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céljaira ingyen telket (Széchenyi ajánlattevő közül Blumenfeld
tér Gombos telek) és követ ad Jenő kapta meg.
A Szélt József kilátó javítá
a képviselőtestület, azzal a meg
kötéssel, hagy az épület csak a sához ingyen műfát ad a vá
vitézi rend céljait szolgálhatja ros, az Ipartestületi Dalárda
és az ingatlan eladása esetén a tűzifa segélye változadanul 20
Kiváló érdem einek elismerése mellett nyugdíjazták Gottlieb
telekért 5000 arany pengő illeti ürméler marad.
Jenő adóügyi iktatót — Pótköltségvetés pótadó emelés nélkül. meg a várost. A nemeslelkti
Fuchs Nándor épilőmester a
A gim názium fenntartási költségeihez való hozzájárulás a adományozást a Vitézi Szék közkórház építésének tartamára
nevében vitéz dr Bisztray László anyagszállításra vámmentességet
viták p erg őtüzéb en — Ingyen telek és kőanyag a vitézi
városi főügyész köszönte meg. kap. Ugyancsak vámmentessé
székház építéséhez
Polgármesteri indítványra a kö get nyert Vilkovszky Kálmán az
A megyei város képviselő csa a városhoz intézett átiratá szönő beszéd jegyzőkönyvbe önkéntes tűzoltóság parancs
testülete dr Orbán Kálmán pol ban hajlandónak nyilatkozott a kerül.
noka.
gármester elnöklésével csütörlök gimnázium fenntartási költsége
Illetőségek és több más kisA városi bérpalotában meg
délután 4 érakor rendes köz- ihez való hozzájárulás hátralé üresedett úgynevezett Perlmut- sebb ügy letárgyalása után az
káról lemondani. Edenben a ler-féle üzlethelyiséget három ülés már 5 órakor véget ért.
gyűlést tartott.
A városatyák érdeklődése gimnáziumra vonatkozólag in
szokatlanul gyenge voh. Kilenc gyen villany és vízszolgáltatást
bizottsági tag részvételével indult kért és az ebben az esztendő
az ülés és emelkedett ez a szám ben már fizetett P 1500 betu
dásával a havi 400 pengő hoz
úgy a vége felé tizenhatra.
A közgyűlés első tárgya a zájárulás fizelését január elsejei
Újabb kombinációk az utód személye körül
13160 pengő egyenleggel záródó kezdettel kérte. Ha a város nem
pótköltségvetés volt. A háztar teljesítené a kérelmet, úgy a ;
Budapesti munkatáisunktól. tem ber 15-én m o n d le a zem p
Sátoraljaújhelyi tudósítá s alap- léni főispánságról.
tásban ugyanis több olyan szük gazdasági nehézségeket szintén
Az u tód szem élyében még
séglet merült fel, amely pótkölt súlyosan érző rend képtelen ján megírta a napisajtó, h o g y
ségvetés készítését tette szüksé lesz az intézet négy felső osz Ieveldi dr K o z m a G y ö r g y szép- j eddig n e m történt m egállapodás,
tem ber v é g ín lem ond a zemF á y István békési főispán
gessé. A Balogh Antal főszám- tályát fenntartani.
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vevő által kellően megindokolt
költségvetést el is fogadta a
képviselőtestület, már azért is,
mert nem jár pótadóemeléssel,
Az 1886 évi XXII. te. 51 §-a
érleimében alakítandó igazoló
válaszlmányba Kiss Ernő esperes
és Kuharik Gy. Kálmán pénz
intézeti igazgató választatlak be,
mig az üzemi bizottságba a le
mondott Klein Andor bankigaz
gató helyett, Czkleszky Kálmán
a Nemzeti Bank fiókfőnöke
kerflt.
Gottlieb Jenő adóügyi iktatót
saját kérelmére 1936 január
elsejei hatályai nyugdíjazták.
A kiváló tisztviselőtől, „szor
galmának, pontosságának, ön
zetlenségének és szolgálatkész
ségének meleg elismerése melsjeti" vett búcsút a képviselőtestület és a jó tisztviselő mintaképénekérdemeit jegyzőkönyv
ben határozta el megörökíteni.
A piaristák rendfőnöki taná

Az átirat széles vitát provokált.
Résztvettek benne a polgármes
ter, Zboray Károly, dr Lichtenstein Jenő, dr Neuhauser Frigyes,
dr Dubay István,bizottsági tagok.
Döntés nem történt. Az ügy
további előkészítés céljából viszszakerült a polgármesterhez.

pléni főispánságról és utóda F a y kinevezése megközelítőleg sem
István Békés vá rm e g y e főis- végleges.
pánja lesz.
Ú ja b b a n ism ét L u k ác s Béla
Jól értesült helyről szerzett ' ó n o d i országgyűlési képviselő
információ alapján közöljük, került frontba, de a főispán
hogy leve'dí dr K o z m a G y ö r g y jelöltek között szerepel Jékey
a vá rm e g y e tö rv én y h a tó s ág i bi- F e re n c n y u g a lm a z o tt m in iszteri
zottságának
őszi
közgyűlése ; tanácsos, sz a tm árm e gyei földután, legkésőbb a zo n b a n szép- birtokos is.

N y ila tk o z ta k
a s z a k é rtő k

Pedig ideje volna már ennek
a vitának véget vélni. A város
annak idején vállalta a négy
felső osztály fenntartását és a
közönséggel szembeni különös
A hangos leadó mechanikai szempontból megfelel
jóindulatát mutatta a rend akkor
Előző számában megírta a Fel- szerdán terjesztette elő írásban.
amidőn a hozzájárulásnak nem
A terjedelmes szakvélemény sze
|
sömagyarországi
Hírlap, bogy a
fizetése folytán saját anyagi erevárosi mozi liangos leadójának át rint a hangos leadó gép mechani
jéből tartotta fenn a felsőbb
vétele augusztus 25-én fog meg kai szempontból teljesen megfelel
osztályokat H o g y pedig azoknak történi.
a társulási szerződésben fog'alt
megszűnése milyen következ
A bizottsági átvétel végbe is követelményeknek
Az üzem zavartalan fenntartása
ményekkel jár az ifjúság okta ment és azon a helybeli két laikus
tása szempontjából, azt nem szakértőn kívül# -I; Zakariás János cé'j ából azonban egyes berende
zési tárgyak tartalék beszerzését
| postafőmérnök elnöklete alatt K*u
ke'l különösen hangsúlyozni.
A zeniplénvármcgyei Vitézi
Szék kapitányának kérelme foly
tán az építendő vitézi székház

ser János ipariskolai tanár és Szé
kely Sándor mérnök vettek részt
Szóbelileg senkinek nem nyilat
kozott a bizottság,
véleményét

ajánlja.
Ugyancsak javasolja, hogy a
hangszóró egy általuk
megjelölt
más Helyen állítassák felt
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HÍREK

Ispánki Géza
1895—1935

Közlemények é« előfizetési d i
jak „Felsőmagyarországi Hírlap"
postafiók 67. Sátoraljaújhely, il
letve a Nemzeti H itelintézet fiókja
30.231 sz. postatakarékpénztári
számlája címre küldendők.

A „Mór! lmperator“ újból ál
dozatot követelte a piaristáktól. E z
úttal egy fiatal, férfi kora delén
álló, munkakedvtöl duzzadó, tanult
tanárt vitt magával: Ispánki Géza.
kegyesrendi
áldozópapot, gimn.
rendes tanárt.
A Rend nek és a magyar tanügynek egyaránt vesztesége Ispánki
— Darvas László magas tűzoltói
kitüntetése. A „Magyar Országos Géza halala, mert önzetlen és az
Tűzoltó Szövetség" Oyöngyösön tar ifjúságot rajongóan szerető, ráter
lót! országos jubileumi nagygyűlésé mett pedagógus volt. A Rond
ben Darvas László lüzrendészeti fe gyászában az egész város kivette
lügyelőt, Szerencs község ny. fő részét, mely impozáns módon nyil
jegyzőjét a magyar tűzrendészet fej vánult meg temetésén. Ott Ültük
lesztése, kiépítése és a Szövetség ér a városi intelligencia szine javát dr
dekeinek előmozdítása körül hosszú Orbán Kálmán polgármesterrel az
évtizedeken kérész ül kifejteti mun élén. Képviseltették magukat a te
kásságának elismeréséül egyhangúlag metésen a piarista rend főnöksége,
a M.O.T.Sz. tiszteleti tagjának vá a budapesti és debreceni társházak
lasztotta ' és részére a Szövetség leg is és magát a temetést *is Payer
magasabb érmét „a MOTSZ. tiszte Ferenc apostoli helynök végezte.
Sátoraljaújhelyen kevesen ismer
leti diszérmét" adományozta. Ediszérmet a Szövetség csak a legritkább ték Ispánki Gézát, mert itt már
esetekben és a tűzrendészet és tűz nem tanitott, itt csak beteg sza
oltás terén ! igen kiváló érdemeke1 badságon volt, de akik megismer
szerzett

egyéneknek

Szepesi Bódog kegyesrendi tanai

— Orvosi hír. Dr. Székely László,
a helybeli lzr. Kórház sebész nőgyó
gyász főorvosa, külföldi tanuhnányuljáról hazaérkezett.
— Nagy anyagi és erkölcsi siker
az lzr. Nőegylet estélyén. A helybeli
lzr. Nöegylet műkedvelői ált; I ren
dezett estély megérdemelt erkölcsi
sikert eredményezett a szereplőknek
és jelentős ös zeget hozott az egye
sületnek. Nagy és előkelő közönség
tapsolt a produkcióknak, ezzel is alá
támasztva azt a korábbi megállapí
tást, hogy Kardos Márta, Vajda Is
tván, Handelsman Irén, Egri Andor,
Spitz Miklós, Klein István és Vámos
Miklós kiemelkedő értékei a város
műkedvelői gáidájának is. Élményt
jelentett Göndör Márta zene r üvészeli
főiskolai növendék
hegedüszáma.
Megismertük benne azt az istenáldot
ta nagy tehetséget aki rövid időn
belül bizonyára már a kontinens zeneértö közönségét fogja meghódítani
művészetével és fog dicsőséget sze
rezni szülőföldjének Sátor.-Ij ujliely
városának. Nagyon tetszett az álar
cos hölgy tánc és Glancz Ká'mánné
hangulatos
énekszáma,
valamint
Giück Éva, Fröhlinger Ilona zongora
kísérete.
— Hol lesz vásár V Szeptember 2:
Ernőd, Kisvárda, Nyíregyháza, Szik
szó, Sitoraijaujhely ; szeplember 4:
Miskolc; szeptember 5 : Encs, Ibrány, Pulnok, Tiszafüred ; szeptem
ber 6 : Eger, Gyöngyös.

— Szinószszerzödtetések. Kardoss
Géza színtársulatának előnyösen is
mert kél tagja, Bende László és Danisa
Győző, a pécsi színházhoz szerződtek.
— A leventék foglalkoztatása szep
tember 1-én ismét megkezdődik.
Felhivatnak ezért a leventeköteles
ifjak szülei, gondviselői és munka
adói, hogy a leventeköleleseket min
den vasárnap engedjék el s utasítsák őket a foglalkozásokon való
részvételre. Mindazok, akik ezen
kötelezettségeiket nem teljesitik, il
letve azok, akiknek hibájából az
illető leventék csak egy foglalkozás
ról is igazolatlanul távol maradnak,
szigorúan meg lesznek büntetve.
— Táncmulatság a Turistaházban.
A helybeli önkéntes Tűzoltótestület
a gyöngyösi versenyekkel kapcsola
tos költségek fedezésére holnap dél
után 4 órai kezdettel nyári táncmu
latságot r.ndez a Turistaházban. A
táncmulatság, tekintve annak célját,
igen népesnek Ígérkezik.

Ciánnal irt
poloskát, molyt, zsizsiktelenit Tegyászmérnöki
•llenőrzássel

fiörössy László
Ciánozó vállalata Miskolc, Fazekas utca 4. sz.
Telefon 18—77,

adományozza.

— Zempléni gazdasikerek a mis
kolci tenyészkos vásáron. A Tiszajobbparii Mezőgazdasági Kamara
állal augusztus 25-én Miskolcon meg
rendezett tenyészkos vásáron gr.
Andrássy Sándor tiszadobi és a
Jászővári Préposlság vajdácskái ura
dalmának L nyészanyage 1. dijat nyert.

/

ték, azok mind megszerették e ritka
jószivvel megáldott piaristát.
Emlékét megörökítve röviden
közöljük életrajzát és jellemzését.
Ispánki Géza született Mernyén
(Somogym.) 1895-ben. 1912-ben
lépett a piarista rendbe. 1918 bán
szentelték pappá és 1926-ig mint
rendes tunár a budapesti kegyesrendi
gimnáziumban
működött.
1926-ban lelt rendfőnöki segéd
titkár, majd 1933 bán helyezték
Sátoraljaújhelybe
mint beteget,
hogy tüdőbajára a hegyi kiima
gyógyulást hozzon Sajnos, a gyó
gyulás nem következett be, hanem
1935 augusztus 2 6 án d. e. %
12 kor vissza adta nemes lelkét
teremtőjénekIspánki Géza meghalt, de a
pontos, lelkiismeretes tanár, tüzes
mag>ar, mélyen val ásos, emberszerető, nemeslelkü egyéniség em
léke élni fog mindenkor tanítvá
nyai, rendtársai és barátai lelkében.
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A lisztárak olcsóbbodását a tekintettel

Siereties Siároiy
péküzemében, Széchenyi tér 9 szám
szeptember elsejétől kezdődően

a péksütemény darabja 3 /., a fehérkenyér
30/., félbarna 2 6 rozskenyér 22 /. kilónként

Ez U j h e l y
Irta: H. Kovaliczky Sarolta
Berecki, 1935. aug. 26.
Szép nyári délután. Melegen süt a
nap, megcsillogtatja előttünk a Bodrog
vizét, — amint lassan folyik homokos
medrében és ezer kis apró gyöngyhul
lámot fakaszt benne. Itt állunk már a
túlsó parton újhelyiek — és várjuk
az autóbuszt. Közben még gyönyörkö
dünk a lábunk alatt kanyargó Bodrog
ban s figyeljük a késői fürdőiőket,
kik gyors ütemben úsznak egész a hid
korlátjáig, hogy ott megpihenve, ismét
élűitől kezdjék. Tagadhatatlan, hogy
sokat ér nekünk ez a strand, gyermek
nek. felnőttnek egyaránt.
A „busz" késik. Mindig többen
várunk és ülünk itt a hosszú lócán s
már két autóbuszra is felér a várakozók
száma. No végre I Csakhogy itt van
mát! Kettő is jön egyszerre. Fehérru
hás fiatalember jegyeket osztott szét
közöttünk, hogy a „felérkezés" sorrend
jében és a várakozás érdemeit meg
jutalmazva szálljunk be. Meg is lenne
egyesekben a hajlandóság erre, de a
tömeg csak nem hallgat a jó szóra.
Félretolják a számokat kiáltó fiatalem
bert és ki birja ököllel, könyökkel,
az ér fel hamarább és szerez magának
ülőhelyei Mert ezen fordul meg min
den : az ülőhelyen. Az autóbusznak
kétféle közönsége van. Kényelmesen
ülő utasai és álló, himbáló, ringatózó
utasai — végig a középen. Ide nem
akar jutni senki sem. A második ko

csiba végre bekerülünk, kik
tolongtunk békésen.
Mikot mát elindulóban vagyunk,
nagy sietve íölszáll egy már középkorú
hölgy Nem. dehogy bántom. A mai
korhatárok mellett biztosan fiatal még,
— de mégis, túlevezhet a negyvenen.
Nem kapott mát helyet — 'mit volt
tennie? Ő is felkapaszkodott a kocsi
középső rudjára — és elindultunk. Fi
gyeltem a helyzetet. Fiatalemberek és
hölgyek ültek tarkázva a padokon. Ő
lopva nézett körül, nem-e akad egy
udvarias valaki, aki fölkel és átad
ja helyét? De nem akadt. Fiatal lány
ült jobbra balra egy gavallérral. Fehérruhás fiuk a a másik sarokban. Meg
fizették a helyöket — ez volt az ál
láspontjuk.
Pár évvel ezelőtt Baden bei Wienben egy ehhez hasonló s mégis ettől
elütő jelenetnek voltam a szemtanúja.
Villamoson igyekeztünk Helenenthal
felé. Kis kirándulóhely ez, — meseszép
fekvéssel. Tele volt már a kocsi, mi
kor belépett egy egyszerű polgáraszszony, kis kosárral a kezében. Nem
kellett attól tartania, hogy nem kap
j helyet. Egyszerre öt-hat oldalról ug| ráltak fel a férfiak : „Bitté, Platz zu
nehmen I"
Ez jutott eszembe, mikor beérkez
tünk a főtözsdéhez, hol kipihenve
' tolakodtak előre a fiuk, — s fáradtan
. szállt le az uriasszony.

— Hirsch István feleségét is sú
lyos fegyházra Ítélték. A kommün
ala't elköveteti gyilkossággal vádolt
és i;l emiatt elitéit Hirsch István má
zoló mesl'ir feleségét, dr Golthárd
Sándo;jezredesorvos;nejének sérelméé
Rákosszenlmihályon elkövetett rablás
m iut a Kúria Töreky tanácsa jog
erősen 5 évi fegyházra ítélte.
— Kereskedelmi iskolai javítóvizs
gák és beiratások. A városi felső
kertsked.lmi iskolában a javító és
pólló vizsgákat szeptember hó 4. és
5-én lariják. A beiratkozás ideje szep
tember 6. és 7-ike d. e. 9-12-ig. A
női szaktanfolyamon a beírások szep
tember 6. és 7-én lesznek d. u. 3-5-ig,
A rendestaniláskezdete szeptember 10.

— Fizető vendégek ! Urí
konyha György Lajosnénál,
Május elsejétől Deák utca 15.
— Szilágyi és Diskant miskolci
gépgyáros cég kilünő könyökszerkezetü viznyomásu és folyton mű
ködő borsíjlóira, valamint legújabb
rovátkolt zúzógépére felhívjuk olva
sóink figyelmét. Kietnelendők külö
nösen a cég által feltalált és készí
tett Kossu h és Hegyalja borsajlók,
melynél a régi világ fáiból készített
prése zseniálisan egyesitva 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, izétt
zamatját nem befolyásolja. A törköly,
sem kell összevágd ríni, hanem kisebb
darabokban is könnyen ki lehet venni.
A cég horsajtói az összes kiállításo
kon első dijjal lettek kitüntetve. A
cég legjutányosabb ajánlatát minden
érdeklődőnek szívesen megkü'dl.
— Betörés. Csütörtökié virradó
éjjel ismeretlen tettesek feltörték a
va.d'cikai Hrngya Szövetkezet üz
lethelyiségét és onnan kisebb értékű
trafik és fűszerárul vittek el.
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A Városi Vigadóban
ma és minden este

Horth— ftozák—Dán

trió hangversenyez.

Lemondott
a szülőotthon igazgatója
A Stefánia központja dr Balassa Kálmán budapesti klini
kai tanársegédet bízta meg a helyettesítéssel
Megírtuk,hcvy a helybeli Stefánia
szülőotthonban gyermekágyban
halt yf. Haller Miklósáé holttesté
nek exhumálását és felboncolását
rendelte el dr Lakatos Dániel
vizsgálóbiró.
A Liföldelés és boncolás az
elmúlt szombat délutánján ment
végbe a tolc'Vai temetőben.
dr Orsós Ferenc debreceni egye
temi tanár és dl Horváth Árpád deb-

recen törvényszéki orvos azonban
még nem terjesztették be szakvé
leményüket, mert a holttest belsőrészei a budapesti vegyvizsgáló in
tézetnek küldettek fel.
Itt említjük meg, hogy a szülő
otthon főorvosa, dr Nyomárkay
József állásáról lemondott és hogy
a Stefánia Szövetség budapesti
központja dr Balassa Kálmán ta
nársegédet bízta meg a vezetéssel

AJTÓK
Legjobb rendszerű „Könyök
szerkezetű", „Kossuth", „He
gyalja Legújabb rendszerű,
viznyomásu (hydraulikus) két
tőskosaru, valamint folytonmü
ködő „Archimedes" eröhajtásu sajtók nagyűzemü
préseléshez.
S z ö l ö z ú z d k é s
t ö r k ö l y t é p ök

'/ m m *
S z í
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.
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gép g y ára, Miskolc.

A pékkartel

újabb kulisszatitkai

Kétszáz pengő havi fizetést kapott egy pék mert
belépett a tömörülésbe
\ pékkartel nemcsak Sátor
aljaújhelyben, de Budapesten és
Debrecenben is garazdalkodík.
Amíg azonban a fentebb meg
jelölt helyeken a törvény teljes
szigorával üldözik a megélhetés
sel küzdő lakosság vámszedoií, addig itt nálunk ölhetett
kézzel nézik az illetékesek a
közönség kizsákmányolását és
olvassák egykedvűen — ha
egyáltalán olvassák — az írott
Panaszokat.
Hogy mennyire jogosu:t a
Pékkartel letörésére irányuló
Syekezetünk, ismét két ordító
adattal bizonyítjuk.
Egyik helybe i pék aki kar
dén kívüliségével sok borsot
őrt a parancsuralom intézőinek
3rra alá, állítólag havi 200 pen

gö fizet' st kap, mert elfogadta
a kartel megállapodást.
A másik beszüntette a vendékenyérsütést, mert így kíván
ta a péafelsöbbség. Ezért a cse
kély szolgáltatásért dija lett napi
5 pengő.
Az alig négy dekas kifli a
csütörtöki 50 filléres lisztár
esés után is változatlanul öl
f llcr és a kenyér árak sem vál
toztak.
Most mindinkább jobban ért
jük, hogy miért kell a kilón
kénti 29'h filléres nullás liszt
ért kifli formájában 1 pengő 25
fillért kihozni.
Vájjon meddig fog még ez a
terrorral fenntartott intézmény
a fogyasztók és a pékek nya
kán élösködni ?

3 oldal

Őszi közgyűlésén
nyugdíjaz a vármegye
A nagy jelentőségű gyűlés előreláthatóan szeptember
12 én lesz
Ugv értesülünk, hogy a vármegye alakult ki, az azonban bizonyos,
törvényhatósági bizottsága szeplem- hogy ezen a közgyűlésen kerül a
bér 12-én délelőtt I I órai kezdettel tor egyes, kothalárl eléri lörvényhalarlja rendes őszi közgyűléséi.
; tősági főliszlviselök törvényszerinti
A tárgysorozat egyelőre még nem i nyugdíjazására.

&066 ma egy veréfí
mint fioinap egy túzoü
A szanatórium építésének dús reménye helyett inkább ma
aprópénzt a Magyar Király szálloda kibővítéséhez
Sátoraljaújhely megyei város ide
genforgalmának kiépítéséről mind
addig beszélni sem lehel, amig nem
áll elegendő férőhely a vendégek
elhelyezésére.
Szép a lakosság áldozatkészsége,
hogy lakrészeinek felajánlásával sitt
a hatóság segilségére, de ez nem
megoldás.
Komoly intézkedésre van szükség
és még komolyabb megmozdulásra
:gy halaimig befogadó képességű
szálloda építése érdekében.
Örömmel körzönljük tehát azt a
hír-, hogy a M igyar Király szálloda

úgy lehel már nemsokára özemben
lesz, hogy az ingatlan tulajdonos
Borsodmegyei Takarékpénzlár már
bekéri ajánlatokat a szálloda moder
nizáló munkálataira.
Azonban ez is kevés. A szobák
száma ezzel nem szaporodik.
Elő a protekcióval I Pénzt, állami
segilséget a kibővítéshez. Ha olyan
nagy összeköttetésű a kerület kép
viselője, járja ki ezt ha tudja.
Aprópénzre szerelnők felváltani a
szanatóriumi Ígéretet. A valóságot
j ilenlő aprópénzre.

H am / Baur
a magyarokról
A világhírű francia szinész nyilatkozott a

Felsőmagyar

országi Hirlap munkatársának
Harry Baur a világhírű fran
cia szinész, aki hosszabb ideig
tartózkodott Sárospatakon, nyi
latkozott munkatársunknak a
trianoni békéről, a magyarok
ról és zemplénmegyei benyo
másairól.
A felette érdekes nyilatkozat,
amely egy magas kultúrájú
franciának nem udvariassági
szólama, hanem mély meggyő
ződése, a következő :
— Hangsúlyozom,hogy színész va
gyok és nem politizálok. Mégis be
szélnem kell eg, ik budapesti legelső
benyomásomról, amely bizonyos tekinleloen összefügg a politikával. Ke
zembe került egy levelezőlap, ame
lyen a megC6onkilolt Magyarország
térképit láthattam. Felírása: a T ri
anonban megcsonkított Magyarors ág. K i kell jelentenem, hogy ez
végtelen szomorú ágot okozott ne
kém. Még egyszer hangsúlyozom:
végtelen szomorúságot. Ennek iga
záról különösen ill a zempléni ha
tár mentén győződtem meg. Ki kell
azonban jelentenem, hogy a Paris

környéki békékért nem lehet Fran
cia-országot hibáztatni. A békelárgyalások alkalmával nem ismerték
eléggé Magyarország helyzetét, vi
szonyait.
— Mint érdekességet kell meg
jegyeznem azt is, hogy a leszerelési
konferenciák határozatait úgyszólván
egyik állam sem tartja be, mondhat
nám egyedül Magyare.rszág az amely
a lefegyverkezés során betartja sza
vát. Franciaország is elegei lesz
szavának. Ezzel szemben a többi
államok diókban ma is fegyverkez
nek és fütyülnek a megállapodásokra.
— Zempléni benyomásaim a leg
jobbak. Nagyszerűen éreztem ma
gamat. A lakosság apraja-nagyja
meleg szerelellel övezeti körül és én
nagyon örvendtem ennekaszerelelnek
De különben is előliem nem isme
retlen sem a magyar nép, sem a
magyar zene. Mert íriszen Párisban
naponta hallok magyar szót és ma
gyar zenél. Már Párisból szeretettel
a szivemben jöltem szép Magyaror
szágra. . . .
—r — r

34. szám

Újhelyi Hirlap— Felsőmagyarországi HirlaP
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Jönnek
a n é m e te k
A fogadtatás előmunkálatai már megindultak
Szeptember 22 és 29 közötti
időben, rövidesen már pontosan is
meghatározható napon ismét német
vendégeket fogad a határváros kö
zönsége.
Német vendégeink ezúttal szin
tén körutazás során látogatnék el
hozzánk. A Vásárhelyi Gyula által menedzselt kiránduláson körül
belül 3 0 0 német vesz részt.
Tekintettel aira, hogy csak két

szálloda áll rendelkezésre, a ven
dégek a múlt évhez hasonlóan
privát helyeken nyernek elhelye
zést.
Akinek tehát egy napra feles
leges lakrésze van, engedje azt át
vendégeinknek. A vendéglátókat a
városi idegenforgalmi ügyosztály
veszi nyilvántartásba.
Szórakoztató program kidolgozó
sa most van folyamatban.

Gyermek tragédiák
Két kisfiú súlyos szerencsétlensége
— Megfulladt egy babszemen Pa
— Akáctöviset nyelt. Vis» község
ben, Gazdik József oltani gazdálko taki Sándor 3 éves gávai kisgyerek,
dó 8 éves István fia, az elfogyasz babszemekkel játszott. Játék közben
tott ebéd után fogait egy akáclövit- a babból néhány szemel szájába veti,
sel piszkálgatta. Egyszerre csak hoz- majd abból kettőt lenyel!. A bab
záiépett egy kiskorú barátja és úgy megakadt a nyelőcsőben. Behozták
látszik, hogy valami korábbi összc- ! a helybeli Erzséb l kflzkórházba,
szólalkozás folytán a kis Pislát ve ahol már nem tudták megmenteni
réssel megfenyegette, aki is futás ez éleinek. A tragikus sorsú kisgyer
nak eredt. Futásközben azonban a mek édesapja munkanélküli napszá
szájában lévő akáctöviset lenyelte. mos, aki éppen a legutóbbi napok
Súlyos állapotban az Erzsébet köz- ban nyeri alkalmaztatást a budapesti
Margilhid javítási munkálatainál.
kórházba szálli'.oaák.

A sátoraljaújhelyi kir. járásbíróság
mint telekkönyvi hatóság.
4006/1935. Ik. szám,

Árverési hirdetmény-kivonat.
Pénzintézeli Közponl budapesti
bej. cég végretiajtatónak Hei.cz Gyűláné sz. Vad Bjrbála és tsai végre
hajtást szenvedők ellen indított vég.
relaajlási ügyében a telekkönyvi ha-,
lóság elrendeli a végrehaj ási árve
rést 3000. P. tőkekövetelés és jár
behajlása végett a sátoraljaújhelyi
kir. járásbiróság terűidén levő, Sá
toraljaújhely ii egyei városban fekvő
s a
sátoraljaújhelyi 4138. sz. telekköny
vi betétben A. +. 1. sorsz. 2553
hrsz. a. felvett B. 3. 4. 6. 7. sorsz.
szerint Vad Erzsébet f. Szoták Antalné és Vad Borbála f. Hencz Gyuláné nevén álló ingatlanra fncri) 492 P.
a sátoraljaújhelyi 1880. sz. tkvi.
betétben A. I. 1. t. sorsz. 2534.
2555. hrsz. a. felveit B. 5. 6. 8. 9,
sorsz. szerint Vad Erzsélet t férj
Szoták Antalné és Vad Borbála f.
Hencz Gyuláné nevén álló ingatlanra
(két ház, udvar, kéri) 2645. P.
a sátoraljaújhelyi 221. sz. Ikvi. be
tétben A. +. 2. sorsz. 2549/1. hrsz.
a. felveti B. 13. 14. 19. 20. sorsz.
szerint Vad Erzsébet f. Szoták An
talné és Vad Borbála f. Hencz Gyu
láné nevén álló inga'linra (kéri)
1314. P. kikiáltási árban.
A telekkönyvi hatóság az álverés-

Vpggontételekben elad vagy mé
termázsánként házhoz szállít aPécsí Kőszén, Koksz- és Fakereske
delmi R.-T. zemplénvármegyei
k i z á r ó l a g o s képviselete.
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Sátoraljaújhely,

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

T e l e f o n : 112._

S P O R T
A bajnoki labdarugó mérkőzések sorsolása
Az „Élasz“ a kerület bajnoki for
dulójának sorsolását megejtette. A
sorsolás szerint a Sac. szeptember
8-án itt kezdi meg a szezont a. hat
vani V.S.E. csapatával.
Szeptember 8: SAC—-HVSE ; PBÜSE
-M E S E ; D V T K -P T K ; BTK—
D A C ; SSE-MVSC.
Szeptember 15: MVSC—B T K ;
D A C — PTK; MESE - D V T K ;
H VS E-SS E.
Szeptember 22: Szövetségi
gatott mérkőzés.

válo

Szeptember 29: SAC—DVTK;
DAC—MESE; P T K -M V S C ; SSE
- B T K ; HVSE—PBÜSE.

HVSE ; MVSC—MESE ; S S E -P T K ;
D V T K —PBÜSE.
O itóber 13:
SAC — MVSC;
M E S E -S S E ; PTK— BTK ; PBÜSE
- D A C ; HVSE— DVTK.
Október 19: P B Ü S E -S A C .
Október 2 0 : SSE—SAC; PTK—
HVSE ; BTK—M ESE; DAC— DVTK.
Október 27: SAC— B T K ; MESE
— PTK ; MVSC—DVTK ; P B Ü S E SSE; DAC— HVSE.
November 3 : PTK— SAC; MESE
— HVSE; BTK— PBÜSE; DVTK—
SSE; MVSC—DAC.
November 10: MESE — SAC;
SSE—DAC ; B T K — DVTK ; PBÜSE
— PTK ; HVSE—MVSC.
November 17: MVSF—PBÜSE.I

Október 6 ; S A C -D A C ; BTK—
I nek a Ikvi. h .tóság hivatalos helyi
ségíben Kazinczy utca 35 sz. fdsz.
3. ajtó megtartására 1935. évi ok
A vét lár az árverés ulán nyom
tóber hó 8. nyo'c napjának d. e. 9
ban készpénzben kifizetendő. K iki
kllencz óráját tűzi ki.
N jsící T.mningyár és Gőzfűrész
áltási ár 10 százaléka az árverés
Az árverés alá eső ingatlanokat a
r. t. budapesti cég ügytelem javára megkezdése élőit bánatpénzként az
Pénzintézeti Központ budapesti bej.
késedelmes ad s teihére .1935. évi eljáró kir. közjegyzőnél létéibe helye
cég, valamint a Z^mplén-megyei
szeptembr hó 12-én délután 4 óra zendő. Bánatpénz letétele alól az
Kereskedelmi Ipar Termény és Hi
telbank és a kir. Kincstár csatlako kor Sátoraljaújhelyben a Kossuth árverezlelő felmentést adhat. A for
Lajos ulca 48 sz. alatti ház melleit galmi adó és vételi illeték vevőt
zott végre hajtatók kérelmére a kiki
levő König Ignácz féle borpincében terheli.
áltási ár 2/3-ánál, Dr SchweigerMór
Dr Jármy B:la sátoraljaújhelyi kir.
kérelmére 9660. P-nél, Dr Jármy
A borok az áiverés megkezdése
közjegyző ur közbejöttével a K. T. előtt egy órával, tehál délután 3
I Béla kérelmére pedig 11350. P-nél
alacsonyabb áron el adni nem lehet 306 §-a alapján el fogom árvereztet- órától megttkinlhetők. Meglekin'heni az ügyfelem kézizdlog birlokában
(1908. XL1. be. 26 §.)
tők továbbá 1935. szeptember 12-én
levő következő borokat:
Az árverelni szándékozók kötelesek
délelőtt 10 és 11 óra közölt.
bánatpénzül a kikiállási ár 10 százaié,
214, 213, 201, 203 literes hordók
A vevő a bort az árverés megtar
kát készpénzben, va^y az 1881: LX
ban és egy kb. 60 liter ürlartalmu tása ulán elszállítani tartozik, a pin
te. 42. §-ában meghatározott átfo
hiielerdtellen hordóban levő össze cében csak az ő veszélyére és költ
lyammal számított óvadékképes érsen cca. 8. hl.-1 kitevő különböző ségére tárolhat tovább.
lékpapirosban a kiküldöttnél letenni,
évjára u asszuborl,
vagy a bánatpénznek előlegj s bírói
Tolcsva, 1935. auguszlus bő 28 n.
leiéibe helyezéséről kiállított letéti el
193, 219, 193, 183, 177, 216,213,
Dr. Adonyi István ügyvéd.
ismervényt a kiküldöttnek átadni és 215, 209, 222, 198, 195, 202, 183,
az árverési feltételeket aláírni. (1681.
I6G, 197. litereshordókban levő össze I
— A Színházi Élet e héten kczdle
LX. t. c. 147. 130. 170 §§ 1908.
sen cca. 30 hl. 1934 évi szamorodni meg a világhírű Hay élrend közlé
Xll. t. c. 21 §.)
bort seprőn,-illetőleg úgy hogy a bor séi. Más érdekességek: Szép Ernő
Az, aki az ingatlanért a kikiáltási
árnál magasabb ígéretet telt, lu többet le van ugyan fejive, de a seprő ki- cikke egy lacikonyháról. Lengyel
Ígérni senki sem akar, kölelesnyomban i préselve nincs, hanem a fenti 30 hl.
Menyhért londoni levele, Kaiinthy
a kikiáltási ár százaléka szerint meg ben bennfoglaltatik.
Frigyes riportja. Hatvány Lili levele,
állapított bána'pénzt az általa Ígért
Az asszubor egy léteiben és a Leslyán Sándor és Pólya Tibor be
ár ugyanannyi százalékáig kiegészi| leni. (1908 :X U . 25. §.)
szamorodni bor szintén egy tételben számolója rajzban és Írásban a szol
Sátoraijsujhely, 1935. évi julius (og elárvereztelni. Az asszubor kiki noki művésztelep gálaestjéről. Far
hó 30. napján.
áltási ára literenként 1 P. , a sza kas Imre interjúja Kurucz Jancsival.
Dr. Ilykovits sk. kir. tvszbiró
morodni boré G0 f. Szükség esetén
j A kiadmány hiteléül:
kikiáltási áron alul is el fognak a
A kiadúéM felelői : G Y Ö R G Y LAJOS
borok árverezte: ni.
Hazay telekkönyvvezető.
Laptulajdonol: Landeimann Mikia é» tária

Árverési hirdetmény.

Nyomatott Vajda-könyvnyomdában Sátoraljaújhelyben.

