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P O L IT IK A I L A P
ELŐFIZETÉSI DÍJ:

negyedévre l -20 P; félévre 2 40 P. 
Egyes szám ára 10 fillér.

Felelős szerkesztő: GYÖRGY LAJOS
Megjelenik minden szombaton. 

Hirdetések milliméter soronként.

Monó Ferenc
a pénzügyigazgatóság uj vezetője

A kinevezést osztatlan rokonszenv kiséri

Örömmel jelentjük olvasóközön
ségünknek. hogy az elhelyezett 
Glosz Lajo* min. tanácsos pénzügy
igazgatói örökét, Monó Ferenc pénz
ügyi tanácsos, eddigi helyettessel 
töltötték be.

A  megbízatás a vármegye egész te
rületén őszinte megelégedést kellett.

Monó Ferenc ismerője az adó
zok bajainak ; száz százalékig köte
lességét Judo pontos tisztviselő, hü 
védelmezője az állam érdekeinek, 
de amellett nemesen érző ember, 
aki a törvény és rendeletek keretein 
belül is, segítségére tud és szokott 
lenni az adózóknak.

Leharapta
a te s tv é re  o r r á t

Véres családi tanácskozás egy cigánytelepen

Horváth József cigándi vályog- József nekiment öccsének és parázs 
vető összeszólalkozott testvérével verekedést rendezett, amelynek ered- 
Horválh Andrással. ményeként András a József orrát

Szóváltás közben, Horváth And leharapta, 
rás, egy vasvillával bátyját hátba- A  testvércsonkitó ellen az eljárás 
ütötte, mire a feldühödött Horváth megindult.

Ü s m é l  d i i f í ö n g

a z  e l ő v á s á r l á s

Miért nem szereznek érvényt a tiltó rendelkezéseknek?
A  piacokat járó háziasszonyok 

panaszolják, hogy ismét teljes ere
jével dühöng az elővásárlás.

Kofák, szatócsok lepik el a kora 
reggeli órákban a piacokat és sze
dik össze a háztartások elől, az eladásra 
hozott árukat, legkivált gyümölcsöt 
és szárnyast, hogy azután a maguk 
busás hasznával feldrágitva, hozzák

azokat forgalomba.
Tudomásunk szerint a nyári idő

szakban reggel 9 óráig tilos az 
elővásárlás.

M iért nem szereznek az arra 
illetékesek érvényt ennek a rende1- 
kezésnek és miért nem igyekeznek 
enyhíteni a megélhetés gondját, 
amikor az kötelességük?

K é t le g é n y
a T iszába fu lladt

Tragikus fürdőzés a karádi határban
ifj. Nagyházy Anta l 17 éves ti- 

•zakarádi legény vasárnap az estéli 
órákban a Tiszában fürdőit. Egyszerre 
c»>k a viz alá merült, majd nyom
talanul eltűnt a habokban.

Amikor hire ment a vizbefullás- 
n»k, kereséaére indultak, de nem 
tudták megtalálni. Holttestét más- 
n tP vetette ki a Tisza, Tiszaber- 
cél határában.

A  tragikus halált halt legényt 
alig hogy elföldelték, újabb szeren
csétlenség hire hozta izgalomba a 
községet.

Pesti Károly 20 éves tanyasi 
gazda'egény fulladt be a Iiszába. 
az úgynevezett erdőkerülő ház kö
zelében.

Holttestét megtaláltak és nagy rész- 
t vét mellett helyezték ötök pihenőre.

Fürdőzők rohama
a vasárnapi strand napon

Az eső elől menekülők könyörtelenül gázolták le a 
gyengébbeket

Az elmúlt vasárnap délutánján k i
sebb nyári vihar vonult el a város 
és határa felett. Zengett az ég, cik
káztak a villámok és dús cseppek- 
ben Ömlőit az enyhet adó eső.

A bodrogparli strandfürdő- zsúfo- 
tásig volt tele. Békés ftlrdőzők lep- 

i lék el a vizet és százak élvezték az 
J éltető napot.

Ahogy azonban az első viharfel
hő megjelent a Bodrog felett, a bé
kés fürdőzőket a menekülés romboló 
izgalma szállotta meg.

Nem kímélték a gyermekeket, a
gyengébbeket; igyekezett mindenki 
előbb fedél alá, majd az autóbuszra 
julni. Borzalmas látvány volt nézni 
a menekülőket és hallgatni a könyör
telen rohanásban legázollak és el
sodorlak jajgatásál. ilyen botrány
nak löbbet nem szabad előfordulni 
a slrandon. Több ellenőri, intenzi
vebb ellenőrzést éB nagyobb karha
laimat. Azok védelmére, akik egy 
nyári vihar idején sem felejtkeznek 
meg emberi mivollukról.

érdekes újítások
az Államvasutak vonalain

Az augusztus elsején életbe lépő újítások mindannyia 
az utazó közönség érdekeit szolgálja

A MÁV. vonalain augusztus 1 -ével 
a személydíjszabás uj kiadása lép 
érvénybe és az 1932. január I tői 
érvényes személydijszabás hatályát 
veszti. Az új díjszabással életbelépő 
változások között az érdekesebbek: 

A jegyek ezidőszerinti „kétnapos 
érvénytartama" a jövőben csak JOO 
kilométeiig bezáróan lesz két nap, 
az ennél nagyobb távolságokra há
rom nap. A mérsékelt áru menettér
ti jegyek utánfizetés mellett a inaga- 
sabbrangú vonatokon, illetve a fel
sőbb kocsiosztályokhan is érvénye
sek. A gócponti menettérti jegyek 
33 százalékos mérséklésű sebesvo
nali póldij megfizetése esetén a se- 
btsvonalokon is érvényesek.

A kétszemélyes bérletjegyek közé 
rendes árú éves csoportos és mérsé
keli áru éves csoportos típusokat vet
lek fel. A  két személyre szóló bérlet
jegy résztulajdonosai egyikének igény
joga egy új harmadik személyre át
írható. Ilyen átírásért a bérletjegy 
árából a hátralevő időre eső összeg 
25 százalékát kell ráfizetni.

A magyar tanuló ifjúság tanulmá
nyi kirándulásainak céljaira fennálló 
50 százalékos menetkedvezmény te
kintetében azt a könnyítési vezették 
be, hogy három 10 évesnél fiatalabb 
tanuló után egy egész menetjegy 
árát kell megfizetni. Ugyanez áll a 
cserkészek menetdij kedvezményére 
is.

Borban vagy pénzben?
Napirenden a szőlőkölcsönök visszafizetésének ügye
Zemplénvármegye törvényhatósági 

bizottsága közigazgatási bizottságá
nak hétfő délelőffi ülésén Szirmay 
Sándor szóvátette. hogy a rekon
strukciós szőlőkölcsönnel adósok a 
föídmivelésügyi minisztérium szám
vevőségétől részfizetési felszólítást 
kaplak.

Megemlékezett arról az előzetes 
akcióról, amely a borban való vissza
fizetés érdekében indult, de amely 
megmozdulásnak eddig semmi po- 
ziiiv eredménye nem lett.

Szirmay Sándor felszólalására az 
elnöklő Kozma főispán azonnal vá
laszolt, kilátásba helyezve teljes tá
mogatását.

A főispán, Ígéretéhez képest azon
nal el is járt Barcza Ernő államtit
kárnál és ennek nyomán továbbítot

ta a Hegyközségi Tanács előzetes 
kérvényét, amelyben azt kérte az 
érdekeltség, hogy mindaddig mig a 
kölcsönök borban való visszafizetése 
érdekében megindított tárgyalások 
be nem fejeződnek, a kölcsönök 
visszafizetésének kérdése függesztes- 
sék fel.

Az ügy jelen állásából ítélve min
den remény meg van arra, hogy a 
felfüggesztés iráni a miniszter ké
sedelem nélkül rendelkezni fog.

*

Hl említjük meg, hogy a nagyfon- 
losságu ügyben történt legújabb lé
pésekről a főispánt hivatal írásos át
iratban tájékoztatta szerkesztőségün
ket. Olyan szokatlan és meglepő ez 
a spontán nobilitás, hogy megemlí
tése a nyilvánosság elé kívánkozik.
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MIKIK
Kőslemények ét előfizetési di

jak .Feltöm tgyzrortzigi Hirlap" 
pottafiók 67. Sátoraljaújhely, il
latra a Nemzeti Hitelintézet fiókja 
30.231 tz- pottatakarékpénztári 
tzámlája címre küldendők.

— Andrássy Géza 80 éves. Or. 
Andrássy Géza nagybirtokos v.b.t.t. 
Zemplénvármegye törvényhatósági b i
zottságának örökös tagja julius 23-án 
tölti be 80. esztendejét. A kiváló köz
életi férfiút szerdán este ünnepük tisz
telői a budapesti Gellért szálló külön
termében.

— 6lósz Lajos búcsúja Zemplén- 
vármegyélől. A Budapestre álhelye
zett Qlósz Lajos min. tanácsos pénz- 
ügyigazgatö a közigazgatási bizott
ság hétfői ülésén búcsúzott Zemp- 
lénvármegyélöl. Emelt fővel jött a 
vármegyébe és öt és fél év alatt az 
állam érdekének képviselete mellett, 
az adózok érdekeit is szolgálva, ma 
emelt fővel távozik. Feladatát — és 
ezt mi is megállapítjuk — becsülete
sen közmegelégedésre látta el. A bú
csúszavakra Kozma György dr főis
pán reflektált, mondván, hogy „nem
csak elismeréssel, de tisztelettel is 
viseltetikOlósz Lajos hivatali munkás
sága iránt". A közigazgatási bizott
ság a távozó pénzügyigazgatót me
legen ünnepelte.

— Szélütés érte Ady Lajost. A  
debreceni tankerület volt főigazgató
ját Ady Lajost kisebb szélütés érte. 
Az 56 éves Ady Lajos baloldala meg
bénult. Az orvosok remélik, hogy szer
vezete megbirkózik a betegséggel.

— Kinevezés. A kormányzó Der- 
csényi László gazdasági felügyelőnek 
a VII. fiz osztály jellegét adományozta. 
Aföldmüvelésügyi miniszter Körössy 
Dániel ideiglenes minőségügazdasági 
gyakornokot a X. fiz. osztályba gaz
dasági segédfelUgyelőnek kinevezte.

— Tanügyi kinsvezések. A kor
mányzó a vallás- és közoktatásügyi 
miniszter előterjesztésére Gesztelyi 
János sárospataki állami tanítót a Vil. 
fizetési osztályba nevezte ki. A ,kul
tuszminiszter Málnás Mórné sáros
pataki tanítónőt a Xl.fizetési osztályba, 
Makrai Emma bodroghalomi, Nagy 
Gerzson páczini, Schultz Ferenc kar
osai, Lengyelné Kiss Klára és Örké- 
nyiné Tóth Erzsébet sárospataki he
lyettes tanítókat, illetve tanítónőket 
segédtanítókká nevezte ki.

— Halálozás. Őszinte részvéttel 
adjuk a hirt, hogy Bokor Antal hely
beli köztiszteletben álló üveg- és por
cellán kereskedő 46 éves korában 
hosszas szenvedés után elhunyt. A 
megboldogult régi sátoraljaújhelyi 
családból származott. Édesapja is igen 
derék polgára volt a városnak. Utolsó 
utján általános részvét kisérte.

A kfcdMtt felelői: Q YÖROY LAJOS 

LaptuUjdoooa: Landesmann M. éi látta

Az új búzaárak
Sátoraljaújhelyen 13 60 a minimális ár. Tavaly 1820 volt

Zemplénvármegye területén lévő 
nagyobb vasuli állomásokon az
1936— 1937. gazdasági évre ér
vényes búzaárak a köselkezök : 

Bodrogkereszlur 13*70, Bodrog- 
olaszi 13'65, Budahomok 13 40, 
Erdöbénye 1 3*70, Cigánd 13*40,

Hernádnémeti 13 75, Olasz'iszka 
Tolcsva 13 -65, Pusztakarád I 3 40. 
Ricse 13'40, Sárospatak 13ó0, 
Sátoraljaújhely 13 60, Szerencs 
|3 '7 0 , Tárcái 1 3 7 0 , Tiszalucz 
13 ’75, Zemplénagárd 13'40 pen
gő mázsánként,

H atárm enti
b irto ko so k  é r te k e z le te

Az érdekeltséget a cseh nemzetvédelmi törvény 
foglalkoztatta

A csonkaország területén általános 
megütközéssel fogadott csehszlovák 
államvédelmi törvényben érdekelt 
helybeli halármenti birtokosok teg
nap délben megbeszélésre jöttek össze 
a városháza tanácstermében.

A rendelet ismertetése után meg
állapítást nyeri, hogy a döntőbíró
ság által küldőit bejelentési nyom
tatványok hiányosak. Ezért a város 
olyan bejelentési nyomtatványokat 
készíttetett, amelyek a vonatkozó tör

vény összes előírásait felölelik.
Tekintettel a csehnyelvü nyomtat

ványok kiállítási nehézségeire min
den szerdán, csütörtökön és pénte
ken délután 3-6 óráig, a cseh nyel
vet szóban és Írásban biró egyén a 
városháza nagytermében a nyomtat
ványok pontos kiállítása céljából az 
érdekeltség rendelkezésére áll.

A nyomtatványok kiállítása díj
mentes, csupán a nyomtatványért 
fizetendő darabonként 3 fillér.

A  sátoraljaújhelyi kir. járásbíróság 
mint telekkönyvi hatóságtól

Tk. 3153/1036. szám.

Árverési hirdetmény-kivonat.
Dunyák Mihályné mikóházai lakós 

végrehajtatónak Zánka János (nős 
volt Rusznák Juliannával) végrehaj
tást szenvedő ellen indított végrehaj
tási ügyében a telekkönyvi hatóság 
elrendeli a végrehajtási árverést 240. 
U.S.A. dollár tőkekövetelés és járu
lékai behajtása véget!: 

a sátoraljaújhelyi kir. járásbíróság 
területén levő Mikóháza községben 
fekvő s a mikóházai 157. sz. tkvi. 
betétben A. I. 1-8.10. sorszám 826 1 
826/3. 827 2-a 829/1 830/1. 1024. 
1200. 1310. hrszám alatt felvett 3 
hold 207 négyszögöl területű szántó 
és rét a Répaföldek dűlőben, Kis 
Pólyán dűlőben és Alsóréten elneve
zésű ingatlanból és 60/9840-ed rész 
közös erdőből B. I. szerint Zánka 
János (nős volt Rusznák Juliannával) 
nevén álló 1/2-ed rész illetőségre 
922 P 50 f. kikiáltási árban.

az ugyanazon telekkönyvi beiéiben 
A. I. 9. sorszám alatt felvett 60/960U- 
ad közös legelőből B. I. szerint Zán
ka János (nős volt Rusznák Julian
nával) nevén álló l/2-ed rész illető
ségre 10 P kikiáltási árban.

— Kedden tárgyal a szüneti tanács. 
A kir. töivényszék szüneti tanácsa 
Kaltenbach Rezső tanácselnök elnök
lete alatt kedden délelőtt három bűn
ügyet tárgyal, közöttük Pachmann Ist
vánnak, a sárospataki postahivatal 
kézbesítőjének többrendbeli bűnügyét,

a mikóházai 158. sz. tkvi betétben 
A. I, 1-5. sorsz. 827/1 -a 828/1 
827/2-c. 827/1-b és 828/2. hisz. a. 
felvett 270. négyszögöl területű lak
ház 16 öisz. alatt a Répaföldek dü- 
löben gazdasági épület és udvar 
ugyanott elnevezésű ingatlanból B 
2. szerint Zánka János (nős) volt 
Rusznák Juliannával nevén álló 1/3 
rész illetőségre 259 P. kikiáltási ár
ban.

Az árverés a mikóházai 157. sz. 
(kv. beiéiben B. G. sorsz. alatt 
1321/1936. tk. sz. végzéssel a 2346/ 
1933. tk. sz. végzés rangsorában gr. 
Károlyi László javára feljegyzelt ki
sajátítási jogot nem érinti.

A telekkönyvi hatóság az árverés
nek Mikóháza község-házánál meg
tartására :

1936. évi augusztus hó 7. hét nap
jának d. u. 3. három óráját tűzi ki.

Az árverés alá eső ingatlanokat a 
kikiállási ár 2/3-ánál alacsonyabb 
áron eladni nem lehet (1908. XLI.
t. c. 25 §. Bánatpénz a kikiáltási ár 
10 százaléka, amelyet a magasabb 
ígéret ugyanannyi százalékára kell 
kiegészíteni.

Sátoraljaújhely, 1936. évi május 9.
Dr. Ilykovits s.k. kir. tvszéki bíró 

A kiadmány hiteléül: 
Hazay József telekkönyvezető.

— Felrepült a vereskakas Az el
múlt héten Vajdácskán három ház, 
Erdőhorvátiban pedig egy ház és 
melléképületei lettek a tűz martaléka 
Mindkét esetben vizsgálat indul meg 
annak megállapítása céljából nem-e 
terhel valakit felelősség a tüzekért.

Nyomatott Vajda-könyvnyomdában Sátoraljaújhelyben.

— Szoc. Misszió kerti ünnepélye, 
amint az előrelátható volt, fényes er- 
kölcsi és anyagi sikerrel zárult. Vá- 
rosunk szine-java töltölte meg a Ka
tolikus Kör feldíszített kerthelyiségét 
és szórakozott el igen kedélyesen vir
radatig. A szabadtéri színpadon sze
replő műkedvelők teljesítményét jól 
megérdemelt tüntető taps kísérte. Az 
eredményes rendezés érdeme Vámos 
Antal rk. hitoktató ügyszeretetéi dicséri

— Lanyha a borüzlet. A forgalom 
teljesen megakadt. Kínálat van, de 
vevő nincs, ami automatikusan nyomja 
az árakat. A borgazdaság türelmet
lenül várja a földművelésügyi minisz
ter ama kijelentésének teljesítését, hogy 
nem engedi letörni a borárakat. A 
szőlők legnagyobb része szép, de 
van sok helyen viritási kár. Ma még 
biztos prognózis a mennyiségre nem 
adható, jó  közepes termés, lesz.

— A városi mozi előreláthatólag 
augusztus elsején indul meg. Geiger 
igazgató-főmérnök tárgyalásokat foly
tat a néhány hét előtt bemutatott és 
az állandóan műsoron levő, óriási 
sikerű pesti burleszk „Forog az ide
gen" lekötése iránt is. Az első na
pok műsorán a Rose Marién kívül 
bemutatják a Roberta és a Sportsze
relem slágerfilmeket is.

tziplrádalml, t «- 
d o m t n f o t  
i i  izakkönyvak

a megjelenéskor azonnal eredeti bolti 
árban kaphatók és beszerezhetők

Vajdánál
Széeh«oyi-tcr 3.

— Gyümölcsfák nyári metszéséről,
a fák irtásáról, az Afus Ali szőlő
fajtáról stb. ír „A  Magyar Gyümölcs" 
legújabb száma, melyből lapunkra 
való hivatkozással ingyen mutatvány- 
számot küld a kiadóhivatal: Budapest, 
Gerlóczy utca 11. szám,

— Rosszabbodott a közegészségügy.
A vármegye területén a junius havi 
282-vel szemben, 471-re emelkedett 
a járványos megbetegedések száma. 
A  megbetegedések legnagyobb há
nyadát a kanyaró (264) és a sza
márhurut (144) adta. Mindkét meg
betegedés jó indulatu volt.

— Milyen eredményeket érnek el 
a magyar olimpikonok az ollmpiászon?
Erről a rendkívül érdekes kérdésről 
nyilatkozik Schermann Rafael, a világ
hírű pszichografolőgus a Színházi Élet 
e heti számában, amelyben többek 
között Karinthy Frigyes, Hatvány 
L ili, Egyed Zoltán, Ince Sándor, Má- 
rai Sándor írlak cikket.

— Hogyan termeszthetünk óriási 
gyümölcsöket? Erre a kérdésre ad 
feleletet a Növényvédelem és Kerté
szet legújabb száma, amely ezen kí
vül sok szakszerű cikket közöl. A két 
szaklapból a Növényvédelem kiadó- 
hivatala (Budapest, FöldmivelésUgyi 
Minisztérium e lapra való hivatkozás
sal díjtalanul küld mutatványszámot.
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