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Megjelenik minden szombaton.

Szerkesztőség és kiadóhivatal 
Sátoraljaújhely,

Bankfúziókat
és nem alaptőkeemelést

Mi az igazi közérdek ?

Zemplénvármegye törvényhatósági 
bizottságának tavaszi közgyűlése in
dítványt fogadott el, melynek ered
ményeként hiteldgyi bizottság alakult.

Ez a bizottság, parnói Molnár Béla 
elnöklete alatt, dr Búza Béla. Kuha- 
rik Qy. Kálmán, Kornitzer LipM, Poos 
József, Visnilz István részvételével 
csíl.örtökön délelőtt megbeszélést tar
tott. Többek felszólalása után az a 
vélemény alakult ki, hogy egészséges 
hitelélet kifejlődését, egyetlenül, csak 
a helyi intézetek fúziója folytán ala
kult tőkeerős intézet szolgálha'ja 
intenziven,

A megbeszélés bizalmas jellegű 
volt, az ott elhangzott felszólalásokat 
nem ismerjük,csak a nyilvánosságra 
került kialakult véleményhez szólunk 
hozzá, annak is inkább, mert ezt 
aktuálissá teszi, a piacon röviden 
Polgári Takarékpénrtáinak nevezett 
pénzintézet, egészen szokatlan alap- 
tökeemelési kísérlete.

Vitán felül áll, hogy a bonkfiókok 
a bankzárlat óta, hivatkozva a rossz 
gazdasági helyzetre, nem szolgálják 
olyan lendülettel a hiteléletet, mint 
korábban tették. Ez a tartózkodás 
azonban nem helyt jellegű. A fővá
rosi intézetek üzleti gesztiója nagyon 
sűrű rostán bocsájtja át a hiteligény
löket, kevés marad fenn a rostán, a 
legjava kihull. Itt is, másutt is.

A helyi alakulatok, ahol nem csak 
a fogható fedezet fontos, de ahol az 
igénylő erkölcsi bonilása is nagy 
súllyal esik a mérleg serpenyőjébe, 
mindig elasztikusadban kezelték a 
hiteligényléseket. A tömegek bankárja 
a helyi intézet volt; hogy leromlottak, 
hogy igen fontos közgazdasági tevé
kenységüket ma nem folytatják úgy 
mint ennek előtte, annak is részben 
az a bizonyos fővárosi rosta az oka, 
amely nem minősilivisszleszámilolásra 
egészségesnek az összes vidéki pénz
intézeteket. Érthető, mert a nagytőke 
óvatos.

Fontos tehát, hogy a bankfiókok 
mellett tőkével vértezetten ott álljon 
a helyi alakulat is, itt Sátoraljaújhe
lyen a meglevő összesek megérlő és 
saját érdekükben való fúziója folytán.

Ennek a kérdésnek a kapcsán rá 
kell térnünk a Polgári Takarékpénz
tár tervezett alaptőkecmelésére.

Mi nem hozsannázunk az elgon
dolásnak, mert a tervezett formában 
kivihetetlennek tartjuk,

Sátoraljaújhelyen, a kereskedő és

iparos társadalom épen úgy lerom
lott mint a szőlő és a földbirtokos, 
vagy a szabadfoglalkozású polgár. 
Merjük állítani, hogy egyikük sem 
rendelkezik heverő tőkével, egyikük
nek sincs a:ra pénze, hogy bank
alaptőke emelésben azzal részt vegyen, 
3 vagy négy százalékos részvényka- 
maiozásra adja od i a tőkéjét, csak 
azért, hogy amikor szüksége van arra, 
a saját pénzét, 7 vagy nem tudjuk 
mennyivel több kamuért kapja vissza.

Amelyik kereskedőnek vagy iparos
nak felesleges lőkéje jelentkezik, az 
a részvényjegyzésnél jobb befektetési 
talál. Árul vásárol a pénzért, nagyob- 
bitja a raktárát, adót fizet, igyekszik 
mentesülni a köztartozások terhétől 
és fokozottabb tempóban egyenlíti ki 
nyílt árutartozásait.

Kereskedő és iparos kinlevösé- 
gekkel részvényt jegyeztetni, még 
nagyobb abszurdum. A jó kinlevő- 
ség készpénz. Elsején vagy tizenötö
dikén esedékes, az üzlet vagy üzem 
vitelében arra percnyi pontossággal 
számítanak, az a vállalkozásnak a 
forgó tőkéje, mit ha elvonnak az 
üzletből, felborul a mérleg. De meg 
itl szervezetbe is varrnak lömörilve 
a jó adósok, arról nem is beszélve, 
hogy a kinlevöségek cedálásával, 
más intézetek részére, a kereskedő 
vagy ipaios megszűnik hitelalany 
lenni.

A rossz kinlevőség, pénzintézetre 
cédáivá, egy nüsnsszal sem lesz jobb. 
Sőt rosszabbodik.

Közismert adósi mentalitás, hogy 
elkerüli a hitelezőt. A jobb belátá- 
su tovább vásárol, de készpénzért 
és a régi tarlozásál állandó hitelke
retnek tekinti. A kereskedő nem is 
szorgalmazza a régi adósság kiegyen
lítését.

Hr a követelést a pénzintézetre ce- 
dálják, jön a szorgalmazott behajtás 
esetleg a per. A  rossz követelés be
hajthatatlan marad, de felduzzad a 
peres költségekkel, az adós megva
dul és még a tájékát is elkerüli a 
hitelezőnek. Ki vészit tehát az üzle
ten? A cedáló kereskedőésaz iparos.

Sutba kell tehát dobni az ilyetén 
alaptőkeemelés álmát és vissza kell 
térni a való éleihez, a helyi intéze
tek összekovácsolásához. Ezt diktálja 
a köz érdeke, ami minden hiúsági 
kérdésnél és konkurálni akarásnál 
fontosabb.

György Lajos.

Senüi nem felelős 
a Bányaszerencsétlenségért

Kozma Jánost felmentette a bíróság a vád alól
Még a mull esztendő szeptem

berében történt, hogy o megyei 
város tulajdonát képező zsolyom- 
kai kőbányában, ahol a (ejtés már 
korábban is áldozatot követelt, ha
lálos szerencsétlenség volt.

Kuzma András bányászt, aki a 
robbantás idején nem ment el a 
robbantástól kellő távolságra, egy 
közel métermázsa súlyú sziklatömb

1 halálra zúzta, míg Kozma János 
bányavezetö súlyos fejsérüléseket 
szenvedett.

A  szerencsétlenségből folyóan 
Kozma János bíróság elé került;

| ügyét kedden tárgyalta a törvény
szék Pataki büntető tanácsa és a 
gondatlanságból okozott emberölés 
vádja alól felmentette. A z  Ítélet 
nem jogerős.

Kúriai ítélet
Engel Ilona orvosnő egy 
bűnügyében

1 és fél évi börtönre mérsékelték a törvényszék és a 
Tábla büntetését

D r Engel Ilona szerencsi orvos
nő, akinek közismert bűnügyeiről 
már több ízben beszámoltunk, szer
dán a Kúriát foglalkoztatta.

A  szerencsi orvosnőt, hét rend
beli magzatelhajtás bűntettéért a 
helybeli törvényszék két évi bör
tönnel sújtotta és ezt az Ítéletet a

debreceni Tábla is helybenhagyta.
Semmiségi panasz folytán ügye 

a Kúria Polgár V iktor tanácsa elé 
került, ahol büntetését egy és fél 
évi börtönre mérsékelték.

Ezzel az Ítélettel, Engel Iloná
nak eddig összesen 44 havi bör
tönbüntetése van.

A n g o l v e n d é g e k
a trianoni v égvá rban

Nagy horderejű magyarbarát kijelentések a revízióról 
és a trianoni határokról

Kedden délelőtt előkelő vendégei 
voltak városunknak. Henry Procler 
az angol alsúház tagja, J. Hindley 
Walker a liverpooli konzervatív As- 
sociacion elnöke, valamint Nagy 
Emil nyug. igazságügyminiszter jöt
tek megtekinteni szomorú nevezetes
ségünket, a trianoni határt.

Az illusztris vendégek, dr Lédeter 
Lajos Londonban élő magyar újság
író, akinek a revízió érdekében ki
fejtett munkája közismert és Schmidt 
Papp Ernő a Revíziós Liga titkárá
nak kíséretében jöttek városunkba.

Sirospatak felől autón érkeztek. 
A vármegyeháza kapujában dr Or
bán Kálmán polgármester magyarul 
köszöntötte a vendégeket, akiknek 
nevében Henry Procter válaszolt.

— Angliában igen nagy a rokon- 
szenv a magyarokkal szemben — 
mondotta — Az angol megbízottat 
a béketárgyalásokon megtévesztették; 
a trianoni szerződés helytelen infor
mációk alapján jött létre.

Ha Anglián múlna, úgy Magyar- 
ország minden területét vissza

kapná.
Az angol alsóháznak eddig több 
mint 200 tagja csatlakozott a reví
ziós mozgalomhoz. Számuk állandóan 
emelkedőben van.

A beszédeket amelyek nagy hatást 
keltettek Nagy Emil nyug. igazság
ügyminiszter tolmácsolta.

Az üdvözlés után vendégeink meg
tekintették a kisállomási csehhatárt, 
a viztelepet és a Szedlák tanyát, 
ismételt kifejezést adva felháborodá
suknak a békeszerződés igazságta
lansága miatt. A határmenti körút 
után, amelyről a fővárosi lapok rész
letesen számoltak be, az állami köz
pincében borkóstoló következett.

Kedves epizódja volt a látogatás
nak, az a szívélyesség amellyel J. 
Hindley Walker az angolul beszélő 
Qeiger Otlmár igazgatót vendégül 
Angliába invitálta, lakását is felajánlva 
a vendéglátás idejére.
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H Í R E K
Közlemények és előfizetési di

jak „Felsómagyarországi Hírlap*4 
postafiók 67. Sátoraljaújhely, il* 
letve a Nemzeti Hitelintézet fiókja 
30.231 sz. postatakarékpénztári 
számlája címre küldendők.

szemünkbe könny tódul, szivünk üssze- 
szorul.

Búcsúzni kell a melegszívű baráttól, a 
njeg nem alkuvó fegyvertárstól, a gyermek
kori játszópajtástól, akivel a Puszta utca 
sarából együtt építettük a várakat. Utolsó 
üdvözletét kell mondanunk Osváth De
zsőnek, kicsinyek-nagyok Nasu bácsijának.

Milyen könyörtelen is a végzet. Derék
ben vág ketté életerős tölgyet, máról hol
napra az enyészetbe dönt élete teljében 
lévő, harcok viharában megedzett férfit.

Mintha minden kegyetlenül gonosz álom 
volna. Órákkal ezelőtt még baráti körben 
együtt, ma Osváth Dezső nélkül. Tegnap 
még élvezettel hallgattuk a magas intelli
genciájú férfi fejtegetéseit, ma sűrű köny- 
nyünk csordul neve hallatára, a fájdalom, 
a szívből fakadt őszinte részvét könnye. 
Isten veled Dezsőnk. Hl nem felejtünk. 

*
Dr Osváth Dezső a bodrogközi járás 

nyug. főszolgabirája életének 54-ik, bol
dog házasságának 16-ik évében. 8 napi 
betegség után elhunyt. Tegnap délután fél 4 
órakor helyezték örök nyugalomra a hely
be li köztemetőben rendkívülien nagy rész
vét mellett. Gyászolják hitvese, fiacskája, 
édes anyja, nővére, nagyszámú rokonság 
és barátai, tisztelői temérdeken. Ravata
lánál a vármegye tisztikarának nevében 
Dr Misák József vm. főjegyző mondott 
szivbemarkoló búcsúztatót.

— Meghalt a kommunisták által 
meggyalázott végardóí lelkész. Kiss 
Gyula végardói gk. lelkészt, a vörös 
uralom idején ellenforradalmisággal 
vádoltak meg és kerékkötő lánccal 
megbilincselve, gyalogosan a hely
beli fogházba szállították, ahol külön
féle lelki kínzások közepette sokáig 
fogva tartották. A  kommunisták bör
tönének vértanuságát szenvedő köz
szeretetben álló 68 éves lelki pász
tor vasárnap elhalt. Utolsó utján 
impozáns részvét kisérte.

— Kinevezések a vármegye test
nevelési bizottságába. Dr Kelemen 
Kornél az OTT. elnöke, Zetnplén- 
vármegye testnevelési bizottságának 
tagjává Payer Ferenc rk. püspöki 
helynököt, Damjanovics Ágoston gk. 
föesperest, dr Dómján Elek ág. ev. 
főesperesl, Kiss Ernő esperest, Róth 
Sámuel főrabbit és dr Pauliczky 
István tb. főszolgabírót kinevezte.

— Eljegyzés. Keszlenbaum Bö
zsike (Berehovo) Weinberger Manó 
(Kosice — Sátoraljaújhely) jegyesek. 
(M. K. É. H.)

— Városi ügyek a kisgyülés előtt.
A  törvényhatósági bizottság kisgyű- 
lése, a megyei város képviselőtestü
letének azt a határozatát, amelyet 
Bényei Dániel adóhivatali iktató IX. 
fiz. osztályba való előléptetése és 
vitéz dr Bisztray László főügyész 
hadipótlékának megállapítása [tárgyá
ban hozott, Bernálh Aladár alispán 
elnöklete alatt szerdán délelőtt meg
tartott ülésében jóváhagyta.

A ki.di.Zrt (.lelő.: GYÖRGY LAJOS 

LeptuUjdoDoi: La.de.mint) M. é. Iá it.

Síz Éneklő Jfjuság
dalosünnepélye

A május 4-i bemutatót nagy érdeklődés előzi meg

Május 4-én d. u. fél 5 órakor 
lesz a Városi Színházban a sáto
raljaújhelyi „Éneklő  Ifjúság" hang
versenye. Közreműködik a rom. 
kai. gimnázium és a „Carolineum " 
leánynevelő intézet polgári és elemi 
iskolájának énekkara.

Az „Éneklő  Ifjúság" Budapest 
mintájára, minden kuliurvárosban 
megalakul. Műsorán csakis a bu
dapesti „Énekesrend" katalógusá
ban felsorolt müvek szerepelhetnek. 
Ezek egyházi és világi karmüvek, 
melyek a régi klasszikusok és az uj

A  sátoraljaújhelyi kir. járásbíróság 
mini telekkönyvi hatóságtól 

Tk. 1641/1936. szám.

Árverési hirdetmény-kivonat,
Központi Takarékpénztár rt. öfa. 

végrehajtatnak Schvarcz János (id. 
Schvarcz János és neje Kerékgyártó 
Mária fia) végrehajtási szenvedő ellen 
indítóit végre ajtási ügyében a telek
könyvi halóság elrendeli a végrehaj
tási árverési 560. P. tőkekövetelés, 
és járulékai behajtása végetl: 

a sátoraljaújhelyi kir. járásbíróság 
területén levő, Sátoraljaújhely megyei 
városban fekvő és a sátoraljaújhelyi 
2110. sz. telekkönyvi betétben A. I. 
1. 2. sorszám 829. 830. hrszám alatt 
foglalt s B. 3. sorszám szerint 
Schvarcz János (id. Schvarcz János 
és neje Kerékgyártó Mária fia) ne
vén álló ingalhnokra (ház, udvar, 
kéri) 3000. P. kikiállási árban.

A telekkönyvi hatóság az árverés
nek a telekkönyvi Valóság hivatalos 
helyiségében (Kazinczy ucca 35. sz. 
fdsz. 3. ajtó) megtartására :

<936. évi április hó 29. huszonki
lenc napjának d. e kilenc óráját tűzi 
ki és az árverési feltételeket az 1881. 
IX. f. c. 150 §-a alapján a követke
zőkben állapítja meg :

1. Az árverés alá eső ingatlant a

magyar művészi kórusirodalom ter
mékei. A z  „Éneklő  Ifjúság inak 
éppen az a célja, hogy a művészi 
érték magaslatára emelje az éneklő 
ifjúságot és a hallgató közönséget. 
Szereplése nem szoros értelemben 
vett hangverseny, inkább dalos-ün
nep.

A  bemutatóra a rendezők meg
hívták Bárdos Lajost, a Zenemű
vészeti Főiskola tanárál, a „M a 
gyar Kórus" szerkesztőjét, ki majd 
bővebben ismerteti az „Éneklő If 
juság" országos mozgalmát.

kir. Kincstár és a Központi Taka- 
rékpénztár rt. öfa. cég kérelmére a 
kikiáltási ár 2/3-adá-nál.

Sátoraljaújhely és Vidéke Hitelszö
vetkezet kérelmére 2300. P, A  Me
gyei Általános Bank kérelmére 2570. 
P, Az Országos Társadalombiztosító 
Intézet sátoraljaújhelyi kér. pénztára 
kérelmére 4246. P, Rein Lajos ké
relmére 4667. P, Groszmann és Klein 
cég kérelmére 4713. P, Balogh Jó
zsef kérelmére 4753. P, Az Eisö Sá
toraljaújhelyi Hordógyár Blum, De- 
utsch és társai kérelmére 48JL P, 
Vass Menyhért kérelmére 6940. P, 
Dudás Ferencz kérelmére 5953. P, 
A Sátoraljaújhelyi Kereskedelmi rt. 
kérelmére 7451. P, A Sátoraljaújhelyi 
Népbank, mint Takarékpénztár ké
relmére 7541. P, Seidenfeld Mór 
kérelmére 7721. pengőnél alacso
nyabb áron eladni nem lehet (1908, 
X*l. t. c. 26 § )

Bánatpénz a kikiáltási ár 10 szá
zaléka, amelyet a magasabb Ígéret 
ugyanannyi százalékára kell kiegé
szíteni.

Sátoraljaújhely, 1936. március 13. 
dr llykovits

s. k. kir. lörvényszéki biró.
A kiadmány hiteléül:

Hazay József 
telekkönyvezető.

Jé li sziniszezont 
a nyúlfarknyi nyári helyett

A végvári sors magyar kulturmunkára is kötelez

Az Országos Szinészegyesülel leg
utóbbi napokban megtartóit közgyű
lésén siralmas képet festettek a vi
déki szinészetrőí.

Feltárták minden bujál-baját. 
Hogy a színpadi szerzők is ellen
ségei a vidéknek és a fővárosi szín
padok hizlalására nem engedik az 
újdonságokat a vidéken szinrehozni.

De legfőbb bajnak panaszolták, 
hogy nincs elég játszó helyök.

Sátoraljaújhelynek külön fejezetet 
szentellek a pauaszolók. „A város 
állandó színházat építtetett, nagy kul- 
turünnepséggel színháznak szentelték

fel, de a főszezonban mozi játszik 
benne, a színtársulatot csak akkor 
engedik be, amikor a szezon már 
döglődik. T íz és fél hónapig a mozi 
játszik, a színészeinek a nyári me
legben 6 hé lju l."

Súlyos megállapítások. Olyanok, 
hogy nem szabad mellettük szó nél
kül elhaladni és meggondolandó, 
nem e kellene a mozi évadjából lega
lább novemberi, decembert kiszakí
tani és azt színtársulatnak áladni.

A végvári sors arraikölelezi a vá
rost, hogy ne csak az üzleti profitot, 
de a magyar kuliurát is szolgálja.

Nyomatott Vajda-könyvnyomdában Sátoraljaújhelyben.

9 — Lelkészi konferencia Sárospa
takon. A liszáninneni református egy
házkerület elnöksége és a sárospa
taki leologiai akadémia tanári kara 
16 ikától 18-ikáig lelkészi konferen
ciát rendezel!. A konferenciát Far
kas István püspök nyitotta meg.

— Nagy fontosságú ügyek a vá
rosi szakbizottságokban. A megyei 
város pénzügyi és építészeti bizott
sága pénteken és szombaton ülést 
tarlóit, amikor is az OTI. székház, 
a vágóhíd és a hűlőház építésének 
kérdésével foglalkozott. Lehetséges, 
hogy a képviselőtestület szerdán ülést 
tarl, ahol fenti ügyek már tárgya
lásra kerülnek.

— Országúti segélyhely Sárospa
takon. A Vármegyék és Városok Or
szágos Menlőegyeslilete országúd se
gélyhelyei állilott fel Sárospatakon. 
A  segélyállomás dr Salacz Tibor 
községi orvos rendelője.

— Orvosának megválasztása b i
zalom kérdése I Gyógyulásához v i
szont nagy mértékben hozzájárul, 
ha a szedeti gyógyszer iránt is bi
zalommal vistHetik. Ezért vásároljon 
szükség eselén kizárólag valódi Ás- 
pirin-tablettát, amelyen a „Bayer" 
kereszt, mint a megbízhatóság jele, 
látható.

— Uj távbeszélő előfizetők. Az
utóbbi időben a következő uj táv
beszélő előfizetők leltek bekapcsolva : 
Dr Tóth Alajos várm. tisztifőügyész 
hivatala 70 és Ringlhaler Mária nyug. 
postasegédellenörnö 29 szám alatt.

— Nem szűnik meg a posta mel
lett működő vámhivatal. Szó volt 
arról, hogy a postahivatal mellett 
működő vámhivatali kirendeltség meg
szűnik. Most arról értesülünk, hogy 
a több oldalról megnyilatkozott és 
indokolt kérelem folytán a vámigaz
gatóság továbbra is fenntartja a pos
tahivatalban működő kirendeltséget.

— Gyanús haláleset. Laczkó Er
zsébet széphalomi leány gyanús kö
rülmények között elhalt. A megejtett 
boncolás szerint agyhártyagyulladás 
ölte meg.

— Vasárnap szünetel az áramszol
gáltatás. Holnap délelőtt fél 6 órá
tól |2 óráig, javitási és tiszlitási 
munkák miatt a villamos áramszol
gáltatás szünetel.

— Permetező bemutató. A vár
megyei Gazdasági Egyesület és a 
Hegyközségi Tanács hétfőn délután 
fél 5 órakor permetező bemutatót 
és a tavaszi permetezésről előadást 
tart a Szabadságiéin.
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