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ELŐFIZETÉSI D:J :
Filelős szerkesztő:  GYÖRGY LAJOS

Megjelenik minden szombaton.
Negyedévre 1 '20 P. — Félévre 2 40 P.

Egyes szám ára 10 fillér. Hirdetések milliméter soronként.

Kedvező m egoldás é lő it a b o rértékesítés
kérdése.

H Í R E K
Beszámoltunk arról annak idején, hogy 

a földmivelésügyi minisztérium a borérté 
kesités átalakításának tervével foglalkozik 
és úgy a külföldi, mint a belföldi boreladás 
körül fontos változtatásokat óhajt életbe
léptetni.

Azóta az  errevonatkozó rendelkezések 
nagy része már nyilvánosságra került. Töb
bek között a borközraktá rak, a menühöz 
való kötelező borfogyasztás és még szám 
talan egyébb elgondolás foglalkoztatja a 
földmivelésügyi minisztérium illetékes ténye
zőit.

A borértékesitési reformok körül azon
ban váratlan bonyodalmak támadtak . Nem-

Az elmúlt vasárnap a helybeli fronthar
cosok ünnepe volt. E napon avatta fel ugya
nis az Országos Frontharcos Szövetség Sá
toraljaújhelyi Főcsoportja a pompás hímzésű 
selyem zászlóját.

A gyönyörűen megrendezett  ünnepség 
már a kora reggeli órában kezdetét  vette, 
amikor is az összes vallásfelekezetek tem p
lomaiban megáldották a zászlót. A zászló
avatási ünnepség a dohánygyár mögötti 
sporttelepen délben közel öt-hatezer  főnyi 
embersereg előtt folyt le.

vitéz Zombory A. József  elnöki megnyi
tójában üdvözölte a megjelenteket, majd a 
frontharcos eszme jegyében megnyitotta az 
ünnepséget es felkérte dr. Vojtek Ottó köz-

M it  t á r g y a i t  a
Zemplénvármegye törvényhatósági bizott

sága dr. Fáy István főispán elnöklete alatt 
a bizottsági tagok mérsékelt  érdeklődése 
mellett szerdán délelőtt 11 órai kezdettel 
rendes közgyűlést tartott.

Kegyeletes szavakkal emlékezet t  a kö z 
gyűlés a közelmúltban elhalálozott id. Mecz- 
ner Béla felsőházi tag, dr. Haas Bertalan 
ügyvéd-bankigazgató és Darvas László ny. 
főjegyző bizottsági tagokról. A törvényha
tóság az elhunytak emlékét jegyzőkönyv
ben örökíti meg és a gyászoló családokhoz 
fészvétiratot intéz.

Ifj. gróf Mailáth József  bizottsági tag in
dítványára a  törvényhatóság Széli József 
belügyminisztert belügyminiszterré történt 
kinevezése alkalmából üdvözli és kéri, hogy 
e szerencsétlen sorsú megyétől támogatá
sát a jövőben se vonja meg.

Az évnegyede® alispáni jelentéshez vitéz

csak a szakma, a termelők, kereskedők, de 
az illetékes hivatalos tényezők egy része 
is úgy találta, hogy az értékesítés i rende 
letek egy részét meg kell változtatni,  vagy 
pedig ki kell egészíteni.

A földmivelésügyi minisztériumban már 
megindultak az előkészítő munkálatok a 
borértékesitési rendelkezések egyes részle
teinek átalakítása végett. Egyelőre még nem 
szivárogtak ki hirek a minisztérium illeté
kes osztályának előkészítő munkálatairól. 
Értesülésünk szerint azonban most már 
olyan megoldásról van szó, amely a bor
szakma minden érdekeltségét ki fogja elé
gíteni.

ponti kiküldöttet  a zászlóavató beszéd el
mondására.

— Nem azért  hulott a vérük és életük, 
—  mondotta beszédében — hogy mi ma 
egy csonka ország határain belül éljünk. 
Ennek a zászlónak is hasonlítania kell a 
régi golyótépett  zászlóhoz, mert ez a zászló 
is golyótépett  lesz, mert csak akkor lesz 
integer a magyar  haza, ha ezek a zászlók 
is átmennek a tűzkeresztségen.

Ezután került sor a szallagok elhelyezé
sére és a zászlószögek beverésére.

Az ünnepség után közebed volt a Városi 
Vigadóban. Az első pohárköszöntőt dr. Fáy 
István főispán mondotta,  Magyarország kor
mányzójára.

m eg y ey y ü Sés  ?
Czimboray Lajos és parnói Molnár Béla 
szólották.

Czimboray Lajos bizottsági tag kifejtette, 
hogy a szőlősgazdák helyzete milyen ren d 
kívül súlyos, amely helyzet, tekintve a 
rendkívül bőséges terméskilátásokat , még 
súlyosabb lesz, hogyha kellő időben kielé
gítő eredményre vezető borértékesitési  le
hetőséget  ki nem eszközlünk a kormánytól. 
Parnói Molnár Béla kérte a főispánt, hogy 
a rendkívül magas hordó árak  enyhítése 
érdekében tegyen lépéseket. A felszólald 
sokra a főispán válaszolt, mondván, hogy 
mindent el fog követni, hogy a kérések 
kedvezően elintéztessenek,

A társvármegyék átiratait  — amelyek 
között szerepelt  a liszlforgalmi adó eltör
lése, a cukor árának leszállítása, a vasár
napi munkaszünet  kiterjesztése — a tör
vényhatósági bizottság magáévá tette,

Közlem ények és elő fizetési d ijak  
„Fe lsőm agyarország i H ír la p "  posta
fiók  67. Sátoraljaújhely, Illetve  a  
Nemzet! H ite lin tézet fiókja 30-231. 
sz postatakarékpénztári számlája 
cím re küldendők.

— D rágu l  az  élet.  A Statisztikai  Hiva
tal megállapítása szerint a nagykereskedel
mi árak indexszáma május végén 95 volt 
az előző havi 94-gyel szemben ; az  emel
kedést az ipari cikkek á rának  némi sz.ilár- 
dulása idézte elő. A létfenntartás i költsé
gek indexe május végén lakbérrel együtt 
101.7, a lakbér nélkül számított  index p e 
dig 106.6 volt, vagyis az előző hóhoz k é 
pest alig változott.

— S z ab ad  a ro t á c ió s p a p i r - b e h o z a -  
tat.  A rotációspapir túlmagas á rá ra  való 
tekintettel az iparügyi miniszter  a rolációs- 
papir behozatalát szabaddá tette.

— A N ylreg y liázav id ék l  K isvasu tak
és Bodrogközi Gazdasági Vasút egyesített  
Üzletvezetösége értesíti a közönséget, hogy 
a köztisztviselői utazási igazolvánnyal ren
delkező utasok folyó évi július hó 1-től a 
gyorssinautóbusz járatokon, a g iorsm otorok 
menetdijahoz 50 fillér pótdij ráfizetése mel
lett, a köztisztviselői menetdijak érvényesek. 
Továbbá, hogy ugyancsak folyó évi július 
hó 1 - töl a menettérti  és hétvégi menet tér ti  
jegyekkel a menetdij különbözet ráfizetése 
mellett lehet a gyorssinautóbuszokon utazni, 
A ráfizetendő menetdij különbözet a me
nettértijegy fél ára, A menetdij különböze
tek megfizetését a helyjegyek váltásával  
egyideüleg kell eszközölni.

—  B érbe ,  e se t leg  e la d d  is egy darab 
930 as Hoffer bereíejtő. Érdeklődni Béres 
István kerékgyártó mesternél  Bodrogkeresz- 
túron Serhárnál lehet.

— .J é z u s  S z en tség es  S z ív én ek  O r-  
sz á g a “ című imádságos könyv harmadik 
bövitett  kiadása most jelent meg. Kapható :  
4, 5 és  6 pengős árban Újlaki István plé
bánosnál (Győr, Káptalandomb) ás minden 
könyvkereskedésben.

— Sp o r t .  Holnap délután a Sac labda
rugó csapata Miskolcon az MVSC csapatá
val játszik bajnoki mérkőzést. A küzdelem 
nagy tétért megy, mert a vesztes minden 
körülmények között búcsúzik az első osz
tálytól.

— Ö ngyilkosság. Csákó Gyula 19 éves 
helybeli fiatalember szerelmi bánatában réz- 
gálic oldattal megmérgezte magát. Állapota 
életveszélyes.

Több ezer ember ünnepelt a frontharcos zászlóavatáson
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Nincs még pályázó a városi irnoki állásra.
Zemplénvái megye alispánja június 3-án 

pályázatot  hirdetett  Sátoraljaújhely megyei 
városnál a belügyminiszter  rendelete sze 
rint az irodakezelési szaknál üresedésben 
lévő és választás útján betöltendő városi 
irnoki állásra.

A hét elején Zemplénvármegye egész t e 
rületén megkezdődött az aratás.

A repce gyenge közepes termést adott,  
holdankint mintegy 4—5 mázsát.  Az ex
pressz borsó cséplése befejeződött. Katasz- 
trális holdankint nyolc mázsát adott.

A rozs aratása a homokon megkezdődött.  
Szalmája rövid, kalásza ablakos, ami a ho
zamban jelentős veszteséget  jelent. A b ú 
za aratása szinten megkezdődött. A Hegy-

A pályázatok benyújtásának határideje 
július 5-én hétfőn déli 12 órakor lejár.

Lapunk zártakor — ér tesülésünk szerint 
— az állás elnyerésére még egyetlen p á 
lyázó sem nyújtotta be kérvényét a polgár- 
mesteri hivatalhoz.

közön 8, a Bodrogközön 7, Harangod vidé
kén 8 mázsát igér holdankint.

A kapásnövények helyzete az utóbbi na
pok bő csapadékától jelentékenyen megja
vult. Az eső után következő hűvös és bo 
rongós időjárás a még be nem érett te r 
mény hozamára jó hatással lesz.

Takarmányárpában és zabban az egész 
megyében hiány mutatkozik. A termés a 
jószágok hizalalására sem lesz elegendő.

Javító és pótv izs
gába előkészít.

Garanciával is. Cím a kiadóban.

1642/931. sz.

Árverési hirdetmény.
Kovácsvágáson 1937. évi július hó 6. 

napján délután 3 órakor cséplökészletet  
fognak elárverezni.

Sátoraljaújhely, 1937. június 15.

Gáli

K iyo m tJásztanu ió
legalább négy középiskolával

fe lvé te tik .
Cím: a kiadóban.

A sátoraljaújhelyi kir. járást), mint tetekkönyv h t a g t ó l .

ftlegkez&S&cíS&fó az  aratás.

Júliusban csak szombat, vasárnap tart előadás! a mozi.
Megírtuk annak idején, hogy az üzemi 

kezeléses mozi július hónapban csak szom
baton és vasárnap tart előadást, mig a r e n 
des üzem csak augusztus elsejével indul 
meg. Most arról számolhatunk be, hogy az 
egész július havi műsort filléres he lyárak
kal mutatja be a mozi.

Ma és holnap egy igen kedves salzburgi 
történet „Egy görbe nap “ kerül bemutatásra. 
A film főszereplői Hermánn Thicmig, Lizzi

Az elmúlt esztendő decemberében tö r 
tént Becskeden, hogy a karácsonyi bál éj
szakáján egy legény lekérte egyik barátja 
táncosnőjét. A leány táncosa tiltakozott és 
a két legény összeverekedett.

A báli közönség két pár tra szakadt és 
csakhamar a bálterem véres csatatérré vál
tozott. Kések, dorongok kerültek elő és mire 
a csendörség megérkezett Sárosi Nagy J á 
nos halva feküdt a csatatéren, tizenegy 
vendég pedig súlyos sebekből vérzett.

A csendőri nyomozás megállapította, hogy 
R. Tóth József és három társa volt a ha lá
los végű késelés elkövetője.

Holzschuh, Hans Moser, Adélé Sandrock 
és Hajmássy Ilona. A fülbemászó zenét 
Róbert  Stolz szerezte. Kisérő film „A nagy 
futam győztese" című angolnyelvü film.

10. és 11-én „A szfinx". H.Uborzonga- 
tóan izgalmas bűnügyi film. Főszereplő Lio- 
nel Alwill. A fiatal ambiciózus újságíró és 
a szép riporternő fordulatokban gazdag éle
tét látjuk, mig végre a magán nyomozás 
eredménnyel jár és leleplezik a gyilkost.

A helybeli törvényszék Köröskényi bün
tető tanácsa folytatólagos fötárgvaláson hét
főn hirdetett Ítéletet a büriiigvben.

Elsőrendű vádlott R. Tóth Józsefet  szán
dékos emberölés bűntettében és két rend
beli szándékos emberölés bűntettének kí
sérletében mondotta ki bűnösnek a bíróság 
és hat évi {egyház büntetéssel sújtotta. J u 
hász István és Kurniai István másodrendű 
vádlottakat  bünsegédi bünrészesség miatt 
10— 10 havi börtönnel büntette a bíróság, 
mig D. Tóth András harm adtendű vádlot
tat felmentette.

Az ítélet jogerős.

Tk. 3029/1937. szám.

Árverési hirdetmény-Kivonat.
Magyar Általános Hitelbank rt. végrehaj

t a t n a k  Dókus Imre végrehaj tást szenvedő 
ellen indított végrehajtási ügyében a telek
könyvi hatóság utóajánlatra árverést  ren 
del el 2500 ar. P. tőkekövetelés és járúlé- 
kai behajtása végett a sá toraljaújhelyi kir. 
járásbíróság területén  levő, Füzérkajata  kö
zségben fekvő s

I. /  a füzérkajatai 20. sz. telekjegyzőkönyv
ben A. I. 1— 20. so»sz. s 29/b 59. 60. 71. 
113. 131. 161. 180. 212. 234. 258. 269. 306. 
316. 343. 390. 408. 432. 456. hrszám alatt 
foglalt s B. 28. sorsz. szerint Dókus Imre 
nevén álló illetőségre 1000 P.

II. /  a füzérkajatai 20. szám telekjegyző
könyvben A. I. 1 — 18. sorszám s 5/a 84. 
100. 120. 148. 169. 199. 223. 247. 282. 295. 
335. 363. 377. 397. 421. 445. hrszam alatt 
foglalt s B. 18. szerint Dókus Imre nevén 
álio illetőségre 405 P.

1*1. a füzérkajatai 59. szám telekjegyző
könyvben a I. 2— 7. 9 —13. 15—17. 19. 
sorszám s /8 . 106. 138. 154. 187. 205. 265. 
276. 314. 323. 348. 415. 439. 463. hrsz. a. 
foglalt s B. 13. szerint Dókus Imre nevén 
álló illetőségre 800 P. kikiáltási árban.

A telekkönyvi hatóság az árverésnek F ü
zérkajata községházánál megtartására :

Bíróság előtt a Karácsonyi halálos késelés tettese.

— A zem p lén i  K ö rö m  községben 14
sz á za lé k  a  p ó tad ó .  A belügyminiszter 
most hagyta jóvá a zempléni községek költ
ségvetését.  Eszer int a legkevesebb pótadót 
Köröm község, a legtöbbet Sárospatak fi
zet;  14 illetve 100 százalékot.

— T ek ev ersen y .  A helybeli tekézőtár- 
saságok holnap körmérkőzést  kezdenek a 
legjobb újhelyi tekéző csapat címért és a 
vándorserlegért . A versenyre hét társaság 
nevezett. A serleg múlt évi védője a Kath. 
Kör tekéző társasága.

— C sö k k e n  a h á za d ó a la p .  A harrainc- 
hármasbizoítság rendelkezése folytán a ház
adóalap az 1938. évre 8'2 százalékról 6'6 
százalékra csökken. Eddig ugyanis a ház
adóalapot a tiszta bér  5 százaléka és a 
házadó 20 százaléka képezte. Például egy 
ház, amelynek évi nyersbére 100 pengő, 
fizetett 5 pengőt és a házadó 20 százalé
kát 3 20 pengőt, összesen 8’20 pengőt. 1938. 
január elsejétől kezdve pedig az 5 száza

lék, 5 pengő, marad,  a házadó 20 száza
léka viszont 10 százalékra, 160  pengőre 
csökken. Az általános kereseti adó külön
adójának a csökkentési rendelete ez évi 
július elsejével lép életbe.

— C é l l ö v ő v e r s e n y .  Az Országos M a
gyar  Lövész Egylet saújhelyi vezetősége 
holnap délelőtt Rudabányácskán hadipuska 
versenyt rendez. A középiskolai tanulók 
és leventék rés/.ére Külön ifjúsági verseny
szám van.

Szerkesztői üzenetek.
Kazinczy utcai e lőfizető.  Értesülése 

helyes. A négy pengő valóban csak a fel
fedezés után lett befizetve. Visszatérünk 
az ügyre.

Szinészbará t .  Nem lett és valószínűleg 
nem is lesz az ügyből semmi baj. Elhall
gat ják.

Fogyasz tó .  A faeladás az ármaximálá
sig szünetel.

1937. évi j ú l i u s  h ó  27. h u s z o n h é t  
n a p já n a k  d. u. 3 h á r o m  ó r á já t

tűzi ki.
Az árverés alá eső ingatlanokat a kikiál

tási árnál  a lacsonyabb á rban  eladni nem 
lehet.

1./ Az árvereltii szándékozók kötelesek bá 
natpénzül a kikiáltási ár 10 °/o-át készpénz
ben letenni.

Az aki az ingatlanért a kikiáltási árnál 
magasabb ígéretet tett, ha többet Ígérni 
senki sem akar, köteles nyomban a kikiál
tási ár százaléka szerint megállapított bá
natpénzt az  általa ígért ár  ugyanannyi szá
zalékáig kiegészíteni.

Sátoraljaújhely, 1937. június 8. Dr. Ilyko- 
vits sk. kir. tszéki biró.

A kiadmány hiteléül:
H azay József
telekkönyvvezető.

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