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Növekedni fog
(D. I.) A sátoraljaújhelyi ipa- 

rosok egy küldöttsége a közel 
múlt napokban, emlékirattal fel
szerelten — mostanában ez di- 

-vat — felkereste a helyi leg
főbb hatóságokat kérve, hogy 
munkaalkalmak teremtéséről

agilis igazgatójának ügybuzgó- 
sága folytán már régen elké
szültek azok a tervek, melyek 
mintegy 50 újabb beteg befo
gadására alkalmas pavilon meg
építését célozzák s amelynek

előirányzott költsége 150000 
pengőre rúg. Semmi másra nincs 

: tehát szükség csak arra, hogy 
1 az állam fizesse meg 120000

pengő tartozását.
Mi hisszük, hogy a közkór

ház uj, nagy reményekre jogo
sító igazgatója kezébe veszi en
nek az ügynek az intézését is, 
fáradtságot nem ismerő akarás

sal kiharcolja azt, hogy a gaz
dasági élet legnagyobb beteg
sége, a munkanélküliség is, az 
ő igazgatására bízott kórházban 
találja meg gyógyítását. Kése- 
delmet nem ismerve kezdjen 
hozzá ezen munkához s hálás
betegeinek száma — növeked
ni fog.

B o m lik  az e g y s é g
Lemondott dr Jármy Béla városi 
pártelnök és ifj. Molnár János 

megyei párttitkár

gondoskodjanak. Mindez a szo- 
r kásos módon és formában tör

tént, az ilyenkor adni szokott 
Ígéreteket megkapták s végered
ményben nem történt semmi, 
illetőleg ugyanannyi mintha kül- 
döttségjárás nem is lett volna.

Már erősen benne vagyunk 
a tavaszban, építkezéseknek s 
nagyobb javításoknak semmi 
nyoma nincsen, már pedig a 
munkaalkalmaknak ez az igazi 
alapja. Arról, hogy magánosok 
ilyenről gondoskodjanak sok 
szó nem lehet, mert a külön
böző kormányintézkedések épen 
elegendők arra hogy elvegyék 
a kedvét az egyénnek a ma
gánvállalkozástól, amely külön
ben sem való abba az uj vi
lágba, amelyet a régi helyére 
— amikor a többtermelés nem 
a munkanélküliek egyre jobban 
növekedő számában jelentke
zett — akarnak állítani.

Maradt tehát a középitkezés 
mint egyedüli lehetőség mely 
alkalmasnak látszik arra, hogy 
a munkanélküliséget kis részben 
csökkentse. Ez itt Sátoraljaúj
helyben megvalósítható volna, 
de sajnos intéző köreink nem 
látják, hogy hol ?

Úgy tudjuk, hogy Zemplén- 
vármegyében az egyetlen — 
gazdasági oldaláról tekintve — 
nyereséggel dolgozó üzem a 
Zemplénvármegyei Erzsébetköz- 
kórház. Adóssága nincs, ellen
ben 120000 pengővel tartozik 
neki az állam és 130000 pen
gővel a vármegye s emellett 
vagy 40000 pengő készpénze 
is van. Tény az, hogy a volt

A legvéresebb szenzáció mellett 
is eltörpül a hétn -k az a politikai 
eseménye, amely ebben az egyszerű 
mondatban törnörü1, hogy dr. Jármy 

j Béla a városi pártelnöki és ifj. Mol
nár János a megyei párttitkári tiszt- 

I ségükről lemondottak.
A lemondás nyomában a legkü

lönfélébb találgatások indultak meg. 
Mindenki tudja a lemondás okát és 
esküszik igazára.

Pedig őszintén szólva, különösen 
dr Jármy Béla lemondása tekinteté
ben, bizonyosat még megközelítően 
sem iud senki. Dr Jármy Béla kir. 
közjegyző szeretetreméltóan, de po
litikai ridegséggel zárkózik el a nyil
vánosság tájékoztatásától és tiz esz
tendős képviselősége alatt szerzett 
diplomatikus érzékére hivatkozással 
menekül az újságíró elöl. A politi
kai „vén róka ' ravaszságával szem
ben pedig nehezen áll helyt az új
ságírói igyekezet.

Egy bizonyos, hogy a lemondás 
mögött súlyosabb okok állanak, még 
pedig elsősorban az a mentalitás, a 
mely Kozma György dr főispán a 
Nemzeti Egység megyei pártelnöké- 

1 nek társadalmi működését irányítja.
Ez a mentalitás sokra jó; jó pél

dául arra, hogy egy két akarnok és 
minden politikai zavarosban a felszí
nen úszkáló népvezér rokonszenvét 
megnyerje, de arra semmieselre sem, 
hogy Gömbös Gyula miniszterelnök 
által elképzelt nemzeti egységet itt 
kiépítse.

Ifj. Molnár János lemondása a 
látszat szerint kikényszeritelt és így 
oka is adva van.

A megyei párttitkár Tokajhegyalja 
I érdekében keztyűt dobott Görgey 

István felé. Harcba szállt vele, de 
mielölt a kardokat összemérték vol
na, elesett. Dr Görgey István erő
sebbnek bizonyul; a politika le
győzte azt a véleményt, amely úgy 
találja, hogy a Tokajhegyaljai Bor
termelők Pinceszövetkezetének leg-

Az a hatalmas idegenforgalmi 
megmozdulás, amely Sátoraljaúj
hely városát julius 1 és 8 a kö
zötti napokon az országos érdek
lődés középpontjába van hivatva 
iktatni, nap nap után mind impo- 
zánsabbnak Ígérkezik.

A mezőgazdasági napok részle
tes progtammja már kialakult. A 
vonalkozó beszédes hirdetménye
ket az ország minden részébe széj- 
jelküldötte már a báró Waldbotl 
Frigyes agilis elnöksége alatt álló 
vármegyei Gazdasági Egyesület.

Schiller Kálmán ny. járásbiró- 
sági elnök kipróbált irányítása mel
leit nagyban folynak a piarista di
ákok monstre találkozását előké
szítő bizottság munkálatai. Minden 
remény meg van arra. hogy julius 
4 én a találkozás nagy napján év
tizedek generációja fogja felkeresni 
az Alma Matert,

élesebb versenytársa dr Görgey Ist
ván és igy igazgatósáéi tagságában 
összeférhetetlen.

Szó mint száz, a Nemzeti Egység 
zempléni kovácsmühelyében, ahol a 
fujtatónál egy egyébként jóindu
latú, de tanácsadói által félrevezetett 
fiatal mester áll, a jelekből Ítélve 
rossz munka járja.

Dr Orbán Kálmán polgármester 
nagyszerű elgondolása egy grandió
zus eseménnyel gazdagította a 
programmot. A polgármester ugyanis 
az országzászlóavatás szent napját 
julius elsejében állapította meg és 
arra meghívja a megszállott vi
dékeknek elmenekült magyarsá
gát, A felvidéknek nagy találko
zója lesz julius első napja. Ezrek 
fogják harsogni a trianoni határon 
túlra az örök békétlenség szavát.

Paulini Béla a már világhír
névre szert tett néprajzi produkció 
„Gyöngyös bokréta" szervezője és 
rendezője is előreláthatóan bekap
csolódik a munkába és ezzel, az 
önképzőköri kísérletezés helyett a 
magasabb irodalmi és művészeti 
érzék ét nagyszerű rendezői kész
ség lógja az idegen elé vetíteni 
Sátotaljaujhely város ét közvetlen 
vidékének néprajzi szépségeit.

Hatalmas arányú lesz 
a „Hegyaljai Hét Sátoraljaújhelyen44

Az országoshlrü rendező Paulini Béla Is bekap
csolódik az ünnepségekbe
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H Í R E K
Közlemények és előfizetési di

jak „Felsomagyarországi Hírlap" 
postafiók 67 Sátoraljaújhely, il
letve a Nemzeti Hitelintézet fiókja
30.231 sz. postatakarékpénztári 
számlája címre küldendők.

Nagy irodalmi kedvezmény 
a Felsom agyarországi Hírlap  

előfizetőinek.
jR Sátoraljaújhelyben Jíazinczy 

utca 1 szám alatt, május hó 1-én 
megnyílott £ó’rv JVCárton kölcsön- 
könyvtárával olvasóközönségünk ér
dekeit szolgáló elöngös megállapo
dást sikerült kötnünk.

JVtlnden, május hónapban belépő 
uj elöfizetö'nk összesen 4 pengő' dijért 
negyedévre kapja a Jelsb’maggaror- 
szági Jíirlapot és ugyancsak negyed
évi időtartamra egy kötet erejéig tagja 
az irodalom legújabb remekeivel fel
szerelt hatalmas kölcsönkönyvtárnak.

JR kettős előfizetés uyy lapunk ki- 
adóhivatalaban, valamint £őv JVCár- 
ton kölcsönkönyvtárában eszközöl
hető !

— Házasság. Klein Arthur Sátor- 
aljaujtiely, holnap vasárnap köt há
zasságot Eperjesen Kun Margit ur- 
leánnyal. (Minden külön ériesités 
helyett.)

— Dezső napja Sátoraljaújhelyen.
A régi Pékéi időkre emlékeztetett a 
tiszteletnek és a baráti szeretetnek 
az a tüntető megnyilatkozása, amely- 
lyel a város társadalma névünnepü
kön felkereste Olchváry Dezső ny. 
főügyészt, dr Tóth Dezső törvény- 
széki elnököt, vitéz Vitányi Dezső 
alezredes vitézi székkapitányt, Mes
ter Dezső, dr Lakatos Dezső tör
vényszéki bírákat, dr Kontraszty 
Dezső kegyesrendi tanárt, dr Osváth 
Dezső ny. főszolgabírót, Vadászy 
Dezső századost, Olchváry Dezső 
vm. aljegyzőt, Frank Dezső a Vá
rosi Vigadó bérlőjét és köszöntötte 
őket ragaszkodó melegséggel.

— Dr Székely Albert 70 éves. Sá
toraljaújhely társadalmának egyik 
markáns egyénisége dr Székely Al
bert pünkösd vasárnapián töltötte 
be hetvenedik életévét. Dr Székely 
Albert ügyvéd, a Magyar Általános 
Hitelbank helybeli fiókjának jogta
nácsosa, hosszú időn át Zemplén- 
vármegye tb. főügyésze, közismerten 
jeles közéleti tevékenységet fejtett 
ki úgy a politikai, valamint az izr. 
hitfelekeze! életében. Oszlopos tagja 
volt a régi függetlenségi pártnak is 
és ebben a minőségében rendíthetet
len harcosa a magyar nemzeti esz
méknek. Születése napján jóbarátok 
és tisztelők nagyon sokan keresték 
fel jókivánataikkal, a statusquo izr. 
hitközség pedig hivatalosan is Onne- 
pelte, amikor is Rótt) Sámuel főrabbi 
és dr Róth József hitközségi elnök 
méltatták érdemeit.

Xótemelet magasságból 
lezuhant a kötéltáncos 

artista
A pünkösdi ünnepek alatt vá

rosunkban vendégszerepelt a Kol- 
tay féle magyar artista „haláltrio“ 
amelynek tagjai Bielcsik Ferenc, 
Koltay Ferenc és Odegnal Lajos 
artisták voltak.

[ A szombat esti előadás előtt 
Bielcsik Ferenc a Weinberger és 
Róth féle Rákóczi utcai házak között 
mintegy két emeletnyi magasság
ban a háztetőkön kifeszitett drót
kötelet vizsgálta. Alig lépett a kö-

Hz olvasó írja

„A  városi képviselőtestület lég 
utóbbi ülésén a közmüvek igazgató- 
főmérnöke jelentette a testület tag
jainak, hogy a vizhiány, amely 
már-már katasztrófával fenyegetett, 
megszűnt, sőt reggelenként túlfo
lyás is van a medencében.

A vízellátásnak ez az örvende
tes javulása a főutcáknak a locso
lását is lehetővé tette Nagy mél 
tóságteljesen dübörög az autólo
csoló és permetének nyomában 
pusztul a bacillusok fészke a gyil
kos por.

Junius 12-én
állnak ismét a bíróság 
ele a „Húsvéti Lapok" 
röpirat szerzői

A várm egye reform átus társadalm ának  érdeklődése 
kiséri a bűnügyet

Gulassa K. Lászlót, aki ezidö- 
szerinl a Zemplén szerkesztőségé
ben van alkalmazásban és Zeley 
László református lelkészt a sátor
aljaújhelyi kir. törvényszék büntető 
tanácsa 1 havi fogházra, illetve 
100 pengő pénzbüntetésre Ítélte 
E  ekes Imre sárospataki angol in- 
ternátusi igazgató sérelmére sajtó 
utján elkövetett rágalmazás vét é- 
géért.

Felebbezés folytán a debreceni 
kir. Tábla április 16 i ülésében 
foglalkozott a bűnüggyel és az 
első bíróság Ítéletét feloldva, a va
lódiság bizonyítását rendelte el an
nak megállapítására való-e az :

„hogy Elekes Imre, mint a sá
rospataki ref. kollégium igazgatója is
merte Andreánszky nem kifogásta
lan birét és ennek dacára nem 
igyekezett minden eszközzel meg
gátolni a tanuló ifjúságnak neve
zett egyénnel való ismeretségét,

télre amikor egyensúlyát veszítve a 
Róth ház erkélyére, majd onnan 
a földre zuhant, ahol vérző fejjel 
eszmélell-nü terült el.

A 24 éves artistát azonnal be
szállították az Erzsébet közkórházba 
ahol az orvosi vizsgálat megállapí
totta, hogy súlyos fejsérülést, kulcs
csonttörést, lépszakadást és vese- 
zódást szenvedett és nagyfokú 
belső vérzés következtében renge
teg vért veszteit.

„EmbereK laknak a mel
lékutcákban is“

De van Sátoraljaújhelynek mel
lékutcája is és ezeket az utcákat 
is emberek lakják és ezeken az 
útvonalakon sajnos szintén van por. 
Még pedig jóval-jóval több mint 
más helyen, mert itt a jóságos 
Úristen legutóbbi kegyes esőjét 
megelőzően senki sem locsolt.

Ha már vizböség van, legalább 
egyszer ünnepek napján jusson a 
locsolásból a mellékutcáknak is. 
Utóvégre ott is emberek laknak, 
alanyok, akikre szintén vonatkozik 
az adózás kötelezettsége "

hogy a tanuló ifjúságnak veze
tése Elekes Imre kezében nem 
volt megfelelő, nevezett igazgató a 
tanú ó iíjuságra szükséges felügye
let körül gondatlanul járt el. a szük
séges ellenőrzést nem gyakorolta, 
nevelési módszere nem volt haza
fias szellemben irányitó és hogy 
a történtek előtt 1 1 nappal nyo
mozott az ügyben, még sem tett 
jelentést az erre illetéke? hatósá
goknak,

hogy egyes diákok Sárospatak 
melletti községekbe jártak ki fel
nőtt embereknek felforgató eszmé
ket magyarázni és hogy az Ifjú
sági Közlöny nem megalkuvás nél
küli hazafias szellemben szerkesz
tetek."

A Zemplenvármegye református 
köreinek páratlan érdeklődésével 
kisért bűnügyben a sátoraljaújhelyi 
kir. törvényszék a tárgyalás napját 
junius 12-re tűzte ki.

— Dr Pécsi Jenő olasz ösztöndí
jat kapott. A megszűnt Tokajhegy-
aliai Kormánybiztossá*; hosszú időn 
át volt előadója dr Pécsi Jenő nv. 
jogakadémiai tanár, ezidőszerint fő
városi ügyvéd, az olasz követség 
védnöksége <datt működő nyelvi és 
irodalmi tanfolyam 1520 hallgatója 
közül harmadmagával tanulmányi 
ösztöndíjat nyert. Az ösztöndíj a pe- 
rugiai egyetem látogatására jogosit.

Biztosítási pályán már 
működött kifogástalan re
ferenciákkal rendelkező 

urak
főtígynökség

vezetésére
Miskolc Széchényi ulca 14 

A N K E R,
írásban pályázhatnak

— Hősök napja. Május uolsó va- 
j sárnapjá', melyet a törvényhozás a 
i világháborúban elesel! hősök emlé

kezetének ünnepévé avatott, Sátor
aljaújhely város közönsége ebben az 
esztendőben is kegyeledel és el nem 
múló hálával fogja megünnepelni. A 

! felekezelek templomaiban reggel íin- 
| n pélyes Istentiszteletek lesznek, fái 

12 órakor délelőtt a Hősök temető
jében hazafias ünnepély, beszédet 

; mond Józsa Imre kereskedelmi isko- 
! Iái tanár és délután fél 4 órakor a 
| Dohánygyár mögötti sporttelepen 
I futball mérkőzés a  Hősök Serlege 
| vándordíjéit.

Nnanalri a Várhegy' fenyvesben, uyaraiu mely 2 szoba konyhából
áll, teljes berendezéssel a f. évi jú
nius hó 1-től kiadó. Cim a kiadó, 
hivataloan.

— Érettségi vizsgalatok. A városi 
felsőkereskedelmi iskolában junius 
6, 7, és S. napján lesznek a szóbeli 
érettségi vizsgálatok.

— Műkedvelő operett előadás Ju
nius 5-én este fél 9 órai kezdettel 
az Ipartestületi D dárda műkedvelői
nek előadásában színre kerül a szín
házban Lehár diadalmas operettje 
„Luxemburg grófja".

— Tanitógyülés. A sátoraljaújhelyi 
róm. kalh. espereskerület tanítósága 
folyó hő 23-án délelőtt tartotta Sá
toraljaújhelyen Osztrovics Andor tan
felügyelő esperes elnöklésével szo
kásos tavaszi közgyűlését.

Jegyezze fel!
Somogyi Fiat-bérautóit

rendszáma:

Ml O I5 és Ml 045
Telefon 34. Sátoraljaújhely

— üyógyszertárinspskciő A má
jus hó 28-án kezdődő héten Ehlerth 
Gyula „Szent Antal" gyógyszertára 
tart éjjeli ügyeletes szolgálatot.

— Hal lasz vásár 7 Május 28 Ci- 
gánd, május 30 Mád, Tiszabercel, 
junius 1 Gyöngyös.
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Jparfiamarai Köszönet 
Sátoraijaujfiety városának

Ismeretes, hogy a belügyi kor
mány Sátoraljaújhely város részére 
9 0 0  pengőben azaz olyan alacso
nyan állapitolta meg a kiskereske
delmi és kisipari hiteleket, hogy 
az összegből az érdekelteknek csak 
fillérek jutottak volna

A város december havi képvi
selőtestületi ülése, dr Orbán Kál
mán polgármester nemes megértésre 
mutató előterjesztése alapján a vá
rosnak a kérdéses hitelekhez tör
ténő hozzájárulását 5000 pengő
ben állapította meg, hogy ezzel a 
szociális gesztussal rábiria a bel
ügyi kormányt az előirányzott ösz-

szeg felemelésére. Az elgondolás, 
amint tudjuk, sikerült is részben, 
mert a kormányzat a hitelkeretet 
2760 pengőre emelte fel.

A miskolci Kereskedelmi és Ipar
kamara csütörtöki teljes ülése fog
lalkozott dr Orbán Kálmán pol
gármester fenti előterjesztésével, 
illetve a képviselőtestület határo
zatával és Sátoraljaújhely városá
nak, a kereskedelmi szakosztály ja
vaslatára köszönetét szavazott 
azért a példaadó szociális gesz
tusért, mellyel a  k is ipari es k is
kereskedelm i akció lebonyolítá
sát lehetővé tette.

Slejtétyes roööanás
Siodrogfiaiász Községijén

Halálos áldozata ifj Dudás József ottani gazdálkodó
Bodroghalász községben ifj. D u 

dás József gazdálkodó az elmúlt 
napok egyikén több társával egye
temben elhatározta, hogy a közeli 
erdőből fát fog lefuvarozni. Hogy 
ennek a munkának zavartalanul 
eleget tehessen, a szállításra szol
gáló szekér apróbb hibáinak repa
rálásához fogott. Megkente a ke
rekeket, megigazította a küllőket, 
majd végezettől a lőcsöt igyeke
zett felerősíteni.

Ifj. Dudás Józsefnek azonban a 
leesett lőcs felerősítéshez rongyda
rabra volt szüksége. Beszólt tehát 
a konyhában foglalatoskodó édes
anyjához, hezna ki neki valamilyen 
rongydarabot.

Az anya meg is indul az u d 
varra. Ahogy azonban a küszöbre 
ér. rettenetes robbanás reszketteti 
meg a levegőt, az udvar tele van 
fojtó füsttel s a fia vérében fet- 
rengve a földön fekszik. Az anya 
kétségbeesetten rohan vizért, ami
korra azonban a kútról visszaérke
zik, fia már kiszenvedett.

A hulla vizsgálatot végző orvos 
megállapítása szerint a halál oka 
egy robbanás következtében a 
testbe behatolt több és különféle 
vasdarab

A rejtélyes szerencsétlenség 
ügyében a csendőrség a nyo
mozást nagy eréllyel megindí
totta.

B o ro tv a  — Méreg
Szégyenében átvágta a nyakat 
egy tarcali villanyszerelő -  Meg

akart halni
Illés Sándor tarcali villanyszere

lőnek egy bűnügyből kifolyólag 
valamelyes ügyes-bajos dolga akadt 
az ottani csendőrségen

A kihallgatása után, amikor ár
tatlansága kiderült és a csendőr
ségről elbocsátották, Illés Sándor 
behúzódott a községháza félreeső 
helyére és borotvával átvágta a 
nyakát. Az éles szerszám olyan ha
talmas sebet ejtett az öngyilkos 
villanyszerelő nyakán, ho^y az első 
segélyt nyújtó orvosok alig bírták 
a vérzést elállítani. Illés Sándort a 
helybeli Erzsébet közkórházba szál
lították- Borzalmas sérülése dacára 
az orvosok remélik, hogy megmen
tik az életnek.

♦
Legutóbbi számunkban hirt ad

tunk arról, hogy Slivocska András

ö  férje után
44 éves bádogos segéd Kis
faludy utca 20 szám alatti lakásán 
szombatra virradóan felakasztotta 
magát; mire észrevették halott volt.

A szerencsétlen bádogossegédet 
csütörtök reggel 40 éves felesége 
is követni akarta a hala'ba.

Slivocskáné maradék pénzén 
30 drb. félgrammos aspirint vásá
rolt. a gyógyszert egy pohár víz
ben feloldotta és az oldatot meg
itta. Majd besietett a rom. kath. 
templomba, ahol az oltár előtt 
összeesett.

A  mentők beszállították a köz- 
kórházba. ahol megállapították, hogy 
az aspirin nem okozott komolyabb 
belső sérülést Öngyilkosságának 
oka, szörnyű nyomora, amely a 
kenyérkereső férj halála óta már 
elviselhetetlenné vált.

Nyaraljon a Tohaiheggalián!
A Tokajhegyaljai Bortermelők Pinceszövetkezete

junius hó 1-én nyitja meg

sátoraljaújhelyi üdülőtelepet
Napi teljes és bőséges ellátás, 
négyszeri étkezéssel 4 pengő
Többtagú csrlád megfelelő kedvezményt kap

S . l Ö d i i l ő  Otthon Sátoraljaújhely

A jégkárosult gazdák ingyen és 
féláron kapnak rézgálicot

Jelentette annak idején a Felső
magyarországi Hirlap, hogy milyen íté
letidő viharzott át Tolcsva.Olaszliszka, 
Tállya és Erdőbénye községek felett 
és hogy milyen szörnyű károkat 
okozott a jégverés.

A pusztulás utáni napon az érde
keli vidékek országgyűlési képviselői 
Bessenyey Zenő és Lázár Miklós 
azonnal eljártak a földművelésügyi 

'minisztériumban és a jégkár sújtott 
szőlőbirtokosoknak olcsó rézgálicot, 
a gyümölcstermelőknek pedig ked
vezményes áru gyümölcsvédelmi sze

reket kértek.
A földművelésügyi miniszter a ké

relmet azonnal leliesitetle és kije
lentette, hogy a jégkár sújtotta bir
tokosoknak részben ingyen, részben 
pedig a piaci árnál 50 százalékkal 
olcsóbban rendelkezésre bocsájtja a 
védelmi szereket.

Itt említjük még meg, hogy a se
gítés munkája ezzel még befejezve 
nincsen, mert a földművelésügyi mi
nisztériumban a vármegye főispán
jának bevonásával tárgyalások foly
nak a további segélyezések ügyében.

Hozzászólás
a tíenzinüartel ügyéfiez

A „Zemplén" cimü lap mullheli 
számában megjelent benzin reklám
cikkre visszatérve, az alantiakban 
reflektálok.

Ha a névtelen cikkíró tisztában 
lenne a helyi petróleumfinomitó mű
ködésével, amely úgy a múltban, 
mint a jelenben a hatóságoknak és 
a köznek csak hasznára volt és van, 
úgy bizonyára nem karolta volna 
fel a reklám célt szolgáló jelenlegi 
helyzetet.

Nem volna szabad szem elől té
veszteni azt sem, hogy kár volna 
egy 35 éve fennálló egyetlen gyárat 
a határszéli városban a föld színé

ről elseperni, csak azért, hogy a 
hirtelen felszínre került „agilis* fia
talembert támogatni legyen kénytelen 
a közönség. Még akkor sem, ha a 
mesterségesen lehajtott árakkal szem
ben egy fillér differencia mutatkoz
na is.

Előreláthatólag az „agilis* fiatal
ember sem fogja sokáig tudni az 
árakat mesterségesen lenyomni és 
kénytelen lesz nemcsak a normális 
szintre emelni az árakat, hanem an
nál magasabbra is, hogy dumping 
kísérlete folytán előállott veszteségét 
helyre hozza.

M.

— Kodály „Háry János* vigope- 
rájának szabadtéri előadása a Deb
receni Hét művészi szenzációja. Deb
recen 1934 junius 3—10 között ren
dezi meg ünnepi hetét, amelyen ki
emelkedő események várják a nagy 
alföldi metropolis látogatóit. így főb
bek között egy páratlan zenei él
mény. Az ősi Kollégium hatalmas 
udvarán ugyanis, amelynek egyik 
részlete Móricz Zsigmond „Légy jó 
mindhalálig* cimü színdarabjában a 
Nemzeti Színház színpadán is sze
repelt, előadják a „Háry János* cimű 

j dalműt a magy. kir. Operaház mű

vészeinek vendégszereplésével. A 
Kollégium zárt udvara minden te
kintetben nagyon alkalmas a „Háry 
János előadására, ezért a szakértő 
körök is nagy várakozással tekinte
nek a Kodály-dalmű szabadtéri elő
adása elé.

— Kerti ünnepély. A sátoraljaúj
helyi szociális missziótársulat szer
vezete holnap vasárnap délután fél 
7 órai kezdettel, a kath. olvasókör 
kerthelyiségében táncmulatsággal egy
bekötött műsoros kerti ünnepélyt 
rendez. Belépődíj nincs, műsormeg
váltás — 60 fillér — kötelező.
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Mi újság Sárospatakon ? Junius 1-től a vidéki telefon előfi
zetők este 8 és 9 óra között 

kedvezményes interurbán 
beszélgetést folytathatnakA II. csarkószkerület elnökei Sa

raspatakon. Henkey-Hönig Vilmos 
ny. tábornak, a II. cserkészkerület 
nemrég megválasztott új elnöke, va
lamint Bódy Cornél, a kerület ügy
vezető elnöke csütörtökön megláto
gatták a sárospataki cserkészcsapa
tokat és a csapatparancsnokokkal 
szervezési ügyekben megbeszéléseket 
iolytattak.

Ezüstlakodalom. Mészáros Bálint 
pénzügyi főtanácsos, a sárospataki 
kir. adóhivatal köztiszteletben álló 
főnöke, a róm. kaih. egyházközség 
világi elnöke és felesége kedden ün
nepelték házasságuk 25. évforduló;

ját. Ez alkalomból a róm. kalh plé
bániatemplomban ünnepi szentmise 
volt, melyet Salamon József sátoral
jaújhelyi vezetőkáplán celebrált, aki 
magasszárnyalásu, beszéddel üdvö
zölte a jubilánsokat. Este az ottani 
Ipartestületi Dalárda szerenádot adott 
az ezüst-lakodalmas pár tiszteletére.

Elmarad Bessenyey Zenó beszá
molója. A sárospataki kerület ország
gyűlési képviselője, dr Bessenyey 
Zénó május 27-én beszámolót akart 
tartani. Miután azonban e napon van 
a hősök ünnepe, a beszámoló elma
rad. Hir szerint junius 3 ári lesz 
megtartva.

Eddig a vidéki úgynevezett 
C. 2. szolgálatot teljesitő táv
beszélő központok este ó órán 
túl már nem kapcsoltak és igy 
az ilyen központok előfizetői 
nem vehették igénybe a gyen- 
geforgalmu órákra (este 7 tői 
reggel 6-ig) engedélyezett bel
földi 50. illetve a nemzetközi 
viszonylatban 40 százalékos 
kedvezményes beszélgetéseket.

Miután az ország vidéki hely
ségeiben, kevés kivétellel, majd
nem mindenütt a C. 2. szolgá
lat van érvényben, a felmerült 
kívánságra a kereskedelmi mi
niszter most elrendelte, hogy 
az L. és C. 2. szolgálatot tel

jesitő távbeszélő  kö zp o n to k  egy
előre  p ró b ak ép en  ju n iu s  hó 
1-tól a u g u sz tu s  31-ig este  20 
és 21 ó ra  közö tt szolgalato t 
teljesítsenek .

A rend ele t é rte lm éb en  a fenti 
időben  a telefonelőfizetök kizá
ró lag  á llom ásaik ró l fo ly ta thatnak  
beszélgetéseket; a p o stah iv a ta 
lokból kedvezm ényes beszélge
téseket fo ly ta tn i nem  lehet.

A  m in isz ter rem éli, ho g y  az 
ut ren d  bevezetése  azzal az 
e red m én n y e l fog já rn i, hogy 
igen  so k  v idék i helyen  á llan
d ó síth ató  lesz az este  6 ó rá
tól 9 ó rá ig  terjedő  telefonszo l
galat.iPetercsák szatócs esetei

az altruista nagy tőkével Nyilt-tér.*
Petercsák Gyula szatócs, Pálháza 

községben 2 hold szőlőnek és egy 
kis házikónak ura összeköttetésbe 
keveredett a Sárospatakon közös ve
zetés és közös fedél alatt dolgozó 
altruista vállalkozásokkal a röviden 
Furmintnak és Törkölyföző Szövet
kezetnek nevezett cégekkel.

AFurminltól sertészsírt kapott el
adásra, a Törkölyfőzőtői pálinkát.

Múlt esztendő májusában Peter- 
csák szatócs üzletében csendőrök je
lentek meg és az olt talált zsírt mint 
minőségre gyanúsat lefoglalták, a 
a kereskedő ellen pedig közegészség 
elleni kihágás miatt eljárást indítot
tak.

A kihágási eljárás ideje alatt a 
szatócs pert indítóit a sertészsír üz
let hatálytalanítása iránt, bemutatva 
a miskolci vegyvizsgáló állomás 
szakvéleményét, mely szerint a kér
déses zsír emberi táplálékul már nem, 
csak ipari célra használható fel.

A sárospataki járásbíróság hatály
talanította az üzletet, az ítéletet azon
ban a Purmint megfelebbezte. Így 
került az ügy a helybeli törvényszék 
Tóth Dezső tanácsa elé, ahol a já
rásbíróság ítéletét indokainál fogva 
helybenhagyták s Furmintot az ujabbi 
költségekben marasztalták.

A Törkölyföző ügye egy emeletlel 
feljebb, a büntető birőságon játszó
dik. Itt Petercsák Gyula és neje az 
alperesek. Sikkasztással vannak vá
dolva, mert a Szövetkezei által bi
zományba adott szeszesitalok árusí
tásából befolyt 430 pengővel nem 
számoltak el.

A törvényszék a házaspárt felmenti. 
Az asszony nem volt jogviszonyban 
a szövetkezettel, a férj tekintetében 
pedig nincs tisztázva milyen alkal
mazott volt. A bíróság leszögezi, 
hogyha egy egyszerű ember jogi 
pontokkal teletűzdelt valamit aláír, 
ebből még nem állapítható meg al

kalmazott volt-e vagy bizományos. 
Arra sincs kellő adat, van-e sikkasz
tás és milyen összeg. Petercsák el
számolással tartozik, de az elszámo
lás a tárgyalás napjáig nem történt 
meg. Különben is jogszabály, hogy 
ilyen ügyekben polgári pernek kell 
megelőzni a büntető tárgyalást.

Az Ítélet indokolása reményt nyújt 
arrs, hogy a falusi szatócs és a 
nagyhatalmú szövetkezet, ebből az 
ügyből folyőan legalább még két
szer találkoznak a bíróság elölt.

— Miért nincs a Turistaházban 
msntöszekrény ? A legulóobi napok
ban több apró baleset történt a he
gyekben. A sérültek természetesen 
a Turistaházba siettek abban a re
ményben, hogy ott találnak az első 
segélyhez szükséges gyógy és köt
szereket. Hiú remény volt. A men- 
löszekrényt, amely tavaly sok komo
lyabb bajnak vette elejét, valaki el
vitte. Ennek a néhány panaszos 
sornak nincs egyéb célja, mint az, 
hogy illetékesek figyelmét felhívni a 
balkáni állapotra.

— A szamóca termesztéséről és
értékesítéséről, a különféle gyümöl
csök feldolgozásáról, a gyümölcsös 
és a szőlő junius havi összes mun
kálatairól és növényvédelmi teendői
ről és egyéb számos aktuális kér- 
désről képekkel bőven illusztrálva ir 
,A Magyar Gyümölcs* legújabb szá
ma, melyből egy alkalommal ingyen 
mutatványszámot küld a kiadóhiva
tal : Budapest, Andrássy út 8.

— Meghalt a fegyházban a tokaji 
rablógyilkos. Tanyi Gábor aki 1933- 
ban egyik tokaji szőlőhegyen meg. 
gyilkolt es kirabolt egy szölőpásztorl 
és aki több esztendős szabadság- 
vesztését töltötte a váci fegyházban, 
24 éves korában meghalt.

A Magyar Köztisztviselők Fogyasztási 
stb. Szövetkezete árudavezetői mű
ködésemmel kapcsolatban többekhez 
azonos tartalmú levelet intézett, nyil
vánvalóan olyan igyekezettel, hogy 
legalább némileg enyhitse azt a kelle
metlen közhangulatot, amely kiválásom 
nyomán széles rétegben a Szövetke
zettel szemben megnyilvánult.

Ezeknek a leveleknek közös szép
séghibájuk, hogy a bennük foglalt té
nyek és beállítások n é m i helyesbítésre 
szorulnak. Röviden a következők:

1. A Szövetkezet szerint az atuda-
1 vezetői megbízást azért vonta meg tő

lem. mert óvadékomat a különféle lel
| tárt hiányok felemésztettek. Mire csak
! az a megjegyzésem, hogy az altruista 

Szövetkezet rgen jelentős összegekkel 
olyan hiányokért is megterhelt engem, 
amelyek pl. árulopások, patkányok ál
tal okozott károk stb. miatt állottak 
elő és amelyekért én nem tartózhatom 
felelőséggel. De ettől eltekintve is az 
a meggyőződésem, hogy 5 és fél évi 
kifogástalan működésemmel más el
bánást érdemeltem volna. Az a néze
tem, hogy a Szövetkezet, mielőtt min
den indokolás nélkül áthelyezett, tar
tozott volna felszólítani óvadékom ki
egészítésére és csak ha ennek nem tet
tem volna eleget, akkor kellett volna 
segéddé degradálni;

2. bűnbakot keres a Szövetkezet 
azért, mert az áruda forgalma 1933- 
ban az előző évhez viszonyítva 27'12 
százalékkal csökkent. Ezért a statisz
tikai adatért engem ítéltek fejvesztésre, 
közben bölcsen hallgatnak arról, hogy 
tulajdonképen milyen okok idézték 
elő a forgalom nagy mérvű csökkené
sét. Emlékeztetem tehát az illetéke
seket arra, hogy jelentéseimben fel
soroltam azokat a kü önbűző köz- 
intézményeket, uradalmakat, ame
lyek nem voltak hajlandók tovább vá
sárolni, mert a Szövetkezet a szoká
sos kedvezményeket nem tudta, vagy 
nem akarta nekik nyújtani. Vádasko
dás helyett arra feleljenek meg a 
nyilvánosság elölt, hogy előterjeszté
seimre adtak-e egyáltalán választ vagy 
töitént e érdemleges intézkedési?

Kiválásom körülményeivel ízlésem 
tiltja, hogy itt foglalkozzak, mert az 
ügy már a bíróság előtt van Egyebek
ben a hírlapi nyilvánosságot csak 
azét! vettem igénybe, mert a hatal

mas Szövetkezetnek nem adhattam 
meg azt az előnyt hogy bizonyos kö
röket egyoldalúan informáljon. Kel
lett, ogy a valóságról tájekoitassam 
azokat, akik még most ;s rokonszejtv- 
vel tartanak ki mellettem és a Szö
vetkezetnek velem szemben tanúsított 
viselkedését és üzleti politikáját ép
pen úgy nem értik meg, mint jóma
gam-

P a u l ik  L a jo s , s k .
a Magyar Köztisztviselők Fogyasztási 
Szövetkezete sátoraljaújhelyi fiókáru 

dájának volt vezetője.
E rovat alatt közlőitekért a szerkesztőség 
felelősséget nem vállal.

E l a d ó  h á z
Andrássy utca 60 szám  

3 lakás, belsőség
Cint a kiadóhivatalban.

SZERKESZTŐI ÜZENET
Turista Sátoraljaújhely. Igaza van; 

annak a bizonyos helybeli sajtótermék
nek — s jegyű cikkírója nyilván foga
lomzavarban szenvedett, amikor aktív 
és nem aktív turistákról irt és amikor 
a Papp Dénes által vezetett túrát 
úgy állította be mint M.T.E. túráját. 
Sátoraljaújhelyen, aki a Hegyaljai 
Osztálynak tagja az mind aktív turista 
még a *—3“ által jól ismert egyén 
is, akinek aktivitása legjobban akta 
gyártásban és ácsárkodásban kulminált. 
A Papp Dénes által vezetett túrához, 
— mi is igy tudjuk — iM.TE.-nek 
köze nincs, annak tagjai a Törekvés 
turista egyletből kerültek ki.

Kifogástalan állapotban levő 
keveset használt

Singer féle
zsákvarrógép

Jutányos árban

E L A D Ó
Cint a kiadóhivatalban.

Felelői azetkeiztő : Dr. WEISZ SÁNDOR
A kiadfcéft felelői : LANCZI ZOLTÁN. 

Laphilejdonoa : Landeimann Miki* ét túl*.

Nyomatott a Vajda-könyvnyomdában Sátoraljaújhelyben. Telefon 35.

M
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