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Gyorsvonatot
a h a tá rv á ro s n a k

Betöltésre kerül
q  megyei főügyészi állás

Fontos menetrendi javaslatok a miskolci 
értekezleten

A Máv. miskolci üzletveze
tőségénél az elmúlt szombat 
délelőttjén tartották meg a szo
kásos tavaszi menetrendi érte
kezletet.

A  nagy horderejű megbe
szélésen Zemplénvármegye kép
viseletében Fáy István főispán 
és Bernáth Aladár alispán vet
tek részt és szolgáltak igen 
nagy jelentőségű, a vármegyét 
illető menetrend javítási kérel
mekkel és előterjesztésekkel.

Fáy István főispán annak kü
lönös hangsúlyozásával, hogy a 
Máv. fokozott támogatásban 
részesítse a határvármegyét, azt 
kérte, hogy a gyorsvonati jára
tokat Sátoraljaújhelyig indítsák. 
A reggel innen 5 óra 26 perc
kor induló és az éjjel 23 óra 
25 perckor ide érkező személy- 
vonat helyett gyorsvonat állitas- 
sék be.

Az üzletvezetőség, a kérelem 
teljesítését teljes egészében nem 
helyezte kilátásba, hanem oda
nyilatkozott, hogy hajlandó in
nen reggel negyed 7 órakor 
gyorsmótort indítani, amely a 
Miskolcról reggel 8 órakor Bu- 
dapestre induló gyorsvonathoz 
csatlakozást nyerne, visszafelé 
pedig Miskolcról olyként indul
na este a gyorsmótor, hogy az 
éjjeli vonat 23 óra 25 perc he
lyett háromnegyed 11 óra kö
rül futna be.

Bernáth Aladár első javaslata 
a weekend vonatokkal volt kap
csolatos, Az alispán kérte, hogy 
Szerencsről Nyíregyházára nem 
csak vasárnapon, hanem min
den nap legyen érvényes a ked
vezmény.

A filléres gyorsvonatok, köz- j

tudomás szerint a kora esti 
órákban már visszaindulnak. A l- 
ispáni kérelemre az üzletveze
tőség a kedvező menetrendi 
változást beígérte. A  filléres 
gyorsvonatok a jövőben este 
fél 8 óránál korábban nem fog- 
nak visszaindulni, nagyobb me
net sebességgel közlekednek 
majd, hogy az utasok Buda- 
pesten a villamos járatokat 
még elérhessék.

A délutáni úgynevezett var
sói gyorsvonat ezután nem köz- 
lekedik. A jugoszláv kormány 
nem járult hozzá az érdekelt 
országok menetrendi egyezmé
nyéhez.

A reggel innen 7 óra 42 
perckor induló és Miskolcig 
közlekedő helyi személyvonat 
7 perccel korábban azaz 7 óra 
35 perckor indul, viszont esti 
érkezése 3 perccel kitolódott. 
19 óra 36 perc helyett, 19 óra 
39 perckor fog érkezni.

A debreceni üzletvezetőség 
területén is előnyösen változik 
a nyári menetrend.

Beállítanak ugyanis, Debre
cenből a reggeli órákban indu
ló uj vonatot, amely Szerencsen 
csatlakozást nyer az onnan Sá
toraljaújhelybe 8 óra 24 perc
kor induló személyvonathoz.

A vármegye közönsége ért
hető örömmel köszönti a mind
két Máv. üzletvezetőség által 
kilátásba helyezett menetrendi 
változásokat, amelyekben ismé
telt tanujelét látja annak az ér
tékes támogatásnak, amelyben 
a Máv. a határmenti városokat 
és vármegyéket részesíti és a- 
melyekre szerencsétlen helyze
tük miatt azok méltán rá is 
szolgáltak.

A választás már a tavaszi

Dr Szírmay István Zemplén- 
vármegyének több évtizeden át 
érdemes főügyésze január else
jén nyugalomba ment.

Mint minden állás betöltésé
hez, úgy ebben az esetben is 
a belügyminiszter engedélye 
szükséges. A vármegye kikérte 
az engedélyt,amely elörelátható-

közgyűlésen megy végbe

lag rövidesen be is érkezik, 
úgy hogy a választás már a 
tavaszi közgyűlésen meg fog 
történi.

Az állásra mint jelölteket dr 
Adriányi Bélát, a szanálásnál 
nyugdíjazott megyei alügyésztés 
drTóth Alajost, aki a helyette
sítéssel van megbízva,emlegetik

íté le t
a s inau tó  b a le s e t ügyében

A biróság megállapította, hogy a soffőr háttal fordítva 
vezette a kocsit

Gr. Károlyi László erdőgazdasá
gának sinaulója, amint korábban meg
írtuk, elütötte Novák János ócskaruha 
kereskedőt, aki vállperec töréstszen- 
vedett.

Horkay András kocsivezető ebből 
az esetből folyóan kedden állt a Kö- 
röskényi tanács előtt, ahol bűnösnek 
mondották ki közveszélyes ron
gálás és gondatlanságból okozott

súlyos testi sértés vétségében és 
ezért P 30— pénzbírságra ítélték.

Az ítélet indokolása megállapítja, 
hogy Horkay András háttal vezette 
a kocsit,így ura a helyzetnek nem le
hetett, de az állandó sipjelzést is el
mulasztotta. Enyhítő körülményül szol
gált, hogy a sértettis gondatlanul járt el.

A vádhatóság az ítéletben meg
nyugodott, a védelem felebbezett.

£egjo66 utón
a művészteiep

A város közönsége nagy lelkesedéssel karolja fel a 
nagyszerű eszmét

A tervbevett sátoraljaújhelyi mtl- 
vésztelep ügyében elutazása előtt 
kérdést tettünk Pécsi Pilcli Dezső 
festőművész tanárhoz, mint véli ezt 
a nagyjelentőségű kulturális kérdési, 
a várossal egyetemben a Képzőmű
vészeti Főiskola megvalósítani:

— Szerény nézetem szerint ennek 
a nagy horderejű kulturális kérdés
nek a megoldása a város vezetősé
génél a legjobb kezekben van és az 
eddigi jelekből úgy látom, hogy a 
város közönsége is páratlan lelitese- 
déssel karolta fel az eszmét.

— Eddigelé már is nyolc arckép

megfestése várja a tehetséges’l jfiataí 
festőket, a nyárvégi kiállításra a vá
ros mecénásai több dijat és jutalmat 
ajánlott.k fel és az izraelita családok 
egy ifjú művész teljes ellátását vál
lalták magukra.

— Egy szóval nagyon jó utón 
halad ez a szép terv és remélhető
leg a Képzőművészeti Főiskola felet
tes hatósága is melegen fogja felka
rolni ezt a minden megbecsülésre ér
demes eszmél, amelynek felvetéséért 
csak gratulálni tudok dr Orbán Kál
mánnak Sátoraljaújhely polgármes- 
t tié r.tk .
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HÍREK
Közlemények e» előfizetési di

jak „Felsömagyarországi Hírlap" 
postafiók 67. Sátoraljaújhely, il
letve a Nemzeti Hitelintézet fiókja
30.231 zz. portatakarékpénztári 
•zámlája cimre küldendők.

T. Hirdetőinkhez!
A  lap előállítási költségek 

emelkedésére való tekintettel 
kénytelenek voltunk hirdetési ár
szabályunkat revízió tárgyává 
tenni.

Ennek eredményeként február 
1,-i hatályai a következő hirde
tési dijak lépnek életbe:

A  hirdetések dija mm. so- 
ronkint 7 fillér.

Változatlan szöveg háromszo- 
ri közzétételénél 10%) 5-szöri 
közzétételénél 15%> azonfelüli 
közzétételnél 20%, engedményt 
nyújtunk.

Sátoraljaújhely, 1936. feb
ruár I.
„ Felsömagyarországi Hírlap “ , 
„Zemplén", „Zempléni Újság", 
„ Zemplénvármegye “, „ Zempléni 
Gazda", „ H atárőr“ Sárospatak, 

„Hegy alj a" Szerencs.

— Halálozás. Fenczik Nikon sá
rospataki gk. esperes, szentszéki 
tanácsos csütörtökön délelöl! hirte
len elhunyt. A  közszeretetben álló 
főpap már hosszabb ideje beteges 
kedett, halála mindazonáltal várat
lanul érte híveit és a város társa
dalmát. Szombat délután 4 órak'or 
kísérik utolsó útjára.

— Hagy Béla hangversenye a ze
neakadémián. böszörményi Nagy Bél i 
városunk szülötte, szerdán délután 
zongora hangversenyt adott a zene- 
akadémián. A Dohnányi tanitvány, 
kiváló művész teljesítményéről a fő
városi lapok a legnagyobb elisme
réssel imák.

— Üzletfelén a borpiac. Az a 
mérsékelt érdeklődés amely az al
földi bortlzlelbe egy kis lendületet 
vitt be, Tokajhegyaljára még nem 
érkezett el. A borpiac üzletiden. A 
legutóbbi időkben egyetlen egy na
gyobb tétel cserélt gazdát még pe- 
digi,elég alacsony áron. Az eladónak 
pénzre volt Bzüksége, a vevő pedig 
igyekezett ki is használni a kedvező 
alkalmat.

— Öngyilkosság. Szolgálati helyén 
lugkövel megmérgezte magát özv. 
Repka Béláné szül. Boros Klára ház
tartási alkalmazott. Kórházba szállí
tás után meghalt. Tettének oka sze
relmi csalódás.

— Megveszett egy bika Végardó 
községben egy bika megveszett és 
több embert megmart. Az állatot ki
irtották, a sérült embereket a Pas
teurbe szállították.

bevonult a poUtifia
a város éietéőe is

Nem lesz közös lista a képviselőtestületi választáson

A városi képviselőtestületi Sándor, Onuska János, mint 
tagságok betöltése tekintetében póttagokat pedig: Schmídt La- 
több ízben megtartott alkalmi jós, vitéz Hollós Géza, vitéz 
megbeszélésen úgy határozott Zombory József, Weisz Benő, 
a város polgársága, hogy a dr Barna Géza, dr Grosz Dezső, 
megüresedett tagsági helyekre Petreczky Jenő,Porcsalmy Ernő, 
mint rendes tagokat dr Dómján Windt József, Bokor Antalt jelöli. 
Elek, dr Búza Béla, Ulrich J. Ezt a megállapodást, ísmeret- 
Nandor, Zboray Károly, Tóth , len kéz vagy kezek a legutóbbi 
József, Lehoczky Sándor, dr ' órákban állítólag felborították 
Prihoda László, Vogler Oszkár, , és igy a választáson külön lís- 
Bernáth Aladár, dr Jármi Béla, tával indulnak az ellenzéki érzel- 
Schíller Kálmán, Dubay Jenő, mü polgárok és külön a Nép 
Vilkovszky Kálmán, Bettelheim szervezete.

A betörő
tovább dolgozik

A rendőrség, minden igyekezete dacára, tehetetlenül áll 
a nap-nap mellett ismétlődő betörésekkel szemben

Beszámolt a Felsömagyarországi 
H irlap ar>ól a sorozatos betörésről, 
amely decemberben, majd e hónap 
elején érthetően nyugtalanította a 
város közönségét.

Körülbelül két hét elölt a be
törő leállt, az ulóbbi napokban 
azután kettőzött erővel ismét do l
gozik, ugy'átszik igyekszik kipó
tolni a mulasztottakat.

Vasárnap este, járt D r Búza 
Béla Andtássy utcai lakásán, ahol 
a moziban levő család távolléte 
alatt körülbelül 600 pengő arany 
értékű antik családi ékszereket

zsákmányolt, kedden este dr Tóth 
Alajos lakásáról riasztották el, míg 
szerda délután Klein Kálmán Pe
tőfi utcai lakásán kísérletezett, de 
a cselédlány ébersége megakadá
lyozta a betörés kivitelét.

Nem tudjuk eléggé hangsúlyoz
ni, hogy a betörések tettesének 
kézrekerilésénél milyen fontos a 
közönség részvétele a rendőri nyo
mozásban. É tijük ezalatt azt, hogy 
minden gyanús személyre, legyen 
akár helybeli vagy idegen azonnal 
hívják fel a legelső rendőrőrszem 
figyelmét.

megépül
a m agyar K á lvária

600 pengő inségmunka és a 
biztosítják az építkezés

Már néhány év előtt felvető
dött az eszme, hogy az Ország
zászló tövében építessék meg az 
elszakított városokat jelképező 
Kálvária,

A grandiózus gondolat nem 
került kivitelre, mert a munká
latokat elvégeztetni a város nem 
rendelkezett elegendő anyagi 
erővel.

A Szepesi Szövetségbe tömö
rült felvidéki magyar testvére
ink most magukévá tették az 
ideát és a társegyesületekkel 
karöltve elkészíttetik az emlék
műveket.

A Szövetség megbízottai tisz
telegtek Fay István főispánnál, 
ak< átérezve a gondolat nagy
szerűségét 600 pengő inség- 
munkát engedélyezett a nemes (

közönség áldozatkészsége 
mielőbbi megindítását

célra.
De nem maradnak el az ál

dozatkészségben a vármegye 
és a magánosok sem.

Eddig Zemplénvármegye kö
zönsége, valamint Payer Ferenc 
püspöki helynök, apostoli pro- 
tonotáríus és br. Vécsey A. Jó
zsef c. apát, vikárus helyettes 
vállalták egy-egy oszlop elké
szítési költségeit.

E  helyről is felhívjuk a vá
ros közönségét siessen szepes- 
ségi testvérünk segítségére és 
anyagi hozzájárulásával tegye 
lehetővé az emlékművek mie
lőbbi felállítását.

Hirdessék a köpiramísok, 
hogy testvéri érzülettel gondo
lunk az elszakított területekre és 
hittel várjuk a Feltámadást.

D CORVIN flRUHflZjt
B udapest

közli/ hogy T ügynökei 
nincsenek, vevők láto
gatásával senkit nem 
bizott meg és részlet
re nem árusít.

Az áruház írásbeli 
rendelések ellenében 
készséggel szállítja vi
dékre is, mindennemű 
használati cikkét, a köz
ismert jó minőségben.

— Eljegyzés. Zinner Jolánka és 
Deulsch Henrik jegyesek. (Minden 
külön érlesités helyett.)

— A Máv. betegség biztosító in
tézet tagjai részére, a Máv. Igazga
tósága uj gyógyszerkiszolgáltatási 
rendet állapított meg. Február- junius 
és október hónapokban Kádár An
dor, március-julius és novemberben 
Kardos Zsigmond, április-augusztus 
decemberoen Éhlert Andor és má
jus-szeptember- jjnuár hónapokban 
Mór Lajos gyógyszertára szolgáltat
hat ki gyógyszert. A nem soros 
gyógyszertárakban csak a pályaor
vos állal külön sürgősnek jelzett 
vények ellenében lehel gyógyszert 
igényelni.

3 szobás, komfortos lakást kere
sek május elsejére: ajánlatokat a k i
adóhivatal továbbit.

— Mezőgazdaság legújabb száma 
a magyar mezőgazdaság legégetőbb 
problémáit ismerteti. A kiváló szak
lapból a Mezőgazdaság kiadóhivatala 
(Föidinivelésügyi Minisztérium) kivá- 
naira díjtalanul küld mutatványszá
mot.

— Iparosok szinlelöadása. Az
Ipartestületi Dalárda műkedvelői cso
portja hétfőn este a Városi Színház
ban előadja a Mikszáth regényéből 
készüli Vén gazember cimü színjá
tékot.

— Meghalt a hármas ikrek egyike.
A  múlt ősszel Páhi Andrásné olasz- 
liszkai asszony a Stefánia szülőott
honban hármas ikreket szült. And
rás, a hármas ikrek közül a legfi
atalabb, szerdán hashártyagyuladást 
kapott és rövid szenvedés után meg
halt.

— Érdekességek a Színházi Elet
uj számában: Hatvány L il i színházi 
levele a Kilencágu koronáról, amely
nek szerzője ő és Hunyady Sándor, 
Zsolt Béla interjúja, Egyed Zoltán 
cikke, Hevesi Sándor zenekritikája, 
az olvasók írásai, az idei Baumgar- 
ten dijat nyert írók antológiája slb.

A ki.dt.é,! 1,1.15.: GYÖRGY LAJOS. 

LaptulajcUnoi: LáDdoiiuaan M . •• tál**
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paulini ^Bélával
Zempléni ^Bokréták között

Befejeződtek
a villanegyed helyszinelési 
munkálatai

Történelmi előzmények
Nyolc napja annak, hogy Paulini 

Béla a/, országosan ismert költs, arról 
értesítette helybeli barátait,hogy elnöki 
miníségében téli munkájukban meglá
togatja a zempléni Bokrétákat.

A  telefon drótja tovább vitte a hir* 
Magyar László ref. tanítóhoz Alsobe- 
recktbe és Mikulka János gk.igazgatúta- 
nitóboz Mtkóbázáta, mint akik fárad
hatatlan lelkeisegü mozgatói az ottani 
Bokrétáknak.

Irány Alsóberecki
Paulini Béla szombaton este meg 

is érkezett és azonnal elindult ördög- 
szekeren Alsóbereckibe. Barátai, az 
uszályhordozó csatlósok a nyomában 

Percekbe tellett és az autó Magyar 
László vendégszerető háza előtt, de 
feneketlen sárban kikötött. Valakinek 
szörnyű nagy bűne lehat a rossz köz
ségi ut, a térdig érő sártenger.

Valahogy bekecmeredik a társaság 
tanitó urék vendégváró lakásába, hol 
a gondos háziasszony már szervírozza 
is az Ízes sonkát és a párolgó,noked- 
lis paprikáscsirkét.

Annál az asztalnál komolyan vették 
az invitálást és a kínálást és bizony 
mondom neked nyájas olvasó egy
kettőre vége szakadt a vacsorának. Pau
lini Béla és vezérkara letarolta az

Ugrós és

ételek rétjét.
Ennek utána hivatalos útjára indult 

a társaság. A  Népházba. Ahol a ma
gyarság szempontjából kincseket jelentő 
szines rongyokban o t pompázott 

j apástul, anyástól az alsóberecki i 
I Bokréta.

Az elnök Urat köszöntő zengő 
éljent, Magyar László intésére halá
los csend váltja fel.

Előlép Molnár László református 
tiszteletes úr és szeretetteljes beszéd
ben üdvözli a Bokréták legékesebb 
virágát, a Bokréták életrekeltőjét Pau
lini Bélát.

üdvözlésre válasz következik. Pau- 
| lini hódolata a magyar paraszt, a 
I szent úr előtt, majd bemutatása annak 
j mit tanult a Bokréta az utóbbi idők

ben.

hatosztatás
Elviharzik a bereckii ugrós, a ha

tosztatás és a táncos produkciókban 
pazar teljesítményt nyújtó szépséges 
Barna lstvánnét, Mészáros Manyát, 
Barna Istvánt, Czinke Mihályt és Bod

nár Andrást a nézők elragadtatása 
kiséri.

De az idő halad észrevétlenül. Az 
éj sötétjét, a derengés szürkesége 
váltja fel. Virrad. Vége a bálnak, a 
káprázatnak. Paulini is aludni tér.

Mi-kó-há-za
Másnap vasárnap délután Mikóháza 

látogatása következik.
Mikulka János gk. igazgató tanitó 

• helyi Bokréta lelke, a vendéglátó 
házigazda.

Valósággal roskadozik az asztal a 
napok előtti sertés (lés készítményei 
alatt. Az igazgató úr és sógora Csákó 
Jani helyettesítik a háziasszonyt, akit 
múló betegséggel a sátoraljaújhelyi 
egyik kórházban ápolnak.

Az első pohár a háziasszony egész
ségére. Foganatja is lett, mert most 
mikor e sorok íródnak, a háziasszony 
már mikóházai otthonában prezidiál, 
rajongásig szerető hozzátartozói köré
ben.

A  vegeizakadni nem akaró lakoma 
után a hivatalos látogatás következik. 
Levonul a társaság a Népbázba, ahol 
Mikóháza lelkes népe már türelmet
lenül várta az Elnök urat.

Kubus Gyula főjegyző köszönti 
Paulini Bélát. Széles vonásokkal mag
vasán festi azt a felbecsülhetetlen ér
tékű munkát, amit Paulini vegez a 
magyar tánc, magyar dal, magyar 
népszokások falkutatása és megőrzése 
terén.

Paulini válaszol és a költő szerető
iével buzdítja az össze-seregletteket 
továbbra is ápolni, fejleszteni a Bok
rétát.

Az idomitás csodái
Most következik a látogatások leg- 

lelejthetetlenebb része. Éntkel a Bok
réta. Két szólamra, négy szólamra. 
Egy, kettő, tíz, húsz dalt, Valósággal 
az idomitás csodája. Zeneileg telje
sen analfabéta leányokat, asszonyokat, 
fiukat és férfiakat megtanítani olyan 
enekre, ami nekik nem melódiát, ha
nem valami ismeretlen furcsaságot je

len. Olyan áhitattal dolgozott az alt, 
olyan precizitással, mint legalább két 
esztendei elméleti kiképzéssel bíró 
hivatásos karénekes. Ehhez azután, 
hogy a dicséret ne legyen ömlengős, 
csak annyit fűzünk hozzá, hogy a 
betanítás nagy érdeme Mikulka Já
nosé, Zemplénvármegye Népművelési 
Bizottsága által már évek előtt kitün
tetett igazgató-tanítóé.

és haza mennek a legények
Am Mikóházán sem áll meg az 

idő. Telnek az órák, készülünk haza, 
bármennyire is vendégmarasztaló az 
'(ugató ur háza.

Paulini is nyugovóra tér. Másnap 
nsgy feladat előtt áll. Kikocogni 
Pusztafaluba és megszervezni a tatár

ivadékok Bokrétáját.
A  bevezetőben •miitett csatlósok 

ide azonban már nem követték.
Nem birták a munka tempóját; ne

héz dolog Paulini Bélát követni bök- 
rétás akarásában. Ahhoz Paulini Bé
lának kell lenni.

Rövidesen elkészülnek a tervek és megindul a propaganda 
villákkal benépesíteni a hegyoldalt

A  mai szürke februári nap for
dulópontot jelent a város életében.

Kétészy Gyula nyug. városi fő
mérnök a Várhegy északi oldalá
nak helyszinelési munkálataival el
készült és ezzel, a villanegyed épí
tés első etapja lezárult.

A  városi mérnöki hivatal a hely
színin j zok birtokában rövid időn 
belül elkészíti a villaváros-épités 
rendészeti terveit és annak utána 
teljes gőzzel megindul a propagan
da, szines villákkal benépesíteni az 
árnyas, a napos hegyoldalt.

Hirdetés a legjobb eladó!
Bigámiáért

elítéltek egy családi ápolt 
elmebeteget

A debreceni Tábla állapította meg a bünösságét.

Lichtner L'tjos budapesti szabőipa- 
ros hosszabb időt töltött mint csa
ládi ápolt egy városunk melletti el
mebetegtelepen.

Előzetesen az angyalföldi elme
gyógyintézet lakója volt.

A telepről két éve ideiglenesen sza
badságolták, bekerült városunkba, 
ahol feleségül vette K. Elzát, aki 
elölt azonban elhallgatta, hogy má
sodik feleségétől, akit 1927-ban vett 
feleségül, még nem váll el. Az eskü
vőt az első feleségéről kiállított ha- 
lolti bizonyítvány felmutatása után 
tartották meg.

Később Lichlner összekülönbözött 
harmadik feleségével és csakhamar 
kiderült, hogy bigámiát követett el.

A sátoraljaújhelyi törvényszék, aho-

í vá már ismét az elmebetegtelepről 
i állifotlák elő, felmentette a vád alól, 

mert az Igazságügyi Orvosi Tanács 
véleménye szerint bár nem tekinthető 
teljesen elmebetegnek, lelki elfajult- 
sága folytán akaratszabadságában 
súlyosan korlátozva van.

Az ügyész felebbezésére most fog
lalkozott az üggyel a debreceni tábla 

, ahol a vádlott kijelentette, hogy kép- 
’ télén gondolkozni, megfontolni vala

mit és így történt, hogy akarata elle
nére nősítették meg harmadszor.

A tábla bigámiáért egyhónapi fog
házra ítélte a már ismét szabadsá
golt vádlottat, de az ítélet végrehaj
tását enyhítő; körülményekre való 
tekintettel felfüggesztette, 3 évi pró- 
időre.

Budapesten tárgyal
a polgármester a közmüvek villamos 
hálózatának kiépítése ügyében

Kilátói van Mabi. vagy OT1 kölcsönre i*

Jelentette a Felsömagyaror- 
szági Hírlap, hogy a megyei 
város Közmüvei, villamos há
lózata kiterjesztésének gondola 
tával foglalkozik, sőt az üze
mek szakértő megbízottja fo
gyasztók akvirálása céljából 
Bodrogolaszi, Bodroghalász, 
Tolcsva, Vámosujfalu és Olasz- 
liszka községeket is megláto
gatta.

Az akvizíciós körút kedvező 
eredménnyel zárult, mert a 
megindulásnak már első órá
jában közel 500 fogyasztót si
került szerezni.

Most arról értesülünk, hogy 
dr Orbán Kálmán polgármes

ter. Geíger Ottmár a Közmü
vek igazgató főmérnökének kísé
retében két nap óta Budapesten 
időzik és útja összefüggésben 
van a Közmüvek fenntebb is
mertetett tervével.

A polgármester ugyanis a 
a villamosítás kérdésében tár
gyalásokat folytat az ipari és 
a kereskedelemügyi minisztéri
umokban és eljár a hálózat
kiépítéséhez Szükséges 150.000 
pengő OT1. vagy MABI. köl
csön megszerzésének érdekében 
is

A hírek szerint mindkét 
útja eredményesnek fog Ígér
kezni.
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Meghívó
A Tolcsvai Takarékpénatár

t. részvényesei az 1936. évi 
február hó 16-án d. e. 11. óra- j 
kor Tolcsván, az intézet helyi
ségében tartandó

66. éni rendes közgyű lésre
tisztelettel meghivatnak.

Tárfjtoroaat s

1. A jegyzőkönyv hitelesítők 
megválasztása.

2. Az igazgatóság- és felü
gyelő-bizottság évi jelentése, az 
évi zárszámadás és a tiszta nye
reség felosztására vonatkozója 
vaslat előterjesztése és ennek 
alapján a felmentvény megadása.

3. Esetleges indítványok.
Az igazgatóság.

Figyelmeztetés: 17. §. „Közgyűlé
seken csak személyesen megjelenő oly 
nagykorú részvényesek gyakorolhatják 
szavazati jogukat, kiknek részvénye a 
közgyűlés előtt három hónappal nevére 
átíratott és részvényeit a közgyűlés 
megkezdéséig az intézetnél letcte- 
ményezi.*

M é rle g -szám la  1935. dec. 31-én

Vagyon. Készpénz P 4689 79. Kö
vetelések: Magyar Nemzeti Banknál 
P 139.25, M. Kir. Postatakarékpénz
tárnál P 122 81, Pénzintézeti Központ
nál girószámla P 7974 04, Egyéb inté
zeteknél P334620, összesen P 1627209 
Értékpapírok: államadóságok P 274 38, 
tőzsdén jegyzett papírok ,P 1350— , 
tőzsdén nem jegyzett papirok P1780'— 
összesen P 3404 38. Váltötárca: ér
tékpapírral vagy áruval fedezve P 
42863'—, jelzáloggal biztosított hitelek 
P 470348 29, személyi hitelű váltók P 
32232 27, összesen P 545443 56. Adó
sok :áilami könyvadósság P 1136295, 
értékpapírral vagy áruval fedezve P 
1503412, jelzáloggal fedezett követe
lések P 10558 63, személyi hitelek P 
1337545, összesen 5033115. Szava
tosság mellett folyósított kölcsönök P 
46580'—. Ingatlanok : intézeti székház 
P 15200'— , intézeti bérház P14500'— , 
egyéb ingatlanok P 1330'—.összesen 
P 31030'—. Berendezés P I '—. Át
meneti visszleszámitolási kamatok P 
2034 71. óvadékok és kezességek P 
1184 —.Vagyon összesen P 695096 89.

Teher. Részvénytőke P 80000'—, 
Tőketartalék P 10000'— , Tartaléktőke 
P 1951068, Gazdatartozasok tőkési- 
tett kamathátralékainak tartaléka P. 
4379-90, Nyugdíjalap P 1000—. Be 
tétek: Takarékbetétek P 15704474, 
Folyószámlabetétek P 10420 44, ösz- 
szesen P 167465'18. Hitelezők : Pénz
intézetek követelései P 28503 16. To
vábbadott kölcsönökért vállalt szavatossá
gok P 46580'—. Viszontleszámitolt 
váltók P 330109 04. Fel nem vett 
•sztalékok P I7I'44. Átmeneti váltó- 
kamatok P 4737 37. Óvadékok és ke
zességek P 1184'—. 1935. évi nye- 
seaég P 2640 12. Teher összesen 
P 69509689.

Újhelyi Hírlap—Felsómagyarországi Hirlap

V eazU aég-nyereiéf .zárnia, 
1B35. decem ber hó 31-én. K itö rté k

Veszteség. Kamatok : betétek után 
P 5894 49, folyószámlák után P 
2299 16, viszontleszámitolt váltók után- 
P 20863 38, összesen P 29057 33 
Költségek : fizetések P 9434 50, üz
leti költségek P 4288 34, összesen P 
13722 84. A d ó k : kamalilletek P 
586 32, állami és községi adók P 
325778, összesen P 3844 10. Leira 
sok ; ingatlanokból P 300'—, 1935.
évi nyereség P 2640'12. Veszteség 
összesen P 49564 39.

Nyereség. Nyereség áthozat a múlt 
évről P 42'07. Kamatok : váltók után 
P 45193 64, folyószámlák után P 
21 32*57, értékpapírok után P I 77'27. 
összesen 4750348. Ingatlanok jöve
delme P 163419, Jutalék és egyéb 
nyereség P 384 65, Nyereség össze
sen P 49564 39.

A sátoraljaújhelyi kir. járásbíróság 
mint telekkönyvi hatóságtól, 

i Tk. 7464/1935. szám.

Árverési hirdetmeny-kivonat. |
Nemzeti Hitelintézet r-t. végrehaj- j 

falónak Szabó János és neje Czinke 
Zsuzsanna végrehajtást szenvedők 
ellen indított végrehajtási ügyében a í 
tkvi. hatóság elrendeli az újabb vég- | 
rehajtási árverést 350 ar. P. tőke
követelés és jár. behajtása végett i 
Pácin községben fekvő s a

pácini 55. sz. tkvi. betétben A .
I. 4-16. sorsz. 591. 098. 841. 842. ; 
967. 1024. 1284. 1312. 1596. 1721. 
1940. 1941. 1981. hrsz. ingatlanok- | 

i ból (szántó és rét) B. 4. sorsz. sze
rint Czinke Zsuzsanna nevén álló 

i illetőségre (az egész ingatlan l/5-öd 
része) 422. P.

a pácini 319. sz. tkvi. betétben 
A. I. i-7. sorsz. 124. 125. 126. 127.

| 128. 129. 130. hrsz. ingatlanból 
(házak, kertek, udvar) B. 3. sorsz. 

i szerint Szabó János nevén álló ille- 
| tőség (az egész ingatlan l/12-ed ré

sze) 125. P.
a pácini 323. sz. tkvi. betétben 

A. I. 1-10. sorsz. 647. 787. 951. 
1149. 1179. 1403. 1574. 1702.1771. 
2000. hrsz. ingatlanokból (szántó, rét, j 
legelő) B. 2. sorsz. szerint Szabó 
János nevén álló illetőségre (az egész 
ingatlan 1/2-ed része) 553. P. 50. f.

a pácini 359. sz. tkvi. betétben
A. 1. 1-3. sorsz. 393. 394. 395/3. 
hrsz. ingatlanokból (ház, kert, udvar)
B. 4. sorsz. szerint Czinke Zsuzsan
na nevén álló illetőségre (az ingat
lanok 1/5-öd része) 73. P. 60. f. 
kikiáltási árban.

A telekkönyvi hatóság az árverés
nek Pácin községházánál megtartá
sára 1936. évi február hó 24. hu
szonnégy napjának d. u. 3 három 
éráját tűzi ki.

Az árverés alá eső ingatlanokat a 
kikiáltási ár 2/3-ánál alacsonyabb 
áron eladni nem lehet (1808. XL1. 
t. c. 26. §.)

Bánatpénz a kikiáltási ár 10 szá
zaléka, amelyet a magasabb Ígéret 
ugyanannyi százalékára kell kiegé
szíteni.

Sátoraljaújhely, 1935, évi december 
hó 29 napján.

Dr. Olchvary sk. ömkf. jegyző 
A kiadmány hiteléül:

Hazay telekkönyvvezető

az Erziébet-királyné út facsemetéit
Péntekre virradóan végezte

Az Erzsébet királyné út lakói 
pénteken reggel arra ébredtek, 
hogy egy ismeretlen gonosztevő 
letörte a nemrégiben ültetett, ut- 
szegélyezö facsemetéket.

Alapos munkát végzett. A ho l

aljas munkáját a gonosztevő
nem tudta derékben kettétörni a 
lakat, ott állati erővel a (öldböl 
gyökerestől húzta ki azokat, nem 
kímélve a támasztó karókat sem.

A  rendőrség teljes apparátussal 
vetette magát utána a szadistának.

Kulturdélután
és

Művészi élmények a
A  Magyar Asszonyok Nemzeti 

Szövetségének helybeli csoportja, 
Fáy István Zemlénvármegy főis
pánjának felesége védnöksége alatt, 
február hó 8-án délután 6  órakor 
a vármegyeháza nagytermében jóté- 
konycélu kulturdélutánt és L isz t
hangversenyt rendez.

A  művészeti délután nagyvona
lú műsora a következő: Gramantik 
Margit, a budapesti Mansz N em 
zeti Művelöd-s szakosztályának el
nöke előadást tait a nemzeti kisebb
ségekről; Nusser Ágostonná szaval-

Liszt hangverseny
Mansz rendezésében
ja. v Somogyváry Gyula költemé
nyét: Liszt; Görgey Márta és Bo
tár Anna táncolnak Liszt II. rap
szódiájára. Zongorázik: D r Chu- 
dovszky Lajos; özv. dr Szombathy 
Béláné előadása Lisztről.

A  műsor második felében dr 
Nagy Béla zongoraművész játszik. 
Liszt Ferenc alábbi műveit adja 
elő:

a) Liszt: Petrarca —  szonett;
b) Liszt: Mefisztó —  keringő;
a) Liszt: Funeraliles;
b) Liszt: X l l l .  rapszódia.

k sárga dnmping
japán óraüveg Sátoraljaújhelyen

Silber A. József helybeli óra- és 
órakellékek nagykereskedő egy tókiói 
cég yokohamai gyárából óraüveget 
vásároil.

A küldemény 44 ládában, 4 és fél 
métermázsa súlyban megérkezett Sá
toraljaújhelyre és a vámhivatalban 
tárol.

A nagykereskedő, dacára a japán 
konzul, országgyűlési képviselők, Ke
reskedelmi Kamara intervenciójának 
és dacára annak, hogy a Magyar 
Nemzeti Bank, még az áru leköté
sének idején a deviza kiutalás tel

jesítését kilátásba helyezte, nem tud 
az árujához hozzá jutni, mert a ke
reskedelmi minisztérium az áru ellen
értékét képező font sterling deviza 
kiutalását nem engedélyezi, tekintet
tel arra is, hogy óraüveg behozata
lához időközben behozatali engedély 
vált szükségessé.

Az esetet mint a japánok keres
kedelmi előretörésére jellemzői Írjuk 
meg. Az általuk gyártolt óraüveg 
helyt Sátoraljaújhelyben lényegesen 
olcsóbb mini a kontinens piacál 
uraló cseh gyáraké.

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

Budapestre
T . sz. 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 17.1 1
Szerencs érk. 16.10 21.42 6.31 8.40 12.47 17.57

„ ind. — 2 2 . - 6.38 8.5)7 12.52 18.03
Miskolc érk. — 22.59 7.32 9.40 13.47 18.5ü

„ ind. — 23.47 8.— — 14.15 19.05
Bu dapest érk. — 5.30 11.16 — 18.18 22.28

Sátoraljaújhelyre
Gy.i Sz. T. Sz. Gy. v. 

1 S. Sz,
i

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. 1 1.06 14.28 18.28 18.28 22.15 6.18 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 gyom
vonat ‘ Miskolciéi személyvonat. ‘ Miskolctól személyvonat. ‘ Miskolc- 
tói személyvonat. ‘ Helyi vonat Miskolc Satoraljaujhely között.

Nyomatott Vajda-kOnyvnyomdában Sátoraljaújhelyben.
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