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Felelős szerkesztő: GYÖRGY LAJOS

Megjelenik minden szombaton. 

Hirdetések milliméter soronként.

N ekiszaladt
a g yo rsvo n at m ozdonyának
Egy renegát magyar borzalmas öngyilkossága

Reha János helybeli földmun
kái, dolgos jó magyar ember volt 
a béke esztendaiben, Ahogy azon
ban a cieh megszállók beteleped
tek, könnyebb foglalkozás után 
nézett. Csempészni kezdett, ami' 
bői folyóan azután meggyűlt a 
baja a magyar hatóságokkal, úgy
hogy megszállott tetületre mene
kü lt; renegát lett.

Reha János hétfőre virradó éj

jel nagy italozást csapolt a cseh 
korcsmában. Le is itta magát ala
posan. Reggel úgy 6 óra tájban 
kijött a korcsmából és beszólt az 
egyik magyar ismerőséhez „m e
gyek meghalni P is la ." Ezzel vad 
futással nekiiramodott az épen 
akkor berobogó gyorsvonat moz
donyának.

A  gép Ízzé porrá tö rte ; Reha 
halva maradt a síneken.

Benes
á tu ta z o tt  a k isá llom áson

A cseh köztársaság elnökének útja Bukarestbe vezetett

A  csehszlovák köztársaság el
nöke Benes, péntek délelőtt kü- 
lönvonaton átutazott a megszállott 
kisállomáson, Ú tja Bukarestbe ve
zetett, ahol résztvesz az an
tant államfők találkozóján. K í
séretében volt több csehszlovák 
államfétfiu, közöttük Krofta kül
ügyminiszter,

A  kisállomást, valamint a Bod
rogközön átvezető vasútvonalat, na
pok óta valóságos szuronyeidö őr

zi. De tele volt a vidék spionok- 
kal is, akik minden szóra, meg
mozdulásra árgus szemekkel figyel
tek. A  köztudomás szerint szin" 
magyar lakosság halaLs némaság
ban fogadta az elnököt. Testvér 
testvéirel sem váltott szót, nehogy 
az ártatlan beszélgetésnek hosszú 
fegyházbüntetés legyen a követ
kezménye.

Benes néhány napot tölt Ro
mániában.

Kitolódott
a Magyar Kálvária leleplezése

Technikai akadályok miatt az emlékmű 
szeptemberben lesz kész

A  Magyar Kálváriához vezető er
dei úl építése, technikai okokból már
cius helyett csak május elsején vette 
kezdetét és ezzel lehetetlenné vált a 
leleplezés országos ünnepségének, az 
eredeti elgondolás szerint, junius 
7-én való megrendezése.

Az építkezés 6500 pengő költsége 
biztosítva van; 5358 P 71 fillér már 
betétkönyvben, a hiányzó összeget, 
erkölcsi tényezők adott szava biz
tosítja.

A  címerek és emléktáblák elké

szítése ügyében a művészekkel foly
tatott tárgyalások holnapra befejezést 
nyernek.

Szeptemberre, amikor a tanuló 
ifjúság ismét együtt lesz, állani fog 
a Magyar Kálvária, hogy örök em- 
emlékeztetően hirdesse a Trianon
ban bennünket ért igazságtalanságot 
és figyelmeztessen arra az összefogó 
testvéri munkára, amellyel a jobb jö
vőt munkálhatjuk.

Szepesi Bódog 
kegyesrendi tanár

fl. vámhivatali Botrány
első Bűnügyi felvonása

Eisenberger Mór vendéglős junius 13-én áll a bíróság 
elé, Fazekas Ferenc vámellenőr, hatósági közeg elleni 

erőszak bűntettével vádoltan

A  helybeli kir. törvényszék Kő- 
röskényi tanácsa nagy érdeklődéssel 
kisért ügyet tárgyal junius 12-én. 

Eisenberger Mór helybeli vendég- 
, lős áll a bíróság elé, akii a fövám- j hivatalban március 27-én reggel le-

játszódott botrányból folyóan, ható
sági közeg elleni erőszak bűntetté
vel vádol az ügyészség.

A főtárgyalást, ahol a védelmet 
dr Rosenberg Lajos látja el, az utazó 
közönség érdlelő kíváncsisággal Várja.

Csak jövői
é |

Az építkezési kölcsönt ezid4

Megírtuk, hogy a város, hülőház 
| és vágóhíd építéséi határozta el, 

amelyhez szükséges tőkéi kölcsön 
utján a Mabitói szerzi meg, 

dr Orbán Kálmán polgármester 
a vonatkozó terveket és költségve
tést elkészíttette és azt a miniszté
riumba felküldötte.

Most arról értesülünk, hogy a tér-

re
pül meg a vágóhíd
ín már nem kaphatjuk meg

vezeti építkezés csak jövőre lesz esz
közölhető, mert kölcsön iránti ké
relmével a város elkésett.

A kölcsönre szánt Mabi pénzek 
felosztása ugyanis, amint csak utólag 
lünt ki, a jelentkezés sorrendjében 
történik, Sátoraljaújhelyt pedig több 
más város megelőzte. A  kontingens 
kimerült, reánk jövőre kerül sor.

C sa to rn á sa k
a Tom pa és V

A munkálatok néhány
A  Tompa és a Völgy utcák 

lakosainak régi kívánsága teljesül 
nemsokára, Csatornázák az utcákat.

A  munkálatokra beadott aján" 
latokat ugyanis csütörtökön dél
ben bontotta fel D t Orbán K á l
mán polgármester.

Ajánlatot tettek : Fachini Qui- 
nó (P. 2738), Günberger V il-

rö lgy  utcákat
táp múlva megindulnak

mos (P. 2771), Zambon Valen
tin, P. 2912,50), Szabó Ferenc 
(P. 2372); Micsák József rész
leges ajánlatot tett. Mindannyian 
helybeliek.

A  munkálatokat, amelyek na
pokon belül már megkezdődnek, 
mint legolcsóbb ajánlattevő, Sza
bó Ferenc fogja végezni.

Halálra gázolta
a saját szekere

Végzetes szerencsétlenség a hercegkút! országúton

Csütörtökön reggel fél 6  óra tzekéirud előtt gyalogolt, hogy igy 
tájban halálos végű szerencsétlen- a lovakat a lejtőn könnyebben 
■ég történt a heicegkúii ország- visszatartsa. Menetközben azonban 
úton. egy köbe megbot'ott a a kerekek

Slumpf József 25 évei herceg- alá került, amelyek halálra gázolták.
A  vizsgálat megállapítása sze

rint, halálát iáját maga vigyázatlan- 
lága okozta.

kúti gazdálkodó kéllovas izekeré- 
vel, tehertel megrakodva jött le a 

| hercegkuli dombról. O  maga a



2 oda! Újhelyi Hirlap—Felsömagyarországi Hirlap 21 szám

SZÍNHÁZ
Kritika a közönségről is

H Í R E K
Kőxlamények és előfizetési di- 

jak .Felsömagyarországi Hírlap" 
postafiók 67. Sátoraljaújhely, il
letve a Nemzeti Hitelintézet fiókja
30.231 sz. postatakarékpénztári 
számlája cimre küldendők.

— A trianoni béke aláírásának 16. 
évfordulója. |unius 4-én csülörlökön 
volt tizenhatodik évfordulója annak, 
hogy Trianonban aláírták a Magyar- 
országot öt részre daraboló békepa
rancsot. A nemzeti gyász napján a 
trianoni végvár közönsége megemlé
kezett a nap szomorú jelentőségéről 
és hirdette a békeparancsba soha 
bele nem nyugvás gondolatát.

— Halálozás, dr Friedmann Ár
min orvos, éleiének Oö. évében liosz- 
szas szenvedés után csütörtökön dél
előtt elhalt. Gyászolja hitvese, két 
leánya Friedmann Manci nyelvtanár
nő, Friedmann Ilus zongoratanárnő 
és kiterjedt előkelő rokonság. Teme
tése nagy részvét mellett ment végbe.

Szlanykovszky Sándor nyug. vm. 
irodafőtiszt 74 éves korában tegnap 
elhalt. Lengyel nemes volt, de lel
kes magyar ember, aki a világháború 
idején, dacára a magas korának, 
önként jelentkezett harctéri szolgá
latra. Kiterjedt rokonság gyászolja.

— Ambrózy György autóbalesete. 
A  világháború egyik igen vitéz ka
tonáját, városunk szülöttét, a Mária 
Terézia rend lovagját, Ambrózy 
Györgyöt, súlyos autó szerencsétlen
ség érte. Ceglédbercel határában 
autója felborult és Ambrózy bal fel
sőkarját törte.

615/1935. vh. szám.

Árverési hirdetmény.
Sátoraljaújhelyben Kazinczy 

utca 7 és Lónyay utca 57 sz. 
alatt ' 1936 évi junius hó 9 
napjának d. e. fél 11 órakor 
bútorokat stbit. fognak elár
verezni.

— Sárospatakon já rt a budapesti 
angol követ. Sir G. G. Cnox Anglia 
budapesti követe, Szily Kálmán kul
tuszállamtitkár ésdr Kőrössy László 
miniszteri tanácsos kíséretében szer
dán autón Sárospatakra érkezett. A 
követ az angol internátust látogatta 
meg.

— Gyűlések a vármegyén. Zemp- 
lénvármegye törvényhatósági bizott
ságának kisgyülése hétfőn délelőtt 
11 őrskor tartja rendes havi ülését. 
Azt megelőzően 10 órakor, a köz- 
igazgatási bizottság ülésezik. A még 
mindig gyengélkedő Fáy István fő
ispán helyett, Bernáth Aladár alispán 
elnököl a gyűléseken.

— Elhalasztották a gimnazisták 
érettségi vizsgálatait. A kegyesren
diek gimnáziumának érettségi vizs
gálatára kiküldött miniszteri bizto
sok — dr Szabó Dezső egyetemi 
tanár Debrecen és dr Kürthy Meny
hért cisztercita főigazgató — időkö
zi elfoglaltsága miatt a gimnáziumi 
érettségi vizsgálatok csak junius 16-án 
kezdődnek.

A  kudí.tM (etetői: GYÖRQY LAJOS

A színházi beszámoló első sorai 
ezúttal a közönségről szólnak. Azok
ról akiknek nem elég késői a fél ü 
órai kezdés és azokról, akik fenn a 
kakasülőn éktelen orditozással za
varják a legkomolyabb jelene
teket.

A későnjárókj ellen az ajtók le
zárásával lehel védekezni. A kakas
ülőre rendőrőrszemeket; vezessék ki 
fülön fogva a duhaj legényeket, akik 
a színházat a kotcsmával tévesztik 
össze.

És végül. Igen mérsékelt az érdek
lődés, holott a társulat teljes támo
gatásra érdemes. Több szeretetet I

Az előadásokról csak jót Írhatunk. 
A régi prózai gárda, Halassy Ma
riska, Kardoss Géza, Thuróczy mel
lett, a társulat uj erői is joggal kér-

A tokaji kir. járásbíróság, mint 
telekkönyvi hatóságtól.

Tk. 531/1936. szám.

Árverési hirdetmény-kivonat,
özv. Cíke Lajosné végrehajtat

nak Cike Dezső és neje végrehajtást 
szenvedők ellen indított végrehajtá
si ügyben a telekkönyvi hatóság a 
végrehajtási árverést 874 P. tőke- 
követelés és járulékai bthajlása vé
ge tta tokaji kir. járásbíróság terű- 
leién levő, Tokaj községben fekvő, 
s a tokaji 1879 számú telekkönyvi 
betétben A . I. 1-2 sorszám és 
1257/1, 1357/2 hrszám alatt felvett 
ház és leiekből

A.) Cike Dezső nevén álló 1/4-ed 
rész jutalékra özv, Cike Lajosné 
haszonélvezeti jogának fentartásával 
2000 pengő.

B.) Czike Dezsőné nevén álló 
l/4-ed rész julalékra özv. Cike La
josné haszonélvezeti jogának fen
tartásával 2000 pengő kikiáltási ár
ral elrendelte.

Az árverést 1936 évi junius hó 
13 (tizenhárom) napján délelőtt 9 
órakor fogják megtartani.

Az árverés alá eső ingatlan ju
talékok közül az A.) alattit a Hazai 
Likőr Rum és szeszárugyár r. t. és 
Zwack 1. és Társa Likörgyár cég 
kérelmére a kikiáltási ár 2/3-adánél,

— „Színházi Újság." Weinberger 
Artúr szerkesztésében és kiadásában 
ebben a színi évadban is megjelent 
a Színházi Újság. Terjedelme lénye
gesen nagyobb mint tavaly volt, ami 
amellett bizonyít, hogy az ötletekben 
gazdag, elevenen szerkesztett alkalmi 
újságol szueti az olvasó; mind töb
bet és többet kér tőle és a szer
kesztő tulajdonos készséggel és le
gyük hozzá jól, eleget is tesz a ké
relemnek.

— Leventeverseny eredmények. A 
vasárnap megtartott járási levente- 
versenyeken a 100-on felüli levente 
létszámú egyesületek csoportjában 
első Taklaszada; a kisebb létszámú 
csoportban Széphalom-Hosszuláz, a 
városi egyesületek között Sárospatak. 
A vármegye vándorzászlóját a takta- 
szadaiak nyerték.

nek részt az elismerésből. Áll ez 
első sorban Eszenyi Olga, László 
lla, Horvai Zsuzsi, Selmeczy Mihály, 
Pillér Ferencre, akik az Érettségi, 
Kovács Árpádra, aki a Bánk Bán elő. 
adásán szolgáltak rá a közönség 
tapsaira.

Az operett együttes t nem marad 
mögötte a prózainak. Énektudásban 
színpadi rutinban az elsők mellé so
rakoznak fel. Részletes beszámolónk
legközelebb.

H E T I  M Ű S O R :
Junius 9 : Monlmartrei ibolya operett 

„  10: Méltóságosasszony vígjáték
„ 11: Leányvirtus operett (a rá

dió közvetítette)
„ 12.-Luxemburg Grófja operett
„ 13-14: Budapest — Wien operett

ugyanezt Seiller Mór kérelmére 2170 
P-nél, a Kecskeméti Szeszfinomitó
r. t. kérelmére 2230 P-nél, Az Ad- 
riatica Bor és Törköly Lepároló r. t. 
kérelmére 2800 P-nél, Cike Lajos
né kérelmére 3200 P-nél.

a B.) alattit pedig úgy a Hazai 
Likőr Rum stb. gyár, mint Cike La
josné kérelmére a kikiáltási ár két
harmadánál alacsonyabb áron el- 
adni nem lehet.

Azárverelni szándékozók kötelesek 
bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalé
kát készpénzben, vagy az 1881: LX. 
te. 42. §-ában meghatározott árfo
lyammal számított óvadékképes ér- 
lékpapirosban a kiküldöttnél letenni, 
vagy a bánatpénznek előleges bírói 
letétbe helyezéséről kiállított letéti el
ismervényt a kiküldöttnek átadni és 
az árverési feltételeket aláírni.

Az, aki az ingatlanért a kikiáltási 
árnál magasabb Ígéretet tett, ha többet 
igérnisenkisemakar,köteles nyomban 
a kikiáltási ár százaléka szerint meg
állapított bánatpénzt az általa Ígért 
ár ugyanannyi százalékáig kiegészí
teni.

Tokaj, 1936. évi február hó 18. 
napján. Dr. Hauptvogel János

sk. kir. járásbiró.
A kiadmány hiteléül:

Olvashatatlan aláírás. 
Ikvezető.

— Turista közgyűlés. A MTE. 
hegyaljai osztálya, 10 éves fennállá
sának alkalmából, holnap délelőtt 
fél 12 órai kezdettel, jubiláris köz
gyűlést tart a vármegyeháza nagy
termében.

— Vasárnap nyitva lesz a gőz
fürdő. A néhány napos hűvös időjá
rás következtében a strandfürdő meg
nyitása eltolódott. Ennek következ
tében a Diana fürdő holnap még 
nyitva lesz.

— Megjelent az Uj Kor pünkösdi 
száma. Cikkeit írtak többek között 
Jánosi József S. J. egyetemi tanár, 
Szigeti Imre, Rády Elemér, Aradi 
Zsolt, Szabó Zoltán, Tóth József 
R jód Tibor dr, Benkó István dr! 
Mutatványszámot szívesen küld a 
kiadóhivatal: Budapest, V ili Szent
királyi-utca 28.Ltptulajdonoc Landesmano M. éi tana

\ Nyomatott Vajda-könyvnyomdában Sátoraljaújhelyben.

— Sárospatak uj vezeiőjegyzöje 
elfoglalta hivatalát. A  lemondás foly. 
tán megüresedett sárospataki vezető- 
jegyzői állásra dr Kostenszky László 
karcsai vezető jegyző nyert behelyet
tesítést. A hivataláladás kedden dél
előtt megtörtént.

— A jubiláló kereskedelmi iskola 
ünnepségeit nemcsak a volt tanítvá
nyok meleg érdeklődése, de a nagy. 
közönség rokonszenve is kisérte. 
Az ünnepségek színhelye zsúfolásig 
telt meg és a jelenlevők mindannyia 
szeretettel hálálta meg azt a céltu
datos munkát amit a negyedszázad 
alatt az intézet kifejtett.

1339/1931 vh. szám.

Árverési hirdetmény.
Végrehajtást szenvedő ellen 100 

P. tőke, ennek 1931. julius hó 16. 
napjától járó 9 és fél százalék ka
mata és perköltség erejéig végre
hajtást szenvedőknél 1931 évi szep
tember hó 19 napján biróilag lefog
lalt és 2000 P-re becsült ingósá
gokra az árverést — azon foglalta
i k  követelése erejéig is, akik (ör
vényes zálogjogot nyerlek — elren
delem, annak Pácinban adós laká
sánál leendő megtartására 1936. évi 
junius hó 16 napjának d. u. fél 4 
óráját lüzöm ki, amikor a foglalás 
alall levő bútorokat, cséplő garnitú
rái legtöbbet ígérőnek készpénzfi
zetés mellett, de a becsérték 2/3-án 
alul nem adom el. Ha azonban a 
végrehajtást szenvedő beleegyezik a 
lefoglalt ingóságoknak alacsonyabb 
áron leendő elárverezésébe, a 2/3-ad 
rész figyelmen kívül marad.

Az esetleg fizetett összeg a kö
vetelésbe betudédik. Vevő köleles 
fizetni a forgalmi adót is.

Sátoraljaújhely, 1936. május hó 
21-én. Gáli kir. jbir. végrehajtó.

— Tornavizsga. A kegyesrendiek 
gimnáziumának ifjúsága pünkösd hét
főjén tartotta fornavizsgájáf a do
hánygyár mögötti sporttelepen. A be
mutatott szebbnél szebb torna és 
szergyakorlatok ismételten arról tet
tek bizonyságot, hogy a nagyfontos- 
ságu testnevelés, Kudlicska Károly 
tanár kezében, nagyszerűen van le- 
téteményezve.

— Az „Uj hangok" budapesti iro
dalmi és zenei alakulat bemutató 
estéjén nagy sikerrel szerepelt Ta
kács Tibor, aki Zboray Ferenc han
gulatos dalait énekelte. Mindkét fia
talember előnyösen ismeri tagja a 
helybeli társaságnak. A fővárosi saj- 
tó nagy jövőt jósol a fiatal zeneszer
zőnek, aki egyébként Zboray Károly 
nyug. pü. min. tanácsos fia.

— A Sac. bennmarad az első osz
tályban ; ha a D A C -M V S C  óvás 
nak helyt adnak, úgy a hatodik hely
re kerül. Illendő volna, ha Fortuna 
istenasszony kegyét, gőlratörő, lelkes 
játékkal köszönné meg a csapat az 
elkövetkező bajnoki évadban.

— Öngyilkos leány. Gardő Borbála 
háztartási alkalmazott ismeretlen mé
reggel megmérgezte magát. Az Er
zsébet közkórházban vették ápolás 
alá, ahol azonban két napi szenve
dés után meghalt. Teltének oka sze
relmi bánat.

— Hol lesz vásár? Junius 8:Vá- 
sárosnamény; junius 9 : Sátoraljaúj
hely; junius 10; Devecser, Gönc.
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