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G ru be r K ároly
(D. I.) Wilde CLzkár igazsá

gaként ismeretes, hogy az igazi 
művészet célja : a szépet az al- j 
kotásban nyilvánossá tenni, de 
ugyanakkor benne az alkotó 
művészt elrejteni. Kell, hogy a 
művész lelke éljen bent a mű
ben, éljen láthatatlanul, érezhe
tően. Ha nem igy van, akkor 
nincs is igazi alkotás.

Ez elmélkedés kellemessége 
elevenedik meg, midőn közel
ről gyönyörködik szemünk a 
sátoraljaújhelyi „Kopaszka“ he
gyen a napokban felavatott 
századik országzászlő elhelye
zésére szolgáló emlékművön.
A remekbe rakott kőhalom né
ma és mégis szól. Nemesség, 
finomság, erő árad belőle. Biz
tatás a jobb magyar élet, in
tés a határontuliak felé.

A szólamok, az emlékművel 
való ünnepélyes beszélgetés i 
közepette, mily édes érzés él- I 
heleit annak a szerény, háttér
be visszavonult alkotónak bel
sejében, kinek sikerült, lelke 
legnemesebb darabjának oda- 
ajándékozásával. szólásra, ma
gyar beszédre hangolni a hall
gatagnak hitt kockás kőoszlo
pot, Belelehelt leikéből, magyar 
érzéséből, finoman, erősen, éle
tet fakasztóan az anyag néma
ságába, s ő maga, — elrejtve 
maradt.

Csak a lelki nagyságok pom
pázó szépségével rendelkező 
kivételes egyéniségek képesek 
ily szerény s elbuvásba vissza
húzódó magatartásra. Sem fel
irat, sem tér, sem az emlék
műhöz vezető útszakasz nem 
fedi fel a szorgalmas munkás
nak kilétét. Látszólag az élet 
egyszerű munkása ö, csendben, 
ésszel s szívvel dolgozó. Nem 
,agja a sátoraljaújhelyi tizek 
tanácsának, kiknek jelenlétét 
hangjuk ott is hirdeti ahol va
djában semmi keresni valójuk 
nincs,

Városunknak, megyénknek 
nem szülöttje. Akkor került 
hozzánk amidőn áldásos mun
kaereje területet kért s talált 
itt. Nem hangot hozott magá
val mint a bevándorolt „tizek", 
hanem szerénységet, szorgalmat, 
tudást, Ízlést s munkaakarást. 
Mindenben része van, miben 
városunk fejlődik, szépül, — 
tervez alkot s keresztülvisz, de 
mindenhelyen névtelenül, a be- 
végzett munka dicsőségét sze
rényen átengedi másoknak 
rendszerint a hatalmasabbaknak

s hangosaknak, a szerénytele- 
leneknek.

Meg vagyunk győződve ar
ról, hogy e soraink is bántani 
fogják, megzavarják szerény el
vonultságában, ahol a munka
szeretetének é l; — mi még sem 
tehetünk másként, mert közér
dek az, hogy néha-néha a va
lódi érték is előcsillogjon. Mi 
a tömegnek, a népnek, az egy
szerű dolgozóknak szószólói, 
tolmácsoljuk a sátoraljaújhelyi 
kispolgárság hálás tiszteletét.

A felállított kőemlékkel kap
csolatosan hallottunk már arról 
is, hogy a tervező, az oda ve

zető hegyi utat a magyar gol
gota útjára akarja kiképezni. 
Az utmentén kőoszlopokat és 
táblákat szándékszik felállítani, 
melyek az elrablót! városain
kat jeleznék s idéznék az utat- 
járók emlékezetébe. Kedves 
gondolat s lélekből fakadó.

Örömmel valljuk s büszkék 
vagyunk rá, hogy van Sátor
aljaújhely varosának egy városi 
mérnöke, aki az alkotó mun
kában, még a rossz gazdasági 
viszonyok között sem tud és 
nem akar megállani s ez a 
csendben dolgozó kitartó erejű 
munkás — Gruber Károly.

H E G Y A L J A I  H É T  
Sátoraljaújhelyen

A Hegyaljai Hél Sátoraljaújhe
lyen* * nyolc napra tervezeti ün
nepségének lulajdonképeni meg
nyitója az állami elemi iskolában 
rendezett kiállítás keretében per
gett le, ahol ez alkalomra megje
lent a város néhány előkelősége 
és a kiállításban érdekelt kereske 
dők és iparosok majdnem teljes 
számmal. A kiálliló bortermelők 
közül senki nem jelent meg.

Tormay Géza államtitkár, aki a 
kereskedelmi minisztert képviselte 
a megnyitás idejére kitűzött 9 óra 
helyett közel 20 perc késéssel ér
kezett meg.

Dr Orbán Kálmán polgármester 
üdvözli

— Az utcákon sürgés forgás 
van. úgy néz ki Sátoraljaújhely 
mintha benne élet volna. Ez a 
megmozdu ás azonban csak az ün
nepi hétnek szól.

— A trianoni béke sehol sem 
csinált olyan gyilkos pusztítást, 
mint itt-

— A város, gazda kereskedő 
és iparos társadalma azért csinálta 
a kiállítást, hogy megmutassa élni 
akarását,

Beszéde végén kérte a kormány
zat képviselőjét, léptetnének olyan 
intézkedéseket életbe, „hogy »z 
élni akarás formálódjék át való

sággá és ne csak meddő akarás 
maradjon.

Tormay államtitkár vá'aszában 
örömmel állapítja meg, hogy min
den baj dacára törhetetlen itt az 
akarat. Reflektál a polgármester 
támogatást kérő szavaira és beígéri 
a kormány segítségét annak a vá 
rosnak „ahol a szenvedés nem le
targiát, de erős akaratot termelt ki 
a népben" — A kiállítást meg
nyitja.

Az üdvözlések után a kiállítás 
megtekintése következett. Az ál
lamtitkár Kozma György főispán, 
Beinálh Aladár alispán, br Wald- 
bolt Frigyes, dr Görgey Islván és 
mások kíséretében sorra járja a 
helyiségeket.

Különös érdeklődéssel kisérte 
az államtitkár hg, Lónyay E'emér. 
br Waldbott Kelemen, a Pince- 
szövetkezet borkiállítását, a Mansz 
jigándi szőtteseit, a Felvidéki tej
termékipar pazar pavilloniát, amely 
utóbbi helyeken bevásárlást is esz
közölt. A kereskedők kiállításáról 
szintén elismeréssel nyilatkozott.

Majd a polgár leányiskolába 
vonult az államtitkár és kísérete; 
az útvonalon minden borsátor előtt 
megállt és elragadtatással szemlélte 
a lokajhegyaljai borpincészet reme
keit. Itt feltűnési keltett a Pince-

szövetkezet, bt Waldbott Kelemen, 
dr Szepessi örökösök és dr Braun 
Béla borárusitó sátra.

A polgári leányiskolának az ipa
rosok kiállítása volt a látványossága. 
Remekebbnél remekebb munkák 
— sajnos nincs helyünk részlete
sen fe'sorolni azokat — hirdették, 
hogy a sátoraljaújhelyi iparosság 
tudása a művészet határán mozog 
és anyagi lehetőségek mellett tud
na nagyszerűt produkálni. Igazán 
nagy kár ezt és ennyi értéket par
lagon hevertetni; itt volna az ide
je, hogy a város és a megye ko
moly munkaalkalmakról gondos
kodjék.

Sokáig időzött a miniszter kép
viselője a vadászati kiállításon, ahol 
különösen br Waldbott Frigyesné, 
Mária Alice kit hercegnő vadász
képei és trófeái ragadták meg a köz
figyelmet.

— Zászlóavatás. A sátoraljaújhelyi 
R. Kath. Legényegylet vasárnap d. 
e. 10 órakor avatja fel zászlaját a 
plébánia templomban. Az avatás 
szertartását Pintér József pápai ka
marás országos elnök végzi. Este 8 
órakor a Róm. keth. Olvasókör he
lyiségeiben műsoros táncestélyt ren
dez a Legényegylet.
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AbeUberg József
A piarista diáktalálkozót kö

vető társasebéd keretében a hi
vatalos programmon kivűl az egyik 
30 évvel ezelőtt érettségizett 
öreg piarista diák az összes je- 
len'evő öreg diákok tomboló lel
kesedésétől kisérve íelköszöntötte 
a 42 évi tanítási időből az utol
só 30 esztendőt Sátoraljaújhely
ben eltöltött Abelsberg József ke- 
gyesrendí tanárt. Ritkán láthatjuk 
a szeretetnek ilyen impozáns 
megnyilatkozását, mely a szónok 
szavai nyomában orkánszerü erő
vel a lelkekből kitört s a megha
tottság könnyeit fakasztotta. Va
lóban Abelsberg József reá is 
szolgált az őszinte érzések ünne
pélyes megnyilatkozására mert 
nemcsak mint tanár tanítványai
nak szeretetében hanem mint tár
sadalmunk munkás s hasznos tagja 
az egész város polgárságának szi
vébe is belevitte egyéniségének 
minden varázsát s nagy mérték
ben járult hozzá, hogy az a sze
retet, mellyel e város társadalma 
a kegyesrenddel szemben visel
tetik, megizmosodott, megerősö
dött. Ilyen értékekre van szüksé
ge szegény csonkává lett váro
sunknak,

—  Mayer Geyza esperesplébános 
Jubileuma. Erdőhorváti község köz
szeretetben álló esperesplébánosa 
Mayer Geyza, Péter Pál napján töl
tötte be ottani áldásos működésének 
25. esztendejét. Hívei és a község 
ebből az alkalomból meleg ünnep
lésben részesítették. A templomban 
dr Nagy József szentszéki biró tar
totta az ünnepi szentbeszédet, mig 
az iskolában, a jubiláns tiszteletére 
rendezett ünnepségeken Szomotori 
Béla, Ercsey Géza, Kerekes Antal g. 
kath, Győry Kálmán ref. lelkész mél
tatták a kiváló pap érdemeit. A sze
retetteljes jubileumi ünnepséget köz
ebéd követte.

: M a l i i
— Zempléni Bokréta. A magyar 

falu dalosaiból sorozott Zempléni 
Bokréta, Paulini Béla mesteri ren
dezésében döntő sikert aratott vasár
nap délután a sporttelepen. Az esőre 
hajló idő dacára, a város társadal
mának vezető egyéniségei majdnem 
teljes számmal sereglettek össze és 
elragadtatással szemlélve a produk
ciókat hatalmas tapssal köszöntötték 
a falu művészeit. Különösen nagy 
volt a sikere a Kánlor Mihály állal 
megszervezett ciglndi, a Kassai Ala
dár gk, tanító eredményes munká
ját dicsérő rudabányácskai és a Mi- 
kulka János gk. tanító által életre- 
hivott mikóházai bokrétáknak, ame
lyek ezúttal szerepeltek először a 
nyilvánosság előtt.

Zufíogó eső zavarta meg
az „Ország Zászló" avatási ünnepségét

A házakon lobogódisz, az ab
lakokban szépséges asszenyok leá
nyok, az utcákon tengernyi .lép 
és zubog az eső. Sátoraljaújhely 
megyei város filléres gyorsvonatot 
fogad.

*
Vasárnap délelőtt pontosan az 

érkezési időben közel 2000 ven
déggel be is fut a budapesti sze
relvény. A rendezőség készséges * 1 
serege azonnal munkába lát, de 
minden igyekezet hiábavaló. Az 
eső olyan kavarodást idézett elő, I 
hogy valósággal a fejetetején áll 
minden.

Végre valabára bejut a tömeg a 
városba. Mindeoki igyekszik fedél 
bU kerülni, Telnek a vendéglők. 
Frank Dezső, Berkovics József a 
Vigadó illetve a Pannónia tágas 
éttermeiben alig győzik ellátni a 
vendégeket

*
Vészesen közeledik az Ország 

Zászló avatási ünnepségének ideje. 
A rendezőség munkája még in
tenzivebbé válik; össze kell tobo
rozni azokat akik az Ítéletidőben 
megmásszák a Kopaszka begyet, 1 
Ez is siketül. Déli 12 órakor kö
zel 200 ember szorong esernyők 
alatt az emlékmű körűi

A hangulat a zápot dacára lel
kes és felemelő,

Kísérteties csendben, amit csak 
az esöszemek kopogása zavar meg, 
szállnak ég felé a tábori mise szó
lamai. Majd az ájlatos imák, a

melyek a Szepessi Bódog kegyes
rendi tanár által celebrált mise 
végét jelentik,

Mát Urmánczy Nándor beszélt
— Soha zászló ilyen nemes hi

vatást nem töltött be mint itt e 
végvárban: az örök mementol mu
tatja a rabló szomszédoknak.

Majd rátér Barthou közismert 
gyűlölködő nyilatkozatára.

— A francia miniszterelnök ha 
nem ismeri a történelmet akkor 
szószátyár; ba ismeri úgy hazudott 
és nem méltó arra, hogy a nagy 
francia nemzetet képviselje.

Tomboló tetszés kiséri a haza
fias beszédet, melynek utána dr 
Orbán Kálmán polgármester átve
szi az emlékművet.

— Gondozni mi fogjuk a zász
lót, Őrködni ez fog felettünk. 
Nappal robotos munkánkban, éjjel 
álmaink felett. A mi nyugodt bé
kés álmaink felett, ellentétben a 
csehekével, akik a bűnös lelkiisme
retű emberek nyugtalan álmát alusz- 
szák.

A szép gondolatokban gazdag 
polgármesteri beszéd után észak, 
nyugat, dél és kelet megszállóit 
részeinek kiküldöttei koszoiuzták 
meg az emlékművet és dr Görgey 
István országgyűlési képviselő mon
dott meghatoítan, rövid beszédet.

Az ünnepségek egész ideje alatt 
az erdőségek sűrűjéből tárogatók 
kuruc dalokat zengtek, határtalanul 
felemelő aláfestést adva az ün
nepségnek.

B u j d o s ó  I s t v á n  cukrászda
Sotoroljaujhely Kazinczy utca 7,

Ú r i  c s a l á d o k  t a l á l k o z ó  h e l y e .

Zipszer hitvallás

I

Q

Az ünnepi hét első napján dél
után 3 órakor a Felvidéki Egye
sületek Szövetsége tartotta kong
resszusát a városi színházban,

A színház nagyon gyengén telt; 
pedig sokakra ráfért volna eljönni, 
tanulni a zipszetektöl bazaliságot 
testvériséget.

A kongresszus napirendje előtt 
dt Vaszkó Endre elnök javaslatára 
a szövetség táviratilag jelenti hó
dolatát a kormányzónak és bizal
mát Gömbös miniszterelnöknek.

A megnyitó beszédet dr Vaszkó 
Endre elnök mondja. A felvidé
kiek hitvallását a magyarság es a 
revizió mellett.

—  Igazságos ügyünk megoldá
sát nem a Népszövetségtől, de a 
semleges nemzetektől várjuk és 
bittel teméljük, hogy a ma még 
(elátbócon lengő országzászló nem
sokára a zipszer hegyek ormán

magyarság mellett
fog lengeni.

Az élénk tapssal fogadott meg
nyitó után dr Orbán Kálmán pol
gármestert illeti a szó :

— Ebben a városban érzik át 
a legjobban az elszakitottság kínzó 
fájdalmát. De remé']ük a magya
rok Istenétől, hogy nincs már mesz- 
sze az idő amikor a rabló meg
száll á nak még az emlékét is el 
fogjuk feledni.

Majd dr Vaszkó elnök határozati 
javaslatot terjesztett elő,:

— A kongresszus tiltakozik az 
ezeréves országet szétdaraboló béke 
ellen, visszaulasitja Baithou törté
nelem hamisítását, amelynek úgy 
reméli ellenhatása meg lesz majd a 
francia politikában.

A lelkes hangulatú kongreszus. 
Szepesi Bódog,Krisch Jenö.dr Pazár 
Zoltán és mások felszólalása után 
5 órakor ért véget.

! —  A Tesz díszközgyűléséről, a
Magyar Társadalmi Egyesületek Sző- 
vétségének folyó hó 5-én délelőtt a 
vármegyeházán tartott díszközgyűlé
sét minimális érdeklődés kísérte. A 
nagyközönség teljesen távol maradi 

; és csupán az egyes állami hivatalok 
tisztviselői jelentek meg a közgyű
lésen. A közönségnek ezl a tüntető 
távolmaradását nem tudjuk mire ma
gyarázni, már azért sem mert a Tesz 
politikától mentes nagy nemzeti fel- 
adatot teljesít benn az országban, de 
a külföldön is. A gyűlésnek élvezet, 
tel hallgatott szónokai dr Dómján 
Elek helybeli elnök, dr Orbán Kál
mán polgármester, Baross Gábor 
országos elnök és Borsody Gyula 
társelnök voltak. Borsody Gyula len
dületes beszédében az októberi for
radalmat és a Nemzeti Tanács szer- 

j vezeteit is oslorozta, ami nem vala
mi jól esett a díszközgyűlés egyik 

j helybeli korifeusának.

— Kisgyülés. Zemp étivármegje 
törvényhatóságának kisgyűlése hét
főn juliu; 9-én délelőtt 11 órakor 
tartja rendes havi ülését. Art meg
előzően 10 órai kezdettel a közigaz
gatási bizottság ülésezik.

— Változás az 0TI vezetőségeben.
Az Országos Társadalombiztosító 
Intézet helybeli intézetének vezetőjét 
dr Rónay Elemért, hasonló minőség
ben szolgálati érdekből Zalaegerszeg
re helyezték át. Sátoraljaújhely város 
közönsége őszintén sajnálja a kiváló 
tisztviselő távozását, mert áthelye
zésével egy megértő hivatal-főnök
kel lett szegényebb a város.

309,1934. vhsz.

Árverési hirdetmény.
8 Felsömagyarországi cipőgyár vég
rehajtatnak 360 P tőke, ennek 1934 
január hó 12 napjától járó 6 száza
lék kamata és eddig összesen 50 P 
93 fillér perköltség erejéig végre
hajtást szenvedőnél 1934 évi május 
hó 25 napján biróilag lefoglalt és 
2553 P-re becsüli ingóságokra az ár
verést — azon foglallatók követelése 
erejéig is, akik törvényes zálogjogot 
nyertek — elrendelem annak Sátor
aljaújhelyben. Rákóczi utca 1 sz. 
alatt leendő megtartására 1934. évi 
julius he 13 napjának d. e. 10 
óráját lűzöm ki, amikor a foglalás 
alatt levő bútorokat, vegyes cipő
ket stb. legtöbbet ígérőnek kész- 
pénzfizetés mellett, de a becsérték 
2/3-án alul nem adom el. 

j Hí azonban a végrehajtási szen
vedő bele.gyezik a lefoglalt ingósá
goknak alacsonyabb áron leendő 
elárverezésébe, a 2/3 rész figyelmen 
kivűl marad.
Sátoraljaújhely, 1934. juni. hó 19-n.

Gall Vilmos
kir. jbirósági végrehajtó

— Előléptetés a Mávnál. Villányi 
Géza sátoraljaújhelyi máv. állomás- 
főnököt julius elseji ranggal 
ügyelővé léptették elő.

— Öngyilkosság. Dobó István 100 
százalékos hadirokkant főhadnagy 
aki a harctéren szerzett idegbeteg’ 
sége miatt dr Molnár János szana-

1 tóriumában állott kezelés alatt, egy 
j félreeső helyen felakasztotta magák 
I Mire észrevették halott volt.
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üz olvasó írja:
„olyan ehetetlen péksütemény 
mint Sátoraljaújhelyben hét vár
megyében nincsen"

„Most volt először szerencsém 
Sátoraljaújhelyen, ebben a kedves 
kis vidéki fészekben időzni. Megle
pett a vidék szépsége, a lakosság 
páratlan kedvessége, a nagyszerű 
bora, az étkező helyek magyaros, 
jó konyhája és az a gyalázatosán 
rossz sütemény amit a sátoraljaúj
helyi pékek merészkednek a fogyasz
tó elé tenni.

O.szágotjáró ember vagyok. Alig 
akad a csonka országnak olyan na
gyobb városa ahol meg ne fordul
tam volna. Éltem a Balaton vidékén, 
Szegeden, Miskolc, Nyíregyháza, 
Debrecenben és sok-sok más he-

j lyen, de hitemre mondom ilyen för
telmesen rossz ízű és lüdőbeteg ki
nézésű péksüteményt sehol sem elteni.

A pékek talán nem lettek behiva 
az ünnepi hetek rendező bizottságá
ba és ezért állottak nemtelen bősz- 
szul a városon.

Akárhogy is volt, rosszul volt. 
Ilyen péksütemény készítése rém 
szolgálja az idegenforgalmat, lly.n 
péksüteménnyel csak ellenséget lehel 
szerezni, de nem barátot.

Megszerettem Sátoraljaújhelyt és 
ez a szeretet bátorít fel arra, hogy 
a lapot panaszos soraimmal felke
ressem.

Ö reg diákok
tisztelgése az alma mater előtt

Nagy forgalom
zsebmetszőkben

A vasárnapi filléres gyors utasai 
között amint azt az eredmények mu
tatják voltak |ó egynéhányan olyanok 
is akik nem hozni akarlak Sátoral
jaújhelybe, hanem vinni akarlak in
nen. Nem bort, vagy ipari és ke
reskedelmi cikkel, nem is pénzért, ha
nem ingyen ami a kezök ügyébe 
akad,

Zsebmetszők garázdálkodlak. Zse- 
besek érkeztek a fővárosból a vidék 
meglátogatására, egy kis munkára, 
ami valljuk meg jól sikerűit.

Kubus Gyula körjegyzőt a sport 
telepen az ezüst cigaretta szelencé
jétől fosztotta meg a zsebes. Ugyan
csak olt vált meg MUcke József 

j helybeli keztyü? arany órájától, arany 
|

láncától. Dr Pazár Zoltán budapesti 
| kúriai birót a vasúti állomáson fosz

tották meg a tárcájától, benne 120 
pengő készpénz, fontos iratuk és 
végül a negytd k károsult Dobuzy 
István sárospataki borbélymester a 
kinek ezüst órája és ezüst lánca 
lett a tolvaj zsákmánya.

Ezen a négy bejelentett eseten kí
vül egy hölgytől pénzt, egy nyugal
mazott köztisztviselőtől arany órát 
emeltek el. Nem tettek feljelentést; 
még a legszorgosabb nyomozás is 
úgyis hiábavaló mert a zsebtolvajok 
idegenek, az esti filléressel haza 
utaztak.

Nekik érdemes volt lerándulni az 
ünnepi hétre.

Fényes elégtételt
szolgáltatott dr Oláh Istvánnak 
a Magyar Turista Egylet el
nöksége

P iarista  diáktalálkozó

A Hegyaljai Hét szerdája a szere
tet és a tiszteletteljes ragaszkodás 
ünnepe volt.

Öreg diákok, harcos fiatalok gyü
lekeztek össze a kegyesrendiek sátor
aljaújhelyi intézetének lobogója alá 
és vissza álmodva magukat a bol
dog múltba, hangos tiszteletadással 
köszöntötték a régi iskolát és a ta
nító rendet.

A nagy diáktalálkozóra a remélt
nél lényegesen kevesebben jöttek el. 
Nem is csoda, hiszen ma kevés em
ber engedheti meg magának azt a 
luxust, hogy egy munkanapot, bár
mennyire akarná is feláldozzon az 
emlékezés oltárán. Mindennek da
cára, meleg, meghitt és megható 
volt az ünnepség, amely a piaristák 
templomában szent misével kezdő
dött.

Uiána Schiller Kálmán üdvözölte 
lélekből fakadt beszédben az inté
zetet, a tanári kart és a diáksere
get. A hálának ezt a nemes meg
nyilatkozását dr Neuhauser Frigyes 
igazgató köszönte meg egyszerű, de 
meleg szavakkal.

Ezután kű dötlségek indullak a 
köztemetőben nyugvó volt tanárok 
sírját megkoszorúzni, majd dr Varga

Béla igazgató főorvos koszoruzla 
meg a gimnázium hősi halottainak 
emléktábláját

A kegyeletes aktus után ballagva 
megindultak a piarista diákok a szín
házba, ahol a Piarista Diákszövetség 
helyi csoportjának alakuló közgyű
lése voll.

A népes közgyűlés korelnöki lisz
téi dr Schőn Hugő 86 éves nyugal
mazott máv. orvosi tanácsadó lát
ta el.

A kOzf Jkiáltással megválasztott 
tisztikar a következő. Elnök: dr Or
bán Kálmán, társelnök dr Neuhau
ser Frigyes, Ugyv. alelnök dr Varga 
Béla, főtitkár Berkes József kegyr . 
tanár, titkár dr Szentandrássy Pál, 
ügyész dr Lichtenstein Jenó; a tisz
tikart 24 tagú választmány egészí
ti ki.

A közgyűlés ulán társas ebéd volt 
a Városi Vigadó éttermeiben. Itt 
felköszöntőt mondott dr Koznia 
György főispán a kormányzóra, dr 
Orbán Kálmán a taniló rendre, dr 
Görgey István a c áktársakra, dr 
Meczner Tibor a piarista tanárokra. 
Az üdvözlésekért a rend nevében dr 
Neuhauser Frigyes ezidöszerinti gim
náziumi igazgató válaszolt.

K ereskedelm isták találkozója

A városi felsőkereskedelmi iskola 
végzett növendékeinek nagy találko
zója, a gimnazisták összejöveteléhez 
hasonlóan,, szintén a szeretet jegyé
ben folyt le.

A közgyűlésen tekintélyes szárr- 
mal jelentek meg a helybeli és a 
volt növendékek és lelkesen halá
szták ei a felsőkereskedelmi iskolát 
végzettek szövetségének megalakí

tását.
Elnök leli Maihisz József igazga

tó, üg,vezető Csippék Béla tanár, 
társelnökök Arnóthfalvy Ágoston és 
Racz Viktor.

A közgyűlést követő diszebéden 
a volt növendékek nevében Szalay 
Róbert üdvözölte az intézetet, amit 
Mathisz József igazgató köszönt 
meg.

A Magyar Turista Egylet hegyal
jai osztálya az ünnepi hél kerelében 
turistanapol rendezeti.

Ebből az alkalomból a szomszé
dos városok turistáin kívül drChol- 
noky Jenő országos elnök, Jász Gé
za szövetségi alelnök is megtisztel
ték látogatásukkal városunkat.

A díszes társaság délelőtt megte
kintette az „Ország Zászló" emlék
művét, majd lársas ebédre gyűlt 
össze a Városi Vigadóban.

Az ebéden Jász Géza szövetségi 
alelnök a Magyar Turista Egylet és 
a Turistaszövetség képviseletében

felköszönlötte dr Oláh Istvánt, az 
elismerő jelzők egész seregével mél
tatva azt a páratlan ügybuzgalmát, 
amit osztályelnöki minőségében a 
turistaság és városunk idegenforgal
ma érdekében kifejt.

Délután 3 órakor a vármegyeháza 
nagytermében dr Cholnoki Jenő 

| egyetemi tanár, a MTE ilnöke tar
lói! szabad előadást kinai utazásá
ról és a turisztikáról.

Az európai hírű tudós mindvégig 
lebilincselő nagyértékű előadásál 
szűnni nem akaró iapssal köszönte 
meg a nagyszámú hallgatóság.

Nagy sikere volt
a Vármegyei Gazdasági Egyesület 
által rendezett állatkiállitásnak és 
munkaversenynek

Közei 4000 néző, 400 felhajtott I 
nagy állat, temérdek sertés, 40 eke
fogat, 80 kaszás.

A Zemplénvármegyei Gazdasági 
Egyesület által megrendezett állatki- 
álhtás és mezőgazdasági munkaver
seny sikerének jellemzésére a sok 
színes szó helyeit ezeket a számo
kat fogadja el az olvasó.

Szebben beszélnek a legékesebb 
dikcióriál is.

Egyébkén! alábbi kiállítókat és 
versenyzőket találta első díjra érde
mesnek a br Waldbolt Frigyes el
nöklete alatt fáradhatatlanul dolgozó 
bíráló bizottság:

A bemutatott lovakért: Frei János 
Károlyfalva, id. Hörtsik András Vily.

Szarvasmarhákért: Karcsai, alsó-I I

regmeci legeltetési társulat, Hoff- 
mann Vendel Hercegkút, Kazup Já
nos Bodroghalom, Leskó János Al- 
sóregmec, sátoraljaújhelyi kegyes
rendi lársház.

Seriésekérl: Bernálh Aladár alis
pán Sátoraljaújhely.

Hirdetéssk íelvetsinek a kiadú&an
A szántóverseny győztese Oláh 

Ferenc Kisrozvágy, a kaszálóversenyé 
pedig Járdái István Alsóberecki.

br Waldbott Frigyesné Mária Ali- 
ce kir. hercegnő vándoroltató ketre
ceit mutatta be, a megjelentek han
gos elismerésétől kisérve.

Úgy az állatkiállitásról mint a 
mezőgazdasági munkaversenyekről 
hangos film felvélel készült,
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L e g ú j a b b
Scüüardt íTitíor

Sátoraljaújhelyen
Péntek délelőtt az a hír járt 

városunkban, hogy Eckhardt 
Tibor a Független Kisgazda
párt országos elnöke, a revízió 
ügyének fáradhatatlan harcosa 
nem tartja meg vasárnap este 
8 órára hirdetett előadását.

Akik Eckhardt Tibor nevé
nek említésekor is már libabö- 
rösek, olyan határozottsággal 
terjesztették a hírt, hogy annak

ellenőrzése céljából kénytelenek 
voltunk Budapestről telefon fe1- 
világositást kérni.

A közlés felette kellemetlen 
a liba bőrösöknek. Eckhardt 
Tibor jön s megtartja e'őadá- 
sát.

Amint értesülünk a város 
közönsége ünnepélyes fogadta
tást is készít elő Eckhardt T i
bor számára.

Nem jön
holnap

Lapzártakor megbízható he
lyen arról szereztünk tudomást, 
hogy a holnapra beígért fillé
res vonatok nem érkeznek.

Szeged, Szolnok, Cegléd vá
rosok összesen nem tudtak 
annyi résztvevőt biztosítani az 
Ibusznak, amennyi elegendő 
lett volna egy Sátoraljaujhely-

filléres vonat
be indítandó vonatra, Nem 
bennünk van a hiba.

Ezzé. a méla de szörnyen 
fájdalmas akkorddal azután fel
kerül a korona az ünnepi hét 
rendezési munkálataira és en
nek eredményességére.

De erről majd legközelebb 
számolunk be.

S Z Í N H Á Z
Mielőtt az elmúlt színházi hét mű

vészeti részéről beszámolnánk kény
telenek vagyunk néhány szóval illet
ni azt az érthetetlen részvétlenséget, ; 
amellyel a közönség Kardos Géza 
színtársulatának minden kritikái meg- \ 
biró, kifogástalan előadásait kiséri.

Valahogy kihalt a közönségből a 
színházba járás szeretete, éppen ak
kor amidőn e szeretetet és támogatást ; 
arra érdemeseknek juttathatta volna.

Eddigelé egyetlenegy telt háza 
volt a társulatnak. A legtöbb estén 
ha sokat mondunk félig lelik meg a 
színház, pedig itt a trianoni határon 
hazafias kötelesség is támogatni min
den olyan igyekezete*, mely a ma
gyarságot szolgálja.

Amíg a Ronyván túl a szokolis- 
ták kérlelhetetlenül terjesztik a cseh 
szó*, addig itt csak néhány ember 
kiváncsi, hogy egyebet ne mondjunk 
az Öreg tekintetes, Selmeci bál, 
Ady Endre cimű magyar levegőjű 
darabokra.

De minden rossznak vége szakad 
egyszer. És mi arra kérjük Sátoral
jaújhely város közönségét vessen vé
gett a rossznak már ma.

Karolja fel szeretettel Kardoss 
Géza színtársulatának nagyszerű 
előadásait és mutassa meg, hogy a 
gazdasági válság ha érintette is, 
annyira nem sújtotta le, hogy haza- 
fiúi kötelességéről is megfeledkezzék.

Hétfőn este Jedermann címszere
pében Thurőczy Gyula pompázott.

Mély értelmű szerepének minden 
szépségéi felszínre hozta és szórta 
két kézzel a művészeti drágaságokat. 
Az együttes többi tagja egytől egyig 
mind díszes keretei adott Thuróczy 
Gyula művészetének és osztályosává 
lett a kis közönség annál lelkesebb 
elismerésének.

Kedden úgylátszik, hogy megta
lálta önmagát Sátoraljaújhely város 
szinpártoló közönsége. Zsúfolt ház 
kiséne tapssal a Sárga liliom ope
rett előadását, hogy másnap az Öreg 
tekintetes vígjáték bemutatóján an
nál élesebb legyen a kontraszt amit 
a látogatottság mulat.

Pedig úgy a darab, mint annak 
előadása más elbírálást érdemelt, el
tekintve attól, hogy a színtársulat 
igazgatója Kardoss Géza szerepben 
ezen az estén állt először a lámpái: 
elé. Amit ez a nagyszerű művész
ember ezen az estén produkált an- 
nas jellemzésére a jelző kévét; moz-! 
dulatai, járása, testtartása ahogy ült, 
szeme rebbenése mind természetes 
és egyszerű volt. Mintha valamelyik 
nemesi kúriából lépett volna elibénk 
az öreg tekintetes.

Csütö. lökön debreceni szerzők ope- 
retiji volt műsoron a „Selmeci bél“. 
Arany .s meiéjű, finom muzsikáju, 
levendula szagu darab. Amelyben 
Kormos, Halassy Mariska, Jackó Cia, 
Hajnal Margit, Solyom Győző, Szó- 
koly, Thuróczy, Bende, Bányai, Bi
hari jutottak hálás szerephez. Kár 
volt mtg nem nézni.

Péntek' n Ady Endre életét pél
dázta a színpad Thuróczy Gyulával, 
K-.rdobS Gézával, Biharival a vezető 
szerep-ben. Az előadás egy Ossze- 
s.’üko.t, elsőrangú rendező által kéz
ben tano t művészi együttes irodalmi 
jelentőségű produkciója volt.

É P Í T S E N

családi hazat, gazdasági pületet, weekend-házal, nyaralót, me 1- 
lékhelyiséget, közfalakat, stb. tüzmentes knnyü épít ésíi

„ H E R A K L I T “-lemezzel
Gyors építkezés, azonnal lakható. Bővebb felvilágosítást ad

BENYNA TESTVÉREK SÁTORAUAUJNELY bizományi lerakat!

Mórom Havi foaüázra
í té lté k  dr 
o r v o s n ő t

Jelentette annak idején a Felső
magyarországi Hírlap, hegy dr En- 
gel Ilona szerencsi orvosnőt, vala
mint Kiss Károlyné, Illés Bertalanná, 
Dakó Andrásné és Bence Lajos 
megyaszói lakosokat egy rendoeli 
magzatelhajtásból folyóan vád alá 
helyezte az ügyészség.

A bűnügyet pénteken tárgyalta a 
sátoraljaújhelyi kir. törvényszék Kö- 
röskényi büntető tanácsa. A vádat 
dr Gottesmann M.klós kir. ügyész 
képviselte, a védelmet dr Binéth 
Menyhért sárospataki, illetve dr Csi- 
zy Béla saűjhelyi ügyvéd látta el.

Engel Ilona szerencsi

A bíróság a terhelteket bűnősnek 
mondotta ki a vádbeli cselekmény
ben és ezért dr Engel Ilona orvos
nőt egy rendbeli magzatelhajtás vét
ségéért 3 havi fogházra, Bencze La
jost magzatelhajtás vétségében mint 
felbujtót 2 havi, Kiss Károlynét egy 
rendbeli magzatelhajtás vétségéért 
2 havi, Illés Berlalannét és Dakó 
Andrásnét egy rendbeli magzatel
hajlás bűntettében mint bünsegédí 
bűnrészest 2 heti fogházra ítélte. A 
bíróság minden egyes vádlottal 
szemben a 3 évi hivatal vesztési is 
megállapította. Az ítélet jogerős.

A sátoraljaújhelyi kir. járásbíróság
mint telekkönyvi hatóság.

2017/934. tk. szám.

Árverési hirdetmény-kivonat.
Központi Takarékpénztár r. t. 

ő. f. a. saűjhelyi bej, cég végrehaj
ta tn a k  Schwarcz János saűjhelyi 
lakos végrehajtási szenvedő ellen in
dított végrehajtási ügyében a telek
könyvi hatóság végrehajtási árverést 
560 P, tőkekövetelés és járulékai be
hajtása végett saűjhelyi kir. járás
bíróság területén levő, Sátoraljaújhely 
megyei városban fekvő, s a saűjhelyi 
2110 sz. Ikvi betétben A. I. 1.2. sor 
829, 830 hr. sz' a. felvett B. 3 sor 
sz. szerint Schwarcz János id. 
Schwarcz János és neje Kerékgyártó 
Mária fia nevén álló ingatlanra 4000 
Pengő kikiáltási árban, kert a belső
ségben ház udvarral, elrendelte. Az 
árverést 1934 évi augusztus hó 9 

i kilenc napján dél. e. 9 órakor a 
telekkönyvi hatóság hivatalos helyi
ségében Kazinczy utca 35 sz. föld
szint 10 ajtó fogják megtartani.

Az árverés alá kerülő ingatlant a 
kikiáltási ár 2/3kétharmadánál alacso
nyabb áron eladni nem lehet ha az 
árverés megtartását a Központi Taka
rékpénztár vagy a Megyei Általános 
Bank kéri, ha azonban az Országos 
Társadalombiztosító intézet kéri ak
kor 3920 P, ha Klein Lajos kéri 
akkor 4070 P, ha Groszmann és Klein 
cég kéri akkor 4130 P, ha Balogh 
Lajos kéri akkor 4180 P, ha az Első 
saűjhelyi Hordőgyár kéri akkor 4240 
P, ha Vas Menyhért kéri akkor 4340 
P, ha a Saűjhelyi kereskedelmi r. t. 
kéri akkor 4430 P, ha a Sátoralja

újhelyi Népbank kéri akkor 4530 
P-nél alacsonyabb áron eladni nem 
lehet.

Az árverelni szándékozók kötelesek 
bánatpénzül a kikiáltási ár 10 szá- 
szalékát készpénzben, vagy az 1881. 
LX. t.-c. 42. §-ában meghatározott 
árfolyammal számított óvadékképes 
értékpapirosban a kiküldöttnél letenni 
vagy a bánatpénznek előleges bírói 
letétbe helyezésiről kiállított letétii 
elismervényt a kiküldöttnek átadni 
és az árverési feltételeket aláírni 
1881: LX. t.-c. 147., 150., I70„ §§■ 
1908. XII. t. c. 21. §.

Az aki az ingatlanért a kikiáltási 
árnál magasabb Ígéretet tett, ha töb
bet ígérni senki sem akar, köteles 
nyomban a kikiáltási ár százaléka 
szerint megállapított bánatpénzt az 
általa ígért ár ugyanannyi százaléká
ig kiegészíteni.

Sátoraljaújhely, 1934. ápr. hő 27.
Dr. Ilykovics sk.
kir. tvszéki biró.

A kiadmány hiteléül: Hazay sk.
telekkönyvvezető

— Véres verekedés a borvásáron.
Csütörtökön éjjel 11 órakor a bor
vásáron súlyos kimenetelű összeszó- 
lakozás történt. Zboray Bertalan kő
műves segéd és Pataki István hen
tes segéd különböztek össze Bodnár 
Pál hentesmesterrel. A jelentős 
mennyiségű borral megalapozott vita 
hevében Zboray és Pataki bottal 
úgy verték fejbe a hentesmesler', 
hogy 20 napon tűi gyógyuló sulycs 
fejsérüléseket szenvedett. Könnyebben 
megsérüli Birkesz Mária háztartás
beli nő is, aki kritizálni merészelte 
a vitát illetve a verekedést.
Felelős szerkesztő : Dr. WEISZ SÁNDOR
A kiadásért felelős : LÁNCZI ZOLTÁN.
Laptulajdoaos: Landasmann Miksa társa.

Nyomatott a Vajda-könyvnyomdában Sátoraljaújhelyben. Telefon 55.
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