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A legitimizmus a korszerű nemzeti politika
A Felső magyarországi Hirlap számára írta

D r GRIGEtR M IK LÓ S
országgyűlési képviselő, a Nemzeti Legitimista Néppárt országos elnöke

Miért vagyok legitimista?
Az első ok az, hogy szivem 

mindig az elhagyottakhoz, a 
letiportakhoz húz, legyenek azok 
szegények, nyomorult munkások, 
a förtelmes és lelketlen kapital
izmus áldozatai, vagy legyen az 
egy tragikus sorsú királyi csa
lád, melyen a történelem érc
szekere végiggrtzolt. A második 
az, hogy véleményem szerint a 
szent korona tana és koncep
ciója az egyetlen, mely valódi 
és tartós esélyekkel biztatja a 
demokráciát, a harmadik ok az, 
hogy érvényt akarok szerezni a 
királyeszme és szociális gondolat 
szintézisének, amiben segítsé
gemre van az a tény, hogy aki 
a magyarok királya, az a sze
gények királya, nemcsak azért, 
mert királya egy megcsonkított 
országnak, a megélhetés lehető
ségeitől megfosztottszegény nem
zetnek, hanem azért is, mert sa
ját gyermekkorán megismerve 
a szegény életmód kényszerű
ségeit, egyéni élményénél és 
nemes lelkűidénél fogva alapos 
és indokolt reményt nyújt arra, 
hogy ha mód és alkalom kínál
koznék számára befolyást gya
korolni a magyar közéletre: fel
tétlenül a társadalmi egyenlőt
lenségek enyhítését, a dolgozó nép
rétegek felkarolását tűzné ki egyik 
föfeiadatáiű.  A negyedik ok, 
melynek folytán a pártelnöki 
tisztséget vállaltam: amaz érzé
sem, hogy — minden igényte
lenségem dacára — polgári 
származásomnál, egyéniségem
nél és a demokratikus gondolatot 
és a szociális haladást szolgáló 
közéleti : zereplésemnél fogva 
használni tudok a legitimizmus 
szent ügyének, mert hozzám 
ama gyanúnak árnyéka sem fér,

hogy a restaurációt a megrok
kant feudalizmus talpraállitásá- 
nak reményében szolgálom.

Ha csak magyar becsületből,
magyar hűségből, magyar ke- 
gyeietbő1, magyar lojalitásból 
volnánk legitimisták, akkor is 
magasan állnánk azok feled, kik 
valamikor a trón megdönthetet
len oszlopainak tartották magu
kat, vagy legalább azt a lálsza 
tót keltették, mintha azok vol
nának, kik nyüzsögtek, hem
zsegtek a trón körül, mikor ez 
a buzgólkodás címet, érdemren
det, hivatalt, rangot, vagyont je
lentett, kik szorgalmasan és ki
tartóan hizeiegtek a dinasztiá- 

í nak, törtettek a császári és ki- 
| rályi kegy után — de amióta 

a dinasztiát a balsors leteperte, 
j amióta a törvényes királyiól mit 

sem várhatnak: sehol sincsenek, 
ahol legitimista manifesztáció 

! történik, a kiráiy-problémáí még 
csak eiméieli vitatás formájában 

I sem tartják aktuálisnak, egoista 
! egykedvűséggel nézik a szám- 
í űzött király sorsát és csak azért 
| kémlelik a politikai időjárást, 

hogy kedvező szelek irányába 
feszíthessék ki vitorláikat.

Lényegileg azonban azért va
gyunk legiiimisták, mert a tör- 

j  ténelmi jog alapján állunk szem- 
í  ben a forradalmi joggal,  mert 

az 1918, évi forradalmat jog
forrásul el nem ismerjük, mert 

\ kétnyelvűségnek, jellemteienség- 
nek és következetlenségnek tart
juk a forradalomnak üvöltő gya- 
lázását és amellett a forrada
lom gyümölcseihez való görcsös 
ragaszkodást,  mert meggyőző
désünk szerint a pragmatica 
sanctionak a  trónöröklésre vo
natkozó intézkedései ma is teljes 
jogerőben fennállnak és minden

más úgynevezett megoldás nem 
volna egyéb forradalmi kisér- 
letnél, mert — mint Deák Fe
renc mondotta — a jogfolyto
nosságnak tagadása a jognak 
folytonos tagadása, mert kétség
bevonhatatlan törvényesség, a 
tradíció nagy ereje nélkül király
ság modern nemzetben nem 

J (űdja megszerezni a szükséges
M ai ■nhl1«J7t biwóioloc fn l/ in tá lyf
I mert a legitim megoldás a nem

zet érdekében a leghasznosabb 
megoldás. Legitimisták vagyunk, 
mert ellenségeink, nemzeti nagy
ságunk sírásói, a legitimizmus 
ellenségei. A  józan ész szavára 

, hallgatunk, amikor azt tartjuk, 
hogy ami nekik rósz, az nekünk 
jó kell hogy legyen, hogy az 
csak magyar érdek, magyar po
litika, a legmagyara’ob politika 
lehet.

Ezért vagyunk mi a jogfoly
tonosság hívei s ezért hisszük,

! hogy lelke mélyén a legtöbb 
magyar ember legitimista: persze 

I Petur-bánok mindig voltak, van- 
i nak és lesznek közöttünk, de 

bízvást reméljük, hogy a döntés 
pillanatában Petur bán megren- 

! dűlve teszi le lázadó kardját 
Bánk-bán lábaihoz.

A  magyar legitimizmus nem 
Habsburg kérdés, nem Habsburg 
probléma. Tény, hogy a törvé
nyes királyság örököse a Habs- 
burg-háznak ivadéka, de ez csak 
esetleges körülmény és sem pro, 
sem contra nem döntő; ami 
döntő, ami lényeges: az a ma
gyar ősi alkotmány halhatatlan
ságát jelentő jogfolytonosság. 
Nekünk nem azért kell Ottó, meri 
Habsburg, hanem azért,mert tör- 

i  vényes örököse az utolsó apostoli 
\ királynak: nekünk azért kell Ottó, 
\ mert ragaszkodunk legfőbb nem 

zetfenntartó erőnkhöz, a magyar 
alkotmányhoz  a magyar nemzeti 
élet integritásához, erkölcsi ép
ségünkhöz, mely a nemzeti erő
nek egyetlen gyökere és forrása 
volt a múltban és annak kell 
lennie a jövőben is,

Egyébként ma már a nemzeti 
függetlenséget nem a Habsbur
gok fenyegetik, ma már törté
»>o 1r*»i ntit.MU'niömuc « (u
nemzeti függetlenség veszélyeit 
ott keresni, ahol azok a korábbi 
századokban voltak, de ma már 
nincsenek; ma már a beolvasz
tástól való félelem: rémlátás, 
nem pedig reálpolitika; sőt, ma 
már a Habsburg-eszme bár
mennyire is szemben állott a 
magyar nemzet (adatmezejével, 
árnyalaíilag egybevág a ma
gyar eszmével. Hol az a hatalmas 
Habsburg birodalom, amely
be minket beleolvaszthatnának? 
Nincs és többé sohasem lesz 
meg. Hol van az az osztrák ha
talom, amely ellen konok, di
csőséges küzdelmeket viviunk? 
Államroncs, akár mi magunk. 
És hol a király, akivel szemben- 
állunk? Törvényes királyunk 
nem idegen; a magyar nyelvet 
nem így, vagy amúgy, valaho
gyan, hanem tökéletesen bírja  és 
lelkében egy történelmi pro
cesszus eredményeként, drága 
és szent atyai hagyományként 
őrzi és ápo'ja a magyar nem
zetnek. az ő nemzetének érzel
mi világát és történelmi aspi
rációit. M a  az ö ellenségei: a mi 
ellenségeink és a  mi ellensége
ink : az ő ellenségei. M a  király 
és nemzet együtt járják a tria
noni Golgotha útját és ha lesz 
feltámadás, csak együtt támad
hatnak fel.
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HÍREK
Közlemények e» előfizetési di- j 

jak  „Fel«ömagyaror»z»gi Hírlap" 
postafiók 67 Sátoraljaújhely, il
letve a Nemzeti Hitelintézet fiókja
30.231 sz. postatakarékpénztári 
számlája cimre küldendők

— Nagy gyásza van a ma
gyar legitimista tábarnak. Gróf 
Károlyi József felsőházi tag aki 
az utóbbi években mint a ma
gyar legitimista tábor vezetője, 
Ottó királyfi magyarországi 
megbízottja is volt, hosszas be
tegség után elhunyt. Halála ér
zékeny vesztesége a legitimista 
ügynek. Temetése szerdán dél
után ment végbe országos rész
vét mellett.

— Rendőrségi áthelyezés, dr Hu
bai Jenő rendőrfogalmaző Hegyesha
lomról a helybeli államrendőrségi 
kapitánysághoz nyeri áthelyezést.

— Változás a detektivtestületben.
vitéz Lábas Lajos államrendőrségi 
deieklivet aki hosszú idő óta a beje
lentő hivatal vezetését látja el köz
megelégedésre, szolgálati érdekbői 
Békésgyulára helyezték át.

— Az OTi. uj vezetője. Az Orszá
gos Társadalombiztosító Intézet sá
toraljaújhelyi fiókjának vezetőjévé 
Székely Enűre s. titkár a debreceni 
intézettől neveztetted ki.

— Halálozás. Mispál Zoltán vá
rosi tisztviselő 38 éves korában el
hunyt. Hétfőn délután temették el 
nagy részvét melleit. Végtisztességén 
a teljes városi tisztikar megjelent dr 
Orbán Kálmán polgármesterrel az 
élen.

autó és motorkerékpár pneumAtikok
a legjobb külföldi gyártmányokban garanciával
A U T Ó A L K A T R É S Z E K
összes, olasz, francia és amerikai autókhoz,
F E L S Z E R E L É S I  C I K K E K

l e g o l c s ó b b a n :  
N A G Y  J Ó Z S E F

Budapest, V I. Andrássy-ut 34. etetőn: 221-97.

— Budapestre távozott a Sac. in
tézője. Reichard Béla, aki hét eszten
dőn át látta el a Sac futball intézői 
tisztségét, Budapestre költözött. Azok 
akik a közismert Bécinek teljesítmé
nyeit, fanatikus club szeretetét és min
denek felett sportbeh hozzáértését 
ismerik, azok tudják csak értékelni 
azt a veszteséget, amelyet ennek a 
rajongó sportembernek távozása a 
Sacnak jelent, önzetlen és túlzottan 
szerény volt és ennek a szerénysé
gének tudható he, hogy távozásakor, 
nem díszes külsőségek közölt vett 
föle csapata búcsút, hanem csak a 
pályaudvaron és Salgótarjánban aho
va mint intéző utóljára kisérte el a 
fiukat. De ott azután könnyek között, 
ami Béci munkájának legbeszéde
sebb elismerése.

Gyilkolt a hegy
Halálos szerencsétlenség Tokajban

Az elmúlt napok hatalmas eső
zései nem csak Tárcái községben 
teremtettek katasztrofális helyzetet# 
hanem Tokajban is# ahol egy asz- 
szony lett az áldozata a viharnak.

KereKszegi Albert módos tokaji 
gazda egy szőlőhegy tövében épült 
lakásban lakott feleségével és két 
kis gyermekével. Vasárnapra virradó 
éjjel, amikor a ház népe már aludt, 
a sok esőzés következtében meg
indult a hegy# mázs is sziklatömbök 
zuhantak alá, amelyek bedöntöttek 
a ház falát és betemették a hálószo- 

j bái, ahol a kis család aludt.
A szomszédok nem sokkal a 

házbeo rdás után észr. vették a sze

rencsétlenséget és megindult a men
tési munka,

Az asszonyt azonban már halva 
találták a romok alatt, a fér
jet eszméletlen állapotban súlyo
san sérülten A nyolcéves kisfiúnak 
csodálatos módon nem történt semmi j 
baja, míg a hároméves leányka, aki
nek élétet az mentette meg, hogy 
az ágy deszkái közé került, egész 
könnyű zuzódásokat szenvedett,

A  tragikus esette! kapcsolatosan 
Fejér Andor tokaji főszolgabíró 
azonnali helyszíni szemlét rendelt 
el, annak megállapítása céljából 
nem e fenyeget veszély más ,a he
gyek lábánál épült házat is. * I

Ötvennégyen
a vádlottak padján

B íróság előli a bodrogzsadányi aranylelet

Megírta a Felsömagyarországi Hír
lap, hogy a bodrogzsadanyi bekötő 
út földmunkálatainak során a mun
kások egy arannyal leli edényt ta- 
iattaK es nogy az eneKeKct pulim 
pénzért eikotyavetélték.

Ebből az ügyből folyóan eljárás 
indult úgy a megtalálók, mint or
gazdaság miatt az értékekből vásár
lók ellen is.

Az érdeken bűnügyet, amelynek 
ötvennégy vádlottja volt, csütörtökön 
délelőtt tárgyal'... nagy éideklődés 
közepette dr Tímár József a sáros- 

; pataki kir. járásbíróság büntető bí
rája.

A tárgyalás egész napon át tar

tott és ennek eredményeként a bíró
ság olyként határozott, hogy 15 vád
lott ügyét elkülöníti és azt egy ké
sőbb megjelölendő napon veszi fár- 

I gynláa elé. 35 v á d lo tta t felmentett és
i hármat — Mester Jánok, Muha Já- 
I nos, Beláz János — jogtalan eltulaj- 
I donilás vétségéért 8—8 napi, Harda 

Erzsébetet pedig az ítélet felfüggesz
tésével orgazdaság miatt I napi fog
házra ítélte.

Úgy az ügyészi megbízott, mint 
az elítéltek felebbezést jelentettek be.

Különös pikantériája az ügynek, 
J hogy a felmentett vádlottak bejelen-
I tettek, hogy a kincsre igényt tarta

nak.

üz olvasó írja:
„ m t e  nyitják meg a Olanci 
fürdőt"

„A sírattd bazárt. A nyári vízi 
örömök apró-cseprő felszereléseit i.t 
téli álomra helyezték és a Diana- 
fürdő, mely Sátoraljaújhely megyei 
város polgári elemeinek és szegé
nyebb néposztályának már amúgy 
is hónapok óta nélkülözött közegész
ségügyi intézménye, még mindig 
zárva tartja kapuit,

Milyen nagyszetü gondoskodás 
azokról akiknek nem adatott meg a 
fürdőszoba kényelme, akiket önma
guk szeretete rákényszerit arra, hogy 
a házikezeiésben lévő és bérlő után 
jajgató Diana fürdőt használják. Azt 
a fürdőt, a mely a minimálisát nyújt
ja, venni azonban többet vesz el a 
látogatótól, mini akármelyik fővárosi 
nagy fürdöüzem, vagy bármely szom
széd kis város fürdője.

Itt van kérem azonnal a példa i s : 
Szerencsen első osztályú kád vagy 
gőzfürdő délelőtt 80 fillér, délután 
a gőz már csak 60 filter. Nálunk 
egyre-másra 1 pengő meg 20 fillér. 
Számbelileg óriási különbség, de 
óriási a differencia a két üzem kö
zölt minőség tekintetében is, Sze
rencs előnyére.

Mélyen tiszteit városatyák, akik 
állítólag a polgárságot képviselitek 
a város ügyeinek intézésében, vájjon 
mélyítek fogja megbízatásának ko
moly értelmében odadörögni, mikor 
nyitják meg már a Diana fürdőt és 
megmagyarázni, hogy a példaszó 

j nem azt mondja, hogy jobb a ritka 
; forint mint a sűrű garas, hanem 

pont ellenkezően. Vájjon ki és mi
kor fogja ? “

—  Tennisz. A Kisvárdai Úszó 
Egylet a napokban rendezte meg ten- 
niszversenyeit Szabolcsvármegye baj. 
nokságaiért. A népes mezőnyben in
dult Földes Tibor a Sac kiváló jj. 
tékosa is aki az erős konkurencia 
dacára a férfi egyesben a III. helyet, 
a vegyes párosban Arday Annussal 
(Sárospatak) szintén a Itt. míg a 
férfi párosban Rontek-kel (Vác) az 
első helyet nyerte el. Földes Tibor 
mint északi kerületi válogatott hol
nap részivesz Szegeden a kerületek 
közi tennisz versenyen is.

—  Francia és német nyelvoktatás.
Friedmann llus, aki Franciaország
ban a grenoble—i egyetemen szerezte 
képesítését és hosszabb időn át fran
cia iskolánál oktatott folyó ho 20. án 
kezdi meg francia és német nyelv
tanítását Deák utca 6 szám alatti 
lakásán Sátoraljaújhelyen.Jelentkezni 
ugyanott lehet.

— Felavatták a tokaji Orszagzász-
lót az elmuit vasárnap. A hatalmas 
ünnepségen, melyen sok százan vet
tek részt, az ünnepi beszédet Ur-
mánczy Nándor mondotta. Beszéd
del szerepeltek még Újhelyi Sándor 
Máv. üzletigazgató, Bircsai Frtiér 
Géza, Unghváry Gyula. Az Ország
zászló a tokaji hegy oldalában áh, 
hátterében mintegy 14 méter széles
ségű és hosszúságú lecsiszoit részen 
Nagymagyarország kövekből és szí
nes üvegekből kirakod művészi tér
képe.

— Örömmel állapítjuk meg, hogy 
a közönség milyen szívesen fogadd 
a szigorúan szabott árak bevezetését 
a Szegő Sándor divatáruházában. Kü
lönösen megragadják a közönség fi
gyelmét az ezzel kapcsolatban kal
kulált meglepő olcsó árak. Alku 
nincs, de az árak jóval olcsóbbak 
mintha alku lenrte-

— Jön a világhírű orosz „Kék Ma
dár" kabaré. A belügyminiszter a 
világhírű orosz vándorkabaré társu
latnak a Kék Madárnak 30 napos 
vidéki vendégjátékot engedélyezett. 
A vendégjátékok során Jushnij 
társulata Sátoraljaújhelybe is ellá
togat,

— Gyógyszertárinspekció. A folyó hó 
17-én kezdődő héten Élilerth Gyula 
Szent Antal gyógyszeriára tart éjjeli 
ügyeletes szolgálatot.

— Labdarúgás. A Sac az elmuit 
vasárnapon Salgótarjánban j átszőtt, 
ahol az ottani SSE. csapatától 3:0 
arányban vereséget szenvedeti, Hol
nap itthon játszik a Sac bajnoki 
mérkőzést az SBTC vei.

— Töredék hónapért, töredék te
lefondíj jár. A hónap közben bekap
csolt és leszerelt telefonállomások 
dijában a kereskedelemügyi minisz
ter legutóbb megjelent rendeletével 
úgy intézkedik, hogy ezentúl a tö
redékidősszakra csak a lörcdéK-be- 
szélgetési dijat kell fizetni nem - ■ 
dig a teljes összegű havidiját m.nt 
eddig.

— Szüreti bál. A helybeli Levente 
Egyesület holnap este 8 órai kez
dettel a Levente Otthonban szüreti 
bált rendez.
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Zemplénvármegye
augusztusi közigazgatása

A bizo ttság  lelkesen ünnepelte Payer Ferencz püspöki 
helynököt, aki felgyógyulása óta először vett részt a 

bizottsági ülésen

Olcsó nappali háztartási áram!

Zemplénvármegye törvényható
ságának közigazgatási bizottsága a 
távollevő főispán helyett Bernáth 
Aladár alispán elnöklésével hétfőn 
délelőtt tartotta rendes havi ülését.

Napirend előtt elnöklő alispán a 
bizottsági tagok meleg éljenzésétől 
többször félbeszakítva, néhány ke
resetlen de szívből fakadt szóval 
köszöntötte Payer Ferenc rk. püs
pöki helynököt, e ki betegségéből 
felgyógyulva, bosszú idő óta először 
vett részt a bizottsági ülésen.

Payer Ferenc mély megindulásául 
fogadta a ragaszkodásnak tüntető 
megnyilatkozását és azzal az Ígérettel 
köszönte meg az ünneplést, hogy 
mint a múltban, úgy a jövőben is 
önzetlen és készséges szolgája lesz 
Zemplén vármegyének,

A lelkes éljenzés lecsillapultával 
sor került h napirendre, amelynek

első pontja a bő részletességgel 
megkonstruált és kimerítő alispáni 
jelentés volt r közigazgatás augusz
tus havi állapotáról.

A vármegye főorvosának a köz- 
egészségügyről adott jelentése sze
rint a fertőző megbetegedések száma 
a júliusi 82 esettel szemben, au
gusztusban 124 re emelkedett

A törvényhatósági állatorvos be
számolójából megtudtuk, hogy a 
sertéspestis még mindig pusziit 35 
községben és Sátoraljaújhely megyei 
városban,

A mezőgazdasági helyzet c’ég 
kedvező. A répa és tengeri kilátá
sokat az eső feljavította Az őszi 
szántás előmunkálatai megindultak.

Az adóhátralék még mindig elcg 
jelentős, annak dacára, hogy a műit 
esztendő augusztus havához mérten 
több adó folyt be.

Vezesse be a háztartásába a vil
lanyos vasalót szellőztető!, forraló!, 
főzőlapo!, főzőautómatát, kávékészi- 
lő!, konyhamótor!, melegvizlárolót, 
testmelegitőt stb.-í, mely készülé
kek üzeme tiszta, megbízható, kí
méli az egészségét. Használatuk ké
nyelmes és gyors.

J í o g g  a  m o d e rn  technika  ezen á l 
d á s a i t  é lv ezh es s e ,  e lha tá roz tuk ,  hogg

a kéttarifás árammérővel mért nap
pali háztartási áram eigségárát 
óránként 8 ‘6 fillérre mérsékeljük.

Hogy ö n  is élvezhesse a nappali 
háztartási áramot szereltessen fel egy 

kéttarifás jRrammér'dt,* 
i amelyért havonként 1*— P kölcsön 

díj fizetendő. A felszerelés díjmentes.
Sátoraljaújhelyi megyei város 

közm íivei.

dr Pranek frigyes
a M ária Terézia rend lovagja, osztrák  vezérkari ő r
nagy, a bécsújhelyi katonai akadém ia tanárának  levele

néhai Bernáth Dladárné Meczner Sarolta 
nagyasszonyhoz

1914 szeptemberének utója. A korházvonatok zsúfoltan futnak a világhá
ború sebesült hőseivel és egy ilyen korházvonatrol halálos lőtt sebekkel a 
sátoraljaújhelyi vasúti állomáson leteszik Franek Frigyes hadnagy urat.

A kórházakban nincs hely; de meg minek is volna, a fiatal hadnagy
percei meg vannak számlálva.

A haldokló vitéz mellett kétsegbeesettcn, de reménykedően a csodában 
ott áll a hűséges tiszti szolga. És ott áll mellettük néhai Bernáth Aladárné
szül. Meczner Sarolta.

A többit tnondja el a levél, amely Becs városából ma érkezett:

H a lá lo s  v é g ű
gyermekszerelem

Stupjár Sándor 23 éves fiatalem ber agyonlőtte 17 esz
tendős szerelm esét,

Keriatovich Todor kisorosz her
ceg várának láthatatlan romjai kö
zött, ahol egykoron talán daliás 
apród vallott ollhatatlan szerelmet 
valatneiyik szép hercegkisasszony
nak, szerdán halálos végű szenzáció 
született

Olt a szerelem. Gyilkolt a mai 
fiatalságnak önbizalom hiánya és 
az a felületesség amely a legna
gyobb problémákat egy kézlegyin
téssel intézi el, de megtorpan a
legkisebbek előtt.

*
Stupjár Sándor 23 éves, érettségit 

tett városi szellemi inségmunkás 
már bőszebb idő óta udvarolt 
Lintner Ida Gyöngyinek, egy apát
ién anyátlan árva 17 éves úri leány
nak, aki nagyanyja özv. Visy Ist
vánná Dókus Gyula utcai házában 
nevelkedett.

A hozzátartozók nem jó szem
mel nézték a fiatalok vonzalmát, 
de hiábavalóan. A  fiatalember és 
a leány a nap minden üres órájában 
együtt voltak.

Szerdán dá előtt Stupjár Sán
dor eltávozott a hivataíábó , Lin
tner Gyöngyi is elment a nagyma
mái házból, hogy oda soha vissza

— Hol lesz vásár? Szeptember 17: 
Mezőkeresztes, Ózd, Sajószentpéter, 
Tokrj; szeptember 18: Szikszó; szep
tember 20: Cigánd, Hajduhadház; 
szeptember 21:Csenger.

aztán öngyilkos lett

' ne térjen, A fiatal szerelmesek 
' megbeszélt helyen össze alá koztak 
j  és elindultak a hegyekbe, meg- j 

halni.
Répássy Károly a Magyar Ál

talános Hitelben*; f ókigazgatója a ; 
tragikus nap délutánján, a Várhegy 

! ormán sétált; amint az úgynevezett 
i várkut helyéhez jutóit, megdöb

benéssel fedezte fel a teknőszeríí 
mélyedésben az egymás m illett fek
vő két holttesiet.

Azonnal értesítették a rendőrsé
get, kiszállt a rendőri bizottság, 
amely megállapította, hogy a fiatal- j 
ember aki közismert mesterlövő | 
volt, jobb kezében tartott ismétlő j 
pisztollyal halántékon lőtte a leányt 

| ugyanakkor a balkezében tartott nagy \
I steyer pisztollyal saját torkába lőtt. 
j Mindkét golyó halálosan talált

Az öngyilkosok előtt cukorka, í 
j  revolvergolyók tömege és egy d r  
j vatlap feküdt, ebben két búcsule- 
i  vél. A fiú az özvegy édesanya j 
I engedelmét kérte, a kisleány a nagy- | 
I anyótól búcsúzott el.

A gyermekszerelem áldozatért j 
| péntek délután helyezték örök pi- 
j  henöre óriási részvét mellett a sá- | 

toraljeujhelyi köztemetőben.

— Zongoratanná.. Friedmanu 
Manci zongoratanitását folyó hő 15-én 
ismét megkezdi. Jelentkezni lehet 
helyben Deák ulca 6. szám alatti 
lakásán.

Nagyságos asszonyom !
Egy néhány nap múlva húsz 

éve lesz annak, hogy Nagysá
gos Asszonyom a sátoraljauj- 
heíyíáílomason egy kis,csúnyán 
megtépázott hadnagyról szere
tetteljesen gondoskodott. Nagy
ságos Asszonyom akkor e had
nagyot nagyrabecsült szülei há
zába hozta, a kik oly jóságo
sak és hazafiasak voitak, egy 
szobát sebesült tisztek befogadá
sára készen tartani. A fiatal 
hadnagy volt az első, ki e ven
dégszeretetet élvezhette.

Csak a gondos, ügyes ön
feláldozó és szeretetteljes gon
doskodásnak — mint ezt or
vosok sem tudták volna jobban 
megtenni — amelyben Nagy
ságos Asszonyom és a kedves, 
jó Hutterer Maria Kisasszony 
a sebesültet részesítették, tudható 
be, hogy ez néhány héten belül 
teljesen meggyógyult.

Nos ez a hadnagy hosszú 
idő után ismét jelentkezik. E 
sorokat mélyen tiszteit Nagy
ságos Asszonyomhoz intézem, 
de egyúttal mindazon kedves, 
jó embereknek szól, akik akkor 
oly sok jóban részesítettek s 
sorsomban oly jóindulatulag 
részt vettek, tehát mindenek
előtt Meczner Béla urnák és 
nejének s Hutterer Mária kis
asszonynak.

Rögtön az összeomlás után 
két ízben is megkíséreltem egy 
levélbelí összeköttetést de sajnos 
hiába, talán akkor a családból 
senki sem volt Sátoraljaújhelyen 
vagy talán leveleim elvesztek. 
Most ezen esemény 20 éves 
évfordulója alkalmui szolgál ne
kem '— melyet örömest riga-

dók meg — hogy szerencsémet 
újból megkíséreljem.

Mélyen tisztelt Nagysá
gos Asszonyom, nagyrabecsült 
Meczner család, kedves Maria 
Kisasszony, az Ön hadnagyuk 
a háborút szerencsésen túlélte, 
Mária Terézia Rend lovagja 
lett és máma az osztrák szövet
séges hadsereg vezérkari őrna - 
gya, tanár a bécsújhelyi Katonai 
Akadémián s nyolc éve meg
nősülve Bécsben él.

Sokszor gondolok az Ura- 
ságokra s mindig a legnagyobb 
és legöszintébb hálám érzetével. 
A fiatal Meczner Tíborné Ö 
Nagyságára és a kis Babyre 
is szívesen gondolok vissza; 
utóbbi máma már valószínűleg 

j  egy fess hölgy lehet. Igen örül
nék, ha egyszer valami hírt 
kaphatnék, hogy hogy megy 
soruk. Remélem s bízom az 
Ur Istenben, hogy mindnyájan 
jól vannak, hogy a Méltóságos 
Mecznerék még élnek és egész
ségesek.

Ez a levél sajnos egy fordí
tás, mert ha a háborúban elég 
jól meg is tanultam a magyar 
nyelvet, még sem annyira, hogy 
egy ilyen levelet megírhassak.

Az utóbbi lé  évben a sze
rencsétlen háború után külön
ben is sokat felejtettem s éppen 
ezért nem voltam biztos benne, 
nem e jártak az Uraságok is 
éppen igy a német nyelvvel.

Kérem Nagyságos Asszo
nyom az ismerősöknek legszi- 
vélyesebb üdvözletem tolmá
csolni s maradok legöszintébb 
üdvözletekkel és kézcsókkal

hálás tisztelő hive 
Dr Franek őrnagy.
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Fütty £ ia  Hét leánya
százezer dollárt öröfiött

Losangelesi bankban nagy értékű ékszerei voltak az 
elhalt film sztárnak

A n. e. vásárló közönség érdekében
elhatároztuk, hogy szakítunk az eddigi alku
dozási rendszerrel, mely az áru értékének 
túlfizetést lehetősége miatt a vevőközönség

A világhíres, világszép mozi stár 
Putty Lia, amint ismeretes, Zemplén- 
vármegye egyik legelőkelőbb urihá- 
zából kívánkozott el a színpadi desz
kákra, filmvállalatok kötelékébe.

Két esztendővel ezelőtt amikor ha
lála mély részvéttel töltötte el a mo
zik rajongó közönségét, a világszeme 
Putty Lia árvái felé fordult, akik gi- 
bárli kastélyukban mély gyásszal em
lékeztek nagynevű édesanyjukra, majd 
uióbb tragikus véget ért édesapjukra.

Messzi Batáviábol Oer Grosten- 
boer milliárdos ültetvényes személyé
ben kérő is jelentkezeti, aki valame
lyik világmagazinban meglátta a nagy 
művésznő leányának Szepessy Judit, 
nak a fényképét és beleszeretett a

Vágó
frank dezső Városi

leányba.
A házasságból nem lett semmi és 

új csillagok kelvén fel a mozi egén, 
Putty Liát, aki szűkös viszonyok között 
hall meg, szintén elfeledte a világ.

Most azután lamint egy amerikai 
lapban olvassuk Putty Lia emléke 
újraéledi. Az amerikai hatóságok 
ugyanis a művésznő iratainak rende
zésekor egy letét jegyzéket talállak 
mely az egyik losangelesi bankra 
szólt és amellett bizonyítóit, hogy a 
saféban nagy értékű /ékszerek vannak 
letétben.

A hagyaték liquidálódott és a je
lentős összegű amerikai örökösödési 
illeték levonása ulán, százezerdollár 
maradt Pully Lia két leányának.

Variete-jazz 
Vigadó éttermeiben

bizalmát méltán megingathatta.
A mai gazdasági viszonyokhoz igazodott 

legalacsonyabb számítási kulcs alapján a lég- 
mérsékeiebb

s z ig o r ú a n  szabott árat 
vezettük: be üzletünkbe.

Ezen elhatározásunknál az a cél vezetett 
bennünket, hogy nemcsak különlegesen szép 
áruinkkai érdemeljük ki a n, é. vevöközönség 
e ismerését, hanem legolcsóbb szigorúan szabott 
árainkkal a legteljesebb bizalmát is elnyerjük.

Az őszi és téli női és láenyka felötök 
női és leányka ruhák, különleges kötött áruk, 
szörmeáruk megérkeztek

Uj osztály férfi és fiú ruházati cikkekben.
A „Takarékosság" tagjainak bevásárlási 

helye.

Pontos megyei érdek
hogy a virilista választás 
jól sikerüljön

A hivatalos névsort ne tessék komolyan venni. Titkos 
a szavazás, mindenki úgy szavaz ahogy a szive diktálja

5ZE .G O  D IÜ A T A R U H A Z
SÁ TO R A L JA Ú JH E L Y

176/1933. vhsz. 347 034. vhsz

Árverési hirdetmény. Árverési hirdetmény.
Már csak néhány nap választ el 

szeptember húszadikától amikor 
Zemplénvármegye törvényhatóságá
nak legtöbb adófizetői kiválasztják 
maguk közül azokat, akiket a tör
vényhatósági bizottságban képvise
letükre alkalmasnak találnak.

A jelölt névsor amelyet a Nem
zeti Egység párlja és a vármegye 
főispánja közös lelkesedéssel össze
állított, nem kell nagyon magyaráz
ni, hogy nem a közóhajt fejezi ki, 
hanem legnagyobb részében politi
kai hűségei és egységes szolgálat
készséget jutalmaz.

A korteskedés és a hivatalosnak 
elkereszteli lista propagálása termé
szetesen lendületesen van folyamat
ban. A névsorokat, a főispán, saját 
kezű aláírásával ékített, sokszorosí
tott körlevél kisérelében küldi el a 
szavazásra jogosultaknak, hangoz
tatva abban, hogy a v á r m e g y e  f o n t o s  

é r d e k e , h o g y  e z  a  v á l a s z t á s  f ö l  s i k e 

r ü l j ö n .  A vidéki szavazók — azt 
mondják a rossz nyelvek — még. 
főispáni ebédre is kapnak meghívást

Ez utóbbit azonban magától éilelő- 
dően csak tiszteletből kapják és de
hogy is azért, hogy a választás jól 
sikerüljön.

A vármegye legtöbb adófizetői 
közül azon nagyon sokak akik a 
megye fontos érdekeit, nem a hiva
talosnak kikiáltott jelölt | stán sze
replők megválasztásában látják, 
szintén résztvesznek szervezetten a 
választás küzdelmeiben és azt a 
nagy lelkesedést tekintve, ameiy 
jelöléseiket még az egységes tábor
ban is kíséri, biztos győzelemre szá
mítanak.

A szavazásban érdekellek tehát a 
főispán által megküldött jelölt név
sorban csak azokat tekintsék akikre 
korporalive nem kell szavazni és 
állítsák össze lelkűk szerinti képvi
seletüket azon az üres szavazó cé
dulán, amelyet a törvényeknek meg
felelően az alispán küldöli széjjel.

Hogy ennek eredményeként eset
leg nem lesz diszebéd ? Eb aki 
bánja 1 A fontos a közérdek és a 
lelkiismeret.

82 pengő 50 f. tőke, ennek 1930 
május hó I napjától járó 8 százalék 
kamata és eddig összesen 21 P40f. 
perköltség erejéig végrehajtást szenve
dőnél 1931 .évi január hó 26 naoján 
hiróilag lefoglalt és 1250 pengőre 
becsült ingóságokra az árverési — 
azon foglaltatok követelése í veiéig is, 
akik törvényes zálogjogot nyerlek — 
elrendelem annak Sátoraljaújhelyben, 
Drugelh utca 18. szám alatt leendő 
megtartására 1934. évi október 
hó 8. napjának d. e. fel 12 óráját 
tűzöm ki, amikor a foglalás alatt levő 
bútorokat stb. legtöbbet ígérőnek 
készpénzfizetés melleit, de a becs- 
érték kétharmadán alul nem adom 
el. Ha azonban a végrehajtást szen
vedő beleegyezik a lefoglalt ingósá
goknak alacsonyabb áron leendő el
árverezésébe, a kétharmad rész fi
gyelmen kívül marad.

Az esetleg fizetett összeg a köve
telésbe betudódik. Vevő köteles fi
zetni a forgalmi adót is.

Sátoraljaújhely, 1934. szept. 6.
Gáli Vilmos 

kir. jbirósági végrehajtó.

222 pengő,65 f.tőke,ennek 1933.május 
h5 1 napjától járó 5 százalék kamata 
és eddig összesen 318 P perköltség 
erejéig végehajtás! szenvedőknél 1 9 3 4  

évi junius hő 8 napján biróilag |e- 
f glalt és 1135 P 50 fillérre becs ült 
ingóságokra az árverést — azon 
foglaltatok követelése erejéig is, akik 
törvényes zálogjogot nyertek — elren
delem annak Sátoraljaújhelyben, Deák 
utca 19 sz. alatt leendő megtartá
sára 1934. évi szeptember hó 17. 
napjának d. u. 2 óráját lűzöm ki, 
amikor a foglalás alaltlevő bútorokat, 
stb. legtöbbet ígérőnek készpénzfize
tés mellett, de a becsérték 2/3-án 
alul nem adom el. Ha azonban a 
végrehajtást szenvedő beleegyezik a 
lefoglalt ingóságoknak alacsonyabb 
áron leendő elárverezésébe, a 2/3 
rész figyelmen kívül marad. 
Sátoraljaújhely, 1934. aug- hó 16-n.

Gáli Vilmos
kir. jbirósági végrehajtó

Felelő* s7frk««itő : Dr. WEISZ SÁNDOR 
A kiadásért felelős : LÁNCZ1 ZOLTÁN 

Laptulajdonos: Landesmann Miksa ét társa.

M eg van oldva az olcsó ruházkodás tátikaT

KLEIN KÁLMÁN
Speciális sportruhák, iskolai ruhák

drvataruházának új osztálya nyílt meg szeptember 1-én a Városi Bérpalotában 
(a Közmüvek volt üzlethelyiségében) ahol mérték szerinti JÓ ÉS OLCSÓ 
ferf. f'ú-rúhák és felöltök a legdiyato.abb szövetekből megrendelhetők  

kabarok olcso arakban FIZETÉSI KEDVEZMÉNYEK

Nyomatott Vajda.könyvnyomdában Sátoraljaújhelyben. Telefon 5 5 .
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