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Búcsúnk és köszöntőnk
(— r — n) Kormányzati érde
kek úgy kívánták, hogy leveldi
dr Kozma György közel két és
fél esztendei itt működése után
elkerüljön a vármegye éléről és
a főispáni széket dr Fáy István
Békésvármegye főispánja fog
lalja el.
Ilyenkor búcsúzni és köszön
teni illik.
Búcsúzni attól aki megvált
Kossuth és Andrássy csáklyás
vármegyéjétől és üdvözölni M ol
nár
István, gr Hadik Bél?,
Szinnyey Merse István, Meczner Gyula, Thuránszky László,
Széil József főispánok utódját.
Nehéz feladat. Különösen ellenzéki sajtóorgánumnak, amely
nek ellentétben a vonalvezetéses sajtótermékekkel, csakis a
tárgyilagos igazság mezejéről
szabad szedni az érdembokréta
virágait és az eljövendővei szem
ben sem iliik túlzott bizalmat
előlegezni.
Két és fél esztendő nagy idő.
Nehezen múlik el jobb sors
utáni várakozásban, de illanóan gyorsan akkor, ha béké
ben nyugalomban telnek a per
cek, órák, napok és hónapok,
leveldi dr Kozma György két
és fél esztendei főispáni ural
ma csigalassúsággal vonaglott
le, Tolni kellett a perceket, az
órákat amig elkövetkezett ideje
annak, amikor gazdát cserél a
főispáni szék és amikor a kis
bőröndjében liberalizmust, pol
gári egyenjogúságot nem, csu
pán békétlenséget hozó kor
mányzati exponens eltávozik
innen.
Zemplénvármegye életében
példátlanul mozgalmas főispáni
uralma, vig de általános meg
ütközésbe fulladt muzsikaszóval

kezdődött.
i
Megyebált rendezett a főisJ pün. Amolyan úri murit, ahova

vassal igyekszik jelöltjeit behoz ban a két és fél esztendő tör
ni. Az igyekezet hiábavalónak ténéseivel, jogosan indokolják a
bizonyul. Az egyébként érdemes felmentés utáni vágyakozást és
tisztviselők három Ízben csak a közhangulatot, amely eltávo
azonban a törvényhatósági bi
azért maradnak kisebbségben, zását kisérte.
zottságnak nem minden tagját
mert a főispán a támogatójuk.
Az uj főispánhoz kevés a
invitálta. Sokan olyanok, akik
Örök dicsősége a megyei város szavunk. Beszél helyettünk előd
kel Hadik Béla nem szégyelt
képviselőtestületének az a ge jének két és fél esztendei akti
annak idején egy asztalhoz ülni,
rincesség, amely nem volt haj vitása és a ma hangulata.
kimaradtak a rendezőbizottság
Kérésünk azonban van. Bé
landó a főispáni akaratnak be
ból, sőt még egy meghívóra
törni.
kés vármegyéből jön, hozza
sem érdemesittettek.
És a ma, amelynek minden meg a békét!
így kívánta ezt a tizek taná
Billentse helyre a lelkek egyen
jelenése élénken emlékezetünk
csa. Egy olyan alkalmi alakulat,
ben van és Így felfrissitésre nem súlyát és legyen főispánja Zempamely teljesen hatalmába kerítet szorul és a melyek összhang lénvármegye egészének.
te és félrevezette az alaptermé
szetében hibátlan, de a tizek in 
tenciójára azonban érthetetlenül
hajlamos kormányexponenst.
A nemzeti tanács egykori el
nöke és érdektársai hangadó
Igen jók az első impressziók
tényezői lettek a vármegye és
város politikai és társadalmi
fáji dr Fáy István, Zemplén- központi tisztviselőit látogatta
életének és akik nem fújtak ve vármegye uj főispánja hétfőn í meg hivatalukban. Mindegyik
lük egy nótát, azt irgalmatlanul este városunkba érkezett,
kel szívélyesen elbeszélgetett,
leradirozni igyekeztek a közélet
A pályaudvaron Bernáth Ala ; majd az alispánnal tanácskozásszínpadáról.
dár alispán és dr Bogyay K á l I ra vonult vissza,
A délutánt lakáskereséssel
A mindentrontó politika be mán főispáni titkár várták a
töltötte. Haza utazott a délután
vonul a turisták egyesületébe is. vármegye uj vezetőjét.
Boldog emlékezetű dr Oláh Ist
Az állomásról a vármegyehá 5 órai vonattal.
vánt is megakarja fúrni a turista zára ment, majd az alispán la
Mindenki, akinek alkalma volt
főispán és vezérkara. Azt az kására, ahol vacsorára volt hi az uj főispánnal beszélni, elra
Oláh Istvánt, akinek nevéhez és vatalos.
gadtatással nyilatkozik kedvesmunkájához fűződik minden a
Kedden délelőtt a vármegye ! ségéről és szívélyességéről.
mi itt Sátoraljaújhelyen a turis
tasággal kapcsolatos. De az
igyekezet megtörik a turisták
acélos ellenállásán. Dr. Oláh
Istvánt két Ízben is bizalmáról
biztosítja az egyesület és a nagy
vezérkar leszavazottan, betört or
Amint előző számunkban megírtuk szeptember 30-án
lesz a beiktatás
ral hagyja el a közgyűlési termet.

Fáy István

S á to ra lja ú jh e ly e n

Ö ssze állíto ttá k a fő isp á n i
in stalláció

programmját

De a Nepben, amelynek po
litikáját szolgálja a főispán, il
letve annak helyi szervezetében
sem fenékig tejfel a helyzet.
Lemond dr Jármy Béla elnök,
dr lsépy Tihamér elnökhelyettes.
A lemondás okát nem hozzáknyilvánosságra. Úgyis tudja minden
ki: az a mentalitás, amely dr Koz
ma György megyei pártelnök
társadalmi működését irányítja.
A megyei város tisztikarában
megüresedett állásokra tűzzel

Zemplénvármegye törvényhatósági
bizottsága szokatlanul lanyha érdek
lődés mellett csütörtökön délelőtt 11
órakor rendkívüli közgyűlést tartott.
A tárgysorozat első pontja leveldi
dr Kozma György főispán felmenté
sére vonatkozó belügyminiszteri le
irat volt.
A törvényhatóság sajnálattal vette
tudomásul Kozma főispán távozását.
Emlékét jegyzőkönyvben örökíti meg
és a távozóhoz bucsuiratot intéz.
A tárgyhoz hozzá szólt dr Dóm
ján Elek aki hosszasabban vázolta
azt a hazafias működést, amelyet a

lávozó főispán a nemzeti gondolat
jegyében és szellemében kifejtett.
Dr Fáy István főispáni kinevezése
örvendetes tudomásul szolgált.
A törvényhatóság az ünnepélyes
beiktatást szeptember 30. délelőtt 11
órára tűzte ki. A tisztikar üdvözletét
dr Misák József főj»gyző, a várme
gye közönségéé! ped'g ifj Gróf Mailáth József bizottsági tag fogja tol
mácsolni.
A közgyűlés után az uj főispán
küldöttségeket fogad.
Délután 2 órakor közebéd a vá
rosi vigadóban.
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R en d ő rk ézen
„C supah us“
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p o s ta ta k a ré k p é n z tá ri

szám lája cim re k ü ld en d ő k .
— Vacsora Kozma főispán tiszte
letére leveldi dr Kozma György
felmentett főispán tiszteletére ma
este társas vacsora lesz a városi
vigadóban.
— Változás a dohánygyár vezető
ségében. Fugerlh Frigyes a dohány
gyár igazgatója nyugalomba vonult.
Helyére került igazgatói címmel és
jelleggel Molnár Gyula eddigi al
igazgató, mig az Így megüresedett
aligazgatói pozíciót dr Na, y Gyulá
val Budapest, töltötték be.
— Halálozás. A csehmegszállotl
N3gymihály városában rövid szen
vedés után elhalt dr Glflck Samu
közismert orvos hitvese. A megbol
dogult jelentős tényezője volt nagy
Zemplénvármegye karitatív életének
is. Nevéhez fűződik az ottani nőegylef és népkonyha egyesület ala
pítása. Gyászolják nemcsak a kiter
jedt rokonság, liánéin a szegénysorsu magyarok százai is, akik netnesszivü jótevőjüket veszítették el az
elhunyt úrasszonyban.
— Szeptember 28-án tárgyalják a
sárospataki hitvesgyilkos bűnügyét.
A helybeli kir. törvényszék Küröskényi büntető tanácsa szeptember
28-án tárgyalja Almádi János kenézlöi földműves bűnügyét, aki ez esz
tendő junius havában, feleségét, Sá
rospatak határában a Bodrog part
ján megfojtotta, majd a holttestet
bestiális kegyetlenséggel egy kubikgödörbe betaposta.
— Hármas ikreket szült. A hely
beli Stefánia szülőotthonban Tahi
Andrásné. olaszliszkai asszony hár
masikreket — két fiú, egy leány —
szült. A kisdedek életképesek. Az
újszülöttekkel együtt az asszonynak
8 gyermeke van; azok közölt keltő
szintén iker.
— A ronyvaparti repülő bankók
a valutatanács előtt. A budapesti
bünletőtörvényszék
valutatanácsa
szerdán tárgyába Holiander Ignác
kassai kereskedő bűnügyéi, aki mint
annak idején megírtuk, Szopó Béláné részére 10000 pengőt dobolt ál
a Ronyván. A valulaügyészség Hol
landért pengőkiajánlással vádolja. A
vádlott azzal védekezetl, hogy a
pénzt beakarla hozni, béléire nem
került a sor, mert a bíróság újabb
tanúkihallgatásokat rendelt el.
— Másodszor virít az orgona. Özv.
dr Balázs Dezsőné Apponyi utcai
házának kertjében másodszor virít
az orgona. A szinpompás virág olyan
teljes és illatos, mintha májusi nap
érlelte volna.

A 17 évet fegyházban töltött tolvajt két ország hatósága
körözte
A Molnár István utcában szolgá
latot teljesítő rendőrörszem felismerte
és elóvezette Szabó János fegyházviselt napszámost, akit „csupahus"
néven becéz az alvilág é3 akit kü
lönféle bűncselekményekért két or
szág rendőrsége köröz.
Szabó János, amint a rendőrsé
gen kitűnt, a legutolsó órákban két
tolvajlást követett el. Sárospatakon

egy barátjának bőrkabátja ragadt a
kezéhez, itt pedig a Tuba vendéglő
ből emelt el egy rúd szalámit.
Álkiséiték az ügyészséghez, ahol
belföldi tolvajlásai miatt kell felelnie,
majd a büntetés kitöltése után a
töketerebesi trafikbetörés miatt, b i
zonyára átrándul, de most már hiva
talosan megfelelő kísérelte!, csehmegszállolt területre.

H olnap
jö n n e k a n é m e te k
Vendégeink egy napot töltenek körünkben
Holnap délelőtt 11 óra 5 perckor,
a kis állomásról jövetl, 110 német
vendégünk érkezik.
A vasuli állomáson hivatalos fo
gadtatás lesz. Köszöntői mond Ma
ihisz József a városi felsőkereske
delmi iskola igazgatója.
Elszállás után 1 órakor ebéd a
városi vigadóban, ahol dr Orbán
Kálmán polgármester magyarul és dr
Chudovszky Móric németül üdvözli
a vendégeket.
Délután fél három órakor szüreti
felvonulás, egynegyed 4 órakor a
sporttelepen „Bokréta ünnepély", az
alsói egmeci, cigánd >, mikóházai és

rudabányácskai bokréták részvételé
vel.
Este 8 órakor lársasvacsora, felköszöntői mond parnói Molnár Béla;
vacsora után táncmulatság.
Hélfőn délelőlt fél 10 órakor mint
a Pinceszövetkezel vendégei, a köz
pincéi látogatják meg a németek.
Elutazás délelőlt 11 óra 42 perc
kor.
A némel vendégek érkezése elé,
mini a múltban úgy ezidén is sze
retettel tekint a várcs közönsége és
b izonyáradon lesz, hogy vendégei
jól érezzék magukat a trianoni vég
várban.

2lj látványossággal
gazdagodott a város
Egy évtizedes kereskedőcég vállalkozásáról
A velszi herceg budapesti tar
tózkodásának idején nemcsak a
székesfőváros természeti szépségei
és műemlékei
képezték a látvá
nyosságok sorát, hanem a magyar
City, a belváros üzletházai is
A britt birodalom jövendő ura
szívesen időzött a szolidságukról
hires európai színvonalú üzletekben
és nem egyet tüntetett ki vásárlá
sával.
Nekün k
sátoraljaújhelyieknek,
akiknek hovatovább egyetlen jöve
delmi forrásunk lesz az idegenfor
galom, különös örömet jelent minden olyan megmozdulás, amely
természeti
szépségeinken
kívül,
nagyvonalúságunk emelésével
g
nyugat nívóját plántálva a végvárba,
az ízlés és a szép szolgálatá
val az idegenforgalmat emeli.
A trianoni végvár egyik legré
gibb és üzleti gesztiójáról előnyö
sen ismert divatáru vállalkozása
Blumenfeld J enö ' évtizedes cége a
városi bérpalotába költözött.

Itt nyílott meg a férfi és női
divatháza, a textil üzlet néhánylé[ pésnyi távolságában.
Helybeli iparosok remeke a b e 
rendezés és a magyar gyáripar és
az angol piac pompázatos produ k
tuma a dús, minden igényt kielé
gítő raktár.
A cég szolidságát, jó ízlését
dicsérni nem egy szűkre szabott
újságcikk hivatott. A nagyközön
ség dicséri azt, amely változatlan
kitartással fedezi szükségletét Blu
menfeld Jenő cégnél, hosszú évti
zedek óta és fogja fedezni továbbI ra is.
A bizalmon épült (el ez az i n 
tenzív üzleti kapcsolat, amelyet bi
| zouyára még szorosabbra fűz a
cég főnökének szolidságéi jellemző
ama jól bevált elhatározása, ame
lyet mindkét üzletében ez a két
szó fejez ki : szabóit árak.
Sátoraljaújhely város egy uj,
fővárosi látványossággal gazdago
| dőlt. . . ,

37 szám
— Diszdoktoravatás A debreceni
Tisza István tudományegyetem ta
nácsa hélfőn délelőlt dr Kannis'o
Arlhur helsinkii egyetemi tanári a
bölcsészettudomány, kedden délelőtt
pedig dr báró Eiselberg Antal bécsi
és dr Aschoff Lajos freiburgi egyelemi tanárokat az orvostudomány
honoris causa doktoraivá avatja.
— Hétfőn szerelik a Rákóczi ku
tat. A munkálatok néhány nap múlva
be is fejeződnek úgy, hogy legké
sőbb október első napjaiban meg
történik a kút ünnepélyes felavatása.
A turistaság ünnepén hir szerint
részt vesz a MTE. központi elnök
sége is.
— Hol lesz vásár? Szeptember
23: Karcag, Tiszadob; szeptember
25: Olasziiszka; szeptember 26:
Hajduhadház; szeptember 28: Eger.
— Az Uj Kor aktív katolikus o r
gánum szeptemberi számában Lultor
Ferenc a vatikáni magyar követség
kánonjogi tanácsosa és Róbert Garric a párisi Equipes Sociales igaz
gatója írtak vezető, aktuális cikkeket.
Az Aradi Zsolt, Bállá Borisz, Possonyi László szerkesztésében meg
jelenő folyóirat ezúttal is huszon
nyolc nagy oldal terjedelemben je
lent meg s közli a fenti cikkeken
kívül Slulilmann Patrik 0 . praeni.
főigazgató, Boldizsár Iván, Léon Verschave a Pax Romaira sajtóközpont
jának vezetője, Halmossy Dénes,
Neuberger Bonaventura 0. P. stb.
cikkét.

— Fizető vendégek ! Úri
konyha

György

Lajosnénál,

D e á k utca 1 5.
— Alma csomagolásáról, a téli
permetezés előkészületeiről, a szőlőszüretről, stb. ír „ A Magyar Gyü
mölcs" képekkel bőven illusztrált
legújabb száma, melyből lapunkra
való hivatkozással ingyen mutatvány
számot küld a kiadóhivatal Budapest,
V I. Andrássy út 8— Mibe kerül a gyümölcs telepí
tése és karbantartása, erre a kérdés
re ad felvilágosítást a Növényvéde
lem és Kertészet legújabb száma.
Cikkekei közöl még a szőlőültelés
helyes idejéről és módjáról, a szüreti
munkákról stb. A kél szaklapból,
egy alkalommal e lapra való hivat
kozással a Növényvédelem kiadóhivatala (Budapest, V . Kossuth Lajos-tér 11., díjtalanul küld mutat
ványszámot.
352/1933 vhszám.

Á rverési hirdetm ény
G rill Károly könyvkiadóvállaíata
javára 1935. szeptember 23-án dél
előtt 9 órakor, Sátoraljaújhelyben
Kazinc y utca 47. sz. alatt, 1300
pengőre becsült bútorok, stb. nyil
vános birói árverésen a legtöbbet
Ígérőnek, esetleg a becsár 2/3-án
árverésre kerülnek.
Sátoraljaújhely, 1935. aug. 13.
Gált Vilmos sk.
kir. bír. végrehajtó.

37. szám

Újhelyi Hírlap— Felsflmagyarországi Hírlap

Felemelték
a város inségsegélyét
Ezidén 10000 pengő helyett 20000 pengőt kapunk
Dr Orbán Kálmán polgár
mester a napokban Budapesten
időzött, ahol az ínségesek ügyében megbeszélést folytatott a
belügy és pénzügyminisztérium
agjaíból alakított közös bízott-

1Sággal,
A tárgyalások eredményeként
j az ínségesek foglalkoztatására
| előirányzott segélyt a tavalyi
10000 pengőről 20000 pengőre
j emelték fel.

A Városi Vigadóban

Horth—hozók—Dán

3 oldal

L e b u k o tt
e g y v a lu ta c s e m p é sz
Orvos hozta napfényre az elrejtett Idegen pénzeket
A helybeli fővámhivaíali kirendelt fényre hozta a hártyavékonyságu
ségen személymotozás után őrizetbe gummi burokban elrejtett idegen
vették Feldmann Lajos beregszászi pénzeket, még pedig 9200 cseh ko
születésű muzsalyi lakos, 28 éves 1 ronát. 200 dollárt, két darab dollár
kereskedő csehszlovák állampolgári, csekket és nyomtatékul 200 pengőt.
aki saját bevallása szerint altestében
A csempészt előállították a ren
külföldi valutái akart a határon át dőrségre, ahonnan kihallgatása után
csempészni.
| az ügyészségre szállították. Ügyében
Felkisérték az Erzsébet közkór a budapesti valutabiróság mond íté
házba, ahol az ügyeletes orvos nap letet.

trió hangversenyez.

Mi újság Sárospatakon?
A Farkas István püspök, Far
kasfalvi Farkas Gáza főgondnok
és dr Enyedy Andor egyházkerü
leti főjegyző elnöklete alatt meg
tartott lelkészképesitö vizsgálaton
tizenkilencen, — közöttük két nő,
nyertek lelkészi képesítést,
Dr Trocsányi József iheológiai
tanárt hadiévei beszámításával a

közoktatásügyi miniszter nyugdíjazta.
A szombat délelőtt megtartott
képviselőtestületi ülésen Berey And*
rás volt tiszakarádi jegyzőt, a nagy*
község adóügyi jegyzőjévé válasz
tották.
Az alsózempléni ref. egyházme
gye október 11 “én a főiskola ta
nácstermében ülést tart.

pécsi szénnel és koksszal f üthet.
Vaggontételekben elad vagy mé
termázsánként 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 Jilad ár

1 olvasó írja:
1

„már o gőzfürdőbe is betört
a reform borszak"

„A hivatalos hirdetményekből,
nemkülönben a helyi sajtó közleményeiből örömmel állapítottam meg,
hogy végre valahára megindul a
Diana fürdő üzeme és a lakosságnak az a része, amelyik nem kulliválta a slrandfürdőt, de meg fürdőszobája sincs, hozzájuthat az egészség ápolás eme fontos tényezőjéhez.

j tendők hosszú során megszokott

Örömömbe azonban egy marék
üröm vegyült. Megreformálódott a
fürdési menetrend, már a gőzfürdőbe is betört a reformkorszak.
Az történt ugyanis, hogy az esz-

\ akad.

fürdőnapok helyeit más napokat ik| tattak be a menetrendbe, olyanokat
, amikor minden bizonnyal távol ma! rád a közönség a fürdőtől,
j Péntek, szombat helyett, hétfő és
j kedd lett a fürdőnap, nagy csodálj kozására azoknak, akiknek a hét
| elején n ég valami kevés dolguk is

j

Kérem Szerkesztő Ur tegye ki a
I levelemet, hátha az meghallgatásra
| talál és visszatér a régi csáklyás
| rend a Diana fürdőbe".

Utazásegv miniszteri leirat Körül
Miért nem kézbesítik ki a Kossuth utcai benzitikimérés
beszüntetésére vonatkozó belügyi határozatot ?
Megírtuk annak idején, hogy
a vármegye törvényhatósági
bizottságának egyik tavaszi köz
gyűlésén a kartel kérdéssel kap
csolatban felszólalás hangzott
d, amely a Kossuth utcai ben
zin kimérés megszűntetésére vo
nalkozó belügyminiszteri hatá
rozattal foglalkozott.
Néhány hónap telt el azóta
És a benzinkimérés, amelynek
tüzveszélyességét a legfőbb tűz
rendészeti hatóság állapította
meg. változatlanul áll a helyén.

Sátoraliaujhelu,

K a z in c z y utca 4. szára.

Pedig úgy mondják, hogy a
vonatkozó miniszteri határozat
már régen leérkezett, azt azon
ban titokzalos hatalmak kézbe
síteni nem engedik.
Itt a nyilvánosság szent szí
ne előtt megkérdezzük tehát,
ki az az illető, aki a belügy
miniszter intézkedéseit nem res
pektálja és szembehelyezkedik
a legfelsőbb rendészeti hatóság
akaratával ?
Ki az illető és melyik hiva
talban van hazája ?

T e l e f o n : 112..

31agy arányú
inségmunüáü induinaü
Polgármesteri nyilatkozat városfejlesztő intézkedésekről
Lapunk más helyén találja az
olvasó ama értesülésünket, hogy
az illetékes minisztériumok a vá
ros inségsegélyét 20000 pengőre
felemelték.
Ezzel kapcsolatban felkerestük
dr Orbán Kálmán polgármestert
és megkértük volna szives a meg
indítandó ínségmunkákról nyilat
kozni.
A polgármester ur megszokott
készségével
állott munkatársunk
rendelkezésére és a következőket
mondotta :
— Elsősorban is megállapítani
kívánom, hogy a miniszlerközi bi
zottság részéről igen nagy jóakarat
nyilvánult meg. Ennek köszönhető,
hogy 20000 pengő államsegélyei
indulhatunk neki a közmunkáknak,
amelyet közegészségügyi és város
fejlesztési csoportra oszthatók.
— A közegészségügyi csoportba
tartoznak: a Rákóczi utcán áthaladó
Zsolyomka pataknak terméskővel
való beboltozása az úgynevezett
Gireth háztól az Erzsébet királyné
utcai Sídig terjedő szakaszon. Meg
szűnik ezzel a szenny és bacillus
telep, ami a közegészséget eminensen veszélyeztelte.
— A Ronyva meder állandó
tisztántartása is egyik prog'ammpontunk. Ez tulajdonképen (olytalása
annak a kiszélesitési munkának ame

lyet a vágóhidnál a Ronyva med
rén végeztünk. A kiszélesitéssel
elősegítettük a viz könnyebb le
folyását és igyekeztünk eliminiální
az árvíz veszedelmet. A parton a
bokrok irtása is folyamatban van.
— Csatornázni akarjuk a Tom
pa. Völgy és Felsözsolyomka ut
cákat és temélem, hogy az ottani
háztulajdonosok megértéssel fogad
ják tervünket és nem zárkóznak el
a minimális megterhelést jelentő
hozzájárulástól.
— Rendezni fogjuk a cigány
telepet. Ezzel elérjük, hogy az
idegen ezt a város részt is meg
tekintheti anélkül, hogy pirulni
volnánk kénytelenek.
— A városfejlesztő intézkedé
seink elseje a járdák és úttestek
burkolása. Ezidén 17 utcára kerül
a sor, jövőre majd a többire, mert
tervem, hogy a legkisebb utcában
is rendes gyalogjáró legyen.
— Az erdei és a turista utak
rendezésére 6 7 0 0 pengőt irányoz
tunk elő. Ez egyik legfontosabb,
megoldásra váró kérdésünk, mert
jó ut nélkül nem kamatoztathatjuk
természeti szépségeinket.
— Az összes munkálatok össze
ge 50000 pengőt lesz ki. Azt hi
szem elegendő lesz arra, hogy a
téli munkákat zavartalanul levezet
hessük,

4 nldal.

Újhelyi Hirlap— Felsőmagyarországi Hirlap

37. szám

Értesítem a nagyérdemű közönséget, hogy fcrfi CS női diVfltflrÚ Üzletemet Wekerle tér
5 szám alól a Városi Bérpalotába, textil és selyem áruházamat Rákóczi utca

helyeztem

őt!

5 szám alól, Wekerle-tér 5. sz. alá,
a volt divatáru üzletem helyiségébe
Kérem a vásárló közönség bizalmát a jövőben is, szolgálatkész tisztelettel BLU^ENFELD JEMÖ.

Szeptember 29-én

Kedden

k é p v is e lő te s tü le ti ü lé s
Napirenden, a város és a közmüvek 1936. évi
költségvetése

A megyei város képviselőtestü
lete szeptember 24-én délutáni 4
órakor rendkívüli képviselőtestületi
közgyűlést tart.
A tárgysorozat fontosabb pontjai
a kővetkezők ;
A reálgimnázium fenntartási költ

délben érkezik az uj főispán
A pályaudvaron küldöttség élén dr Orbán Kálmán
polgárm ester fogadja

Fáy István, Zemplénvármeségeihez való évi
hozzájárulás
gye uj főispánja, szeptember
ügye.
A megyei város háztartásának és 29-én a délelőtt 12 óra 13 perc
a város kezelésében lévő alapoknak kor Budapest felől befutó vo| nattal érkezik városunkba.
1936. évi költségelőirányzata.
A pályaudvaron dr Orbán
A közmüvek 1936. évi költségvetése.

Kálmán polgármesíer hivatalo
san fogadja, még pedig kép
viselőtestületi tagokból és a vá
ros tisztikarából alakított bizott
ság élén.

A lisztárak olcsóbbodására lekintetlel

5 XÍNHAZ

Sierefíes Síároly

A debreceni Csokonai színház uj társulata

a péksütemény darabja 3
a fehérkenyér
3 0 félbarna 2 6 rozskenyér 2 2 f. kilónként

Kardos Géza a debreceni Csoko
nai színház igazgatója befejezte tár
sulaténak átszervezését.
A társulat névsora a kővetkező:
Bodó József szerelmes, bonvivant
(Pozsony),- Bszenyi Olga szende és
hősnő, a Nemzeti Színház tagja,
Gellért Marika táncos szuDrett pri
madonna (Pécs), Halassy Mariska
hősnő és anya, Hajnal Márta társal
gási színésznő (Budapesl), Hody
József epizód komikus, Horányi Kál
mán szerelmes és jellem (Szeged),
Horváthy Klára énekes naiva (Buda
pest), Kardoss Géza színész, Kassay
Károly apa és buffó (Kolozsvár).
Kovács Árpád naturbursch, lyrai sze
relmes (Budapest), Lakos Klári éne
kes naiva, srubrett (Budapest), László
Ilona anyaszinésznő, komika (Sop
ron), Lőrinczy Irén naiva (Budapesl)
Nagy Gábor énekes bonviván, sze
314-310/1935. vhszám.

Á rverési hirdetm ény.
Dr Berger József ügyvéd által
képviselt Triesti Ált. Bizt. Társaság
végrehajlató javára lakos végrehaj
tást szenvedő ellen 309 P. 66. f.
tőke és járulékai erejéig, — amennyi
ben a követelésre időközben részfi
zetés történt, annak beszámításával,
a sátoraljaújhelyi kir. járásbirós g
Pk. 7518/2. 1933. sz. végzésével
elrendelt kielégítési végrehajtás foly
tán végrehajtási szenvedőül 1934.
évi julius hó 19. napján lefoglalt és
2126. P.-re becsült ingóságokra a
sárospataki kir. jbiróság Pk. 4561/
1934. sz. végzésével az árverés elren
deltetvén, annak — 1908. évi XL1.
t.-c. 20. §-a alapján a következő meg
nevezett csatlakoztatott Dr Berger
József ált. kép. Drenka József jav

relmes (Pécs), Pilley Ferenc jellem
és komikus, a Nemzeti Színház ösz
töndíjas tagla (Budapesl), Szalay
Gyula táncos komikus ( K a s s a ) , ifj.
Szalma Sándor bonvivant és táncos
síheder (Szeged), Radnóthy R. Éva
énekesnő primadonna, a m. kir.
Opera ösztöndíjas tagja, Selmeczy
Mihály apa, buffó és jellemkomikus
(Kolozsvár—Királyszinház), Szigelhy
Andor epizód és jellem, Thuróczy
Gyula hős és jellem. 10— lOsegédszinész és segédszinésznő.
Főrendező vitéz Jakabify Dezső;
vendégrendező Ligeti József; kar
nagy Bethlen B. László, karmester
Bariba Miklós, diszlellervezó Ozoray
József feslőmüvész(Budapest Opera)
A társulat, amely egyébként ma
kezdette meg az egri őszi saisont,
a debreceni napisajtó megállapítása
szerint „világvárosi nívójú".
80. P. s jár. erejéig továbbá a
foglalási jkönyvből ki nem lünő
más foglaltatók javára is, az ár
verés
megtartását elrendelem, de
csak arra az esetre, ha kielégítési
joguk ma is fennáll és ha ellenük
halasztó hatályú igénykeresel folya
maiban nincs, — végrehajtást szen
vedő lakásán: Makkosholykán leendő
megtartására határidőül 1935. évi
szeptember hó 26. napjának d. u. fél 4
órája tű id ik ki, amikor a biróilag
lefoglalt sertéseket, 60 mm. búzát,
2 mérlegel, I üszőt, 1 traktort, I
triört a legtöbbet ígérőnek készpínzfizelés mellett szükség esetén az
5610/1931 M. E. r. értelmében 2/3ad értéken cl fogom adni.
Sárospatak, 1935 évi szeptember hó
6. n.
Hazay Béla
kir. jbir. végrehajtó.

péküzemében, Széchenyi tér 9 szám

95 százalékos
p ó ta d ó f e n y e g e t
A város minden bevételi forrásánál visszaesés
jelentkezik
Most került nyilvánosságra
Sátoraljaújhely megyei város
1936 évi költségvetési előirány
zata.
Néhány érdekesebb szám
adata a következő ;
A háztartási alap szükséglete
790.536 pengő, fedezete 568.130
a hiány tehát 242.406 pengő,
amely a 233.465 pengőt kitevő
állami adóalap után kivetendő
95 százalékos pótadóból nyer
fedezetet.
Összehasonlítva a megyei vá
ros 1935. évi főbb bevételeit az
j előző esztendők bevételeivel,
megállapítható, hogy minden

tételnél jelentős visszaesés je
lentkezik kivéve a szesz és
hús fogyasztási adót, valamint
a vágóhídi dijakat, ahol 300,600
illetve 1000 pengő az emelkedés.
A város összvagyona 7 milI lió pengő. Tartozása 3 és fél
millió és Így 3 és fél millió a
tiszta vagyon.
A város nyugdíjasai — kik
ből egy teljes tisztviselői gar
nitúra kifutja — 45000 pengő
évi terhet jelentenek. Az özve
gyi nyugdíjasok évi járandósá
ga P 21170, a kegydíjasoké
2025 pengő. Összesen tehát
68200 pengő.

Állami

K JLADÓ

Z00 hektoliter
k eres

november elsejére
4-5 szobás
komfortos úri lakást
Ajánlatok a kiadóhivatalba kéretnek.

Nyomatott Vajda-könyvnjomdában Sátoraljaújhelyben.

uj hordó
18Ö-Z00 literesek
Érdeklődők Bajza utca 25. ala
forduljanak.
A kiadóiéit felelői : GYÖ RGY LAJOS
Laptulajdonol: Landeimann Mikia ét társa

