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A J  V E
(D. I.) Az egy célra törekvők 

politikai és társadalmi szerel
mének külső tünete: a szer- 
vezkedés Ma ez divatos foglal
kozás. A nagy munkanélküliség 
ideje erre különösen alkalmas. 
Ha az elérendő célnak halvány 
körvonalai megjelennek, az e 
felé törtetők azonnal üsszeálla- 
nak, kimondják egyesületté lett 
megalakulásukat, felveszik a 
nagy nevet, annak szavai kez
dőbetűiből megcsinálják a kis 
nevet, s a legkönnyebben elér
hető helyi hatalmasságot meg
választják diszelnökké és kész 
az alkotás.

Csaknem mindennap sablo
nos módon megszületik egy uj 
egyesület. Itt az egyke ismeret
len fogalom. Úgy halljuk — de 
ezt diszkréció mellett, csak mint 
titkot közöljük — hogy Zemp- 
lénvármegyében a közel jövő
ben megalakulni készül az: 
Alispánjelöltek Vármegyei Egye
sülete. Röviden : AJVE Már 
eddig is igen tekintélyes szá
mú tag áll készen belépésre. 
Mi mar azt is tudjuk, hogy ki 
lesz a diszeínök, de ezt még 
nem áruljuk cl.

Egyébként egy nemesen gon
dolkodó Egyesületről van szó. 
Tagjai nem akarnak senkin át
gázolni, tehát akként tervezik, 
hogy a jelenlegi alispán men
jen szépen nyugdíjba és hogy 
ne legyen oka haragudni, majd 
kiutaltatnak részére, egész kö
zelben, egy képviselői mandá
tumot. Az ily módon megüre
sedendő alispáni szék lesz majd 
az az egyesületi cél, melynek 
eléréséről minden tagnak ál
modnia szabad.

Természetes, hogy ha egy 
egyesület célját elérte — fel
oszlik. Ha az alispáni szék meg 
fog üresedni, akkor már meg
szűnhet az: AJVE. Mi biztosak

vagyunk benne, hogy a tagok 
közötti szeretet azonban tovább
ra is fenn marad, legalább is 
úgy mint a pápuái vad népnél 
szokásos akik csókolózás köz
ben vakargatják is egymást. 
Természetesen mi a vakarga- 
tást modern értelemben vesz- 
szük.

Az egész dologban legkomo
lyabb rész azonban az, hogy 
egy új világ ferdesége tárul fel 
e jelenségekben. A régi világ
ban szintén voltak rohamok ál
lások elnyerése iránt, akkor sem 
volt hátrányára a pályázónak 
ha jó helyre született; — de 
legalább finomabb lelkülettel, 
megvárták mig a betöltendő 
hely valóban meg is üresedett. 
Ebben a kérdésben a ma for
mája az, hogy az unatkozó sze
mély kinéz magának egy be
töltött helyet, s pályázatát, nem 
kérvény megírásával, hanem az
zal kezdi, hogy keres díszva
dászokat, akik ki tudják lőni 
helyéről az ott mit sem sejtő 
s munkában levő dolgozó egyént 
Ha a lövésre, ügyes felentest 
megnyerni sikerült, úgy nem 
okoz semmi nehézséget a ke
gyetlen munka elvégzése s a 
hely megüresitése, még abban 
az esetben is ha a fölváltani 
szándékolt munkabírásának tel
jében van és eszében sincs he
lyét elhagyni.

Az erkölcs nevében is tilta
kozik tehát a jó Ízlés is az el
len, hogy az éppen ez ellen 
vétők érdekében embergyötré- 
seknek még csak kísérlete is 
bekövetkezhessék. Nem lehet 
megengedhető az, hogy legá
zolt egzisztenciák fölébe s he
lyére kerüljenek olyanok, akik
nek érdekében a lehengerelés 
történt s kiknek abban talán 
szerepük is volt.

Keressenek becsületesebb utat 
az érvényesülés felé, s hagy
ják abba a jajokat jelentő — 
ajvét,

Hernádkak község határában 
háromezer éves sirmezőt tártak fel

Megyaszó község határában pon
tosan egy esztendeje a Krisztus előtti 
1200-ból származó sírokat tárt fel 
az ásó.

A bronzkorszaknak egy olyan nagy 
sirmezeje került feltárásra, amely az 
egész tudományos világ érdeklődé
sét méltán keltette fel.

Most egy u|abb bronzkorszakbeli 
leletről van módunkban beszámolni.

A háromezeréves sirmező Her
nádkak község alatt húzódik el. A 
feltárása most van folyamatban, de 
már az eddigi ásatásokból is meg

állapítható, hogy régészeti ér- 
léke semmiben sem marad mö
götte a megyaszói leletnek. .

Eddig körülbelül 50 sirt áslak ki. 
A csontvázak, amelyek zsugoritolt 
helyzetben oldalra fekve találtattak, 
több kisebb ékszerrel vannak diszitvr.

| A férfiak a bal, a nők a jobb olda
lukon fekszenek, mind kelet felé for
dulva.

A tudományos szempontból nagy 
jelenlőségü feltárásokat dr Tompa 
Feren muzeumőr, az európai hirü 
régész vezeti.

Seregszemlét tartott 
az aranyszívű Nagyasszony

A sátoraljaújhelyi vármegyeháza 
nagyterme ma egy hete, délután 6 
órakor zsúfolásig megtelt közönség
gel.

Férfiak nők, vallásra és társada'mi 
állásra való tekintet nélkül örven
dezve gyülekeztek össze és vállvetett 
igyekezettel, lelkűk sugallatát kö- 

; vetve siettek az összejövetel célját 
szolgálni.

, Az általános Népkonyha tartotta 
közgyűlését; seregszemléjét az arany
szívű nagyasszony Gróf Széchényi 
Wolkenstein Ernőné.

A közgyűlés, mely a Grófnő, 
Szeszlér Ödön és a páratlan ügy

szeretettel dolgozó dr Nagy Béláné 
kimerítő és részletes beszámolóiból 
az 1933-ik év egész jótékonysági 
történetét megismerte, lelkesedéssel 
határozta el, hogy ezidén is meg
rendezi a szokásos évi tárgysorsjá- 
tékol, ezenkívül Mattyasovszky Kál
mán elgondolása szerint a korábbi 
években jólbevált népünnepélyt is a 
sporttelepen,

A mindvégig meleg hangulatú 
közgyűlés dr Kozma György főis
pán záróbeszédével ért véget, aki a 
vármegye támogatását ez idényben 
is kilá ásba helyezte, az áldásos 
munkál végző egyesület részére.

Lejárt a pályázat
a városi vízmű

Jelentettük annak idején, hogy 
az időnként jelentkező vizellátási 
zavarok megszüntetése Céljából a 
városi vizmüvek kibövitése hatá- 
roztatott el és hogy a közmüvek 
a szükséges munkálatokra pályáza
tot hirdetett.

A pályázat most lejárt és an n  
értesüléseink szerint a következő 
cégek vettek részt, tételenként 
megjelölt ajánlataikkal :

Zsigmondy Béla rt. (Budapest) 
csőkut épitésre 5160, szivócsatorna
építés 5299*50, öntöttvas c öve
zetékre 2830, csővezeték szétvá
lasztásra 3218, összesen 16527*50

bővítési munkáira
pengővel ; Kolbány és Pákozdy 
(Budapest) szivócsatorna épitésre 
4126, öntöttvas csővezetékre 2807, 
csővezeték szétválasztásra 3017, 
összesen 9950 pergővel ; Bászler 
Béla (Nyíregyháza) csőkut épitésre 
6595 pengővel ; Fuchs Gusztáv 
és Fachini Qirino (Sátoraljaújhely) 
szivócsöcsatorna épitésre 3355'74, 
öntöttvas csővezeték 275002, cső
vezeték szétválasztásra 292422 , 
összesen 9 0 2 9 9 8  pengővel.

Az ajánlatok felülbírálása ét 
történi döntés után a munkálatok 
megkezdése rövid időn belü' meg
történik.
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— Űrnapja. Csütörtökön ünnepelte 
a katliolikus világ Űrnapját. A ma
gasztos ünnepen a sátoraljaújhelyi 
római kathoütus templomból körme
net indult el, melyben a katonaság, 
a leventék, a lövészek, valamint az 
összes ksth. iskolák és .egyes ü'etek 
is részt vettek. A körmenetet mely
ben sok száz hivő ájlatoskodott a 
gyengélkedő Payer Ferenc püspöki 
helynök helyett, br. Vécsey bodiog- 
keresituri plébános vezetie.

— Eljegyzés, lppi Bideskuihy 
Vadászy Dezső m. kir. honvédszá
zados eljegyezte Adorjánházi Mohtár 
Erzsikét Sátoraljaújhelyből.

— Alispáni hivatalvizsgálat. Bernáth 
Aladár alispán, Maksay Győző vm. 
számvevőségi főtanácsos és Mutter 
Kálmán vm. irodaigazgató kíséreté
ben e héten a ricsei főszolgabírói 
hivatalnál és a lácai, zetrplínagárdi 
körjegyzőségeknél lartotl hivatalvizf- 
gálatot.

A polgármester Budapesten. Dr 
Orbán Kálmán polgármester csütör
tökön délután Budapestre utazott, 
ahol aktuális városi ügyek elintézé
sén kívül tárgyalásokat fog folytatni 
az idegenforgalmi hét programmjának 
kiépítése érdekében és az egész or
szágban széjjel küldendő művészi 
nagyplakál elkészítése céljából,

— Társasvac8ora dr lármy Béla 
kir. közjegyző tiszteletére A sátoralja
újhelyi Kossuth Kaszinó ma este 7 
órakor választmányi ülést tart, ulána 
pedig társasvacsorát tendez dr Jármy 
Béla kir. közjegyző tiszteletére. A 
vacsora igen népesnek Ígérkezik, 
mert dr Jármy Béla szimpatikus, 
népszetű ember, értékes és becsült 
egyénisége városunknak, aki mióla 
az Egységes Párt elnökségéről „is
meretlen okok miatt“ lemondott még 
jobban beférkőzött a társadalom 
tiszteletébe és megbecsülésébe.

— Dr Székely László előadása a 
budapesti sebészkongresszuson. Bu
dapesten e héten folyt le a minden 
esztendőben megrendezni szokott se
bészkongresszus. Ezen az orvosi ősz- 
szejövetelen országos jelentőségű si
kert ért el a helybeli Izr. Széni Egy
let kórházának kiváló sebész főor
vosa dr Székely László, aki az ál
tala konstruált garatvarró műszerről 
tartott vetített képekkel kíséri előadást. 
A műszer mandula kiltámozásoknál 
esetleg jelentkező vérzés biztos esi - 
lapitására szolgál, dr Székely Lász
ló főorvost a nagyértékű találmányt 
ismertető előadásáért a díszes hallga
tóság meleg és megérdemelt ünnep
lésben részesítette.

Falusi asszonyok tolvajszövetkezete 
a bíróság előtt

Egyenként hét havi börtönre ítélték az o rszágos vásárok
szarkáit

nyolc, fáradtságot nem kímélve — 
21 kilométert gyalogoltak Mondók
ról és sorra lopkodták az eladásra 
kirakott vászon és fehérnemiieket, 
azzal a régi tolvajtrükkel, hogy 
amig kettő falazott, illetve alkudo
zott, a harmadik minden e'emel* 
hetöt elemeit.

A Köröskényi tanács a tolvaj - 
lásra szövetkezett asszonyokat most 
vonta fe'elösségre és 7 — 7 havi 
börtönre itelte őket.

Tovább folytatódik o bomlás
a Nemzeti Egység sátoralja
újhelyi pártjában

dr Izsépy T iham ér elnökhelyettes és dr L ichtenstein Jenő, 
d r M olnár Ödön alelnökők tisztségükről lem ondottak

i A Nemzeti Egység sátoraljaúj
helyi pártjában még alig csende
sedett le az izgalom, amely dr 
Jármy Béla kir közjegyző pártel
nök lemondását követte, már is 
friss meglepetéssel ke’lelt számol- 
niok.

Két alelnök dr Lichtenstein Jenő 
és dr Molnár Ödön jelentette be 

I Írásos lemondását, majd a meg
tartott választmányi ülésen dr Izsépy 

, Tihamér, aki elnökhelyettesi tiszt- 
- ségét bocsájtotta rendelkezésre.

Bennünket nem lep meg a le
mondások sorozata, mert az tér-

Hz olvasó írja:

mészetes következménye annak a 
politikának, amely a helyi szerve
zetben a legutóbbi hetekben erőre 
kapott.

Még az sem fog bennünket 
meglepni, ha egy szép nyári na
pon a megyei vezér dr Kozma 
György főispán is ott hagy majd 

| CSUpot-pupot és revidiélva eddigi 
álláspontját, hozzákezd annak a 
társadalmi és nem po itikai egy
ségnek a kiépítéséhez, amely Zem- 
plénvármegyében mindig meg volt 
és amely főispánságának ideje óta 
csak a régi Írásokban él.

A legutóbbi ricsei országos vá
sáron a kirakó kereskedők megle 
petten tapasztalták, Hogy az áru 
fogy, de a pénzük nem szaporo
dik. Keresni kezdték tehát ennek 
a furcsa tranzakciónak az okát és 
a csendörség segitségével rövidesen 
meg is találták h.rom mándoki 
asszony, Halász Józsefné, Hegedűs 
Andrásné és Helmeczi Józsefné 
személyében.

Kitűnt ugyanis, hogy az asszo-

„Hivatali elfoglaltságom Sátor
aljaújhelyre vetett. Ebbe az ara
nyos vidéki várcsba, amely úgy él 
a fővárosiak képzeletében, mint 
Tokajhegyalja fővárosa, mint az a 
hely. ahol a jó borra szomjuhozó em
ber, hamisítatlan itallal csillapít
hatja ihatnékjái.

A végzet, minden lépésünk irá
nyítója azonban keresztülhúzta re
ményeimet

Besodródtam egy ételt italtméro 
helyre, ahol toka)hegyaljai szamo
rodni bor helyett, nem tudván el- 
tenállani a gazdahíí személyzet rá
beszélésének, balatonvidéki bort 
rendeltem. Szándékosan nem ír
tam, hogy fogyasztatottam, mert az 
ital olyan gyalázatosán rossz volt, 
hogy fogyasztásra alkalmatlannak

„Balatoni bor, mint Tohaj- 
hegyalja hiilőnlegessége"

bizonyult.
Annál tökéletesebb volt az ára ; 

olyan magasságokban fekvő, hogy 
azért jó néhány pultonos aszúbort 
is kaphattam volna más helyen.

Rossz benyomással megyek el Sá
toraljaújhelyről. Egy nagy kérdő
jellel a lelkemben, vájjon miért 
túlik Tokajhegyalja fővárosában, 
hogy az idegen által látogatott ét
kező helyen jó tokaji szamorodni 
helyett, drága pénzért rossz bala
toni bort sózzanak a vendég nya
kába ?

Ida az illetékes hatóságok ele
jét akarják venni a további elégii- 
lellenségnek és érdeklődnek az 
eset iránt úgy felhatalmazom a 
Szerkesztőséget, hogy az étkező he
lyet az illetékesek előtt felfedje."

— Ref. lelkészek és tanítók kon
ferenciája. A liszáninnerti ref. egy
házkerület lelkészei és tanítói lunius 
9 és 10-én a Miskolc melletti Gn. 
römböly-Tapolcán levő leánytldiüő- 
liázban tanítók és tanítónők resrére 
konferenciái rendez, amelyen Benkő 
György olaszliszkai lanitó vezeti az 
áhítatot. A lelkészek konferenciáid 
június 22-én lesz Lilafüreden.

— Paulini Béla városunkba érkezik
Pjulini Béla Író aki a Gyöngyös Bok
réta nagyszerű megrendezésév el öreg. 
bilelte irodslmi sikereit a polgár
mester meghívására elörelá'ható'ag 
már hétfőn városunkba érkezik és 
kipróbált rendezői készségével be
kapcsol idik az ünnepi hél rendezési 
munkálataiba. Paulini Béla vállalko. 
zása irodalmi nívón áll és így jogos 
az a megelégedés mely a polgár- 
mes'ernek ezt a döntéséi az egész 
városban osztatlanul kiséri.

— Jó példa. Kerekes János hely
beli gk. tanító az iskolai kirándulás 
során növendékeivel rendbehozatta 
az , gynevezett „HármaskuP-at és 
környékéi. Érdemes a feljegyzésre, 
mert intézkedésében összekötötte a 
kellemeset a hasznossal és ezzel nem
csak növendékeinek Innem Sátor
aljaújhely városának is nagy szól- 
gálatot lett.

Nuanalri a várhegy> fenyvesben, 
lljfUI UIU mely 2 szoba konyhából
áll, teljes berendezéssel a f. évi jú
nius hó 1-től kiad5. Cim a kiadó
hivatalban.

— Vasúti kedvezm ény az 
idegenforgalmi hétre. A Máv. 
a ju'ius 1 - én kezdődő sátoral
jaújhelyi idegenforgalmi hétre 
5O*/0 jegyár kedvezményt en
gedélyezett. Az utazások már 
junius 29-én megkezdhetők ; a 
vissz' utazás ulolsó napja julius 
10. A kedvezmény utazási iga
zolvány melleit lesz igényelhető.

Eladó ház
A ndrássy utca 60 szám 

3 lakás, belsőség
Cim a kiadóhivatalban

— A törvényhatósági bizottság 
újjáalakítása. Az 1934. évre érvényes 
országgyűlési képviselőválaszlók név
jegyzékének alapul vételével elkészült 
törvényhatósági választók névjegy
zéke, valamin! a névjegyzékből tö
röltek jegyzéke a városháza iktató 
hivatalában f, évi junius hó 1-től 
15-ig közszemlére van kitéve. A tör
lés ellen, vagy a jogosulatlan felvé
tel mialt a felszólalás a polgármes
teri hivatalba nyújtandó be.

— Futball. Holnap vasárnap dél
után 5 órai kezdetiéi a dohánygyár 
mögötti sporttelepen a Sac. a mis
kolci MVSC. csapatával játszik baj
noki futball mérkőzést,
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Sátoraljaújhely hódolata
a hősöd emléke előtt

MSjus utolsó vasárnapján, mint 
minden évben, ut>y most is, Sátor- 

■aljaujliely társadalma kegyeletes em
lékezéssel ünnepelte a Hősök napját. 

Reggel az összes templomokban 
gyászistentiszteleteket tartottak a hő
sök lellritidvfért, délelőtt pedig a 
katonaság és a polgárság valamint 
a tanuló ifjúság részt vételével a te
metőben a hősi sírok előtt volt a 
kegyeletes megemlékezés. Itt Józsa 
Imre kereskedelmi iskolai tanár

mondott meleghangú, gondolatokban 
gazdag ünnepi beszédet.

Délután a sportpályán a Sac. és 
a Leventék futballcsapata vívott ní
vós küzdelmet hatalmas, előkelő kö
zönség jelenlétében a „Hősök ser
lege" vándordíjért. A mérkőzés a 
Leventék jól megérdemelt győze'- 
mével végződött, akiknek a serleget 
lendületes hazafias beszéd kíséretében 
dr Prihodi József főjegyző adta át 
egy évi megőrzésre.

Magyarok! Emlékezzünk!
Junius 4 én tizennegyedik évfor- 

dulóját gyászo juk annak a napnak, 
amelyen a gyűlölet, az elvaku :ság 
és a tudatlanság Magyarországra pa
rancsolta minden idők legk gyetle- 
nebb és legigazságtalanabb békéjét. 
Tizennégy esztendeje annak, hogy 
Trianonban aláírták azt a szerző
désnek csúfolt kényszerintézkedést, 
amely Magyarország Kárpátok-övezte 
legeszményibb fekvésű, ezeréves 
birtokállományál: a Magyar Szent 
Korona országait szétszagatla, dara
bokra törte és a magyaroknak füg
getlen ország címen egy ezer seb
ből vérző csonkot hagyotr meg !

Az ezévi, tizennegytdik gyászos 
évfordulón megalázollságunk és meg-

raboltságunk mindín fájdalmával, 
de az egy hazába, az egy isteni 
örök igazságba és Magyarország 
ftltámadésába veteti, minden kese
rűséggel dacoló hittel emlékezzünk I 

Megemlékezésünk jele egy szál 
szerény virág legyen I Zarándokol

j o n  el az egy szál virággal minden 
: magyar a Hősök Emlékéhez, vagy 

Ország Zászlajához vagy nemzeti 
kegyeletünk bármely emlékéhez és 
tegye le virágát annak talapzatára ! 
Jelképezze e virágszál világtörté
nelmi múltúnk megbecsülését, ezer
éves történelmi halárainkhoz való 
törhetetlen ragaszkodásunkat, jelké
pezze Magyarország feltámadásába 
vetett rendületlen hitünket.

Slelmiszer razzia
Sátoraljaújhelyen

H am isíto tt fahajkészitm ényt, homokkal ke
vert fekete borsot, vi/zel felére hígított tejet 
és szennyezett va ja t talált d r Grill Kálmán 

vegykísérleti főigazgató

A miskolci vegykisérleli ál o- 
más tudós vezetője dr Grill Kál 
inán kisérletügyi főigazgató, szer
dán délelőtt rajtaütésszerű élelmi
szer razziát tartott a napi piacon 
és egyes nyilt élelmiszerárusitó üz
letekben.

A razzia megdöbbentő ered
ménnyel végződött De beszéljen 
erről a főigazgató úr :

— A Tűzoltó-téri napi piacon 
körülbelül 100 liter tejet kellett 
» csatornába önteni mert 40 szá
zalék vizzel bigitott, táplálkozásra 
alkalmatlan volt. A  vizezett tejet 
forgalombahozó sárospataki usszo- 
nyok ellen az eljárást megindittat- 
tam Ilyen nagy arányú tejhamisi- 
tás Sátoraljaújhelyen még nem fór- 
dúlt elő

— Ugyancsak több vajmintát 
viszek magammal Miskolcra. A vaj 
eben az a kifogás merül fel, hogy 
®z ut porától szennyezett. Ennek 
«z ellenőrzése tulajdonképen nem 
is a vegykisérleli állomás, hanem

a helyi egészségügyi szervek fel
adata. Előmozdítja a szennyeződést, 
hogy az árusok a földön kényte
lenek élelmiszercikkeiket forgalomba 
hozni és nem mint a heti piaco
kon, asztalokon.

—  „Feltétlenül kívánatos  —

úgymond tovább — hogy a lakos
ság a vaj higénikus kezelésére is
meretterjesztő előadások utján ki- 
oktattassék és hogy a tejtermékek 
árusítása a napi piacon is asz
talokon történjek meg."

— Végigjártam több szatócs 
Üzletet ; még mindig igen sok ha
misított fahejfüszert talaham és egy 
helyi specialitást, homokkal vegyi
tett fekete borsot. Pedig a keres
kedőknek tudni kell, hogy őrlött 
fűszert csak gyári csomagolásban 
árusíthat, szabadon nem. Termé
szetes, hogy feljelentéremet ezek 
ellen is megteszem és remélem, 
hogy példás büntetés a jövőben 
kedvét szegi a rendeleteket sem
mibe sem tekintő szatócsoknak.

Nemsohóra leng az Ország Zászló
A Kopaszka hegy tetején gyönyörű munka folyik

Beszámoltunk arról, hogy a pol
gármester nemes elgondolása foly
tán az Ország Zászló a Kopaszka 
hegy tetején fogja hirdetni a jelennel 
való meg nem alkuvást, és a re
ményt az ezereszlendfls határok visz- 
szaél ilásában

A munkálatok már megkezdődtek 
és napról-napra mind jobban bon
takozik ki Gruber Károly műszaki 
tanácsos nagyszerű tervezetét dicsérő 
emlékhely szépsége.

A hegy kúpja a tetőről le 20 mé

ter és szélességében ö0 méter kör
zetben a bokroktól már jórészben 
meg van tisztítva. Mihelyest ezek a 
munkálatok befejeződnek, megindul 
a könrunka, a 8 méter magas gúlá
nak, amelynek tetejében leng majd 
a zászló, terméskőből való összeá'- 
litása. A zem léknü  olyan monu
mentális lesz, hogy a megszállott 
területről szabad szemmel Borsiból 
is majd látható.

Az Ország Zászlóhoz vezető erdei 
ut 1 ‘/, m. szélességben készen van.

é p í t s e n
családi házat, gazdasági épületet, weekend-házat, nyaralót, mel

lékhelyiséget, közfalakat, stb. tűzmentes könnyű épitésü

„ H E R A K L I T “-lemezzel
Gyors építkezés, azonnal lakható. Bővebb felvilágosítást ad

BEHYNA TESTVÉREK SATORALJAUJNELy bizományi lerak.t,

Jntimitásoü
egy politiüaí tereferérőt
Nemzeti Egység párt-választm ányi ülése 

Sátoraljaújhely 1934. m ájus hó 29

A Nemzeti Egység sátoraljaúj
helyi pártválasztmányi ülésén, ami
kor a bólogatásban kimerült fejek 
már nyugalmi állapotba helyezked
tek, a zempléni vezér barátságos 
lereferére invitálta a megjelenteket,

Szabad volt panaszra nyilni az 
ajkaknak és a pártfegyelem szordi- 
nóját feltéve meg volt engedve az 
elégülellenségnek is megnyilatkozni.

Ezekben a hellyel közel Őszinte 
pillanatokban azután megoldottak 
a nyelvek.

Molnár Béla sátoraljaújhelyi vá
lasztókerületi pártelnök például va
lami idegességről beszélt, amely az 
utóbbi időkben az egységben ész
lelhető, Kornitzer Lipót pedig a 
Sátoraljaújhely várossal „ közös
sorsú ,  célját vesztett ,  átabotá -  

bán ,  lankadó erővel nyüzsgő 
féregsereg“ egyik munkás tagja, 
a város szomorú helyzetét tette 
szóvá és más ruhába beöltöztetve 
olyan idegenforgalmi akciót java
solt. amelyet például szerény mi 
egyik legu'óbbi villaváros épité- 
sét célzó cikkünkben Isten tudja 
hányadszor lefektettünk.

Magyar Graz létesítése volt a ja
vaslat magva, a nyugdíjas államhi 
vatalnokoknakSátoraljaújhelybe való 
telepítése.

Nagy eredménye nem lesz Kor- 
nitzer Lipót alelnök prepozíciójá

nak. Ha csak nem tekintjük fan
tasztikus sikernek azt. hogy a 
zempléni vezér, amint mondotta 
„esetleges nyugdijaztatása esetén 
— ami remélhetőleg minél később 
fog bekövetkezni — sem fog ben
nünket elhagyni"; magyarul Sátor
aljaújhelyben telepedik meg.

Hát mi is szörnyen örvendünk 
ennek, mert legalább növekedik 
azoknak a tábora, akik a kímélet
len és igazságtalan adókivetések 
ellen szót mernek emelni. Hogy 
ez a megállapításunk nem légből 
kapott és nein egy ellenzéki lap
nak hiú reménye mi sem bizo
nyítja jobban mint az a válasz, 
amit a tereferén dr Izsépy Tiha
mér kapott.

Dr Izsépy Tihamér lemondott 
elnökhelyettes ugyanis szóvá tette 
a kereseti tényekkel teljesen el
lentétes és igy kíméletlen és igaz
ságtalan adókivetést és a zempléni 
vezér nem késett az atyai jó ta
náccsal: „a kivetést mindenki fe- 
lebbezze mega és Lehoczky Sán
dorhoz adresszalt ama utssitásos 
kére’emmel, hogy : „tegye ezeket 
szóvá a törvényhatóság közigazga
tási bizottságának legközelebbi ülé- 
sen ■

A szóvátétel bizonyára meg is 
fog történi, feltéve ha a zen pléni 
vezér nem alszik egyet az utasításra*
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Péntek délután
női idegenforgalmi 
szervezet alakult

Sátoraljaújhely város idegeníor- dalmi hivatali főnök, tagjai pedig dr 
galmának intenzív kiépítését lénye- Oiáh Istvánná, Damjanovics Ágoston- 
gesen hátráltatta a lakásínség, amely né, dr Chudovszky Móricné, dr 
lehetetlenné tette nagyobb vendég- Haas Bertalanné, dr Szentgyörgyi 
tömegek elhelyezését. Zoltánná, Deák Andorné, Bettel-

Ezen az anomálián van hivatva heim Sándorné, dr Davidovics Jenőné, 
segíteni az a női idegenforgalmi Balogh Gyuláné, Reviczky Irma, Pc- 
szervezet, amely péntek délután ala- lányi Lajosné és Boross Ica. 
kult meg a helybeli összes női és A tegnap délután a városháza ta- 
leányegyestlletek bevonásával és nácstermében megtartott alakuló iilé- 
amelynek feladata a magánlakások sen a Budapesten tartózkodó pol- 
esetenkénli összeírása egy lakás ka- gármesler helyett dr Prihoda József 
taszter lefektetése céljából. 1 főjegyző, polgármesterhelyetles el-

A szervezetnek elnöke dr Orbán nökölt.
Kálmán polgármester, alelnöke Kuba- A megjelent hölgyek nagy szeie- 
rik Gy. Kálmán 'pénzintézeti igaz- ; tettel fogadiák a szervezet alakulását 
gató, előadója Lánci Aladár java- ! és készségüket helyezték kilátásba.

nyaraljon a ToHajhegyalján!
A Tokajhegyaljai Bortermelők Pinceszövetkezete

junius hó 1-én nyitotta meg

sátoraljaújhelyi üdülőtelepéi
Napi teljes és bőséges ellátás, 
négyszeri étkezéssel 4 pengő
Többtagú család megfelelő kedvezményt kap

u i S  OdOlő Otthon Sátoraljaújhely

Pervesztes lett
o Kúrián is Sárospatak 
a jegyzői Interndtussal 
szemben

Még háború előtti időben ha
tározta el a zemplénvármegyei 
legyzök Egyesülete, hogy a 
jegyző gyermekek könnyebb 
nevelése céljából internátust 
létesít. Annak idején nagy harc 
folyt amiatt, hogy az interná- 
tus Sátoraljaújhelyen avagy 
Sárospatakon nyerjen elhelye
zést. Sárospatak azzal a tényé
vel, hogy a telek vételára cél - 

| jából I0000 koronát adott az 
ínternátusnah, maga javára 

'■ döntötte '  kérdést s tényleg az

épület ott létesült. Sárospatak 
azonban az adományozással 
egyidejűleg kikötötte, hogy az 
egyesület megszűnése esetén a 
10000 pengő visszafizetendő. 
És mert a múlt évben az egye
sület eladta az épületet a kincs
tárnak Sárospatak is elérke
zettnek látta az időt a 10000 
korona visszafizetésére s emiatt 
pert is indított. A keresetet a 
két alsóbiróságon elutasították, 
amit a Kúria pénteki ülésében 
jogerőre emelt.

ü n r ir is i hirdetmény-kivonat.
M kir. Kincstár végrehajtalónak 

dr Keresztesi Ödön és Ella végrehaj
tást szenvedők ellen indítóit végre
hajtási ügyében a telekkönyvi ható
ság a végrehajtási árverést a sátor
aljaújhelyi 459 sz. telekkönyvi betét
ben foglalt ingatlanokra, — M. kir. 
szálloda épülete a hozzátartozó ud
varral, — elrendelte.

Az árverés 1934. évi junius hó 
12 napján délelőtt 9 órakor, a telek
könyvi hatósá| hivatalos helyiségéhen 
Kazinczy u. 35. sz. 10 ajtószám alatt 
fog megtartatni.

Az árverés alá kerülő ingatlan a 
Borsodmegyei Takarékpénztár Rt. 
miskolci bej. cég csatlakozott végre
hajtató kérelmére a kikiáltási ár 
(60.000 P) kétharmadánál, a M. kir. 
Kincstár végrehajtató kérelmére 
49.604 pengőnél alacsonyabb áron 
nem adható el. Az árverelni szándé

— A Debreceni Hét szenzációja
Az idei „Debreceni Hét“ mfivészi 
programmján olyan nagyszabású ze
nei esemény szerepel, amely jelentő
ségénél fogva messze felülemelkedik 
az eddigi szabadtéri kísérleteken. Ko
dály Zoltánnak a világhíréi magyar 
zeneszerzőnek vigoperáját, a magyar 
levegőt árasztó „Háry Ján o sit adják 
elő junius 8-án, 9-én és 10 én sza
badtéri előadásban az ősi Kollégium 
udvarán. Az előadás szereplői a 
budapesti m. kir. Operaház művészei 
dr Palló Imre, Nagy Izabella, Sebeők 
Sári, Budanovics Mária, Körmendy 
János, Toronyi Gyula lesznek, akik 
már számtalanszor vitték diadalra ezt 
a gyönyörüszép magyar dalműt. A 

szabadiért előadás színhelye a Kol
légium udvara, amelynek beosztása 
a közönség elhelyezésében és a köz
lekedésben egy színház kényelmét 
nyújtja. A szabadiéri előadás iránt 
országos érdeklődés nyilvánul meg

—  Tóth Dezső törvényszéki 
•lnök előléptetés*. A kor
mányzó az igazságügyminisz
ter előterjesztésére Tóth Dezső 
dr sátoraljaújhelyi törvényszéki 
elnököt, a királyi ítélőtáblái 
bírák és ügyészek részére meg
állapított III. fizetési ssoportba 
kinevezte.

— Egységes front a szőlős
gazda társadalomban. A Ma
gyar Szőlősgazdák Országos 
Egyesülete és a Magyar Sző
lőbirtokosok Országos Szövet
sége junius 10-én az OMGE 
tanácstermében gyűlést tart, 
ahol kimondják a két érdek- 
képviselet fúzióját. Az uj sző
lősgazda front elnöke báró 
Waldbott Frigyes, társelnöke 
pedig Lázár Miklós ország
gyűlési képviselő lesz. A me
zőgazdasági világkongresszus 
tanácskozásain már az egysé
ges front vonul fel.

i  ■ i  '/ ■

—  Á thelyezések a várme
gyénél. Jól értesült helyen ar
ról beszélnek, hogy a főispán 
szolgálati érdekből Paulíczky 
István tb. főszolgabíró sáros
pataki szolgabirót és Keresz- 
tessy Gyula vm. tb. másodfő- 
jegyzöt kölcsönösen áthelyezi.

— Gyógyszertár inspekció. A ju
nius hó 4-én kezdődő héten Kardos 
Zsigmond Korona gyógyszertára tart

j éjjeli ügyeletes szolgálatot.

— Gépkocsik bejelentése. Mind- 
! azok akiknek birtokában régi rend

számmal ellátott gépjármű van, tar
toznak azt legkésőbb junius 15-ig 
az államrendőrség budapesti főkapi
tányságánál Írásban bejelenleni. A 
bejelentéshez szükséges levelezőla
pokat az államrendőrség helybeli 
kapilánysága rendelkezésre bocsátja.

— Évzáró ünnepélyek a debreceni 
egyetemen. A debreceni m. kir. Tisza 
Isiván ludomány egyetem, a tanév 
bezárása alkalmából n a délelőtt 10 
ólakor lartolta évzáró ünnepélyét a 
kÖ2pon i épület díszudvarán. A tan-

: évzáró beszédet dr Varga Zsigmond 
| egyetemi tanár e. i. rektor tariolta.

kozók kötelesek bánatpénzül a ki
kiáltási ár 10 százalékát letenni és 
a bánatpénzt a tényleges árverési 
vételár liz százalékáig kiegészíteni 

A Borsodmegyei Takarékpénztár 
Rt. miskolci bej. cég, mint jelzálogos 

| hitelező hajlandónak jelenti ki magát 
: arra, hogy az árverési vevő részére 
I az árverési vételár 50 százaléka ere

jéig kölcsönt nyújt, illetve hozzájárul 
ahhoz, hogy követelésének egy ré
sze — az árverési vevővel történen
dő előzetes megállapodás alapján — 
az árverési vételárba beszámltassék.

— Országos lovasmérközés Kisvár
dán. A felsőszabolcsi Gazdakör hol
nap délelőtt 9 órai kezdettel rendezi 
meg Kisvárdán a vásártéri spoi(tele
pen a hagyományos évi lovasmérkö- 
zéseket. A versenyeken az ország 
legjobb lovasai vesznek részt.

— Műkedvelői szinelöadás. A sá
toraljaújhelyi rk. Iparosítják Legény
egyesülete holnap vasárnap este fél 
5 órai kezdelfel a Kaihoiikus Kör 
színpadán előadja a Gyimeei vadvi
rág cimfi népszínművet.

Árverési hirdetmény
A néhai báró Maiiiot Nán- 

dór hagyatéka csődtömegéhez 
tartozó különféle ingóságok, 
könyvek, hordók, bor, diszma- 
gyar ruha, értékpapírok stb. 
Szerencsen, Rákóczi-ut 35. ház- 

i Szám alatt, 1934. évi janius hó
11-én (tizenegyedikén) dél
után 4 órakor legtöbbet Ígé
rőnek nyilvános árverésen el
adatnak.
Szerencs, 1934. május hó 29, 

Dr. Szabó Sándor ügyvéd 
csődiömeggondnok.

Felelő, „eltelető : Dr. WEISZ SÁNDOR 
A Hédiéért lelelő. I LANCZ1 ZOLTÁN. 
Leplulajdonoe: Lendetmenn Mikre ée térié.

Nyomatott a Vajda.könyvnyomdában Sátoraljaújhelyben. Telefon 55.
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