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POLITIKAI LAP

ELŐFIZETÉSI DÍJ s
Negyedévre 1*20 P. — Félévre 2 40 P. 

Egyes szára ára 10 fillér.
Felelős szerkesztő : GYÖRGY LAJOS

Megjelenik minden szombaton.

Hirdetések milliméter soronként.

Utazás egy fel nem épülő tahidon.
A megyei város képviselőtestületének lég 

utóbbi ülésén dr. Adriányi Béla alaposan 
megindokolt beszédben nehézményezte,  
hogy a Dianába vezető évtizedes utat min
den alaposabb indok nélkül máról holnapra 
lezárták és az úthoz szokott közönséget 
más irányba akarják kényszeríteni.

A polgármester válaszolt az interpellá
l n a k  és azt mondotta,  hogy az utat csak 
arra az időre zárja el, amíg az uj hid el
készül.

Rövidesen itt az aratás  ideje. Úgy hisz 
szűk nem lesz érdektelen,  ha olvasóközön
ségünket a termés kilátásokról tájékoztatjuk.

Általában véve úgy a korai, mint a ké
sői vetések nagyon sinylik a rendellenes 
hőséget és kiadós csapadékot, valamint a 
forróság enyhülését kívánják. A rendkívül 
meleg száraz időjárás a gabonafélék, de 
különösen a tavaszi kalászosok, nemkü
lönben a kapásnövények fejlődését há trá 
nyosan befolyásolja.

A korai rozs jó közepes, a késői gyenge; 
a korai búza közepes termést  igér. A ko
rai tavaszi vetés szárba indult, kalászát

A Közművek vezetősége az eredeti terv
től eltérően nem kizárólag szombaton és 
vasárnap tart  előadást,  hanem már azonnal 
a színi szezon befejezése után megkezdi 
rendszeres előadásait.

Szombaton és vasárnap „Anlhony Ad- 
verse" . Angol nyelvű filmdráma Hervey Al
lén közismert regénye után.  Főszereplők 
Frederic March, Olivia de Havilland és 
Duna Stefi. A film előadása körülbelül két 
és fél órát  vesz igénybe.

A Bodrogközi Gazdasági Vasút és a Nyír
egyházai  Kisvasút igazgatósága a közel
múltban üzembehelyezett  Szabolcs és Zem
plén nevű sínautóinak sajtó bemutatóját  az 
elmúlt vasárnap tar totta meg.

A sinautó már kívülről nézve is követ
keztetni enged azokra a kellemes megle
petésekre , amiket az utas a belépés alkal
mával tapasztal.  Hatalmas ablakok, több
szörösen rugózott, kényelmes bőrülések, 
világosság mindenfelé. A kocsi hatvan kilo
méteres sebességgel robog a vidám társal
gásba merült utasközönséggel, de ez, a s e 
besség alig érezhető. Rázás, zökkenő sehol. 
A biztonság érzet teljesen tökéletes.

Ides tova öt-hat hete annak, hogy a pur- 
parlé elhangzott és semmi nyoma a híd
építésnek. A közönség változatlanul jár a 
megszokott utón, a lezárt kapu előtt meg
torpan és száll az áldása az elbontott  hidra, 
amely kettős út megtételét tette szüksé
gessé.

Van elég fa a városi erdőben, két-három 
inségmunkás is akad, csak jóakarat nincsen 
ezúttal. Pedig kell, hogy legyen, meit év
tizedek követelik.

kihányta. Elsőrendű minőségű, közepes 
mennyiségű takarmány várható. A kapás 
növények helyzete is kedvezőtlen. A ka 
szálók silányak, a rétek a szárazság miatt 
több helyen kezdenek k iégni; a vetett  t a 
karmány még egyenlőre bírja a szárazsá
got. Amíg nem kap esőt a vetés, addig 
csak gyenge, közepes termés várható.

A szőlő gyönyörűen virágzik. Bőséges 
és jó minőségű termésre van kilátás. G yü
mölcs termés jónak mutatkozik.

A borpiac üzlettelen. A terménypiac 
élénk. Különösen a malmoknak van nagy 
vételkedvük.

Június 22 és 23-án Eggerth Márta leg
újabb németnyelvű klasszikus zenei vigjá- 
téka „Húsz év után" kerül bemutatásra. 
Par tnere Joe  Heesters. 24-én Pierr Blanc 
hard hatalmas al ikitása  „A bűnös" („Le 
coupable") cimü francia dráma van műso
ron. 26 és 27 én Kertész Mihály grandió
zus rendezésében készült legújabb filmet a 
Bolaklavát mutatja be a mozi.

Remek műsor, amely talán az eddigi szin
tet is túlhaladja.

Egy óra és 37 perc alat t ér tünk Nyír
egyházára. Érthető meglepetéssel észleltük, 
hogy rövid várakozás után minden irányba 
kaphattunk volna, úgy gyors-, mint szeraély- 
vonati összeköttetést .

Nyíregyházáról Sóstóra ment az újság
írók társasága, ahonnan vidám hangulatban 
elfogyasztott ebéd után egy felejthetetlen 
szép kirándulás emlékével jött vissza Uj- 
helybe.

Két évvel ezelőtt úgy nyilatkozott az 
üzletigazgató úr e lap hasábjain, hogy cél
juk egyes helyek gyors, olcsó és kényel
mes megközelítése.

Kiválóan sikerült! —yp —

H Í R E K
Közlem ények és előfizetési díjak 

„TeIsörnagyarországi H ír la p “ posta
fiók  67- Sátoraljaújhely, ille tve a 
Nem zeti H itelintézet fiókja 30-231- 
sz. postatakarékpénztári számlája 
cím re küldendők.

A tanár úr elköltözött . . .
Kedves Szerkesztő Barátom !
Mikor oly sokszor hívtál, hogy térjek 

vissza első szerelmemhez, emlékszel, min
dig azt válaszoltam, hogy nem veszek a d 
dig tollat a kezembe, amig nem irhatok az 
emberi jóságról, meleg érző emberi sze- 
retetröl.

Most hát  jelentkezem. Mert  a tanár  ur 
elköltözött. Csendesen, magányba vonul
tán — amilyen egész élete volt — köl
tözött át  az örökkévalóságba, amely kö
zelebb állt jóságos meleg szivéhez, mint 
ez a tülekedő, egymást maró, gyilkoló 
világ.

Elköltöztek már örökre mások is. Ki
csinyek, nagyok, fiatalok, öregek. Fájt is 
sokak elköltözése. De ilyen pótolhatatlan, 
soha nem gyógyítható fájó űrt egyik sem 
hagyott maga után, mint a tanar  u r ; a 
te. az én, a mindenki tanár ura. Mert el 
tudod e képzelni ezt a várost  anélkül, 
hogy soha fel ne tűnjön előttünk minden 
napi sétáiban a tanár ur jóságos arca, 
hogy ne hallhassuk soha többe bölcs ta
nácsait, megjegyzéseit, hogy ne érezzük 
soha többé nagy, meleg szivének sugár
zását ?

Én nem. És azt hiszem senki sem. Kü
lönösen nem diákjai, akiknek vezetőjük, 
irányitójuk, szerető atyjuk volt. Volt e, 
lesz e valaki, akinek szivéből, leikéből 
soha ki nem fogyó bőségben á rad  szét 
az emberi szeretet, jóság, bölcsesség ? 
Mert voltak és lesznek is jó tanárok, de 
a jóságnak, bölcsességnek, a szeretetnek, 
az emberi nagyságnak ilyen sudárba szö
kött hatalmas tölgye századonként leg
feljebb csak egy-kettő é lhe t•

Sokan, nagyon sokan kisérték el utolsó 
útjára a tanár  urat, hogy búcsút vegye
nek tőle. És amikor felhangzott a nyi
tott simái egyik tanítványának a fájda
lomtól elcsukló búcsúszava, megfogadtam, 
hogy én nem búcsúzom tőle. Csak áll
tam magamba roskadtan,  fájdalomtól meg
törtön és azon gondolkoztam, hogy vaj 
jón mikor, a Mindenható akaratától füg
gően előbb, vagy később találkozhatunk 
újra. Mert, hogy ott fog állni mindany- 
nviunk előtt a küszöbön, amikor átlép
jük az örök élet hapuját, hogy továbbra 
is irányítson, vezessen, melengessen min
denkit betöltő nagy szivével — amely 
végül is megölte — ahoz kétség sem 
férhet.

Nem volt alkalmam, hogy alázatosan 
fejet hajtsak előtte, megszorítsam jósá
gos kezét amikor hosszú útra indult tő
lünk. Azért hát csak ezúton Írom neki, 
mert biztosan elolvassa, mint ahogy min
dent elolvasott életében it, a viszontlá
tásra Kontraszty tanár  u r !  Liar,

Kedvezőtlen a te rm és kilátásunk.

Világhírű külföldi filmek a mozi műsorán.

A „Szabo lcs" sinautó sajtó bemutató ja.
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A „ B A Y E R “ hangosfilm -autó látogatása!
Városunkat szerdán egy éppen annyira 

szórakoztató, mint eredeti  „BAYER" rek
lám látogatása lepte meg.

Egy imponáló nagyságú hangosfilmkocsi, 
amely belsejében a legmodernebb film- és 
rádió-technikai szerkezeteket rejti, nagy
szerű szórakoztató zenével gyönyörködtet te 
közönségünket, mig a „BAYER" kereszttel 
ellátott cikkekről, mint az Aspirin, elhang
zott, közbeszött felvilágosítások igen érdekes 
és figyelemreméltó tanulságokat  nyújtottak.

A hangosfilm-kocsi mindkét oldalára egy 
a Bayer-keresztet ábrázoló hatalmas Aspirin- 
tablettát  szerellek, sőt, es tére hatásosan meg 
is világították. Ennek a nem mindennapi 
feldíszítésnek valószínűleg az a célja, hogy 
mindazok, akik már egyszer látták ezt az 
autót, mindig is visszaemlékezzenek arra, 
hogy minden egyes Aspirin-tablettán a 
Bayer-kereszt látható. Reméljük, hogy a 
cikk gyártóinak ily módon sikerült a sok 
féle Aspirin-utánzat ellen kellőképen véde
kezniük.

A kocsi belseje oly meglepően sokoldalú 
és annyira elkápráztat  mindenkit a legmo 
dernebb szerkezetek technikai alkatrészei-

Késedelmes adósok terhére , kárára  és 
veszélyére a keresk. törvény 306. § a alap
ján az alólirott hitelező pénzintézetnek kézi 
zálogba adott és Olaszliszkán az özv. Klein 
Mártonná és társai  tulajdonát képező ház
nál levő pincében tároló, 62 hordóban levő 
circa 12,537 liter 1932. évi termésű olasz- 
liszkai bor — hordóval együtt —  az

1937. évi ju n iu s  hó  22. n a p já n  
d é lu tá n  3 ó r a k o r

Olaszliszkán a helyszínén hiteles személy 
közbenjöttével megtar tandó nyilvános á r
verésen alólirott hitelező intézet 800 P tőke 
s jár. erejéig fennálló követelésének kielé
gítése végett a legtöbbet Ígérőnek készpénz 
fizetés mellett el fog adatni.

Kikiáltási ár li terenként 27 fillér, mely
nek 2/3 ad részét el nem érő ajánlatok 
nem vehetők figyelembe.

Árverelni szándékozók az árverés meg 
kezdése előtt bánatpénz fejében 750 P. 
készpénzt letenni tartoznak s vevő köteles 
a vételárat leütés után azonnal kifizetni. 
Árverelte tő pénzintézet azonban bánatpénz 
letétele nélkül árverelhet s követelését  és 
járúlékait a vételárba beszámíthatja.

Az elárverelt  bor az árverés után azon
nal átveendő és 3 napon belül elszállítandó.

Ha vevő a vételárat azonnal ki nem fi
zetné, bánatpénze az árverel tető javára el
vész és az általa megvett borok vevő költ- 
•égére,  kárára és veszélyére egy nyomban 
megtartandó folytatólagos árverésen újból 
el fognak árvereltetni.

nek bonyolult egymásbaszövödésével, hogy 
a nézők csodálatuknak adnak kifejezést. 
A dynamóval felszerelt motoron kívül han- 
gosanbeszélök, áramerősitő-lámpak, rádió
vevők, mikrofonok, vetítő berendezések han 
gosfilm-berendezések stb. Önkéntelenül is 
felvetődik midenkiben a kérdés, hogy mi
képpen is volt lehetséges egy aránylag ilyen 
kis térben ilyen sok és különböző ap p a rá 
tust elhelyezni?!

Kétségtelen, hogy a legérdekesebbnek a

filmbemutatók bizonyultak, amelyek igen 
szórakozta tók és tanulságosak voltak. K ü
lönös lelkesedést váltot tak ki az Olympiász 
alatt készített sorozatos olympiai felvételek, 
Bayerék valóban nagyon áldozatkészeknek 
bizonyultak azzal, hogy az Aspirin b a r á 
tainak most módot nyújtottak arra, hogy 
ezekbe a nagyszerű versenyjátékokba b e 
pillantást nyerhessenek.

Az elmondottak összefogl lásaképen meg
állapíthatjuk, hogy ideális és újszerű re k 
lámbemutatónak lehettünk tanúi:  érdekes , 
tanulságos, szórakoztató és eredményes volt, 
mert akadhat e valaki, aki a világhírű Ba
yer-keresztet nem ismeri ? !

Az árveréssel  kapcsolatos illeték a vevő 
által viselendő és a vételárral együtt lefi
zetendő.

Árverelni szándékozók az árverés alá bo- 
csájtandó borokat  alólirott hitelező intézet 
zálogtartója : Dómján Ferenc olaszliszkai 
lakos közbenjöttével az árverés megkezdé
séig megtekinthetik, miért is árverelte tő  a 
borokért sem minőség, sem mennyiség te
kintetében nem szavatol.

Tokajban, 1937. évi június hó 10 napján.

T o kajv idék l  H ite lbank  R. T.

Vk. 461/1935. sz.

Árverési hirdetmény.
Ifj. dr. Halász János ügyvéd állal képvi

selt Porcellán, Kőedény és Kályhagyár vég
rehajtató javára 249 P. 16 í. tőkekövetelés 
és járulékai erejéig a sátoraljaújhelyi kir. 
járásbíróság fenti számú végzésével elren
delt kielégítési végrehajtás folytán 1935 évi 
augusztus hó 3 napján le-felülfoglalt és 
2450 pengőre becsült üveg és porcellán árúk 
Sátoraljaújhely városban végrehajtást  szen
vedő Horthy Miklós-tér 9. sz. a. üzletében 

1937. évi jú n iu s  hó  25. n a p já ra ,  
d é lu tá n i  3 ó rá ra

most kitűzött birói árverésen el fogom adni.
Magyar Fém és Lámpaárúgyár, Berndorfi 

Fémáiúgyár.
Sátoraljaújhely, 1937. évi május hó 12. 

napján.
Gáli

kir. járásbíróság! végrehajtó.

A sátoraljaújhelyi klr. járásfa. mini telekkönyvi Itdóságtól,

Tk. 1551/1937. szám.

Árverési hirdetmény-Kivonat.
Megyei Általános Bank rt. végrehajtató- 

nak Szabó Albert végrehajtást  szenvedő e l
len indított végrehajtási ügyében a te lek
könyvi hatóság elrendeli a végrehajtási  á r 
verést 1257 P. tőkekövetelés és járulékai 
behajtása végett Pácin községben fekvő s a : 

pácini 331. számú beté tben  A. I. 1— 10. 
sorszám s 118. 119. 641. 791. 1156. 1412. 
1583. 1707. 1765. 1991. hrszám alatt foglalt 
ingatlanra (ház, szántó és rét) 2710 P. 40 
fillér kikiáltási árban Szabó Mihályné Nagy 
Erzsébet javára bekebelezett  özvegyi ha
szonélvezeti joggal terhelten.

A telekkönyvi hatóság az árverésnek P á 
cin községházánál megtartására :

1937. évi jú n iu s  h ó  28. h u s z o n n y o lc  
n a p já n a k  d. u 3- h á r o m

óráját  tűzi ki.
Az árverés alá eső ingatlant  a kikiáltási 

ár % -áná l  alacsonyabb áron eladni nem 
lehet. (1908. XLI. t.-c. 26. §-a.)

Bánatpénz a kikiáltási ár 10 % -a ,  am e
lyet a magasabb Ígéret ugyanannyi %*ára 
kell kiegészíteni.

Sátoraljaújhely, 1937. évi március hó 24. 
napján. Dr. Kabina sk. kir. járásbirósági 
elnök. A kiadmány h i te léü l :

H azay  Jó z se f
telekkönyvvezető.

A sátoraljaújhelyi klr. járásb. mint telekkönyvi hatóságtól.

Tk. 1552/1937. szám.

Árverési hirdetmény-Kivonat.
Országos Földhitel intézet végrehaj tatónak 

Magyar István végrehajtást szenvedő ellen 
indított végrehajtási ügyében a te lekköny
vi hatóság elrendeli a végrehajtási árverést 
787. P. tőkekövetelés és járúlékai behajtása 
végett.

Pácin községben fekvő s a pácini 622. 
számú telekkönyvi betétben A. I. 1. 2. so r
szám alatt foglalt s B. 1. sorszám szerint 
Magyar István (özv. Magyar Istvánné szül. 
Márton Erzsébet  fia) nevén álló ingatlanokra 
(legelő) 1079 P. 50 fillér kikiáltási árban.

A telekkönyvi hatóság az árverésnek 
Pácin községházánál m e g ta r tá sá ra :

1937. évi ju n iu s  h ó  30. h a r m in c  
n a p já n a k  d. u. 3 h á r o m

óráját tűzi ki.
1. Az árverés alá eső ingat lanokat  a ki

kiáltási ár  2/3-ánál a lacsonyabb áron el
adni nem lehet. (1908. XLI. t-c. 26. §.).

2. Az árverezni kívánók tartóznak az 
ingatlan becsárának 10%-át  készpénzben, 
vagy óvadékképes értékpapirosban letenni. 
Az, aki az ingatlanér t a kikiáltási árnál  
magasabb Ígéretet tett, ha többet ígérni 
senki sem akar , köteles nyomban a már 
letett  bánatpénzét  annyira  kiegészíteni, 
hogy a bánatpénze készpénzben legalább 
az általa ígért ár  10%-át  tegye ki.

Sátoraljaújhely, 1937. évi március hó 30. 
napján, dr. Kabina s. k. kir. járásbirósági 
elnök. A kiadmány hiteléül:

H azay József
telekkönyvvezető.

A kiadásért felelős: OYÖRQY LAJOS. 
Laptulajdonos: Landesmann M. és társa.

Árverési hirdetmény.

Nyomatott Pávay János könyvnyomdájában Sátoraljaújhely, Vörösmarty-ucca 1. szám. (A főgimnázium épületében.) 2032.
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