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N E M  K E L  L i Ma délután van
(D. I ) A jelenlegi kormány 

belügyminisztere több alkalom
mal és ünnepélyesen is kijelen
tette, hogy az árvaszékek át
szervezése küszöbön van s a 
legrövidebb időn belül a kép
viselőház elé kerül az erre vo
natkozó törvényjavaslat.

A jogkereső és adózó polgár 
régóta várja már ezt a beígért 
tövényt. Az élet megmutatta, 
hogy teljesen fölösleges a je
lenlegi nagy s költséges apará- 
tust fenntartani, amikor egész 
bizonyos, hogy a fiatalkorúak 
birája például egész Zemplén- 
vármegyére nézve egymaga el
tudná látni mindazt, amit a 
fiatalkorúak érdeke megkíván.

Igaz, hogy a tárgyilagosság 
arra kényszerit, hogy elismer
jük miszerint a komolyabb 
ügyeket ma is egy ember látja 
el — az ügyész. Az árvaszéki 
előadók munkája ilyenkor tu
lajdonképen csak annyi, hogy 
színes ironnal „kipipálják" azt 
a részt az ügyészi elintézésből, 
amelyet a leírónak le kell má
solnia. A feladat tehát magától 
jelentkezik: törvényileg ki kell 
iktatni a referenst az ügyész s 
a leiró közül, A bíróságnál igy 
is van, ott nem hallhatunk ar
ról, hogy a biró — aki éppen 
itgy jogász mint az árvaszéki 
ülnök — az ügy elintézése 
előtt egy nagyobb képzettségű 
jogászt kérdezne meg tenniva
lója felől.

Többszörös okunk van tehát 
nekünk sátoraljaújhelyieknek ar
ra, hogy a miniszteri Ígéretre 
s az egyre jobban szaporodó 
terhekre gondoljunk ma, ami
dőn arról kaptunk hirf, hogy 
nyugdíjazás folytán, Sátoralja
újhely megyei város árvaszéki 
Ülnöki állása megüresedett. Az 
adófizető polgárságnak nem is 
•ehet inás kívánsága — és ez 
okos és jogos — hogy ezt az

állást többé ne töltsék be még 
pedig annál kevésbbé mivel 
nyílt titok, hogy a készülő tör
vényjavaslat a megyei s városi 
árvaszékeket, mint teljesen fö
löslegeseket meg fogja szün
tetni.

Ezt üzenjük a tizek tanácsá
nak is. Annak a bátor tiz fér
fiúnak akik nem félnek a má
sok terheitől s egy társaskör 
egyik szobájának a sarkában a 
félhomályban arra esküdtek, 
hogy megmutatják a súlyos ter
heket izzadó városi adófizető 
polgárságnak, miszerint lesz és 
az lesz itt az árvaszéki ülnök 
— akit ők falának erre méltó
nak. Azt hiszik ők, majdnem 
mindannyian e város idegen
jei, hogyha együttvéve nem is 
fizetnek egy maroknyi fillér adót, 
mégis jogosítottak a tényleg fi
zetők terheit növJniök.

Nincs szükség arra, hogy 
adópengők helyett, vakmerősé
gük paizsára, ragyogónak talált 
jelöltet felrakva fussanak a cél 
felé. Csak az athénieknek volt 
joguk ahhoz, hogy a lűziste- 
neik tiszteletére fáklya-futást 
rendezzenek. De az athéniek
nek is csak Athénben ! Men
jenek ők is oda ahol adót fi
zetnek, komoly összegű adót, 
mert itt hiába nézzük az adó 
könyveket, nem látjuk, hogy 
terheinkhez, rendelkezni akará
suk arányában, hozzájárulnak. 
Csak azokat látjuk itt adózók
ként, csak azok fizetik itt a köz
terheket, akiket százados múlt 
köt a sátoraljaújhelyi röghöz, a 
kiknek címerében már az ős
apák hordták a büszke „sátor, 
aljaujhelyi polgár", terhet de 
megbecsülést is jelentő ékes
séget.

Mi idevalók tehát akik nyög
jük a terheket, jogosan kiált
juk az előkelő idegenek felé is, 
hogy a városi árvaszéki állást 
betölteni — nem kell!

a turisták közgyűlése
A sorsdöntő  közgyűlést nagy érdeklődés kiséri

Megírtuk előző számunkban, 
hogy felhatalmazás folytán ma dél
után 4 órára hívta össze Mattya- 
sovszky Kálmán ügyvezető elnök* 
a Magyar Turista Egylet sátoral
jaújhelyi osztályának közgyűlését.

Nem akarunk ismétlésekbe bo
csátkozni, ezért nem térünk ki 
rés.letesen azokra az előzményekre* 
amelyek a közgyűlés összehivását 
tették szükségessé. E  helyett né
hány szóval ismét és ismét csak 
arra akarunk rávilágítani* milyen 
sorsdöntő következményei lehetnek 
a helybeli turisztikai és idegenfor
galmi élet szempontjából annak* 
ha az Egyesület tagjai nem tartják 
maguktól távol a politika viszályt 
és mérget keverő ördögét. Ha kö
vetik a sötétben bujkáló felforga
tok elgondolását és nem állanak

rendíthetetlen hűséggel a volt ve
zetőség és tisztikar mellé, azok
mellé akik csak építettek eddig, 
még anyagi megterhelésük nagy 
árán is.

Nem kortesirásnak készültek e 
sorok, dr Oláh Istvánnak, aki pél
dául házát terhelte meg több ezer 
pengő teherrel, hogy az igy köl
csönvett pénzt a Turistaház építé
sére fordíthassa és itt névszerint 
fel nem sorolt több érdemes mun 
katársának, nincs szükségük kortes 
írásra, Beszél mellettük a turista* 
ság pompázó fája, amit itt a sze
rény magból felneveltek.

Ez a fa még virágzik, ennek 
ápolása kötelessége mindenkinek, 
még azoknak is, akiket eddig a 
köz érdeke helyett, egyéni érdek és 
hiúság vezetett.

Mogyan lesz dísztér
a pocsolyádéi?

Clgánd község képviselőtestülete m ár nem diszpolgár- 
ságot, de díszteret szállít a főispánnak

! Cigánd, bodrogközi község kö
zepén hosszú idők óta nagy po
csolya éktelenkedett. Undort ger
jesztő, betegséget terjesztő zöld 
víztömeg, csúf bélyege a község
nek, amelytől a szinmagyar lakos
ság csak a munka költségeinek 
hiánya miatt nem tudott megsza
badulni.

Ebben az esztendőben azután, 
amelyben a kormányzat inségmun- 
kák bevezetésével szokta mélyíteni 
a nép és az Egység közötti jó vi
szonyt, Cigánd községnek is jutott 
12000 pengő; kötelességszerüen, 
Kozma György dr főispán kiuta
lása folytán.

Nagy pénz a 12000 pengő egy 
rakáson, nagy munkát is kellett 
étté végezniük. Lecsapolták azt a 
bizonyos zöld mocsarat és ma a 
mikor e sorok Íródnak már hatal
mas tér díszeleg Cigánd község 
közepén. Kozma György-tér. A

község képviselőtestületének az el
nevezésre vonatkozó egyhangú ha
tározatát kedden személyesen pre
zentálták a helyszinen megjelent 
főispánnak.

Az aulikusság ilyetén megnyi- 
. latkozása egészen újszerű és szö

ges ellentétben áll az eddigi gya-; 
korlattal, a diszpolgárság nevű tár
sasjátékkal.

Cigánd községé az érdem, hogy 
az újszülöttet világra hozta. Cigánd 
község nevéhez fűződik az a nagy
szerű takarékossági intézkedés, mely 
a díszes díszpolgári oklevelek he
lyett, egy egyszerű utcatáblával és 
egy szürke, fogalmi papíron Írott 
jegyzőkönyvvel fejezi ki szív beli. 
érzelmeit,

Nagy praktika van az intézke
désben. Az Írás megfakul, a táb
lát meg lemossa az eső.

Szörnyen bölcs község ez a  

; Cigánd.
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Kossuth Emília sírja
az amerikai magyarok zarándokhelye

Hozzuk haza Kossuth Lajos nővérének ham vait

H Í R E K
K özlem ények  é i  e lő fizetési d i

ja k  „Felsőm agyarország i Hírlap*4 
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 kü ldendők .

ÜZENET BEREGSZÁSZY ISTVÁNNAK.

Pista! Már Te levizsgáztál,
Minden földi bút itt hagytál,
Páran vagyunk itt leégve,
Úgy nézünk a magos Égre.
Régi jusson kérve, kérünk : 
Segítségül jönnél nékünk 
Osztály könyvbe — Szent Péternél 
Jó vön, ha — betekintenél !

S inig a Mennyek Kapuöre 
Lélekvárón néz előre :
Gyorsan ! a tereniburáját !
Tüntess el —  egy pár szekundát! 

Alsóberecki, 1934. VI. 13.
Horanyi Berecz Károly.

— A kormányzó szüleié-napi ün
nepe. Nagybányai Vitéz Horthy Mik
lós kormányzó születése napját Sá
toraljaújhely város lakossága meleg 
szeretettel és hódolattal ünnepelte 
meg. Házakon, középületeken nem- 
zetiszinü lobogó lengett és a temp
lomokban ezrek imája szállt az ég 
felé, annak n férfiúnak az életéért, 
akinek egyénisége örök példaképe 
marad a rendithetetlen hazaszere
tetnek.

— Meczner Béla 84 éves. Mecz- 
ner Béla felsőházi tag tegnap ünne
pelte szűk családi körben születésé
nek nyolcvannegyedik évfordulóját. 
A ritka jubileumon nemcsak a hoz
zátartozók szeretete övezi körül az 
ősz Meczner Bálát, hanem a köznek 
általános tisztelete is. Régi vágású 
magyar ur, aki mindenkor és min
denkivel csak jót cselekedett, soha 
sem ártott senkinek. Ezek az egy
szeri megállapítások minden dicsérő 
jelzőnél szebben beszélnek.

E ladó  ház
A ndrássy utca 60 szám  

3 lakás, belsőség
Cim a kiadóhivatalban.

— Politikai gyűlések a megyében. 
A Nemzeti Radikális Párt vasárnap 
kél népgyűlést tartolt Zemplénvár- 
megyében. Szerencsen, ahol vitéz 
Bajcsy-Zsilinszky Endre hatalmas 
beszédben a birtok megoszlás gyors 
és gyökeres megváltoztatását sürget
te és Sárospatakon ahol a titkos és 
általános választójog törvénybeikta
tásáról szólott.

— Hol lesz vásár ? Junius hó 25: 
Felsővadász, Hajdúböszörmény, Ri- 
cse, Sajószentpéler. Junius 26 : Gesz- 
tely, Hortobágy, Mándok, Pásztó.

— Színészet Sárospa akon. Tem
póé Péter színtársulata junius 26-án 
kezdi meg hathetes színi saisonját 
Sárospatakon. A társulat primadon
nája Puskás Ilonka.

Ismeretes, hogy Kos.uth Lajos 
Emília nővére, férjezett Zsulavszky 
Zsigmondné Amerikában Brooklyn
városban halt meg 1861 junius
2-án.

Halálán!*k napján az amerikai
magyar egyesületek eZarándokolnak
sírjához és díszes gyászünnepély
keretében róvják le kegyeletüket.

Ebben az észténdoben a Pro
Hungária magyar egyesület ren-
dezte meg a gyászünnepelyt. sok
ezer magyar jelenlétében.

Kossulh Emília síremlékén a

Néhány hónap előtt megittuk, 
hogy Rákosszentmihályon egy kom
munista szervezkedés nyomozása 
közben a mátyásföldi rendőrség 
letartóztatta és a helybeli ügyész
ség fogházába szállította Hirsch 

I István mázolósegédet, mert alapo
san gyanúsítható, hogy a kommün 
alatt itt mártírhalált halt Kriskó 
József sárospataki földműves meg
gyilkolásában részes,

Hirsch István letartóztatásét az 
j ügyészség is fenntartotta és azóta 

nevezett a helybeli törvényszéki 
fogház lakója,

Lapunk más helyén néhány rö
vid sorban beszámolunk Cigánd 
község első és egyetlen díszleté
nek születési köiűlményeitől. 

Ebben a néhány mondatban, a 
mely itt következik, a keresztelési 
ünnepségről adunk közvetítést.

Paulini Béla társaságában a 
Zempléni Bokréta szereplőinek an- 
gazsálása ügyében kedden Cigánd- 
ra érkezett főispánt nagy dikció- 
val fogadta a nemes elöljáróság. 
Méltatták leveldi Kozma György 
dr főispán érdemeit és átnyújtották 
a disztér-újszülött keresztlevelét 

Eddig nem lett volna részünk
ről kül önös fontossága a házi ün
nepélynek. Azonban Kozma György 
főispán harcias és öntelt beszédet 
mondott, olyat amely Sátoraljaúj
hely városának régi sebeit tépi fel. 

A főispán azzal kezdette beszé-

nagy honleány utolsó szavai van
nak márványba vésve : „Hogyha 
hazám újból szabad ország lesz, 
vigyétek haza poraimat, hogy ott
honi földben pihenjenek.“ Úgy 
értesülünk, hogy az amerikai ma
gyarok körében erőteljes mozgalom 
indult meg Kossuth Emília utolsó 
kívánságát teljesítendő. Nagyon di
cséretes volna Zemplénvármegyére 
nézve, ha az amerikai magyarok 
mozgalmát elősegítendő, lépéseket 
lenne Kossuth Emília hamvainak 
hazaszállítása iránt,

A gyilkosság vádjától függetle
nül eljárás indult Hirsch István el
len a rákosszentmihályi kommunista 
szervezkedés miatt is. Ezért a bűn
cselekményért a budapesti törvény
szék vonta fele ősségre és a hét
főn megtartott tárgyaláson a hely
beli fogházból előállított mázoló 
segédet, a felmerült bizonyítékok 
alapján öthónapi fogházra Ítélte.

A Kriskö József meggyilkolása 
miatt az eljárás természetesen fo
lyamatban van és amint értesülünk 
a büntető ügy a nyári szünet után 
kerül fölárgyalásra.

dét, hogy most egy éve Cigán- 
don jártában látta meg a pocso
lyát és rögvest elhatározta annak 
lecsapoltatását. Majd minden át
menet nélkül megkezdette a ha. 
aakozást. Abban az időben járt 
Cigándon, mondja tovább amikor 
e g y e s  u r a k  mozgalmat in
dítottak elvinni Ricsiről a fő- 
szolgabiróságot — ő ezt az igye
kezetét meggátolta; nem kell 
apró-cseprő ügyekben a messze Uj- 
helybe járni és reméli mindörökké 
vége van a föszolgabiróságot Sá- 
loraljaujhelybe átplántálni akaró 
igyekezetnek.

*
Méltóságos főispán úr, a tria

noni Sátoraljaújhely nagyon hálás 
a sisak-rostély felcsapásáért. Most 

| már tudja a város, hol kell a ba- 
j rátáit keresni.

izgatásért elitélték
a gyilkosaggal gyanúsított 
es letartóztatásban levő 
Hirsch István mázolóse- 
gedet

Kozma G yörgy
főispán mint városunk 
nagy barátja

A főispán akadályozta meg, hogy Sátoraljaújhely 
Ismét já rási székhely legyen

— Kitüntetés. A Kormányzó meg. 
engedte, hogy Halmos József emlék
lappal ellátott m. kir. főhadnagy 
helybeli pü. tanácsosnak, a világhá
borút követő események következté. 
ben elintézetlenül maradt kilüntetési 
javaslat alapján, érdemei elismeré
séül, dicsérő elismerése tudlul adas- 
sék. Egyben megengedte, hogy ezen 
dicsérő elismerés látható jelének 
szalagján a 3. osztályú hadidiszit- 
ményes és kardos katonai érdemke
reszt kisebbilett alakját viselhesse. 
Halmos József ezí a magas kitünte
tést azzal a fegyverlénnyel érdemel
te ki, hogy az olasz fronton Stellá
nál mint századparancsnok az ellen
séges akadályokig nyomult előre és 
dacára a hatalmas tüzérségi és gép
puska tűznek századával beásta ma
gát és a visszavonu ás elrendeléséig 
hősiesen kitartott.

Kifogástalan állapotban levő 
keveset használt

S i i i g e r  f é l e
zsákvarrógép

jutányos árban

E L A D Ó
Cint a kiadóhivatalban.

— Nóvvál oztatás. Weinberger Ele- 
; mér jogszigorló Sátoraljaújhely ve- 
I zetéknevél Nemesvölgyi-re, Mudrák 
; Mihály máv. vonatvezelő Sátora!ja- 
| ujhely pedig Bárlfai-ra vállozlaila, a

belügyminiszter engedélyével.

— Eger város ünnepelte Kardosa 
Géza színig rzgatót. Kardoss Géza 
a debreceni színház igazgatója, aki 
társulatával 26-án kezdi meg váro
sunkban előadásai', 10 esztendeje 
játszik Egerben. Ebből az alkalom
ból díszelőadás keretében ünnepelte 
a város az érdemes színigazgatót. 
Gárdonyi „Öreg tekintetes" című 
darabja került színre a jub leum 
napján, amely darab címszerepét ját
szotta Kardoss Géza, kit a város 
közönsége nevében nyill színpadon 
üdvözölt Trak Géza polgármester.

— Újabb helybeli gyorsirió skerek
A Magyar Gyorsírók Országos Szö
vetsége által Nyíregyházán rendezeti 
ifjúsági gyorsíró versenyek a hely
beli városi felsőkereskedelmi iskolá
nak és az intézet eredményekben 
gazdag, kiváló tanárának Józsa Im
rének ujabbi nagy sikereket hozlak. 
Ugyanis Klein Sándor elnyerte az 
északmagyarországi kerület legjobb 
diékversenyzője büszke bajnoki cí
met. Nyert díszoklevelet, emléktár
gyat és hibállansági dijat. Deutsch 
Dénes könyvjutalmat és díszokleve
lei kapott a 200 szólagos egyéni és 
a 200 szótagos páros versenyen. 
Szintén hibállansági jelvénnyel. Ho- 
rovicz Elek, Piaszner Ervin és Ho- 
rovicz Sándor tanulók könyvjuta
lomban, illetve dicsérő elismerésben 
tészesfillek. Az iskola, amely ezzel 
a nagyszerű eredménnyel az orszá
gos ranglistán a harmadik helyet 
foglalja el, a dicséretes eredményért 
díszoklevelet kapott.
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— Névváltoztatások a Mávnál. A
belügyminiszter a helybeli máv. pá
lyaudvaron szolgálatot teljesítő kö
vetkező segédtisztek vezetéknév vál
toztatását engedélyezte: Moszka Já
nos Mohácsi-ra, Kovalsiky Andor, 
Kondorosi-ra, Jenna Gusztáv Já- 
szira, Vidikán Tivadar Várkonyi-ra.

— Benes megint átutazott a kis- 
állomáson. Benes cseh külügyminisz
ter a vasárnap délelőtti gyorsvona
ton á'utazott a csehmegszallott kis- 
állomáson. A cseh külügyminiszter 
útja állítólag Romániába vezetett.

— Lopás. Koji Sándor helybeli 
gr. Somogyi Ilona utcai cipész üz
letébe ismeretlen lettes álku'cscsal 
behatolt és onnan több cipérzszer- 
számot elvitt. A rendőrség a tettest 
egy fiatalkorit személyében elfogta.

— Hirtelen halai. J iross Vilmos 
m. kir. áliamrendőrségi főtörzsőr
mester, aki hosszú időn á; a Beje
lentő Hivatal bán teljesített szolgá
latot, péntekre virradó éjjel, sztvszé!- 
hüdés következtében lakásán elhunyt. 
Derék szorgalmas köiege volt a ka
pitányságnak, halála nagy vesztesé
get jelent. Ma délután helyezik örök 
pihenőre a sátoraljaújhelyi közteme
tőben.

Jegyezze fel! 
Somogyi Fiat-bérautók

rendszáma:

Ml 015 és Ml 045
Telefon 34. Sátoraljaújhely

— Beiratások a gimnáziumban. A
kegyesrendi reálgimnáziumban junius 
25. és 26-án délelőtt 9 - 1 2  óráig 
lesznek a beiratások.

— Tűzoltó közgyűlés. A helybeli 
Önkéntes Tűzoltótestüiet választmá
nya az elmúlt szombaton délután 6 
órakor ülést tartott. A választmány 
a rendes évi közgyűlést junius 29-re 
fűzte ki.

— Alacsonyabb lett a tandi] a ke
reskedelmi iskolában. A városi ke
reskedelmi iskolai bizottság kedden 
délelőtt tarlóit ülésében az iskola 
landijál, az 1934-35. tanévre, a kö- 
velkezőkép állapította m eg: I. évfo
lyambeli tanulók részére P 110, a 
többi évfolyamoké egyöntetűen P 160.

— Leventék sportversenye. A 7.
testnevelési kerület felügyelősége 
holnap reggel 8 órai kezdettel, az 
MVSC miskolci sporttelepén kerü
leti levente versenyt rendez. A ver
senyen Borsod, Gömör, Abauj, He
ves, Zemplén és Jász-Nagy-Kun, 
Szolnok vármegyék előmérkőzésein 
győztesként kikerült csapatok fog
nak küzdeni. Ezen kívül 500 levente 
bemutatja a Budapesten megtartott 
tornászvilágbajnokság szabadgyakor
latait is. A versenyre a lestnevelés- 
ügyi felügyelőség ezúton hivja meg 
a levente intézmény barátait.

— Gyógyszertárinspekció. A junius 
2ö-én kezdődő héten Éhlerth Gyula 
Szt, Aulai gyógyszertára tart éjjeli 
ügyeletes szolgálatot.

Sfsmét letartóztattálí
a szerencsi orvosnőt

Ú jabb  m agzatelhajtás! vád dr Engel Ilona ellen

I aktaharkány községben gyanús 
körülmények között meghalt Gyű 
rics Pálné 30 éves asszony, miért 
is a helybeli ügyészség a holttest 
felbonco ását rendelte el.

A boncolás megállapította, hogy 
a hálál oka tiltott műtét követkéz 

. tében beállott vérmérgezés.
A csendöri nyomozás szerint a 

halálos műtétet még junius 10-én, 
szerencsi rendelőjében dr Ei ;-d 
Ilona orvosnő hajtotta végre, aki

„A  gazdasági válság egy uj és 
jövedelmező foglalkozási ágat ter
melt ki a sátoraljaújhelyi aszfalton. 
Apró gyermekek koldulási szövet 
kezeiét.

Az első ilyen rongyos fecske 
uby délután öt óra tájban jelenik 
meg a korzón, majd rövid idővel 
utána felsorakoznak a szövetkezet 
többi tagjai. Mindannyian kenyér
ért koldulnak, de nem vetik meg 
a filléreket sem.

Különösen a hölgyeket molesz-

Junius 26 án kedden este fél 9 
órakor ünnepélyes keretek között 
mutatkozik be a Városi Színházban 
az országosan elismert debreceni 
Csokonai Színház együttese. Kardoss 
Géza igazgató üdvözlő szavai és a 
Hymnusz eléneklése után, a vidám, 
mulatságos operett újdonság a „Fe
hérvári huszárok" kerül színre az 
operettegyüttes legkiválóbb tagjainak 
a felléptével.

Június 27-én szerdán ugyancsak a 
„Fehérvári huszárok" kerül színre, 
inig csütörtökön a Budapesten 150 
előadást megért legnagyobb vígjáték 

j siker: „Helyet az ifjúságnak" van 
műsorra tűzve, amelyen a vígjáték 
együttes legkiválóbb tagjai mutatkoz
nak bp.

Junius 29-ón pénteken és junius

egyébként hasonló ügyből folyóan 
büntető eljárás alatt áll. Az or
vosnő tagadásban van, de az el
halt hozzátartozói ellene vallottak.

dr Engel Ilonát a c endörök 
beszállították Sátoraljaújhelybe, ahol 
a vizsgálóbiró elrendelte letartóz
tatását. A vizsgálóbiró döntését az 
orvosnő megfelebbezte.

A vádtanács szerdán délután 
foglalkozott a felebbezéssel és a 
vizsgálóbírói döntést helybenhagyta.

cívis élhetetlen"
falják ; némelyik annyira szemte
len, hogy valósággal beleragad a 
kompiéba. Menekvés nincs, csak 
ha az obulus bele hull a kötény
be, vagy a mici sapkába.

Szinte már elviselhetetlen a kol
dusfiókák rohama ; már élő ember
sövényei az utcai közlekedésnek.

Szép híre lesz Sátoraljaújhely 
városának, ha a koldusfiókák mint 
helyi különlegességek a „Hegyal- 

{ jai H é t"  ideje alatt is műsoron 
lesznek".

30-án szombaton este fél 9 órakor 
a világsikert elért „Bál a Savoyban" 
operett bemutatója lesz, melyben az 
operett együttes minden tagja fellép.

Július 1-én vasárnap este a nagy 
sikerű „Fehérvári huszárok“-at is
métli meg a színház.

Julius 2 án hétfőn uj rendezésben, 
uj kiállításban a világirodalom leg- 
sze bb misztérium játéka: Hugó von 
Hoffmannsthal irodalmi remeke: „Je- 
dermann“ (Akárki) van műsoron a 
drámai együltes bemutatkozásával.

Az egész heli műsorból a közön
ségnek alkalma lesz megismerni a 
társulat minden egyes tagjának ké
pességét s hisszük és reméljük, 
hogy a zsúfolt nézőtérről a szeretet 
és az elismerés tapsai fogják köszőn- 
leni a társulat bemutalkozását.

— Kit betűért félévi bőrtön. For
gács Antalné 62 éves ócsanálosi 
asszonyt váltóhamisításért vonta fe
lelősségre a sátoraljaújhelyi törvény
szék. Az asszony, Forgács István ki
bocsátóval a váltót a hátlapon is 
aláíratta, azután a forgató kereszt
neve mellé né-t irt és igy az asz- 
szonyt is szavatosságba vonta. A 
bíróság a bamisitutt két betűért 6 
havi borlön büntetést szabott ki.

— Labdarúgás. Vasárnap délután 
„játszódott" le a bajnoki saison

í ulolsó mérkőzése a Sac csapatának 
| szégyenteljes szereplésével. Az első 
: osztály harmadik helyezettje 3 : 1 

atányban vereséget szenvedett az el
ső osztályból kieseit Dic-tól. Ilyen 
léleknélkűli lefekvő játékkal nem ba
rátokat és sport rajongókat lehet 
szerezni, csak megérdemeli ellensé
geket.

— Vadászati és ebkiállitás vala
mint mükotorók verseny a Hegyaljai 
Hót-en. A sátoraljaujlulyi vadásztár
saságok karöltve a Magyar Foxte r 
rier és tacskó tenyésztők egyesüle
tével, julius 5-én a Hegyaljai Hét 
keretében vadászati és ebkiállitást 
valamint mfikotoréir versenyt rendez
nek. Bejelentések Görgey Géza vm 
másodfőjegyzöhöz (Sátoraljaújhely 
vármegyeháza) intézeudők.

— Házi tenniszverseny. A Sac. 
tennisz szakoszlálya junius 30. és 
és julius t-én háziversenyt rendez. 
A versenyeken a teljes helybeli já
tékos gárda indul és igy nívós, szép 
mérkőzésekre van kilátás.

— Lakást keresnek a színészek.
Kardoss Géza színtársulata kedden 
érkezik városunkba. Az igazgatóság 
ezúton kéri fel a lakástulajdonoso
kat, hogy kiadó szobáikat a színé
szek részére felajánlani és azt szer
kesztőségünkben bejelenteni szíves
kedjenek. * 10

Dr W EISZN E  FRIED MANCI
fűzőszalonjában

SÁTORALJAÚJHELY
Kazinczy utca 17 sz. 

tökéletes fűzök minden alkalomra.

— Megyegyülés Junius 27-én 
Zemplénvármegye törvényhatósági bi
zottsága junius 27-én délelőtt 10 óra
kor tartja évnegyedei nyári közgyű
lését a vármegyeháza nagytermében.

— Első szentmise. A helybeli rk. 
plébánia templomban holnap délelőtt
10 órakor végzi első szentmiséjét 
Pálfy István a budapesli papnevelő 
intézet végzett helybeli növendéke. 
Manuduktora br Vécsey J. Aurél tb. 
kanonok. Szentheszédet mond dr 
Kerner József a papnevelő intézet 
igazgatója. A Kamara zene társaság 
kvartelje — Lipcsey Kriszta, Lipcsey 
Tivadar, dr Tomcsányi Boldizsár, 
Weisz Andor — Kari Wendl ünnepi 
miséjét adja elő. Orgonán játszik 
új. Zboray Károly.

— Pianinot keresnek bérbe. Eset
leg rövid zongorát. Ajánlatokat a 
kiadóhivatal továbbit.

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

lékhelyiséget, közfalakat, stb. tüzmentes könnyű épitésü

„HERAKLIT^-Bemezzel
Gyors építkezés, azonnal lakható. Bővebb felvilágosítást ad

BEHYNA TESTVÉREK SÁTORALJAÚJHELY bizományi lerakató

fiz olvasó írja:
„Koldus fiókák rohama a járókelők 
ellen, már

s z í n h á z
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WaldSott Síelemen Sáró 
nagy Beszéde a felsőSázBan

A gazdák  m egsegítését és a borfogyasztási adó 
eltörlését követeli — Helyesli az osz trák  kap

csolatok

Waldbott Kelemen báró, tolcsvai 
nagybirtokos hatalmas beszédet tar
tott a felsöházban. Zemplénvárme- 
gye felsőházi tagja a költségvetési 
vitában szólalt fel és az egész Ház 
élénk helyeslése és tetszése mellett 
beszélt az aktuális bel- és külpoli
tikai kérdésekről:

Az ország gazdagsága az ősterme
lés boldogulásától függ — mondot
ta — Ezt még az ipar egyik veze
tője is megállapította.

A gazdák helyzetén könnyíteni kell 
s apasztani azokat a kiadásokat, a 
melyek nem a termelést mozdítják 
elő, viszont támogatni a hasznos 
beruházásokat. A gazda nem vehet 
fel újabb hiteleket csak azért, hogy 
adóját kifizethesse. Oazdavédelmi 
intézkedésekre van szükség.

Ezután a borfogyasztási adóval 
foglalkozott s annak eltörlésével új 
bortörvény megalkotását sürgette.

kiépítését

Az antialkoh lista mozgalmat hely
teleníti, mert ez magyar munkások 
szájából veszi ki a kenyerei.

Az eidőgazdasági politikával kap
csolatban felhívta a kormány figyel
mét, hogy az osztrák és csehszlovák 
kereskedelmi szerződések megköté
sénél legyen figyelemmel fapoliti
kánkra. A Faforgalmi rl. megalko
tását helyesli s megáliapilja, hogy 
famonopóliuin nincstn, mert a ke
reskedő és birtokos tetszés szerint 
veheti és adhatja el a fát.

A külpolitikai kérdésekre térve át, 
helyesli az osztrák kapcsolat kiépí
tését, de fontosnak tartja, hogy ne 
hanyagoljuk el a német kapcsola
tot sem.

A francia külpolitika legujibb irá
nyát nyugtalanítónak farija s úgy 
látja, hogy a szovjet bevonásával 
uj pánszláv mozgalmat hívnak 
életre.

A „Hegyaljai Hét"-re

M városi Hozzájárulás
a z  ü z e m e k  te l j e s í tő -k é p e s s é g é n e k  
te lje s  ig é n y b e v é te lé t  je len ti

Le kell szállítani a vizdijakat

Sátoraljaújhely rr.egyei város 
1934- évi költségelőirányzatá
nak belügyminiszteri felülvizs
gálata már leérkezett.

A minisztérium sok apró té
telt törölt a költségvetésből és 
a törlések után a hiányt 189.623 
pengőben, a pótadót p ’ "lig 70 
százalékban állapította ""ég.

Általános érdeklőd ;sre tart
hat számot a míní"'‘eri lei
ratnak az a része, amely az 
üzemek városi hozzájárulására 
vonatkozik és amely az üzemi 
hozzájárulás megállapítását a 
következő megjegyzéssel kíséri:

I „az önálló vagyonkezelé
sű üzemeknek a városi 
háztartáshoz való hozzájá- 
rulása az 1933 évi 53000 
pengővel szemben I08'000 
pengőt tesz ki. A hozzájá
rulásnak ily jelentékeny

mértékben való felemelése 
az üzemek teljesítőképes
ségének teljes igénybevé
telét jelenti."
Igen súlyos megállapítás és 

végeredményében azt jelenti, 
hogy az üzemek teljesítőképes
ségét a város és ennek folya- 
mányaként pedig az üzemek a 
polgárság teljesítöképességétlOO 
százalékig használják ki.

A vizdijak korábban és egy 
esetre megállapított 20 százalé
kos emelését a képviselőtestület 
további egy esztendőre meg
hosszabbította.
A miniszteri megállapítás után 

itt az ideje annak, hogy a víz
dijak a régi szintre sürgősen 
leszállíttassanak és ezzel men
tesítessék legalább a polgárság 
teljesítő képességének teljes 
igénybevételétől.

; S'oiitiüusoü, gazdavezéreli 
üirándulása Só

változatlan agilitással folynak 
a készülődések

A „Hegyaljai Hét" ünnepnapjai 
veszedelmes gyorsasággal közeled
nek. Még néhány kis nap és Sátor
aljaújhely városa — ha az időjárás 
is kedvező lesz — idegent köszönt 
a falak között.

A készülődések is változatlan agi
litással és kitartóan folynak. Egy
mást érik a megbeszélések; dr Or
bán Kálmán polgármesternek napon
ta van közlése a különböző érde
keltségek részére.

E héten a rendező bizottságok 
szervezkedtek. Megtörtént az egyes 
programmpontoknál a főrendezők 
kijelölése is. Mindenki megkapta hi
vatásának megfelelő pozícióját és 
igy nyugodtan nézhetünk a forga
lom lebonyolításának elébe; ott fenn
akadás nem lesz.

Kereskedő polgártársainkkal is 
folytatott a polgármester beható ta
nácskozást. El is határozták keres
kedőink, hogy a kirakatok mennél 
művészibbé tétele érdekében Buda
pestről hozatnak kirakatrendezőt.

Tegnap délben a helybeli sajtó 
képviselőit volt szives a polgármes

ter, mindent átfogóan tájékoztatni.
Már szétküldettek az ízlésesen 

összeállított programmok és tegnap 
postára adattak az igen jól sikerült, 
meleg, csalogató feliratú, művészi 
nagy plakátok is. Mire e sorok nap
világot látnak, már az ország min
den részében tudomást fognak sze
rezni a sátoraljaújhelyiek nyolc na
pos ünnepéről.

A vármegyei Gazdasági Egyesület 
szintén lázasan készülődik. Már ki
jelölték a mezőgazdasági versenyek 
helyét is ahol a tömegesen jelent
kező szántó-vető emberek fognak 
egymással nemes versenyre kelni. 
A borárusitó sátrak helyének és egy
másutánjának megállapítása folya
matban van. Egy bortermelőnek sent 
lesz panasza.

A magánháztartások sem kullog
nak a hivatalos készülődések mögött. 
Itt is erős a tempó, lelkes a ven
dégvárás. A háztetőkre felkerül a 
nemzeíiszinü lobogó és julius 1. és 
8.-a között ünnepi díszben, barát 
szerelelével várja Sátoraljaújhely a 
vendéget.

— Zempléni Bokréta. Paulini Béla 
a „Zempléni Bokréta" szervezője és 
rendezője kedden a Bodrogközön 
járt ahol a népviseleteket és nép
szokásokat tanulmányozta és 
szerződéseket eszközölt a Bokréta

bemutató előadásaira. Paulini Béla 
a látottakkal nagyon megvolt elé
gedve és amint mondotta műsora 
különösen a cigándiakkal értékesen 
bővült.

Hol m aradt Sátoraljaújhely és hol van Görgey István ?

Budapesti munkdársátől arról ér
tesül a Felsőmagyarországi Hírlap, 
hogy Lázár Miklós tokaji képviselő 
meghívása folytán julius hó folya
mán, felsőházi tagok, országgyűlési 
képviselők és a szőlősgazdalársada- 
lom vezető egyénei látogatják meg 
Tállya, Mád, Tárcái, Tokaj, Erdö- 
bénye és Szerencs bortermelő köz
ségeket.

A kirándulás célja a tokajhegyal- 
jai bortermelés bemutatása Csennek

országos propagandája.
Arról, hogy az illusztris társaság 

Sátoraljaújhelyt is meglátogatja szó 
sincs.

Görgey István dr a sátoraljaújhe
lyi választókerület országgyűlési kép
viselője éli a maga külön életét, a 
kerület érdeke neki hekuba. Fő a 
mandátum, utána jöhet az özönvíz. 
Nem baj, lesz még képviselőválasz
tás Sátoraljaújhelyen. — Visszaadjuk 
a kölcsönt vastagon.

— Kézimunkakiállitás. Az állami 
„Zrínyi Ilona" polgári leányiskola 
növendékei folyó hó 25-ig bezáró
lag az intézet egyik tantermében 
kézimunka és rajzkiállitást rendez
nek. A torna vizsga és évzáró ün
nepély vasárnap délután 4 órakor 
lesz.

— Boralbum jelent mej német és 
francia nyelven a Borászati Lapok 
szerkesztéséoen é6 kiadásában. Pa
zar kiállítású vastag könyv, telve re
mek képekkel és még nagyszerűbb 
cikkekkel borokról, borvidékekről. 
Végre egy album, amely nem üzleti 
de propaganda célt szolgál, amely 
hirl és nevet f. g szerezni a külfö1- 
dön a magyar bornak, magyar szől-

lőnek. Kettős öröm nekünk a szép 
munkáról megemlékezni, mert annak 
összeállításában és szerkesztésében 
dr Lázár Andor budapesti munkatár
sunk oroszlánrésszel vett részt.

— Felhívás a volt piarista diákok
hoz. A város polgármestere kéri a 
Sátoraljaújhelyben lakó volt piarista 
diákokat, hogy a julius 4-iki diákta
lálkozó társasebédjén való részvételi 
szándékukat junius 26-ig jelentsék 
be a városháza tanácstermében.

M. kir.
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