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Szerkesztőség és kiadóhivatal:
Sátoraljaújhely.

FAYER SÁNDOR m. kir. kormányfűtanácsos
A sátoraljaújhelyi választókerület képviselői mandátumá
ért harcba száll

FAYER SÁNDOR
m. kir. kormányfötanácsos, az
ország gazdasági életének, a
határokon túl is ismert, egyik
értéke.
Elvekért küzd, elvekkel szem
ben. Partkereteken kívül, nem
kötve a partfegyelem
béklyói
által.
A harc és annak minden
legapróbb fegyvere
tiszta és
nemes lesz. Méltó a választókerület tradícióihoz és azokhoz
az eszmékhez, amelyet Fayer
Sándor képvisel és a mely a
sátoraljaújhelyi választókerület
sok ezernyi polgárának a hite
és meggyőződése.
*

Fayer Sándor m.kir. kormány
főtanácsos budapesü patiicius
családból származik. Ki nem
Ismeri az országban dr Fayer
László a világhírű büntető jo
gász, egyetemi tanár nevét, dr
Fayer Gyula miniszteri taná
csost az országgyűlési gyorsiróiroda volt helyettes főnökét és
anyai ágon rokonait Sireliszkyéket,
Fayer Sándor 1888-ban szü
letett Budapesten. Végzett gim
náziumot, kereskedelmi 'akadé
miát, van gépészeti, műszaki
ás textiltechnológiai képesítése.
Tanulmányai befejezése után
mint önkéntes a budapesti egyes
honvédhuszár ezredhez vonult
be.
Már 23 éves korában több
mezőgazdasági és ipari kon
szern vezérigazgatója. Ahova a
K^zdasági élet reprezentánsai

nak bizalma állitja, nemcsak
megállja helyét, hanem nagy
eredményeket is ér el,
A háború alatt különleges
közgazdasági megbízatásokká!,
külön kinevezés alapján mint
hadi gazdasági tanácsos, őrna
gyi rangban teljesít szolgálatot.
A hadvezetőség a német vezér
kar mellé osztja be és mint
ilyen Törökországban, Bulgá
riában, a központi hatalmak ál
tal megszállott Belgiumban, és
Északfranciaországban szolgálja
a magyar érdekeket, a kormá
nyok legteljesebb
elismerése
mellett.
1918, novemberének első nap
jaiban a forradalmakkal szem
ben megszervezi a magyar pol
gári pártot. Az előző kormá
nyoktól kapóit mintegy 25 rend
beli megbízatást visszaadja. A
forradalmi kormány miniszter
tanácsa letartóztatását rendeli
el. Az általa alakított és a Heinrich Ferenc elnöklete alatt álló
pártból alakul ki utóbb az el
lenforradalmi blokk. Az 1919
márciusára kiirt, de az időköz
ben kilört kommün miatt meg
nem tartott választásokon, Sze
geden listavezető.
A ktmmün elsőóráibm már
letartóztatják. A börtönből ál
ruhában menekül és r< ptilőgépen Bécsbe megy, ahol az el
lenforradalmi komité tagja és
olyan erős tevékenységet fejt
ki, hogy B eset elhagyni kény
telen, mert letartóztatása fenye
get
Különleges megbízatással jár
a szegedi kormánynál és az ő
tervei és keresztülvitele alapján
sikerül megakadályozni, hogy a
Bankgassei milliók ne jussanak

j

a kommunisták
propaganda
céljaira.
A proletárdiktatúra bukása
után Budapestre hazajön, de a
románok azonnal letartóztatják
és csak napok múlva kerül sza
badlábra.
Ahogy a helyzet konszolidálódik Cs megindul az országban
a normális élet, Fayer Sándor
is bekapcsolódik az alkotó mun
kába. Az első törvényhatósági
választásokon pártonkivüli gaz
daságpolitikai programmal Bu
dapest törvényhatósági bizott
ságának tagja és a nagy sze
repet játszó párt vezére lesz. Itt
tisztán gazdaságpolitikai kérdé
sekkel foglalkozik, az összes vá
rosházi pártok elismerésétől ki
sérve.
Az 1922 évi országgyűlési
képviselő választásokon a gaz
daságpolitikai párt a főváros
mind a három kerületében ön
álló listával indul. Fayer Sán
dor Gratz Gusztáv mögött az
előkelő második helyet kapja a
listán.

Egyébként ez volt az az
egyetlen fővárosi párt, a
mellyel gr. Apponyl Al
bert a legszorosabb ne
xust tartotta fenn.
Fayer Sándor elnökölt azon az
egyetlen fővárosi gyűlésen ahol
Gróf Apponyi Albert azt a köz
ismert ragyogó szónoklatát mon
dotta el.
Gazdasági küzdelmei ezután
annyira frontba állították, hogy
a közélettől visszavonult, fenn
tartva azonban kapcsolatát az
ország politikai életének min
den kiválóságával, különösen
azokkal akik a tőke, a karlelek
túlkapásai ellen próbálnak küz
deni.
Most azután amikor jogerő
sen elbíráltatott, hogy az igaz
ságért és nem az igazságtalan
ságért folytatta küzdelmét, el
érkezettnek látja az időt újra
politikai aktivitásba lépni is
mindazt amit a harcok ideje
alatt észlelt, tapasztalt, tanult
a köz érdekében hasznosítani.

Választási elnökök
A március 31-i képviselőválasztás elnöke:

A vármegye törvényhatósági
bizottságának központi választ
mánya hétfői ülésében a vá
lasztások napját, amint előző
számunkban je eztük, március
31-eben alapította meg.
Ugyanakkor választási elnö
kök és helyettesük gyanánt a
következőket delegálta :
Sátoraljaújhelyi választókeru etben elnök dr Nagy Béla
ügyvéd, helyettese dr Isépy T i
hamér ügyvéd
A sárospataki választókerü

dr Nagy Béla

letben Ujváry Dezső gazdasági
főtanácsos, helyettese Salamon
József r. k. plébános.
A királyhelmeci választóke
rületben elnök Janka Péter ref.
lelkész, helyettese Sere Dezső.
A tokaji választókerületben
elnök : Nemes Andor ny. jb.
elnök, helyettese Cigányi Béla
földbirtokos.
A megyaszói választókerü
letben dr Silberger László ügy
véd Szerencs, helyettese Tantó
János ref. lelkész.
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A sátoraljaújhelyi választókerületben dr Oláh Lajos
a választási biztos

le tv e a N em zeti H ite lin té z e t fiókja
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 .
— Kitüntetés. A kormányzó a bel
ügyminiszter elöleijesztésére dr Tálylyay Róth Miklósnak, a WeissManfréd alapítványa szanatóriumi igaz
gató füotvosának, a közegészségügyi
szolgálat terén kif.jtett értékes mun
kásságának elismeréséül a m. kir.
egészségügyi főtanácsosi címet ad mányozta. A magas kitüntetés a pia
risták hely beit gimnáziumának egyik
volt igen jeles növendékéi élte, aki
a gyógyászat terén országosan is
mert nevet vívott ki magának.
— Plébánosi beiktatás Salamon
Józsefet a sárospataki uj r. k. plé
bánost március 17-én délelőtt 9 óra
kor iktatják be ünnepélyes keretek
között plébán ősi tisztségébe. A be
iktatás szertartását G,csei Lajos, Sá
toraljaújhely kerületi esperes, olaszliszkai plébános végzi.
— Egyházi kinevezés. Payer Fe
renc rk. püspöki helynök, apostoli
protonotárius, Bodnár Béla pácini ik.
káplánt, Tornyosnémetibe helyi lel
késszé kinevezte.
— Halálozás. Sátoraljaújhely város
társadalma ismét elveszített, egy
minden szépért, nemesért lelkesedő
i közt és embertársait évtizedes becsületességgei szolgáló puritán fér
fiút. Éhlerth Gyula gyógyszertártu
lajdonos hait ei szerdán reggel 6
órakor, hosszas szenvedés után éle
tének 75. évében. Gyászolja hitvese,
gyermekei Keresztessy Gyula szolgabirő, Éhlerth Andor gyógyszerész,
Petrovay Zoltánná Éhlerüi Jelma és
nagyszámú előkelő rokonság. Pénte
ken helyezték örök pihenőre a város
minden rétegének nagy és őszinte
részvéte mellett.
— Biráink választásibiztosi meg
bízatása. A törvényszék területén mű
ködő bírói karból alábbiak nyertek
választási biztosi megbízatást: Tóth
Dezső törv. elnök Miskolcon, Köröskényi Tamás törv. tanácselnök Mezőkaszonyban, dr Kabina Géza jb.
elnök Tarpán. Helyettesi megbízatást:
Pataki Ferencz törv. biró Tarpán,
Katona Géza sárospataki járásbiró
Gáván.
— Sveiczi tanár Sárospatakon.
Brunner Emii zürichi egyetemi ta
nár hétfőn Sárospatakra érkezett, shol a főiskola Mudrány termében
nagy érdeklődéssel kisért előadást
tartott a családról és a nevelésről.
— Missziósnapok. P, Réz Marian
sajótárkányi plébános, P. Kieserszentkuti plébános ferencrendi atyák áp
rilis hó 6-tcI, április 12-ig népmiszsziőt tartanak a rk. templomban.

A sátora!)'újhelyi vá'asztó- tese Rscz István törvényszéki
kerületben dr Oláh Lajos táb- biró Nyíregyháza.
Iái tanácselnök Debrecen ; heA megyaszoí vnlasztókerüiyettese Tóth Ká m án debre- leiben: dr Jancsó Lajos jar-.s
ceni törvényszéki tanácselnök, bírósági elnök Szerencs; heA sá ro sp a ta ki valasztókerü- iyettese Hauptvogei János jó
létben : dr Nonay György kir. rá sb irő Tokaj
Ítélőtáblái bíró; helyettese vitéz
A to k a ji választókerületben:
dr Kovách Eiemér törvsz- biró Kosinszky Károly ’örvsz. íaA kirá yheímeci választóké- nacseinök N viregháza ; (te
rületben : Abaházy József deb Iyettese Uray Iván törvényszéreceni Ítélőtáblái btró; helyet- ki bíró Nyíregyháza,

ZPár perces fieszéigeiés
politiüárót és egyefíeüről
Fayer Sándorral, a sátoraljaújhelyi v á la sz té j kerület pártonkivüli ellen zék i k ép v iselő jelöltjével
A Felsőtnagyarországi Hitlap munkatársának alkalma volt
p tr perces beszélgetést fo ytatní
a sátoraljaújhelyi választókerü
let pártonkivüli ellenzéki kép
viselőjelöltjévé!, Fayer Sándorrá:.
Amint alább következik:
— Részletes programot a
választóközönség magas szine
előti szándékozom adni, azon
ban szivesen teszek eleget a
Felsőmagyarországi Hiriap fel
kérésének es alábbi nagy vo
násokban adok tájékoztatót po
litikát hitvallásomról:
— Revízió, titkos választói
jog, család, vallás és más ha
sonló kérdések természetesen,
hogy kardinális pontjai politi
kámnak ; nem is lehet máskép,
mert kell, hogy a csonka ha
zában mindenki! ezeknek a ma
gasabb szempontoknak hevülete
fűtsön. Azonban ezekhez az álérzésekhez azt is hozzá kell fűz
nöm, hogy nem a jelszavak, de
a tettek embere vagyok.
— A politikai élei sok viszszáságot termeli ki. Ezeket meg
kell szüntetni. A politikai élet
ben ne folytathasson tevékeny
séget az, aki magának abból
anyagi előnyöket "teremt, de az
sem, aki a politikai hatalmat
az anyagi előnyök utján gya
korolja.
— Lebontandók mindazok a
gátak,’ amelyek csak egyes ér
dekeltségek előnyeit szolgálják
és akadályozói az összesség ér
dekében álló produktív mun
kának.
— Az összes termelő erők
kihasználásával
megindítandó

a teljes termelés. Eredményé
ben részesüljenek egyenlő mér
tékkel mindazok akik a terme
lésben tényleg részt vettek,
— Programom keresztmet
szetét alkotja, hogy a gazda
sági és a. produktív élei egy
mással kölcsönhatásban állanak.
Akik ;. term szelehenes gazda
sági helyzetnek ügyes, de a
köz kárára, vámszedöi leitek,
anyagi erejük utján a politikai
éle: irányításában túlsúlyba ke
rültek. Ezt az irányító hatalmat
ismét csuk anyagi erejű* meg
erősítésére használták fel.
— A termelésnek tehát vissza
kell térni eredeii hivatásához,
hogy az általános jólétei szol
gálja.
— Egy szóba sűrítve
egész programom; munka.

az

— De beszéljünk inkább a
kerület Kedves közönségéről, a
melyet már rövid órák alatt szi
ve :be zártam. Kalaplcvéve ál
lok a város és a vidék lakos
sága előtt, őszinte és mélységes
nagyrabecsüléssel ama heroikus
küzdelmükért, amelyet a tria
noni bilincsetekkel megbénítva,
az életért folytatnak. Ennek a
fenséges küzdelemnek az érzete
áthat engem, a ma még ide
gent is és erőt ad a küzdelem
re. Boldog volnék ha csekély
erőmmel szolgálhatnám a sátor
aljaújhelyi választókerület lakos
ságának célkitűzéseit.
A kiadáséit (elelöl : G Y Ö R G Y LAJO S
L e p tu la jd o n o i: Landesmann Miksa és társa

— Zászlószentelés. A sárospataki
Róni. Katii. Credo Féifiegycsitlet március 17-én délelőtt 10 ó n ko r zászlószentelósi ünnepélyt tar'.
— Eljegyzés Sehermer Gizikét Sítoraljaujliely, eljegyezte WGsz Miksa
Zemplér.agérd. (Minden külön érte
sítés helyei').
— Június 15-ón kezdődik a nagy
vakáció. A fővárosi lapok közlése
szerint a kultuszminisztériumban el.
készítés alatt van a rendeiel, amely
úgy intézkedik, hogy a közép skolák
nagy vakációja már junius 15-én
kezdődjék meg.
— Hol lesz vásár? Március 18:
Bánréve, Kisvérd , Máiészalka, Ózd,
Salgótarján Szendrő; március 19:
Borsodnáőasd, Tarpa ; március 20:
Hajdúnánás, Olasziiszka, Njiradony.
— A Színházi Élet uj számában
Hatvány L ili, Vaszary Piroska, Hunyady Sándor, Szép Ernő, Szomory
Dezső, Hevesi Sándor, Kálmán Je
nő, Farkas Imre, Katherine Martsfjtld , Ossip Dymow, Harinath mre
Endrődy B iU és vitéz Garamszeghy
Sándor Írásai. Darabmelléklet: Főur
fizeief; kottamelléklet a Helyet az
öregeknek cimíi hangosfilm slágere.
Ára 60 jniér.

M.

kir.
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főetárusiiőnát.
______________ ____________
— A tokaji borról, a gyümölcs
fák márciusi permetezéséről, a per.
metezőgépekről, a szőlő ültetéséről,
a bor Kitöltéséről, stb. ír „A Ma
gyar Gyümölcs" képekkel bőven el
látott legújabb száma, melyből —
lapunkra hivatkozva — egy alkalom
mal ingyen mutatványszámot küld a
kiadóhivatal: Budapest, VI, Andrássy
úi 8.
— Hogyan építsünk a Balaton
partjain ? — erre a kérdésre ad vá
laszt a Tér és Forma épitőművészeti folyóirat márciusi száma, amely a
balatoni építkezések, a Magyar Ten
ger kultúrájának problémájával fog
lalkozik. D r Fabinyi Tihamér v. ke
reskedelemügyi miniszter, pénzügyminiszter irta az előszót a Tér és
Forma balatoni számához, amely a
szép és magasszinvonaiu épületter
vek, alapraj rok, távlati képek, és
interieurök egész sorát közli. Szer
kesztőség és kiadóhivatal Budapest
Vi. Teréz-Köiut 56.
— Megvakult a vógardói munkás
baleset áldozata. Február 28-án a
végardói bekötőút kavicstörési mun
kálatainál, Novák Mihály 41 éves
kőlörőmunkás szemébe pattant egy
kőszilánk és olyan súlyos sérülést
okezott, hogy Novákot kórházba
kellett száiitani. Azonnal megoperál
ták, de az sem segitli :tett rajta s a
jobbszemére megvakult.
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E m b e rö lé s é rt
h a t év i fe g y h á z
Botos Gusztáv kőműves a bíróság előtt
Herná Jnérneti kö?«ég határában
Műnk György földbirtokos tanyaján az e múlt esztendő december
havának negyedik napján gyilkosság törtér t.
Botos Gusztáv 39 éves kőműves
a mészkavaróval úgy verte fejen
Ruda K ároly kanászt, hogy az
koponya aifi pi törés következtében,
pillanatok aiatt; még a helyszínen
meghall

A gyilkosa égőt. mely gyermekek
veszekedésén : k volt a tragikus kö
veikezménye, kedden tárgyalta a
törvényszék Köröíkön yi büntető
tanácsa és d Eckman János védrime után, szándékos emberölés
büntette mi alt, 6 évi fegyházra
Ítélte Botos Gusztáv uradalmi köművest.
Az Ítélet ellen úgy a vád, mint
a védelem fv íebbezést jelentett be

A várm egye
A vármegye törvényhatóságának
közigazgatási bizottsága hétfőn délelőtt tartotta rendes havi ülését, a
betegsége miatt megjelenésében
akadályozolt leveldi dr Kozma
György főispán helyett, Bernáth
Aladár alispán clnökiésével.
A szokott részletességgel megkonstruált és a közigazgatás minden
ágazatát kimerítően ismertető alispáni
jelentés, részvéttel emlékezett meg
arról » veszteségről, mely Sátoraijaujhely városát Széchenyi Lrjos

«“!lenör és dr M-dártdk György föügyész elhunytéval érte.
Február hónapban a járványos
megbetegedések száma 68-ról 60 r» csökkent. A?, állategészségügy
javult. A vetések jó teleltek, fagykár nem észlelhető. Takarmány
szükiben van, aminek kövelkezlében szarvasmarhában alacsony árak
mellett, jelentős a kínálat,
Az adózás február havi mérlege
3 0 0 0 0 pengővel kedvezőbb mint
az elmúlt esztendő februáijában.

ö o r te r m e íő

a bortőzsdéről
A budapesti Áru és Értéktőzsde
kebelében felállítani szándékolt bortó'zsdéről, Tokajhegyaija szőlőgazda
ságának érdekeit vizsgálva, e héten és
befejezésül Dr Grosz Dezső szőlőbirtokos nyilatkozik.
Hozzászólása mely tisztán a terme
lők szemszögéből bírálja a kérdést,
nagy érdeklődésre tarthat számot, te
kintve, Hogy Dr Grosz Dezső a ter
melői osztály egyik elismerten jeles
tagja,
A nyilatkozata szól a következőképen :
A Bortőzsde felállításának tervé:
nem szabad kizárólag a kereskede
lem szempontjából elbírálni, hanem
azt a termelői érdekek tekintetében
is megfontolás tárgyév kell tenni.
Nézetem szerint kereskedelmi szem
pontból sem alkalmas a forgalom
emelését előmozdítani. Ebből a szem
pontból csak ár nivelálö hatása le
hetne és tájékoztató szerve a terme
lőnek,
Minthogy a tőzsdén jegyzett áruk,
árképződése csupán ugyanazon mi
nőségit árukra alkalmazható, egy bortőzsde csak olyan borokra képzelhető
el, amelyeknek
minőségi jellege
ugyanazonos és köztük csupán a
szeszfoktart8lom fesz különbséget.
Ennek figyelembe vétele mellett te
hát a bortőzsdét csakis síkvidéki bo
rokra ludom elképzelni. A hegyvidé
ki borokra is lehetne talán megfelelő

gyakorlati szokványokkal a horiőzsdét kiterjeszteni, azonban a Tokaj
hegyaljára ennek alkalmazását érgyakorlati hasznát aligha lehet meg
I valósítani.
Még ha arra gondolnék is, hogy
! Tokajhegyalján az úgynevezett tipus| borok képzésének rendszerét az egész
| vonalon megvalósíthatnák és az originál-borkeztlés rendszerével telje
sen felhagynának — ami szerény né
zetem és lapasztalaium szerint a T o
kajhegyaija világhírének, nagy kárára
volna — akkor sem tudok elképzel
ni olyan gyakorlati megoldási 1 hetőségeket, amelyek a tokajhegyaljai
boroknak tőzsdei árfolyamát képez
hetné.
Árnivellás és árképzödés szempont
jából a tokaji borokra a tőzsdei in
tézmény egyenesen káros volna, mert
a borokat izük, zamatjuk, nemessé
gük, illatukra való tekintet nélkül
könnyen általánosíthatná. Ez az ál
talánosítás még csak elviselhető ve
szélyt jelentene a tömegborokra,
ámde a kiválóan nemes, nehéz sza
morodni, édes és aszú borokra egye
nesen kataszírófálissá válhatna. Kü
lönösen ezekre a borokra való te
kintetből a tőzsdének ezekre való
kiterjesztését nagyon veszélyesnek és
felelte károsnak tartanám termelői
szempontból.

3 olJal

5találós szerencsétlenség

a Befagyott éffodrogon
Egy vajdácska! gazdálkodó alatt beszakadt a jég
K e d d e n délu tán, S á r o sp a ta k
h a tá r á b a n , az Ó b o d r o g o n h a 
lálos szerencsétlenség történt, a
m elynek áldozata e gy m u n k á 
ból h a za 'é rt vajdácskái ga zdá l
kodó.
Dem eter József 59 éves gaz
dálko d ó Kedden reggel faaga
kat g y ű jtö tt a fo ly o p a rtjá n . A
m ik o r m u n k á já v a l e készült, az
összeszedett fát a h átára verte
és e lin d u lt hazafelé.
Hogy
ú tjá t m eg rö vid ítse, a

hefagyott Ó b o d r o g o n a k art át
menni, D e a m á r lev k o n y u lt
jégréteg b e sz ak a d t alatta s a
szerencsétlen e m b e r a jéghideg
vízbe z u h a n t, ahol ú g y látszik
szivgörcsöt kapott, m ert a z o n 
nal elm erült
A szerencsé tlenséget a járó
kelő k észrevették, segítségére
siettek az elm erült e m b e r n e k ,
akit a z o n b a n m á r csa k h o l ta n
t u d ta k kiem elni a Bodrog jeges
vizéből.

Hat pályázó
a m o zi b é r le té r e
A legelőnyösebb ajánlattevő Szálai Mór veszprémi
mozitulajdonos
Csütörtökön délben járt le a
pályázat a városi mozi társulási
szerződéssel való tovább vezetésére.
A hirdetményben megjelölt ha
táridőben a következők pályázatai
érkeztek be !
Oláh György gépészmérnök Bu
dapest, Deschán Iván a Rádius
filmszínházak igazgatója Budapest,
Müller Ármin Sárospatak, Német
hy Zoltán és Grosz Jenő a kisvárdai és nyíregyházai mozik bér
lői, Grünbaum Ferenc mozihérlö
Gyöngyös, és Szalai Mór mozibérlő Veszprém.
A beérkezett pályázatokat Or

Orbán Kálmán polgármester elnök
lése alatt csütörtökön délben bon
totta fel az üzemi bizottság.
Megállapitast nyert, hogy a leg
kedvezőbb ajánlatot Szalai Mór
tette, aki 10000 pengő készpénzóvadékkal; inkluzive vigalmi adó
a bruttó bevétel 25
százalékát
ajánlotta fel mint haszoniészesedést a városnak. Kötelezte magát
uj leadó kéizülck beszerzésére, ez
zel szemben kérte, hogy a ruha
tar, büffé és a reklámok bevéte
lét mentesítse a város a részese
dés alól* Végleges döntés 10 na
pon belül várható.

Síirói Ítélet után is
rejtély maradt, a tanfelügyelő sérelmére
elkövetett ékszerlopás
Tettes nincs, csak orgazda
Petreczky Jenő kit. tanfelügyelő
sérelmére elkövetett ékszcrtolvajlás
ügyét csütörtökön tárgyalta dr L a
katos Dezső a kit. törvényszék
büntető egyes bitója.
Vádlottak voltak Tóth Tibor
akit a bűncselekmény elkövetésével
és Moskovits Zoltán, akit orgaz
dasággal vádolt az ügyészség,
A bíróság 14 tanút hallgatott
ki, azonban sem ezek sem a vád
lottak vallomása nem derített fényt
a titokzatos tolvnjlásra,
A bíróság Tóth Tibort a vád
aló! felmentette, mert állandó ta
gadásával szemben Moskovits és
hozzátartozóinak vallomásán kivül,
ellene semmiféle terhelő bizonyí
ték nem merült fel.
Moskovits Zoltánt orgazdaság
vétségében mondotta kl bűnösnek
a biróság és ezért 1 havi és I I

nap vizsgálati fogság betudásával,
3 havi fogházra és 3 évi hivatal
vesztésre valamint politikai jogai
nak felfüggesztésére ítélte. Megál
lapította a biróság, hogy Moskovitsnak a gyűrűkben lévő vésések
ből tudnia kellett, hogy az isme
retlen eladónak a gyűrűk jogtalan
eliulajdonitás uiján jutottak birto
kába.
A kir. ügyész Tóth Tibor fel
mentése, valamint Moskovits Zol
tánnál az Ítélet enyhe volta és a
minősítés miatt felebbezést jelen
tett be. Felebbezelt Moskovits
Zoltán is a bűnösség megállapitísa
és bz ítélet súlyossága miatt.
Moskovits
Zoltánt dr Dubay
István védő előterjesztésére a biró
ság szabadlábra helyezte; Tóth T i
bor védelmét dr Stfir Miklós ügy
véd látta el.

4. oldal
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Újhelyi Hirlap— Felsómagyarországi Hírlap

Fayer Sándor pártonkivflü ellenzéki képviselőjelölt
PROGRAMM RÉSZEDÉT
1 9 3 5 m á r c iu s 1 7 - é n

vasárnap délelőtt 11 órakor
A Dnbay ház
udvarán
(Kazinczy utca 3)

tartja meg

H íre k
a k e rü le te k b ő l
S áro sp atak . A nemzeti egy
ség pártjának hivatalos jelöltjével
Rátz Kálmán nyug. huszárörnagy,
katonai Íróval szemben Szentiványi
Lajos nyug.főispán az Eckhardt párt
országos pártigazgatója harcol a
mandátumért. Hétfőn a kerület
választópolgárainak népes küldött
sége járt br Waldbott Kelemen
tolcsvai nagybirtokosnál és kérte
vállalná a kerület jelöltségét; br
Waldbott Kelemen a jelöltséget
Bem vállalta.
K irályhelm ec.

Gr. Mailálh
Jézsef fellépéséről szóló h'rek nem
bizonyultak valónak. A hivatalos
jelölt br Láng Boldizsár a kerület

eddigi képviselője. Elíenjelö tje dr
Wagner Károly.
Megyaszó. Zsirkay János he
lyen Törzs Tibor lapszerkesztő a
hivatalos egységespárti jelölt, aki
vel szemben gr. Serényi Lászlóné
igyekszik a mandátumot megsze
rezni. Beszélnek Farkas Andor
nyug. polgármester önjelöltségéröl
is, aki nem hivatalos egységespárti
programmal állt ki a porondra.
T okaj. Láz4r Miklóssal a ke
rület eddigi képviselőjével szem
ben gr Széchenyi György volt
zempléni főispán lépett fel a K e 
resztény Gazdasági Párt program
jával. A kerület rendületlenül ki
tart Lázár Miklós mellett.

mét a magyar mezig ;z. a.ág ivüielés egén. Fokozott munka, fokozott
harc, fokozott készenlét a szőlősgaz
da kötelessége. De tudjuk ilyenkor
mi a katona kötelessége.

Tokajhegyalja s.őlősgazda értékei
nek elseje,
Segíteni Lázár Miklóst aki tizen
ötévé harcol a magyar 'szőlősgazdá
kért, közötlük elsősorban Hegyal|áéii

Segíteni azt az egyént aki szóval,
tettel, Írással harcol, aki agyával se
gíti a hadseregét, akinek érdekében
egész szivvel és lélekkel állott ki a
porondra br. Waldbott Kelemen I

Szőlősgazdák előre . . . . Lázár
M klós mellé. így parancsolja ezt
nemcsak a hála, az előrelátás, ha
nem a szőlőgazdaság magasabb érdeke is.
(la)

a v ig a d ó é t t e r m e i b e n
a rádióból országosan ismert

brassói kozák gábor
sza lo n , jazz é s cigány zenekara

muzsikál
A Sátoraljaújhelyi kir járásbíróság
mini telekkönyvi hatóságtól.
G570/1934. tk. szám.

A karosi 109. sz. tkvi. beiéiben
A. I. 1-11 sorsz. 256, 395, 480,
656, 747, 807, 898, 1059, 1060,
1217, hr. számú ingatlanokból(szántő
és szőlő) és közös legelő illetmény
ből B. 3.4. sorsz, szerint Miglécz
."nos és Miglécz Ferencz nevén
álló 2/8-ad rész illetőségekre 241
pengő.

1357/7, 1358/1, 1302/24. hr. számú
ingatlanokból (rét, szántó) B. 3.4.
sorsz. szerint Miglécz János és M ig
lécz Ferencz nevén álló 2/8-ad rész
illetőségre 510 pengő kikiáltási ár
ban elrendelte.
Az árverési 1935. évi április hó
15. napján délután 3 arakor Karos
községházánál fogják megtartani.
Az árverés alá kerülő ingatlanok,
ha az árverés megtartását a Nem
zeti Hitelintézet r.t. kéri, a kikiállási
ár kétharmad részénél,
ha Dr Lichienstein Jenő kéri 2437
pengő 20 fillérnél,
ha Dr N-gy Béla kéri 2477 pen
gő 20 fillérnél alacsonyabb áron
nem adhatók el.
Az árverelni szándékozók kötelesek
bánatpénzül a kikiáltási ár 10 szászalékát készpénzben, vagy az 1881.
LX. t.-c. 42. §-ában meghatározott
árfolyammal számított óvadékKépes
értékpapirosban a kiküldő inéi letenni
vagy a bánatpénznek előleges bírói
letétbe helyezéséről kiállított letéti
elismervény! a kiküldöttnek átadni
és az árverési feltételeket aláírni
1881 ; LX. t.-c. 147., 150., 170., §§■
1908. LX. t. c. 21. §.
Az aki az ingatlanért a kikiáltási
árnál magasabb Ígéretet lett, 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. évi decem
ber hó 15. napján.
Dr. Ilykovits s. k. kir. t. biró.

2 A karosi 109. sz. tkvi. betétben
A. II. 1-5. sorsz, 1354/9, 1356/4,

A kiadmány hiteléül:
Hazay sk. telekönyvvezelő.

Árverési hirdetmény-kivonat.

Szőlősgazdák előre!
Tokajhegyaljának nagy érdeke, hogy Lázár Miklós
szószólója legyen a parlamentben
A magyar szőlőgazdaság az elmúlt
évek alatt a legválságosabb napjait
élte. A rossz termések, az alacsony
árak a minimális kivitel olyan hely
zetet teremtettek,hogy már már bekö
vetkezett volna a szőlők kiirtása, ha
nem akadtak volna önzetlen férfiak
akik hihetetlen erőfeszítéssel, lelket,
testet ölő munkával elérték, hogy a
magyar bor megindult a külföld fe
lé, hogy a magyar csemegeszőlő
keresel) cikk lett a nagy vhág pia
cain, hogy a szőlőmunkás élni tu
dott, hogy a szőlő termeléssel köz
vetlenül és közvetve foglalkozó kö
zel egymillió magyar ember ismét
kenyérhez jutott és most már biza
lommal tekinthet a jövő elé.

A Magyar Szőősgazdák Országos
Egyesülete vezetői között br. Wald
bott Kelemen, Lázár Miklós és dr
Baross Endre azok, akik ezer aka
dályon keresztül, de személyes ener
giájukkal és fáradhatatlan munkakészségfikkel megteremtették a meg
élhetés eshetőségeit.

A borfogyasztási adó leszállítását,
az exportlehetőség kivívását nemzet
közi megállapodásokban való kidomborilását, a termelői kimérések
rendszeresítését, a vidéki bornapok
így a Tokaji Hét stb. megszervezé
sét nekik köszönhetjük.
A borgazdaság ma lelkes vezérei
közül Lázár Miklós most ott áll a
választási harcban,azzal a reménnyel,
hogy a tokajhegyaljai szőlőgazdaság
egyeteme pártkülönbség nélkül be
küldi Őt a képviselöházba, hogy ott,
a kellő helyen továbbra is szószóló
ja legyen Tokajhegyalja és a ma
gyar szőlősgazdák parancsoló érde
keinek.
Lázár Miklóst a tokaji kerület
volt képviselőjét nem kell dicsérni;
minden szőlősgazdának tudnia kell,
mit tett érte Lázár Miklós és mit
szükebb hazájáért a Hegyaljáért, a
tokaji borért, mit a szőlősgazdákért,
és mit a munkásokért.
A gazdasági válság sajnos még
tari. Fekete felhők jelentkeznek is-

Nemzed Hitelintézet rt. budapésii
bej. cég végrehajtatnak Miglécz
János és Miglécz Ferenc végrehaj
tási szenvedők ellen iiid ilo tl végre
hajtási ügyében a telekkönyvi ható
ság végiehajtási árverést 900 P. tő
kekövetelés és járulékai behajtása
végett a sátoraljaújhelyi kir. járás
bíróság területén lévő, Karos köz
ségben fekvő, s a karosi 107. szá
mú tkvi. betétben A. I. 1-13. sorsz.
82, 262, 402, 505, 632, 639, 645,
739, 804, 907, 1053, 1054, 1226.
hr. számú ingatlanokból (szántó, sző
lő, ken) B. 2.3. sorsz, szerint Míglécz János és Ferencz nevén álló
1/2 részre 1369 pengő.
A karosi I08dsz. tkvi. betétben
A. I. 1.2. sorsz. 168, 159. hr. szá
mú ingatlanokból (ház, udvar, kert)
B. 4.5. sorsz. szerint Miglécz János
és Miglécz Ferencz nevén álló 2/8-ad
részre 500 pengő.

Nyomatott Vajda-könyvnyomdában Sátoraljai jnelyben. Telefon 55.

