
XXXVII évfolyam, 28. szám. ÚJHELYI HÍRLAP Sátoraljaújhely, 1934. jullus 28.

P O L IT IK A I L A P
ELŐFIZETÉSI DÍJ: Főszerkesztő: Dr. DUBAY ISTVÁN Megjelenik minden szombaton.

negyedévre 120 P. félévre 240 P.
Szerkesztő: GYÖRGY LAJOS Szerkesztőség és kiadóhivatal:

Egyes szám ára 10 fillér. Sátoraljaújhely.

Teljesíteni kell!
(D. I.) Az emberi együttélés 

fejlődött formája, a városi élet. 
Annak más megnyilvánulását 
tekintve azonban, a sietős gaz
dasági tényezők előretörése foly
tán elsősorban ma már nagyü
zem, Az emberek egymás mel
letti géprészek szerinti élése, 
hol a munkazaj felőröl minden 
romantikát, számsorok és szám
oszlopok szabják meg az irányt 
s az út hosszát.

hat, ilyenkor csupán szórakozás 
az amit keres, s amelyre hogy 

j élete nehéz problémáitól elte
relhesse gondolatait s hogy pi
henhessen, szüksége van, A nem 
kuliur-e.i bér szintén nem hoz
hat kuliurát a színházból, mert 
énje ott a komoly daraboknál 
arra nem válhat hirtelen felve
vőképessé s könnyű daraboknál 
ő csak a szórakoztató részt 
találhatja.

A kuliura az, ame!y az élet 
ridegségét igyekszik meleggé, 
széppé tenni. Átlátszó terítő, 
mely ha megvár, reáborul a za
katoló gépre is, annak ünnepi 
ruhájává lesz. A lélek legfino
mabb fonalából fonódott taka
róvá, mely elnyütté soha nem 
válhat. Innen van az, hogy év
ezredek előtt élt népek egysze
rű szerszámai felett is a tudós a 
kultúra eszményi palástját találja.

Ezen a pókszövés finomságú 
térítőn kedves rózsahimzésként 
foglal helyet a színészet. Ez 
utóbbi nem maga a kultúra — 
mint sokan tévesen hirdetik — 
hanem a kultúra díszítésének 
kellemes szinpompája. A magyar 
szó gyönyörűen és találóan is 
fejezi ezt ki, midőn a ku.lurá- 
nak művészi színezéséről szól.

A kullur-ember nem azért 
megy el a színházba, hogy on
nan „kultúrát" hozzon, hiszen 
mielőtt oda megy már a kultú
ra azzal a fokával amit onnan 
hozhat, rendelkeznie kell. Ennek 
hiányában komoly darabot él
vezni sem tudhat, mely élveze
te éppen abban leli alapját, hogy 
kritikai érzéke kielégülést nyer, 
önmagában bírálva arra keresi 
s adja meg a feleletet vájjon si
kerül-e a művészetnek az élet 
egy darabját helyesen meglátnia 
s kifejezésre juttatnia. Ha pedig 
könnyű fajsúlyú darabot néz, 
abban „kultúrál" nem is talál- i

Sátoraljaújhely városát üdülő 
várossá akarják fejleszteni. Ha 
ez igy van úgy többszörösen 
fontos az is, hogy elsőrangú, 
fővárosival vetekedő színészete 
is legyen. Fontos az elsőrangu- 
ság mert a ma emberének ide
geire csak a kifogástalan előa
dások hathatnak megnyugtatóan, 
köthetik le figyelmét.

Nagyon helyeseljük tehát azt, 
hogy a szinügyi bizottság min
den igyekezetével törekszik arra, 
hogy Kardoss Géza társulatát 
továbbra is megtartsa a város 
lakosságának s azok részére, 
kiknek jövetelét mint uj lako
sokét várjuk. E társulat rövid 
szereplése alatt minden tekin
tetben mutatta azt, hogy méltó 
arra a művészi feladatra, mely
nek betöltésére egész lelkiségé
nek odaadásával, vállalkozott. 
Művészi munkájuk a kultúra té
rítőjén a legszebb díszek közé 
tartozik. Biztos kézzel, finom 
színekkel hímezték a kultúra 
szövetébe azt a rózsaláncot, mely 
a szeretet erejével van hivatva 
e csonka de büszke kis határ
város közönségét hozzájuk kötni,

Szerények kívánságukban, 
többszörös értéket nyújtanak an- 
nak ellenében, meg kell értenie 
tehát a feladat szépségét a pénz
ügyi bizottságnak is és a szín- 
igazgató kérését — teljesitenie 
kell. —

Van-e ellenzék?
Válasz Molnár Béla pártelnöknek, a Nemzeti Egység 

nagy választm ányának csütörtöki ülésében elhangzott 

beszédére

A Nemzeti Egység sátoraljaúj
helyi parijának nagy választmánya 
az újonnan kinevezett Qr Tóth 
Alajos pártelnök elnöklésével az 
á lami elemi iskola egyik termében 
csütörtökön este 7 órakor értekez- 

j letet taitott,
Dikció c<ak kettő volt. Az egyik 

elnöki szüzbeszéd, ame'y egyél ■ 
ként a miniszterelnök holnapi lá
togatásával volt kapcsolatos, a má
sik Molnár Béla felszólalása Egy 
sablonos hitvallás az Egység mel
lett, Gömbös Gyula érdemeinek 

j ismételt felsorakoztatása és egy me
rész kijelentés. Nincs ellenzék, 
mert ami még esetleg van, az is 
beolvad nemsokára ez Egységbe.

Molnár Béla pártelnök úgy vél
jük az Eckhardt pártra gondol. 
Rosszúl gondolt, Eckhardt Tibor
nak eszébe sincs olvadni, a nagy

szeretkezés gondolata csak vidéki 
pártvezérek agyaban foggant. Netn 
először, de nem is utoljára,

Amikor Eckh udt Tibor revíziós 
előadását itt megtartotta az egyik 
jelentéktelen pártszervező például 
nagy örömmel azzal gratulálta meg 
a nagyszerű politikust, hogy rövi
desen az Egységben fogja már üd
vözölhetni. Eckhardt ha Igatott | a 
pártszervezö helyett a Független 
Kisgazdapárt itteni vezetősége, — 
a kiknek Eckhardt Tibor közvetlen 
az eset után nevetve mesélte el 
a fantasztikus elgondolást,— kapta 
a választ.

A felelet egy régi vicc volt, 
arról a naiv szerelmesről, aki a 
házasság tervét már befejezettnek 
látja, azért mert ö már akar.

Ezzel azután végeztünk Molnár 
Béla pártelnök hitvalló beszédével is

6ütó6er€en nyitjáit meg
a z  uj h a d ik ö lc sö n  s e g é ly a k c ió t

1918 előtti takarékbetétekre

Budapesti levelezőnktől,
A belügyminisztérium hadiköl- 

csönoszlilya, amint megbízható hely
ről éltesülünk, már október hó
napban megnyitja a most folyó 
költségvetési évre szóló új segély
akciót.

A kulcs ugyanaz marad mint az 
előző évben volt, azaz 1000—1250 
korona névértéknól 10. pengő,1250— 
1500- n á I 1250, 1500— 1750-nél 15, 
1750—2000-nél 17.50, 2000-2500- 
nél 20, 2550—3000-nél 25, 3050— 
3500-nál 30, 3550 —4000-nél 35,
4050—4500-nél 40 4550—4950-nél 
50, 5000—7500-nél 60, 7550-10000- 
nél 75, 10.050—12.500-nél 90, 12.- 
550—15.000-nél 110,15 050—20.000- 
nél 150, 20.050—25.000-nél 185, 
25.060—30.000-nél 225. 3 0 0 5 0 -  
40.000-nél 260, 40.050—50.000-nél 
300. 60050—66.000-néI 335, 65.- 
050—80.000-nél 375, 8 0 .0 5 0 -1 0 0 .-

is lehet majd segélyt kérni

000 korona névértéknél pedig 410. 
pengő.

Támogatásért mindazok folya
modhatnak. akiknek 1000 korona 
vagy enne! nagyobb hadikölcsön 
címletük van és jövedelmük a meg
állapított határt nem lépi túl. Ez 
a határ jelenleg 1 500 pengő, amely 
fe'eség után 700, gyermekek után 
pedig 2— 300 pengővel emelkedik.

Komolyan szó van arról is, hogy 
a segélyezést intenzivebbé teszik 
az által, hogy nemcsak hadiköl- 
csöncimletek után, hanem az 1918. 
október 3l-ike előtti időből szár
mazó elértéktelenedett takarékbe
tétek, fixkamatozáau állampapírok 
éa  a  gyámpénztáraknál elértéktele
nedett tőkék után is lehet s e g é l y t  

kérni.
A z  é r t é k m e g á l l a p i t á i  i t t  is  a z o n  

a z  a l a p o n  fo g  tö r t é n n i ,  m i n t  a  h a -  

d i k ö l c i ö n ö k n é l .
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Hl Bili
K özlem ények  é» előfizetési d i

ja k  „Felsom agyarországi H írlap" 
posta fiók  67 S áto ra ljaú jhe ly , il
le tve  a  N em zeti H ite lin tézet fiókja
30.231 sz. p o sta ta k a ré k p é n z tá ri 
szám lája cím re kü ldendők .

—  Elmarad a miniszterelnök bod
rogközi látogatása. Úgy volt, lapunk 
is megírta, hogy GfimbösQ;, ula mi
niszterelnök ma este városukba ér
kezik és innen reggel a Bodrogközre 
utazik ki. A  miniszterelnök utazása 
amint illetékes helyről értesülünk, bi
zonytalan időre elhalasztást nyert.

— IV. Károly király emlékünnep 
Tihanyban. Augusztus 15-én Tihany
ban kegyeletes ünnepség lesz IV. 
Károly királyunk emlékére. Az apát
ság templomában reggel 9 órakor 
Rótt Nándor dr veszprémi megyés 
püspök főpapi misét celebrál. Szent
beszédet mond Weber Pál dr kano
nok. Az emlékműnél Gratz Gusztáv 
dr nyugalmazott külügyminiszter mél
tatja a nap jelentőségét.

— Megalakult a Bükk-Mátra vidéki 
Aeróklub. Kedden délelőtt megalakult 
a Bükk-Mátra vidéki Aeróklub. Az 
egyesület elnöke vitéz Borbély-Maczky 
Emil borsodi főispán, társelnökei 
többek között leveldi Kozma György 
dr főispán és 3ernálh Aladár alispán

M. kir.

OSZTüLYSDIISDEIjVEIi
L Ő W  M I H Á L Y  I

főelórusitónól.

— Házasság, dr Klein Zollán oki. 
elektromérnök holnap délelőtt 1 óra
kor köt házasságot Garai Mártával 
Sátoraljaújhelyen.

—  A polgármester szabadságon
dr Orbán Kálmán polgármester nyá
ri szabadságát hétfőn megkezdette. 
Távolléiében dr Prihoda József fő
jegyző helyettesíti.

— Halálozás. Kager József pápai 
prelatus, a Szent Györgyről elneve
zett szerencsi címzetes apát, Boldog- 
köváralja plébánosa, a gönci vá
lasztókerület országgyűlési képvise
lője kedden hajnalban 70 éves ko
rában rövid szenvedés ulán elhunyt. 
Az ideális értelemben veit papol, a 
nemesen gondolkodó politikust, az 
igaz embert őszinte és mély meg- 
hatódottsággal gyászolja nemcsak 
Abacjvármegye, de egész Felsőma- 
gyarország közönsége. A megboldo
gultban Engelbert Rezső a Zemp- 
lénvármegyei Gazdasági Egyesület 
titkárának neje nagybátyját siratja.

— Hol lesz vásár? Julius 30: Bűd- 
szentmihály, Szcndrő, Tiszanána, 
Tiszadob,

5 2 /  fiell üríteni
ötven pincetaüást

Sáioraljaujhely megyei város te
rületén levő pmceh lyisé^ek köz
egészségügyi felülvizsgálata során, 
amint azt korábban megirtuk volt. 
megállapítást nyert, hogy igen sok 
pincelnkás és műhely oly mérték
ben nedves, hogy az azokban élő 
és dolgozó egyének élete a leg
nagyobb veszélynek van kitéve,

Vily, Vitány, Rudabányácska 
Alsó és Felsoberecki községek kép 
viselötestülete a közelmúltban dísz
polgárává választotta leveldi dr 
Kozma György főispánt és Ber- 
náth Aladár alispánt,

Hogy Zemplénvármegyének ez 
a két vezető közfunkcionáriusa mit 
cselekedett valami különöset az 
érintett községek érdekében, nem 
kutatjuk. Nem kutatjuk elsősorban 
azért, mert a mi megítélésünk sze
rint, részükről, bármit is cseleked
tek csak kötelességteljesilésröl le
het szó, másodsorban pedig azért 
nem, mert az egész játékot csak 
a falu felelt őrködő kisebb fajsú
lyú politikai exponensek, érdeme
ket szerezni akaró strébersége

„Különös érdeklődéssel olvastam 
a Felsőmagyarországi Hírlap leg
utóbbi számának azt a cikkéi, a 
mely a polgári fiúiskolában a be
iratkozásokkal kapcsolatos lehetetlen 
helyzetet tette méltó kritika tárgyává 
és adott propoziciót annak sürgős 

i megszüntetése érdekében.
A javaslat azonban, tekintve az 

államháztartás pénzügyi helyzetét 
: és a minden vonalon való megta

karítani akaráft, azt hiszem a je
lenben nem sok eredménnyel ke- 

j  csegtet. De mert magam is köz
vetlenül érdekelve vagyok, szeret
ném ha a polgári fiu-iskola kér
dése igen g\orsan nyerne elintézés 
és ezért illő szerényen a követke
zők t ajánlom :

Cseréljen helyet a fiú iskola a 
leányiskolával A leány növendé
kek számának teljesen megfelel a 
fiú polgári iskola épülete Felesle
ges csupán túlzott kényelmi szem

Az egészségtelen pincehelyisé
gek utján terjesztett fertőző beteg
ségek megakadályozása illetve a 
közegészségügy ellenes állapotok 
megszüntetése érdekében, dr Or 
bán Klímán polgármester 50 pin
celakás kiürítését rendelte el,

A kiürítéseket legkésőbb no
vember e’sejéig ■ oganatositani kell.

hozta napvilágra és rendezte 
meg.

Nem is foglalkoznánk ezzel a 
jelentéktelen üggyel, ha az elmúlt 
hét csütörtökjén meg nem történt 
volna a díszpolgári oklevelek át
adása,

A legszorgosabb munkaidőben 
deputációk vonultak b?, dikcióz- 
tak jobbról balról és az egész meg
ható ünnepséget — bizonyára fel
sőbb utasításra — a kormánypárti 
sajtó agyonhallgatta.

Kedves Vily, Vitány, Rudabá 
nyác^ka. Alsó és Felsoberecki köz
ségek, bocsánatot kérünk, hogy mi 
kényszerültünk megirni az illeté
kesek részéről kellően értékelt ün
nepség megtörténtét.

1 pontok miatt kiaknázatlanul hagyni 
olyan nagy iskolát mint a Zrínyi 
Ilona polgári leány intézet.

Propoziciórmt számszerű ada
tokkal is alátámasztom : A Zrínyi 
l*o a leányiskola növendékeinek 
száma évről-évre csökken. (1920/ 
21 tanévben 260 rendes 78 ma
gántanuló, ma 146 rendes 1 ma
gántanuló). Van még egy leány- 
polgári a városunkban, az Irgalmas 
Nővérek kipróbált vezetése alatt 
álló, amelyik szeretettel fogadja 
magába azokat a növendékeket, a 
kik nem kutatom milyen okból az 
állami leányiskolából elmaradnak.
(1920/21 tanévben 151 rendea 

! 37 magántanuló, ma 229 rendes, 
24 magántanuló)

A helycsere az épület-tulajdon
jogok érintetlenül hagyása mellett 
egy kettőre lebonyolítható és már 
szeptemberben padba kerülhet 100 
ifjú, aki egyébként is tanköteles ,

— Örvendetesen javul Payer Fe
renc rk. püspöki helynök állapota.
Payer Ferenc rk. püspöki helynök 
apostoli prolonotárius gyógykezelés 
céljából már hosszabb idő óla gyógy
fürdőben tartózkodik. Örömmel je
lentjük, hogy az általánosan tisztelt, 
becsült és szeretett főpap állapota 
olyan örvendetesen javul, hogy nem
sokára már egészségesen itthon üd
vözölhetjük.

— Amerikában meghalt sátoralja
újhelyi magyar. Julius 7-én, New- 
Yo.kban 4084 Viklory Boulevardon 
levő lakásán tragikus hirtelenséggel 
meghall Vojtkó Gyula aki városunk
ban született és több év előtt ván
dorolt ki uj hazát keresni az Egye
sült Államokba.

AU ró  is  motorkerékpár pneumatikok
a legjobb külföldi gyártmányokban garanciával
A U T Ó A L  K Á T  R É S Z E K
önzés, olaiz, francia és amerikai autókhoz,
F E L S Z E R E L É S I  C I K K E K

lego lcsó b b an :  
N A G Y  J Ó Z S E F

Budapest, VI..ándrássy-ut 34. Telefon:221-97

— Asztali tennisz. A; elmúlt va
sárnapon a Máv. Sp. Club állal meg
rendezett asztali tennisz bajnokság
ban a nagy és nivős mezőnyben 
a helybeli játékosok igen szép ered
ményt értek el. így többek között 
ifjúsági és férfi bajnok lett K'uger 
László, aki Lőcsei Bálint társaságá
ban a férfi páros bajnokságot is 
meghyerle. A női egyes bajnoka 
Mikola Margit Nyíregyháza, a ve
gyes párosé Mikola Margit, Schwarcz 
Pál nyíregyházai kettős. A miskolci 
játékosok második és harmadik helye
zéseket értek el.

— Turista választmányi ülés. A
MTE. Hegyaljai Osztálya az elmúlt 
szombaton délután 5 órakor, Maliya- 
sovszky Kálmán elnöklete alatt vá
lasztmányi ülést tartott. Az érdeklő
déssel kísért ülés tagfelvételekkel és 
az utjilzések mikénti megoldásának 
kérdésével foglalkozott.

Dr WEISZNé FfilcD MANCI
fűzőszalonjában

SÁTORALJAÚJHELY
Kazinczy ulca 17 sz. 

tökéletes fűzök minden alkalomra.

— Táncmulatság, a  sátoraljaúj
helyi Önkéntes Tüzoltóegylet augusz- 
(us 5-én a Turistaházb. n láncmulat
ságot rendez- A bevétel a testület 
felszerelésének gyaraphását szolgálja.

— Vízbe fulladt egy diák gyerek 
Érdzi Miklós helybeli 13 éves pol
gári iskolai tanuló több társával a 
fűtűház melletli Ronyva patakban 
fürdőit. A szerencsétlen kisdiák a 
mély vízbe tévedt, elvesztette iába

! alól a talajt, elmerült. A segítségére 
siető társai és Vitányi István kovács- 
segéd már csak a holttestét ludták 
felszínre hozni.

— Beiratkozások a debreceni tu
domány egyetemen szeptember else
jén kezdődnek és bezáróhg 15-ig

. tartanak. Részletes értesítést a*
! Egyetem ad.

Agyonhallgattak
öt díszpolgári oklevél átadást

Úgy látszik nem sokra ér f ékelik a községek  

ragaszkodó m egnyilatkozását

h olvasó Írja:
„csereijén helyiségei a polgári fiúiskola 
a leány polgári iskolával'*
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Nem engedik el
a rendőri hozzájárulást

A belügym iniszter leirata a megyei városokhoz

Egyik április havi számunkban toraljaújhely megyei várossal is, 
irtunk arról, hogy Sátoraljaújhely ho^y az államháztartás jelenlegi 
megyei városban 8 százalékkal kis- helyzetében nincs módjában átvál- 
sebb lesz a pótadó, mert a me- lalni a rendőri hozzájárulást, 
gyei városok egyöntetű kérelme Terjedelmes leiratában hivatko- 1 
folytán remény van arra, hogy a zik a miniszter arra, hogy 1919. 
belügym niszter elengedi a hivat* elölt a városok teljesen saját ház- 
kozott közületeknek az ügyneve- tartásuk terhére tartoztak a rendőr
iéit rendőri Kozzájárulás felerész- ség fenlartásáról gondoskodni, most 
összegét. pedig csak bevételük 1—3 száza-

Oröinünk korainak bizonyult, lékál áldozzák erre a célra és hogy 
mert a kérelemre adott válasz ked- az összes városok által fizetendő . 
vezőtlen. hozzájárulás igy is csak 15 s.ázi-

A belügyminiszter ugyanis most lékát teszi ki az államrendőrség 
tudatta az érdekeltekkel, igy Sá- fenntartási költségeinek.

Kiváncsiak vagyunk
tudja-e az állami elemi iskola felügye
leti hatósoga, hogy az intézet politi

kai érdekeket szolgál?
A Nemzeti Egység helybeli párt

jának nagy választmánya, amint ar
ról külön cikkben számolunk be, az 
állami elemi iskola egyik termében 
ülést tartott.

Szőke fürtű, matróz bluzos kis 
fiuk, kisleányok helyébe, az édes
apák és felnőtt fiútestvérek gyűllek 
össze a teremben és Angyal ABC-;e, 
Csorba-Vikár olvasója, Asztalos föld
rajza helyett gyakorlati politikát ta
nulták, politikai alvezérektől.

Furcsa ésujszeiű. Valamikor szent 
volt ez az iskola. A profán közna
pok tudománya nem kapott bebo
csátást a pöttöm nebulók birodal-

I mába, a növendékeken kivfil oda 
csak Petőfi, Arany. Gyulai Pál és 
más irodalmi nagyok egy-egy halha
tatlan remekének volt bejutása.

Sajnos megváltoztak az idők. A 
növendékek el-el maradoznak és az 
igazgató kénytelen az eltávozottak 
helyét, a lényekből ítélve neki ked
vesebb politikusokkal betölteni.

Tudomásul szolgál. A jövőben a 
Független Kisgazdapárt, amelynek 
érdekeit lapunk szolgálja, szintén ott 
óhajtja politikai üléseit tartani.

Az egyenlőség elve alapján bizo- 
, nyára mi is kapunk majd arra 

engedélyit

„Voltaire és a
Néhány szó Ambrózy Ágoston legújabb könyvéről

Egy francia közjegyző 16 éves 
fia. Arouet Mária Ferenc 1710-ben 
elindult a jezsuiták Louis le Grand 
intézetéből és 1778. május 30-án 
mint a vilagnagyság Voltaire örök 
pihenőre kiköt a Nolre-Dame de 
Scelliers templomban majd a forra
dalom íd jén  Rousstauval a Pantlie- 
onban.

A 84 esztendős életpályán szabad 
szellemű világnézeteiből folyóan harc
ba keveredik nevelőivel a jámbor 
lelkű Jézustársaságbeliekkel majd az 
uralkodóval aki egy szatirikus bírá
latért aBastilleben eltöltendő 11 hó
nappal fizet a 23 éves sihedernek, 
Rohan lovaggal, szerelmi viszonyai 
miatt a férjek és apák tömegével és 
hogy méltóan tetöződjék be a sor, 
Nagy Frigyes császárra! is.

Verekszik karddal, szóval és lég
ióként írással. Tolla alól ragyogóbb- 
nál-ragyogóbb színjátékok, humores
zek, versek, bölcselő prózák szület
nek, két életre való tömegben. És

ebben az egész világgal való harcá
ban csak egyetlen egy valami e őlt 
mered vigyázba a tolla, hj l i k meg 
az önérzetes gerinc: a tokaji bor 
előtt.

Ambrózy Ágoston dr neki feküdt 
a nagy Voltaire Írásának. Álfürkészte 
a bőbeszédű bölcselő egész könyv- 
táitkitevő irodalmi anyagát és min
dent ami a tokaji borra vonatkozott, 
csokorba fűzve „Voltaire és a Toka
ji" című kiskönyvében eiibénk tá
lalta.

Különb propagandája nem lehet 
a borok királyának, szebb díszesebb 
köntöst, mint Ambrózy Ágoston dr 
aranyos tolla adóit, e páratlan pro
paganda Írásoknak, senki nem adhatott.

Amikor főúri termekben, bolthaj
tásos pincékben tokaji borral telten 
Összeesendő! a pohár, ennek a ked
ves muzsikának egyik szerzőjében 
mindig Ambrózy Ágostont tiszteli 
majd Tokaj-Hegyalja.

György Lajos.

IWár szeptemberben sor ke
rülhet a törvényhatósági

választásokra
Az összes választók által válasz

tott törvényhíitósági bizottsági tagok 
mandátuma amint tudjuk, az 1929. 
évi 30. t. c. értelmében 10 évre szó', 
azonban az első alkalommal a bi
zottsági tagok felét 5 év elteliével 
kerületenként ki kell sorsolni. Ezek
nek a helyét űj választással töltik be.

Az öt év ezidén jír  le, a bizott
sági tagok felét tehát ebben az év
ben u,ra választják.

A virilisek valamint az érdekkép
viseletek sorából kikerülő törvényha- 
tósági bizottsági tagok kivétel nél

kül öt évenkint srintén választásaié 
kerülnek és ugyancsak lejár az ősz- 
szes póttagok mandátuma.

A választás napját a törvény ren
delkezései szerint a közgyűlés álla
pítja meg.

Hl Zemplénvárinegye törvényha
tósági bizottságának rendkívüli köz
gyűlése fogja meghozni a vonatkozó 
határozatot, úgy a választásokra már 
szeptemberben sor kerülhet. A vá
lasztmány előkészítő munkálatai 
egyébként már most folyamatban 
vannak.

oláh kálmán s zenekara muzsikál 
a városi vigadó éttermeiben

Felrobbant
a gyorsforraló

d r Pritz János pü. fogalm azó és nagynénje 
Borsos Anna súlyos sérüléseket szenvedtek

Hétfőn este 8 órakor a Mecz- 
ner Gyula utca 3, szám alatti ház 
egyik lakásában majdnem végze
tessé vált szerencsét enség történt.

Gyorsforraló robbant, amelynek 
szerteömlő lángja súlyosan megse
besítette a körülötte foglalatosko- 
dókat.

A baleset úgy történt, hogy dr 
Pritz Jenő helybeli pénzügyi fo
galmazó és nagynénje Borsós An
na a gyorsforralón vacsorát mele- 
gbettek. A forralóból elfogyott a 
szesz, amire Borsos Anna nem lát
va lángot, a kezében tartott üveg

ből szeszt öntött az appsrátu ba. 
A forralóban levő szesz azonban 

I még nem égett el teljesen# a pis
lákoló lángtól tüzet kapott az üveg 
egész tartalma és a másik pilla
natban az égő spiritusz szétvetette 
az üveget is# amelynek szilánkjai 
azután és az égő folyadék, arcán 
kezén és fején súlyosan megsebe
sítette a fogalmazót és nagynénjét.

Mindkettőjüket beszállították az 
Erzsébet közkörházba# ahol az or
vosok megállapítása szerint legalább 
3 hétig kell gyógykezelés alatt 
maradniok,

Gngyilüos tett Sárospatakon
egy fiatalemtíer

A sr,er:ncsitlen  szolga-legény rossz tréfának az áldozata

Kedden reggel Boros Adolf sáros
pataki kisvasúti igazgató házának 
padlásán egy gerendára felakasztotta 
magát Matisz Mihály végardói szü
letésű 24 éves fiatalén:bér. Mire ész
revették halott volt.

A tragikus véget ért fiatalember 
halálát egy rossz tréfa okozta.

Matisz Mihály ugyanis az elmúlt 
hét egyik napján turpisságból elviite 
a strandfürdő kabinosának kerékpár
ját. A kabinos vári néhány napig, 
vfsszahozza-e Matisz a kerékpárt és 
amikor a kerékpár vasárnapig birto

kába nem jutott, a csendőrségnél a 
tréfálkozó ellen a feljelentést : egtette.

A csendőrség természetesen meg
indította a nyomozást, kihallgatta 
Miii z Mihályt is és a kerékpárt a 
tulajdonoshoz visszajuttatta.

Most, hogy az eljárás befejezést 
nyeri és a bűnügy iratai a bíróság
hoz lettek volna áttéve, a fiatalem
ber nagyon féli, hogy tréfájáért sú
lyos büntetést fog kapni. Ettől való 
félelmében felment munkaadója há
zának padlására és (elakasztotta ma
gát.

h irdessen  n á lu n k !



4. oldal Újhelyi Hírlap—Felsömagyarorsziigi Hirlap 28 szám

L e g ú j a b b
— Bírósági kinevezések. A kor

mányzó dr Stépán Sándor vezető 
kir. ügyésznek és dr Kabina Géza 
vezető kir. járásbirónak, az igazság- 
űgyminiszter előterjesztésére az ügy
észségi illetve a járásbirósági elnöki 
címet adományozta. A legfelsőbb el
határozás a helybeli bíróság két ki
váló funkcionáriusának fáradhatatlan

munkáját jutalmazta és igy érthető 
az a meleg rokonszenv, amely ezt a 
két kinevezést az egész vármegyében 
osztatlanul kiséri.

— Előléptetés a bíróságnál. Az
igazságügyminiszter Jánosik Zoltán 
kir. ügyészségi irodatisztet, iroda 
főtisztié léptette elő,

T emplomrablással
gyanúsított állástalan magán- 
tisztviselőt tartóztatott le a 
sárospataki csendőrség

Néhány nap előtt ismeretlen tettes 
kirabolta a szendrői róm. kát. temp
lomot ahonnan műkincsszámba me
nő kegyszereket vitt el.

A csendőrség nyomozásának se- I 
rán az a gyanú merült fel, hogy a 
lopást egy a templomot régészként 
előzőén megtekintő fiatalember kö
vette el. A plébános adatai alapján 
rekonstruálták a gyanús fiatalember

személyleirását és országos körözést 
adtak ki a régész ellen, akit kedden 
egy munkanélküli magántisztviselő 
személyében el ts fogtak Sárospatakon.

Az illető tagadja a templom rab
lást, egyelőre azonban nem tud fel- | 
világositást adni arra vonatkozóan ; 
honnan szerezte a nála találl közel 
100 pengő összeget Őrizetbe vet
ték.

S Z Í N H Á Z
Annak a toliforgatónak aki a la

pok hasábjain a színházi kritika har
sonáinak megszólaltatását vállalja 
felette nehéz feladata van akkor, ha 
falusi félszerek nívójának megfelelő 
színtársulatok teljesítményeiről kell 
bírálatot mondania.

A kritikusi bensőben ilyenkor 
ádáz harc indul meg az igazmon
dás és a könyörüld között. Legtöbb
ször az utóbbi győz, mert nehezen 
akad olyan bírálati lélek, amely an
nak a néhány tagnak és direktornak 
az éhenpusztulását akarná. Inkább 
váljrk komolytalanná az egész rovat, 
mintsem egy ember szájából verje 
ki a toll a kenyér falatját.

Nagy művészi együttes, a Csoko
nai színház munkájának kritizálásá- 
nál pehelykönnyű a feladat. A toll
forgató oda somfordái a színház fo
lyosóján a szünetek közben beszél
gető bármelyik csoport mögé, tollat 
papirt vesz elő és írja a mit hall.

Színhely hélfő este a „Tűzmadár" 
előadása :

— Az a szörnyű nagy probléma 
amit Zilahy ebben a darabban fel
vetett és amely Jackó Cia fölényes 
és cinikus megérzékeltetésében ke
rült elénk, valósággal a lelkünkre 
nehezedett a három főszerep'ő H j- 
lassy, Kardos, Thuróczy művészete 
folytán. Halassy Mariska, a színmű
vészeinek olyan gazdag és bősége
sen színes skáláját tárta fel, mint e 
színpadon még soha senki; nemcsak 
meglátta, de megérezte is azokat a 
gyötrő érzéseket, amelyek egy anya 
lelkében hasadnak. Kardoss Géza az

erő, öntudat, imponáló fölény, tisz
tánlátás kompozíciójával és egy ál
dott jóhlkü apának szereidével öt
vözött hús és vér alakot formált. 
Lélekzelfojtva hallgatták. Thuróczy 
Gyula a tudatos és mélyen járó mű
vészi értékeknek, a vidéken fehér 
hollószerüen ritka, nagyszerű bizony
ságát adta. Gjőnyörű előadás volt.

Kedd, szerda. Operett újdonság. 
.Egy csók és más semmi." Köny- 
nyed eleven bohóság, ahol a szö
vegben egymást kergetik a pompá- 
sabbnál pompásabb ötletek és ze
neszámok. Ezen az estén Nóthy Mar
git, Kormos Ferenc, Bende László, 
Jackó Cia és megint csak Halassy 
Mariska állottak az ünneplés köz
pontjában. Produkciójukat viharos 
tapssal és ismétlésekkel jutalmazta a 
nagyigény ü, színházi földszint.

Csütörtökön este bűbájos Strauss 
keringőkkel telt meg a színpad. A 

j Kék Duna operett bemutatójának 
mdeg nagy sikere — amelyben Haj
nal Margit, Jalckó Cia, Eőry Klári, 
Kormos, Sólyom, Bihary, Bende, 
Bányay egyformán osztoznak — 
megmutatta, hogy a komoly operett 
muzsikának a mai jazzos világban 
is meg van a maga nagy és lelkes 
közönsége.

Pénteken .Szegény Mavrier" öt- 
letdús francia vígjáték volt műsoron. 
Kevesen nézték végig, holott úgy a 
darab mint a pompás előadás tánlás 
házal érdemelt. A szereplő művé
szek mindegyike bőségesen rászol
gált arra a meleg tapsra, amely 
nyílt színen és felvonások végén lel
kesen felviharzolt.

Helyet
az ifjúságnak!

A belügym iniszter rendelete a k o rha tá r és a  szolgálati 
évet kitöltött tisztviselők nyugdíjazásáról

A nyugdíjtörvény alapján az 
egyes minisztériumokban meg
indult az előkészítő eljárás a 
nyugdíjazások ügyében,

A belügyminiszter most kör
rendeletét küldött szét, amely
ben felhívja a vidéki törvény- 
hatóságok vezetőit is a nyug
díjtörvény kőtelező végrehajtá
sára azza1, hogy a nyugdíjazá
sokkal kapcsolatban lehetőleg 
gondoskodjanak -<z ifjúság el
helyezéséről

A rende'etben utasítást ad a 
miriszter, hogy azokat, akik
nek a teljes nyugdíj eléréséhez 
szükséges 35—40 évi szolgálati

idejük megvan végelbánás alá 
ke 1 vonni. Kivételt csak azok
ra kíván gyakorolni, akiknek 
távozása a fontos munkakör
ből zökkenőkkel járna.

Vármegyénkben a rende'et 
végrehajtása amint megírtuk, 
megkezdődött. Egyelőre 5 tiszt
viselő sorsa felett határozott a 
hármas bizottság, de ezenkívül 
úgy a megyénél a központban, 
a járásokban valamint a város
nál több tisztvíse ő elbocsátása 
és nyugdíjazása várható, mind 

| olyanok akik vagy a szolgálati 
| időt töltötték ki, vagy a kor- 
| ha’árnál idősebbek.

—• Kardoss színigazgató beadvá
nya a szinügyi bizottság előtt. A
debreceni színház igazgatójának, j 
Kardoss Gézának lapunk július 14. 
számában ismerteteti baadványával az 
elmúlt szombaton délben megtartott 
ülésében foglalkozott a város szin
ügyi bizottsága. Szeszlér Ödön min. 
osztálytanácsos szólt elsőbben a be
adványhoz és értékes felszólalásában 
a kérelem minden vonalon való tel
jesítését javasolta. A bizottság igy is 
határozott azzal az indokolással, hogy 
,a  sok kiváló művésszel rendelkező 
társulat, minden tekintetben kifogás
talan, hazafias szellemű, rendkívül 
nívós, magas értékű, minden elis
merést megérdemlő kulturmunkát 
végez",

— Elgázolta a cséplőgép. Kedden 
délelőtt súlyos baleset érte cséplő
gép szállítás közben Mózes József 
sárospataki lakost. A traktort a csép
lőgéppel össze akarta kapcsolni, de 
a cséplő rudja valahogyan elfordult 
és Mózes a két gép közzé került. 
Életveszélyes állapodban a helybeli 
Erzsébet közkorházba szállították.

— Műsoros kirándulás. A helybeli 
ref. leányegylet és a S.D.G. ifjúság 
augusztus 12-én, délután fél 6 órai 
kezdettel műsoros kirándulást ren
dez a Turislaházban.

— Rendezi a pénzügyminiszter az 
illetékrazziák ügyét. Az utóbbi idő
ben sok panasz érkezett a péizügyi 
hatóságok által foganalasitolt illeték
razziák miatt. A panaszok nyomán 
a pénzügyminiszter elhatározta, hogy 
rendeletet intéz a pénzügyig zgató- 
ságokhoz és abnan intézkedik aziránt, 
hogy mindazok a leletezések, amelyek 
előzményeinél a jóhiszeműség iga
zolható s amelyek olyan esetekre vo
natkoznak, amelyeknél az illetékes
ség az eddigi gyakorlat alapján is 
megállapítható, hatályukat veszítsék. 
A rendeletnek visszamenő hatálya 
lesz, úgyhogy teljes megnyugvást 
fog teremteni a zaklatott probléma 
körül.

SZÍNHÁZI HETI MŰSOR;
Vasárnap este „Kék Duna" ope

rett, d.u. Kardoss Géza felléptével 
„Csipetke" vígjáték.

Hétfő; Sajlónap, 50 százalék ked
vezmény „Mosoly országa" a 

legszebb operett.

Kedd: „Szabad a csók" operett. 
Szerda, csütörtök: „Tisztelt ház" 

operett,

Péntek: Hamlet. Sajtónap. 60 szá
zalékos kedvezmény.

Szombat: .Pénz nem minden" 
vígjáték. Salac Évi sárospataki uri- 
leány vendégfelléptével.
Vasárnap:. Éjjel a patikában". Több 

egy felvonásos bohózat. Nagy ka
baré, szenzációs műsorszámokkal.

VAJDA
könyvnyomda
könyv- és pttpirkereskedés
Sátoraljaújhely

Telefon: 55.

SZERKESZTŐI ÜZEMET:
Kereskedő Sárospatak. Már több 

helyről is hallo'tulc, hogy az illető úr 
a nem személynek, de az intézmény
nek járó kedvezményt többeknek el
adta, de csak egynek szállította. Utá
na járunk az ügynek és ha a hiresz- 
telések igazaknak bizonyulnak, úgy 
kiméle lenül leleplezzük a  kis lánc
kereskedőt.

Felelő, tzerke.ztő : Dr. WCISZ SÁNDOR 
A kiad átéri felelő. : LÁNCZI ZOLTÁN 

Laptulajdonot: Laode.m id i Mikta ét tárta.

Nyomatott a Vajda-könyvnyomdában Sátoraljaújhelyben. Telefon 55.
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