
XL. évfolyam, 2. szám. ÚJHELYI HÍRLAP Sátoraljaújhely, 1937. február 13.

POLITIKAI LAP

ELŐFIZETÉSI DÍJ i
Negyedévre 1 *20 P. — Félévre 2 40 P. 

Egyes szám ára 10 fillér.
Felelős szerkesztő: GYÖRGY LAJOS |

Megjelenik m 

Hirdetések mi

inden szombaton. 

Iliméter soronként.

Zemplénben ma szó sincs fűispánváltozásról.
Csak az uj belügyminiszter kinevezése hozhat esetleg változást.

A belügyminiszter lemondásával kapcsolatban 
egyik másik fővárosi lap főispán változásokról 
is megemlékezik és tudni véli, hogy dr. Fáy Ist
ván is elkerül vármegyénk éléről.

Budapesti  munkatársunk illetékes helyen é r
deklődött a főispáni kombinációkról és azt az

A Külkereskedelmi Hivatal kebelében működő 
M agyar— amerikai borkivileli egyesülés, amely 
kizárólag a tokaji bor amerikai exportjának elő
segítésére alakult, elnökségének két  tagját, dr. 
B ú z a ' Bélát k' Tökájhegyaljái Bortermelők Pince- 
szövetkezetének igazgatóját és dr. Flegmann Im
rét a budapesti  Uribor rt. vezérigazgatóját fon
tos tárgyalások és megállapodások céljából Am e
rikába küldi.

A kiküldetést részben az amerikai gazdasági

Megírtuk, hogy a helybeli törvényszék bün
tető tanácsa Ganz Mózes helybeli lakost egy 
rendbeli folytatólagosan elkövetelt közokirat ha
misítás bűntettében, mint felbujtót 1 évi és 6 
havi börtönre, mig dr. Schweiger László volt sá
rospataki főjegyzőt ugyanezzel az üggyel kap
csolatban mint te ttest 1 évi és 2 havi börtönre 
Ítélte, Grünfeld Saul és Friedmann Mendel sá
rospataki kereskedőket pedig felmentette.

Felebbezés folytán szerdán foglalkozott a deb 
receni királyi Tábla a nagy érdeklődéssel kisért

A mindenható ásványolaj kartell körülbelül 
három-négy hét előtt rajonirozta a vármegyéket.  
Ennek az egyéni üzleti aktusnak eredményeként 
a Bodrogköz teljes egészében Sárospatakhoz 
nyert beosztást,  mig a sorsüldözött csonka Sá
toraljaújhelyhez a Hegyközt osztotta be a kartell.

így leírva jelentéktelen mondat az egész, e red
ményében azonban, amint az események mutat
ták, végzetes a határvárosra.

Az történt  ugyanis, hogy több bodrogközi gaz
dálkodó lóheremag értékesítés céljából felkereste 
helybeli évt izedes összeköttetéseit . Az üzlet létre 
is jött, amelynek utána a gazdálkodók petróleum 
szükségletüket  akarták fedezni, a kartell meg 
hízottja azonban nem volt hajlandó őket kiszol
gálni, tekintve, hogy a rajonirozás szerint Sáros-

értesítést nyerte,  hogy a hivatkozott lapközle
ményeknek semmi alapjuk nincs.

Főispán változásokról csak akkor lehet ese t
leg szó, ha Darányi Kálmán miniszterelnök nem 
vállalná tovább a belügyi tárca ellátását és a 
belügyminiszter po/.iciója betöltésre kerül.

helyzet javul: sa tette aktuálissá, részben pedig 
annak a jelentős tömegű érdeklődésnek kielégí
tése, amely a legutóbbi hetekben a tokaji bor 
felé fordult.

Dr. Búza Béla és dr. Flegmann Imre február 
19-én indulnak a Norddeutscher Lloyd hajózási 
vállalat Európa nevű óceánjáróján. Utazásuk vég
célja New-York.

A jelekből Ítélve alapos a remény, hogy a két 
éve stagnáló borexport megindul.

bűnüggyel és a törvényszék Ítéletét megváltoz
tatta.

A Tábla dr. Schweiger jóhiszeműségét megál
lapítva őt felmentette, Ganz büntetését három 
hónapi fogházra szállította le, ellenben Grünfeld 
Sault 200 pengő pénzbírságra, mig Friedmann 
Mendelt egy havi fogházra ítélte.

A vádhatóság Schweiger felmentése és Ganz
nál a büntetés enyhítése miatt, dr. Dubay István 
védő Grünfeld és Friedmann elitélése miatt fe- 
lebbezést jelentettek be.

patakhoz taitoznak.
A furcsa válasz után a gazdák újra felkeres

ték a terménykereskedőt,  stornóba ment az üz
let, mert csak ott hajlandók terményeiket eladni, 
ahol szükségleteiket is beszerezhetik.

A terménykereskedő az eset  után azonnal je
lentette az egesz ügyet dr. Orbán Kálmán pol
gármesternek, aki mérlegelve azt a nagy vesz
teséget, amelyet a vidék távol maradása a ha 
tárváros iparának, kereskedelmének és üzleti 
életének jelent, a kartell oldaláról is tájékoztatta 
magát és a város érdekeit  sértő rajonirozás meg
változtatása iránt a szükséges lépéseket haladék
talanul megtette.

Kíváncsian várjuk, vájjon legyőzi-e egy halódó
város igaza a kartell üzleti önkéoyét?

H Í R E K
Közlem ények és előfizetési díjak „ F e l- 

sőm agyarországi H ír la p " postafiók 67. 
Sátoraljaújhely, illetve a Nem zeti Hitel- 
intézet fiókja 30-231 sz. postatakarék
pénztári számlája cím re küldendők.

— S z e m é ly i  hír .  Dr. Fáy István Zemplén- 
vármegye főispánja kedden Budapestre  utazik 
és csak a jövő hét első napjaiban tér haza.

— Szepesi B ódog  tanügy i  m egb íza tása .  
A helybeli kegyesrendi gimnázium közszeretet
ben álló kiváló tanárat  Szepesi Bódogot nagy 
jelentőségű tanügyi megbízatással tüntet ték  ki. 
A miskolci kerületben ugyanis a német nyelv- 
oktatás ellenőrzésével Szepesi Bódog kegyes
rendi tanár  lett megbízva.

— Halassy  Mariska jub ilá l .  A debreceni 
Csokonai színház országos hirü drámai színész
nője, a városunk közönsége által is ismert és 
nagyra értékelt Halassy Mariska, a jövő hónap
ban ünnepli színpadra lépésének harmincadik 
évfordulóját. A jubileumot Debrecen város kö
zönsége díszes és széies keretek között ünnepli 
meg.

— h iv a ta l  v izsgála t  a városi  a d ó ü g y o s z 
tá lyban .  Dr. Hodonszky Géza pénzügyi titkár 
a pénzügyminisztérium megbízásából több napon 
át vizsgálatot tartott a városi adóhivatalban.  A 
miniszteri kiküldött a házadó ügyeket, a házadó 
kivetést és kezelést vizsgálta felül.

— Bolti tűz.  Hétfőre virradó éjjel Weisz Her
mán Széchenyi-tér 1 szám alatti bőrüzletében 
tűz támadt. A tüzet a rendőr őrszem vette észre, 
idejében értesítette a tűzoltóságot és ezzel s ike
rült a vészt lokalizálni. A tüzvizsgálat megálla
pította, hogy a tulajdonost gondatlanság terheli, 
mert a kályhából kiszedett  hamut, amelyben még 
parázs is volt, egy faládába öntötte be.

—  Já rás i  lövészverseny .  A Vármegyei Lő- 
vészegyesület holnap járási lövészversenyt r e n 
dez Felsőregmecen.

— Ipartes tü le t i  közgyű lés .  A helybeli Ál
talános Ipartestület február 21-én délután 3 óra
kor tartja évi rendes közgyűlését székházénak 
nagytermében,

— M egje len t  a v á rm e g y e  évkö n y v e .  A
napokban hagyta el a sajtót Zemplénvármegye 
évkönyve cím alat t a Zemplén laptársunk h a 
gyományos naptára.  Az a hézagpótló könyv, 
amely ismertetője a vármegye és a város összes 
hivatalainak, szakbizottságainak és nélkülözhe
tetlen társa annak, aki gyorsan akar valamelyes 
adatot szerezni a vármegyét vagy annak egy 
részét illetőleg. A naptár  amely szerkesztőinek 
és összeállítóinak Pintér Zoltánnak és Polányi 
Lajosnak hozzáértését dicséri, a szöveg részben 
többek között a vármegye új al ispánjának élet
rajzát közli és részletesen ismerteti a Magyar 
Kálváriát és annak egyes állomásait.

Am erikába utazik dr. Búza Béla, a P inceszö
vetkezet igazgatója.

Jelentős borexportra van kilátás.

Felmentette a Tábla
d r .  S c h w e ig e r  vo lt fő je g y ző t a k ö z o k ira th a m is itá s  v á d ja  a ló l.

Orbán polgármester harca az ásványolaj kartellal.
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Két nagy bünügj
Az elmúlt esztendő bűnügyi krónikájából mesz- 

sze kimagaslott az a két bűneset , amelyek kö
zül az egyik Alsóreginec községben, a másik 
pedig a sárospataki Alsóhatár  úgynevezett  Dorkó 
tanyáján játszódott le-

Alsóregmecen Varga Mihályné az áldozat, a 
bűnügy terheltje Jurkó Pál 21 éves gazdalegény, 
akit az ügyészség szándékos emberölés bűnte t
tével vádol.

A Dorkó tanyán Varga Miklós gazdálkodót 
lőtte agyon álmában H. Szabó Sándor gazdái

f a b íróság előtt.
kodó, indoka mint a regmeci esetben, a bűnös 
szerelem.

Jurkó Pál ügyét kedden tárgyalta a törvény
szék Köröskényi büntető tanácsa és a tragédia 
körülményeinek tisztázása céljából ügyészi indít
ványra úgy határozott , hogy a tanuk kihallgatá
sát a helyszínen megismétli.

H. Szabó Sándor bűnügyéi a jövő héten  ked
den, szerdán, csütörtökön tárgyalja a tanács. A 
vád gyilkosság büntette.

Magyar és osztrák világsláge
A Közmüvek kezelésében álló városi moziban 

ma, holnap, holnapután és kedden a legszebb, 
leghatásosabb, legizgalmasabb magyar filmdráma 
„Évforduló" kerül bemutatásra.

A mindennapi élet problémáival foglalkozó film 
szövegkönyvét dr. Vitéz Miklós irta. Rendezte 
Gaal Béla. A kisérö zenét, mely Csajkovszky 
világhírű müveiből van összeállítva, a budapesti 
hangversenyzenekar interpretálja.

A film főszerepeit Gordon Zita, Komár Júlia, 
Szaplonczay Éva, Pager Antal, Rádav Imre, Raj- 
nay Gábor, Pethes Sándor, Peti Sándor, Toronyi 
Imre játszák.

Szerdán és csütörtökön egy német nyelvű vi-

rek a mozi jövőheti műsorán.
dám filmoperett „Csókvásár" kerül színre. Fő 
szereplők Liáné fiaid, Iván Petrovics, Hans Mo- 
ser, Theo Lingen. Az operett fülbemászó m u
zsikáját Róbert Stolz szerezte.

Február 20 és 21-én, az osztrák filmgyártás 
büszkesége, a magyartárgyú, németnyelvű film
dráma „Aratás" van műsoron. A filmet, amely
nek külső Kivételei Magyarországon készültek, 
Bolváry Géza rendezte, mig a főbb szerepeket 
Paula Wessely, Hörbiger Attila, Rajnay Gábor, 
Somlay Arthur, Gma Falkenberg játszák. Kisérő 
műsor Magyar világhiradó a legfrissebb és leg
aktuálisabb felvételekkel.

Gyűlések a megyo
Zemplénvármegve törvényhatósági bizottságá 

nak közigazgatasi bizottsága és kisgyülése hé t
főn délelőtt 10 illetve 11 órakor tar totta rendes 
havi ülését Fáy István főispán elnöklete alatt.

A közigazgatási bizottság ülésén az egyes 
szakelőadók terjesztették elő jelentésüket, am e
lyeket a bizottság hozzászólás nélkül vett tudo
másul, kivéve az állatorvos jelentését, ahol is 
Janka  Károly bizotisági tag elismerőleg emléke
zett  meg a védőoltások propagálásáról és java
solta azoknak statisztikai adatokkal alátámasz
tott további kirnélyitését.

A kisgyülés első tárgya volt br. Waldbott Fri- 
gyesné Mária Alice kir. hercegnő őfensége me 
leghangú köszönő irata édes atyjának, Frigyes 
kir. hercegnek elhunyta alkalmából kifejezett 
részvétért.  A tárgysorozat  többi pontját közsé
gek jóváhagyást igénylő határozatai adták.

én és a városnál.
Ugyancsak hétfőn ülésezett  a megyei város 

képvisélötestülete. A délután 4 órára rövid tárgy 
sorozattal összehívott közgyűlést mérsékelt é r 
deklődés kisérte.

A közgyűlésen tudomásul szolgált a város és 
az üzemek 1937. évi költségvetésének altspáni 
jóváhagyása, a 903. drb. hagyástölgyfának 15300 
pengő árban való ér tékesítése és az OTI szék 
ház céljaira felajánlott telekre vonatkozó aján
dékozási szerződés.

Dómján Zoltán gazdasági tanácsos, dr. Hódosi 
Kiss Ernő aljegyző, Küstel Ernő iktató és Hoch- 
mann Ármin végrehajtó szolgálati idejüknek meg
felelő, magasabb fizetési fokozatba léplek elő.

Nem járult hozzá a képviselőtestület  az a d ó 
pénzeknek postatakarékpénztár útián való befi
zetéséhez, mert ez. a mód kényelmetlen lenne 
és idővesztességet jelentene a polgárságnak.

Vasúti téli m enetrend.
Érényes 1936. október 4— 1937. május 21-ig.

Budapestre
T. sz. Sz. Sz. Sinauló V. Sz.*** Sz.

•***
Sátoraljaújhely ind. 14.15 20.23 5 30 6.25 7.38 11.42 16.56
Sárospatak érk. 14 36 20 40 5.43 6.36 7.51 11.56 17 08
Szerencs érk. 16.10 21.42 6.31 7.14 8.40 12 47 17 56„ „ ind. — 22 — 6 38 7.15 8.47 12 52 1802
Miskolc érk. — 22 59 7 32 7.54 9.40 13.47 18.52

„ „ ind. — 23.47 8.— 8.— — 14.15 1905
Budapest érk. — 5 30 11.11 11.11 — 18.14 22.23

Sátoraljaújhelyre Gy,t
Sz. Gy.

2
S.
3 Sinauló Sz. Sz.

Budapestről ind. 6.55 8.10 14.10 17.25 _ 0.10
Miskolc érk. 1006 12.44 17.25 21.13 __ 6.44 _

•i i« ind. 10.16 13 30 17.38 21.33 21 25 7.31 5.17
Szerencs érk. 11.06 14.19 18.28 22.23 22 04 8.22 6.12

ii ii ind. 11.11 14 27 18 34 22 27 22.05 8.28 6.24
Sárospatak érk. 1201 15 24 19.27 23.20 22.43 9.22 7.28
Sátoraljaújhely érk. 12.13 15 34 19.39 23.32 2253 9.32 7.40

* ** *** **** Miskolciól gyorsvonat. 1 s s Miskolciól személyvonat.
A sinauló sehcsvonat díjszabással közlekedik.

— A k o r m á n y z ó d é  in sé g a k c ió ja  v á r m e 
g y én k b en .  Zemplén vármegyében Fáy István 
dr. főispán irányiíja az inségakciót, az adomá

n y o k  gyűjtését és a segélyek szétosztását . A 
főméltóságú asszony inségakciójára vármegyénk
ben a mai napig kb. 5.000 pengő készpénz, elel 
miszer, ruhanemű, tüzelő stb. gyűlt össze, s már 
megkezdődött ezek kiosztása is. Eddig 1.800 
gyermek részesül naponta 2 dl. tejben, 185 gyér 
niek kapott cipőt, 220 leány ruhát , ugyanennyi 
fiú inget. A pénzsegélyek kiutalása Sátoraljaúj
helyben a polgármester , vidéken a főszolgabirák 
útján történik.

A  Takarékosság  
új cégei:

Dr. Berger Józsefné női divatszalon 
Sátoraljaújhely, •Sennyey-utca 1.

Szattler Sám uel Utóda cég
férfi és gye rm ek  ru h a  

Sátoraljaújhely, Horthy Miklós-tér 1.

— Ö ng y ilk o sság .  Vojtilla Márta 22 éves 
háztartásbeli  alkalmazott, munkaadójának Rá- 
kóczi-út 4. szám alatti házában csütörtökön dél
előtt öngyilkosságot követett  el. A körülbelül öt 
méter  magas padlásról fejest ugrott az udvar be
ton kövezetére.  A szerencsétlen leány koponya
alapi törést szenvedett  és halva m arad t  az u d 
var  kövezetén.

TŰZIFA ÉS SZÉN
szükségleteit legolcsóbban beszerezheti

LIPSITZ SIMON fakereskedőnél 
Meczner Gyula-utca. Telefon: 80.

27. szám. vh. 1937.

Árverési hirdetmény.
Balázs Zsuzsanna javára Sátoraljaújhelyben 

Molnár István*utca 2. szám alatt  1937, évi febr. 
hó 20 napjának délelőtt 10 órakor foglalás alatt 
levő férfi ruha szövetekeket árvereznek,  

Sátoraljaújhely, 1937. január  hó 30-án.
Gáli

P IN C ESZÖ VE TK E ZETI
BOROK

VILKOVSZKY KÁLMÁN
fűszer- és csemege üzletében.

— Kazinczy Kör k özgyű lése .  A Kazinczy 
Kör f. hó 14-én, vasárnap délelőtt fél 12 órakor 
a vármegyeháza alispáni kistermében rendl<i\üli 
közgyűlést tart, melyre a Kör tagjait ezúton is 
tisztelettel meghívja az  elnökség.

—  E rő s  csontozatu, nemes külemü, 
háromesztendős engedélyezett angolfélvér 
mén eladó. Ára ezerkettöszáz pengő. 
Simapusztai Gazdaság. Posta, telefon, 
Felsősimapuszta, Szabolcs vm.

A kiadásért felelős: QYÖROY LAJOS. 
Laptulajdonos: Landesmann M. és társa.

Nyomatott Pávay János könyvnyomdáiéban Sátoraljaújhely, Vörösmarty ucea 1, szám. (A főgimnázium épületében,) t% T
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