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P O L I T I K A I  L A P
ELŐFIZETÉSI DÍJ: Fős erkesítfl: Dr. DUBAY ISTVÁN ■■gjelenik minden szombaton.

negyedévre 120 P. félévre 240 P. 
Egyes szám ára 10 fillér. Szerkesztő : GYÖRGY LAJOS Szerkesztőség és kiadóhivatal:

Sátoraljsujhelv.

A főispán marad
Kozma György dr főispán felmentésével a legutóbbi 

minisztertanács nem foglalkozott

Beteg
(D.I.) A Nemzeti Egység hall

gatásra Ítélt politikai szerzetes- 
rendjének úgynevezett „Vezér“-e 
legutóbb Kecskeméten tartott 
szemlét az ottani különítménye 
fölött. Hangosan szólott és úgy, 
hogy a fo’dozgatott sáíorajauj- 
helyi kirendeltség is meghallja 
azt. A nagy „V.“ monogram
mos ismételten felhívta szolgái
nak figyelmét arra, hogy párt
jának nincs szüksége okos em
berekre, ebből nagyon elég, egy.

A sátoraljaújhelyi politikai 
rend fiókjának tagjai, becsület- 
szavas fogadalmukhoz híven, bi
zonyára a jövőben is vigyázni 
fognak arra nehogy az okosság 
elharapódzón közöttük. Ilyen 
tényállás mellett nincs oka te- 
hát az ellenzéknek semmi nyug
talankodásra, azért hogy viszont 
ők csak az okos embereket szere
tik es azokból akarnak sokat. Ez 
tehát egy olyan állapot ahol meg 
van az összhang a két szem
benálló tábor között.

Mátyás királyról jegyezte fel 
Galeoti, hogy ő azokat az em
bereket becsülte akiknek arca 
kifejezéstelen volt, ha különben 
eszeseknek fudta őket. A buta
ságot kifejező arcot pedig való
sággal kincsnek tartotta. Diplo
máciájában együgyű külsejű em
bereit használta, követeknek 
azokat küldte „abban a hitben 
lévén, hogy az ilyenek előtt 
gyanutlanabbul nyitódik meg az 
udvari elmék tikos fiókja"—ami
ben nem is csalódott.

A „Vezér" nem utánozza 
Mátyás királyt sem. Ó fordítva 
látja a helyzetet szívesen, ö  
nem talál kifogásolni valót ha 
valaki hívei közűi külső látszat
ra okosnak néz ki, fődolog hogy 
belsőleg ne legyen az.Végeredményben ezek mind a reánk nézve idegen rend belső életére tartozó dolgok, mi nem

jeliem
is avatkoznánk bele, ha nem 
volna tudomásunk arról, hogy 
egyes több o'dalu rendi tago; 
fogadalom ellen vétenek s ti 
tokban beleülik orrukat az oko
sak rendjébe.

Az történt ugyanis, hogy a 
sátoraljaújhelyi kisgazda és pol
gári párt vezetősége nem sok
ka! ezelőtt a Központjától köz
lést kapott, hogy saját magukat 
súlyosaknak érző, mindig és 
minden körülmények között a 
felszínen úszni szerető helybeli 
egyének, a helyi vezetőség meg
fúrására vállalkoztak. A köz
pontban úgy mutatták be ma
gukat mint akik az itteni ellen
zéki párli tagok fölött oly te
kintéllyel rendelkeznek, hogy 
szemöldökük megmozgatása is 
elég ahhoz, hogy az történjék 
itt az ellenzéki oldalon amit 
ők akarnak.

Az ellenzéki párt helybeli ve
zetősége jól ismeri ezeket a ki
válóságokat, hiszen már eddig 
is elég szemrehányást kapott 
tagjai részéről, hogy ezeket a 
vezérkéket akik a másik párt
nak is tagjai, nyilvánosan néni 
törölte ki az ellenzéki párt tag
jai sorából. Hiszen vannak 
olyanok is akik mindkét párt
ban tisztségeket is viselnek s 
a választmány tagjai.

Érdekelt Urak I Méltóztassa- 
nak idejekorán kilépni I Okos
ságuk hiányát a másik párt ki
zárólagos szolgálatába állítani.

Bölcseleti elv az, hogy az 
életben leginkább két tulajdon
sággal lehet nagyobb szerephez 
jutni: vagy a lángész messzere- 
pitő szárnyaival vagy a felüle
tesség vakmerőségével Éppen 
azért mi nem akarjuk hinni, 
hogy egy harmadik eshetőség 
is előállhat s egy becsületes 
párt hátán előrejuthat azeiőre- 
számitó — beteg jellem.

Az elmúlt héten budapesti 
dósilójának lapzárta elolt adoll 
lefon közlése alapján jelentei! 
Felsömagyarországi Hu lap, hogy a 
főispán változásokkal kapcsolatban, 
politikai köiökben Kozma György 
dr felment ;séröl is beszélnek.

Bárha a hirt kellő fenntartással 
fogadtuk, mindazonáltal szükséges’

Még néhány rövid nap és le
zárjuk az esztendő első felét. Eb
ből az alkalomból nem lesz érdek
telen a sátoraljaújhelyi anyakönyvi 
hivatal adataiba betekinteni.

Január elsejétől mai napig 52 
házasságot kötöttek, az újszülöttek 
száma 230, a haláleseteké 171.

Az adatok kedvezőek, mert az 
1933. esztendő első felében 35

dr Orbán Kálmán polgármes
ter elkészítette a juliua 1-én kez
dődő „Hegyaljai Hét Sátoraljauj- 
helyen" idegenforgalmi napok vég
leges programúját

Az ország összes menetjegyiro
dáinak terjesztés céljából megkül
dött programm a nyolc nap min
den órájában gondoskodik a ven
dégek szórakoztatásáról és igy az 
idegenforgalmi akció anyagi és er
kölcsi sikere el nem maradhat.

A hatalmas progratnm nagyobb 
eseményei egyébként a követke
zők :

Julius 1 : a kiállítások megnyi
tása, Irredenta Országzászló avatás, 
Felvidéki Egyesületek szövetségé
nek országos gyűlése, Zempléni 
Bokréta,

julius 2 : állatkiállitás, 
julius 3 : mezőgazdasági mun-

lu- nek tartjuk ezullal közölni, hogy a 
te- | legutóbbi minisztertanács. amely 

j  több vármegyében főispán változ
tatást eszközölt a zempléni főispán 
felmentésével nem foglalkozott és 
így dr Kozma György íőispáni tá 

; vozásáról szóló hír, csak nem hi- 
1 vatalos politikai kombinációknak 
j  volt az etedménye.

halálozássá1 volt több, mig 1 I szü
letéssel kevesebb, A  házasulandók 
száma viszont tavaly 12-vel több 
volt; az egyensúly azonban itt helyre 
áll, mert az anyakönyvvezetői hi
vatalban már jó egy: ehányan je
lentették be házasulandói készsé
güket és várják türelmetlenül a ki
hirdetés alóli felmentés iránt be
adott kérvényük elintézését.

kaverseny,
julius 4 :  Piarista Diák Szövet

ség alakuló gyűlése,
julius 5 : Nemzeti Munkanap, 

rendezi a TESZ.
julius 6 : Turisták napja. dr. 

Cho'noky Jenő e-yetemi tanár, az 
Orsz. Turista Egyesület elnökének 
előadása. A nemzetközi tennisz- 
verseny elömérkőzései,

julius 7 : a Move céllövő él 
agyaggalamblövö versenyei.

julius 8 :  a Sac jubiláris köz* 
gyűlése, tornászrrerseny, a nemzet
közi tenniszmérkőzések befejezése, 
labdarugó mérkőzés ■ Sec és Blatt 
csapatai között. Este a városi szín
házban táncmulatság,

A z  ü n n e p i  h é t  m i n d e n  n s p j á n  

e s te  f é l  9 ó r a k e r  K a r d o n  G é z a  
s z ín t á r s u l a t á n a k  d í s z e l ő a d á s a  a  v á 

ro s i s z í n h á z b a n .  i

Sátoraljaújhely
anyakönyvi adatai január 
elsejétől a mai napig

Véglegesen íUalaüuit 
az ünnepi Rét programmja
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HÍREK
K özlem ények  és elő fizetési d i

ja k  „Felsóm agyarorszégi H írlap" 
posta fiók  67 S áto ra ljaú jh e ly , il
le tv e  a  N em zeti H ite lin tézet fiókja
30.231 sz. p o s ta ta k a ré k p é n z tá ri 
szám lája cim re  k ü ldendők .

— Széli József kitüntetése. A Kor
mányzó a magyar kir. miniszterelnök 
előterjesztésére dukai és szenlgyörgy- 
völgyi Széli Józsefnek a Magyar 
Királyi Közigazgatási Biróság másod
elnökének, a királyi itélö bírák és 
királyi ügyészek részére megállapított 
VI. fizetési csoport jellegét adomá
nyozta. Az előléptetéssel a kegyel
mes cim jár.

— Kitüntetés életmentésért, dr 
Prihoda József városi főjegyző, helyet
tes polgármester vasárnap délelőtt 
adta át a városházán szép ünnepség 
keretében a Kormányzó által életmen
tésért adományozott bronzérmet Bá
csik Sándor sofőrnek, aki a sáros
pataki strandon az elmúlt esztendő 
nyarán saját élete kockáztatásával a 
vizbefulláslól megmentette Bálhy 
Sándort.

— Névmagyarosítás. Drenkó Já
nos a helybeli polgári fiúiskola al
tisztje úgy a maga valamint gyer
mekeinek vezetéknevét belügyminisz
teri engedéllyel Dévényi re változtatta.

Kifogástalan állapotban levő 
keveset használt

Singer féle
zsákvarrógép

Jutányos árban

E L A D Ó
Cim a kiadóhivatalban

— Halálozás. Beregszászy István 
Zemplénvármegyének 35 éven át 
volt nyugalmazótt tanfelügyelője, mi
niszteri tanácsos, éleiének 77 évében 
hétfőn este elhalt. Beregszászy Ist
ván nagy felkészültséggel szolgálta 
a vármegye népművelésének ügyét, 
jólelkft, nemesen gondolkodó tanfér- 
fiu volt, emlékét kegyelettel őrzi meg 
az a nemes ügy, amelynek 35 éven 
át, közbecsülésre szolgálatában állott.

— Rabbi beiktatás. A sátoraljaúj
helyi orlhodox izraelita hitközség 
szerdán délután 5 órakor iktatta be 
ünnepélyes külsőségek között meg
választott uj főrabbiját Klein Bernát 
volt csornai főrabbit.

Eladó ház
A ndrássy u tca 60 szám 

3 lakás, belsőség
Cim a kiadóhivatalban.

— Regős délután. A honvédelmi 
minisztérium regős csoportja f. hó 
19-én kedden délután 3 órakor a 
Városi Színházban előadást tart.

i w

dTíegátít
az amerikai korexport

A z  üzletszünetnek részben a m agyar exportőrök 
az okozói

Megbízható helyről arról érte
sülünk, hogy az erőteljes lendü
lettel megindult amerikai borex 
port szünetel.

A stagnációnak oka, hogy Ame
rikában a borok iránt nincs keres 
let. Úgy látszik, hogy dacára a 
nedvességnek az Egyesült államok 
nem borivó államok

Az importőrök is tartózkodnak 
a véte'löl mert szó van arról, hogy 
Amerika leszállítja a borvámokat.

Kedden délelőtt tárgyalta volna 
érdemben a sátoraljaújhelyi kir, 
törvényszék Köröskényi büntető ta
nácsa, a Húsvéti Lapok cimü röp 
irat bűnügyét, azonban Gula'sa K. 
László elsőrendű vádlott a tárgya
láson nem jelent meg.

Gulassa K László hétfőn Írás
beli beadványt intézett a biróság 
Hoz és más irányú elfoglaltságára 
hivatkozással a tárgyalás elhalasz
tását kérte. A vádlott kérelméről 
már nem volt ideje a bíróságnak 
az érdekelteket értesíteni, és igy a

lfj, Pelsöczy Dániel Tiszakarád 
községnek volt egyik szorgalmas 
fiatal gazdája. Napestig túrta a rö
göt és szorgos kél keze munkája 
nyomán áldás fakadt a földből 

A fiatal gazda egy szép napon 
asszonyt hozott az apai házhoz. 
Szemrcvaló dolgos menyecskét, a 
ki a munkában nem maradt mö
götte a férjének

ldb Pelsöczy Dániel az apa 
azonban nem volt megelégedve fia 
választásával. Ö  olyan asszonyt 
akart a fiának, aki nem csak tze- 
retetet és munkakészséget hoz a 
házához, de valami vagyonkát is. 
Egymást érik tehát a veszekedé
sek, a fiatal Pelsöczynek valóság
gal pokollá lelt az élete. Elhatá
rozza tehát, hogy elköltözik a fa
luból. Lovat, szekeret kér édesap- 

| játói a költözködéshez és ez eiz- 
; tendő január 20. napján felrakja 
! szegénységét a szekérre és elindul

na Bodroghalom község irányába 
otthonalapitásra

Tokaji borban az üzlet speciá
lisan azért is akadt meg, mert 
egyes cégek olyan vásári áron kí
náltak borokat, begy valósággal 
destruálták a tokaji bor értékét,

A Külkereskedelmi Hivatal, kar
öltve a Magyar Amerikai Borkivi
teli Egyesülettel azonban már meg
találta a kellő rendszabályokat, 
hogy az ilyen egészségtelen álla
potokat egyszersmindenkoron meg
szüntessen.

tárgyaláson Gulassát kivéve min
denki megjelent,

Köröskcnyi tanácselnök ismét 
megkísérelte a bünper békés elin- 

i tézését, azonban nemes igyekezete 
I hiábavalónak bizonyult, mert első

rendű vádlott védője valamint Ze- 
ley László másodrendű vádlott nyi
latkozatai nem mutattak közeledést. 

A biróság egyébként úgy haté - 
1 rozott, hogy a tárgyalást ju'ius 3 ra 

napolja el és arra Gu assa K. 
Lászlót elővezetés terhe mellett 
idézi meg.

Az apa amikor már látja, hogy 
kenyérkeresö fia komolyan elhagyja, 
a lovak elébe áll. A fiú elrántja 
az öreget, az öreg elesik és amig 
feltápaszkodik, a szekér már mesz- 
sze jár.

Idb Pelsöczy Dániel feljelenti 
a fiát, az ügyészség vád alá he
lyezi és zsarolás vétsége miatt kéri 
megbüntetését.

A Köröskényi tanács kedden 
tárgyalja a bíinügyet. Az apa — ko
nok és rosszindulatú,— a fiú szigorú 
megbüntetését kéri. A (iu csupa 
melegség és szeretet. De tele van 
raele séggel dr Gottesman Miklós 
kir. üügyész vádbeszédc is, aki 
olyan büntetés kiszabását kéri, a 
mely annak felfüggesztését lehetővé 
teszi és tele van megértéssel a ta
nács határozata is, mely ifj Pel
söczy Dániel bűnösségét megálla- 
pitja ugyan, de a törvénykezés 
egyizerüsitéséröl szóló törvény 125. 
§-ra hivatkozással büntetés kisza
bását mellőzi.

— Szentmise a Kopaszka tetőn. Az
Ország Zászló felavaiási ünnepségein 
a Kopaszka hegy tetején tát őri oltár 
mellett szentmise lesz. a miséi Sze- 
pessy Bjdog kegyesrendi tanár szol. 
gáltatja, a miniszlránsi teendőket 
pedig két öreg piarista diák fogja 
ellátni.

— Turisták választmányi ülése. A 
Magyar Turista Egylet hegyal.ai osz
tályának válasrtmánya Martyasovsz- 
ky Kálmán tb. vm. főjegyző elnök
lésével csütörtökön délután 4 órakor 
a vármegyeháza kistanácstermében 
ülést tartott. A választmány elhatá
rozta, hogy a junius 23-iki közgyű
lésnek a teljes régi vezetőség meg
választását javasolja.

— Kereskerielmistak találkozója A
városi f.lsőkereskeddmi ez évben j 
jutott el fennállásának huszadik for
dulójához. Az intézet helybeli volt 
növendékei ebből az alkalomból el
határozták, hogy a Hegyaljai Hét 
tartama alatt szintén megrendezik 
monstre találkozójukat.

— Nemzetközi tenniszverseny az 
ünnepi héten, lulius 6, 7 és 8-án ke
rülnek lejátszásra a Sac. rendezésé
ben a nemzetközi lawn-lenisz verse
nyek Sátoraljaújhely bajnoksága;- 
ért. A férfi egyes bajnokság védője 
Bánó Lehel, a női egyesé dr Scliré- 
der Lászlóné. A nevezésekből Ítélve 
nem mindennapi sponélvezelben lesz 
része a közönségnek.

M. k ir .

QSZTÁLVS0RS3EBVEK
LÖW MIHÁLY

főelárusitónál.

— Tornavizsga. A váiosi felsőke
reskedelmi iskola növendékei nagy 
közönség jelenlétében hétfőn délután 
5 órakor tartották meg évzáró torna 
ünnepélyüket a dohánygyár mögötti 
spoittelepen. A bemutatott szabad- 
gyakorlatok, szerlornázás, atlétikai 
számok, boxolás és iskola birkózás 
az előkelő közönség tetszésével ta
lálkozott. A betanítás és a sportra 
oktatás szép munkája Böröcz Gyula 
tanár agilitását és szaktudását dicséri.

— Öngyilkos öregasszony. Follin 
Árpád a longi kerülőház közelében 
egy öregasszony .holttestét fogta ki 
a Bodrog vizéből. A vizsgálat meg
állapította, hogy a hulla özv. Pléoán 
Pálné alsóberecki-i 78 éves asszony- 
nyal azonos aki öngyilkossági szán
dékkal ugrott a folyó vizébe.

Or W EISZNE FRIED MANÓI
ffizőszalonjában

SÁ TO R A LJA Ú JH ELY
Kazinczy utca 37 sz. 

tökéletes fűzők minden alkalomra.

— Gyógyszertár inspekció, A folyó 
hő 18-án kezdődő bélen Kádár An
dor gyógyszertára Rákóczi utca ^ 
tart éjjeli ügyeletes szolgálatot.

Suiassa 3Í. £ászió vádlott
nem jelent meg a büntető tárgyaláson

A biróság elővezetés te rhe  mellett 
rendelte el m egldézését

Apa és fiú harca
Kezdődött T lszakarádon végződött a sátoralj’aujhelyi 

törvényszéken
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Megalakult flz olvasó
a szőlősgazdák egységes frontja

Elnök: br. W aldbott Kelemen felsőházi tag, 
társelnök: Lázár Miklós a  tokaji képviselő

írja:
„Zárva van a strand, nyíljon 
meg a Diana fürdő*'

Az ország bortermelőinek nagy kaji választókerület országgyűlési 
érdeklődése mellett vasárnap dél- képviselője.
előtt tartotta meg Budapesten az A megalakulás után több érlé- 
Omge helyiségeiben a Magyar kés fels ólaiéi hangzott el. Volta 
Szőlősgazdák Országos Egyesülete ki az osztrák és a cseh exporttal 
és a Magyar Szőlőbirtokosok Or- foglalkozott, voltak többen, akik a 
szagos Szövetsége közgyíi'ését. a borfogyasztási adó teljes eltörlését 
melyen egyhangúlag kimondották a sürgették és volt aki rámutatott 
szőlősgazdák egységes érdekképvi- azokra az intézkedésekre, melyek- 
seletének megalakulását kel a pénzügyi hatóságok a terme-

Elnök lett br Waldbott Kele- lök és a termelői kimérések mun* 
mén tolcsvai nagybirtokos felsőházi káját megnehezítik. A felszólaláso- 
tag, társelnök Lázár Miklós a to- kát általános helyeslés kisérte,

Hirdetés a legjobb eladó!
Syermeü StroAscfineidereü

fömegőaiesete
Két hét a la tt öt ilyen sérü lte t ápolt a közkórház

Bielcsik Ferenc a szerencsétlenül 
járt kötéltáncos artista, még fel sem 
gyógyult szörnyű sétüléséből és már 
is több, hasonló baleset folytán sé
rültet ápol és gyógyít az Erzsébet 
közkórház derék orvoshada. Kötél
táncosokat akik ha nem is hasonló 
magasságból és nem is drótkötélről 
zuhantak le, de művészi ambíciójuk 
kielégítését akarva, mondjuk a Diana 
hid karfájáról és hasonló alkotmá
nyokról.

Gyermekekről van szó e sorokban, 
azon sokaknak néhányáról akik va

lósággal megkergültek mióta a „ta
nár úr“ illetve mióta a .haláltrió' 
városunkban járt.

Két hét óta 5 ilyen gyermek 
Slrohschneider feküdt a kórházi 
ágyon. Jelenben például Brenzler Jó
zsef 5 éves és Mezősi Béla 9 éves 
süvölvények állnak kezelés alatt sú
lyosabb fejsérülés illetve kéztörés 
következtében.

Ma még nincs halálos baleset. De 
ha továbbra is ilyen intenzív lesz a 
gyermekvédelem, úgy nemsokára már 
arról is beszámolhatunk.

Junius 2 3 -á n
a turisták közgyűlése

M egbízható h irek  szerin t a főispán nem óhajt többé 
beleavatkozni az egyesület ügyeibe

Az elmúlt hét szombatján Koz
ma György dr főispán a turisták 
ügyében értekezletet tartott. A 
megbeszélésnek semmi-féle pozi
tív eredménye nem volt, de nem 
is lehetett, mert a közgyűlés élő
kéi zitésének a feladata nem egy 
meghivott társaságé, hanem a vá
lasztmányé és mert egy egyesü'et 
ügyeit külső hatalmi szóval nem, 
hanem csak az egyesületben érde
kellek óhajának megfelelően lehet 
intézni.

Ennek a sarkalatos igazságnak 
megdönthetetlenségét belátta már 
Kozma György dr főispán is, a 
mikor lojálisán kijelentette, hogy
a turisták ügyébe beleavatkozni 
többé nem kíván.

Amint annak idején jogos kri

tikával illettük az illegitim beavat
kozást, úgy a tárgyilagosság elvé
nél fogva nem haladhatunk el di
csérő szó nélkül a főispán korrekt 
és megértő nyilatkozata mellett, az
zal a megjegyzéssel azonban, hogy 
igazán nagy kár volt a rágalmazó 
besugásoknak hitelt adni és akar- 
nokok igyekezetét ha rövid ideig 
is főispáni tekintélylyel alá
támasztani.

De kisütött az igazság és a meg
értés napja és e napnak munkál 
érlelő sugarai mellett a közgyűlés
nek más feladata nem lehet, de 
nem is lesz, mint kivétel nélkül 
a régi vezetőséget megválasztani 
és ezzel az úri ténykedésssel elég
tételt adni az érdemtelen meghur
coltatásért,

„Medárd napja úgy látszik meg
hozta a negyvennapos esőt; alig 

, szalad el nap, hogy égi harmat ne 
ömözze a szomjas földet.

A piros napvédő ernyők sem vi
rítanak a berecki-i strandon és a ko
mor autóbuszok tétlenül állanak a 
villanygyáii garázsban.

Szóval nincsen strand és ezzel 
egyidejűleg a 18000 lelket számláló 
Sátoraljaújhely városában nincsen

olyan nyilvános fürdő, ahol afürdö- 
i szobával nem rendelkező adózó pol- 
[ gár időnként felfrissülhetne.

A Diana fürdő bezárását annak 
idejében azzal is indokolták, hogy 
nyitva van a strand. Ezt a néhány 
panaszos sort hasonlóan fogom 
indokolni:

Zárva van a strand, nyíljanak meg 
Szezám, akarom Írni a Diana fü:dő 
viharvert kapui '

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

lékhelyiséget, közfalakat, stb. tüzmentes könnyű épitésíí

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

BENYNA TESTVÉREK SÁTORALJAÚJHELY bizományi lerakat.

Egy műaszfalos útja
a végrehajtástól a váltóhamisításig

Trianoni tragéd ia

Ott kezdjük el, hogy a szóban le
vő műasztalos az ország egyik leg
nagyobb budapesti bútorgyárának 

j volt az üzemvezetője. Nemcsak ter- 
í vezell, hanem hónapokig tartó mun

kával a legsúlyosabb bútordarabo
kat is remekbe faragta.

Egy ilyen műremeket néhány esz
tendővel ezelőtt valamelyik kiállítá
son meglátta a csonkaország leg
előkelőbb férfia. Alku nélkül meg
verte és azóta az a bizonyos bútor
darab egyik dísze palotájának.

Következik a gazdasági válság. A 
műasztalost leépítik, leköltözik tehát 
szülővárosába Sátoraljaújhelybe és 
irt folytatja mesterségéi. Folytatja de 
nem tudja mert lépten-nyomon bele 
ütközik az általános pénztelenség 
drólakadályaiba.

Megtakarított pénzét lassan fel
eszi, jön az adósságok árja, meg a 
végrehajtás, amely teljes csőddel fe
nyeget.

Ámde egyik jó szomszédja meg- 
könyörű! a szerencsétlen ölgyerme
kes asztaloson és jó kezessel ellá
tott váltó ellenében tökét bocsát re - 
delkezésére.

Most fordítsunk egyel a filmen. A 
helybeli államrendörség bűnügyi osz
tálya napok óta váltóhamisítást ügy
ben nyomoz. A gyanúsított a mű- 
asztalos leánya, aki 13 éves korában 
Miskolcon lakó nagybátyja nevét h - 
misítja a váltóra, hogy édes apján 
segítsen. A kiskorú szerepe egy ket
tőre tisztázódik és a rendőrség meg
állapítja, hogy a váltóra a miskolci 
testvér nevét, a műasztalos egyik se
gédje hamisította a mester felkéré
sére, a mester iránli szánalomból

A váltóhamisítás aktái mái az 
ügyészségen vannak; átkisérték az 
őrizetbe vert tetteseket is, akiket 
azonban az ügyészség szabadiéira 
helyezett. Az eljárás természetesen 
tovább folyik.

— Tolmácsl kinevezés. A m. kir. 
igazságiigyminíszter Szlanykovszky 
Sándor nyug. vin. irodafőtiszlet a 
sátoraljaújhelyi kir. törvényszék mellé 
a tót nyelvre állandó tolmáccsá ki
nevezte.

— Leventéink a miskolci kerületi 
versenyeken, A Vil. testnevelési ke
rület felügyelősége állal Miskolcon a 
Mariin telepi sportpályán junius ‘24-én 
rendezendő vándordijas kerületi ver
senyeken Zemplénvármegye leventéi 
kél csapattal vesznek részt.

—  Zeneművészeti hir. Blumenfe d 
Olga városunk egyik zeneművész re
ménysége szerdán vizsgázott jeles 
eredménnyel a zeneművészeti főisko
la utolsó évfolyamának zongorasza- 
kán.

— Kettős labdarugó mérkőzés.
Holnap délután fél 4 órakor a Do
hánygyár mögötti sporttelepen az 
SMÁV.—DVTK li. és fél 6 órai kez
dettel a Sac—Dac játszanak bajnoki 
labdarugó mérkőzést.
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Tokaj és Szerencs
naqv ünnepelyességcjel fogadta 
a tévlovaglókat

György síász  meiningeni herceg szenzációs beszéde
Nagybányai Vitéz Horthy István 

ki gazda távlovaglása, amely Hal
váiból május 30-án indult el, szer
dán délután érkezeit meg Tok jba.

A fellobogózott város lakossága 
nagy szeretettel fogadta a 84 tagú 
>.(i - és belföldi úrlovasokból leven
tékből és gazdákból álló lovas tár
saságot.

Az ünnepélyes fogadtatás a sport 
telepen volt ahol Fejér Andor főszol- 
galiiró üdvözlő beszédére György 
szász meiningeni herceg válaszolt, 
annak a reményének adva kifejezést, 
hogy eljön majd az idő amikor To
kajba nem mint Magyarország hatá
rába, hanem mint az ország szivébe 
jog  érkezni, A beszédet óriási lelke
sedés fogadta.

Este a lovasok tiszteletére társas

; vacsora, utána táncmulatság volt.
A tokaji éijelezés után csütörtökön 

reggel 7 órakor Bodrogkcreszturon 
át Szerencsre indultak a lovasok. A 
merre színes csoportjuk elhaladt, a 
lakosság kendők,bogtalással, éljen
zéssel adott kifejezést érzelmeinek.

Szerencsen, százakra menő tömeg 
I élén, az orszégzászló elölt fogadták 

a vendégeket. Goszlonyi István fő
szolgabíró magyar, Diószeghy János 
pedig angol nyelven.

Itt a vendégek leszálltak lovaikról, 
azokat lakhelyeikre továbbították, 
mert Szerencs a távlovaglás végét 
jelentette.

A Szerencsi Társaskörben eltöltőit 
villásreggeli ulán a társaság egy ré
sze autóbuszokon Lillafüredre, másik 
része pedig vonallal haza utazóit.

Mi újság Sárospatakon?

Id a lék ok
a szövetkezeti működéshez

Színhely: a Magyar Köztisztviselők Fogyasztási stb 
Szövetkezetének 64 számú árudája Sátoraljaújhely

A szövetkezeteknek indokolatlan 
dédelgetése és a kormányzat állal a 
kereskedőkkel szembeni támogatása 

' n .pok óla foglalkoztatja az ország 
közvéleményéi,

A 2 millió 800000 pengő nemzeti 
adományt, amely a friss véri jelenti 
a Köztitzlvise ők beteg üzletvitelé
nek vérkeringésében, ezer és ezer 
alkalmasabb helyen is f-lhasználhat- 
la vo na a pénzügyi kormány.

Kár minden fillérért, amit a rno- 
lochbr beönfenek, meri a járatlanság 
a vezetésben, a beígéri és meg nem 
adott kedvezmények miatti felhábo
rodás és nem utolsó sorban degusz
táló alapon álló jogtalan követessek 1 
alkalmazottakkal szemben, kedvéi j 
szegik a vásárló közönségnek.

Vegyük pé'dául a sátoralj újhelyi j

árudát, amelynek forgalma 1933-ban 
27'12 százalékkal csökkent és ahol, 
amint a bíróság előtti per igazolja a 
forgalomcsökkenésért és a p dkányok- 
lól összerágott és megevett mázsa 
számra menő felvágottért, szalámi
ért, Sídért, csőtészláért, fogolyina- 
dérért, kenyérért az alkalmazódat 
akarják felelőssé tenni.

Ez a helyi puska azonban úgy 
látszik visszafelé fog elsülni, mert 
a sátoraljaújhelyi kir. járásbíróság a 
Köztisztviselők pergátló kifogását el- 
ulasilolta és illetékesnek mondotta 
ki magát P-eulik L3jos volt üzlet
vezető perének e'inlérésére.

Nem nagy ügy az egész, de jel
lemző adat lesz a Köztisztviselők 
Szövetkezetének altruista működését 
megvilágítani.

Gsapiaüy £ipóí
nyugdíjazásához

— Érdekes házasságkötés. A sá
rospataki anyakönyvi hivatalban há
zasságot kötöd Szkircsák Mihály ot- 
lai i 68 éves fazekas mester, a 42 
éves Csizmár Annával.

— Országos ref. theológus kon
ferencia Sárospatakon. Tegnap dél
után 5 órakor kezdődött meg Sáros
patakon az ország valamennyi Ideo
lógusát magába foglaló Theologus 
Szövetség vándorkonferenciája, a fő 
iskolai imateremben. A konferencia 
résztv-vői ma délután Miskolcra utaz
nak ahol tovább folytatódnak a 
megbeszélések.

— Agyonütötte a villám. A sáros
pataki alsóhatárban hétfőn délután 
a villám agyonütötte a merőn do'- 
gozó Szemén János 15 éves lehénpász- 
torl. A fiú valósággal szénné égett.

| — Éjszakai fosztogatók a sáros
pataki ország úton, A Sárospatak és 
Sátoraljaújhely közötti országúton, 
éjjel, i. meretlen (elles fosztogatja a 
városunkba tartó piaci árusok ko- 
csiait. Legutóbb Héjjá Mályásné sá
rospataki gazdálkodó szekeréről Unt 

j el egy pénztárca 40 pengő tartalom
mal. Az országúd tolvaj kézrekeri- 
lése iráni a csendőrség erélyes nyo 

! mozást indítod.

hozzá járult a vármegjje fegyelmi választmánya

— Repülő bizottság becsüli meg 
a vármegye terméseredményét. A
legközelebbi napokban a pénzügy és 
a földművelésügyi minisztérium ki
küldődéiből alakított úgynevezett re
pülő bizottság érkezik Zemplénvár- 
inegyébe, a várható terméseredmé
nyek megbecsülése és az általános 
gazdisági helyzet megállapítása cél- 
jábő1. A repülőbizod8ág útját a vár
megyék főispánja állapítja meg.

— Eredmények a vármegye levente 
versenyén. Az elmúlt vasárnap meg
u n o d  vármegyei levente rajveise- 
nyen az első helyezési és ezzel a 
.vármegye legjobb levente csapata" 
díszes címet a laklaszadai leventék 
csapata nyerte el. A sátoraljaújhelyiek 
a versenyben második helyre kerül
tek;

- Rágalmazásért álltéit gazdálko
dók, A sátoral|aújhelyi klr. törvény
szék büntető feiebhviteli tanácsa pén

teken helyben hagyta a járásbíróság 
Ítéletét, amely Szabó Béla és 18 lársa 
bodroghalomi gazdálkodókat vitéz 
Zádor János bodroghalomi biró sé
relmére elkövetett hatóság előtti rá
galmazás vétségéért pénzbüntetésben 
marasztalta.

—  Megyegyülés június 27-én. 
Zemplénvármegye törvényhalósági bi- 
zoltsága junius 27-én délelőtt 10 őrs
kor tartja évnegyedes nyári közgyű
lését a vármegyeháza nagytermében.

— Földrajz-természetrajz kiállítás. 
A kegyesrendi reálgimnázium nővén- 
dékei julius hó I7-IŐI 24-ig, naponta 
9-től 1 óráig a gimnáziumban föld
rajz-természetrajz kiállítást rendeznek.

— Társas összejövetel. A sátoral
jaújhelyi Izr. iskolás gyermekeket fel
ruházó Egyesület ma este 9 órai 
kezdellel a Városi Vigadó éttermei
ben társas összejövetelt rendez. Be
lépő díj nincs.

Zemplénvármegye törvény hatósá
ginak fegyelmi választmánya szom
bat délelőtti ülésében foglalkozott 
dr Orbán Kálmán Sátoraijaujtiely 
megyei város polgármesterének elő-

teriesziéséve1, dr Csaplaky Lipól vá
rosi tanácsnok nyugdíjazását illetőleg.

A fegyelmi választmány a polgár
mesteri e ̂ terjesztéshez hozzá já
rult.

Adókivetési sérelmek 
a közigazgatási dizottságffan

A Nemzed Egység sátoraljaújhelyi 
pártja választmányának legutolsó 
ülésén dr Izsópy Tihamér, amint 
megirluk volt, adókivetési sérelme
ket panaszolt, amelyeknek a közigaz
gatási bizottság legközelebbi ülésén 
való szóválételét Kozma György dr 
főispán Lehoczky Sándor bizottsági 
lag feladatává is tette.

A közigazgatási bizottság ma dél
előtti ülésén a pénzügyigazgaló je
lentésének során Lehoczky Sándor 
fel is szólalt, kérdezve igaz-e, hogy 
Sátoralj rujhelyen a keresed adói ál
talánosan felemelték? mely emelés

ebben a szerencséden városban nagy 
konsternációt kelleti.

Glósz Lajos min. tanácsos pü. 
igazgató az interpellációra a választ 
azonnal megadta, mondván a ki- 

| vetési részt nem érinti, az 1700 rög
zített adókból csak tizennégyet mon
dottak fel, mig 216 esetben leszállí
tották a rögzíted adót és igy az adó
zó közönséget sérelem nem értp.

— A pü. igazgatóság figyelemmel ki- 
séri egész éven át az adózok élet
viszonyait és azoknak eredménye
ként állapítja meg az adókat; túl
buzgóságról szó sincs

— Elemi iskolai beiratások. A sá
toraljaújhelyi összes elemi iskolákban 
az 1934-35. tanévre vonatkozó be- 
ira'ások junius 25. és 26. napján 
eszközölhelők.

— Vivőtanfolyam Sátoraljaújhelyen.
idb. Gerevils Aladár oki. vivómes- 
ler elegendő jelentkezés esetén vivó- 
tanfolyamot nyit városunkban. A 
tanfolyam dija havi 12 pengő. Ok

Nyomatott a Vajda-könyvnyomdában Sátoraljaújhelyben. Telefon 55.

talás minden nap tetszés szerinli 
időben, tőrben, kardban, hölgyek, 
urak és gyermekek részére. Jelent
kezni szerkesztőségünkben is lehet.

Felelői izerkeiztő ; Or. WEISZ SÁNDOR 
A kiedleéri telelői : LANCZI ZOLTÁN 
Liptulzjdonoi: Landeimane Mikié él tifil.

Hirdetések felvétetnek a kiadóban
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