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Tavaszi közgyűlésén választ főjegyzőt Zemplénvármegye,
Dr. Misák József  nvugdija/ása folytán meg

üresedett  vármegyei főjegyzői állasra Borne
misza alispán meghirdette a pályázatot.

A pályázati  kérvények beadási  határideje már
cius 22. A választás a tavaszi közgyűlésen — 
előreláthatólag március 31 én — fog végbe
menni.

A főjegyzői állásnak ezidőszerint egyedüli je

löltje Mattyasovszky Kálmán másodfőjegyző, tb. 
főjegyző. Megválasztása teljes bizonyosra vehető, 
inért Mattyasovszky Kálmán úgy a hivatali fe
letteseinek, valamint a vármegye közönségének 
osztatlan bizalmát bírja.

Mattyasovszky Kálmán utódaként a másodfő
jegyzői székben dr. Pauliczky István tb. főszol
gabírót emlegetik.

lár-e kövezetvám a gróf Károlyi uradalomtól ?
Sátoraljaújhely megyei város képviselőtestülete 

egyik múlt évi ülésében elhatározta, hogy a gr. 
Károlyi László erdőgazdasága által fenntartott  
helybeli fatelepnek, kövezetvám mentességet  nem 
engedélyez.

A határozat tal  kapcsolatban széleskörű jogi 
viták indultak meg, azt eldöntendő, vájjon az 
1925-ben kötött  területhasználati szerződésben 
az erdőgazdaság részére  biztosított kövezetvám

mentesség a tengelyen szállított fára is vonatko 
zik-e avagy csak a vasúton szállított mennyisé
gekre.

Zemplénvármegye törvényhatósági bizottságá
nak kisgyűlése hétfő délelőtti ülésében foglalko
zik a város határozatával,  amelynek utána má
sodfokú feleletet kapunk a várost  anyagilag je
lentősen érdeklő kérdésre : jár-e kövezetvám a 
Károlyi uradalomtól ?

Az egész magyar szőlőgazdaság kívánsága:
a borfogyasztási adó eltörlése.

Uj harcok előtt áll a magyar szőlőgazdaság. 
A trianoni békeszerződés befalazta a ' magyar 
borok előtt a régi, évszázados kapukat, a bor 
fogyasztási adó és a borforgalom kötöttsége p e 
dig elsorvasztotta.

Éhez járult a belső fogyasztás csökkenése, ami 
egyenes következménye annak, hogy az a tá r
sadalom amely a bort nálunk nagymértékben 
fogyasztotta, kereseti lehetőségének állandó csök
kenése következtében nem tudta a jövedelmei
hez képest  drága bort vásárolni. Annak a „drága" 
bornak, amelynek magas árából a termelő alig 
kapott valamit, a befolyó jövedelmei még a ter
melési költséget sem tudták fedezni és a szőlő- 
gazda már már ott áll, hogy képtelen a terme
lést folytatni, képtelen védekezni, képtelen meg
adni a szőlőnek ami a szőlőé, a földnek ami a 
földé.

Ennek a helyzetnek kerékkötője nagyrészben az 
az adónem, amely kifejezetten antiszociális: a 
leggazdagabb borfogyasztó ugyanannyi adót f i 
zet mint a legszegényebb.

Természetesen hozzájárúl még a magyar sző
lőgazdaság válságos helyzetéhez a tuladozottság, 
a korszerűtlen italmérési rendszer, amely elavult 
szabályaival csak a fogyasztás csökkenését szol 
gálja. És hozzájárúl ehez az úgynevezett »szesz- 
kérdés« rendezettlensége,  a szesznek a borter
melés szempontjaiból évek óta eredménytelenül 
kifogásolt előállítása.

A magyar szőlőgazdaság most szervezetten és 
rendezetten harcot indít a borfogyasztási adó tel
jes eltörlése érdekében, kiindulva abból, hogy az 
évek előtti részleges adóleszallitás is már é rez 
tette hatását a borpiacokon, emelte a fogyasz

tást és megdöntötte azt a hivatalos helyekről oly 
gyakran hangoztatott  érvet, hogy az adó|övede- 
lem kiesése megzavarja az ál lamháztartás egyen
súlyát. Amint a borfogyasztási adót felére szál
lították, a forgalom aránytalanul nagy mértékben 
növekedett .

A Magyar Szőlősgazdák Országos Egyesülete 
a mindinkább fokozódo, súlyos borértekesitesi 
helyzet következtében most már múlhatatlanul 
szükségesnek latja, hogy a bortermelés érdekelt
jei a legnagyobb összetartással  és szervezettség
gel lepjenek fel a

borfogyasztási adó ellen.
Ebből a célból az ország összes szőlősgazdáit 
demonstratív nagygyűlésre hívta össze 
amelyet március hó  2 /  én délelőtt fog  
nak megtartani a Corv in  M ozgófény kép- 
szinházban (Budapest, V ili., Ü llő i út 42)

A nagygyűlésén az ország összes borvidékei
nek kiküldöttjei, a borvideki országgyűlési kép
viselők, felsőházi tagok, az érdekkepviseletek es 
hatóságok kiküldöttjei jelenlétében fogják köve
telni a kormánytól ennek 
az indokolatlan és antiszociális adónem

nek teljes eltörlését.
Ugyanebben az ügyben interpellációt jegyzett 

be a pénzügyi kormányhoz dr. Petró Kálmán 
Eger város országgyűlési képviselője is és nyo 
inatékosan fogja kérni ebben a kormányt, hogy 
a borfogyasztási adót haladéktalanul törölje el 
és ezzel az intézkedéssel is járuljon ahhoz, hogy 
a magyar mezőgazdasági termelés legfontosabb 
termelési ága, a szőlőtermelés is talpraalljon.

dr. Lázár Andor

Megjelenik minden szombaton.

Hirdetések milliméter soronként. 
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H Í R E K
Közlem ények és előfizetési díjak „ Fe l- 

söm agyarországi H ir!apu postafiók 67. 
Sátoraljaújhely, illetve  a  Nem zeti H ite l
intézet fiókja 30231 sz. postatakarék
pénztári számlája cím re küldendők.

— Szepes iek  s z a b a d s á g  ü n n e p e .  A Sze
pesi Szövetség helybeli osztálya holnap délután 
5 órakor ünnepli meg Március idusát a gimná
zium tornatermében. Az ünnepi beszédet Schus- 
ter János budapesti  postaigazgató, a piaristák 
helybeli intézetének egvkori növendéke mondja. 
A széles műsort  ének es zeneszámok, szavala
tok tarkítják.

— Jubilá l  a K ereskede lm i  Társu la t .  A
helybeli Kereskedelmi Társulat  ebben az évben 
jut el fennállásának ötvenedik évfordulójához. A 
jubileumot nagyszabású ünnepséggel teszik em
lékezetessé.

— G yűlések  a  v á rm e g y én .  Zemplénvár
megye törvényhatósági bizottságának kisgyűlése 
hétfőn délelőtt 11 órakor tartja rendes havi ülé
sét. Ezt megelőzően 10 órai kezdettel a köz- 
igazgatási bizottság ülésezik.

— A tö rv é n y h a tó s á g i  b izo t t sá g  új tagja .  
Katona Géza sárospataki járásbirósági elnök el
halálozásával megüresedett  törvényhatósági bi- 
bizottsági tagsági helyre, dr. Reichard Ervin 
helybeli fogorvos nyert behívást.

— M űkedvelői  sz in le lő ad ás .  A város leg
jobb műkedvelőiből sorozott tá rsaság március 
19-én este 8 órai kezdettel a városi színház szín
padán előadja Zilahy Lajos „Süt a nap" cimü 
nagysikerű vigjátékát. Az előadás jövedelme a 
Sac sportcéljait szolgálja.

— Jó té k o n y cé lu  tead é lu tán .  A Szoc. Misz- 
szió helybeli szervezetének propaganda b izott
sága, a szegénysorsú iparos tanoncok felsegélye
zése javára, holnap délután 5 órai kezdettel mű
soros teadélutánt rendez a Katolikus Közben.

— L eü tö t te  a b a rá t já t .  Lonscsák Miklós és 
Tvisgyák János jó vásárt csinálhattak városunk
ban, mert Pálházára hazamenet alaposan a po 
hár fenekére néztek. Úgy látszik azonban az 
elfogyasztott italokat kevésnek találták, mert 
Mikóházán is betérlek a korcsmába. Itt azután 
összevesztek sőt Tvisgyák arcul is ütötte Lons- 
csákot. Az italozás után, amint teljesen lerésze- 
gedve az országúira kimentek, Lonscsák elővette 
a lőcsöt, fejbeverte barátját,  felült a szekerére 
és hazahajtott. Tvisgyák lova is megindult vitte 
szekerében halott  gazdáját Lonscsák Miklóst 
őrizetbe vették, de kihallgatása után szabadlábra 
került.

— Palo ta i  Károly a b í ró sá g  előtt .  A tör
vényszék Köröskényi tanácsa pénteken tárgyalta 
a többrendbeli hivatali sikkasztással és egyrend- 
beli közokirathamisitással vádolt Palotai Károly 
bűnügyét. A bíróság a vádlottat felmentette.
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Május 15-án inául a sziniszezon.
A bemutató előadás Heltai Jenő óriási sikerű verses szinjátéka a Néma levente.

A megyei város képviselőtestületének szinügyi 
bizottsága a közelmúlt napokban ülésezett és 
úgy határozott,  hogy Kardoss Gézának a s/.ini 
évad megkezdésére május 15-re ad engedélyt.

Kardoss Géza nagyszerű társulattal érkezik.

„ ........Élénk bosszúságára azoknak, akiket v a 
gyoni helyzetük és lakásviszonyuk, tisztálkodni 
közfürdőbe kényszerit,  a város által fenntartott 
és a 18.000 lélekszámú város egyetlen nyilvános 
fürdője több mint három hete zárva.

Kéményjavitás tette szükségessé az üzemszii

A Zemplén című lap újesztendei számában dr. 
Orbán Kálmán polgármester úrral lefolytatott be
szélgetést olvastam.

A polgármester úr, az új esztendőben effektu- 
álni szándékolt terveiről nyilatkozott. Érintette 
az építkezéseket,  a városrendezést , idegenfor
galmat, a légoltalmat és az inségügyet. Mind- 
annyiát azoknak a terveknek, amelyek a város 
fejlődését szolgálják.

A vadászok igaz örömére húznak a szalon 
kák. A cinke is hirdeti már a tavasz jöttét, de

Megírtuk annak idején, hogy a Városok Szö
vetsége azzal a kérelemmel fordult a kormány
zathoz, szállítsa le az államrendörségi hozzájá
rulás összegét és emelje fel a régi nívóra a vá
rosok forgalmiadó részesedését.

A pótadó alakulását  jélentősen befolyásoló kér
désben általános érvényű döntés nem történt 
Bennünket  érdeklőén azonban van egy érdekes 
intézkedés.

Kiutalták ugv mis az engedélyezett  14 000 
pengő forgalmiadó részesedést (9000 pengővel

A Közmüvek kezelésében levő mozi műsorán 
március hónapban három magyar film szerepel. 
Egy repriz, két bemutató. Mind a magyar  film
termelés java. A helyes üzletvitel jellemzésére 
ennyi elég. A műsor többi részét,  amint alább 
szintén kitetszik, közismert világslágerek ad|ák.

Ma, holnap és hétfőn az egykori nngv ope- 
rettbonviván Ráthonyi Ákos hasonnevű fia áltál 
rendezett  aranyos humorú, pazar  felvételekben 
gazdag, többek között Vízvári Mariska, Tolnay 
Klári, Rózsahegyi Kálmán, Ratkay Márton, R á 
day Imre által játszott  filmvígjáték „Tisztelet a 
kivételnek" kerül bemutatásra.

Kedden és szerdán Eggerth Mártával a ve
zetőszerepben németnyelvű filnooperettet mutat 
be a mozi. A címe „Felejtsük el a múltat", Bol- 
váry Géza rendezte és 1918-ban egy flandriai

Műsorán szerepelnek a fővárosi sz ínhazak leg
vonzóbb müsordarabjai  és igy remélhető, hogy 
telt házas s.ezoban  lesz részünk.

A bemutató előadás, Heltai Jenő óiiási sikeiü 
verses szinjátéka a „Néma levente."

n-tét . Egy olyan reparatura, amely jó néhány 
s /o r  e! lett volna végezhető a strandidény alatti, 
egyébként teljesen indokolatlan és érthetet len 
nagy nyári szünet alatt.

De hát hiaba. A Diana fürdő a város mosto
hagyermeke."

az építkezések eljövetelét  hirdető momentumokat 
nem látom.

Távol á'l tőlem kétségbevonni a polgármes
ter úr igyekezetét és jószándékát, de a jelek
ből ítélve úgy látom, hogy a polgári fiúiskola és 
a vágóhíd a tolcsvai távvezeték sorsára  jut. Nem 
ép'ljük ebben az esztendőben.

Ha pesszimista megállapításomnak ellenkezője 
bizonyulna, mi sem természetesebb, hogy mint 
közvetlenül is érdekelt, én lennék a legboldogabb.

kevesebbet mint előzőén) illetve ezt az össze
get a rendőrségi hozzájárulás törlesztésére for
dítottak. (Még mindig marad 120.0DÜ pengő ta r
tozás.)

A város 1937. évi költségelőirányzata a mi
nisztériumban van elbírálás alatt és amint hall
juk nemsokára le is érkezik.

Vájjon eszébe jutott e valakinek megmozdulni 
abban az irányban, hogy az el viselheteilenül 
megnövekedett 93°/o pótadó megfelelő államse
géllyel leszotilassék ?

kastélyban játszik.
Csütörtökön filléres helyárakkal kalandordráma 

van műsoron. „Fekete légió"* Főszereplők Fred 
Mac Murray, Jack  Oakie, Jean  Parker.

A jövő héten, szombaton, vasárnap Willy Forst 
egészen újszeiű filmje „Allotria" pereg le előttünk.

Allotria magyarra nehezen fordítható szó, ná 
lunk teljesen ismeretlen. Németországban a fe- 
jetetejére áliitott zűrzavaros bolondságot, a jó
kedv zabolátlan csapongását jelenti. Willy Fors- 
tón kívül a film többi vezető szerepe Adolf 
Wohlbrück, Heinz Rühmann, Jenny Hugó, Re- 
nate Mulier, Iii.de Hildtbrand kezeben vannak. 
Ezzel mindent elmondottunk.

Március 16— 17-én a „Golgota", március 20., 
21., 22 en a „Poganyok". De ezekről majd leg
közelebb.

Állami ellenőrzés alat t álló telepünkről

SZŐLŐOLTVÁNYOK
Ripária Portális alauvon hazai sima és gyökeres 

vesszők mindenfajta ös/ibafackfák, rendkívül 
leszállított á 'b m  kaphatók.

Ernödi szöiőtelepítő R. T.
Budapest, Gróf Tisza István utca 8 —10. IV. emelet. 

Telelőn : 1- 83Ő-43.

— Az „Uj K o r"  l e g ú j a b b  s z á m a  többek 
között közli Giovanni Papini megjegyzéseit a 
fajelméletről, Boldizsár Iván leveleit a bányász- 
sztrájkról és egy 8 éves kisfiúnak Pipe Gilnek 
nyilatkozatát a spanyol háborúról. A'' Aradi Zsolt, 
Béry László és gr. Battyányi József  által szer
kesztett hetilap mindenüt kapható.

H ird e té s
a  le g jo b b  e lad ó !

719. szám. vh. 1934.

árverési hirdetmény.
Magyar—Olasz Bank javára Sátoraljaújhelyben 
Hunyadi-utca 14. sz. alat t 1937. évi március hó 
24. napjának d. e. 10 órakor foglalás alatt  levő 
bútorokat árvereznek.

Sátoraljaújhely, 1937. febr. 19.
Gáli

Béléses névjegyeket készít 
Pá w & y  J á n o s  k ö n y v n y o m d á ja .

(A fő g im n á z iu m  é p ü le t é b e n .)

Árverési h i r d e t m é n y ,

Késedelmes adósok terhére, kárára és veszé
lyére a keresk. törvény 306. §-a alapján az 
alulírott hitelező pénzintézetnek kézi zálogba 
adott és Olaszliszkán az özv. Klein Mártonné 
és társai tulajdonát képező háznál levő pincé
ben taroló, 62 hordóban levő circa 12.537 liter 
1932. évi termésű olaszliszkai bor, hordóval 
együtt, a z  1937. é v i  m á r c i u s  h ő  l l - é n  
d é l u t á n  3  ó r a k o r  G i a s z l i s z k á r i  a  
fiié iy S z ín é re  hiteles szentély közbenjöttevel 
megtartandó nyilvános árverésen alulírott hite
lező intézet 900 P. töke s jár. erejéig fennálló 
követelésének kielégítése végett a legtöbbet Ígé
rőnek készpénz fizetés mellett el fog adatni.

Kikiáltási ar  litei énként 27 fillér, melynek 2/s 
részét el nem érő ajánlatok nem vehetők figye
lembe.

Arverelni szándékozók az árverés megkezdése 
előtt bánatpénz fejeben 750 P. készpénzt letenni 
tartoznak s vevő köíeles a vételárat leütés után 
azonnal kifizetni, Átver eltelő pénzintézet azon
ban bánatpénz letétele nélkül árverelhet s kö
vetelését és járulekait a veteláiba beszámíthatja.

Az elárverelt bor az árverés után azonnal á t 
veendő és 3 napon belül elszállítandó.

Ha vevő a vételárat azonnal ki nem fizetné, 
bánatpénze az árverel tető javára elvész és az 
altala megvett borok a vevő költségére, kárára 
és veszélyére egy nyomban megtartandó folyta
tólagos árverésen újból el fognak árvereltetni.

Az árveréssel kapcsolatos illeték a vevő által 
viselendő és a vételárral együtt lefizetendő.

Arverelni szándékozók az árverés alá bocsáj- 
tandó borokat alulírott hitelező intézet zálogtar- 
toja . Dómján Ferenc olaszliszkai lakos közben- 
jöttével az árverés megkezdéséig megtekinthetik, 
miért is árvereltető a borokért  sem minőség, 
sem mennyiség tekintetében nem szavatol.

Tokajban, 1937. évi március hó 1. napján.

Tokajvidéki Hitelbank Rt.

A kiadásért felelős; QYÖRÜY LAJOS.
Laptulajdonos: Landesmann M. és társa.

Az olvasó irja :
„a Diana fürdő a v á rcs  m ostohagyerm eke”

8V§i lesz a tervezett é p í t k e z é s e k k e l  1
Úgy látszik ebben az évben sem építünk.

Egy  iparos .

Jelentős á l la m s e g é ly  nélkül 
elviselhetetlen lesz a váres-i pétidé .

Három magyar film a mozi márciusi műsorán.
A miisor többi részét külföldi vilagfilmek adják.

Nyomatott Pávay János könyvnyomdájában Sátoraijauibery, Vörösmartyucca 1. szám, (A főgimnázium épületében.) 1935,
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