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leveldi dr hozma György úrhoz
Zemplénvármegye főispánjához

Méltóságos Ür!
A Felsömagyarországi Hírlap, 

egy a vármegye félhivatalos lap
ja részéről ellene indított táma
dás eredményeként kénytelen
kelletlen volt olyan védelmi 
fegyvereket használni, amelyek
kel egyébként a szócsatákban 
sohasem harcolt.

így többek között napvilágra 
volt kénytelen hozni a lapok 
részére engedélyezett kedvezmé
nyes áru vasúti bérletjegyek 
olyan igazságtalan elosztását 
is, amely a félhívata'os szer
kesztői munkájába bekapcsoló
dott Gulassa K. Lászlónak, a 
törvény szerint megszűnt Ha
társzéli Újság szerkesztőjének 
még jegyeladást is lehetővé tett.

Augusztus 11 -én jelent meg 
a hivatkozott cikkünk és ma 
szeptember 1-én még mindig 
nincs Iapnyílatkozat abban a 
tekintetben, hogy a vádért ben
nünket bíróság elé állítanak, 
avagy hogy a vitéz Asboth Ala
dár, Irányi Ármin, Fischer La
jos sárospataki lakosoknak le
kötött és defaktó csak Knopf- 
ler Zoltán sárospataki lakosnak 
eladott és leszállított hírlapírói 
vasúti jegy ügye felgöngyölte- 
tett volna.

Úgy látszik, hogy Méltósá
god figyelmét elkerülte a cik

künk; ne méltóztassék tehát 
rossz néven venni, ha vádjain
kat ezennel megismételjük és 
meg is toldjuk

Annak idején amikor lapunk 
ismét hetenként jelent meg, va
lóságos hajtóvadászat folyt el
lenünk annak megállapítása 
céljából megjelentünk-e előzőén 
a törvényszerű 30 naponként, 
hány példányban és nem-e 
szolgálta a lapmegjelentetés csak 
a fennmaradás biztosítását, el
jutott-e a Felsömagyarországi 
Hírlap tényleg az olvasóhoz is?

A vad nem került terítékre. 
A Felsömagyarországi Hirlap 
igazolta hogyha szegényesen is 
de megjelent az előírt időben, 
több száz példányban és eljutott 
az olvasóhoz is.

Méltóságos Urunk 1 A félhi
vatalos szerkesztői munkájába 
bekapcsolódott Gulassa K.Lász
ló lapja „Határszéli Ujság“ feb
ruár 18-an jelent meg utolsó 
rendes terjedelemben.

1934 március havában a ke
zeink között levő körlevél ta
núsága szerint a Határszéli Új
ság kiadóhivatala közli, hogy a 
lap a Zemplénnel egyesült és a 
teljesített előfizetés lejártáig el
lenszolgáltatásként a Zemp
lént küldik és kérik, hogy a 
Határszéli Ujság-ra teljesített

előfizetés lejártával előfizetésé
vel a Zemplént támogassa a 
„T. Cim”.

A Határszéli Újság tehát e 
szerint nem létezik, a H. U.-nak 
előfizetője nincs.

És mi történt a valóságban? 
A Határszéli Újság 30 napon
ként megjelent, de összesen 
csak 6 példányban (6 köteles 
példány; Ügyészség Debrecen, 
Ügyészség itt, Sajtóosztály, Sta
tisztikai hivatal. Nemzeti Mú
zeum, Képviselőhaz könyvtara) 
még pedig olyként, hogy nyom
dai nyelven szólva a Zemplén 
fej helyére a Határszéli Újság 
került. Tartalom szórul-szóra, 
utolsó betűig egy és ugyanaz 
és igy előfordult az az eset is, 
hogy a H. U. a Zemplént hir
dette mint a vártnegye legjobb 
és legelterjedtebb lapját.

Ez a megjelentetés nyílt ki
játszása a sajtótörvénynek és 
többek között csak arra jó, hogy 
Knopfler Zoltán hírlapíróvá 
avanzsált egyébként jóhirü sá
rospataki terménykereskedő el 
ne veszítse a vasúti jegyet.

Még bocsánatot kérünk Mél
tóságodtól, hogy terjedelmes 
írásunkkal fárasztjuk és vagyunk 
Méltóságod iránt mély tisztelettel 

Fslsémagiarorszigi Hirlap szarkesztosige

(D. I.) A szegénység lelke; 
a nélkülözés. Hatalmas hajtóerő 
ez, mely az emberi igazságos
ság után kutat. Mint borongó 
köd nehezedik a fö'di szenve
désre s ha napsugár éri, csök
ken annak mindent eltipró súlya, 
a melegség erejéhez mérten fel
szárad, s válik kevésbbé vesze
delmessé. Szinte elképzelhetet
lenül erős napsütésre volna szük
ség, hogy teljesen elszánjon s 
megszűnjön bajt s fájdalmat 
okozó lenni,

Aggódva gondolunk a nél
külözés ködhengerének megin
dulására s az elkövetkező tél 
megérkezésére. A mai szeren
csétlen pénzügyi 'és gazdasági 
kormányzati tevékenység a maga 
tehetetlenségével szavakon és 
Ígéreteken kívül semmit sem 
tud nyújtani, már pedig azok 
nem komoly tényezők a baj 
megfékezésére. A társadalom 
szerencsésebb egyéneinek kell 
készenlétbe helyezkedni, Ez 
már történik is! Az akinek lel
kiismeretében ragyogó ékkő gya
nánt a legkáprázatosabban fény
lik az emberi érzés legneme
sebbje, Zemplén vármegye egyik 
nemesszivü főúriasszonya már 
szétküldötte a megyében a vész- 
jeleket: segítsetek a Népkonyhán, 
hogy áldásos működését folytat
hassa.

És ime az emberfölötti küz
delemben kifáradt s lerongyo
lódott társadalom felfigyelt; agi- 
lisebb tagjai munkába állottak 
s megrendezni készülnek azt a 
szeretetteljes keretet, ahova be
lehull, összegyűl az az érték, az 
a szeretetadomány amely a ma
ga aránylagos kis mennyiségé- 
vel is életet táplál s Krisztus 
öt kenyerének csodájával töme
gek szenvedését csillapítja.

A jótéteménynek termékenyítő 
ereje van; azzal szemben is aki

nek adnak s arra nézve is aki 
ad. Az éhezőnél csillapítja a 
gyomor követelését, a jótevőnek 
mámorban fürdő lelkismeretet 
nyújt. Az ég száll rövid időre 
a földre.

„Vannak — mondja br. Ke
mény — szelíd holdas éjszakák 
midőn az egész természet resz
ket a kéj és boldogság mámo
rától, midőn a virágos tavasz 
illatának legbóditóbb részét adja 
át a szellőnek, hogy maga a
lélegzéslegyen idegeink csábitója
s midőn a madárdal bes:éddé 
válik s a szenvedő szivet az él

vezet titkairól világosítja fel. 
Ilyenkor az eltemetett élet sir- 
hanljai is egyszerre a vágyak 
virágágyaivá válnak ; ekkora ter
mékenyítő ereje van a jótéte
mény lágymeleg körének. Talán 
csak percekig tart a bűvölet de 
határozhat az élet sorsáról."

A legkisebb jótétemény is al
kalmas arra, hogy a rohanó két
ségbeesést megállásra bírja s az 
igy szerzett nyugodt pillanat 
talán egy egész élet sorsáról 
határoz.

Biztosak vagyunk benne, hogy

Sátoraljaújhely nemes társadal
ma egész lelkiségével s anyagi 
erőinek teljes megfeszítésével 
vesz részt az önzetlen szervezők 
munkájában, megjelenik a nép
ünnepélyen mely a lelkek gyö
nyörűségének is ünnepe lesz.

Eljön és nem messziről nézi 
a jótékonyságot, mert a „fény 
nem melegít eléggé mihelyt 
igen emelkedett pontról ontja 
világítását. A hegy melyen a nap 
sugara égni látszik hidegebb 
mint a homályos völgy."

Igen eljön s magállllja útjában 
a szenvedések — ködhengerét.
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HÍREK
Közlemények é» előfizetési d i 

jak  „FeUőmagyarorazági Hirlap" 
poatafiók 67 Sátoraljaújhely, il
letve a Nemzeti Hitelintézet fiókja
30.231 az. postatakarékpénztári 
azámlája cimre küldendők.

—  A z  olvasóhoz! Örömmel 
jelentjük, hogy a Nemzeti Le- 
gitimista-Néppárt-tal szorosabb 
kapcsolatba léptünk, amelynek 
eredményeként már a közel jö
vőben módunkban lesz dr Grie- 
ger Miklós országgyűlési kép
viselő és több más vezető le
gitimista po itikus lapunknak 
Írott értékes cikkével az olva
sót szolgálni,

— Payer Ferenc itthon van. Hosz- 
szű gyógykezelés majd utóbb fürdő
zés után Payer Ferenc rk. püspöki 
helynök, apostoli protonotárius e hé
ten haza érkezett és átvette egyház
megyéjének vezetését. Tulajdonképen 
egy száraz személyi hír volna Ita a 
főpap nem állana a vármegye és a 
város egész közönségének őszinte 
tiszteletében és szeretetében. Öröm 
nézni napok óta a járókelőket, akik 
derűs arccal,örömtől csillogó szénit k- 
kel köszöntik az egészségügyi sétáját 
végző püspöki helyrököt és feleke- 
zetre, társadalmi állásra való tekintet 
nélkül boldogok ha jóságos mosolyát 
felfoghatják. És Payer Ferenc a csupa 
szív ember nem fukarkodik ezekkel 
a köszönetét és nreghatódottságot je
lentő mosolyokkal. Payer Ferenc 
egészségesen itthon van.

AUTÓ is motorkerékpár pneumatikok
a legjobb külföldi gyártmányokban gaianciával
A U T Ó A L K A T R É S Z E K
öuzes, olasz, francia és amerikai autókhoz,
F E L S Z E R E L É S I  C I K K E K  

l e g o l c s ó b b a n :  
N A G Y  J Ó Z S E F

iudiptst, VI . Andrássp-ut 34. el Ilon:221-97.

— Rk. egyházi kinevezések. Petsár 
Béla tb. kanonok egyházmegyei főtan- 
felügyelőnek, dr Szén József ales- 
peres, megbízott egyházmegyei tanfe
lügyelőnek,Köhler Jakab tb. szentszéki 
bíró és Mayer Geyza kiérd. esp. 
consvlatorplebánosnak neveztettek ki.

— Rk. egyházi áthelyezések. Öl- 
vetzky János Abaujszántóra Kocsis 
JózsetTállyára.Sátán Ágoston Hét nád
németibe, Farkas János Szerencsre, 
Barkó István Telkibányára disponál- 
tattak káplánt minőségben, az ujmi- 
sések pedig Damcsák Sándor Bod- 
rogkereszturra, Pálfy István Tarcalra, 
Potoczky János Pácinba és Szabó 
Béla Mádra helyeztettek.

— Aranylakodalom. drErőss János 
ny. szerencsi járási tiszti főorvos 
csütörtökön ünnepelte aranylakodal- 
mát. A régi vágású doktor bácsit és 
nejét igensokan köszöntötték a kivé
teles jubileum alkalmából.

9z olvasd írja:
„Városi ás Közegészségügyi érdéit modern 
vágóhíd és hűtöház építése"

„Ilyenkor nyár idején visszatérő 
és égetően fontos téma a vágó
híd és az a primitívség amellyel ez 
az intézmény varosunkban a köz
ellátási szolgálja,

Erre a nyomós okra Való hivat
kozással vagyunk kénytelenek az 
újság nyilvánosságát igénybe venni 
és kérni a város képviselőtestüle
tét, hogy sürgősen eliminálja a pa
naszunkat, hogy ezzel lehetővé té
tessék nemcsak a husiparosok üze
mi kapacitásának teljes kihasználása, 
de a fogyaszió közönség közegész
ségügyi érdekeinek teljes megóvása.

Már nem emlékszünk pontosan, 
hogy mikor, de itt járt a belügy
minisztérium egy magasrangu, szak
értő kiküldötte, a ki megállapította, 
hogy a jégverem —  mely közbe- 
vetöleg mondva 1889-ben épült 
—  hűtésre alkalmatlan. Ha van is 
jég juliut végén és augusztusban 
a vermekben, az nem hűt.

Nyár derekán sok a hús. ol
csóbb bz élőállat mint az év más 
szakában, úgy hogy mesterségünk 
folytatása és rentabilitásának érde
kében konzerválni kellene a hús 
egy részét. Erre modern hűlő ház 
hiányában képtelen vagyunk. Egész 
foglalatosságunk abban merül ki,

hogy a napi szükségletre vágunk 
csak, egész minimális kontingenst 
és a felmaradó bús árut elhelye
zés és tárolás hiányában az utcára 
dobjuk ki.

Tudomásunk szerint egy vállal
kozó részéről vágóhíd és hűtöház 
építésére van ajánlata a városnak, 
A vállalkozó nemcsak pggyárat. 
léghűtőt akar építeni, hanem épí
tési kölcsönt is nyújt, Ez a kői 
csőn ha eltekintene a város a vá
góhíd jövedelmének más háztartási 
beruházásától, amit egyébként az
1928. évi XIX. t.c is tilt, rövid 
pár év alatt teljesen visszafizethető 
volna.

A vágóhid ebbeli állapotában 
keveset vágunk és ezáltal a város 
is elesik a jövedelemtől.

Befejezésül még megemlítjük, 
hogy a sátoraljaújhelyi vágóhid az 
egyetlen az országban, mely nem
hogy a legmagasabb dijat szedi 
berendezéséhez képest, hanem 
joggal mondhaljuk semmi ellen
szolgálatot nem nyújt.

Ajánljuk tehát panaszunkat a 
Nagyságos Polgármester úr és a 
város tisztelt képviselőtestületének 
támogató figyelmébe és ismételten 
kérjük annak sürgős orvoslását'4,

Htlilyen áldozattal já r  
az ingyen üépesmelléület?

A „Zemplén" és a tisztességtelen  versenyről szóló 
1923 évi V. t. c.

A váro.unkban megjelenő „Zemp
lén" című időszaki sajtótermék műit 
szombati számában közel két hasáb 
lerjede'mü, feltűnően vastag betűs 
című cikk jelent meg, amely az 
olvasók érdekében vállalt, sűlyos 
teibeket jelentő, szemkápráztató be
ruházásról számol be.

Azt Írja a hivatkozott lapközle
mény, hogy a „Zemplén" anyagi 
áldozatot nem kiméivé, bevezeti a 
képes hírszolgáltatást s bár az aján
dék melléklet lényegesen növeli a 
lap előállítási költségeit, a vállalat 
ennek dacára sem emeli a lap árát 
és végűi ama reményének ad ki
fejezést, hogy olvasótábora továbbra 
is olyan megértő szeretettel fogja 
támogatni a képesmelléklettel meg
erősödött lapot, mint amilyen sze
retettel az ezzel járó súlyos anyagi 
áldozatot a lapvállalat meghozta.

Tekintettel arra, hogy a lapköz
lemény szerény jogi véleményűnk 
szerint a tisztességtelen versenyről
szóló 1923 évi V. te büntető

j rendelkezéseinek peremén bukdá
csol, kénytelenek vagyunk avval 
néhány sorban foglalkozni és a jó- 
izlésü olvasót nem valótlanságokkal

de tényekkel tájékoztatni :
A kepriporlázst az „Országos 

Képes Hírszolgálat" cimü vállalko
zás adja. Ez a cég minden vidéki 
lapot felszólitott, hogy legyen üzlet
fele, A  Felsömagyarországi Hirlap 
nem volt hajlandó,

A vállalkozás fólesztendaig In
gyen bocsátja a kiadványokat a 
lapok rendelkezésére, indokolt 
esetben a próba időt egy esz
tendőre is megadja. A próbaidő 
elteltével a kiadványokért dara
bonként fél fillért számit, így t i 
hat 1000 példány összesen P. 
2.50 azaz kettöpengő ötven fil

lérbe kerül.

A  rendelőnek semmi költsége 
nincs, kivéve a postai szállítás diját, 
mely belföldön öt kilóig Budapest 
Sátoraljaújhely viszonylatban 70 
fillért tesz ki.

Ha az olvasó parancsol a válla
lat pronpeklurába, kötlevelébe és 
minta küldeményébe betekinteni, a 
szerkesztőségi órák alatt szívesen 
állunk rende kezésére.

így fest valóságban az a súlyos 
anyagi áldozat, amellyel a hivatko
zott sajtótermék közel kél hasábon 
át eldicsekedett.

— Személyi hir. dr Marinovich 
Imre n>, belügyi h. államtitkár a Ma
gyar Országos Tűzoltó Szövetség 
ügyvezető alelnöke Csütörtökön és 
pénteken városunkban időzött.

— 0TI áthelyezés. Az OTI igaz- 
galósága a sátoraljaújhelyi intézettől 
dr Weisz István segédfogalmazót 
hasonló minőségben Nagykanizsára 
helyezte át.

— Zempléniek az Élasz vezetőségé
ben. Az Élasz vasárnap tartotta tiszt- 
ujító közgyűlését amely rendkívül 
izgalmas lefolyású volt. A választáson 
a kisegyesülétek listája győzött. A 
tisztikaiba a következő megyénkben 
sportférfiak választattak be: társelnök 
Matlyasovszky Káunári Sac; tanács
tagok többek között: Halász Dezső 
Smáv, Riichard Bfla Sac és Sziki 
József Szertr.c v

— Országzaszló avatas. Tokajban 
szeptember 3-án avatják fel a tokaji 
Országzászlót József Mr. herceg köz
bejöttével. Ünnepi beszédet Ur- 
mánczy Nándor mond.

M. kir.

0SZTKLVS0RS3EGYEK
LŐW MIHÁLY

föelárusitór.ál.

— Gyógyszertár inspekció. A szep
tember 3-án kezdődő heten Mór 
Lajos „az Üdvözítőhöz" cimzettgyógy-

; szertára tait éjjeliügveletesszolgalatot.

— Profi lett egy Sac játékos.
Nádassy Lajos a Sac futbailcs,pa
lának jobb hátvédje a miskolci profi- 

I csapathoz az Attilához szerződött.
| A kiváló játékos, akinek távozása a 

Sac játékerejének nagy veszteségét 
jelenti holnap fog a miskolci közön
ségnek bemutatkozni az Attila Szeged 
bajnoki mérkőzésen.

Sertéspestis oltóanyagot kapott a 
vármegye. Az állategészségügyi előa
dónak a vármegye közigazgatási bi
zottságának legutóbbi ülésében lelt 
jelentése alapján megirluk, hogy a 
vármegyében erősen terjed a sertés
pestis és hogy már Sátoraljaújhely 
is a fertőzött helyek közzé tartozik. 
A törvényhatóság a vész megakado- 
zásának céljából szimultán oltások 
elvégzésére további és nagyobb meny- 
nyiségü oltóanyagot kért. A miniszté
rium honorálta a kérelmet és 20 
liter oltóanyagot utalt ki.

—  Megyegyüléa lesz szeptember 
7-én délelőtt 11 órakor. A rendkí
vüli közgyűlés tárgysorozalán szere
pel többek között a kereskedelemügyi

| miniszter leirata az Eszáiysuj'otta 
vidékeken végzendő útépítési mun
kákra a transzfer alapból nyújtandó 
50000 pengő felvétele ügyében, Ko
márom és Esztergom átirata a vitéz
ség! érem-pótdijak rendezése és Vas
vármegye átirata a sajtójog reform
jára vonatkozólag.



33. szám Újhelyi Hírlap—Felsömagyarországi Hírlap 3. oldal

Budapesti ítélet
sátoraljaújhelyi valutaügyben

A valuta szállító 3 és fél, a tulajdonos 4 havi börtön

Május hó 15-én a helybeli pénz
ügyőrség vonalellenőrző kirendelt
sége a Szerencs—sáloialjaujhelyi vo
nalon egy 111. osztálya vasúti kocsiban 
Pahmer Adolf kereskedő bőröndjében 
körülbelül 10000 pengő értékű külön
féle idegen pénzt és aranyat foglalt le 

Palimért átadták a rendőrségnek, 
ahol kihallgatása során az idegen 
pénzek tulajdonosát Lefkovics József 
kereskedő személyében megnevezte, 
egyben bevallotta, hogy 30 pengőért 
vállalkozott a valuták hazaszállítására. 

Úgy a szállttól, mint a valuták tu-

kapott

lajdonosát letartóztatásba helyezték 
és Budapestre szállították, ahol a 
Horváth tanács szerda délelőtt tár
gyalta zárt ülésben a sátoraljaújhelyi 
valutások bűnügyét és annak ered
ményeként Pahmer Adolfot 3 és fél, 
Ltfkovics Józsefet 4 havi börtönre 
ítélte, mindkettőnek politikai jogait 
3 évre felfüggesztette és elrendelte a 
valuták elkobzását.

A bíróság Pahmer büntetését a 
vizsgálati fogsággal kitöltöttnek vette, 
Lefkovicsnál pedig 3 hónapot és 12 
napot számitól! be a büntetésbe.

3€aiáios áldozata van 
a miüóRázai összetűzésneü

Zam kó A ndrás 19 éves

Mikóháza községben hétfőre vir
radó éjjel sajnálatos összetűzés volt 
vámőrök és falubeli legények között.

Az eset úgy történt, hogy két 
vámőr Vilány községből csempésze
ket szállított be Sátoraljaújhelybe. 
Este gyalog indultak hazafelé. Üljük 
Mikóházán vezetett keresztül, ahol 
duhajkodó legényekkel találkoztak, 
akiket csendre intettek. Később iga
zoltatták a legényeket, mert azok sér
tegették őket.

Az igazoltatásból összetűzés lá- 
madt, ahol két legény néhány puska
ütést kapott. Ennek utána a vámőrök 
otthagyták a legényeket, ezek azon-

flu sérüléseibe belehalt

bán utánuk iramodtak és egyik, Voj- 
toníts András, állítólag az egyik vámőr- 
fegyvere után kapott aki is erre 
riasztólövést adod le a levegőbe. De- 
a virtus ekkor sem hagyott abba és 
most már Ztmkó András 19 éves 
fiú közeledett a vámőrök felé, mire 
még egy lövés dördült el, amelynek 
golyója azonban Zamkó András ha
sába fúródott.

Még az éjszaka beszállították az 
Erzsébet közkórházba, ahol az azon
nal végrehajtott műtéti beavatkozás 
dacára Zamkó másnap meghalt.

A sajnálatos eset ügyében mindkét 
részről vizsgálat indult meg.

Küszöbön
a törvényhatósági 
választások

A  szep tem ber 7.-i rendkívüli törvényhatósági közgyűlés 
fo g ja  m egállapítani a várm egyei legtöbb adófizető tö r
vényhatósági bizottsági tagok és póttagok választásának

napját

Az 19U9. évi 30 t. c. értelmében 
az összes választők által választolt 
törvényhatósági bizottsági tagok man
dátuma 10 évre szól, azonban az el
ső alkalomkor a bizottsági tagok fe
lét 5 év elteltével ki kell sorsolni és 
ezeknek a helyét uj választással kell 
betölteni.

A virilesek valamint az érdekkép
viseletek sorából kikerülő törvényha
tósági bizotlsági tagok kivétel nélkül 
Sévenkint szintén választásra kerülnek.

A kisorsolt törvényhatósági bizott
sági tagok, valamint a törvényható

ság legtöbb adót fizetőinek névsorát 
a Felsőmagyarországi Hírlap már 
augusztus 11-i számában közölie.

E helyen azt jelenljük, hogy a vár
megyei legtöbb adófizelő törvényha
tósági bizottsági tagok és póttagok 
választásához a választás elrendelé
sét és a választási nap kitűzését a 
vármegye alispánja a törvényhatóság 
szeptember 7-i rendkívüli közgyűlé
sének napirendjére velle fel.

Szervezkedjünk tehát, mert az elő
jelekből Ítélve a választás küszöbön 
van.

Nagy változás
a vármegye jegyzői karában

Egyelőre hat főjegyző nyugdíjazásáról beszélnek

Az 1934 évi 1-sö t. cikk Zem- rült javaslatba: 
plén vármegye jegyzői kara felett Porkoláb József Kesznyéten,
sem haladt el nyomtalanul. Vongre Gusztáv Tállya, Korocz

Az észrevételezésre jogosult fö- j József Tárcái, Polacsek János Er- 
szolgabirák ugyanis már megtettek ' döbénye, Dómján La}os Olaszliszka, 
a j>irá»c kban nyugdíjazandó jegy- j  és Cziraki Károly Sárospatak 
7Ökre vonatkozó javaslataikat és en- Azért irtuk fentebb hogy egye
nek megfelelően, amint jó helyről lőre. mert mint informátorunk mon- 
értesülünk. egyelőre a következő dotln, további nyugdíjazások vár- 
jegyzők nyugalomba helyezése ke hatók.

Nem lehet
külföldre szőlőt szállítani

5 kiló szőlőhöz is 50 pengő költséget jelentő bizonyitvány 
szükségeltetik

Gyümölcsöt igy többek között 
szőlőt is a földmivelésügyi minisz
térium 55200-1934. VII. A  szá
mú rendelete alapján csak abban 
az esetben lehet külföldre szállí
tani, ha a küldemények a m. kir. 
Növényvédelmi Szolgálat által ki
ál Htot t bizonyítvánnyal vannak el
látva.

Sátoraljaújhelyen illetve egész 
Tokajhegyalján ilyen szolgálat nincs, 
úgy hogy a bizonyitvány kiállítá
sának feladata a budapesti szak
férfiúra vár, még pedig a közeg 
úti költségére, napi dijára és vizs
gálati dijra, a szállító által előze
tesen lefizetendő 50 pengő el
lenében.

Egy kosár, körülbelül 5 kiló

súlyú, 2 pengő értékű szőlőt tebá 
50  pengő költség terhel.

Nem akarunk bővebben foglal
kozni „a magyar származású gyü
mölcs jóhire és piac képességének 
megóvása érdekében*4 kiadott de 
a való élettel ellenkező rendelettel, 
csak rámutatunk arra, hogy To
kajhegyalján, ahol a szőlőgazdaság 
ezreknek ad kenyeret, a rendelet 
a szölöexportot teljesén lehetet
lenné teszi.

A termelési idény közepén va
gyunk; még nem késő 1 okajhegy- 
alját a rendelet érvénye alól ki
venni, vagy pedig egy helybeli 
szakférfiút a bizonyítványok költ
ségmentes kiállításával ideiglenesen 

| megbizni.

Sárospatak és a Közművek
A szerdai értekezlet eredm ényeként a Közmüvek szüne

telteti a  pert, Sárospatak  havi tö rlesztést vállalt és 
állam  segélyért folyamodik

Sárospatak város körülbelül évi 
I 3000 pengőt tartozik fizetni Sá
toraljaújhely megyei város Közmü
veinek közvilágilási áramfogyasztá
sért, A szomszéd azonban több mini 

\ két és (éléve nem fizetett, tartozása 
elérte a 4 0000  pengőt, ugyannyira, 
hogy a Közmüvek kénytelen volt 
követelését per utján érvényesíteni.

A keresetei be is adatta, azon
ban közben a két szerződő (él kö
zött peren kívüli tárgyalások indul
tak meg, melynek eredményeként 
a Közmüvek a pert szünetelteti, te
kintettel arra, hogy Sárospatak 
fizetési Ígéretet tett.

Sajnos azonban Sárospatak hely
zete nem javult. Kötelezettségének 
Ígérete dacára sem tett eleget, a 
Közmüvek kényleien volt a pert 
újra (elvenni.

Ilyen előzmények után. a két 
város közötti pert kiegyenlítendő, 
értekezlet volt leveldi Kozma 
György főispánnál, amelyen Bernáth

Aladár alispán, Sátoraljaújhely me
gyei város részéről dr Orbán Kál
mán polgármester, Gciger Ottmár 
igazgató főmérnök, dr Búza Béla, 
Sárospatak képviseletében Pliiliph 
Kurt főbíró. Juhász Dezső másod- 
főjegyző és a vármegyei számvevő
ség részéről Maksay Győző szám
vevőségi főtanácsos vettek részt.

Az értekezlet eredménye az lett, 
hogy a Közmüvek a pert ismét 
szünetelőbe teszi, Sárospatak pedig 
feltárja a kormány előtt nehéz 
helyzetét és állsmsegélyt kér. Addig 
is azonban amíg az államsegély ügye 
el'ntézést nyer. havi 1000 pengő
vel törleszti a Közmüvekkel szemben 
fennálló tartozását.

Sárospatak város nehéz helyzete 
közismert. Tisztviselőit sem tudja 
rendes időben fizetni, ezért épen 
ideje volt. hogy kormánysegélyért 
folyamodik.

Az illetékeseken a sor, hogy ké
relme ne maradjon meddő.
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Holnap délután 
2 órai kezdettel

népünnepély
a dohánygyár mögötti sporttelepen

Megszűnnek
a „halálsorompók"

Újfajta jelzések a sorom pók helyett

A jövedelem  az Általános Népkonyha nem ei céljait szolgálja

L e g ú j a b b
— A bodrogzsadányi aranylelet 

ügyében az augusztus 30-ára kitűzött 
tárgyalást a sárospataki kir. járás
bíróság szeptember 13-ra halasztotta 
el. A pernek 36 vádlottja van.

— Nyugdíjazások a vármegyénél. 
Egyik előző számunkban jelentettük, 
hogy a hármas bizottság Boronkay 
László árvaszéki üinők, Nádassy Ele
mér irodatiszt, Qaranyi (Resetar) Já
nos hajduörmester nyugdíjazására, 
illetve Pazar Gyula és Szunyoghy 
József napidíjasok végelbánás alá vo. 
nására tett javaslatot. A felsorolt 
tisztviselők és vármegyei alkalmazot
tak nyugdíjazásával, illetve végelbá
násával amint értesülünk, a törvény
hatóság szeptember havi rendes köz- 
gyfilése fog foglalkozni.

— Zongora tanítást vállal, zene- 
akadémiai képesítéssel Blumenfeld 
Olga Széchenyi tér 6.

— A holnapi Népünnepély műsora.
a következő: autó és mót. r kerék
pár felvonulás, rudabányácskai és 
mikóházai Gyöngyös Bokréta ének 
száma, mótorkerékpár ügyességi ver
seny, Salac nővérek tánca, dr Mecz- 
ner Béla cigányzene kísérettel ma
gyar dalokat énekel, állat—quartet, 
Dongó Gyuszi mint Vacak Julcsa, 
Mocsányi—Lakos kettős imitáció, 
zsákbafutás és tréfás sportversenyek, 
kövérek és soványak labdarugó mér
kőzése végkimerülésig. Az egyes mű
sor számokat Ujváry Zoltán vezeti 
be. A népünnepély délután 2 óra
kor kezdődik.

ma és mindennap 
este nyolc órakor

Vágó Varite-jazz
frank dezső Városi Vigadó éttermeiben

Péntek délelőtt
bizalmas értekezleten mutatta 
be a főispán a törvenybatosagi 
bizottsági tagok hivatalos-je
lölt névsorát

A névsort ma m ég nem tudtuk megszerezni

A vármegye főispánja a kö
zeledő törvényhatósági válasz
tásokra tekintettel péntek dél
előtt 1 I órakor bizalmas érte
kezletet tartott.

Jelen voltak : a főszolgabírói 
kar legnagyobb része, a Nem
zeti Egység partjának több vi
déki exponense, Sátoraljaúj
helyről dr Dómján Elek m.kir. 
kormány főtanácsos, dr Jármy 
Béla m. kir. közjegyző, dr 
Haas Bertalan ügyvéd, Róth 
Sámuel főrabbi, dr Tóth Ala
jos pártelnök, Bernáth Aladár 
alispán titkárával és dr Bo- 
gyay Kálmán főispáni titkár, 
esetleg mint a Zemplén felelős 
szerkesztője.

Nekünk, a kiközösített la
pocskának az értekezletről rész
letes információt szerezni nem 
sikerült, mert a jelen voltak ez 
esetben tú ságosan komolyan 
vették a fogadott titoktartást.

A hét pecsét dacára azonban 
annyit mégis megtudtunk, hogy 
a törvényhatósági bizottsági tag 
választás hivatalos jelölt lis
tája lett bemutatva, természe
tesen a jelenvolt egységesek 
egyhangú helyeslése mellett. 1

Ami több történt az értekezle
ten, azt a nyájas olvasó, ha 
esetleg arra kiváncsi, megtudja 
majd a félhivatalosból, amelyre 
bizonyosan nem vonatkozik a 
titoktartás.

Minden vasútnál, évtizedek óta va- 
lósággal tengeri kígyóvá nőtte ki 
magái a vasutak közüli átjáróinak 
kérdése. Akármilyen tökéletesnek lát
szó sorompószerkezelet szereltek is 
fel, ezerszámra történt szerencsétlen
ség. De ezenfelül a sorompók lul- 
hosszu ideig való zárvatartása nagyon 
meglassította a közúti forgalom lebo
nyolítását. Külföldi példák nyomán, 
a kereskedelmi minisztérium elren
delte, hogy — egyelőre kisérletképen 
— a MÁV a mellékvonalakon, az út
kereszteződéseknél, ahol a látási vi
szonyok megengedik, a sorompókat 
fokozatosan szerelje le.

Ennek a rendelkezésnek megfe

lelően történt azután, hogy a misk.lc 
—sátoraljaújhelyi vonalon az alsó- 
zsolcai, belsőbőzsi, liszaluci, takta- 
szadai, bekecsi, vámosuifalui átjárók
nál a sorompókat megszüntették, 
aminek ereeményeként ezeken a he- 
lyeken alig volt szerencsétlenség.

A lett tapasztalatok most arra in
dították a kereskedelemügyi minisz
tert, hogy újabban felhatalmazta a 
MÁV-ot, foglalkozzék főútvonalakon 
is a sorompók leszereléseivel.

A MÁV a kérdést tanulmány tár
gyává tette és igy remélhetően meg
szűnik városunk határában a vágó
hídi sorompó is, mely már több 
szerencsétlenséget okozott.

A sárospataki kir. járásbiróság 
mint telekkönyvi hatóság.

2853,1934. Ik. szám.

Árverési hirdetmény-kivonat.
DrBinéth Menyhért végrehajtatnak 

Weintraub Hermán végrehajtást szen
vedő ellen indítóit végrehajtási ügyé
ben a telekkönyvi hatóság a végre
hajtási árverést 158 P. 05 f. tőkekö
vetelés és járul lkai behajtása végett 
a sárospataki kir. járásbi róság terü
letén levő Zemplénagárd községben 
fekvő s a zemplénagárdi 768 sz. tkvi. 
betétben A. 1. 1—2. sor és 319/1. 
320 3, hrsz. alatt foglalt ingatlanokra 
1442 P. 60 fillér kikiáltási árban 
(27000/930 és 35000/1931 Itn. sz. 
rendelet).

Az árverést 1934. évi szeptember 
hó 21 na. ján délelőtt fel 11 órakor 
Zemplénagard községházánál fogják 
megtartani.

Az árverés alá ketülő ingatlanok 
1350 pengőnél alacsonyabb áron 
nem adható el. 5600 931. M. E. sz, 
rendelet 21 §.

Az árverelni szándékozók kötelesek 
bánatpénzül a kikiáltási ár 10 szá- 
szalékát készpénzben, vagy az 1881. 
LX. t.-c. 42. g-ában meghatározott 
árfolyammal számított óvadékképes 
értékpapirosban a kiküldöttnél letenni 
vagy a bánatpénznek előleges bírói 
letétbe helyezéséről kiállított letéti 
elismervényt a kiküldöttnek átadni 
és az árverési feltételeket aláírni 
1881 : LX. t.-c. 147., 150., I70„ §§■ 
1908. LX. t. c. 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 százaléká
ig kiegészíteni. (1908: XLI. t. c.25. §.) 
Sárospatak, 1934. április hó 25.
Dr. Tímár sk. kir. járásbiró 
A kiadmány hiteléül: Mester sk.

telekkönyvvezetö.

128/1934. vhsz.

Árverési hirdetmény.
Fekésházy Józsefné végrehajtatnak 

117 pengő, tőke, ennek 1934. febr, 
hó 5 napjától járó 6 százalék kamata 
és eddig összesen 34 P 86 fillér per- 
költség erejéig végehajtást szenve
dőknél 1934 évi február hó 24 nap
ján biróilag lefoglalt és 1190 P-re 
beciült ingóságokra az árverést — 
azo t foglaltatók követeléseerejéig is, 
akik törvényes zálogjogot nyertek — 
elrendelem annak Sátoraljaújhelyben, 
Drugeth-utca 18 sz. alatt leendő 
megtartására 1934. évi szeptember 
hó 4 napjának d. e. fél 12 óráját 
tűzöm ki, amikor a foglalás alatt 
levő bútorokat, stb. legfőbbet Ígérő
nek készpénzfizetés mellett, de a 
becsérték 2/3-án alul nem adom el.

Ha azonban a végrehajtást szen
vedő beleegyezik a lefogíalt ingósá
goknak alacsonyabb áron leendő 
elárverezésébe, a 2/3 rész. figyelmen 
kivűl marad.

Sátoraljaújhely, 1934. aug- hó 3-n.
Gáli Vilmos

kir. jbirósági végrehajtó

— Vigest. A sátoraljaújhelyi főis
kolai hallgatók szeptember 8-án este 
fél 9 órakor leveldi Kozma György 
főispán védnöksége alatt, a helybeli 
Népkonyha javára vig estet rendez
nek a Katolikus Körben. A műsoron 
három bohózat és ének valamint 
jazz és gitárszámok szerepelnek. Mű
sor megváltás 50 fillér.

— A városi felső keresk. iskolá
ban az osztály javitó és pótvizsgála
tokat szeptember 4. és 5. napján 
tartják meg. A javitó és pótérettségi 
vizsgálatokra való jelentkezés végső 
hatáiideje szeptember 1.

Felelői izeikeiztő : Dr WEISZ SÁNDOR 
A kiadásért felelői: LÁNCZl ZOLTÁN- 

Laptulajdonol: Landeimann Miksa él tíria.

Nyomatott a Vajda-könyvnyomdában Sátoraljaújhelyben. Telefon 55.
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