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Megjelenik minden szombaton. 

Hirdetések milliméter soronként.

Három  hét múlva jelenik meg az új 
borértékesitési rendelkezés.

Az egész sajtó foglalkozik a borértékesitési  
problémákkal, amellyel kapcsolatban azt is írták, 
hogy az állam borközraktárakat állít fel és a ter
melők itt fogják megfelelő áron értékesíteni  te r
mésüket.  A földmivelésügyi tárca 500 ezer pen 
gővel rendelkezik hasznos beiuházások cél
jaira és e hírek szerint ebből szándékoztak a 
borközraktárakat létrehozni.

Beavatott  helyről nyert információnk szerint 
ezek a híradások tévedésen alapulnak, erre vo 
natkozóan még semminemű konkrét intézkedés

Ismét hurokra  kerü lt
A helybeli pénzügyőri vámszakasz nyomozó 

csoportja ismét derekas és eredményes munkát  
végzett.

Vasárnap a  déli vonatnál a pályaudvaron egy 
gyanúsan viselkedő nőszemélyre hívták fel a 
nyomozók figyelmét. Megmotozása alkalmával 
hat kiló tűzkövet találtak nála, amely egyrészt 
a blúza alá volt rejtve, másrészt télikabátjának 
prém gallérjába volt belevarrva.

A tet tes — aki régi csempész családból szár
mazik —  Simonovits Helén sátoraljaújhelyi la-

Simon Sándor tanügyi főtanácsos, tanügyi fő
felügyelő hétfőn és kedden a városi felsőkeres
kedelmi iskolában ellenőrző látogatást tartott.

Délelőtt az előadásokat  hallgatta végig, mig 
délután a szertárakat , a tanítási eszközöket és 
felszereléseket szemlélte meg. Ezenkívül behatóan 
tanulmányozta az  ifjúság szociális viszonyait, 
amennyiben ezek a tanulmányi eredményt és a 
nevelést befolyásolják.

A meghallgatott  előadásokkal kapcsolatban tel
jes megelégedésének adott kifejezést, az e re d 
ményt kielégítőnek találta. A tanítási eszközök 
és felszerelések szempontjából megállapította, 
hogy az intézet tanszer-gyűjteménye és felsze-

A városi moziban ezen a héten a budapesti 
első hetes filmszínházakban hosszú heteken át 
bemutatott külföldi világfilmek kerülnek előa
dásra.

Ma és holnap német nyelvű filmdráma „Moszk
va— Shanghai" van műsoron. A film cselekménye 
Oroszország és Kína határán játszódik le, fősze
replői pedig Pola Negri, Gustav Diessl és Wolf- 
gang Keppler. Közreműködik a dón kozák kó
rus Sergej Jaroff vezényletével. Rendező Paul 
Wegeaer,

Kedden éi szerdán Annabella Claude Farrere

nem történt, A minisztérijm illetékes osztálya 
nagy erővel dolgozik a külső és belső borérté
kesítés megoldásán, azorban végleges döntés 
még nincs. A kormány intenciói alapján teljesen 
megreformálják a borértékesítést és olyan meg
oldásról gondoskodnak, anely  minden körülmé
nyek között biztosítja a bortermés megfelelő bel
ső és külső elhelyezését. Az eddig elkészült te r 
vek már a miniszterelnök előtt fekszenek.

Értesülésünk szerint három hét múlva jelenik 
meg a kormány új borértékesitési rendelkezése.

egy fűzkőcsem pész.
kos.

Az elkobzott tűzkő több mint négyezer pen
gő ér téket  képvisel.

A megbízó személye ismeretlen. Az elfogott 
tet tes előadása szerint nem is volt megbízója, 
mert a vállalkozás saját  számlára történt. A ha
tóság ennek dacára is igyekszik a megbízó ki
létét megállapítani, mert a tet tesnek, aki szerény 
viszonyok között él, semmi körülmények kö 
zött nem lehet „önálló vállalkozása" ilyen nagy
arányú csempészet.

relése céltudatos tervszerűséggel gyarapiltatik.
Az intézet épülete a mai kor követelményei

nek nem felel rneg, hiányzanak az időjárás ellen 
védelmet nyújtó folyosók, az udvar sem meg
felelő, egy néhány tanterem is elférne még. Ha 
ezeket a hiányokat pótolni lehetne, akkor a vá
rosi kereskedelmi iskola rövidesen az ország el
ső iskolái közé tartozna.

Magunk részéről nem kívánunk a főfelügyelői 
nyilatkozathoz kommentárt fűzni, csupán annyit 
jegyzünk meg, hogy ez a negyedszázados, ma 
már országos hírű, kiváló tanerőkkel rendelkező 
intézet megérdemelné végre a kormány hathatós 
támogatását,  —  az államosítást.

regénye után készült francia nyelvű, világhírű 
filmdrámáját „Asszony a hadihajón"-t mutatja 
be a mozi. A film főszerepeit kívüle Victor F ra n 
cén, Róbert Vidolin és Roland Tutain játszák. 
Ezt a filmet Budapesten egymásután háromszáz- 
szor mutatta be a legelső filmszínház.

Csütörtökön filléres helyárakkal angol filmope 
rettet játszik a mozi. Cime „A primadonna fér
je". Főszereplő Lily Pons, a new yorki Metro
politan opera koloratur énekesnője és Henry 
Fonda. Áriák a Rigoletto és Lakraé cimü ope
rákból.

H I R_E K
Közlem ények és előfizetési d íjak „Fe l- 

sőm agyarországi H ír la p " postafiók 67. 
Sátoraljaújhely, illetve a NemzetI H ite l
intézet fiókja 30231 sz. postatakarék
pénztárI számlája cím re küldendők.

— Az új b e lü g y m in is z te r  le i ra ta  a  v á r 
m e g y é h e z .  Széli József belügyminiszter hiva
talba lépését leiratban közölte a vármegye kö
zönségével és annak a reményének adott kife
jezést, hogy az együttműködés minden téren 
eredményes is lesz.

— Tanügyi k i tü n te té s  á tad ása .  Lengyel
Gyula ny. polgári iskolai igazgató 40 évi szol
gálatának jutalmazásául miniszteri elismerésben 
részesült. Az elismerő oklevél á tadása szerdán 
délben történt meg ünnepélyes keretek között.

— Kinevezés.  Az elhalálozás folytán meg
üresedett  sárospataki állomásfőnöki ál lásra a 
MÁV. igazgatósága Zacher  Endre intézőt ne
vezte ki.

— Sirkőavatás .  néhai Martinovits Márton- 
nénak, a jótékonyságáról ál talánosan ismert, ko
rán elhunyt úriasszonynak sirköavatása május 
2-án délelőtt fel 11 órakor lesz a sátoraljaúj
helyi izr. temetőben.

Csinosan bútorozott, . 2

különbejáratu szoba K J A [1 fj
esetleg ellátással a Gimná- l \  I I I  U U l 
zium környékén

Cim a kiadóhivatalban.

— Ö s s z e í r j á k  az  á l l á s t a l a n  ére ttség izet
t e k e t .  A Kereskedelmi Iskolát Végzettek O rszá 
gos Szövetsége összeállítja azoknak az ál lás ta
lanoknak névsorát, akik kereskedelmi iskolai 
érettségivel rendelkeznek. Felvilágosítással a vá
rosi felsőkereskedelmi iskola igazgatója szolgál.

Ném etre, angolra
megtanítok gyermeket, felnőttet 

félév alatt.
Cím a kiadóban.

— Szünetel a villanyáram  szolgáltatás.
A Városi Közművek vezetősége értesíti a v á 
ros közönségét, hogy holnap reggel 5 órától déli 
12 óráig az áramszolgáltatás javítási muokák 
miatt szünetel,

— Kiskorú to lvajt fogo tt a rendőrség .
A Tokajhegyaljai Bortermelők Pinceszövetkeze
tének pincéjében két hét  óta kisebb lopások tö r 
téntek. A kitartó nyomozás eredménnyel járt, 
mert a tettes, egy kiskorú személyében, kézre- 
került. A betört pinceablakon á t  jutott a helyi
ségbe, ahonnan 15—20 üveg bort vitt el, amit 
eladott. Az eljárás úgy a tettes, mint a i  orgaz
dák ellen megindult.

Simon Sándor tanügyi főtanácsos látogatása 
a kereskedelmi iskolában.

Külföldi világfilm ek a mozi m űsorán.
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Hozzák Ujhelybe az iskolaszanatöiiumot!
Sátoraljaújhely erre a célra igen alkalmas.

Több fővárosi napilapban olvastuk, hogy a fe 
lelős közéleti állásokat betöltő férfiak feleségei, 
jó példával előljárandó, szociális munkába kezd
tek.

A Magyar Iskolaszanatórium Egyesület  hölgy 
választmánya elhatározta ugyanis, hogy —  mi
vel a meglévő iskolaszanatórium kevésnek bizo
nyult — megfelelő klimatikus helyen, súlyos be
tegségben szenvedő iskolás gyermekek részére 
sürgősen fel kell építeni egy újabb iskolaszana
tóriumot. Az építkezéshez szükséges anyagi esz
közök előteremtését társadalmi úton kívánják 
megoldani.

Az akcióban résztvesz többek között Széli 
Józsefné és Bessenyey Zénóné is, akik mindig 
szeretettel törődtek újhelyi érdekekkel és akik 
—  bizton tudjuk — szeretetüket ezentúl sem

vonják meg ettől a vánstól.
. . . megfelelő klimatkus helyen ! Erre a cél

ra — és ezt minden hvalkodás nélkül megál
lapíthatjuk — sehol a; országban megfelelőbb 
helyet találni nem leh«t, mint Ujhelyben. Aki 
üdülést, pihenést, testi és szellemi felfrissülést, 
gyógyulást keres, itt e városban megtalálhatja. 
Levegője ózondús, vize pompás, környéke, ki
rándulóhelyei felej thetelen szépségüek, klímája 
orvosi megállapítás szerint a Kárpátok kiimáját 
pótólja. Beteg gyermekik gyógykezelésére tehát 
kiválóan alkalmas.

A verőfényben fürdő utcákon csoportokba ve
tődve munkára vár sol-sok izmos férfikéz. Azt 
hisszük akadna aki szólna egy-két  jó szót e n 
nek a szerencsétlen sotsu, megcsonkított ha tár
városnak az érdekében.Talán ma még nem késő j

S Z Í N H Á Z
Előzetes színházi j e l e n t é s .

Kardoss Géza színtársulata május 15-én kezdi 
meg előadásainak sorozatát.

Fogadjuk a színtársulatot olyan nagy szere te t
tel, mint amilyen szívesen jöttek közibénk és tá
mogassuk olyan készséggel, mint amilyen töké
letes tudással és felkészültséggel szolgálják a 
magyar  szót, a magyar szinmüvészetet.

A színtársulat  tagjai a következők: Hont E r
zsébet  primadonna, Ja tzkó Cia szubrett  prima
donna, Pintér Ági táncos szubrett , Sas Piroska 
hősnő és szende, Szilassy Ibolya hősnő és fiatal 
komika, Jáky  Alice társalgási, Perényi Sári anya 
és komika, Kerényi Piri szubrett, Kardoss Géza 
hős, Betide László bonvivant és szerelmes, Só
lyom Győző bonvivant, Selmeczy Mihály komi

kus, Szokoly Gyula táncos komikus, Czeglédy 
Béla hős és jellem, Pillér Ferenc jellem és apa, 
Szigethy Andor epizód és jellem komikus, Hódy 
József epizód komikus. 10— 10 segédszinész és 
segédszinésznö.

Főtendező Kardoss Géza, rendező Bende 
László, karnagy Ja tzkó Rezső.

Czeglédy Béla titkár a bélietek eszközlése 
céljából a hét első' napjaiban városunkba érke
zett.

Kardoss Géza művészegyüttesének kiválósá
gát nem kell külön ismertetnünk. Beszédes bi
zonyságot adtak arról a tavalyi előadások, ame
lyeket Sátoraljaújhely közönsége tüntető taps
sal és zsúfolt házakkal jutalmazott.

A Zemplén vár megyei Kazinczy-Kör 
m űvészi estélye.

A zemplénvármegyei Kazinczy-Kör április hó 
19-én d. u. 6 órai kezdettel, a vármegyeháza 
nagytermében magas színvonalú hangversenyt 
rendezett .

Ezen a hangversenyen megjelent az újhelyi 
társadalom eliteje, hogy városunkban oly ritkán 
hallott zenei műélvezetben részesüljön, és ezt, 
ezen a hangversenyen teljes mértékben el is 
érte.

A hangverseny két szereplője Zathureczky 
Ede kiváló hegedűművész,  zeneművészeti  főis
kola tanára és dr. Herz Ottó hazánk legkivá 
lóbb kisérő művésze és kamara zenésze volt.

Zathureczky hegedűjátékát jellemzi a szár 
nyaló öntudat,  a remek technika és a meleg, 
telt tónus. Herz Ottó zongorajátékánál csodáltuk 
a fölényes tudást, a gyönyörű billentést és a ze
nei elmélyülést, ami különösen szembetűnő volt 
olt, ahol a zongora-szólam nem alárendelt , ha
nem mellérendelt szerepet játszott, mint a hang
verseny első számánál a Beethoven Kreutzer 
szonátájánál. Különben is ez volt a hangverseny 
legnagyobb művészi teljesítménye, ez a csodála
tosan szép alkotás a teljes szépségében bonta
kozott ki előttünk ennek a két  kiváló művész
nek az  interpretálásában.

Különösen az adagio tétele ragadta el a hall

gatóságot, az ember  szinte megtudta érteni, hogy 
Tolstoj miért választotta éppen e / t  a szonátát, 
az ő egyik legszebb szerelmi regényének főté
májául. A második szám Bartók „Magyar r ap 
szódiája" volt. A modern zeneművészet egyik 
legnagyobb magyar reprezentánsának művei első 
hallásra nem percipiálhatók teljesen, Zathurczky 
kitűnő játéka mégis meg tudta velünk értetni e n 
nek a zeneműnek szépségeit. A szünet után ki
sebb müsordarabok következtek, mint a B a c h : 
„Air" ennek az előadásával Zathureczky való
sággal remekelt, nincsen más kifejezés reá, mint 
hogy tökéletes volt, Tartini— Kreisler : „Variatiok 
Corelli témája fölött", Hubay : „Lepke",  Fresco- 
baldi : „Pastorale gentile", ezt  Zathureczkynek 
meg is kellett ismételnie a szűnni nem akaró 
tapsokra és végül Paganini „Ördögkacagás" című 
müve. Minden műsorszám után  a közönség lel
kesedése igen nagy volt, amihez természetesen 
hozzájárult Herz Ottó művészi, tökéletes zongora 
kísérete is. A közönség lelkesedését honorálta 
Zathureczky két ráadással és ezzel befejeződött 
az érdekes és választékos Ízléssel összeállított 
műsoru hangverseny.

Az előkelő közönség egy magas színvonalú 
estély emlékével gazdagodott.

Dr. Ligeti Lajos.

— T rag ik u s  h a lá lese t .  Kertész Gyula hely. 
beli borbélymester  vasárnap délután a labdaru
gó mérkőzésről hazamenet az utcán összeesett. 
Mire a kórházba szállították kiszenvedett.

Árverési hirdetmény.

A Haas Fülöp és Társai Mercur 
Bankház sátoraljaújhelyi cég követe
lései 1937. évi április  hó 27-én
délután 4 órakor Dr. Berger József 
ügyvédi irodájában (Sennyey-ucca 1.) 
árverésen el fognak adatni. Az ár
verési feltételek a fent nevezett iro
dában megtekinthetők.

— S úlyos  sz e re n c sé t l e n sé g .  Kis Ernő fű- 
zérkomlósi famunkásra szerdán délután fahor
dás közben egy két méter  magas farakás ráom- 
lott. Melkasi zuzódást és kulcscsonttörést  szen
vedett . Életveszélyes sérüléssel szállították a 
Közkórházba. Állapota válságos.

Nemzetközi Szállítmányozási 
Vállalat Sátoraljaújhely, 
Petőfi-ucca 1. Telefon 92.

^  I u bútorszá llítást, költözte- 
3 1 “ test, fuvarozást.

—  J á r á s i  l ö v é s z v e r s e n y .  A Vármegyei Lö
vészegyesület holnap, vasárnap  járási lővész- 
versenyt rendez Alsóbereckiben.

— T á n c t a n i t á s .  Dr. Gaval lér  Lászlóné tánc- 
tanárnő május hó 10-én megkezdi baba, deák 
és felnőtt tánctanfolyamát. A kiválóan ismert 
tánctanárnő tanfolyama iránt  rendkívül nagy az 
érdeklődés. A tanfolyam helye egyenlőre Mol
nár  István-u. 7., mig ha az időjárás kedvezőre 
fordul a Vigadó kerthelyisége.

Csak akkor tökéletes a

Fiepper gumiíüzö és Amazon melltartó
ha szakértő  adja ránk. Legbiztosabb ha 
Lipsitcz Bgnáczfté füzőtermében (Rá
kóczi ucca 2.) szerzi be szükségletét az 

előirt egységáron.

— V iv ó t a n f o l y a m .  Gerevich Aladár az or
szágosan ismert áll. oki. vivómester június 1-től 
kezdődően vivótanfolyamot tart. Jelentkezni le
het szerkesztőségünkben is.

— B ú t o r o z o t t  s z o b á k a t  k e r e s ü n k  Kardoss 
Géza szintár.sulatának tagjai részére. Je lentke
zéseket szerkesztőségünkbe kérünk.

É R T E S ÍT É S .

Tisztelettel értesítjük igen t.
Tagjainkat, hogy eddigi 

irodahelyiségünket 
1937. évi május hó 1-től
Rákóczi-ucca 3. szám alá
(Gyarmathy-féle házba) helyezzük át.

Tisztelettel:
„TAKARÉKOSSÁG"

— K u l tu rd é lu tán .  A Katholikus Kör holnap 
délután 5 órakor rendezi szokásos havi kultur* 
délutánját  a Kör helyiségében.

A kiadásért felelős; QYÖROY LAJOS. 
Laptulajdonos: Landesmann M. és társa.

Nyomatott Pávay János könyvnyomdájában Sátoraljaújhely, Vörösmarty ucca 1, •iám. (A főgimnázium épületében.) 1966.
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