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Szerkesztőség és kiadóhivatal 
Sátoraljaújhely,

Leütö ttek
a csem p észek  egy pénzügyőrt
Az egyik gyanúsított csehmegszállott területre menekült

Nyíri A ndor pü. fövigyázót, 
aki a K'nizsy utcai Ronyva szaka
szon teljesített szolgálatot, keddre 
virradó éjjel egy több tagú csem
pész társaság megtámadta és leü
tötte.

A  súlyosan sérült fövigyázónak 
még volt annyi ereje, hogy szol
gálati pisztolyából a cseh határ irá
nyában menekülő csempészek után 
lőtt.

Kedden délelőtt a csehmeg
szállott kisállomás egyik orvosánál 
lövéstől eredő kéz-sérüléssel jelent
kezett Deusch Sándor 25 éves 
helybeli lakos.

A  nyomozó hatóságoknak az a 
feltevése, hogy az elsősegélyre je
lentkezett Deustch tagja a csem
pésztársaságnak.

Kiadatása iránt az eljárás meg
indult.

—

Síz erdőtíényei főjegyző
a vádíottaü padján

Újabb tanuk kihallgatása céljából a bíróság elnapolta 
a tárgyalást

Annak idején beszámoltunk azok
ról az Erdöbénye jegyzői hivata
lában észlelt visszaélésekről, ame
lyek miattfegyelmi utonmajd büntető 
eljárás indult a vezető főjegyző 
Palotai János ellen.

A  fegyelmi ügy még nem nyert 
befejezést, a bűnügy azonban már 
kedden tárgyalásra kerüli a Pataki 
tanács előtt.

A  vádlott főjegyző a vizsgálat

során tett vallomását a tárgyaláson 
visszavonta, mert mint mondotta, 
azokat teljesen beszámithatatlan ál
lapotban tette.

A  kihallgatott tanuk, az egyes 
vád pontokra vonatkozóan, legna
gyobb részben igazolták a vádlott 
ténybeli védekezését.

ítéletre nem került a sor, mert 
ujabbi tanuk kihallgatása céljából 
a bíróság a tárgyalást elnapolta.

Telhetetlen a u r n á é i
Nincs szerződés, nincs mihez ragaszkodnia. Jogtalanul 

követeli a színházat május két utolsó napjára

Legutóbbi számában azt irta a 
„Zemplén11 laptársunk, hogy a szin 
aRyi bizottság által engedélyezett 
időpontban esetleg nem indulhat meg 
» sziniszezon, meri a mozibérlő ra
gaszkodik ahhoz, hogy május 30 és 
31-én még filmet bemutasson.

Tudomásunk szerint a mozi társu
lási szerződést közös megegyezéssel 
ás azonnali hatállyal március 27-én
fe lb o n to ttá k .

Ma tehát szerződésen kívüli álla
pot van és igy jogtalan a mozi

bérlőnek még az óhajtása is. 
Aza körülmény, hogy a liquidáció 

megejtése céljából, a város kérte a 
belügyminisztériumtól a jelen állapot
nak junius l-ig  leendő fenntartását, 
nem jogot jeleni a mozibérlőnek, 
hanem cs k kegyet, amellyel élnijle- 
het, de visszaélni nem.

Reméljük, hogy a jogtalan kérel
met nem teljesiti a polgármester és 
május 30-án, már Kardos Géza ki
váló társulatának tapsolhatunk a vá
rosi színházban.

Befejeződött
az üzemek vizsgálata

Szlovák Jenő műszaki tanácsos teljes megelégedésének 
adott kifejezést

A  Közérdekeltségek Felügyelő Ha
tósága által kiküidölt ötös bizottság 
tagja, Szlovák Jenő műszaki taná
csos hétfőn végezte be a vízművek 
vizsgálatát és ezzel a hónapokkal 
ezelőtt megkezdődött felülvizsgálat 
teljes befejezést nyert.

Szlovák Jenő vizsgáló-biztos el

utazása előtt teljes megelégedésének 
adott kifejezést és oda nyilatkozott, 
hogy országos relációban is alacso
nyak városunkban a vizdijak és an
nak leszállításához a Közérdekeltsé
gek Felügyelő Halósága még abban 
az esetben sem járulna hozzá, ha a 
város azt elhatározná.

A l l a i o s i t s á k

a k e re sk ed e lm i isko lát
Legyen ez a kultuszkormány jubileumi ajándéka

A városi felsőkereskedelmi iskola 
jubileuma aktuálissá teszi az államo
sítás ügyét, amely bár jó néhány
szor felszínre került, de szivvel-lé- 
lelekke! nem sok közbenjárói fog
lalkoztatott.

Az 1986 évi városi költségvetés 
adatai szerint az iskola fenntartása 
16395 pengő terhel jeleni a városnak 
ami körülbelül 6 és félszázalék pót- 
adónak feielmeg. (Az iskola jövedelme 
18425 kiadása 34820 pengő.)

A 25 esztendős fennállás az élet
képességet bizonyítja, a tanulmányi 
és gyorsíró versenyeken elért orszá
gos viszonylatban is elsőrangú'ered
mények az intézet kvalitása mellett 
szólnak. Fenn kell tehát tartani.

Vegyen ezért tészt a kultuszkor- 
máiiy is az évforduló ünnepségein 
és jubileumi ajándék gyanánt hozza 
az intézet államosítását.

A trianoni határ által megnyomo
rított város ennyit megérdemel.

Sárospatak
kifizette a villanytartozását

A 45000 pengő egyelőre betétként nyer elhelyezést
Közludomásu, hogy a belügymi

niszter, a Közmüvekkel szemben fen- 
élló tartozás kiegyenlítésére, 45.000 
pengős kölcsönt engedélyezett Sáros
pataknak. A pénz megérkezett, Sá
rospatak megejtene a Közmüvekkel 
az elszámolási és megállapodást kö- 
lött, mely szerint a 45.000 pengővel 
1935 végéig, a közvilágítási hátralék

és annak kamata kiegyenlítést nyert.
A Közmüvek, amint azt már meg

írtuk, a távvezeték kiépítésére fordítja 
a 45.000 pengőt. Addig azonban, 
amig a belügyminisztériumból az 
építési engedél < megérkezik a 45.000 
pengő a budapesti pénzintézetek 
helybeli fiókjainál nyer gyümöcsöző- 
elhelyezést.

Kúriai ítélet
a györgymajori gyilkosság ügyében
Egyenként 10 évi fegyház a gyilkosok büntetése

A  Megyaszó község melletti 
Györgymajor tanyán, Halász litván 
él Hegedül István oda-való legé
nyek, lakodalmi mulatozás közben 
leszúrták O krö i Ferenc gazdálko
dót.

A  törvényszék Köröskényi bün
tető tanácsa mű t esztendő jú liu 
sában tárgyalta a bűnügyet és a 
késelö legényeket szándékos em
berölés bűntettéért 10— 10 évi

fegybázzal sújtotta.
A z  Ítélet megjárta a debreceni 

Táblát, ahol mindkettő büntetését 
6 — 6 évi fegyházra szállították le, 
majd semmiségi panasz folytán a 
Kúria elé került, ahol a törvény
szék ítéletét emelték jogerőre. A  
letartóztatásban lévő legények elölt 
kedden délelőtt hirdette ki a jog
erős ítéletet a törvényszék Pataki 
tanácsa
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H Í R E K
Közlemények és előfizetési di

jak .Felsomagyarországi Hirlap* 
postafiók 67. Sétoreljeujhely, il
letve a Nemzeti Hitelintézet fiókja
30.231 sz. postatakarékpénztári 
számlája címre küldendők.

— Zempléniek József kir. herceg 
estélyén. József kir. herceg tábornagy 
ma este tartja hagyományos évi es
télyét budai palotájában. A fényes 
összejövetelre Bernáth Aladár alispán 
és Mattyasovszky Kálmán tb. főjegyző, 
máltai lovag is meghívást nyertek.

— lavul a főispán állapota. Fáy 
István főispán a húsvéti Ünnepek alatt 
súlyosan megbetegedett. Eleinte test
vérének birtokán ápolták, majd a leg
utóbbi napokban a miskolci Erzsébet 
közkórház szanatóriumába szállítot
ták. Főispánunk most már láztalan, 
mindazonáltal teljes gyógyulása még 
hosszabb idői vesz igénybe, úgyhogy 
hivatalát csak a hó végén láthatja el. 
A  vármegye egész közönsége őszinte 
sajnálattal vett tudomást a főispán 
betegségéről és mielőbbi teljes gyó 
gyulását igaz szívből óhajtja.

Ideg és kedélybetegeknek megnyílt a
BUDAPESTI SZANATÓRIUM
Lepmodertebb klinikai és lélekgyó- 
gyiló módszerek. KUtranguelláMs. 
Ptlgári árak. Budapest, XIV., Já
vor utca 11/B. Telefon : 966-71.

— Személyi hir. Bernáth A l dár 
alispán kedden délután Budapestre 
utazott, ahol részt vesz a rét. egye
temes zsinat ütésein és a Johanniia 
rend nagygyűlésén. Az alispán csak 
vasárnap érkezik haza.

— Kinevezések a vármegyén. Fáy 
István Zemplénvármegye főispánja 
Szerdahelyi Imre és Bódy István vm. 
irodatiszteket főtisztekké nevezte ki.

— Fogorvosi rendelő áthelyezés.
Dr Blumenfeld Miklós fogorvosi ren
delőjét Kazinczy utca 14 földsz. (Zár
da után kővetkező házba) lnlyezte 
át.

— Áthelyezés a postán. Kun 
György posta és távírda főtisztet 
szolgálati érdekből az egri postahi
vatalhoz helyezték át.

— A kereskedelmi iskolák tanul
mányi versenyén helybeliek is részt-
vesznek. Szerdán kezdődött meg 
Budapesten a kereskedelmi iskolák 
szokásos évi tanulmányi versenye. 
Városunk felső kereskedelmi isko
lájának tanulói közül Horovicz Sán
dor és Schwarcz Izidor IV. évfolyam
beli tanulók vesznek részt a verse
nyen. Reméljük a legjobb ered
ménnyel.

— Bíróság előtt az orosz fogság
ból hazatért napszámos. Dr Lakatos 
Dezső, a törvényszék egyes birája 
csalás bűntettének kísérlete miatt 3 
havi fogházra Ítélte, az oroszfogság
ból hazatért Bél Béla napszámost, 
akinek bűncselekményeiről előző szá
munkban részletesen beszámoltunk. 
Időközben az is megállapítást nyert, 
hogy Bél béla a Dunántúl több vá
rosában is elkövetett hasonló bűn
cselekményeket.

— Labdarúgás. A Sac. labdarugó 
csapata holnap délután 3 órai kéz- 
dettel a M.E.S.E. csapatéval játszik 
bajnoki labdarugó mérkőzést a do
hánygyár mögötti sporttelepen. A 
mérkőzést Barna budapesti biró vezeti.

L E G Ú J A B B
— Lázár Miklós pere gr. Széche

nyi György ellen. Érdekes büntető pert 
tárgyal május 19-én a kir. törvény
szék Pataki büntető tanácsa. Lázár 
Miklósnak, „A Reggel* főszerkesztő
jének feljelentése folytán, sajtó utján 
elkövetett rágalmazás vétségével ter
helten gr, Széchenyi György ország
gyűlési képviselő ül a vádlottak pad
ján. A per előzményei a tavalyi kép
viselőválasztásidejére nyuinak vissza 
és kapcsolatosak egy szerencsi idő
szaki lapban megjelent, gr. Széchenyi 
György állal Írott és Lázár Miklósra 
A  Reggel főszerkesztőjére vonatkozó 
cikkel.

— Kitüntetett tűzoltók. A Magyar 
Országos Tűzoltó Szövetség, a hely
beli önkéntes testület tagjai közül, 
tényleges tűzoltói szolgálatuk jutal
mául, alábbiakat tüntette ki dísz- 
éremmel: 15 évi szolgálatéit viléz 
Zombory A. József vm. tűzrendé
szet! felügyelőt; 10 éviéri: Vilkovsz- 
ky Kálmán ö. t. parancsnokot, Hor
váth Ernő, Borza Antal tiszteket, 
Landenberger Zoltánt, Kocsis Istvánt, 
Lengyel Lászlót, Jenik Prokopot; 
5 évi szolgálatért dr Azary Prihoda 
Lászlót, viléz Bodroghy Edét, Kró
kusz Pál Czil'i József, Tirpák Sán
dor, Tóth János, Roszoha Gyula, 
Rohály Ferenc, Mudray Gyula, Po- 
pelyák Gyula, Prokop József és Po- 
pelyák Mihály ö. !. tűzoltókat.

Közgyűlési meghivő.
A Tokajhegyaljai Bortermílűk Pinceszövetkezete állami ellenőrzés alatt

sátoraljaújhelyi bej. cég 1936- étfi IRÍjtlS ló  22-ÍB Éélílött 10 OTfikOf Sátoralja
újhelyben a Gazdasági Egyesület hivatalos helyiségében

évi rendes közgyűlést
tart, melyre a tagokat ezúttal is tisztelettel meghívjuk.

A  közgyűlés tárgysorozata :
1 Az igazgatóság és felügyelő bizottság jelentésének bemutatása éstárgyalása 
2. Az 1935. üzleti évről összeállított mérleg és eredményszámla bemuta- 

tatása, s azok elfogadása feletti határozathozatal.
3 Az igazgatóság és felügyelő bizottság részére a felmentvény megadása.
4. Hét igazgatósági tagsági hely betöltése.
5. Az értékelő bizottságba egy rendes és egy póttagnak az 1936. évre 

való megválasztása.
6. Az alapszabályok 20. §-ának i.) pontja alapján előterjeszthető esetle

ges indítványok.
Az évi mérleg a Szövetkezet sátoraljaújhelyi hivatalos helyiségében köz 

szemlére ki van téve.

Amennyiben a május hó 22-ére kitűzött közgyűlés a megjelent tagok 
számára való tekintettel határozatképes nem volna, az esetben az alapszabá yok 
19. § a érte méhen az újabb közgyűlés ugyanazon helyen és időben 1936. ÉTfl 
május 1)0 29-én lesz megtartva, amikor is a közgyűlés a napirendre kitűzött tár
gyak felett, — a megjelent tagok számára való tekintet nélkül — határozni fog.

Tisztelettel:
AZ IGAZG ATÓ SÁG .

Hozzászólás
egy a laptökeem elóshez

Néhány őszinte szó a Polgári Takarékpénztár 
zárszámadásáról

Nagy elvezettel olvastam a Felső
magyarországi Hirlap egyik legutóbbi 
számának azt a cikkét, amely a Pol
gári Takarékpénztár tervezeti tőkeeme
lésével foglalkozott.

Bizony, bizar volt kereskedőtől, 
iparostól alaptökeemeléshez tők t 
kérni. Tőkét azoktól, akik ha p nz- 
felesleggel rendelkeznének, száz mód
ját tudják a gazdaságosabb invesz
tá ln a k .

Most, hogy az intézet zárszáma
dása nyilvánosságra került, mód ada
tott az alaplökeemelésben való nem 
részvételt az intézet mérlegaditaiv I 
is alátámasztani.

Az 1934. üzlelévben 3.038 P. 10 
fillér nyereséget ért el a Polgári Ta
karékpénztár és azt áthozta az 1935.- 
ik évre. Az 1935. esztendő 564 P 
99 fillér nyereséget mutat ki az inté
zel; fehál egy fillért sem nyert, hanem 
ellenkezőleg elvesztett 2473 P. 11 fit- 
lér*. Olyan egyszerű és világos, mint 
a kétszer-ketlö.

A  Kazinczy u cai intézeti ház úgy 
az 1934, valim im az 1935. évi mér
legben egyaránt 48.000 pengővel sze

repel. Ebben a zűrzavaros világban, 
amikor nem esztendők alatt, de óráról- 
órára minden fluktuál, végre van egy 
érték álló, a Polgári Takarékpénztár in
tézeti háza. Pedig ha az objektumot 
a forgalmi értéknek megfelelően állí
tották volna be a mérlegbe, úgy a 
nyereség-veszteség oldal sokkal de 
sokkal nagyobb eltolódást mutatna 
az 1934 évhez arányosítva. Folytas
suk tovább az összehasonlítást.

A pénzintézeti betét állománya 
29.368 P 66 fillérrel visszament. 
Csökkent 51.579 P 77 fillérrel a táica 
standja As ez utóbbival ellentétben 
68 százalékról 72 százalékra emelke
dett a visszleszámitolása. De azért 
van ami emelkedési is mutat. A költ
ség számla, P 412.61 fillért.

Ebből a n'hány mérlegadatból te
hát, amely egy nyilvános számadásra 
köteleiéit vállalat jogos kritikája, az 
tűnik ki, hogy ezt a nagymultu ban
kot is elérte a vidéki középinlézetek 
sorsa, a gazdasági helyzetben gyöke* 
re.ő, önhibáján és akaratán kívüli, 
feltartaitóztathatlan visszafejlődés.

X. Y.

Nyomatott Vajda-könyvnyomdában Sátoraljaújhelyben.

— Megfelebbeztók az üzemi alkal 
mazottak remunerációjit. A megyei 
város képviselőtestületének azt a ha
tározatát, amely a Közmüvek alkal
mazottainak 32 igen szavazatta! 1 
nem ellenében remunerációt engedé
lyezett, a nem-mel szavazó dr Chu- 
dovszky Móric megfelebbezte.

Árverési hirdetmény.
Sátoraljaújhelyben Rákóczi- 

tér 18. sz. alatt 1936. évi má
jus hó 20 napjának d. e. 10 
órakor bútorokat fognak elár
verezni,

Csűdhirdetm ény.
Alulírott tömeggondnok 

közhírré teszem, hogy vb. Rólh 
Mór Ármin csődtömegéhez 
tartozó ingatlanok, ház, udvar, 
kert, szőllő, rét és pince 
1936. évi május hó 12. nap
ján d.e. 9 órakor birói árve
résen a saujhelyi kir. járás
bíróság épületében (Kazinczy 
u'ca 35 földszint 3.) el fog
nak adatni. Venni szándéko
zók az árverési feltételeket 
az árverés napjáig irodámban 
a hivatalos órák alatt meg
tekinthetik és ugyanott az in
gatlanokra vonatkozó egyéb 
feivilágositások is kaphatók.

Sátoraljaújhely, 1936. ápri
lis 26.

dr Burger Jakab ügyvéd, 
mint a vb. Rólh Mór Á r
min csődtömeggondnoka.

— Gyűlések a vármegyén. Zemp
lénvármegye közigazgatási bizott
sága május hó 11-én, hétfőn déle
lőtt 10 órakor, a törvényhatósági 
kisgyülés ugyanazon délelőtt 11 óra. 
kor rendes havi illést tart.

— Bajor Gizi emlékkönyve a Szín
házi Életben. Május hetedikén volt 
Bajor Gizinek, a Nemzeti Színház 
nagy művésznőjének nevenapja és 
ebből az alkalomból a Színházi Élei 
emlékkönyvbe íratott magyar írókkal, 
színészekkel, képzőművészekkel és a 
kedves Írásokat közli a Színházi 
Élet uj száma, melynek ára 60 fillér.

— Az Uj Kor május elsejei szá
ma vezető helyen közli Schűtz An
tal cikkéi „ A  korszakforduló" cím
mel és teljes egészében kö.li a Pro- 
hászka Munkaközösségek kátéját. A 
többi cikket ljjas Antal, Kiss István, 
Kokas Miklós, P. Plus, Ereky Béla, 
Tóth József és mások írták. Mutat
ványszámot szívesen küld a kiadó- 
hivatal : V ili. Szentkirályi-utca 28.

A kiedeiéit telelői: GYÖRGY LAJOS 

LaptuUjdonoa: L*ndeain*nn M. éa tára*
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