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Lövészárkokban
a népek milliója állottak egymással 
szemben — ellenségeként, harcolva 
az országaik védelmében, És a négy 
véres esztendő alatt ezek az árkok 
nemcsak hadállást jelentettek, ame
lyekből és amelyek mögül gyilkos 
golyózáporok, zártüzek zúdultak a 
hódító győzelem kivívásáért, avagy 
egyszerűen a nemzet védelmében : s 
ezek az árkok nem csak hullámzó 
vonalak voltak, amint a hadiszerencse 
előrevitte avagy visszaszorította ; ezek 
az árkok nem csak dicsőségül szol
gáltak a győzőknek, sirokul a harc 
áldozatainak, — hanem ezek az árkok 
nevelői lettek akaratlanul is annak a 
generációnak, amelynek élete belenyu- 
lott, hozzáért a világégéshez. Gyere
kek, serdülő ifjak, érett férfiak és le
ányok, apák és anyák nevelődtek ez 
árkokban és lettek olyan emberekké, 
akikre alkalmazhatjuk a szót: a vi
har gyermekei.

A szeles sziklavidékek faunáján 
fölismerni a küzdelmet: a megdőlt 
fatörzs, a kapaszkodó gyökérzet, az 
egyes növények fészekszerü térfogla- 
lása egy-egy kő mögött — pontosan 
jelzi a vihar járását, gyakori irányát, 
azért a viharért, mely tépi, csavarja 
a fát, próbára teszi a gyökereit, de 
ezzel fokozza a szívósságát, az élet
akarását is. A lövészárkok népe, a 
háborús évek itthonmaradottjai, gye
rekei — ilyen generációk, amelyek 
megnevelődtek és megedződtek. A 
rémes éjszakák, a még rémesebb 
nappalok, a fájdalommal és vérrel 
edzettek megmutatták, hogy milyen 
végtelen skála az ember küzdőképes* 
sége, hősi önfeláldozása; és a féltés, 
á  csapás év,ei beidegeztették, hogy 
nincs, az a veszteség, az a fájdalom, 
amit az anyák és az apák, az asszo
nyok elviselni ne tudnának; és a nyo
morúság, az egyedülmaradás, árvaság, 
özvegység évei megmutatták, hogy a 
gyöngének hitt; if&spg ledönthetetlen, 
mert föl tud emelkedni az  élethez. 
Ezekben a lövészárkokban nevelődött 
generációkat 
az étet
lőttünk, amikor kétségessé akarják 
tenni ellenségeink a holnapunkat.

Csoda az, ami megelevenedik előt
tünk : látjuk a népek hősi erőfeszíté
sét országa biztonságáért, azt a dacot, 
mely harcossá teszi a békés polgárt 
és látjuk magunkat, vezetőinket, 
amint a legnagyobb nehézségek el
lenére is bízunk, hiszünk és — dol
gozunk. Csodálatosak ezek a gene
rációk, amelyeket a háború nevelt: 
mindent kibirók, nem roppannak ösz- 
sze sem hitben, sem testben. A tör
ténetírás majd kutatja ennek a hősi 
erőnek forrását s miként mi eltűnő
dünk a harcos, hadjáratos ősök éle
tén, majd az utánunkjövők is érthe
tetlenül scóválják fejüket, hogyan tu
dott nyugodtan dolgozni e század 
harmadik évtizedének népe, amikor 
oly gyakran rombadőlt, amit épített. 
Elvesztette a vagyonát a háborús köl- 
csönökön, koldussá lett a zürichi jegy
zésen, s mint aki nem tudja, hogy 
mit cselekszik, a kártyaasztalnál, a 
tőzsdéken akart vagyont szerezni; majd 
visszatért a munka szerszámai mellé, 
szorgalmasan dolgozott, s alig, hogy 
valamit gyűjtött, máris féltenie kell a 
vogyonát.

Hogy kibírja a vihart, a lövész
árok magyarázza meg, amely könny- 
telen szeművé tette az embert.

Portyázások.
A jó barátok  és tisztelők egész 

légiója kereste tel Elek napján váro
sunk úri társadalm ának három közbe- 
csülésben és tiszteletben álló tag já t: 
dr. Dóm ján Elek ág. ev. főesperest, 
T ó th  Elek ren dőrtanácsost és H orváth 
E lek urad . tiszttartó t, a közel m últban 
a csehek ism eretes „vendég szeret é té t “ 
akaratlanul élvező derék  po lgártársun
ka t. M ondani sem kell, hogy a családi 
ünnepélyek a legkedélyesebb hangulat
ban  teltek  el m ind a  három  ünneplő 
házánál.

*
Szombaton; délután magnyilt a 

rendőrkapitányság egyik zárkájának 
ajtaja egy úri ember előtti akit vétkes 
könnyelműsége ju tta to tt idáig. A meg- 

fűtisat viselő Székel* Káeqly, p  
Magyar Á ltalíeos Biztosítótársaság sá- 
tora Íja újhelyi főügyoökségénck főnöke.

.oly £ p r_ ^ ___ ____ ....... _ ... JÜlPr
a lig a z g a tó  a főnök terhére nagyöfeb-1 
összegű sikkasztásnak jö t t  a nyomára. •

Ennek folyományaként történt meg a 
feljelentés, melyet rövidesen a letar
tóztatás követett. A gyors rendőri 
nyomozás lefolytatása után, melynek 
során mepállapitották, hogy csalás 
büntette, I űtlen kezelés vétsége és 
okirathamisitás vétsége is látszik fenn
forogni, — a rendőrkapitányság által 
őrizetbe vett intézeti főnököt f. hó 20- 
án autón átszállították a kir. ügyész
séghez. A városszerte nagy feltűnést 
keltő bűnügyben a nyomozás még 
mindig folyamatban van és értesülésünk 
szerint további letartóztatás is várható. 
A bűnügyet valószínűleg csak a szü- 
neti tanács után fogja letárgyalni a 
kir. törvényszék büntető tanácsa.

#
Gyors tem póban halad a járdák  

aszfaltozása. A város déli részén m eg 
indult munkálatok úgy a K ossuth-, m int 
az A ndrássy-utcán olyan apparátussal 
folynak, hogy az eddig e lért e redm ény
ből a munka zavartalan, gyors befeje
zésére lehet következtetni. Az A ndrás- 
sy-utca m indkét oldalán a Petőfy-ut- 
cáig ju to ttak , a K ossuth-utcán ped ig  
a Meczner-, illetőleg a báró  W ald - 
bott-féle házig. Most a Petőfi-u tcai 
járda ócska köveit szedték fel, bizonyára 
abból a szem pontból kiindulva, hogy 
az állami elemi iskola növendékei az 
uj tanév kezdetével m ár a kész asz
faltjárdán közelíthessék m eg az iskolát, 
—  bár fontosabb le tt volna előbb a 
nagyforgalm u és idegenek által állan
dóan igénybe vett K ossuth-utcai já rd a  
aszfaltozását az Á rpád-u tca  szögletéig  
befejezni. M ert a járd a  felszedése nyo
mán tám adt buckákon a gyalogközle
kedés kissé fertelm es. É rthető ' teh á t 
a bosszúsága mindazoknak, a kiknek 
útja e rre  vezet.

*
A felem elt kenyérárak  letö résére  

m ár több  vidéki városban, m eg te lték  a 
szükséges intézkedéseket az arra  hiva
to tt hatóságok. L eg ú jab b an  a D unán
túlon, Nagykanizsán H egyi dr. po lg ár
m esterhelyettes é rtekez le te t hivott ösz- 
see azért, m ert az ottani sütő iparosok  
a lisztárak emelése folytán 42 fillérre 
em elték a félbarna kenyér á rá t az ed
digi 30  fillér helyett Tették azt ped ig  
hatósági hozzájárulás nélkül. A sütők 
arra hivatkoztak, hogy 42 filléres ár 
mellett sem találják m eg számításukat, 
mire a polgármester kijelentette, hogy 
ha a  siitőipsrosolé ilyen merev állás
pontra helyezkednek, altkor a várós 
hatósági sütődét állít fel. A  sütők eare 

hoqjt ha a polgárm ester 
kié*zl(özn, hogy budapesti mintára! a 

ja lí4 nggh tj^ k tte -  
mtésr kapnak, akkor S t  is a  r^gl 

á m  hajlandók a kenyeret adni. —
i
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Ugyancsak Kaposváron is történt erre 
vonatkozólag szigorú intézkedés. Itt 
Stepaich alispán figyelmeztette a sti- 
tőket, hogy ha a kenyér árát a kor
mány ez irányú, rövid időn belül vár
ható rendelkezéséig felemelik, azonnal 
hatósági sütődét állit fel. Így a Du 
nántulon. Egyébként újabban arról ér
tesülünk, hogy Búd János kereskedelmi 
miniszter e napokban táviratilag utasí
totta több vidéki város polgármesterét, 
hogy amennyiben a kenyérára 8 fil
lérnél nagyobb összeggel emelkednék, 
ott a hatóság azonnal járjon el a drá- 
gitókkal szemben a rendelkezésre álló 
legerélyesebb eszközökkel.

*
A kiszáradt föld mohón szívná 

magába a hetek óta nélkülöző jóté 
kon> esőt, ha az amúgy igazában meg
eredne az ég csatornáiból. Kertek, 
mezők, rétek annyira ki vannak szá
radva, hogy sok helyütt centiméternyi 
szélességű repedések keletkeztek és a 
föld csonka növényzete az életet adó 
nedvesség hiányában nem képes kifej
lődni A szőlő is szomjuhozza már az 
esőt. A közel múlt napokban volt ugyan 
egy kis esőnk, de az csak úgy muta
tóba jött, a milyen hirtelen inegeredt, 
olyan gyorsan el is múlt, alighogy 
megnedvesitette valamennyire a föld 
felületét. Igazán ránk férne már egy 
kiadói, esős Medárd utáni napokra em- 
lékezlető zápor.

C H i n á P
O lv a s ó in k h o z !

Felkérjük lapunk vidéki előfize
tőit, hogy a lapunkhoz csatolt posta- 
utalványon előfizetéseiket beküldeni 
szíveskedjenek, mert augusztus 15-től 

. csak azoknak az előfizetőknek fog
juk lapunkat megküldeni, akik előfi
zetéseiket legkésőbb augusztus 15-ig 
beküldik.

Értesítjük továbbá t. olvasóinkat 
és hirdetőinket, hogy lapunkat legkö
zelebb már minden szombaton vidéki 
előfizetőink is kézhez fogják kapni, 

' miértis kérjük, hogy közleményeiket, 
r valamint hirdetéseiket legkésőbb pén

teken d. u. 4 óráig beküldeni szives- 
. kedjenek.

Tisztelettel:
„ felsőm agyarországi j t i r la p 11

kiadóhivatala._ t „ .

— Kinevezés. A íöldmivelésügyi 
miniszter- Ullrich J. Nándor műszaki 

’ tanácsosi cimmel és jelleggel felruhá- 
■ zóft királyi' tőmérnököt, a' helybeli to-

lyammérnöki hivatal főnökét királyi 
műszaki tanácsossá kinevezte.

— Halálozás. Súlyos csapás ér
te a helybeli aut. orth. izr. eiemi nép
iskolát. Gondos Mór ig. taniiója I. hó 
10 én, Budapesten 57 éves korában 
váratlanul elhunyt. A megboldogult, 
mint tanító kiváló pedagógus, hivatás 
szerető és kötelességteljesítő tanító 
volt. Nemcsak az a szűk kör, ahol ta
nból műsödését áldásosán kifejtette, 
szerette és becsülte őt, hanem köz- 
tiszteletnek és közszeretetnek orvén 
dett az egész vármegye tanítósága 
előtt. A tanítói gyűléseken napirenden 
levő pedagógiai kérdések megoldá-á- 
bán mindig élénken közreműsödött és 
mindenkor nagy szakértelmet, alapos 
tudást és sokoldalú hozzáértést tanú
sított. A „Zempléni Tanitó“-nak ál
landó munkatársa volt és a Néptaní
tók Lapjában is Írogatott. Mint csa
ládapa az igazi jóságnak és szerető 
hűségnek a típusa volt. Mint ember, 
minden nemes és jótékony célt lelke
sen és buzgón támogatott. Halálát 
hitvesén kívül 2 leánya és 3 fia gyá
szolja, köztük Dr, Gondos Béla az 
Apponyi Klinika röntgen-orvosa. Te
metése f. hó 12-én Budapesten nagy 
részvét mellett ment végbe. Gyászbe
szédet dr. Günzler N. rabbi, egykori 
tanítványa tartott fölötte. A helybeli 
orth. izr. hitközség, illetve tantestület 
részéről pedig legifjabb Deutsch Simon 
iskolaszéki elnök és Opmanr. Ignác 
tanitó búcsúztatta,

— Tenniszhét Sárospatakon. A
MOVE ssrospataki sportegvlet tennisz 
szakosztálya ez évben a nemzetközi 
tenniszversenyével kapcsolatban, mely 
ver.-eny az előző három évi szép sport
eredmények alapján Középeurópa ösz- 
szes nevesebb versenyzői előtt már 
elismert és közkedveltségnek örvend, 
tennisz-hetet rendez augusztus 3 —9-ig. 
A versenyeken lebonyolításra kerülnek 
augusztus 3 —5 ig a MOVE országos 
bajnokság. Augusztus 5, 6 és 7-én a 
Lengyelország és Magyarország közti 
mérkőzés és augusztus 0—9-ig a szó 
kásos nagy nemzetközi verseny. 5-től 
délután mindig egy-egy pályán a len 
gyei—magyar mérkőzés számai fognak 
lebonyolódni, mely számokban magyar 
részről Kehrling, Bánó és Schredcr 
dr né, lengyel részről Stolarow, Pop 
latvszky és Volkner kisasszony fognak 
résztvenni.

. — A leventék megkapják édes
apjuk háborús emlékérmét. Mind
azok a leventék, akiknek apja a harc 
téren hősi halált halt, a harctéren szer
zett betegsége következtében halt meg, 
vagy ,a hadifogságban halálozott el, a 
háborús emlékéremmel való ellátásra 
jogosultak. Az ország legtöbb vidékén 
már megindult az eljárás, hogy a le
ventéknek átadhassák apjuknak hábo- 

jrus emlékérmét.

— Kedvezményes utazás Szent 
István hetében A kereskedelmi mi
niszter ez id-n is engedélyezi a Szent- 
István-napi szokásos menetdijkedvez- 
ményt a Budapestre utazó bel- és 
kiillöldi utasok részére A kedvezmény 
50 százalékos és a külföldiek augusz
tus 15-től, a belföldiek augusztus 17- 
től, illetve száz kilométeren belül la
kók augusztus 19. hajnalától vehetik 
igénybe. A kedvezmény érvénje a 
külföldiek és a száz kilométeren túl - 
lakó belföldiek részére augusztus 21- 
én éjfélig t irt, A kedvezményes jegy- 
gjel az utazást megszakítani nem lehet. 
Gyermekek részére a rendes téláru 
jegyen kívül kü’ön kedvezmény nincs.

— Budapesti gyermekek nya 
ralása Sátoraljaújhelyen. A Napközi 
Otthonban — mint annak idején meg
írtuk — ötven budapesti gyermek volt 
elszállásolva három héten keresztül, a 
kik állandóan városunkban töltötték a 
nyarat. Ez a csapat pénteken utazott 
vissza Budapestre. A fiuk az itteni bő 
és jó ellátástól és friss, egészséges 
hegyi levegőtől piros-pozsgás arccal, 
sokan néhány kilóval meggyarapodva 
térnek vissza hozzátartozóikhoz. Újhelyi 
tartózkodásuk kedves emlékeivel öröm
mel távoztak ugyan, de azért szívesen 
maradtak volna vissza azokkal a tár
saikkal, a kiknek üdülését gyengébb 
szervezetük miatt meghosszabbították 
még néhány héttel. Az eltávozottakat 
e hét elején felváltotta egy másik szé
kesfővárosi deák-csapat, a mely üdülésé
nek tartama alatt ugyancsak a Nap
közi Otthonban nyert elhelyezést és 
naponként ötszöri étkezéssel kifogás
talan ellátást.

— A búza jó minőiége. Labo
ratóriumi vizsgálat alá vették az új 
tiszavidéki búzákat és ezekből a vizs
gálatokból megállapították, hogy az 
idei búzák minősége minden tekintet
ben jobb, mint tavalyi termésünk volt. 
A laboratóriumi vizsgálatok kimutatták, 
hogy a tiszavidéki búzák sikértartalma 
az idén 27—40 százalék között mozog, 
ellentétben a tavalyival, amikor igen 
gyakran 6 —12 százalékos volt a sikér
tartalom. Mindezeken felül a sikér mi
nősége is jó, rugalmas.

— Autó és szekér karambolja.
Szabó Ernő sárospataki tanár és fele
sége autón haladt a hosszulázi utón, 
a mikor a 4. számú kilométer jelző
nél elérték E'risch Samu egylogatu 
szekerét, melynek lova az autótól meg
riadt és hirtelen visszafordult, miköz
ben olyan erővel ütődött az autóhoz, 
hogy mindkét jármű felborult. Szeren
csére űz autó utasai kőiül csak köily- 
nyebb természetű sérülés érte a tanár 
nejét és a  szekér tulajdonosát. A ta
nár és Liscsaí Ferenc, az autó soltőrje 
sértetlenek maradtak.

Uradalmak, bankok, kereskedők figyelmébe !
%•?
£

írógéppapírok, Írógépszalagok,' gummik, indigó-papírok, irópapirok, iagalmazópapirok, ker,eskedelmi levélpapírok, 
borítékok, irodai felszerelések, Üzleti k ö n y v e k  meglepet olcsó á ra k é rt k a p h a tó k

SátoraljaújhelySzabó
rrr  -jjg
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— Kirándulás a Turistaházban.
Az Ipartestületi dalárda lol^ó hó 12-én 
kirándulást rendezett a Turistaházba, 
a mely alkalomból nagy számú érdek- 
lődő kereste fel ezt a városon kívül 
esó' szép fekvésű kies helyet. A ven
dégeket a Lipcsey Tivadar karmester 
vezetése alatt álló dalárda és annak 
vonós zenekara szórakoztatta az esti 
órákig.

— Figyelmeztetés a kirándu
lók részére. A város polgármestere 
a következő figyelmeztetést bocsátotta 
k i: Tekintettel a rendkívüli száraz idő
járásra és a napokban a kirándulók 
vigyázatlansága folytán keletkezett er
dei tűzesetre, felhívom a közönséget, 
hogy a város tulajdonát képező erdő 
egész területén, még a kopár terüle
teken is, a tűzrakástól tartózkodjék, 
égő szivart, cigarettát, vagy gyulát el 
ne hajítson. Amennyiben ezen újabb 
tilalom dacára a kirándulók vigyázat
lanságát, vagy a tilalom be nem tar
tását mégis tapasztalnám, kénytelen 
leszek az erdőbe való kirándulásokat 
megtiltani és csak az erdei utakon való 
járást-kelést megengedni.

— Tűzoltás közben összeég
tek. A folyó hó 18-iki bodroghalomi 
tűs alkalmával önfeláldozó tevékeny
séget fejtettek ki a többek között Mol
nár István és Ctiráky Ferenc ottani 
lakosok, a kik mentési munkájuk köz
ben életveszélyes égési sebeket szen
vedtek. A szerencsétlenül járt e ébere
ket még az nap mentőautón a helybeli 
„Erzsébet" közkórházba szállították.

— Eltűnt gyermek. Folyó hó 
20-án délután özv. Tóth Andrásné 
szül. Kóródy Julianna Károlyi-utca 24 
számú lakos 12 éves fia hazulról eltá
vozott és azóta nem tért vissza laká
sára. A fiú korához mérten jól fejlett, 
hosszas arcú, szőke hajú, kék szemű. 
Kék tornaing és sárga bőrnadrág volt 
rajta. Előkeritése céljából a rendőr- 
kapitányság megindította a nyomozást. 
Aki tud róla, értesítse a hatóságot.

— A sertéspestis fellépte kö
vetkeztében a polgármester a kö
vetkező hirdetményt bocsátotta ki:
Minthogy a város területén a sertés- 

. pestis megállapittatott, felhívom a ser
téstulajdonosokat, hogy állatjaik között 
előforduló minden megbetegedést és 
elhullást hivatalomnál (városháza I. 
emelet, 5 számú ajtó) vagy a városi 
állatorvosnál haladéktalanul jelentsék 
be. Fertőzött udvarokból engedélyem 
nélkül sertéseket elhajtani, eladni, vagy 
bejelentés nélkül oda újabb sertéseket 
beállítani tilos. A betegség elterjedé
sének megakadályozása, illetve a ser
téshullák megbízható megsemmisitése 
.végeit különösen figyelmeztetek min
denkit, hog.y minden elhullást bejelent
senek és a hullákat a gyepmesteri te

lepre kiszállíttassák. A hullákat ma
gánegyénekkel — cigányokkal — el 
vitetni a legszigorúbban tilos.

— Az Újhelyi Szinház Újság
ötödik-hatodik együttes száma a ren
desnél nagyobb terjedelemben julius 
20 án, kedden este jelenik meg.

— Olcsóbb lesz a tan k ö n y v .
A kultuszminisztérium illetékes ügyosz
tályának előterjesztésére szeptember 
1 tői kezdődően az egyes uj kiadásban 
levő tankönyvek árát leszállítják, amely- 
redukálás 5—10 százalékos lesz. A 
tankönyvek árának további leszállítását 
lokozatosan folytatni lógják. A jólia- 
nuló szegénysorsu gyermekek teljesen 
ingyen kapnak tankönyveket. Ezzel a 
rendelkezéssel a szülőknek régi óhaja 
teljesül, de kívánatosabb lenne minél 
előbb a tankönyvek árának még na
gyobb loku leszállítása is.

— Rendőri hírek. Folyó hó 
18-áról 19-ére menő éjjel a Molnár 
István utca 15 számú ház egyik laká 
sából ismeretlen tettes a nyitott abla
kon keresztül ellopott néhány férfi- és 
női ruhadarabot. — Patócs Sándor hely
beli leventelőoktató feljelentést tett a 
rendőrkapitányságnál, hogy julius 18 
áról 19 éré virradóra Munkácsi-utca 
23 számú lakásának udvarán két arra 
haladó vámőr tetten érte Bodnár Pál 
és Kun József helybeli napszámosokat 
éppen akkor, amidőn a ketrecből sze
degették ki sorjába a házinyulakat. 
Kettőt közülök a helyszínen meg is 
öltek. Letartóztatták és átadták őket 
a kir. ügyészségnek. — Oláh Ferenc 
helybeli lakos szőlőhegyi gyümölcsös
kertjéből ismeretlen tettesek elloptak 
mintegy 150 kiló barackot és több fá
nak a gályáit letördelték. A rendőrség 
keresi a tetteseket. — A várhegyi kis
vasúti állomás közelében az országúton 
egy Concordic-gyártmányu autógumi 
kereket találtak. Tulajdonosa kellő iga
zolás után átveheti a rendőrkapitány
ságnál.

— Megszökött elmebeteg. Ka-
zó Gyula enyingi illetőségű és lakos, 
39 éves rk. elvált, családi ápolt elme
beteg 1331 julius 4 én családi ápolisi 
helyéről, Saujhelyről megszökött. Sze- 
mélyleirása : szeme szürke, orra, szája 
rendes, haja barna, álla rendes, arca 
hosszas, testalkata közép,, magassága 
172 cm. Ruházata sötét szürke inté
zeti ruha. A rendőrkapitányság elren
delte körözését.

— Ajándék a magyar nóta 
kedvelőinek. Dezső Gábor zeneszer
ző huszonötéves jubileumát úgy ün
nepli, hogy nótatermésének két leg
szebb számát bárkinek megküldi aki 
tőle kéri. A szerző érdeklődéssel vár
ja, hogy hány nótakedvelő lordul hoz
zá az ajándékért, mert tizezer példány
ban nyomatta ki a jubiláris nótákat.

— Makacs székrekedés, vas-
tagbélkatarus, gyomorbaj, puffadás, 
vértorlódás, sárgaság, aranyeres cso
mók, csipőlájás eseteiben a természe
tes „Ferenc József" keserűvu, reg
gel és este egy-egy kis pohárral be- 
véve. rendkívül becses háziszer. Kli
nikai megfigyelések tanúsága szerint a 
Ferenc József víz még ingerlékeny 
belü betegeknél is fájdalom nélkül hat. 
A Ferenc József keserüviz gyógyszer- 
tárakban, drogériákban és lűszerüzle- 
tekben kapható.

— A Hegyközség elöljárósága
értesiti a közönséget, hogy julius hó 
25 tői kezdődőleg a szüret befejezé
séig kutyát és baromfit a hegyközség 
területén szabadon tartani tilos. A 
szabadon tartott kutyát és baromfit a 
tulajdonos saját területén jogosítva 
van kiirtani, illetőleg megsemmisíteni. 
A hegyőrök utasittattak, hogy a sza
badon tartott kuyát és baromfiakat 
irtsák ki s tulajdonosaikat megbünte
tés végett jelentsék be.

— Állami gépjáróművezető- 
képző (soffőr) tanlolyam nyílik meg 
a m kir. Technológiai és Anyagvizs
gáló Intézet keretében nuguszlus 5-én 
este lél 7 órakor, az intézet Budapest, 
Vili., József-körut 6 szám alatti helyi
ségben.

— Ha Budapestre utazik első 
útja legyen a fényesen álalakitott és 
kihővitett Hungária Fürdőbe (Budapest 
VII. Dohány-u. 44) me n n i .  Ot t  már 
reggel 5 órakor nyitnak és 1*40 
pengőért nemcsak megfürödhet, 
hanem jól meg is reggelizhet.
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BUDAPEST, SZÖVETSÉG-U. 26.

— A Pesti Tőzsde uj száma 
rendkívül érdekes részleteket közöl a 
boletarendeletről, a pesti bankok éle
téről, a Ganz uj megrendeléseiről,. a 
berlini helyzetről stb. Érdekes tejctjl, 
biztosítási, árupiaci rovatok egészítik 
ki a kitűnőért sikerült uj számot. ,,

Orient szálloda
Budapest, VU. Dohány ucca 40
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berendezett
szobák

polgári olcsó árak.:;

DEUTSCH LAJOS
Széchenyi-tér 9 és Sennyey-utca 1. 

készülnek a leggyorsabban és legolcsóbban mindenféle 
ügyvédi, kereskeüélm\ lrodair lpari, gazdasági stb.
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— A Színházi Elet főszerkesz
tője Incze Sándor a héten két távira
tot kapott. Az egyiket Kertész Mihály 
küldte, a másikat Lucie Dóráin Mind 
a ketten táviratban jelezték, hogy Bu
dapestre érkeznek. Számos képben, 
érdekes Írásban számol be Incze Sán
dor hetilapja a két vendég itteni tar
tózkodásáról. A Színházi Elet e heti 
vádlottja : Endresz György és Magyar 
Sándr az óceán repülés diadalmas ma
gyar hősei. Tasnády Fekete Mária 
Miss Magyarország 1D31. megkezdte 
a vidéki városok Balaton Tündére vá
lasztásán az elnöklést. Az uj Színházi 
Elet már be is számol a pécsi és har 
kányfürdői Balaton-Tündér választásról

Az Ojság uj száma szenzációs, 
cikkben követeli, hogy mindazok szá
mára, akiknek nincs bankbetétjük, ha
ladéktalanul rendeljék el a snoratoriu- 
mot. Deutschland, Deutschland über 
Dalles. Nichts zu habén — ist ein ru- 
higes Leben. Bethlen tartja a pengőt. 
Magyar szabad, zsidó [szabad, néger 
szabad. Interpelláció Weisz Fülöphöz. 
A bölcs rabi remek bemondásai a 
bankzárlatról, és még rengeteg öt szá
zalékos vicc, tréfa, móka, aktuálitás és 
intimitás 'Nagy Endre kitűnő vicclap
jában.

A hét egyik .kiválóan sikerült elő' 
adása volt a „Lehullott a rezgő nyár
fa" cimü operett. A pesti humorral és 
pikantériával bőven telitett darabon 
sbkat mulatott a szokottnál nagyobb 
számú közönség. A főszereplők kivétel 
nélkül pompásan játszották meg sze
repeiket. Különösen elemében volt a 
bohókás szerepkört betöltő Lendvay 
Böske, Pattantyús Mihály, Zelenay Jó
zsef Gáspár Miklós, továbbá jók vol
tak Ha Máry, Biró Erzsébet, Z. Elek 
Piri, G. Székely Reaé, Jeney Ottó, 
Marrossy Géza és Polgár Gyula. Viha
ros tetszést aratott a két táncoló pár. 
Padoss Rezső, mint rendesen kitünően 
vezette a zenekart.

E héujn különben a repertoár a 
múlt heti műsornál kiemelkedőbb volt. 
Szépen sikerült a  keddi és a  szerdai 
előadás is, amikor a „Csúnya. lány“- 
ban és „Halványsárga rózsádban Ta
kács Rózsi, a Király színház tagja került 
szines játékával, kellemes megjelenésé
vel és énekével az érdeklődés és ün
neplés központjába. Mellette teljes si
k e rt értek el a többi főseessplök is 
Tekintetlel az amúgy is rövid százon 
hátralévő tiz napjára, a jutalom játé
kok is megkezdődték. Jeney O ttó bú- 
caucstje ash tűst ükön. dk Polgár Gyula 
jutalom jáaékt pén teken, & Jt-ite. test, 
sárga sapka" c. operettben vqIj,. Szom
baton délután „Egy lány aki mer" c. 
vígjáték é» <y*e Havassy Mimi jut*- 
lomjátékául a „Sis_ters* c. operett 
megy.

Szombat és vasárnap este „Si>- 
tc r a " ,  Béketfy és Lajtay uj operettje. 
Szombat Havassy Mimi primadonna,

vasárnap Ila Mary énekesnő jutalom
játéka. Vasárnap d. u. 4 órakor az 
utolsó délutáni előadás leszállított mér 
sékelt helyárakkal „Lehullott a rez
gőnyárfa". Rózsa Bözsi a pozsonyi 
színház subrett primadonnája a tavalyi 
társulat kedvence, hétfőn és kedden 
vendégszerepei. Hétfőn a „Viktória" 
táncos operett, kedden a „Huszárfo- 
gás“ operett újdonságban. Szerdán 
Pattantyús Mihály jutalomjátéka. Nagy 
vidám kabaré-est. The Hungárián Stars 
(öt magyar csillag) jazzband vendég
fellépte. Két falrengető bohózat, 12 
magánszám, ének- és táncduett. Pat
tantyús eredeti újhelyi lilmlelvételei. 
Csütörtökön és pénteken utolsó két 
előadás. „A harapós férj".

676—656, 677 -  657/1931. vhszám.

Árverési hirdetmény.

Dr. Kövér Samu és Dr. Márkus 
Márton ügyvédek által képviselt Magyar 
Belga Ásványolaj rt. végrehajtó javára — 
lakos végrehajtást szenvedő ellen 700f 
600 P tőke és jár. ereje g, — amennyi
ben a követelésre időközben részfizetés 
történt, annak beszámításával, a mezőkö
vesdi kir. járásbíróság P 7219/1 — 1929 
és 2468(7 -1930. számú végzésével elren
delt kielégítési végrehajtás folytán a vég
rehajtást szenvedő 1931. évi május hó 15 
napján le- és felülfoglalt 1200 P-re be
csült ingóságokra a sárospataci kir. járás
bíróság Pk. — számú végzésével az ár
verés elrendeltetvén, an nak, — a fentirt 
700f600 P tőke, ennek 1929 évi szep
tember hó 4, 1930. évi julius 1 napjától 
járó 8 százalék kamatai 352 63 P eddig 
megállapított és az ezután felmerütendő 
költségek valamint — az 1908. évi XL1. 
t.-c. 20. §-a alapján a következő megne
vezett : továbbá a foglalási jkönyvből ki 
nem tűnő más foglaltatok javára is, az 
árverés megtartását elrendelem, de csak 
arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is 
fennáll és ha ellenük halasztó hatályú 
igénykereset folyamatban nincs — Tisza- 
karádhoz tartozó József-major teleién, 
Bodrog József lakásán, leendő megtartá
sára határidőül 1931 évi augusztus hó 4 
napjának délelőtt fél 10 órája tűzetik, ki, 
amikor a biróilag lefoglalt 1 benzinmotor, 
cséplőgép, elevátor összes tartalékaikkal 
együtt s egyéb ingóságokat a legöbbet ígé
rőnek készpénzfizetés mellett, szükség 
esetén becsáron alul is el fogom adni.

Sárospatak, 1931. évi julius hó 7, 
Hazay Béla

kir. jbirósági végrehajtó.

891/1931 vhsi.

Árvarési hirdetmény.
166 P 30 fillér tőke, ennek 1931 év. febr. hé 

1 najpátdl járd 10 szásalék kamata és addig 
' összesen 40 pengő 31 fillér perköltség erejéig a 
végrehajtást szenvedőnél 1931 év jun. hd I6.dc 
birdilag lefoglalt él 3720 P - »  becsült ingdsé. 

■gokea aa ésvaxéa — azon foglalhatók követelése 
erejéig is, akik törvényes zálogjogot nyertek — 
elrendelem ennek, Sétowliauthelyben iío lcír-e, 
4 saém elett, leendő megeartásént IVI.óvI.íhU**, 
hó 29 napiénak, d. u. 2 óráját tilzöm ki, amikor 
a  fegieJée alatt 14*3 butozpkat atb. legtöbbet. 
Ígérőnek készpénzfjeetés mellett szükség esetén 
beoUteon alul ia eladom,

Aa esetleg fizetett összeg a követelésbe be- 
tudddik. VaplFfetttaiae fiaateáe váteUi illetékei, la.

Sésoreljaójbey, lü jlj.jtw »«  30.
Gáli, jfriróeégi vbejtd.

H á z v e z e t ő n ő
felvétetik  NAGYKŐRÖSRE 

idősebb földbirtokos úrnő
höz. Érdeklődni lehet 1931. 
a u gu sz tu s  1-ig Sátoraljaúj
helyben, a K ovács-villában.

568—729/1931 vght. szám.
Árverési hirdetmény.
Dr, Nagy István ügyvéd által kép

viselt Hazai Likőrgyár javára 166'29 
P tőke és járulékai erejéig végrehaj
tást szenvedőtől 1931 évi máj. hó 18-án 
lefoglalt 2738 P-re becsült ingóságokra 
ez árverés megtartását elrendelem, Sze
rencsen a helyszínén leendő megtar
tására határibőül 1931 évi augusztus 
hó 28 napjának délelőtt 11 órája
tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt 
bútorok, ágynemüek, edények, rádió, 
jégszekrény s egyéb ingóságokat a 
legtöbbet Ígérőnek készpénzfizetés mel
lett, szükség esetén becsáron alul is 
el logom adni.

Szerencs, 1931 julius hó 13.
Göndör

kir. jbirósági végrehajtó

309/1931. vh. szám.

Árverési hirdetmény.
4000 ck. töke, 1930 év szep t,  hő 14 napjától 

já rő 91, a százalék kam a ta  és eddig  összesen 72 P 
06 f. pe rköl ts ég  ere jé ig a végreha jtá s t szenve
dőnél 1931 évi febr. hő 23-án birőilag le(felül) 
fogla lt és 2490 pengőre beosült ingóságokra  az 
árverést  — azon fogla lta tók követe lése erejéig 
is, akik tö rvényes  zálogjogot nyertek  — el
rendelem, annak P áoinban adós lakásán  
leendő megta r tásá ra  1931 ju lius  hó 27 n ap jan ak  
d. u. */*3 ó r á j á t  tűzöm ki, amikor  a foglalás a la tt  
levő épület,  faáruk stb. leg többet  Ígérőnek kész
pénzfizetés  melle tt  szükség  ese tén  becsáron alul 
is eladom.

Az eset leg fizete tt  összeg a követe lésbe be
tudó dik. Vevő köteles fizetni a  vételi illetéket is.

Sátora ljaújhely, 1931. ju n iu s  30,
Gáli, kir. jbi rósági végreha jtó ,

— Kihirdetés . K ihirdetem , hogy a követ
kező kőt házasuló  egym ással h ázasságo t ssán- 
dókozik k ö tn i : u. m.: Reiohard F erenc  nő tlen  
banktisztviselő izr. 30 éves sá to ra ljaú jhely i lakos 
és S te rn lich t E rz sébe t ha jadon  izr. 24 éves ko- 
sioei lakos. Felhiv.ora m indazokat, ak iknek  a ne* 
v e te t t  házasulókra vonatkozó valam ely tö rv é 
nyes  akadályró l tudom ásuk  v,an, hogy est nálam  
K özvetlenül je len tsé k  be. Kosice, 14. ju). 1931 
S tolz s. k. anyakönyvvezető , (P. H.)

Sátoraljaújhely, t93t. julius hó 25. 
XXXIV. évfolyam 30-ik szám.__
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