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íiegfelebbezték
a Vigadó ettermek bérbeadásót
A felebbezés már rövidesen a törvényhatóság klsgyülése
elé kerül
Előző számában jelentette
a Fe'sömagyarországi Hírlap,
hogy a megyei város képvise
lőtestületének szerdai ülése a
Városi Vigadó éttermi bérle
tének ügyében olyként határo
zott, hogy a Szolnokra távo

zott Frank Dezső helyett az
éttermek bérletét Bujdosó Ist
vánnak adta.
Most arról értesülünk, hogy
a képviselőtestület lenti határo
zatát vitéz dr Bisztray László
megfelebbezte.

f

G ó l u tán
s z u r k á lá s
Sportélet Bodroghalom községben
Az egyesületbe tömörült és nem
tömörüli bodroghalomi fulbaliidák
vasárnap délután rendes heti mér
kőzésüket játszották.
A játék heve olt a falun épen úgy
elragadtatja a játékost és a nézőt
mint Budapesten vagy mint itt Sá
toraljaújhelyen.
Bodroghalmon is van viharsarok,
Csomós János 14 éves lullemperáll
labdarugó összeveszett egy hasonló
an fiatalkorit nézővel.

ílrverezteü
a pataüi vár kastély 6an £ázár
Két napos árverés után a peres felek egyességet
kötöttek <
Hg. Windifchgraetz Lajos sárospata
ki várkastélyában csütörtökön reggel
megperdült a dob.
dr Panliczky László budapesti or
vos, árverés utján kívánta behajtani
a hercegen, 20000 pengő tőkeköve
telését és az eddig felmerült közel
7000 pengő összegű perköltséget.
Az árverésen tömegesen jelentek
meg a budapesti árverezők.
Az első nap délelőttjén kisebb
berendezési tárgyak kerültek kalapács
alá. Elkelt egy irőgép 70 és egy

mikrószkóp 181 pengőért. Antik bú
torért 374 pengő folyt be, ami még
az árverés költségeit sem fedezi.
Délulán egyesség reményében szü
nelelt az árverés. Este ismét folytat
ták, mert a peres felek képviselői
nem tudlak megegyezni.
Tegnap reggel elölről kezdődött
az aktus, majd ismét békéltetési szü
net állott be. Ezúttal eredményesen,
mert a perfelek megegyeztek.
A herceg állítólag fizetési haladé
kot kapott.

M e g h a lt
e g y d a ra b k a s z é n m ia tt
Vasul! baleset a tlszaluci pályatesten
A mindennapi szükségletek elő
teremtése, a leromlott kereseti le
hetőségek közepette megoldhatat
lan feladatként nehezedik a sze
gény emberre.
Edd.g csak az élelmezés képezte
a gondok gondját, ma ez a teher
a tüzelőanyag beszerzésével páro
sult.
Érthető, hogy ilyen körülmé
nyek közölt az emberi leleményes
ség a legkülönfélébb kereseti for
rásokat terme'i ki.
Gyutján Mária tiszaluci öreganyó is így került a vasúti pálya

testre.
Az elfutó mozdonyoktól le-lehulló
széndarabocskákat
szedte
össze.
Szedte, szedegette addig amíg
egy szürke őszi napon, holtan
nem maradt « síneken. Halálra gá
zolta a mozdony, amely napokon
át szénnel táplálta.
A vizsgálat adatai szerint *2
anyóka saját vigyázatlanságának az
áldozata.
Kutató munkájában elmélyülve
ugyanis elkerülte figyelmét a sín
páron érkező vonat.

A civakodásban úgy látszik, hogy
a néző húzta a rhvidebbet, mert
szörnyű bosszút forralt.
Néhány nappal a mérkőzés után
egy bokor mögé bújva megleste a
homokot fuvarozó labdarugót és több
késszúrással leterhelte.
Csomós János kis futballistát a
mentők súlyosan sérülten a helybeli
Erzsébet közkóiházba szállították.
A szurkáló sportrajongó ellen az
eljárás megindult.

MHHós
a vádiotlaü padján

A választási törvénybe ütköző kihágással volt vádolva.
A tavaszi képviselőválasztások ide
jén Lázár Miklós főszerkesztő, a to
kaji kerület képviselőjelöltje, a Srerencs községhez tartozó Horthy tele
pen mintegy 150 főnyi lömeg előli
beszédet mondott.
Ebből az esetből folyóan kerüil a
Reggel népszerű fö >zerkeaztője a sze
rencsi járásbíróság elé, mert az ügyészi
megbízott szerinr pár tgyülést tartott.
Lázár Miklós azzal védekezett, hogy
csak pártértekczletről lehet szó, ahol
semmi másról nenr tárgyaltak, mint

a telep közvilágításáról és a szom
szédos Or. Szirmay.féle ingatlannak
a telep lakói részére házhelyekre le
endő feloszlásáról.
A szerencsi járásbíróság nem ho
norálta Lázár Miklós védekezéséi és
100 pengő pénzbírságra Ítélte. 3 vád
lott társa kisebb pénzbírságot kapott.
Felebbezés folytán a Köröskényi
tanács pénteken foglalkozott az ügy
gyei és Lázár Miklós büntetését 40
pengőre mérsékelte. Vádlott társainak
pénzbírságát szintén leszállították.

Fordulóponton
egy korábbi ékszerlopás ügye
Egy tolvaj szobafestő szenzációs vallomása
Október hó végén, Knopfler
Zoltán Sárospataki terménykereskedö bezárt lakaiéból ismeretlen kö
rülmények közölt eltűnt egy női
arany karkötöóra és egy arany kar
kötő.
A sárospataki ciendörség rövid
de eredményes nyomozás urán kézrekeritelte a telteit, Zsarnovszky
József lopásért már kélizer bünte
tett szobsfeilö segéd személyében,
aki egyébként hasonló büncie'ekmenyből íolyóan ezidöszerinl is
bűnvádi eljárás alatt áll.
Zsarnóiikyl előállították és a

megtartott tárgyalás után lopás bün
tetőért 6 havi börtönre Ítélte dr
Lakatos Dez*ö a helybeli kir. tör
vényszék büntető egyes bírája.
A csendőrök előtt valamint a
tárgyalás során • vádlott igen ér
dekes vallómért lett. Ennek ered
ményeként, úgy lehet nemsokára,
fény derül, egy a városunkban elkö
vetett ékszertolvajlásra, amelynek
gyanúsítottjai a még márciusban
megtartott tárgyaláson körömszakad
táig tagadtak és semmit sem akar
tak tudni a náluk talált ékszerek
eredetéről.
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— Gr. Széchényi Wolkenstein Ernő
temetése. Zemplénvármegye kö; éle
tének nagy halottját hatalmas részvét
kisérte utolsó utján. Végtiszteségén
ezrekre menő tömeg vett részt és
adott kifejezést ősónte gyászának.
Az egyházi szertartást br. Vécsey
Aurél végezte nagy papi segédlettel,
a vármegye közönségének búcsúját
pedig Bernáth Aladár alispán tolmá
csolta.
— Halálozás. Gémes Elemér az
újpesti Wolfner bőrgyár igazgatója,
kereskedelmi tanácsos, a Ferenc Jó
zsef rend lovagja, rövid betegség után
49 éves korában Budapesten elhunyt.
A megboldogultban, Lánczi Zoltán
lapunk hosszú időn át volt felelős
szerkesztője, sógorát gyászolja.
— Gyűlések a vármegyén. A vár
megye törvényhatóságának kisgyülése
hélfón délelőtt I I órakor Izrtja ren
des havi üléséi. Ezt megelőzően 10
órakor a közigazgatási bizo'lság ülé
sezik.
— Házasság Ocsenás Teréz (Er
csi—Sátoraljaújhely) éB Schőn Gyula
mérnök (Diósgyőr) holnap délelőtt
12 órakor házasságot kötnek a hely
beli r. k. p'ébánia templomban.

— F ayer S án d o r — a H u n 
g á ria B auxit rt. igazgatóságá
ban. A napokban alakult meg
Budapesten német nagyipari ér
dekeltség bevonásával, 2 1(111110
pengő alaptőkével a Hungária
Bauxil rt. A vállalat igazgató
ságában és végrehajtó bizottsá
gában, mint annak alelnöke
helyet foglal Fayer Sándor kor
mányfőtanácsos, a sátoraljaúj
helyi választókerület volt pártonkivüli ellenzéki képviselő-je
löltje is,
*
— Ülést tartott a miskolci Tébe
körzet. A több, mint harminc, körzeti
pénzintézet képviselőinek részvételé
vel megtartott ülésen vármegyénkből
részvettek és a napirendi vitához hoz
zászólónak dr. Altmann Elek a Sze
rencsi takarék pénztár elnöke és Reismann Márton a Tohajvidéki Hitelbank
rt. ügyvezető igazgatója.
— Hétfőn állítják össze a városi
virilisták névjegyzékét A városi v ili
lis névjegyzéke! kiegészítő bizottság
hétfőn délután, 3 órakor lailja n y il
vános ülését a városháza tanácstér
mében. Ez a bizottság állítja ösize
1930. évre vonatkozóan a legtöbb
dót fizetők névjegyzékét.
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Trianon
Szerdán van évfordulója an egész Európa kárára lesz.
Mély gyászunk és a magunknak, hogy 1920,november 13-án
a nemzetgyűlés a trianoni bé- baszállás jeléül tűzzük ki novembér 13,-án házainkra a gyász
kediklátumot ratifikálta.
Azóta félárbócon leng a nem- lobogót és zarándokoljunk e! a
zeti zászló. Azóta országszere templomokba, kérjük a Minden
figyelmeztetik a felállított Or ható, irgalmas és igazságos Is
szágzászlók a magyart az igaz tent forrassza össze a magyar
ságtalanságra, melyet hazánkkal lelkeket, a magyar társadalmat
szemben a rövidlátás és gyűlö egymás testvéri megbecsülésére
abban az önzetlen hazafias mun
let elkövetett.
November 13-án égre kiált a kában, hogy nem nyugszunk
a vérző magyar seb Minden addig, amig újból nem lesz
igaz magyar tartson lelkiisme - miénk Kassa és Késmárk a nagy
retvizsgálást november 13-án. kuruc fejedelmek megszentelt
A világ lelkiismerete előtt kö hamvaival, mig nem iesz újra
Pozsony és
Kolozsveteljük a rajtunk
elkövetett miénk
igazságtalanság jóvátevését. Nem | vár, Arad és Nyugat-Magyarorlesz itt béke soha a lelkekben j szág.
Tartsunk Trianon-megemlémindaddig, amig „békeszerződések“ igazságos revíziója vissza j kezéseket az iskolákban, hivanem adja nekünk az elszakított i tulokban és egyletekben a Sze
népmilliókat, falvakat és váro pesi Szövetség sátoraljaújhelyi
í osztályának példájára, amely
sok.
Csönka ország nem-ország 1 nov. 17 én rendezi a piarista
Bénán nem tudunk íln i Ha T ri • reálgimnáziumban műsoros Triaanon sebe üszkösödésnek indu1, ; nőni megemlékezését.

Ma este a Városi Vigadóban disznótoros vacsora
Asztalrendelés: Telefon 102,

C s illa g Síösfie já ts z ik .

Az olvasó írja:

„bilyongís a sátoraljaújhelyi utcíh
dziungeljéluir

, .Dacára a hirtelen beállott esősidőszaknak mindennap rendületle
nül végzem egészségügyi sétámat.
Bebolyongom az utcák sorát,
gyönyörködöm a köd koszotuzta
hegyormokban és szemlélődöm.
Közben eszembe jut, hogy mi
éit vagyunk mi végváriak a kor
mányzat mostoha gyermekei, ennyi
természeti szépséggel megáldoltan
miéit nem buzog felénk egy kis
állami pénz, hogy üdülő város
mivoltunkat kiépíthessük és kama
toztathassuk.
De boszankodom is. Boszankodom az utcatáblák egyik mási
kán, amelyek valósággal fonásai a

humornak.
A Jókai urca nagy útjelző táb
lái például, különös helyes írással
íródtak. Nem utca, nem is ucca
díszeleg a táblákon, hanem ulzca
Az az útvonal pedig amelyik a
Rákóczi ut bal oldalán a Behyna
Miklós (éle ingatlan (elé vezet, a
keresztségben kettős nevet kapott
Virág utca is, Sziget utca is.
Nem nagy dolgok. De minden
esetre alkalmasak arra, hogy az
idegen megrovását kiérdemeljük.
Szabad legyen reménylenem, hogy
mire legközelebbi utam a két ut
cába vezet, már soraim eredményességét lesz módom jelenteni.

S ző lő o ltv án y o k ,
sln ja és g y ö k eres alanyV esszők, h a z a i
é s O th e lló g y ö k e r e s e k , l u g a s g y ü jte m é n y e k , g y ü m ö lc s f á k le g o lc s ó b b , m e g b í z 
h ató b eszerzési fo rró s a :
álla m ila g
e l l e n ő r z ö t t te le p ü n k .

Badacsonyvidéki Szölótelep kezelősége, Tapolca. Zala megye,
Nyomatott Vajda-könyvnyomdában Sátoraljaújhelyben.
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— Az Izr. Népkonyha megnyitása
a megszokott ünnepélyes keretek
között zajlóit le az elmúlt vasárna
pon. Az egyesület székházának dísz
termét nagy és előkelő közönség
töltötte meg, soraiban többek kö
zött Bernáth A’adár alispán és dr
Orbán Kálmán polgármester, nejeikkel. A közgyűlés, amelynek szóno
kai Róth Sámuel főrabbi és drGrosz
Dezső vobak, helyesléssel, és meg
elégedéssel vette tudomásul az clmull esztendő karitatív tevékenység il. Ar. ünnepi közgyűlést az első
ebéd követte, 120 rászorult részvéte
lével.
— Az adózó közönséghez. A vá
rosi adóhivatal a következőkre hivia
fel az adózók figyelmét: 1) azon adó
fizető természetes személy, aki adó
tartozását november 15-ig teljesen be
fizeti, a folyó évi elóirás 2 százalé
kának megfelelő kamattélilést kap. 2).
házbérvallomási ivek november hó
végéig a városi adóhivatalba birság
terhe alatt beadandók. Házbérvallo
mási ivek a városi adóhivatalban kap
hatók.
— Kevés hús, sok csont. A vár
megye alispánja még júliusban uta
sította a polgármestert, rendelje el,
hogy a husiparos üzletekben kifüggeszlcssék az a lörvényidézet, amely
a nyomtatók mérvét szabályozza. A
rendeld kiment, de nem talált min
denből termékeny talajra. Van ugyan
is egynéhány olyan mészáros üz
let, ahol 1 és fél kiló húsra 35 de
ka csontot adnak. Nem ártana szét
ütni a közönség járatlanságával viszizaélő kapzsi mészárosok közöli,
és nem ártana egy erélyes razzia
ulán legalább annyi pengő pénzbír
ságot a nyakukbi sózni, amennyivel
több csontot adnak mint a megen
ged, ll 10 százalék.

— A huszezredlk német utas. A
btrlini idegenforgalmi megbízottunk
dr. Vásárhelyi Gyula, a huszezredik
német utast hozta Magyarországba.
A szenzációs eredményt aránylag rö
vid idő flatt érte el.
— Idegenellenörző razzia. A z álamrendőrség helybeli kapitánysága ked
den délelőtt lartoila meg az idege
nekéi ellenőrző szokásos időszaki
razziáját.
— Az „Uj Kor" akliv katolikus
orgánum november l.-i száma most
is feltűnést kellő tartalommal jelent
meg s vezető helyen közli Eberle
József dr.-nak a Schönere Zukunft
világszerte ismert szerkesztőjének az
Uj Kor számára adott nyilatkozalál
a sajtóról. Ugyancsak vezető helyen
közli a lap H-malter István váci püs
pöknek az U| Kor és Vigília szerkcszlőségéhtz intézett levelét. Az
uj számban, cikket tanulmányt Írtak
még Kovrig Béla, Kovrig János, P.
Köriig Anaklít, N gy Zoltán, Kiss
Antal, Bokor Erzsébet, Kolossváry
MiUósné, Moor Gy ű a és mások.
— A Színházi Élet uj számában
Nagy Endre a Vojnits dijai nyeri
Surányi Miklóssal folytatott beszél
getést. Az elhunyt Radnai Miklósról,
az Operaház igazgatójáról Márkus
László irt megemlékezést. Halvány
Lili a Magyar Színház újdonságáról
A Z UR K A TO N Á t-ról számol he.
Darabmelléklcü e héten a Ma.yar
Színház nagysikerű MINDENKI LÉPtK EGYET ciinü színdarabját,
kottameliékletén pedig Keep Young
And B auliful cimü angol-amerikai
slagért közli.
A ki.dáaitl telelő. GYÖRGY LAJOS
LeptuUjdoDo. : Landeimino Mikié >■ tar**

