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Ember a híd alatt
(D. I.) Bolondos egy írást 

olvastunk a minap a Zemplén
ijén, ,.Vissza neki“ kölcsönvett 
cim alatt. Szeretettel mosolyog
tuk meg. Nem tudjuk ki irta, 
csupán csak sejtjük, hogy a 
„tizekéből valamelyik számjegy; 
lehet, hogy talán a legutolsó, 
maga a nulla.„Ponfos"személyi- 
ség lehet az ismeretlen, mert 
pontonként adja elő kívánsá
gát s fenyegetés terhe me lelt 
kéri a választ. Reszketve Írjuk 
tehát:

I.) az van megírva a nyilvá
nos levélben, hogy Sátoraljaúj
helyben nincsen politikát játszó 
,tizek“ tanácsa, de ugyanakkor 
ott sötétlik az a vád is, hogy 
lapunk „személyi hajszát" foly
tat a „tizek" emlegetésével. Cso
dálatos méltóságos logika! Hátha 
a „tizek" nincsennek, miként 
lehet akkor kiválóan érzékeny 
személyüket „hajszolni"? Sze
retjük a békét, kössünk egyez
séget ennél a pontnál, legyen 
mindannyiunknak igaza, mond
juk ki egyhangúlag, hogy a 
„tizek" tagjai annyira kicsinyek 
miszerint észre sem szabad 
őket venni — tehát lénycgében- 
véve nincsennek.Rendben van ?

2) e pont alatt erősiti meg 
ismeretlen ,,Dr.“, hogy lapun
kat a Nemzeti Kaszinó „ve
zetősége" valóban vissza kül
dötte. Úgy látszik a „vezetőség" 
tanitószerü megítélése szerint 
nem kívánatos az, hogy ott min
denki megismerje és olvasson 
a „tizekéről. Még a „tizek" is 
idegenkednek az ottani olva
sástól s ezért van az, hogy ők 
titokban vásárolják és olvassák 
lapunkat. Mert hogy ez igy van 
mutatja az a tény, hogy vála- 
szoltatnak nekünk, kérik újabb 
viszonválaszunkat, hogy aat 
olvasva, ismételten válaszolhas
sanak. ügy gondoljuk, hogy ez

nem gavalléros eljárás a kaszi- 
I nói tagok nagy részével szem

ben. Nem enyhit ezen az sem, 
hogy a „tizek" is titokban a 
hid alat! olvasnak, amit onnm 
sejtünk, hogy a válasz olyan 
hidalaiti féle, tehát az ott Író
dott.

3.) felszólítást kaptunk arra, 
hogy a sátoraljaújhelyi volt 
Nemzeti Tanács ellen vádiratot 
adjunk. Ezzel lekéstünk, mert 
a sátoraljaújhelyi Tesz. diszköz- 

| gyűlésén Borsody Gyula már 
leadta azt, a volt elnök jelenlé
tében, akinek egy védekező 

1 szava sem volt az „alapíalan" 
váddal szemben. A cikkíró úr 
beszéljen ebben a kérdésben a 
volt elnök úrral s állítsák Bor
sody Gyulát a biróság elé. Ha 
a cikkkiró „Dr.“ úr leleplezné 
magái, vele talán tudnonk fog
lalkozni, megérdeklődnénk váj
jon tagja volt-e a nagytanács
nak, de igy még csak megszó- 
litani sem tudjuk, mert nem 
ismeretes előttünk vájjon tisz
telt cim, tekintetes, nagyságos 
avagy méltóságos ur-e őés az 
utolsó esetben régi, avagy mo
dern méltóságos-e csak. Egyéb- 

| ként mi is tudjuk, hogy a Nem- 
I zeii Tanácsnak voltak teljesen 

kifogástalan tagjai, de volt olyan I 
is akitől olyas Írás is eredt, hogy 
amennyiben a cimzett háztulaj
donos nem fizeti meg a terhére 

j jogtalanul kivételt nemzelőrségi 
járulékot, úgy az illető! a tö
meg dühének fogja kitétetni.

4.) Fáj „Dr.“-nek, hogy a 
kisgazdapártból, Eckhardt Tibor 
melleit, kiben a jövő reménysé
gét érzi, csak „egyes tagjait" 
tudja tisztelni. Úgy látszik 
„egyes tagok" alatt azokat a 
jellembeli terjedelmű bús 
honfiakat érti akik egyidejűleg a 
kormánypártban is helyet foglal
nak. Nincs megelégedve ~  és ez

.örömünkre szo'gál — a „helyi 

.demokrata liberális kisgazda- 
,párttá “. Különösen haragudni 
játszik a párt megyei megválasz 
tóit igazgatójára. Mi liirü! ad
hatjuk,hogy a megyei pár'szcrve- 
zeti iga'g:tó fájdalmának eny
hítésére szolgál az a levél, 
melyet Eckhardt Tibor s Ra- 
ko'-szky Tibor a pártigazgató 
liberális ér.'.eimei ismeretében 
intéztek hozzá s mely levél a 
legközelebbi választmányi gyű
lésen, hova az tartozik, fel is 
lesz olvasva s miután nincs ki
zárva az, hogy jelen lesz a gyü- 

i lésen olyan kormánypárti tag 
[ is, aki még mindig e párinak 

is választmányi tagja, igy tehát 
ha „Dr." úr érdeklődni fog tőle 
úgy hallhat majd valamit.

5.) végül a legközvetlenebb 
forrásból nyert értesülésünk a- 
lapján közöljük, hogy a meg

fenyegetett „catótogás" eped ve 
várja a reflectorl" s kivánja, 
hogy e gépezetet töltse meg a 
zemlénvármegyei agytröszt ösz- 
szes világító erejével, vegyen 
még külső erősítést is hozzá, 
mert bizony mondjuk neki. hogy 

' i!t nem lesz elég csupán agy- 
trösztkivonat, mint amely állan
dó kisegitöképen Zemplénvár- 
megye mai kormányzatánál ren- 
delkezésre áll. ahol is az oda 
hizelgett gyér pótvilágitás min
dig csak zavart okoz, — itt 
kell, hogy a legapróbb cseleke
detek is. azok is melyek e vá
roson kívül voltak kellő meg
világításba kerülhessenek.

De ha nem fél a megvilágí
tandó a legteljesebb világosság
tól úgy a reflektorkeze’ő is búj
jon ki a „Dr.“ sötétségéből,

I mert mi nem szeretjük az — 
embert a hid alatt.

E g j p  falu harca
a lelkészével

B odroghalász reform átus lakósságának Igaz József 

lelkész elleni feljelentésével kedden foglalkozott az 

egyházm egye fegyelmi b írósága

Hz Ítélet feddés.
Az elmúlt esztendő április havá

ban országos szenzációi keltett az a 
hir, hogy Zemplénvármegye Bodrog
halász községének református lakos
sága harcba keveredett az eklé/sia 
lelkészével Igaz Józseffel és a hábo
rúság már odáig fejlődött, hogy 77 
bodroghalászi család készült elhagyni 
ősei hitét.

Igaz Józsefet felettes egyházi ha
tósága szabadságolta. A hívők Sá
rospatakra jártak be Istentiszteletre, 
a kis falusi templomban elnémult a 
harang.

Szálltak a hónapok, az idő a leg
jobb orvos azonban nem hozdtt 
gyógyító irt a református fiiu Se
bére. Alit a harc továtíb Is ÜS értnek 
a háborúságnak lett a követkeítoé-

j nye a falubelieknek az alsózemplén' 
református egyházmegye fegyelmi 
bíróságához beadott azon feljelen
tése, amely Igaz József lelkészt az
zal vádolja meg, hogy ő az okozója 
az egyház mai állapotának és an
nak, hogy sokan elhagyták az egy
házat.

A fegyelmi biróság Kiss Ernő es
peres elnöklésével kedden megtar
tott Illésében tárgyalta a feljelentés 
és a súlyosan vádolt lelkészt fed
désre iféite egyben felhívta, hogy 
állomáshelyét a legrövidebb idő alatt 
cserélte fel.

Az itéWt Indokolása megállapítja, 
hogy a bodroghalászi református 
egyház kebelében dúló harcoknak 
ném minderfbsn a telkére az oki.
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H Í R E K
Közlemények é> előfizetési di

jak „Felsómagyarországi Hirlap" 
postafiók 67 Sátoraljaújhely, il
letve a Nemzeti Hitelintézet fiókja
30.231 sz. postatakarékpénztári 
számlája cimre küldendők.

— A főispán szabadságon, leveldi 
dr Kozma György Zemplénvármegye 
főispánja augusztus ‘2-ár. két heti 
tartózkodásra Balatonfüredre utazott. 
Távollétében Beinálh Aladár alispán 
helyettesíti.

— Vogler Oszkár — főfelügyelő.
Sátoraljaújhely megyei város társa
dalmának minden rétege őszinte és 
meleg örömmel fogadta a legfelsőbb 
elhatározást, amely Vogler Oszkárt 
a postahivatal főnökét, felügyelői cím
mel tüntette ki. A magas előléptetés j 
ugyanis nemcsak egy köztisztviselő 
természetes előrehaladását jelenti, ha
nem egy olyan érdemes hivatali mun
kának kitüntető megbecsülését is, 
amely munka amellett, hogy minta
szerűen lelkismeretes mégis a való 
élettel, a közönség kívánalmaival 
összhangzásban lévő. Úgy érezzük, 
hogy a nagyközönség véleményének 
ishangot adunk, amikor Vogler Oszkár 
előléptetését ilyként kommentáljuk.

— Tanügyi kinevezé*. A kormány
zó a kultuszminiszter előterjesztésére 
dr Vasady Béla sárospataki theolo- 
giai tanárt, a debreceni egyetemen 
megüresedett dogmatikai tanszékre 
nyilvános rendes egyetemi tanárrá 
nevezte ki.

A kúria elé kerül
dr Csaplaky Lipot bűnügye

dr Csaplaky Lipót Sátorai) ^uj- 
hely megyei város árvaszéki ülnöke 
ellen az elmúlt esztendő julius ha> 

I vában az ügyészség vádiratot 
adott be azon bűncselekmény miatt,

, hogy a városi tisztviselő a nála al
kalmazott 15 éves cselédleány ellen 
állítólag erkölcstelen merényletet 
kisérelt meg.

A sátoraljaújhelyi kir. törvény
szék múlt évi julius hó 9-én zárt 
tárgyaláson foglalkozott az üggyel 
és a nyílt ülésen julius 1 1 én hir
detett Ítéletében a büntetés vég
rehajtásának felfüggesztésével dr

Csaplaky Lipólot 3 havi fogházzal 
sújtotta.

Fellebezés folytán a debreceni 
kir Tábla Visky tanácsa ez évi 
február hó 13 án tárgyalta az 
ügyet, amikor is még az ítéletet is 
zárt tárgyaláson hirdették ki.

A bünper azonban nem záró 
dott le a táblai i'élettel. Ez ellen 
ugyanis, semmiségi panaszt adtak 
be, úgy hogy a Csaplaky Lipót 
ügyében a végső szót a Kúria 
fogja kimondani, még pedig amint 
értesültünk már szeptember hó
1 9-én,

Vifllaépitöknek
rendkívüli házadómentességet

Az 1929. évi 29. te. 6 sza
kasza felhatalmazást adott a pü. 
miniszternek arra, hogy a megyei 
városok meghatározott területére 
valamint a járási székhelyek, gyógy 
és üdülőhelyek részére 30  évig 
terjedő rendkívüli ideiglenes ház 
adómentességet engedélyezhessen.

Sátoraljaújhely megyei város a 
rendelet megjelenése után hivat
kozással a trianoni határ által ketté
vágott terjeszkedési lehetőségre, az 
egész város területére kérte a rend
kívüli házadó mentességet. A mi
niszter nem engedélyezte és ismé

telten utasitotta a városi jelölje meg 
az adókedvezményt élvező külön
leges területet. A  polgármester is
mét csak az egész városra vonat 
kozó kedvezmény kéréssé! hozako- ! 
dott elő, és a pénzügyminiszter a j 
törvénnyel indokolt következetes- j 
séggel a kéielmet megint elutasí
totta.

A 100 villát építeni akaró akció 
nagy lépéssel jutna közelebb a 
megvalósításhoz, ha a város a rend
kívüli házadómentességet most már 
megjelölt helyre, a hegyekben épí
tendő villákra kérné engedélyezni.

i — Halálozás: Dr Rácz Lajos ny. 
teol. akadémiai tanár 71 éves korá
ban hosszas szenvedés után Sáros
patakon elhunyt. A megboldogult 
hosszú és eredményes pedagógiai 
munkát végzett, tisztelte és becsülte 
egész Zemplénvármegye közönsége.

— A Szent István-hét ünnepségei.
Augusztus 20-án, Srent István király 

j  ünnepén, a múlt hagyományá hoz hí
ven fog végigvonulni Buda várának 
ősi falai közölt az országos Szent Jobb 
körmenet, melyet a királyi udvar vár- 
plébánia templomából, a Srent Jobb 
őrzési helyétől a koronázó templomig 
és onnan vissza, elkísér Serédi Jusz
tinján, Magyarország bibornok her
cegprímása is. A koronázó templom
ban a bíboros főpásztor a szent 
ereklye előtt ünnepélyes szent
misét fog pontifikálni nagy papi 
segédlettel. A Szent Jobb-körmenet 
hetében egész sereg egyházi és világi 
ünnep iég lesz, amelyek valamennnyien 
a nagy esemény fényét és pompáját 
lesznek hivatva növelni. Szent István- 
hetében augusztus 17-én lesz a ma
gyar anyák ünnepe és az ünnepi hét 
legszebb eseményei sorába fognak 
tartozni a Gyöngyösbokréta előadásai 
is, amelyen résztvesznek a cigándi 
tnikóházai és rudabányácskai bok- 
rélák is.

AUTÓ es motorkerékpár PNEUMATIKOK
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— Kazinczy emlékmű Pestmegye 
székházában. Kazinczy Ferenc 1828- 
ban amikor feleségével a birlokpere 
volt és 1831-ben amikor a kolera 
eiői meneküli, Pest vármegye szék
házában szállt meg. A nagy író em
lékének kíván hódo ni Pest vármegye, 
amikor oltlartózkodásának idejét em
léktáblán örökíti meg. Sátoraljaújhely 
városában a Juslus ulca 1 szám alatti 
ház földszinljén őrizték Kazinczy!, 
mielőtt Kufstein börtönébe hurcolták, 
a Kazinczy utca 7 szám alatti hiz 
pedig lakásául szolgált amikor a 
városban maradt éjszakára. Vájjon 
ezekre a házakra mikor kerül em
léktábla?

—  Tűzoltók táncmulatsága leszhol- 
nap a Turistaházban. A mulatság 
jövedelme a derék önkénles tűzoltók 
felszerelésének gyarapítását szolgálja.

— Véget ér a nyári szünet a bí
róságon. A sátoraljaújhelyi kir. tör
vényszéken és járásbíróságon a julius 
8-án kezdődött nyári szünet holnap 
véget ér.

Stépuiselö a
volt párttitüár ellen

dr Görgey István feljelentette a bíróságnál Ifj. Molnár 
Jánost, a Pinceszövetkezet feliigyetőbizottsági ülésén 

legutóbb tett kijelentései m iatt

M. kir.

0SZTÖLVS0RS3EGVEH
LŐW MIHÁLY

főelárusitőnál.

A  Tokajhegyaljai Bortermelők 
Pinceszövetkezetének május 30-án 
megtartott (elügyelőbizottsági ülésén, 
ifj. Molnár János, abban az idő
ben még a Nemzeti Egység párt
jának a megyei titkára, vállalati 
felügyelöbizottsági tag, súlyos vá
dakkal illette dr Görgey Istvánt a 
sátoraljaújhelyi választókerület Nem
zeti Egység pártbeli országgyűlési 
képviselőjét, a Szövetkezet igazga
tósági tagját.

Nem kisebb dolgokat áhított ifj. 
Molnár János mint azt, hogy , .Gör
gey igazgatósági tagsági működése 
a Szövetkezetre káros, mert mint 
egy másik borkereskedő cég társ- 
tulajdonosa és így konkurens, a 
Pinceszövetkezeinél igazgatósági tag
sági minőségben megtudott üzleti tit
kokat, a Szövetkezet rovására, a 
saját anyagi érdekeinek előmozdí
tására használhatja fel és tényleg 
fel is használta".

Ifj. Molnár János eme állításá

nak igazolására előadta hogy ,,Lón - 
donban a Pinceszövetkezet borait 
Kiss Ferenc értékesíti. Ahogy 
Görgey mint igazgatósági tag ezt 
megtudta, rábírta Kiss Ferencet, 
hogy ne a Szövetkezet hanem az 
ő boraival foglalkozzék".

, ,Ehontotta Görgey az amerikai 
exportüzletet azzal, hogy egy el
lenérdekű szindikátust alakított és 
végül, hogy Görgey István fede
zet n élkül nagyobb összegű áruhi ■ 
telt vett a Szövetkezetnél igénybe",

dr Görgey István a felügyelöbi
zottsági ülésen elhangzott ezen sú
lyos vádak miatt dr Nagy Béla ut
ján büntető feljelentést tett ifj, 
Molnár János ellen.

A nemmindennapi érdekességű 
pert, melynek kimenetelét egész 
Tokij-Hegyalja figyelemmel kiséti 
augusztus 21-én fogja tárgyalni a 
sátoraljaújhelyi kir jársbiróságon 
Mester Dezső kir. inásbitó.

— Sátoraljaújhely város fizet leg
több biztosítási dijat. A vidéki váro
sok állandó kongresszusának liatáro- 
zatából folyóan most jelent meg egy 
kimutatás a városok állal fizetett biz
tosítási dijakról. A kimutatás szerint 
százalékszerüen, Sátoraljaújhely város 
fizeti a legtöbb biztosítási d jat, még 
pedig az évi költségvelésnek 15.2 
ezrelékét. Összegszerűen, 62700 pen
gővel Debrecen vezet. Az u.olsó he
lyen Kőszeg szerepel 72 pengő biz
tosítási díjjal.

— Elfogott tolvaj. Margitén János 
helybeli foglalkozásnélküli egyén a 
tnóriczhelyi majorban a szalmakazal 
alatt alvó barátjától pénzt és tuhane- 
inüeket lopott el. A csendőrség nyo
mozólevele alapján az enyveskezű 
barátot a rendőrség elfogta.

— Öngyilkossági kísérlet. Marinkó 
József 20 éves cipészsegéd hétfő 
délután, szerelmi bánatában, lakásán 
két kávéskanál mosó szódái eveit 
meg. Az Erzsébet közkórházba szál 
iitották. Állapota nem életveszélyes

— Miisoros délután a Turist ház 
b3n. A ref. Leányegylet és a S.D.G 
ifjúsága augusztus 12-én műsoros 
délutánt rendez a Turistaliázban. Sziri 
rekerül két egyfelvonásos bohózat 
A szórakoztató zenét a „Sakálok” 
amatőr zenekara szolgá'tatj i.
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6lasz újságíró HöZöi UtaZÚSOköt
a trianoni fiatáron rendez a Máv-

Giuseppe Macherione olasr újság
író, aki a debreceni Nyári Egyetemen 
e héten iarl értékes előadást, azt a 
készségét felezte ki Chobán Endre 
debreceni főlevéltárnok, az ottani 
Olaszbarátok egylet elnöke előtt, hogy 
szeretné megtekinteni a városunkat 
ketté vágó triannoni határt és a hí
res Ronyva folyót.

Az egyesület elnöke természetesen 
honorálta a kiváló olasz újságíró ké
rését és azonnal irt dr. Orbán Kál
mán polgármesternek és dr. Oláh

Istvánnak a turisták elnökének, legye
nek segítségére a városuk sorsa 
iránt érdeklődő külföldinek, adjanak 
az illusztris vendég mellé olyan kí
sérőt aki a határokat és azok tartha
tatlanságát szakértelemmel ismertetni 
tudná.

A polgármester Dómján Zoltán ta
nácsost jelölte ki kalauznak; a tu
risták részéről dr. Osváth Dezső áll 
az olasz újságíró rendelkezésére.

Qiuseppe Macherione mához egy 
hétre délben érkezik.

Hz olvasó írja:
„W isrt nem nyitjáit fel a csatorna 
fedőlapokat, ha esik az eső?"

.Szerdán délután úgy 5 óra táj
ban megnyíltak az ég csatornái és 
valósággal felhőszakadásszerüen on
tották az égi harmatot a tikkadt 
anyaföldre.

Patakokban folyt az utcákon a viz, 
helyenként szinte lehetetlenné téve 
a közlekedést.

Különösen a Kazinczy utcának az 
a része volt viz alalt, amelyikre a 
Sennyey utca torkollik. Itl már olyan 
hatalmas erővel és tömegben zúdú't 
az áradat az úttestre, hogy a Polgári

Takarékpénztár és a szomszédos 
Blumenfeld-féle ház üzlethelyiségeit 
elöntéssel fenyegette.

A csatornák levezető nyílásai ter
mészetesen zárva voltak. Hogy mi
ért azt csak a városi gazda tudja.

Pedig a költségvetésre kisebb te
hertételt jelent 16 seprőssel a csa
torna fedőlapok felnyitása és ezzel 
a viz elvezetése, mint egy kártérítési 

; per, amit esetleg a víztől kárt szen- 
1 vedelt üzlettulajdonos zúdít a város 
[ nyakába.

Jákobé a hang 
de a szőrös kéz...

Helyükön m aradtak-e a Károlyi forradalom  válságos 
napjaiban a várm egye és a város vezetői?

„A vármegye legjobb és legelter
jedtebb lapja" vasárnapi számában 
egy ismeretlen ismerős „dr“ palást
jában neki szalad a vármegye és a 
város érdemes tiszlviselőkarának és 
hetet-havat összep-polva megállapít
ja, hogy a boldogtalan emlékű Nem
zeti Tanács hazafias hűséggel és ál
dozattal szolgálta a város és a vár
megye ügyeit és megvédte a (elfor
gatástól akkor, amidőn a vármegye 
és a város vezetősége épen a lég vál
ságosabb napokban otthagyta helyét.

A szerecsenmosdatás nemcsak me
rész, de a tények ismerete nélkül 
való, fantáziadús. Engedje meg az 
ismeretlen cikkíró, hogy kihagyó me
móriáját felfiissitsük.

1918 október 31-én még hivata
lában van gr. Széchenyi György fő
ispán, akit állásától csak november 
18 án ment fel a Balthányi kormány.

De változatlan hűséggel szolgálja 
Zemplént Dókus Gyula, Thuránszky 
László is, akiket csak november
27-én szabadságol a vármegye fő
ispán kormánybiztosa, egyidejűleg 
megbízva Isépy Zoltánt az alispáni 
teendők ellátásával.

Ismert buzgalmukkal dolgoznak 
hivatalukban Bernáth Aladár, dr Mi
zsák József, dr Szirnray István, dr 
Görgey Géza, Mattyasovszky Kálmán 

i és a járásokban Bernáth Béla, Gosz- 
i tonyi István, dr Görgey László, Ba

jusz Andor, gr. Hoyos Viktor és a 
többiek.

Méltózfassék továbbá visszaemlé- j  kezni a Nemzeti Tanács 1918 no- 
| vember 20-iki ü'ésére, amikor Fenyő 

Mór, Dókus Gyula alispán letételét 
követelte és a mely hitvány szemér
metlenség ellen csak dr Székely Al- 
bertnek és Kincsessy Péternek volt 
bátorsága szembe száilani; még az 
elnöki széket elf glaló úr is hall
gatott.

Sátoraljaújhely város tisztikara 
j Farkas Andor, dr Orbán Kálmán, dr 

Malárcsik György, Kérészy Gyula, 
meg a többiek szintén mind a he
lyükön maradnak. Olt sem futaino- 
dik meg senki. Kár volt tehát az is
meretlen cikkírónak vizes lepedőt 
teríteni a megye és a város tiszti- 

i karára.
Ezzel nem használt csak ártott 

annak, akinek segíteni akart.

Sátoraljaújhely kim aradt az utazási tervezetből
Arról értesülünk, hogy az Állam- hó 10-én indulnának meg úgy van- 

vasulak hivatalos nrenetjegyirodájá- nak összeállítva, hogy az ország ke- 
nak központja igen kedvező feltételű leli és nyugati része egy-egy utazási 
uj utazásokat tervez a közel jövőben, csoportot képez, 
azzal a célzattal, hogy a magyar közön- I Az első utazási csoport állomása 
ség saját hazáját jobban megismerje, között szerepel többek között Tokaj, 

Az utazások, amelyek autón már e ; Szerencs, Miskolc. Sátoraljaújhely nem.

Korócz József
főjegyző elővezetéséi ren
delte el az ügyészség

Többrendbeli hivatali sikkasztás, hűtlen kezelés, 
kőzokiratham isitás a tarcali községházán

Annak idején néhány rövid sor
ban jelentettük, hogy a vármegyei 
számvevőségnek Tárcái községben 
megtartott hivatal vizsgálata nagyobb 
pénzhiányt fedezett fel, ezenkívül 
igen súlyos hivatali mulasztásokat 
és szabálytalanságokat állapított meg.

A hivalalvizsgálat eredményeként 
dr Kozma Gyöigy főispán Korócz 
József községi vezető jegyzőt állásá- j 
tói azonnal felfüggesztene, ellene a | 
fegyelmi eljárást megindította és el- i

rendelte, hogy a fegyelmi eljárás 
adatai a helybeli ügyészséggel kö
zöltessenek.

Az eljárás most befejezést nyert. 
A vizsgálat adatai átkerültek az 
ügyészséghez, ahol is Korocz József 
elővezetését rendelték el, mert meg
állapítási nyert, hogy a tarcali köz
ségházán, évekre visszamenően, több
rendbeli hivatali sikkasztást, hűtlen 
kezelést és közokirathamisitást kö
vettek el.

Köztisztviselői
kinevezések és előléptetések 
a vármegyében

A Budapesti Közlöny vasárnapi 
i száma közölte az augusztus elsejei 

j hatállyal előléptetett és kinevezett 
i közalkalmazottak névsorát.
I Zemplénvármegye területén az 
I alábbi kinevezések illetve elöléple- 
j tétek történtek.

A pénzügynél: Boross Béla ál
lampénztári igazgatói címmel és 
jelleggel felrubázott állampénztári 

| főtanácsos, a sátoraljaújhelyi adóhi- 
! vatal főnöke a VI. fizetési osztály- 
í ba lépett elő. Dankó Dezső szám- 
: vevőségi II oszt. főtanácsosi c m- 

mel és jelleggel felruházott szám 
vevőségi tanácsos a VII fiz. osz- 
ráíyba; Jani János pü. főbiztos a 
Vili. fiz. osztályba II. oszt. pü. fel
ügyelővé, Benkö János pü. biztosi 
szakvizsgát tett pü. föszemlész a 
X .  fiz. osztályba pü. biztossá, 
Waitsuk József dr pü. fogalmazó 
a IX. fiz. osztályba pü. segédtit- 
kárá neveztetett ki. Mind Sátoralja
újhelyen. Mikula Imre tokaji ál
lampénztári főtiszt az áll impénztári 
tanácsosi címet kapta.

Rendőrségnél: dr Domokos Sán
dor rendőrkapitánynak a sátoralja
újhelyi államrendőrség vezetőjének, 
a Kormányzó a rendörtanácsosi cí
met adományozta. Prihoda Sándor 
Lajos helybeli államrendőraégi iro- 
datiszl iroda-főtisztté lépett elő.

Postánál: A  Kormányzó Vog- 
ler Oszkár posta és távirda fel
ügyelőnek, a sátoraljaújhelyi posta- 
hivatal föiiökének a főfelügyelői 
címet adományozta. Kun György 
valóságos postA és távirda főtisztté, 
Szabó Ambrus ellenőrré, Hra- 
bovszky József II. oszt. szakaltisztté 
és Novák András I. oszt. altisztié 
leltek kinevezve. Mind a sátoralja
újhelyi hivatalnál.

Az államépitészetnél: Kallivoda 
Jenő mérnök Sátoraljaújhely fő
mérnöki címet és jelleget kapott.

Tanügyi Buday Pál sárospataki 
és özv. Molnárné Gömöry Zsu 
zsanna szerencsi tanító illetve ta
nítónő a VII. fizetési osztályba 
lépett elő, inig Mauks Hermin to
kaji és Költsey Erzsébet tokaji 
hadiárvaintézeti helyettes tanítónők 
segédtanitónökké neveztettek ki. 
Szőlészet: Deák Andor sátoralja
újhelyi borászati és szőlészeti fő
felügyelőt VI. fiz osztályba lép
tette elő a legmagasabb elhatározás. 

Igazságügy: Horváth József 
szerencsi jb. irodatisztirodnfötiaztté 
lett kinevezve.

D o h á n y g y á r . vitéz Hollós G é
za sátoraljaújhelyi dohánygyári gyár- 
tsi lisztet osztályvezetővé léptette 
elő a dohánygyártás központi 
igazgatósága.
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Nagyban készülnek
a törvényhatósági választásokra

Már a kilépő tagokat is k isorsolták

s z í n h á z

Előző számában jelentette a Fel- 
sömagyarországi Hírlap, hogy a vár
megyei törvényhatósági bizottság 
újjáalakítására vonatkozó munkálatok 
megkezdődtek.

Ezt az értesülésünket most a kö
vetkezőkkel egészítjük ki.

A törvény rendelkezéseinek meg
felelően már a sorsolást is megej
tette, egy erre a célra kiküldött bi
zottság. A sátoraljaújhelyi bizotlsági 
tagok köztit Emődy László, Schmidl 
Lajos és Szoller Aladár sorsoltattak 
ki; hogy az igy megüresedett három 
helyet a vármegyeháza kinek uánta 
egyelőre még hétpecsétes titok.

Hatalmas kortézia indult meg ti
tokban vármegyeszerte, a virilisek

valamint az érdekképviseletek sorá
ból kikerülő törvényhatósági bizott
sági tagok választásával kapcsolatban. 
Elv, hogy az úgynevezett liberálisok 
és az akinek gomblyukát az 
Egység jelvénye nem díszíti, többé tör
vényhatósági bizottsági tag nem lehet.

, Természetes, hogy ez a hivatalos 
I elgondolás nem hagyja tétlenül azokat, 
i akiknek politikája nem egy a kor- 
I mányzatéval.

Az ellenzék részéről is nagy erővel 
j megindult a választási harc munkája 

és a jelenből Ítélve ezúttal úgymint 
egykoron Széli József idején, szintén 
nem fog Sátoraljaújhelyen győzelmet 
elkönyvelni a kormány zempléni 
exponense.

Holnap este öáizemegy a füg
göny a városi színház színpadán ; 
elvonul a magyar művészet és rö
vid szünet után 1 haha hajlékába 
berobog a nemzetközi gyáripar.

A hat színházi hét a múlté. A 
kedvencek, a sztárok még élnek 
ugyan egy kis ideig az ezerszemu 
Caesar emlékezetében, azután őket 
is beborítja a feledés fátlya.

De él az Írás; a betű, amely 
megörökíti, hogy Sátoraljaújhely 
város szinpáito'ö közönsége egyön
tetű elismeréssel illette a Csokonai 
színészek művészi munkáját, hogy 
az elmúlt negyedszázad alatt ilyen 
magas nívójú társulatot nem kö
szönthettünk a világot jelentő desz
kákon és végül, hogy a szimdirek- 
ció sem száraz üzlet, hanem hiva
tás, ha valaki azt. mint Kardos* 
Géza, lélekkel müveit,

Az utolsó színházi hél művészi 
teljesítményeiért az elismerés külö
nös dísze illeti meg elsősorban 
J-ckó Ciát, Ezt az aranyos, disz
krét jókedvű fiatal művésznőt, aki 
a„Mosoly or?zága“ kinai leány, majd 
szerdán este a „Tisztelt házw 
Halmi Vera szerepében adott tö 
iíéleles szinészi munkát.

Lányi Alfrédot, Strausz és Su-

chong herceg megszemélyesítéséért, 
de főképpen nagyszerű énekéért, 
amely az osztatlan és kiérdemelt
elismerés babérágát biztosilja szá
mára.

Bende Lászlót a stílusos, erőtől 
duzzadó színészt, akt olyan pillére 
az együttesnek, akire operettben
drámában egyaránt biztosan lehel 
építeni.

Nagy Klárit tki Oplteüa nehéz 
szerepében is kifogástalanul állotta 
meg helyéi.

Kormost és Biharit akik lüktető 
humorral töltik meg a legsoványabb 
szerepeiket is.

Bányay Ferencet, az előkelő esz
közökkel dolgozó rendkívül tehet
séges szerelmes színészt.

Thuróczy Gyulát (Hamlet) a 
kinek minden szava, mozdulata a 
leegyszerűsített nemes művészet ; 
nem az ósdi eszközökkel, hamis 
pátosszal. sZemforgatással dolgozik 
hanem szívvel.

Haíassy Mariskát aki ha kijön 
a színpadra a közönség már is 
tapsol, sír vagy kacag szívből.

És vitéz Jakabffy Dez öt a fő
rendezőt a ki díszes keretet adsz  
előadásoknak és hozza össze töké
letes egészbe az egyének művészetét.

oláh kálmán s zenekar a muzsik! 
ü városi vigadó éttermeiben

ü  vizdij
községi adójellegű 
köztartozás

Szabadtéri színpadi előadás
gyermek szereplőkkel

A Kúria ilyen elvi jelentőségű dön ést hozott Miskolc 
város egy vizdij perében

A városok vizdij köveit lésének 
behajtása ügyében, Miskolc város egy 
felfolyamodásának eredményeként a 
Kúria nagy elvi jelentőségű döntést 
hozott.

Az eddigi gyakorlatokkal ellen
tétben ugyanis kimondotla a Kúria, 
hogy a város által fenntartott vízve
zetékek szolgáltatása ulán járő vizdij 
szorosan véve nem községi adó ugyan, 
de községi adó jellegű köztartozás, 
amely közvetlenül terheli az ingatlant 
s mint ilyen előnyös kielégítésben 
részesítendő.

A vizdij köztartozási jellege folyik 
abból, hogy az rendszerint az ingat-

— Gyógyszertári inspekció. Az au
gusztus 6 án kezdődő hélen Mór 
Lajos „Az Üdvözítőhöz" címzett 
gyógyszertára tart éjjeli ügyeletes 
szolgálatot.

— Serozatos betörési kísérlet Sá
rospatakon. Az utóbbi napokban is
meretlen tettesek betörést kíséreltek 
meg dr Vasady Bél?, dr. Mátyás 
Ernő, Palumby Béla lakásán. A tettese
ket a csendőrség eréllyel nyomozza.

— Hol lesz vásár? Augusztus 6 
Eger. Mezőkeresztes, Rakantaz ; aug. 
12 Debrecen; aug. 13 Mándok, Ózd, 
Putnok, Tárcái, Mezőkövesd; aug. 14 
Sátoraljujhely, Szikszó, Oönc, Bor- 
sodnádasd, Vásárosnamény ; aug. 16 
Szerencs.

lan tulajdonosának megkérdezése nél
kül vedelik ki, hogy a vízszolgálta
tás a város részéről rendszerint kö
telező, hogy az a köz üdékét, köze
gészségügy et, tűzrendészetet általában 
is szolgálja. Az ingatlant pedig an- 
nálfogva terheli közvetlenül, mert 
azzal szorosan összefügg, annak ér
tékét a vizszo'gáltatás emeli, hasz
nálhatóságát (okozza.

Ilyen körülmények közölt a szol
gáltató érdeke biztosításául, de azért 
is, hogy a vízellátás a közérdekből 
fenntartható legyen, mint köztartozás 
a vizdij előnyös kielégítésben része
sítendő.

— A közönség a legjobb detektív. 
A Színházi Élet uj száma csupa ér
dekes meglepetés és szenzáció.Képe
ket és interjút közöl Barbara Hutlon- 
ról, a Pesten tartózkodó dollármillio- 
mosnőről. Hatvány Lili a szezon első 
színházi premierjéről számol be. Szép 
Ernő egy kezdő színésznő kálváriá
járól ir. Szomory Dezső a hét zenei 
eseményéről referál. Karinthy Frigyes 
krokija, Szász Zoltán cikke a mai 
lányról, arab horoszkóp, Quthy Böske 
cikke a lillafüredi Anna bálról és 
rengeteg más cikk és számtalan 
szebbnél szebb kép van még a Szín
házi Élet uj számában. A nyári rep- 
riz darabmelléklet Szomory Dezső 
„Mária Antónia* darabja.

A Kazinczy utcai sétányon tegnap 
délután 5 óra tájban a pokoli me
leg dacát a nagy volt a slirgés-for- 
gás.

Fehér pantallós apró gavallérok, 
színes hajszalagos kisleányok, ko
moly bácsik és nénik siettek egy 
úriház felé, ahol virágos kert köze
pén felállított színpadon, Peíykók, 
Pistik, Gyurik, Kiltik, Icák, Böskék 
szolgálták Tháiiát, egy térdiadrágos 
„Molnár Ferenc* első színpadi mü
vében.

dr Székely László korházi főorvos 
volt a Thália szállásadója. Fischer

A sátoraljaújhelyi kir. járásbiróság 
mint telekkönyvi hatóság.

2564/934. Ik. szám.

Árverési hirdetmény-kivonat,
Glatlstein Mór és neje végrehaj- 

talóknak néltai Sulyovszki Béla vég
rehajtást szenvedő ellen indított vég
rehajtási ügyében a telekkönyvi ha
tóság az ttjabb árverést 2542. ar. P 
tőkekövetelés és járulékai behajtása 
végeit

a saujhelyi kir, járásbíróság terü
letén levő Saujhely megyei varosban 
fekvő s a sátoraljaújhelyi 3481 sz. 
tkvi. betétben AD sorsz. 314/1. 
hrszám alatti foglalt s Sulyovszky 
Béla nevén álló ingatlanra (ház a 
beltelekben) 4800 P kikiáltási árban.

A tkvi. hatóság az árverésnek a 
tkvi. hatóság hivatalos helyiségében 
Kazinczy ucca 35 sz. fdsz. 10 ajtó 
megtartására: 1934. évi augusztus 
hé 24 huszonnéiy napjának d. e. 9 
kilenc óráját tűzi ki.

Az átverés alá eső ingatlant a ki- 
kiálltási ár 2/3-ánál alacsonyabb

Gyuri a startoló színpadi szerző, a 
közönség: a szomszédok, ismerősök, 
a primadonna egv aranyos szőke 
szépség Fischcr Kitti, annyi bájjal 
mint Cia, a társulat többi tagjai pe
dig kisfiúk: Bognár lsti,Czinner Muki, 
Beitelhtim Pali, Kardos Gyuii, Láncí 
Péter és a szerző.

Taps volt temérdek. De volt ezen
kívül cukorka, virág is és „amiért 
az egész d lóg menl" több mint 20 
pengő bevétel jótékory céira.

Az újságíró bácsi ennek a 20 pen
gőnek hangoztatásával minden dicsé
rő jelzőnél többet fejezett ki.

I áron eladni nem lehet. (1908. XLL 
t. c. 26. §,)

Azárverelni szándékozók kötelesek 
I bánatpénzül a kikiáltási ár 10 szá- J szalékát készpénzben, vagy az 1881.

LX. t.-c. 42. §-ában meghatározott 
j árfolyammal számított óvadékképes 

értekpapirosban a kiküldöttnél letenni 
vagy a bánatpénznek előlegeb bírói 
leiéibe helyezéséről kiállított letétit 
elismervényt a kiküldöttnek átadni 
és az árverési feltételeket aláírni 
1881 : LX. t.-c. 147., 150., I70„ §§• 
1908. XII. t. c. 21. §.

Az aki az ingatlanért a kikiáltási 
árnál magasabb Ígéretet tet‘, ha töb
bet Ígérni senki sem akar, köteles 
nyomban a kikiáltási ár százaléka 
szerint megállapított bánatpénzt az 
általa Ígért ár ugyanannyi százaléká
ig kiegészíteni.
Sátoraljaújhely, 1934. ápr. hó 30 n. 
Dr. Ilykovits sk. kir. tvszéki biró 

A kiadmány hiteléül: Hazay sk.
telékkünywezetö

Felelői izerkeiztő : Dr. VEISZ SÁNDOR
A k i.d i.fu  feldő l: LÁNCZI ZOLTÁN.

Leptdejdonoi: Lindemeae Mikit ét tárté.

Nyomatott a Vajda-könyvnyotndaban Sátoraljaújhelyben. Telefon ^5.
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