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Harcban a
(a. b.) Amíg széles e világ
ban a békéről és a béke áldá
sairól folyik minduntalan a szó,
titokban háborúra készülődnek.
Ágyuk, repülőgépek, tankok
ezrei kerülnek ki naponta a
gyárakból és a munkás kezek
a ló l; egy lázas harcra készülő
dés az egész művelt és műve
letlen világ.
A história tanítása szerint
egykoron a vér és a hóditási
vágy hajtotta háborúba a nem
zeteket. Ma, köztudott dolog,
hogy minden háború mögött
gazdasági érdekek rejtőznek.
Az ipari produktumok ked
vező elhelyezése, a mezőgazdasági termésfeleslegek előnyös
értékesítése és hasonló anya
gias problémák adják okát a
jelen háborúinak.
A huszadik század embere
azonban nemcsak külellenséggel hadakozik. A mindennapi
élet szintén kitermeii részére az
ellenséget és különféle gazda
sági formákban vonultatja fe!
ellene.
A temérdek kozák között a
legelső helyek egyikét foglalja
el az önzés, amely az árdrágí
tás tankjait és ágyúit vonultatja
fel, a munka békés berkeiben
meghúzódó alannyal szemben.
Megkeseríti a mindennapi
kenyér élvezetét azzal, hogy
hozzáférhetetlenné teszi és konjukturális haszon elérése céljá
ból elrejti a fogyasztó e iő l;
országszerte épen úgy mint eb
ben a szerencsétlen sorsú vég
várban.
A drágaság rohamra indul a
gyanútlan fogyasztó ellen. A
viaskodásnak akaratlanul bár
de szövetségesei is akadnak,
különféle elemi csapások képé
ben.
Hol a szárazság, hol a vizböség lesz fegyverhordozója a
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jéa&S^jltnÁk, hol a szél hol
a jégverés." És a drágaság nagy
szerűen használja ki a maga
céljaira az akaratlan fegyver
barátokat.
A fogyasztó pedig felvonul
a beszerzés megközelíthetetlen
drótakadályai .elé és a szegény
áldozat .vagy belepusztul az
akadály előtt, vagy felemeli két
kezét és megadja magát.
Sátoraljaújhely megyei város
piaca amint azt a Felsőmagyar
országi Hírlap előző száma
front tudósitás alapján megírta
véres veritékes hadszíntere a
drágasággal viaskodó fogyasz
tónak.
Soha nemieméit árakjátnak
napvilágot, soha nem gondolt
gondok nehezednek arra aki
nem teljes anyagi felkészültseggel száll küzdelembe.
A teli erszény megvívja csa
táját eredményesen. De milyen
kevesen vannak ebben a vá
rosban azok akik bőségében
vannak a kékhasu bankóknak,
akiknél néhány pengőnyi több
let kiadás nem billenti fel a
háztartási egyensúlyt ?
A Felsőmagyarországi Hírlap
piaci drágaságról ir! cikkében
néhány szavas szerény javaslat
húzódott meg.
Meg kell szüntetni a kofák
elővásárlását, módot kell nyúj
tani ahhoz, hogy a jelen nehéz
óráiban fogyasztó és mezőgaz
dasági termelő közvetlen érintkézéit találjon egymással.
Pénteken délben Íródnak e
sorok. Heti vásár után, annak
utána hogy ajavadalmi hivatal
teljes apparátusa karöltve az
államrendőrséggel, életre keltette
elgondolásunkat és radikálisan
megakadályozta az elővásárlást.
Megakadályozta ma és meg
akadályozza a jövőben is.

! A városházán hadiértekezlet
! volt. A hadiértekezlet eredmé
nye a fentebbi intézkedés és az
a hirdetmény, mely több ren
delkezésével védi a fogyasztót.
így többek között tilos a he
ti vásár előtti napon a vásárra
érkező vidéki.kiöl viszontelárusitónak vásárolni. De tilos al
kudozni és fogialózni is, ergó

tilos a piacra eladásra hozott
árut eladás elől visszatartani.
Jól esik látni, hogy nem ál
lunk védtelenül. Rrjtunk, sze
gény fogyasztókon, a hatóság
szeme, velünk a törvény.
Nem félünk a drágaság ro
hamától, meg véd bennünket a
sorozatos támadástól hatósága
ink készséges közbenjárása.

F e lű k le lte a bika
Két pulikutya mentette meg a csordás életét
Viss községb n Alföldi János köz
ségi esi rdás napi foglalatosságához
híven terelte a gulyát. Közben, nem
tudni mi okból, megvadult a bika
és megkergette a csordás*, aki fé
lelmében az itató vályú alá bujt. A
bika azonban rátalált, neki támadt
és leteperte.
A végzetes veszedelmet meglátta

a csordás két puli kutyája, rárohant
a bikára és addig tépte, marcangol
ta, mig fájdalmában el nem engedte
áldozatát.
A csordás, akit a helybeli Erzsé
bet közkórháthan ápolnak, lábtörés
sel menekült meg a halálos vesze
delemtől. Eleiéi kél hűséges kutyá
jának köszönheti.

Ü nnepélyesen
fogadta a város a Lengyelből
hazaérkezett cserkészeket
A vasút! állomás zsúfolásig telt meg lelkes közönséggel
Menetrend változás folytán a
lengyel jamboreeröl hazaérkező
cserkészek vonata, csütörtökön
nem reggel, hanem délben ér
kezett ide.
Fogadásukra megjelent a
pályaudvaron, Bernáth Aladár
alispán, dr Azary Prihoda Jó
zsef
főjegyző
polgármester
helyettes és hatalmas számban
a város közönségének elitje;
a perron zsúfolásig megtelt.
A berobogó vonatot, amely
lengyel és magyar lobogóktól
ékesen gyönyörű látványt nyúj
tott, Villányi állomásfőnök meg
értése folytán az újonnan ala
kított és nagyszerűen bevált
vasutas fúvós zenekar induló
val fogadta. Harsogott az éljen
ts, majd előlépett Azary Priho
da József és vitéz Temessy Győ
ző kontinens parancsnok, vi
téz Selkey Schelken Oszkár tísztiraj parancsnok előtt a város
üdvözletét tolmácsolta.
A meleg magyar szívből fa

kadt „Istenhozottat" vitéz T e
messy Győző köszönte meg,
mondván többek között „bará
tokhoz mentünk ki Lengyelországba és testvéreket talál
tunk."
Közben a farkaskölykök vi
rágot adtak át a vonatparancs
noknak és utána fesztelen be
szélgetés indult meg a cserké
szek és a közönség között
Cserkészeink nem győztek
eleget beszélni a lengyelek sze
retetteljes testvéri viselkedéséről,
arról a fájdalmas és néma ün
nepélyességről, amellyel vonal
jukat a csehmegszáhás alatt
sorvadó magyar városok és fal
vak közönsége fogadta és arról
a hitványságról ame lyel a
megszállott kisállomás cseh
rendőrparancsnoka a renegát
Haskó őket kezelte.
A vonat fél órai tartózkodás
után zene, éljenzés és kendőlobogtatás közepette 1 órakor
robogott ki a pályaudvarról.

itj. Bach Géza
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p o s ta ta k a ré k p é n z tá ri

szám lája cím re k ü ld en d ő k
— Kitüntetés átadás. Br. Scnnyey
Miklós nagybirtokosnak a kormányzó
állal adományozott 1. oszt. magyar
érdemkeresztet, nem e hó 2S-án
Pácinban, hanem a legközelebbi tör
vényhatósági bizottsági ülésen fog
ják ünnepélyesen átadni.
— Egyházi kitüntetés. Lengyel Gyu
la mikóházai g. k. plébánost és szentszéki bírót XI. Pius pápa Őszent
sége, pápai káplánnak nevezte ki. Az
ünnepélyes jelvényátadás holnap dél
előtt történik meg és részt vesz azon
dr Szántay Szemán István prelátus
és Zapotoczky Konstantin kanonok
kamarás is.
— Szabadságon az ügyészségi el
nök. Dr Slépán Sándor ügyészségi
elnök, a helybeli kir. ügyészség ve
zetője kedden kezdette meg szeptem
ber 1-ig tarló nyári szabadságát.
Távozásának ideje alatt dr Gottesmann Miklós kir. ügyész helyettesíti.
- - Kinevezések — áthelyezések a
tanfelügyelöségen. A kultuszminisz
ter dr Gallay Rezső tanügyi titkárt
Eger, a helybeli lameWgyelőség ve
zetésével megbízta és dr Tomcsányi Boldizsár tanügyi titkárt a mis
kolci tanfelügyelőséghez helyezte át,
mig Haszinecz Sándor polgári isko
lai tanárt a tokaji polgári iskolához
nevezte ki.
— Tanintézeti igazgatói kinevezés.
Schweitzer Mária polg. isk, tanár
nőt, aki a növendékek szeretetétől, a
szülők és tanügybarátok őszinte tisz
teletétől kisérve, hosszabb időn át
a helybeli polgári leányiskolánál ta
nított, a kultuszminiszter a hajdúhadházi polgári iskola igazgatói te
endőinek ellátásával bízta meg.
— Nyári táncmulatság A Soc.
Missió helybeli szervezete augusztus
4-én délután fél 6 órai kezdettel
nyári táncmulatságot rendez a rón\
kát. Olvasókörben Bernáth Aladárné
védnöksége alatt.

Agyonverte Szolnokon a villamos áram
A turisták hegyaljai osztályának
egy igen lelkes volt tagját, Brch
Gézát, aki mint az O.T.I. nyugal
mazott főtisztviselője, ezidőszerint
Szolnokon lakik, szörnyű csapás érle.
Hasonló nevii fia 21 éves korá
ban tragikus szerencsétlenség áldo
zata lett.
A fiatalember a szolnoki villamossági vállalatnál volt gyakorlaton,

hogy ősszel felkészülten vonulhas
son be a budapesti szaktanfolyamra.
A végzetes napon a városi veze
ték átépítésénél foghlatoskodot', mun
ka közben feje hozzáért a vezeték
hez, amelynek 3000 voltos feszült
sége halálra sebezte.
A mélyen sújtod család iránt úgy
Szolnokon, mint itt általános nagy
részvét nyilatkozott meg.

— Keresztes gyors a katolikus
nagygyűlésre. Az ország krtoiigus
polgárságának ez évi seregszemléje
az Országos Kai. Nagygyűlés, szép.
tember 29. — október X. napján lesz
megtartva Budapesten. A nngygyjj.
lésre keresztes vonatok indulnak.
A gyorsra jelentkezni lehet minden
rk. plébániánál.
— Járási lövószverseny. A helybeli lövészek auguszlus hó 4-én já.
rási lövészversenyt rendeznek a hon
védlaktanya mögötti kőbányában. A
versenyen eldől a serlegvándordij
sorsa is, amelynek ezidőszerínti vé
dője a helybeli Move. lövész csapata.
— Betemette a föld. A sárospa
taki futárban lévő Zsolnay féle bá
nyában, egy körülbelül 10 méter,
mázsa súlyú földréteg rászakadt Szebeni István munkásra és betemette.
A bányamunkás sú'yos sérüléseket
szenvedett.

Az összes még raktáron levő HÓI ÍBlÓltÖk,
női- és gyermekruhák, vászon kosztümök,
h 1o u s o k, pongyolák, gummiköpenyek,

olcsó eladása
folyó hó 24-én m e g k e z d ő d ö t t .

Szegő SáncRor* divatházában'
S á t o r a l j a ú j h e l y F ö fU to a 6.

Takarékossági tagok bevásárlási helye.

E m e lk e d n e k
a b o rá ra k
Nem terjed a peronoszpóra — A tarlós szárazság ve
szélyezteti a szemképződést
A peronoszpota terjedése, amely dés változatlanul tart. Ma már eléri
már-már veszéllyel fenyegette a a száz százalékot Még egynéhány
szőlőtermést, teljesen megállóit. A nagyobb üzlet és teljesen készlet
tarlós szárazság útját szegte a be nélkül állunk. Csodálatos emellett,
hogy nehéz borokban lanyha az
tegségnek.
A szőtök frissek és egészségesek üzlet.
és dacára a tartós szárazságnak, a
A must előreeladis megszűnt.
szemképződes ma még krfogástalan. sA termelő ugyanis és tegyük hozEgy kiad ós eső nagyot lendítene j zá joggal, szüretkor jobb árt re
méí mint amilyet most esetleg ela fejlődésen.
Könnyű borokban az áremelke- I érhet.

24-töI

aug. 7-ig

Hagy nyári vásár!
Hendhivűli olcsóság!
Minden ciM mélyen
leszállított árban.
Steindler Testvérek
diobtUruhízübah

I

— Szilágyi és Diskant miskolci
gépgyáros cég kitűnő könyökszerkezei U viznyoinásu és folyton működő borsajtóira, valamint legújabb
rovátkolt zúzógépére felhivjuk olva
sóink figyelmét. Kiemelendők külőnösm a cég által feltalált és készí
teti Kossuth és H.gyalja bors; j ók,
melynél a régi viiág fáiból készíteti
prése zseniálisan egyesítve van a
modern technika vívmányaival. A
sajtók felsőrésze acél, alsórésze fa
szerkezet. Ennélfogva a must seholsem érintkezik vasrészekkel, hanem
csak fával, ami a must színét, izéi,
zamatját nun befolyásolja. A törkölyt
sem kell összevagdalni, hanem kisebb
darabokban is könnyen ki lehet venni,
A cég borsaj'ói az összes kiállitásokon első d>j|al leltek kitüntetve. A
cég legjutányosabb ajánlatát minden
érdeklődőnek szívesen megküldi.
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Árverési hirdetmény. ,

Megsemmisítették

1297/1931. vhsz
Hofherr Schrantz r. t. végrehajtatónak 1767 P. 90 f. tőke, ennek 1931
május hó 5 napjától járó 9 és fél
százalék kamata és eddig összesen
288 P. 02 f. perköltség erejéig vég
rehajtást szenvedőnél 1931 évi szep
tember hó 9 napján biróilag lefog
lalt és 3950 pengőre becsüli ingó
ságokra az árverést — elrendelem,
annak Kovácsvágáson adós házánál
leendő megtartására 1935. évi au
gusztus hó 3 napjának délután fél 3
óráját lüzöm ki, amikor a foglalás
alatt levő csépiőgarnitúrát, slb. leg
többet Ígérőnek készpénzfizetés mel
lett, de a hezsérték kétharmadán
alul nem adom el.
Sátoraljaújhely, 1935. julius hó I I .
Gáli Vilmos

a kassai honvéd szobrot
Jalius

— Az almamoly irtásáról, az őszibarack nyári metszéséről, a levélletvek elleni küzdelemről, a szőlő per
ui téziséről, valamint számos más
gyakorlati gyümölcsléi m észtéül kér
désről képekkel bőven ilusztrálva ir
„A M tgyar Gyümölcs" legújabb szá
ma, melyből lapunkra hivatkozva
n:utalványszámot ingyen küld a ki
adóhivatal : Budapest, VI. Aedrássy
út 8 szám.

Azt mondják a csehek, hogy a csonk sértette a szláv
lakósság érzelmeit?!
A kassai honvédszobotnak, a
kassai muzeum előcsarnokából való
titokzatos eltűnése — amelyről la
punk előző számában néhány sor
bán beszámoltunk — még mindig
élénk szóbeszéd tárgya a megszál
lott felvidék magyarságának.
A művészi érzékre egy cseppet
sem mutató biulális cselekedetet, a
múzeumot látogatók megbolránkozó
tiltakozásival indokolják most a
csehek,.

Félhivatalos cseh közlés szerint
a magyar lakosság külföldiek láto
gatása esetén politikai propagandára
használta fel a szobrot, illetőleg
annak csonkaségát, mert a szobor
nak, a Mihály kápolna előtti ere
deti helyéről való ledöntése alkal
mával, letörött a feje,
A mostani t Itávoiitásra a pozso
nyi tartományi főnökség adott pa
rancsol, mert a „szoborcsonk sértette
a szláv lakosság érzelmeit.11

1

kir. jbirósági végrehajt!
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Sioszorkányjárás
BORSAJ TÓK
StudaSányács ka községien

Legjobb rendszerű „Könyök*
szerkezetű", „Kossuth- . „He*
gyalja". Legújabb rendszerű,
viznyomásu (hydraulikus) kéttőskosaru, valamint folytonmtködő „Archimedes" erohajtásu sajtók nagyüzemü
préseléshez.

Rémképeket látott a falu egyik családi ápoltja
A szomszédos Rudabányácska
község békés lakosságának egy je
lentős rcsze, napok öia páratlan
izgalomban él.
Az úgynevezett uj úton, fekete
ruhába öltözött, hátán fekete „zajdát“ tartó, seprűn lovagoló boszor
kányt látott a falu egyik családiápoltja. A rudabányácskai „sztrssok4*
nem éjféÜ órán jelentkezett, hanem
az esti harangszó után.
A mese szájról szájra járt és ma
már jó egynéhányan vannak a fa
luban akik esküsznek a kisértetjárásra.
Természetesen Sáji László gk.

plébános és Kassay Aladár igaz
gató tanító erélyesen szállottak
szembe az ostoba kitalálással és
minden szónoki készségükkel biz
tatják a rémhirterjesztöket, fogják
meg a boszorkányt, aki bizonyára
hús és vér és csak lopni akart a
föúr krumpli földjén, amely ponlosan az uj űt melle tt leiül el.
De a hiszékeny lakosság fel ki
al lani az el enörzö posztra : „nagy
hatalma van a sztrasoknak, aki
megérinti, annak kihull minden
csontja. u
Rudab anyácskán egy bolond százat csinált.

S z ö l ö z ú z ó k

és

t ö r k ö l y t é p ö k

1902. Pozsony: aranyérem. 1902. Eger: dísz
oklevél és aranyérem. 1901. Temesvár : 1 dij,
diszok evél. 1906. Nagyvárad: I. díj, díszoklevél
1907. pécsi, 1914. és 1921. évi budapesti ki
állításon aranyérem és díszoklevél.

S z ilá g y i
g ép g y á ra, M iskolc.

Fűit'/uh nyaldossák
a napi piacan a földre helyezett
tejtermékeket
Meddig tart még ez a balkáni állapot ?

Vnggontételekben elad vagy métermázsánként házhoz szállít a Pé
csi Kőszén, Koksz- és Fakereske
delmi R.-T. zemplénvármegyei
k i z á r ó l a g o s képviselete.
£ánczi JRladár

Sátoraljaújhely,

—K a z i n c z y u t c a 4. s z á r a .

T e l e f o n : 112.„

Közös fronton
a csemegeszőlő termelők
Az egységes értékesítés nagy anyagi előnyt jelent
a szőlőgazdaságnak
A tokajhegyaljai szőlőgazdálkodás
még lúlzott konjunkturális időkben
sem jelentett átlagosan és viszonyi.va
olyan anyagi eredményeket, mint
más vidéken, ahol a csemegeszőlő
termelésen volt a hangsúly.
Nálunk hiányzott nemcsak a ter
melés intenzivitása, hanem a termelt
kevés mennyiségnek a szakszert! ér
tékesítése is.
A helyi piac volt az egyetlen fel
vevő és ha ez a képessége meg
szűnt, máról-holnapra borszőlővé deg
radálódott a legszebb csemege szőlő
is és napról-napra jobban össze
zsugorodva, várta amig a hársleve
lűvel, furminttal a taposó zsákba kerü1.
Ezt az állapotot megszűnteim és
csemegeszőlőnknek a világpiacon va
ló méltó elhelyezésével a szőlőbir
tokos osztályt nagyobb kereseti le
hetőséghez juttatni, volt intenciója
egy, a csütörtöki délutánra össze
hívott értekezletnek.

A városháza tanácstermében te
kintélyes számmal össze is jöttek a
szőlőbirtokosok és négy szereteltel
hallgatták Milrovics Zsoltnak a cse
megeszőlő telepítés és egységes ér
tékesítésére vonatkozó szakszerű elő
adását és csatlakoztak ahhoz a terv
hez, amely már ebben az idényben
is, szakszerűen és egységesen, még
pedig ezúttal a Hangya szövelkezet
utján, kívánja a csemegeszőlő ter
mést értékesíteni.
Birtokosaink közül dr Visegrády
János, dr llykovics Endre, Nyomárkay István és mások szólották hozzá
a kérdéshez.
Egyetlen nyitott pont maradi, a
helyi szükséglet ellátása, mert az
értékesítéssel szemben az az aggály
nyilvánult meg, hogy a termelt
mennyiség teljes elvonásával im
portra szorulna a város, ami nagy
drágaságot jelentene csemegeszőlő
ben.

A Felsőmagyarországi Hírlap egyÍzben már szóvátette, hogy a 1 üzoltó téri napi piacon a tej, vaj és
tejtermék nem asztalokon kerül el
adásra, hanem a puszta földön el
helyezett edényekben és kosarakban.
A kóbor kutyák serege kering
az Ízes falatok között és a szemtelenebbje bele is nyal a tejtermé
kekbe.
A régi Konstantinápoly volt híres
arról, hogy ott a j«tó-kelő lába
lépten nyomon kutyába ütközött és
hogy az eladásra kerülő török cse

megéket kóbor kutyák ízlelték meg
először.
Azóta már ott is más idők jár
nak A higiéna vert tanyát az ut
cákon és a jó török piláfot meg
egyebeket asztalon kirakva árulják
a derék muzulmánok.
Vájjon meddig tűrik még a sá
toraljaújhelyi illetékesek a Tűzoltó
ién kis Konstantinápolyi és mikor
rendelik már el ott is, mint a heti
piacokon, az asztalokon való, egye
dül higiénikus, tej és tejtermékek
árusítását ?

Sok az eszkimó
kevés a fóka
Megindult a kortézia a megüresedő városi állásokra
M é g a lig melegedett m eg a szellem i in sé g m u n ká so k p á lyá z
nyu g díja zá sra
k e rü ö
ille tve
nak.
De szó van a rró l, h o g y az
végeíbánás alá v o n a n d ó vá ro si
tisztvise lő k zsebében a m enet a d ó h iva ta l tis z tik a rá b ó l is tö b 
levél, m ár is te'jes gőzzel in  ben m egpályázzák az ik ta tó i
d u lt meg a m egüresendö ál állást. Itt u g ya n is az a furcsa
helyzet je le n tke zik, h o g y a 4
lá so kra a kortézia.
kö zé p isko la i képesítést m e g k í
A z első o sztá lyú aljegyzői
állásra értesülésünk szerint dr vánó ik ta tó i pozíció m agasabb
L is z y E d u á rd fogalm azó és dr fizetési osztályt jelent, m in t az
M ester Istvá n kö zg yá m pályáz érettségihez és szakvizsgához
n á k, m íg a megüresedő pozí kö tö tt a d ó tiszti állás
Ez a groteszk á lla p o t az
c ió n a k d r C h u d o vszky Lajos
egész országban csak S á to ra l
és d r Füzesséry Istvá n a je
ja ú jh e ly e n va n meg, m ert nagy
lö ltje i
N a g y tolongás va n az adó v á ro so kb a n a haso nló a d ó ü g y i
teendőket ellátó tisztvise lő ke t
h iv a ta li
ik ta tó i állás
k ö rü l,
m agasabb fizetési osztályba soam elyre á llító la g B ényei D á n ie l,
B o rza A n ta l, H o c h m a n n
Á r  i rozza a szervezési rendelet.
m in vé g re h a jtó k, Hegedeös K á l
S á to ra lja ú jh e lye n a
szakké
pesítéssel b író adótiszt abban a
m án és K o vá cs Ferenc d ijn o k o k és B re zo vszky L á s z ló ,K o m  fizetési osztályban végzi k a r r i
erjét, a h o l a négy k ő z é p is k o ’ ás
já th y L ó rá n t, K o p csó
G yu la ,
L e rch O szká r, Széplaky
Béla I a d ó ü g y i ik ta tó elkezdi. Furcsa.

Ujhelyi Hirlap— Fe'sőmagyarországi ||irlap

4 oldal.
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ügyvédeinü
fkóőor Jancsi
az ügyvédtervezet elten
csefi cipői aüart
Két csempész becsapta, elvették a pénzét, de oipöt
nem kapott
Kóbor Janciit az ismert cirkusz*
tulajdonost, városunkban jártában
összehozta a sors Nemesik Béla és
Csákó József helybeli közismert
csempészekkel.
A két „háver“ addig beszélt
Kóbor Jancsinak olcsó cseh cipő
ről meg egyebekről, am g szegény
feje a sok szónak bedőlt és átadta
30 pengő megtakarított pénzét
cipőre, fehérneműre.
Az üzletből azonban nem lett

semmi. Kőbőr feljelentette a csem
pészeket és dr Kabina Géza járásbírósági e'nök kedden már ítélke
zett is felettük; 30 illetve 21 napi
fogház lett a büntetésük csalás
vétsége miatt.
Ami a kis esetnek különös ér
dekességet kölcsönöz, az egy csem
pész ügyben hozott korábbi ma
rasztaló végzés, ame'yet úgy mutat
tak fel a cirkuszosnak, hogy az sza
bad behozatalra jogosítja fel őket

a gél lé rt szálló v o lt p ri«i»,™ ,«--H ,»m ása és jazz ze ne kara
farkas pai a városi
. si vigadó
vin
é tte r
ttiiiuiimnmjiiuii
) >
m eiben m u z s i k á
uwjíiüuhuiííijii hm

Ambrózy György
ö

horog keresztes agitócióról

Városunk szülöttének, a Mária Terézia rend lovagjának
feltűnést keltő cikke a Pester Lloydban
Síden! Ambrózy György, a ta azt is, hogy a magyar földi
Mária Terézia rend lovagjának sváb lakosság hazafias maga
tollából a Pester Lloyd szom tartásához nem fér ugyan két
bati számában az egész ország ség, de az egyszerű parasztság
politikai és diplomáciai körei államhüségét idegenből jött agi
ben rendkívüli (eltűnést keltett tátorok rendszeresen ássák alá.
cikk jelent meg.
A komor és a lelkiismeret
A cikk világos és logikus mélyéből fakadt fígye'meztetö
okfejtéssel mutatott rá a vesze cikk annál nagyobb súllyal
delemre, amelyet az ujnémet esett a latba mert a cikk szer
horogkeresztes
inperialízmus zője a legősibb magyar katoli
Magyarországra jelent, rámuta kus családok egyikének sarja,
tott az uj politikai hittvaliásra, aki mint a Maria Terézia-rend
amely szerint, ahol német szót 1lovagja bátorságával és önfel
beszélnek az a föld a német áldozásával kettős jogot nyert
birodalomhoz kell hogy tartoz ahhoz, hogy az ország dolgai
zék s nyomatékkai hangsúlyoz hoz hozzászóljon.
303-299/1935 vhszám.

Árverési hirdetmény
Dr lsépy Tihamér ügyvéd által
képviselt báró Vécsey Béla bodroghalomi lakos végrehajtató javára
bodroghaiomi lakos végrehajtást szen
vedő ellen 8339 P. 66 f. tőke és járulé
ka erejéig, — amennyiben a köve
telésre időközben részfizetés történt,
annak beszámításával, a sátoraljaúj
helyi kir. járásbíróság P. 2308/16
1933 számú végzésével elrendelt ki
elégítési végrehajtás folytán a vég
rehajtást szenvedőtől 1934. évi no
vember hó 15 napján lefoglalt és
1335. P-re becsült ingóságokra a
sárospataki kir.
járásbíróság Pk.
899/1935 számú végzésével az árve
rés elrendeltetvén, annak — 1908.
jv i XLI. l.-c. 20.§-a alapján továbbá

a foglalási jegyzőkönyvből ki nem
I tűnő más foglallatók javára is, az
árverés — megtartását elrendelem, de
csak arra az eselre, ha kielégítési
joguk ma is fennáll és ha ellenük
halasztó hatályú igénykereset folya
matban nincs, — végrehajtást .szen
vedő lakásán, Bodroghalom község
ben leendő megtartására határidőül
1935. évi augusztus hó 9. ntpjanak
délelőtti 10 órája tüzelik ki, amikor
a biróilag lefoglalt bútorokat, bor
jukat, linókat, teheneket, sertéseket,
mérleget, vetőgépet, kocsi! s egyéb
ingóságokat a legtöbbel Ígérőnek
készpénzfizetés mellett, szükség ese
tén az 5610/1931 M. E. r. értelmé
ben 2/3-ad érléken el fogom adni.
Sárospatak, 1935 évi ju'ius hó 2. n.
Hazay Béla kir. jbirósági végrehajtó.

Ma délelőtt 11 órakor állásfoglaló értekezlet
A helybeli ügyvédi kar is ért
hető konsternációval vet1 tudomást
arról a törvénytervezetről, amelyet
az igazságügyminiszter e napokban
bocsátott a nyilvánosság elé.
Ennek a törvénytervezetnek főképen a 2000 pengős ügyvédi
óvadékra vonatkozó része az, amely
szinte katasztrofálisan érinti külőnö
sen a helybeli ügyvédi kart, amely
valóságos küzdelmet folytat a lét

fenntartásáért
A 4 0 tagból álló sátoraljaújhelyi
gyakorló ügyvédi karból alig volna
több 3-4 egyénnél, aki ezen óva
dék letételi kötelezettségnek eleget
tudna tenni.
Az ügyvédi kar ma délelőtt
I I órakor tart értekezletet, amelyen
bizonyára a legélesebben foglal
állást a te jesen antiszociális tör
vényrendelettel szemben.

K özelebb
jutottunk a M agyar Király
modernizálásához
Egy komoly protektor és megépülhet a modern szálloda
A kereskedelmi és iparkamarák
már hosszabb ideje sürgetik, külö
nösen idegenforgalmi szempontokra
I való tekintettel, a vidéki szállodák
modernizálásának (és tatarozásának
elősegítését e célra alkalmas köl
csönök folyósításával.
A kamaráknak ezt az akcióját a
] közelmúlt napokban jelentős lépés
sel vitte előbbre a társadalombizto
sitó intézetek ügyvitelére vonatko
zóan megjelent rendelet, amely meg
teremtette az előfeltételét annak,
hogy az intézetek öregségi alapjaik
ból a szóbanlévő szálloda hiteleket

is folyósíthassák.
Az idegenforgalmi érdekeltségek
bevonásával a budapesti kamara,
tegnapelőtt már értekezletet is tar
lót! ebben az ügyben, ahol általá
nosan az a vélemény alakult ki,
hogy idegenforgalmi szemponlból el
sősorban a vidéki szállodák moder
nizálása fontos és sürgős.
Köztl.bb vagyunk tehát ismét egy
lépéssel a Magyar Király szálloda
modernizálásához és most még in
kább rajtunk a sor, hogy az általá
nos helyzeti előnyt javunkra kama
toztassuk.

Eladó

családiiiáz
( 3 szoba, előszoba és
mellékhelyiségek.)
Ér
deklődőknek tájékozta
tást nyújt a kiadóhivatal |
— A Színházi Élet e heti számá
ban sokak közölt Hunyady Sándor,
Lengyel Menyhért, Hatvány Lili, Fedák Sári, Bús Fekete László, Szép
Ernő Írtak cikkeket. Kotta melléklet:
a Kis Mama slágere.
— Növényvédelem és Kertészet
legújabb száma többek között cik
keket közöl a szőlő peronoszpóra
elleni védekezés új módjáról, a ke
vés vízzel való öntözésről, védeke
zőszerek hamisításának felismerésé
ről, a szőlő és gyümölcs szedéséről
és csomagolásáról slb. A dúsan il
lusztrált két szaklapból egy alkalom
mal e lapra való hivatkozással a
Növényvédelem kiadóhivatala (Bu
dapest, Föld mivelésügyi Minisztéri
um) díjtalanul küld mutatványszámot.

Nyomatott Vajda-könyvnyomdában Sátoraljaújhelyben.

Eladók
használt házi bú
torok és háztartási
felszerelések.
Cim a kiadóhivatalban.

M. kir.

0SZTALVS0BS3EGYEH
LÖW MIHÁLY
főelárusitőnál.
— Útlevél nélkül utazhatnak a 15
éven aluliak Csehszlovákiába. A ma
gyar kormány és a csehszlovák kor
mány megállapodást létesített, amely
nek értelmében a 15 éven aluli gyer
mekek útlevelet helyettesítő hatósá
gilag kiállított személyazonossági iga
zolvánnyal utazhatnak.
A k i . d i . i t i f e le l ő .: .G Y Ö R G Y L A JO S
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