147, 150. 170. §§ ; 1908 : 
LX. te. 21. §.

Az aki az ingatlanért 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 9 napján.
Dr. Ilykovits sk.
kir. tvszki biró

A kiadmány hiteléül:. Hazay Ikv.

Nyomatott a Vajda-könyvnyomdában Satoraijaujhelyben. Telefon 5

— Uj ügybaosztéa a rendőrségen.
Dr Domokos Sándor vezető rendőr- 
kapitány az alábbi uj ügybeosztást esz. 
közölte a kapitányságon : Vezetőhe
lyettes és a kihagási ügyek vezetője 
dr Balogh Gyula rendőrfogalmazó : a 

i bűnügyi osztály vezetője dr Endrődy 
József fogalmazó, az elnöki osztályé 
dr Pilissy Tamás fogalmazó.

| — Változás a Turistaegylet veze-
i tösegeben A Magyar Turista Egylet 

hegyaljai osztályának ügyvezető elnöke 
dr Szentgyörgyí Zoltán és főtitkára I 
Czékus Miklós tisztségéről lemondott 
A turistaság hivei őszintén sajnálják a 
két vezető férfiú távozását.

— Fgy műkedvelői elöada ról, A 
sátoraljaújhelyi orth. izr. ifjúság hét-

; főn este a városi színházban előadta 
a budapesti Bethlen* téri színpadon 
400 előadást megért Timosa cimíí \ 
színjátékot. A darab női szerepeit is 
férfiak játszották, még pedig olyan 
kifogástalanul, hogy a nézők szemé
ben nem a kacagás, hanem a megha
tottság csalta elő a könnyeket. A nagy
sikerű előadásnak egyformán részesei 
Stern Miklós, Groszman Lajos, Korn- 
feld Manó, Taub Miksa, Krón Ber- 
nátb. Feldbrandt Ármin, Varum Ignác 
Strassler Ármin, Jakubovics Adolf és 
az epizód szereplő névtelenek is.

— Évről évre fokozódik a m. kir. 
osztálysorsjáték híveinek hatalmas 
tábora. Az osztálysorsjáték minden
kinek módot nyújt — vagyoni vi
szonyaihoz mérten — helyzetének 
javítására. Hí  az osztálysorsjáték 
egyebet sem szolgálna, mint egy kis 
izgalmas játékot, mely kizökkent 
bennünket egyhangú életünkből, 
mely szuggesziiv erejével kelieme- 
sebo hitbe ringat bennünket, nö
veli önbizalmunkat és reménységet 
nyújt, hogy a jövőt szebbnek és jobb
nak láthassuk, már üdvös colgot 
végzett. Hát még az a kitartó re
mény, hogy szerencsével még a 
szenzációs 100.000 pengőt, 200.000 I 
sőt 300.000 pengőt is nyerhet bárki, | 
gyönyörű perspektívát nyit meg a
a gazdagságért, boldogságért vá
gyódok számára.

Meghívó.
A Kereskedők, Iparotok és Gazdák 

Hitelszövetkezete bej. cég tagiait f. 
évi március hó 23-án d. u. 1 óra
kor, határozatképtelenség esetén már
cius hó 31-én d. u. 1 órakor Sátor
aljaújhelyben, Kazinczy ucca 8. sz. 
alatt levő helyiségében tartandó

rendes közgyűlésre
tisztelettel meghívjuk.

T á r g y s o r o z a t :
1. Az 1933. évi zárszámadások, 

igazgatósági és felügyelöbizottságí 
jelentések és mellékleteinek tárgya
lása és ezzel kapcsolatban az igaz
gatóság és feiügyelőbizottságnak a 
felmentvény megadása tárgyában 
határozathozatal.

2. Felügyelöbizottságí tagok vá
lasztása.

3. Az alapszabályszerű módon, 
illetve az igazgatóság által esetleg 
előterjesztendő indítványok tárgyalása

Kelt Sátoraljaújhely, 1934. febr. 20.
Az igazgatóság.

A tagok'jogai tekintetében az alap
szabályok rendelkezései az irányadók.

FJ.IS . : Dr. W ÍISZ SÁNDOR.

A  túa<tá*l LU1C, ; L A N C Z I  Z O L T Á N .  

LaphkUjdoaot : L ia d t ia m  Miki* •• táua-
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