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| Gróf Széchényi Rolhenstein Ernő |
Messziről kell elkezdeni. An

nál a pillanatnál amikor 1914- 
ben a háború fergetege szán
tott végig az országokon. Am i
kor az első emberroncsot gon
dos asszonykezek puha fehér 
ágyba fektették, amikor hitvest, 
anyát, gyermeket és testvért 
helyettesitő nemes emberek, hal
doklók utolsó perceit vigaszuk
kal bearanyozták, amikor jólé
tet látott házakba megtilt az 
első gond, Nagyon-nagyon 
messze.

Sátoraljaújhely város és Z:m- 
plénvármegye érző közönségé
nek élére állott egy házaspár. 
Nem vezéri pozícióban, de pél- 
dátmutató elsőként a segítő, a 
jószivü elsők között.

Gróf Széchényi Wolkenstein 
Ernő és felesége Sennyey Mária 
bárónő.

kodnál nagyobb darabot.
Az irás parancsát ” add el 

mind, amid vagyon, oszd el sze
gényeknek és. kincsed leszen 

j mennyekben ; és jöjj kövess 
engem” , senki sem tette any- 
nyira magáévá mint gr Széché
nyi Wolkenstein Ernő és neje,

A bodrogkereszturi kúrián a 
gyász fekete lobogóját lengeti 
az őszi szél.

De gyászba borult Sátoralja
újhely városa és Zemplénvár- 
megye is.

Könny ül a szemekben. A 
részvét, a soha el nem múló 
emlékezés könnyei kisérik utói- 

I só utján az embert, az igaz 
embert és a végtelen fájdalom
ban szívből fakadó együttérzés 
lengi körül az elárvult Grófnőt, 
a szegények Nagyasszonyát.

Suörgg fiajos

Alig van Zemplénvármegyé- 
ben ember, felnőtt férfi vagy 
hajadon leány, akinek gondolat- 
világában nem fennkölt foga
lommá formálódott volna ennek 
a házaspárnak a neve.

Merjük állítani, hogy talán 
nincs is senki; nincs aki ne 
tudná, hogy gr Széchényi Wol
kenstein Ernőnek és feleségé
nek mit köszönhet a háború 
alatti gondozás, a karitatív élet.

Hogy hány és hány haldokló 
vitéz ágya mellett virrasztónak 
félőn és kétségbeesetten, hogy 
mennyi hősi haldoklónak fogták 
le anyáskodó szeretettel, üvege 
sedő szemeit.

Hogy Sátoraljaújhely városá
ban, Bodrogkeresztur község
ben milyen tengersokan fog
lalják mindennapi imájukba a 
Széchényi Wolkenstein házas
pár nevét, olyanok akiknek szá
jából az irgalmallan sors kiver
te a falat száraz kenyeret és a 
kinek a Grófnő és a férje a 
magáéból juttatott a megszo-

*

Gr. Széchényi W o kenslein Er 
nő cs. és kit kamarái, szolgálaton 
kívül: honvéd huszárszázados, föld
birtokos szerdán este 9 órakor, 
életének 71. évében hosszai szen
vedés után bodrogkereszturi kas
télyában elhunyt.

A megboldogult kiemelkedő té
nyezője volt Zemplénvármegye 
közéletének és nejével Br Senr.yey 
Máriával, lelke minden jótékony- 
sági megmozdulásnak.

Harminc éven át tagja a vár
megye törvényhatósági bizottságá
nak, majd kiváló érdemeinek el
ismeréséül örökös tagja.

Díszpolgára volt Bodrogkeresztur 
és Bodrogkisfalud községeknek. A 
tiszteleten és sZereteten kívül amely 

lyel körülrajongták, Így is bizonyságát 
akarták adni annak mennyire ér
tékelik földesuruk tevékenységét.

A világháborúban a helybeli 
dohánygyárban saját költségén 250 
ágyas hadikórházat lélesilelt, ahol 
nejével együtt országosan ismert 
tevékenységei fejteti ki.

Ma délután helyezik örök pi
henőre, a bodrogkisfaludi családi 
sirbo'tban.

Temetésére különvonat viszi 
tisztelőinek ezreit.

Nagy hűhó
semmiért

Mi van az iparosok beharangozott szövetkezetével ?
Az áprilisi képviselőválasztá

sok után, ahogy ilyenkor szo
kás, a kerület uj képviselője 
sorra látogatta és fogadta az 
érdek-képviseleti szerveket és 
mindenhol letette a maga Ígé
ret ajándékát.

így és ily^n körülmények 
között jutott el a kerület uj 
képviselője a helybeli Általános 
Ipartestületbe is, ahol egy meg
beszélés során szövetkezetét 
Ígért be az iparosságnak. Olyan 
intézményt, amely kari segít
séggel épült volna ki és fel- 

] adata lett volna közszállítások
ban való részvételnél olcsó hi
tellel támogatni az iparosokat.

Olyan nagy volt a külső és 
belső lelkesedés, hogy a kerü
let képviselője saját maga is 
felajánlott nagyobb összeget, 
hogy a megindulás már ezzel 
a jegyzéssel is biztositassék.

Elmúlt 6 hónap. Az iparo
sok nap mint nap érthető lá
zas türelmetlenséggel várták a 
gründolás valóra váltását, azon
ban ez késett.

Késett még pedig elsősorban 
azért, mert már erősen túl lé
vén a választáson, a képviselő 
ur nemcsak az iparosokról, de 
az ígéretéről is elfelejtkezett és 
a kilátásba helyezett, nagyobb 
összegű üzletrészt jelentő csen
gő pengőket bizony nem kül
dötte meg az iparosságnak.

Igaz, hogy a választás óta 
járt nálunk a képviselő úr, szó
ba is került a szövetkezet ügye, 
de komoly valósággá nem vál
tozott át az ígéret.

Emlékeztetőnek íródnak e so
rok. Lesz még képviselöválasz- 
tásSátoraljaujhelyen.opportunus 
nemcsak Ígérni, de teljesíteni is.

Egy csáklyás iparos.

Sofi a üinlevősége 
avárosnaüs aSi'özmüvetineü

Erélyes behajtást rendelt el a belügyminiszter
Amint már korábban jelen

tettük, a belügyminiszter jóvá
hagyta Satoraljaujhely megyei 
város háztartása és alapjainak 
1935. évi költségvetését és a 
kereseti adókulcs 6 százalékra 
történt emelése mellett, a pót
adót 74 százalékban állapította 
meg.

A jóváhagyó leirat a képvi
selőtestület szerda délutáni ülé
sének tárgysorozatán szerepelt, 
amikor is Balogh Antal fő
számvevő összefoglalóan ismer
tette a költségvetést kísérő mi
niszteri megjegyzéseket és uta- 

: sításokat.
így többek között megtud

tuk, hogy a miniszter kifogás 
tárgyává tette, hogy úgy a ház
tartási alapoknál, valamint a 
Közmüveknél nagy a kínievő- 
ség. Ezt ellensúlyozandó eré
lyes behajtást rendel el.

De elrendeli azt is, hogy a

közvágóhídi bevételek a vágó
híddal, a kövezetvámok pedig 
csak a vámtárgyakkal kapcso
latos kiadásokra fordittassanak.

Kifogás tárgyává tette még, 
hogy a költségvetésben a köl
csönökkel kapcsolatos tőketör
lesztésre előirányzás nem tör
tént és ugyan, .ak elrendeli, 
hogy erről okvetlen gondosko
dás történjék.

Csökkentett a miniszter több 
szükségleti előirányzatot annak 
dacára, hogy annak jogossága 
kellően igazolva volt, viszont 
előirányzott 4400 pengőt a pol
gári légvédelemre.

A Diana fürdőre is volt 
megjegyzése a miniszternek, 
mondván, hogy a tulkiadás 

I csökkentésére kellő gond for- 
ditassék.

Az összesen jelen volt 16 
városatya a miniszteri leiratot 
egyhangúlag tudomásul velte.
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30.231 sz. p o sta ta k a rék p é n z tá ri 
szám lája cim re küldendők.

—  Hősök emlékünnepe a közteme
tőben. Sátoraljaújhely megyei város 
közönsége ebben az esztendőben is 
bensőséges kegyelettel áldozott a v i
lágháborúban eleseltekemlékezetének. 
A polgári és katonai hatóságok im
pozáns részvételével emlékünnepély 
volt a köztemetőben lévő hősi sírok
nál, ahol Szepesi Bódog kegyesrendi 
tanár mondóit hazafias szellemű 
gyászbeszédet.

—  Dr Ekman János emlékezete.
Dr Orbán Kálmán polgármesler a 
szerda délutáni képviselő-testületi 
ülés napirendje előtt, meleg szavak
kal emlékezett meg a közelmúltban 
tragikus körülmények között elhalt 
dr Ekman Jánosról. „Megszerettük— 
úgymond — puritán egyszerűségét, 
nemes lelkét, a közügyek ellátásában 
fáradhatatlanságát." Elhatározta a 
képviselőtestülel, hogy az elhalt em
lékét és érdemeit jegyzőkönyvben 
örökíti meg.

— A városi közpénzek 20—20 
százalék arányban a Belvárosi Ta
karékpénztár, Magyar Általános Hi
telbank, Magyar Olasz Búik és a 
Nemzeti Hilelinlézet fiókjánál, 10—10 
százalék arányban pedig az OKH. 
szövetkezetnél és a Polgári Takarék
pénztárnál nyernek gyümölcsöző el
helyezést.

— Izr. Népkonyha közgyűlés. A 
helybeli Izraelita Népkonyha Egye
sület holnap délelőll negyed 12 óra
kor tartja rendes évi közgyűlését sa
ját helyiségében. Délután 5 órakor 
a Vigadó éttermeiben tea. Az egye
sület összejövetelei a múlt esztendő
ben is kedveltek és frekventáltak 
voltak. A  nagy közönség nemcsak 
szórakozni ment el a teadélutánokra, 
hanem áldozni is a jótékonyságnak. 
Az Egyesület reméli, hogy ezidén 
sem fog csalatkozni a nemeslelkü 
közönségben.

— Fizető vendégek! Úri
konyha György Lajosnénál, 
Deák utca 15.

—  Nem kapnak bérleengedést a 
városi bérhál lakéi. Schwarcbart 
Lipót a városi bérház egyik üzlet 
tulajdonosa, bérleengedést kérelme
zett. A  pénzügyi bizottság javasla
tának megfelelően a képviselőtestület 
a kérelmet nem telj zsitette.

—  Holnap filléres gyors érkezik 
Budapestről. A  vonat 5 óra 10 perc
kor indul a keleti pályaudvarról és 
ide érkezik 10 óra 34-kor. Vissza
indul 19 óra 03-kor, és érkezik ke
leti pályaudvarra 00 óra 35-kor.

Uj bérlője van
a Városi Vigadó éttermeinek

A képviselőtestület szerda délutáni ülése döntött a 
kérdésben

Megírtuk, hogy Frank Dezső a 
Városi Vigadó éttermeinek bérlője 
Szolnokra költözik és ezzel aktuá
lissá válik az uj bérlőről való 
gondoskodás.

A megyei váios képviselőtestü
lete szerdai ülésében foglalkozott 
az érdeménél nagyobb port vert 
fel kérdéssel és vitéz dr Biszlray 
László előadó meghallgatása után, 
a pénzügyi bizottság javaslatának 
megfelelően Bujdosó Istvánnak ítél 
te a bérletet.

A bérleti összeg változatlan ma

rad, a bérleti idő összesen három 
évre szól, olykénl azonban, hogy 
egy év ulán joga van a városnak 
a bérleti összeget felemelni, de jo
ga nyílik 6 havi felmondásra is.

A  képviselőtestület, dr Oibán 
Kálmán polgármester, dr Lichten- 
stein Jenő, Ladányi Miklós és 
dr Dubay István hozzászólása után 
egyhangúlag hozta a határozatot.

Itt említjük meg, hogy az át
adás már meg is történt és hogy 
november elseje óta az uj bérlő 
vezeti az üzemei.

— Labdarúgás. Holnap’, délután 
Perecesen játszik a Sac. Ellenfele a 
PTK. A bajnoki mérkőzés eredmé
nye nem sok jóval biztat. Honi pá. 
lya és a perec.siek túl erős játéka 
teljes pontvesztességet jelenthetnek.

M. kir.

OSZTllLYSORSJEGYEK
LŐW MIHÁLY

főelárusitőnál.

Búcsú.
Sátoraljaújhely megyei város ér

demes közönségének kitüntető^bizal- 
máből, négy esztendőn áf volt sze
rencsém a Városi Vigadó éttermi bér. 
letét ellátni.

Most amidőn hivatásom másfelé 
szólít, büszke örömmel tekintek visz- 
sza ilt működésem idejére, mert úgy 
érzem sikerült a nagyérdemű közön
ség kitüntető bizalmát kiérdemelni.

De örömömbe fájdalmas érzés is 
vegyül. Rosszul esik itthagyni ezt az 
aranyos várost, drága jő közönségéi 
és szivemhez nőit barátaimat, akik 
mindannyiától ezúton veszek búcsúi 
magam és kis családom nevében.

Tartsanak meg jó emlékezetükben, 
szeretetükben.

Frank Dezső.

II
pécsi szénnel és koksszal f üthet.

X

Vaggontételekben elad vagy mé
termázsánként házhozszáliit a Pé
csi Kőszén, Koksz- és Fakereske
delmi R.-T. zemplénvármegyei 
k i z á r ó l a g o s  képviselete.£ánezi JRladár 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._

„A Kazinczy Kör
a Közönség részvétlensége 
miatt szünetel"

Beszélgetés a kör egyik vezető egyéniségével

A Felsőmagyarországí Hírlap 
előző száma a működésében 
szünetelő Kazinczy Körre vo
natkozóan egy olvasó levelét 
közölte.

Megjegyzés nélkül adtunk 
helyet a panaszos írásnak, meg
jelenése után azonban felkeres
tük a Kör egyik vezető egyé
niségét, hogy a szünetelés iga
zi okát megtudakoljuk.

Az illető készségesen állt 
rendelkezésünkre és a Körrel 
kapcsolatban a következőket 
mondotta.

— A szünetelés oka legna
gyobb hányadában a közönség 
részvétlensége, Akár milyen 
nívós irodalmi délutánt ren
deztünk, a nagy közönség tá
volmaradt. Nagynevű írók és 
művészek szerepeltetése sem 
vonzott hallgatóságot, annak 
dacára, hogy a megrendezés 
anyagi erejűnket messze meg
haladta. Mi áldoztunk a kultú
ráért, de az áldozatot ellenszol
gáltatás nem követte. Ilyen kö

rülmények között különös fe
lelősséggel jár az elnöki tiszt 
ellátása, ér’.hetö tehát, hogy 
nem szívesen vállalják a pozí
ciót.

— November első napjaiban a 
tulajdonképeni intézöség előze
tes megbeszélése után választ
mányi ülést tartunk. Ott feltár
juk a tényleges helyzetet és a 
nagy választmánytól kérünk 
határozatot. Lehet, hogy a tag
sági dijak felemelésére is sor 
kerül. Ezzel a bevételi többlet
tel akarjuk nagy irodalmi es
télyeink költségeit fedezni. Az 
áldozatkészséget viszont úgy 
köszönjük meg, hogy nyilvá
nos produkcióinkra jelentős 
jegyár előnyt adunk tagjaink
nak.

— Hiszem és remélem, hogy 
sikerül majd a város közönsé
gének, a szép és nemes, az iro
dalom és művészet iránti szuny- 
nyadó rokonszenvét ismét fel
kelteni és a Kazinczy Kör uj 
életre támad.

— Sirköavatás. Néhai K n o p f l e r  
Sándor sírkövének felavatása no
vember hó 3-án (vasárnapon) d e. 
fél 12 órakor lesz az izr. temetőben.

V illan y

K L E I N
Ij a v i t ’á s . „  .
r  * , H Í R N Ö K N É Lgaranciával
V á r o s i  b é r h á z b a n

|T * l e f o n  14.

bevezetés részletre

— Razziák a pékmühelyekben. A 
vasárnapi munkaszünet betartását 
ellenőrizendő a rendőrség a legutóbbi 
időkben kéls.’ er is razziát tartott a 
pékmühelyekben. Eredménye: nyolc 
rendőri büntető-birói Ítélet.

H irdessen

— A Színházi Éiet jubileumi szá
ma jelentette be, hogy egy fiatalem
bert és egy fiatal lányt tanulmány
útra küld Londonba Korda S á n d o r  

filmgyárába. A most megjeleni uj  

számában már megkezdte a lap a 
jelentkezők fényképének közlését. 
Rengeteg érdekes cikken és gyönyörű 
képen kívül darabmelléklelkénl uj 
számában a Monpti című hárortifel- 
vonásos színdarabot közli a lap.
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fhegyeteti staféta
Sátoraljaújhely városában

A tegnap délben lefutott nemes versenyt a reálgimná
zium csapata nyerte meg

Tegnap délben a Kossuth- 
szobortól a Köztemetőig terje
dő útvonalon szokatlan élénk
ség uralkodott.

A ragyogó őszi veröfényben 
nemcsak a halottaikra emléke- 
Zök tömegei vonultak ki a te
metőbe, hanem az érdeklődök, 
a kiváncsiak százai állottak fel 
az úttesten.

Sátoraljaújhely város ifjúsá
ga kegyeleti stafétát futott, sport 
teljesítményével tisztelgett a vi
lágháborúban hősi halált hal
tak emlékezete előtt,

A határőrség, leventék, ke-

gyesrendíek reálgimnáziuma, vá 
rosi felsőkereskedelmi iskolának 
12—12 főből álló csapata in
dult a nemes versenyben. Nyer
tes lett a reálgimnázium csapa
ta, másodiknak a kereskedel- 
misták futottak be, akiket perc
nyi időközökben a határőrök, 
majd a leventék futója követett.

A Hősök temetőjében lévő 
célnál, a gimnázium stafétájá
nak utolsó embere Balogh 
István Vili. oszt. tanuló, aki 
elsőnek ért az emlékműhöz tette 
le a reálgimnázium ifjúságának 
koszorúját.

Hol illetőségű
Lelkes János hadifogoly?

Érdekes kérelem a sárospataki képviselőtestület előtt

A  történet eleje a régi, megszo
kott.

Virágos vonaton felpántlikázva in
dult el hazát védeni Lelkes János 
gazdalegény és tengernyi viszontag
ság után kikötött Oroszországban.

Évtizedeken át az orosz fogság 
keserű kenyerét eszi. Vágyai futó 
szél szárnyán szállanak a szülőföld 
felé. De minden hiába.

A folytatás már elüt a köznapitól.
Lelkes János, ezer és egy kísérle

tezés után most már megtalálja a 
módját, hogy szülőföldjére vissza
jöjjön. Meg van a diplomáciai kap
csolat a Szovjettel, a külügyminisz

térium utján útlevelet kér Magyaror
szágba és sárospataki illetőségűnek 
mondja magát.

A külügyminisztériumból átkerül
nek az iratok a belügybe, onnan 
Sárospatak nagyközségbe, ahol a 

! szerdai képviselőtestületi ülésen saj
nálattal állapítják meg, hogy Lelkes 
János bár Sárospatakon dolgozott, 
nem ott, hanem Bodroghalászon bir 
illetőséggel.

A kérvény megkezdi az útját visz- 
szafelé, ha csak a hivatalos formá
kat le nem gyűri az élet és a kére
lem rövid utón kerül a bodroghalá- 
szi községi képviselőtestület elé.

Cigányzenészek
rablótámadása Rudabányácskén

Megszűrték a bíró fiát

Pohlolt László és 5 tagú helybeli 
cigányzenekara Rudabányácska köz
ségben szerda éjjel lakodalmon mu
zsikált.

Csütörtökön reggel gyalog porosz- 
káltak hazafelé, amikor is összeta
lálkoztak a községi biró fiával Sós 
Györgygyel, aki szekeren kavicsért 
indult a közeli bányába.

A cigányok felszólították, szállítsa 
be őket Sátoraljaújhelybe és mert 
nem volt hajlandó, neki támadtak a 
gazdalegénynek.

Sós Györgynek segítségére sietett 
18 éves öccse Mihály, akit azonban

— Irodaáthelyezés. A Tokajhegy- 
aljai Bortermelők Pinceszövetkezete 
iroda helyiségeit Kazinczy utca 28 
8Z- alatti ház emeletére helyezte át.

és szekerét elhajtották

a cigányok kegyetlenül leütöttek, 
majd egyikük késsel hasba is szúrta.

Ezután, mint a ki jól végzi a dol
gát, a banda felült a szekérre, be
hajtott Sátoraljaújhelybe, mit sem 
törődve az ut porában eszméletlenül 
feküdt, súlyosan megsebesült Sós 
Mihállyal.

A történeti igazsághoz tartozik, 
hogy a bestiális zenészek délután 
visszaküldötték a szekeret Rudabá- 
nyácskára.

A gazdalegényt súlyos sebével az 
Erzsébet közkórházban ápolják. A ci
gányok ellen az eljárás megindult.

— Öngyilkosság. [Hisztai Oyula 
tolcsvai napszámos itlas állapotban 
mellbe lőtte magét. Súlyosan sérül
ten az Erzsébet kórházbán ápolják.

ílz olvasó Írja:
„o van de nincs Piarista Szövetségről^

„Abban az időben, amikor a He
gyaljai Hét ünnepségei zajlottak le 
Sátoraljaújhelyben, alakult meg élénk 
érdeklődés mellett a helybeli Piarista 
Diákok Szövetsége".

Idestova két esztendeje ennek és 
egyetlenegy matinén kivűl nem volt 
jele, hogy a Szövetség él és dolgo
zik.

Abból a tényből kiindulva, hogy 
a taggyüjtést sem folytatták le a cél
nak megfelelő intenzivitással, jogos

a megállapításom, hogy csak a for
mának lett elég téve, a lényeget 
senki nem keresi.

Nincs támadó éle ennek a néhány 
sornak. Nem teszek senkinek szem
rehányást, egyéb célom nincs, mint 
megmozgatni az illetékeseket és a 
közismert újhelyi álmot kidörzsölni 
a szemekből.

Ne engedjük ezt a magasztos in
tézményt, amely más helyen pom- 
pázóan virul, a Nirvánába merülni"

Szőlői vásárol 
SSudapest a Joüajfiegyalján

Borszőlőért 23, csemegéért 35 fillért fizet

Tokajhegyalja területén, egész je
lentéktelen kivétellel, a szüret befe
jeződött, ezzel egyidejűleg azonban 
megállt a vételi érdeklődés is. Vevő, 
eladó egyaránt várja a must kifor
rását.

A  tömeglermő helyeken a minő
ség gyenge volt. Ahol kevesebb volt 
a termés és a szürettel is vártak, a 
cukorfok 20 fokon felül van. De 
akad 25 fokos must is.

Az árak között nagy eltérés je
lentkezik.

Gyengébb minőségű mustért 25 
fillért, jobb minőségűért 35 fillért is 
fizetnek, hordó nélkül. Üzlet nagyon 
kevés jön létre.

Jellemző, hogy budapesti kereske
dők teherautókon jöttek le Tokajhe- 
gyaljára szőlőt venni. A  csemege- 
szőlők elfogyván, a bor szőlőt i i  
vették 23 fillérig kilónkint. Minden 
felkínált mennyiséget átvettek. Ez a 
körülmény amellett bizonyít, hogy 
más vidéken rosszabb volt a szüret 
és Így a borárak emelkedni fognak.

Téli menetrend
Érvényes 1935. okóber 6—1936 május 14-ig

Buadpestre
T. az. Sz. Sz. V. Sz. Sz.

** *#*
Sátoraljaújhely ind. 14.15 20.23 5.26 7.42 11.42 16.59
Sárospatak érk. 14.36 20.40 5.39 7.55 11.56 17.11
Szerencs érk. 16.10 21.42 6.31 8.40 1247 17.57

ind. — 22.— 6 38 8.47 12.52 18.03
Miskolc érk. — 22.59 7.32 9.40 13.47 18.50

ind. — 23.47 8.— — 14.15 19.05
Budapest érk. — 5.30 11.16 — 18.18 22.28

Sátoraljaújhelyre
Gy.i

Sz. T. Sz Gy. v. 
s

S.
a

Sz,
4

Budapestről ind. 7 . - 7.40 8.30 14.10 17.25 0.15 —
Miskolc érk. 10 08 12.44 16.20 17.25 21.13 6.44 —

ind. 10.18 13.30 17.34 17.34 21.25 7.31 5.17
Szerencs érk. 11.06 14.28 18 28 18.28 22.15 8.18 6.12

ind. 11.11 14.36 18.34 18.34 22.20 8.24 6.24
Sárospatak érk. 12.01 15.37 19.26 19.26 23.13 9 18 —
Sátoraljaújhely érk: 12.13 15 48 19.36 19.36 23.25 9.28 7.40

‘ Miskolctól gyorsvonat. **Miskolctól sebesvonat. ***Miskolctól gyors-
vonat. ‘Miskolctól személyvonat. ‘Miskolciéi személyvonat. 'Miskolc
iéi személyvonat. ‘Helyi vonat Miskolc Sátoraljaújhely között,
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Lopott
m ert e lk á rty á zta  a p én zé t
Huszonegyes csaták egy Árpád utcai lakásban

A  helybeli Itir. törvényszék bűn* 
tető egyesbirája, dr. Lakatos De
zső, kedden délelőtt egy előállí
tott bűnöző felett ítélkezett.

Lopás vétsége volt a vád, amit 
azzal követett el az előállított, 
hogy egy Árpád utcai lakásból 
férfikabátot és ébresztő órát tulaj
donított el.

A bíróság irgalmas volt a bün
tetlen előéletű fiatalember iránt és 
egy heti fogházra Ítélte.

Szürke bűneset. Tömegével for
dul elő és hogy mégis kiemeljük

a szürkeségből, annak különös oka 
van.

Az Árpád utcai lakásban ugyan
is, amint a vádlott vallotta, nagy kár
tyacsaták folytak. Facér iparosse
gédek és más munkanélküliek, meg 
családi ápolásból kikerült elmebe
tegek verik a blattot és veszítik el 
kenyérre félretett filléreiket.

Az újdonsült bűnöző is bele
került a kártyások hálójába. V e 
szített, lopott.

Nem ártana ezeket a tömegla
kásokat nappal is megrazziázni.

Csak tavasszal
indulhat meg a kórház villa
mosított üzeme

A temérdek felebbezés késleltette ennyire a 
munkálatokat

Zemplénvármegye törvény halósági 
bizottsága közigazgatási bizottságá
nak közegészségügyi albizottsága, az 
elmúlt szombat délután Fáy István 
főispán elnöklete alatt megtartott 
ütésében tárgyalta az Erzsébet köz
kórház villamos konyha és mosó
üzemére vonatkozó felebbezésekel.

A bizottság Qeiger Ottmár igaz
gató főmérnök szakvéleményének 
meghallgatása után szankcionálja a 
korházi bizottság idevonatkozó ha
tározatait és a felebbezésekel eluta
sította.

Ezzel a határozattal azutan jog
erőssé vált a közkórház modernizá

lási terve és a megszakadt építke
zési munkálatok fokozott erőv-l is
mét megindulhatnak.

Sajnos azonban a villamosított fő
ző és mosó konyhák már csak ta- 
vaszszal lesznek üzembe helyezhe
tők. A halomszámra beadott feleb- 
bezések ugyanis annyira vissza ve
tették a munkaiatokat, hogy teljes 
befejezés és üzeinbehelyezés legko
rábban csakjmárciusra várható.

Addig tellát marad a konyhákban 
minden a régiben, amelyről pedig 
már hivatalosan is megállapították, 
hogy jelen állapotában idejétmúlt 
és kőzegészségügyellenes.

Árverési hirdetmény.
Késedelmes adósok terhére, ká

rára és veszélyére a keresk. tőrvény 
306. §-a alapján az alulírott hitelező 
pénzintézetnek kézi zálogba adott és 
Olaszliszkán az özv. Klein Márton
ná és társai tulajdonát képező ház
nál levő pincében tároló, 62 hordó
ban levő circa 12.537 lile: 1 9 3 2 .  

évi termésű olaszliszkai bor, hordó
val együtt az 1935. évi november 
hó 5. napján délután 3 órakor Olasz
liszkán a helyszínén hiteles személy 
közbenjöttével megtartandó nyilvános 
árverésen alólirott hitelező intézd 
1200 P. (őke s jár. erejéig fennálló 
követelésének kielégítése végett a 
legtöbbet Ígérőnek készpénzfizetés 
mellett el fog adatni.

Kikiáltási ár literenként 30 fillér, 
melynek 2/3-ad részét el nem érő 
ajánlatok nem vehetők figyelembe.

Árverelni szándékozók az árverés 
megkezdése elölt bánatpénz fejében 
a kikiáltási ár 20 százalékát letenni 
tartoznak s vevő köteles a vételárat 
a leütés után azonnal kifizetni. Ár 
vereltelő pénzintézet azonban bánat-

pénz letétele nélkül árverezhet s kö
vetelését és járulékait a vét tárba 
beszámíthatja.

Az elárverelt bor az árverés után 
azonnal átveendő és 3 napon bellit 
elszállítandó.

Ha vevő a vételárat azonnal ki 
nem fizetné, bánatpénze az járvercl- 
lelő javára elvész és az általa meg
vett borok a vevő költségére, kárára 
és veszélyére egy nyomban megtar
tandó folytatólagos árverésen újbó 
el fognak árvereltetni.

Az árveréssel kapcsolatos illeték 
a vevő által viselendő és a vételár
ral együtt lefizetendő.

Árverelni szándékozók az árverés 
alá bocsájlandó borokat alólirott 
hitelező intézel zálogtartója : Doniján 
Ferenc olaszliszkai lakos közbenjöt
tével az árverés megkezdéséig meg
tekinthetik, miért is árverelldő a bo 
rokért sem minőség, sem mennyiség 
tekintetében nem szavatol.
Tokajban, 1935. évi október hő 26. 
napján.

Tokajvidóki Hitelbank

A ti.daléit felelő, GYÖRGY LAJOS 
L .plulajdono, : Landeimann Mit.a él térié

Szőlőo tványok,
s ió ja  é s  g y ö k e re s  a la n y V e s s z ő k ,  h a z a i  
é s  O the lló  g y ö k e re s e k ,  lu g a sg y ü j te in é -  
nyek, g y ü m ö lc s fá k  le g o lc só b b ,  m e g b íz 
h a tó  b e s z e r z é s i  f o r r á s a : á l la m i la g  
e l l e n ő rz ö t t  te lep ü n k .

Badacsonyvidéki Szölötelep kezelósege, Tapolca. Zala magye.

Zemplén vármegye alispánjától.
Szám : 9354 1935

Tárgy : Zemplén vármegye törvényhatósága 
hivatalai, 1936.évi irodaszer és könyv
kötői szükségletének biztosítása.

Zemplén vármegye törvényhatósága hivatalai 1936 
évi irodaszer szükséglete] és könyvkötői munkálatainak 
biztosítása céljából

versenytárgyalási hirdetményt
bocsátók ki.

A pecséttel lezárt ajánlatok „Zemplén vármegye alis- 
páni hivatala, Sátoraljaújhely*' címmel és „Árajánlat'* meg
jelöléssel ellátva a vármegyei iktató hivatalba

1935. évi november hó 20 napjának dél
előtti 10 órájáig

beadandók, mert a később érkező ajánlatokat figyelembe 
nem veszem.

Az irodai szükségletek a következők :
Irodai fehér papír (I. oszt.) mintegy 5000 iv
Fogalmi szürke papír „ 30.000 iv
Diósgyőri nagy papír „ 250 iv
Csomagoló papír „ 1.000 iv
Boríték, nyolcados kisebb-

nagyobb, barna mintegy 20.000 drb.
Itatóspapír n 300 iv
Tinta, fekete 1/2 literes üveg „
Tinta, piros kisüveg „ 
Bélyegző-párna festék, fekete mintegy 
Tollhegy
Szines irón, piros-kék vastag 
Fekete írón 
Másoló irón 
Pecsélviaszk piros 
Vegytinta kisüveg 
Spárga, vékony 
Spárga, vastag
Gummiarábikum, száraz, oldatlan 
Gépszalag

120 üveg 
40 üveg 
20 üveg 
35 doboz 

200 darab 
20 darab 
20 darab 
30 darab 
20 üveg 

120 gomb. 
50 gomb. 
10 kg.
50 drb.

_ ^  vármegye 1936. évi könyvkötői munkáira vonat
kozó árajánlati űrlapok a vármegyei irattárban, jelen hir
detmény iratcsomója mellöl, díjtalanul beszerezhetők.

A beérkezett zárt ajánlatok 1935. évi november hó 
20 napján délelőtt 11 órakor bontatnak fel, melyen az 
ajánlattevők, vagy igazolt meghatalmazottjaik jelen lehet
nek.

Sátoraljaújhely, 1935, évi október hó 30.

3 «rnáth jRladár s. k.
alispán.

,

Nyomatott Vajda-könyvnyomdában Sátoraljaújhelyben.
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