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P O L IT IK A I  L A P

ELŐFIZETÉSI DÍJ:
Negyedévre 1 '20 P. — Félévre 2 40 P. 

Egyes szám ára 10 fillér.

Megjelenik minden szombaton. 

Hirdetések milliméter soronként.

92000 penge költséggel épít az OTI.
A sok munkanéiküli az építkezés mielőbbi megindítását sürgeti.

Dr- Horváth István az O .T . I. vezérigazgatója 
nyilatkozott egy fővárosi lap munkatársa előtt 
és nyilatkozatában felsorolta azokat a városokat, 
ahol az 0 .  T.I.  új rendelőintézeteket épit.

A felsorolt városok között szerepel  Győr, Bé
késcsaba, Szekszárd, Salgótarján, Nagykanizsa, 
Eger és 92 ezer pengő költséggel Sátoraljaúj
hely is.

A vezérigazgatói nyilatkozat érthetően megör
vendeztet bennünket, mert abban ismételten ko
moly jelét látjuk az O. T, I. jószándékának.

Most már csak az volna a fontos, hogy az 
építkezés mennél hamarabb meginduljon. Sok-sok 
munkás kéz vár  arra a néhány pengőre, amely 
részükre a nélkülözött nagyobb darab kenyeret  
jelenti.

Bíróság előtt § sorozatos betörések egyik orgazdája.
Hat havi börtön az ítélet.

Je lente t tük  annak idején, hogy hosszú és fá
radságos nyomozás után végre megállapítást nyert, 
hogy a városunkban elkövetett titokzatos betö
rések tettese  egy elzüllött úri fiú, Tóth Tibor. 
Arról is beszámoltunk, hogy Tóth Tibort a cseh 
rendőrség elfogta és az ungvári ügyészség bör
tönében várja a kiadatás i eljárás befejezését. A 
kiadatási  eljárás mind a mai napig késik, mert 
amint utólag kiderült,  Tóth Tibor cseh megszál
lott területen  is több betörést  követett  el. Ezek

nek a bűncselekményeknek felderítése most van 
folyamatban és ha érettük T ó th  Tibort felelős
ségre vonják, adják csak át a mi hatóságainknak.

A sorozatos betörésekkel kapcsolatban egyéb 
ként szerdán Ítéletet hozott dr. Lakatos Dezső, 
a törvényszék büntető egyes bírája.

Tóth Tibor, György nevű testvére állott a bí
róság előtt a betörésekkel kapcsolatos orgazda 
sággal vádolva.

Hat havi börtönre  Ítélték. Az Ítélet nem jogerős.

H ozzászó lás az idegenforgalm i napokhoz.
Egyik helybeli lapban idegenforgalmi napokról 

olvastam, amelyek feltevésem szerint városunk 
ez évi idegenforgalmi programmját jelentik.

Anélkül, hogy az intéző körök igyekezetét  le- 
kicsinyleni akarnám, kénytelen vagyok leszögezni, 
hogy a fe lsorakoztatott  programm, a lakosság gaz
dagodását  tekintve, —  mert ma ezen keil lenni a 
hangsúlynak, — édes kevés.

Ezzel a tervezettel nem lehet olyan tömegeket 
megmozgatni, amelynek Ujhely lakossága hasz
nát lássa.

Mást, Uraim, mást, olyat amilyenért érdemes 
tiz órát vonaton tölteni. Olyat, amely megmoz
gatja a nem hátizsákból ebédelő közönséget is 
és hogy a régi dalt fújjam, egyszer már egy ke 
vés friss vért is hoz a határváros gazdasági vér
keringésébe.

Még van elég idő. Az új Kereskedelmi Társu
latnak is programmpontja az idegenforgalom. 
Bizonyára áldozatkészség is van bennük. Ülje
nek össze és a szürke hétköznapok helyett fun- 
dálják ki az ünnepek napjait. —xy—

Mérséklik a tartozások késedelmi kamatét.
A csökkentések az ezidőszerint fennálló hátrálékokra és kiterjednek.

Az adózó közönségnek állandóan visszatérő 
panasza és sérelme volt a köztartozások kése
delmes fizetése esetében felszámítható késedelmi 
kamat mérve.

Olyan magas volt ez a kamat, hogy a legjobb 
fizetési készségű adós nem, vagy alig bírt meg
szabadulni a kamatokkal  felduzzasztott ta r tozás
tól.

Ez az anomália most már megszűnik, mert a 
Budapesti Közlöny vasárnapi száma rendeletet 
közöl a köztartozások késedelmes fizetése ese
tében felszámítható késedelmi kamat és adópót

lék mérsékléséről.
A rendelet  szerint azokban az esetekben, 

amelyekben a hátralékos adók és illetékek után 
évi 9 °/o-os késedelmi kamat volt fizetendő, a ké
sedelmi kamat évi 6 °/o-ra csökken, azokban az 
esetekben pedig, amelyekben egyes adók kése
delmes fizetése esetén havi 1 °/o adópótlék volt 
fizetendő, az adópótlék havi fél százalékra mér
séklődik.

E csökkentések az ez idő szerint fennálló h á t 
rálékokra is kiterjednek.

H I R_E K
Közlem ények és előfizetési dijak „F e l

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

— H á z a s s á g .  Spitz Klára Krasznokvajda és 
dr. Schleier Lajos Sátoraljaújhely, f. hó 11-én 
tartják Miskolcon esküvőjüket. (Minden külön é r
tesítés helyett.)

— Dr. R elchard  S a lam o n  8 0  éves. Dr. Rei-
chard Salamon aranydiplomás ügy véd, a megyei 
város volt polgármestere e napokban ünnepelte 
nyolcvanadik születése napját. A jelenleg B uda
pesten tar tózkodó köztiszteletben álló íéríiüt a 
jubileum alkalmából igen sokan — magánosok 
és testületek — táviratilag üdvözölték.

_  H a lá lo z á s .  Az elmúlt héten városunk tá r 
sadalmának két kimagasló egyénisége költözött 
el az élők sorából. Dr. Haas Bertalan aranydip
lomás ügyvéd, a törvényhatóság és a városi kép
viselőtestület tagja és Héricz Sándor az ipar tes
tületnek hosszú időn át volt elnöke, az egykori 
függetlenségi párt egyik lelkes vezere. Mindket
tőjüket inpozáns részvét kisérte utolsó utján.

— E l h a l a s z t o t t  h a n g v e r s e n y .  A Zemplén- 
vármegyei Kazinczy Kör  hirdetett  Zathureczky 
hangversenye a művész közbejött  akadályozta
tása miatt előreláthatólag április 18 án lesz meg
tartva.

— Filléres v o n a t  D e b rec e n b e .  Holnap reg
gel 7 óra 16 perckor filléres vonat indul D ebre
cenibe. Vissza indul Debrecenből este 20 óra 
55 perckor. A menettérti  jegy ára  P. 3 30 és a 
Menetjegyirodaban váltható.

— G é p j á r m ű v i z s g á l a t .  A belügyminiszter 
általános gépjármüvizsgalatot rendelt  el. A ren 
delet értelmében mindenfajta gépjárművet legké
sőbb június 31-ig az illetékes gépjármükerületi  
rendőrhatóságnál be kell mutatni. Városunkat il
letőleg a bemutatás helye Miskolc.

— Ö k ö lv ív á s .  A sátoraljaújhelyi levente egye
sület holnap rendezi  meg bajnoki ökölvívó mér
kőzéseit a rom. kát. Olvasó Kör nagytermében. 
A mérkőzésen, amely d. u. 3 órakor kezdődik 
Sátoraljaúihely, Tokaj, Szerencs és Sárospatak 
legjobb boxolói vesznek részt.

—■ Iskolai ö sz tö n d í j  é s  segé lyezés .  A ke
rületi Kereskedelmi és Iparkamara Begala István 
városi felsőkereskedelmi iskola növendéknek 
50'— pengő ösztöndíjat  és Szaszák József nö
vendéknek 5 0 — pengő tanulmányi segélyt ado
mányozott.

— T ánctan itás .  Dr. Gavallér Lászlóné tánc
tanárnő (Molnár István-u. 7.) rövid időn belül 
megkezdi baba, deák és felnőtt tánctanfolyamát, 
A kiválóan ismert tánctanárod tanfolyama meg
nyitásának pontos idejére annak idején majd fel
hívjuk az olvasó figyelmét
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Tűzkő csem pészek m egkéselték a h atárőrt.
A bűnügyben kedden h irdet ítéletet a bíróság.

Még a múlt esztendő novemberében történt, 
hogy a határ  ellenőrzésével megbízott hatósági 
közeg cigaretta papír  és  tűzkő csempészeten 
ér te tetten Molnár Gyula és Lukács Zsigmond 
tiszalöki lakosokat.

Bekisérés közben Molnár Gyula megtámadta 
a hatósági közeget és mielőtt az még fegyverét

A mozi elkövetkező műsoráról szóló beszámo
lónkat azzal a megállapítással kell kezdenünk, 
hogy Sátoraljaújhely megyei város tiszteletre 
méltó közönsége nem ült fel az uszitóknak és 
rendbontóknak és a „Lovagias ügy" cimü bájos 
magyar  filmet olyan tömegesen nézte végig, ami
lyet ez az aranyos finom film megérdemel.

Ma és holnap ismét magyar filmet mutat  be 
a mozi. „Rád bízom a feleségem" című Vaszary 
vígjáték van műsoron. Erdélyi Mici, Vaszary Piri, 
Komár Júlia, Páger és más kiváló magyar  film-

Kardoss Géza színigazgató a közönség ünnep
lésétől kisérve április 2-án fejezte be a kecske
méti színi szezont.

Földes Imre „Tüzek az éjszakában" cimü szín
müvének előadásán,  amely Kardoss Géza búcsú
felléptét jelentette, a zsúfolt ház közönsége tün
tető tetszéssel kísérte a népszerű művészigazga
tó felléptét. Tizennyolcszor hívták a lámpák elé 
és elhalmozták szere te tük temérdek látható 
ajándék jelével.

H irde tés .  Kihirdetem, hogy a következő 2 
személy egymással házasságot szándékozik kötni. 
Vőlegény : Neve és esetleges közelebbi megje 
lölése : Eisenberger Benjámin. Családi állapota : 
nőtlen. Foglalkozása: fakereskedő. Vallása: izr. 
Életkora és születési helye : 30 éves, Füzesér. 
Lakóhelye : Sátoraljaújhely, Meczner Gyula-u. 3. 
Szüleinek vezeték és keresz tneve:  Sámuel-Ab- 
rahamovics Linka. M e nyasszony : Neve esetle
ges közelebbi megjelölése : Rosenberg Etel. Csa
ládi állapota: hajadon. Foglalkozása: háztar tás . 
Vallása : izr. Éle tkora és születési helye : 29 éves, 
Tereske.  Lakóhelye:  Trnovec nad Váhom. Szü
leinek vezeték és keresz tneve:  Ignác Pollák Ro
zália. Felszólítom mindazokat,  akiknek tudomá
suk van valamilyen törvényes akadályról,  vagy 
szabad akaratot kizáró körülményről, hogy ezt 
nálam vagy pedig azon község elöljáróságánál, 
ahol a kihirdetés ki van függesztve, jelentsék be. 
Ezen kihirdetés k ih irde tendő : trnovec nad Vá
hom községben és Budapesti  Közlöny. Trnovec 
nad Váhom. 1937. április 7. N. N. aláírás, anya
könyvvezető.  H. P.

Cislo : II. 3/1937. Ohlásky.  Oznamujem, ze nas- 
ledovné dve osoby hodlajú uzavret manzelstvo, 
a s i c e : Mladozenich: Menő a priezvisko, pri- 
padne blizsie oznacen ie : Benjámin Eisenberger. 
Rodinny s t a v : slobodny. Zamestuanie : obchod- 
nik s drevöm. Nábozenstvo : izr. Vek, rodisko: 
30 rocny Füzesér. Bydlisko:  Sátoraljaújhely, 
Meczner Gyula-u.  3. Menő a priezvisko rod icov : 
Sámuel Linka Abrahamovicsová. Mladucha : Me
nő a priezvisko, pripadne blizsie o znacen ie : 
Etela Rosenbergová. Rodinny s t a v : slobodná. 
Zamestnanie; doraéca* Nábozenstvo: izr. Vek,

használhat ta volna, arcát és mindkét lábszárát 
késsel súlyosan megsebesítette.

A garázda csempészeket, akik ittasságukkal 
védekeztek, kedden vonta felelősségre a tö r 
vényszék büntető tanácsa és a kihallgatott tanuk, 
valamint a vád és védelem meghallgatása után 
az ítélet hirdetést április 13-ára halasztotta.

művészekkel a főszerepekben. Dicséretesen jel
lemző a Közmüvek üzleti gesztiójára, hogy az 
általános igényt kielégítendő, szívesen áldoz, csak 
hogy mennél több magyar filmet hozhasson.

Kedden és szerdán „Mulat a császárváros" 
német nyelvű filmoperettet, csütörtökön „Pezsgő- 
keringő" cimü angol nyelvű filmoperettet perge
tik. Az elsőnek Magda Schneider, az utóbbinak 
Gladys Swarthout jatsza a főszerepét. Mindkét 
film heteken át  volt Budapesten műsoron.

A társulat  e lutazásakor a város a pályaudva" 
ron köszöntötte színészeit és felvirágozta azt a 
két kupét, amelyben a társulat Egerbe utazott . 
Az egri szezon április 3-án indult a „Marika 
hadnagya" operettel és mint az ottani lapok Ír
ják, igen nagy sikerrel.

Itt említjük meg, hogy a békéscsabai polgár- 
mester  már Egerben értesítette Kardoss Géza 
igazgatót, hogy pályázat mellőzésével neki ajánl
ják fel a városi színházat.

ro d isk o : 29 rocná Tereske. B ydl isko : Trnovec 
n/Váhom. Menő a priezvisko rodicov : Ignác-Ro- 
zalia Polláková. Vyzyvam vsetkych tych, ktori 
májú známost o nejakej zákonnej prekázke alebo 
o okolnosti vytvárajúcej slobodnú volu, aby to 
lebo bezprostredne u mna, alebo u obecného 
úradu (potazne matrikára), kde sú ohlásky vy- 
vesené. oznámili. Tieto ohlásky treba na nasle- 
dujúcich miestach vyvesit, a sice : Trnovec nad 
Váhom a uverejnit  v novinách : Budapesti  Köz
löny. V Trnovci n/Váhom, dna 7, aprila 1937. 
N. N. matrikár. M. R.

Meghívó.
A K e resk ed ő k ,  Ip a ro s o k  és G azd á k  Hitel- 
szö v e tk e ze te  bej. cég tagjait f. évi április hó 
18-án d. u. 13 órakor, határozatképtelenség e s e 
tén 1937. évi április hó 25 én d. u. 13 órakor 
a Sátoraljaújhelyhez tar tozó Köveshegyen (Ge 

csei-íéle lakás) tartandó

rendes közgyűlésre
egybehívja.

T á r g y s o r o z a t :
1. Az 1936. évi zárszámadások, igazgatósági 

és felügyelőbizottsági jelentés tárgyalása és 
ezzel kapcsolatban a felmentvény megadása tár
gyában is határozathozatal.

2. Igazgatósági tagok esetleges választása.
3. Felügyelőbizottsági tagok választása.
4. Esetleg alapszabályszerűen előterjesztet t in 

ditványok.
Sátoraljaújhely, 1937. március 15.

Az Igazga tóság .
A tagok jogai tekintetében az alapszabályok 

rendelkezései  az irányadók.

— L ab d a rú g ás .  A Sac labdarugó csapata 
holnap Gyöngyösön játszik bajnoki mérkőzést az 
ottani Gyak csapatával .

— G y ű lé sek  a  v á rm e g y én .  Zemplénvár- 
megye közigazgatási bizottsága április hó 12-én, 
hétfőn délelőtt 10 órakor,  a törvényhatósági kis- 
gyűlés pedig 11 órakor rendes  havi ülést tart.

— Kinevezések.  A földmivelésügyi miniszter 
az Országos Erdészeti  Egyesület kijelölése alap- 
ján báró Waldbott  Kelemen tolcsvai nagybirto
kos, felsőházi tagot és Onczay László vilypusz- 
tai íőerdőmérnököt,  az  Országos Erdőgazdasági 
Tanács rendes tagjaiul az 1939. év december 
31-ig terjedő hatállyal kinevezte.

Ném etre, angolra
megtanítok gyermeket,  felnőttet

félév alatt.
Cím a kiadóban.

Meghívó
a Központi T akarékpénztár  rt. ö. f. a. Sátoral
jaújhely, bej. cég 1937. április hó 20-án d. e. 
10 órakor Sátoraljaújhelyen, (a Magyar Általános 
Hitelbank fiókjának külön helyiségében) megtar

tandó évi rendes

közgyűlésére.
N a p i r e n d :

I. A felszámoló jelentése az 1936. üzletévről, az 
1936. évi számadások előterjesztése és megálla
pítása. 2. A felügyelőbizottság 1936. évi jelen
tése. 3. A felszámoló, valamint a felügyelőbizott
ság tagjai részére a felmentés megadása. 4. A 
felügyelőbizottság tagjainak megválasztása,  5.

Esetleges indítványok.

M eg jeg y zés :  Az alapszabályok 47. §-a ér
telmében „A közgyűlésen csak azon részvényes 
vehet részt, aki a közgyűlés megtartása előtt 
legalább 1 nappal részvényét le nem járt szel
vényeivel együtt a Részvénytársaságnál  vagy a 
közgyűlési hirdetményben megjelölt helyen lete
szi." Ezekszerint tehát a közgyűlésen résztvenni 
szándékozók tartoznak részvényeiket vagy a 
Pénzintézeti Központnál  mint felszámoló pénztá
ránál, vagy pedig a Magyar  Általános Hitelbank 
sátoraljaújhelyi fiókjánál legkésőbb 1937. április 
18-ig letétbe helyezni.

V ag y o n k im u ta tá s  1936. év  d e c e m b e r  hó 
31-én.

V A G Y O N : Értékpapírok 33592  P. Váltóadó
sok 11.987.07 P. Peresítet t váltóadósok 79.557'64 
P. Folyószámla-adósok 106.046 97 F. Ingatlanok 
7.803 71 P. Berendezés 1 P. Kezességi adósok
I I .  700'— P. Az igazgatósági tagok ellen eddig 
érvényesítet t szavatossági igény 100.000*— P. 
Vagyonhiány 35.129 64 P. Ö s s z e s e n : 352.561*95 P.

TEHER: Részvénytőke 73.530’— P. Takarék- 
betétek 83.078 79 P. Folyószámla-hitelezők 
80.353 16 P. Viszontleszámitolt váltók 6.200'— P. 
Kezességi hitelezők 11.700*—  P. PK. lebonyolí
tási számla 97.700*— P. Összesen : 352 561 95 P.

A fenti kimutatásban foglalt vagyon és teher*’ 
tételek az intézet könyveinek felelnek meg, azok 
a felszámolás menetéhez képest természetszerű
leg változást fognak szenvedni.  A végleges e red
ményt a zárókimutatás fogja mutatni.

Budapest,  1937. április hó 6.
A felszámoló: Pénz in téze t!  K ö z p o n t .  Megvizs
gálta é i  helyesnek találta: a Felügyelöbizottság.

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

Nyomatott Pávay Jánoe könyvnyomdájában Sátoraljaújhely, Vőröamarty ucca 1. azám. (A főgimnázium épületében.) 1961

Rosszul já rt, m ert m ásra  bizta a feleségét.

Kardoss Géza színtársulatának útját a közönség tüntető
ünneplése kíséri.
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