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A köszönő
em berek

(D .l.) Nem kisebb értéknek, 
mint gr. Zichy Jánosnak meg
látása az, hogy: „gyenge a nép, 
függő állapotba került a közép- 
osztály s anyagi lejtőre jutott 
az arisztokrácia" és e nemzet
rontó puhaságnak következmé
nyeként „agresszív lett a kor
mányzat."

Gondos megfigyelő, aggódó 
hazafiak előtt nem titok, hogy 
súlyosan beteg állapot ez. Az 
egészséget az jelentette amikor 
független erős kis egzisztenci
ákból állott a nép, gerinces 
volt a középosztály, bátrabb az 
arisztokrácia s mindezeknek aka- 
rátát kutatta a kormányzat. Az 
élet értelme magasztosabb volt 
s nem folyt szét az mint a ki
öntött pohár viz.

Szerencsétlenség, hogy silá
nyabb talaj képződött, melyből 
nebáncsvirágként nőttek ki az 
egyéniségük szerint kis, közi
gazgatási basák s velük szem
ben a hajlongó emberek. Vala
hogyan e két típus kiegészíti 
egymást. Mindegyiknek szüksé
ge van a másikra. Egymásból 
is élnek s főként egymásnak 
virulnak.

A közérdek palástjában a tár
sadalom nyakára lépő kis kirá
lyok természetrajza tulonlul is 
ismeretes, Latin nevük is meg 
van. Ebből a virágzatból jelen 
alkalommal nem kívánunk sza
kítani ; — a másik szép virág
ról fogunk mesélni. Oltvány ez, 
azonban nem nemes. Lényegé
ben véve: kávéházi növény. A  
.köszönő emberek" a boldo
gabb idők zenés, tükrös kávé
házainak ártatlan futókái voltak. 
Egyik asztaltól a másik felé 
fordulva, legtöbbnyire szótlanul, 
mélyen meghajtott fővel üdvö
zölték a vendégkoszorut. Élet

hivatásuk volt ez, — fizettek 
érte. Becsületük volt, mert dol
gozókat láttak bennük. Ma üre
sednek a kávéházak s ritkulnak 
ők is.

Helyükre a modern „köszö- 
nők“  léptek. Uj tenyészet. A 
mai állapotok hozták világra. 
Átültetődtek a közgyűlési tér- 
mek, a politikai és társadalmi 
ülések szinterére. Nem egészen 
egyformák, mindig akad közöt
tük egy-egy különösebb példány 
mely kimagaslik. Önérzetes em
ber színét nem szívesen látja, 
Szagát sem szereti, hajlongását 
utálja, Napraforgó természetűek, 
bár az igazi napot felismerni 
képtelenek. A fásult s közöm
bösen néző s figyelő, eltűri 
őket — mert nagyon tudnak 
vigyázni arra, hogy tüskéjük ne 
legyen, A közigazgatási kis k i
rályok kedvencei szívesen tűz
nék gomblyukaikba is, ha az 
„egységes" tábla nem foglalná 
el ott a helyet. Ezeknek ilye
nekre van szükségük, hiúságu
kat ezek hizlalják.

A hatalom e kis osztozkodó
inak szemében ezek az igazi 
súlyok. A  mérlegnek a másik 
tányérján telepszenek le. Fajsú
lyúk van. A  fajsúly ugyanis az 
a szám, mely megadja, hogy 
mennyivel nehezebb a test a 
vele egyenlő térfogatú víznél. 
Az igazi mértékük tehát: a viz. 
E főtápanyag volt, mely gerin
cüket ellágyitotta. Ha a szőlő, 
viz, cukor és napsugár, miért 
ne lehetne akkor az ő alkotó
elemük : viz, zöldfesték és ha
talomsugár? Mindenesetre szép 
virulmányok.

Nekünk sátoraljaújhelyieknek 
is meg van a magunk hajlado
zó köszönő virágunk. Ünnepé
lyes vagy köznapi gyűlés és

ülés egyaránt alkalmas arra, 
hogy teljes pompájában kivirul
jon. Ha szóval,-a hatalmon lévő 
ünnepeltjét — mindig talál ilyent 
— elérni nem tudja, úgy ujság- 

í cikkirásával utána szalad. Mega- 
kadályozhatatlanul, minden össz- 
alkalommal, hosszantartó nyal- 
dosásután üdvözléseket indítvá
nyoz s az elképedőkeket meleg 
szavakkal igyekszik tüzelni arra. 
Néha sikerei is vannak s ilyen
kor nem egyedül hajladozik.

Nem törődik azzal, ha kiválasz
tott „nap‘ '-ja a meleget nem Is 
sugározza vissza. Javíthatatlan 
természet.

Azaz — mégsem javíthatatlan. 
Ha a magyar társadalom alkotó 
tömeg-tényezői visszanyernék 

egészségüket s teljesen megvi- 
lágosulnak az agyak, akkor a 
többi penészvirággal együtt el
tűnnének a közélet szinteréről 
ezek a politikai — köszönő 
emberek.

Angol intervenció
o város és a Neuchatel cég 
közötti perben

Dr Orbán Kálmán polgármester átirata 
a londoni igazgatósághoz

Jelentettük, hogy a város és a 
Neuchatel Asphalte rt közötti per
ben a perenkivüli egyezség nem 
sikerült és hogy a biröság az ér
demleges tárgyalást február 14-re 
tűzte ki.

Most arról értesülünk, hogy az 
ügy perenkivüli elintézésének érde
kében dr Orbán Kálmán polgár
mester átiratot Intézett a cég lon
doni központi igazgatóságához.

Az átiratban azt kérte a pol
gármester, utasítaná az angol köz

pont a budapesti igazgatóságot „a 
trianoni határ által legsúlyosabban 
érintett és igy egy összegben fizetni 
nem tudó város részfizetési aján
latának elfogadására".

Az ajánlat, amely ,,a teljesítő
képesség határa'1, a következő :

A  perköltség viselése mellett Z 
százalék kamat megtéritésseljévrate 
50000 pengőt fizet a város. A l  
ajánlat elfogadásával egyidejűleg 
mint folyó (évjárata 45000 pengő
már esedékes.

Február végén
zászlóbontó gyűlést tort 
városunkban a Nemzeti 
Legitimista Néppárt

A  G ríger M ik ló s  országgyű
lési képviselő vezetése alatt álló 
N em zeti Leg itim is ta  N éppárt 
m isko lc i intéző bizottsága, a 
társadalom  m inden rétegéhez 
tartozó számos választópolgár 
aláírásával kérvényt n y ú jto tt be 
a zászlóbontó nagygyű lés en
gedélyezése iránt.

A  gyűlés február hó 3 -án , 
vasárnap délelőtt a K o ro n a  
szálló emeleti nagytermében 
(.A po lló  m ozi) lesz m egtartva, 
amelyen fe lszó la lnak : G rigc r

' M ik ló s  a pá rt országos elnöke, 
j ö rg ró f P a lla v ic in i G yö rg y , d r 

Pethő S ándor, a M agyarság 
főszerkesztője és S om lyódy 

' László országos pártigazgató 
és m ások.

A  zászlóbontó gyűlésen vá r
m egyénk leg itim ista  érzelm ű 
po lgá ra i népes küldöttséggel 
vesznek részt.

V á ro su nkb a n  e lőreláthatóan 
feb ruá r végén lesz a n a g ygyű 
lés, a leg itim ista  p o lit ik u s o k  
tömeges részvétele m ellett.
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HÍ RE K
K özlem ények  é» előfizetési d i

ja k  „FeU óm agyarországi H írlap" 
po sta  fiók 67 S á to ra ljaú jh e ly , il
le tv e  a  N em zeti H ite lin tézet fiók ja
30.231 az p o sta ta k a ré k p é n z tá ri 
szám lája cim re  k ü ldendők .

— Thuránszky Lászlóik házassági 
évforduló|a. Zemplénvártnegye köz
szeretetben álló nyugalmazott főis
pánja Thuránszky László és neje 
vasárnap ünnepelték szűk családi 
körben házasságuk 48. évfordulóját.

— Eltemették Landesmann Miksá
ná l A Felsőmagyarországi Hirlap 
boldogemlékezetü egykori szerkesz
tőtulajdonosának, messze idegenben 
szivszélhődés következtében elhalt 
nejét, hozrétaiiozói haza hozatták és 
kedden délután 2 órakor helyezték 
férje mellé örök pihenőre a helybeli 
izr. temetőben. Ravatalánál Róth Sá
muel főrabbi mondott megható bú
csúztatót, követendő például állítva, 
az impozáns számban összegyüleke
zett gyászoló közönség elé, a gyer
mekeit és férjét rajongásig szerető 
az izzón hazafias lelkű megboldogult 
magyar úri asszony nemes életét. A 
végtisztességen megjelent a város 
egész tisztikara is élén dr Orbán 
Kálmán polgármesterrel.

— Hibaigazítás. Lapunk előző szá
mában a Turista Egylet elnökválasz
tó közgyűléséről szóló tudósításunk
ban, Tóth Dezső kir. törv. elnök, 
újonnan megválasztott egyesületi el
nök beszédének egyik mondatából 
kimaradt ez a szó, hogy „különbség". 
Ennek pótlásával a hivatkozott mon
dat hűen így hangzik: „kell hogy le
gyen egy hely ahol nincs rang, nincs 
kor, nincs társadalmi, felekezeti és 
politikai különbség, ahol minden 
mellékgondolat nélkül dobban össze 
szivünk az édes hazai rög szerete- 
tében"

— Nagy Béla zongora hangverse
nye a Rádióban. Ifj. Nagy Béla zon- 
goramfivész, városunk szülötte hol
nap délután 3 óra 50 perckor hang
versenyt ad a Rádióban. Műsora a 
következő: Ifjúsági gyermekdarabok.
1. a) Beethoven: Für Elise. b) Mo
zart : Változatok egy francia gyermek
dalra. c) Schumann : A kis lovas. 
Első bánat. Kis románc. 2. Men
delssohn: Dalok szöveg nélkül: 18. 
sz. As-dur kettős. 12. sz. Velencei 
gondoladal, fis-moll. 4. sz. A-dur. b) 
Chopin: As-dur keringő. B-dur és 
cis-moll mazurka. 3. a) Csajkovsz
k ij:  Barcarola. Trojka, b) Qrieg: Böl
csődal. Norvég tánc (Halling). Ko
hold. c) Bartók: Gyermekeknek. Fu
rulyasző. Csúfolódás. Szól a duda.

— Bikaváaár a Hortobágyon. Feb
ruár hó 21-én a Nagyhortobágy 
közelében levő Kis — álomzugpusz 
tai 'bikatelepen tenyészbika vásári 
rendeznek. A törzskönyvezett bikák 
árverés utján kerülnek értékesítésre.

Fel: entés
e g y  s a jtó r á g a l-  
m a z á s i p e r b e n

Feljelentő a Furmint, vádlott a Sárospatak cimQIap, 
a per oka a „Meggylelke" pálinka

A  Sárospatak cimü lap is fog
lalkozott azzal a perrel, amely a 
Schrank likörgyár és a Szőlősgazdák 
Tőrkölyföző Szövetkezete sárospa
taki cég között keletkezett a Megy- 
lelke elnevezésű pálinka körül. 
Laptársunk, mint annak Idején mi is, 
szintén beleesett abba a tévedésbe, 
amelynek alapja a köztudat és úgy 
foglalkozott egyik cikkében a per
rel, mintha azt a Furmint ellen in 
dították volna.

Természetesen siettek öt is bí
róság elé állítani.

Kedden volt ez ügyben a sátor
aljaújhelyi kir, törvényszék Körös- 
kényi tanácsa előtt a büntető fő- 
tárgyalás.

A  cikk szerzöjeként Földes La
jos a lap szerkesztője jelentkezett; 
védelmét dr Rosenberg Lajos látta el, 
aki magvas beszédében sok érdekes 
körülményre hívta fel a bíróság fi

gyelmét. így többek között arra, 
hogy „a két vállalat úgy össze van 
keverve, hogy ember legyen, aki 

■ kijön belőle. A  legutóbb, amikor 
a telepen egy pénzszekrényt meg
fúrtak. azt sem tudták megállapítani, 
hogy az ismeretlen tolvajok kinek a 
pénzét vitték el Komolytalan és 
komikus ilyen váddal a bíróság elé 
állani. Ma vitéz Asbothnak a Fur
mint fele állt ide ."

A  bíróság a lapszerkesztőt a vád 
alól felmentette, mert annak közlése, 
hogy valaki ellen büntető feljelen
tést lettek, még nem meríti ki a 
rágalmazás tényálladékát,

A z  ítélet ellen a főmagánvádló 
I felebbezést jelentett be.

Az Ítélet indokolása egyébként 
mint köztudomásút állapítja meg, 
hogy a Furmint és a Szövetkezet 
egy telepen van, egy az irodája és 
egy a vezetés is.

„Ne engedjük,
hogy valaha is visszatérjen a 
vármegyék közgyűlési termébe 
a pártpolitika átka"

Néhány mondat vitéz Subik Károly beszédéből 
Heves megye törvényhatóságának alakuló közgyűlésében

A  fő ispán közgyű lést avató 
beszéde és a nyuga lm azo tt p o l
gármester k isgazdái h itva llása 
még ma is szóbeszéd tárgya.

A zo k  a k ik  az egységen k ív ü l 
á llanak és a k ik  a (alu és a város 
közö tti békének megbolygatását 
lá tják  a taktaszadai követ dek
larációjában, élénken pertraktá l- 
ják a két szózatot és keresik 
az összehasonlítást tá rsvárm e
gyék a laku ló  közgyűlésében 
tö rtén tekke l.

Ezeknek a jogosan aggodal
m askodóknak m unká já t kö n y - 
n y ít jü k  meg, a m iko r vitéz S ubik 
K á ro ly  prelatus kanonoknak 
Heves megye u j tö rvé n yh a tó 
ságának a laku ló  közgyűlésében 
m on d o tt beszédéből kö z lü n k  
egy a lább i rész le te t:

„ M i  ide nem  pártoka t szol
gá ln i és pá rtv iszá lyoka t szítani, 
várm egyénk népéért do lgozni 
és népünknek temérdek bajára- 
sebére g yó g y írt keresni jö ttü nk . 
B á rm e ly ik  o ld a lró l is p róbá ljon  
hát ide be tö rn i, vagy csak be
to la ko d n i is a p á rtp o litika , v i 
gyázzunk, hogy ebbe a terem
be ne tegye a lábát, hanem 
toppan jon  meg m ár a megye

háza díszes kapu jáná l és h íva t
la n  vendégként vesszen bele az 
utca sa rába . És v é g ü l: ne é rt
senek félre I P o lit iz á ln u n k  it t  a 
közgyű lésben is nem csak sza
bad, hanem  ke ll is. H iszen, 
a m iko r tö rvényeke t, rendelete- 

i két sérelm ezünk és azoknak 
m egváltoztatása irá n t tö rv é n y 
adta jo g u n kná l fogva a k o r 
m ányhoz fe lira to ka t javaso lunk 
és tá rg ya lu n k , vagy a m ik o r se
be inke t fe ltá rjuk  és azokra o r
voslást ké rü n k , —  ez m ind , 
m in d  egyú tta l p o lit ik a  is. Igen, 
po litika , de a várm egye egye
temének p o lit iká ja  és nem  az 
egyes pártoké. S n e kü nk  i t t  a 
várm egyeházán ezt az egyete
mes p o lit ik á t ke ll szo lgá lnunk, 
de soha, sem m i kö rü lm é n ye k  
kö zö tt sem a p á rtp o lit ik á t."

Heves megye súlyosszavu, 
m arkáns egyéniségének ezt a 
beszédét be kellene rám ázn i és 
a csonkaország m inden  várm e
gyeháza közgyű lés i term ében a 
fö ispán i e ln ö k i székkel szem
ben kifüggeszteni.

A  vá rm egyék sorát te rm é
szetesen Zem plén  várm egyével 

; ke ll megkezdeni.

— A farsang legsikerültebb táne 
mulatsága, minden bizonnyal. a I 
Soc. Misszió által rendezett és feb- ' 
ruár 2.-án megtartandó táncestély 
lesz. Meghívók ezrei futnak széj|t!
a városban, a levélhordók alig tud
ják lebonyolítani a mulatság követ
keztében megnövekedett forgalmat.
A meghivó ezúttal sehol nem kerül 
a papírkosárba. Aki kapja, köteles
ségének tartja a mulatságon megje
lenni. Olt lesz nemcsak a város, de 
a megye minden leánya és asszonya 
és a táncos fiatalság regimentje, A 
rendező bizottság munkáját Matlya- 
sovszky Kálmán irányilja. Az estély 
védnöke a vármegye közönségének- 
különleges mély tiszteletében álló 
br Waldbotl Frigyesné, Mária Alice 
kir. hercegnő.

HirflfissBn nálunk
— A bírósági iratok poatai kézbe

sítése. Az igazságügyminiszter a bí
rósági iratok kézbesítéséről szóló 
1914. évi rendeletel akként módosí
totta, hogy a bírósági iratot tartal
mazó térti vevényes ajánlott levélen 
„A cimzett saját kezébe" feljegyzést 
mellőzni kell, na a cimzett ügyvéd, 
vagy kir. körjegyző. A kir. körjegyző 
vagy ügyvéd részére szőlő térli ve
vényes bírósági levelet a címzettek 
segédje, vagy írnoka kezéhez is kéz
besíteni lehet. A rendelet február 
1-én lép éleibe.

T ö k é l e t e s  f űzűk
minden alkalomra

dr WEISZNÉ F R I E D  M A N C I
füzöszalonjában

(Kazinczy utca 17. sz.)

— Súlyos baleset a síkos aszfal
ton. Keresztesi Andor a helybeli Ma
gyar Király szálloda egyik volt tu
lajdonosa a síkos aszfalton elcsúszott 
és ballábát két helyen eltörte.

— Egy biztos tip. Fejfájás ellen 
hatásos szer az Asp irin l De tudja 
e, hogy igen jó hatású más esetek
ben is? Erősíti a szervezetet a meg
hűléses megbetegedés elleni védeke
zésben és megszünteti a rheuri'hú ji 
fájdalmakat. Hogy azonban csalódás 
ne érje, kérje mindig az eredeti cso
magolást a Bayer—kereszttel.

— Útügyi nagygyűlés Miskolcon.
A Tisza-jobbparti Mezőgazdasági 
Kamara rendezésében február 9. én 
d. e. I I  órakor Miskolcon a Város
háza nagytermében Albrecht kir. her
ceg védnöksége alail a romlásnak 
indult hazai utak megmentése il* 
lelve ulhálózalunk tovább fejlesztése 
érdekében nagygyűlés lesz.

— A Színházi Élet uj számának
szenzációi: Stella Adorján interjúja 
Herczeg Ferenccel, Nagy Endre kro
kija. Szomori Dezső, Hevesi Sándor 
kritikái, Hunyady Sándor regénye, 
Lion Feuchlwangler, Nagy Imre, 
Szász Zoltán novellái és a Riporter
bál képes riportja. Ára 60 fillér. Ki* 
adóhivatal: Erzsébet körül 7.
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Megint elesik a város
egy jövedelmi forrástól

A Jövőben nem kapja meg a bélyegben 50 pengőig 
leróható Ingatlan vagyonátruházási Illetéket

A m. kir. minisztérium a gazda
sági és hitelélet rendjének továbbá 
az államháztartás egyensúlyának biz
tosításáról szóló 1931. XXVI. t.-c, 4. 
§-ának első bekezdésében kapott és 
legutóbb az 1934. XV. t.-c.-kel meg
hosszabbított felhatalmazás alapján 
elrendelte, hogy a bélyegben 60 pen
gőig leróható ingatlan vagyonátru
házási illetéket a jóvóben a városok

nem kapják meg.
Az 50 pengő feletti illetéket ezen

túl az állami adóhivatal szedi be és 
6 százalék kezelési költség levoná
sával juttatja el a városokhoz.

Az uj rendelkezés folytán Sátor
aljaújhely megyei város jövedtlme 
ismét csökken, még pedig közel 3000 
pengővel, ami a pótadó kulcsát leg
alább 1 százalékkal növelni fogja.

„Johny B oy's Bánd zen ek a ra
vezető hegedűs: Edy Sandy; a dobnál: a 
nevető Johny ; a zongoránál: a külföldi 

útjáról visszatért Jacky
a V á r o s i  V ig a d ó b a n

Folytatódnak
a  tis z te le tb e li  
k i n e v e z é s e k

Az a bizonyos szükségszerűség, mely nyolc nap alatt 
már is jelentkezett

Vármegyeszerte élénk vissza
tetszést szült az a mellőzés 
amely Zem plénvárm egye sok 
érdemes tisztv ise lő jé t érte a 
legutóbb i tiszteletbeli k inevezé
sek során.

Ez a m űh iba  m ost részben 
már orvoslást nye rt, m ert am in t 
jó h e ly rő l é rtesü lünk leveldí 
dr K ozm a  G yö rg y  fő ispán a 
legutóbb i napokban B á lin t B e r

ta lan, Radácsy G yörgy, vitéz 
Füzesséry Sándor és Csaba 
W íe land  A n d o r járási szolga- 
bírákat, tb. főszolgabirákká k i
nevezte.

Ezek u tán  érthető kiváncsi 
Sággal kérdezzük, vá jjon  az a 
bizonyos .szükségszerűség" az 
e lm ú lt 8 nap alatt e lőállo tt e 
és vá jjon  elő fog á llan i az el
következő nyo lc  napban is ?

Az idegenforgalmi
frontról

1935-ben *5 német turistavonat jön

Megirla a Felsőmagyarorzzági 
Hírlap, hogy a Városok Kongresz- 
szusának előterjesztése folytán a 
kereskedelemügyi minisztériumban 
idegenforgalmi osztály alakult és az 
osztály,adja meg a városoknak az 
ütmnepi hetek rendezésére vonat
kozó engedélyt.

Sátoraljaújhely megyei város már 
elő is terjesztette az ünnepi hét 
rendezésére vonatkozó kérelmét, 
•mit az ügyosztály meg is adott és 
* város ünnepi napjainak terminu- 
»t> úgy amint a város azt kérte, 
•zeptember 22, 23, 24  napjában 
állapította mag.

A  nemrégiben életbe lépett né 
met-magyar utazási egyezmény ered
ményeként ebben az évben a né
met turisták nagy tömegben keresik 
fel Magyarországot.

A  berlini és müncheni magyar 
idegenforgalmi irodák már javában 
szervezik a Magyarországba induló 
különvonatokat; eddig a jelent
kezők nagy számára való tekintet
tel —  23 kirándulóvonat elindi 
tását vették tervbe. A  szervezés 
nagy munkájában tevékenyen vesz 
részt városunk jó barátja dr Vásár
helyi Gyula és igy minden remé
nyünk meg van arra, hogy a 25 vonat 
utasai nem kerülnek el bennünket.

Megfojtotta 
újszülött gyermekét

A megtévedt leányt 3 havi fogházra Ítélte a bíróság

M uri Erzsébet 20 éves mező- 
zombori hajadon újszülött gyerme
két a szülés után azonnal megfoj- 
to la és a mezőn elásta,

Néhány nap után megbánta a 
tettét, kiásta a kis holttestet és haza 
vitte.

A  szülésznő feljelentése folytán 
bíróság elé került a leány.

Bűnügyét kedden délelőtt tár
gyalta a helybeli kir- törvényszék 
Köröskényi tanácsa és dr Grosz 
Miklós védelme után, az enyhítő 
körülmények figyelembe vételével, 
gyermekülés vétsége miatt 3 havi 
fogházra Ítélte a megtévedt leány
anyát.

Az ítélet jogerős.

Hozzászólás
a F iu m e-L em b erg  közötti 
v o n a tjá ra t ü g y éh ez

Hogyan lehet előnyösen kamatoztatni Sátoraljaújhely 
és vidéke részére az uj vonatjáratot ?

Az érdekelt vidék sajtója, igy a 
Felsömagysrországi Hírlap is öröm
mel számolt be a Máv. ama nagy 
horderejű vállalkozásáról, amely a 
Fiume Lemberg közötti összekötte
tést egy Budapest, Miskolc, Sátoral
jaújhelyen áthaladó vonalpár beállí
tásával könnyíti meg, illetve (eszi 
lehetővé.

Menetrend tervezet is látóit nap
világot, amely azonban nem hozza 
meg száz százalékban azl az ered
ményt, amit az ilyen nemzetközi já
ratnak a felvidék részére idegen for
galmi és gazdasági szempontból je
lentenie kell,

Aki Budapesten túl nyugatra uta
zik, tudja, hogy a mi tájainkról, il
letve visszafelé nyugatról mifelénk 
rossz az összeköttetés. Figyelembe 
kellene tehát venni azt a nemzetközi 
vonatoknak utasokat szerző tényezöl, 
hogy Wienbe Magyarországon ke
resztül vezet a legrövidebb ui Ke- 
letszlovenszkóból, Ruszinszkóból, de 
Lembergból és Bukovinából is. Ha 
ezt a lervbevett vonatot pl. úgy in
dítanák déli 12 óra körül Sátoralja
újhelyből, hogy az Budapestre d. u. 
4 óra után, de még a Budapest ke
leti p. u.-ról 16'50 kor induló inter- 
nacionális szerelvényű vonat kifutása 
előtt érjen be, akkor nemcsak.Győri, 
Szombathelyt vagy Sopront érné el 
félnap alatt a sátoraljaújhelyi utas, 
hanem a Sátoraljaújhelyen lul lakó 
utasokat mentükben is errefelé le
hetne Ausztriába, Svájcba, slb. csa
logatni.

Visszafelé ugyanaz a helyzet. A 
Wienből d. e. 1115-kor induló s 
Budapestre d. u. 15 53-kor érkező 
átmenő utas olt gyors csatlakozást 
kellene, hogy kapj n Északkelet felé 
s akkor ezek uliköllsége a magyar 
vasutak pénztárába folyna. Ameny- 
nyiben pedig a Budapestre d. e. ér
kező olasz vonat miatt kell a lervbe
vett nemzetközi expreszt (tulajdon- 
képen: gyorsvonatot) Budapestről 
még délelőtt továbbítani, úgy a Ke
letiről d.u. 1410-kor induló mai mis
kolci gyorsvonatot indilsák későbbi 
időpontban úgy 17 óra körül, hogy a 
wieni és dunántúli gyorsokat bevár
hassa s nemcsak a fent elmondott cé
lunkat érhessük el vele, hanem ele
get lehessen tenni mindnyájunk kí
vánságának, akik erről a vidékről 
Budapestet egynapos gyorsvonat! 
utazás árán szerelnénk megjárni.

Svájc áldozatokat hoz, hogy az 
Ausztriából jövö vonalok az ö hosz- 
szabb utazást jelentő vágányain s 
ne Németországon át menjenek Pá- 
risba. Németország — tartózkodás 
esetén — G0 százalék vasúti vitel- 
díjkedvezményt ad a külföldinek ha- 
láráilámostól vagy az ellenkező ol
dalon lévő határállomásig vagy visz- 
sza a belépőállomásig. Magyarország 
szerencsés földrajzi fekvésénél fogva 
Európa keresztutja. Miért ne válasz
taná tehát a MÁV. a legmegfelelőbb 
módozatot helyzeti előnyének kiak
názása céljából 7

Sípost Géza.
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Súlyosan sérülten is 
táncolni aüart a lafcziőan

Véres verekedés Rudabányácska községben

Rudtbányácska köziégben hét* lék, hogy kórházba szállitáia vált 
főn lakodalomra készültek. szükségessé. Ez azonban nem ment

Jó falusi szokás szerint a lakó- egész simán, mert amint a súlyosan 
dalmat korcsmázás előzi meg, Itt is sérült ember mondotta „még nem 
igy történt. Vajda József, Butella táncoltam a lakodalomban." 
András, Kostály Mihály betértek Butella és Kostály kés szúrástól 
az alvégi ivóba, ahol alaposan a szenvedtek könnyebb sérülést, 
pohár fenekére néztek. A  dús ita- A  verekedés résztvevőit a ruda- 
lozásnak persze verekedés lett a bányácskai családi ápoUsi telep 
vége, amelyben Vajda József nap- Kurucz főápolója látta el ideigle- 
számost olyan súlyos serülések ér- ; nes kötéssel.

Hol a boldogság mostanában?
Martlnovfcs'Márton cégnél
(Sátoraljaújhely K azinczy u 4.)
vásárolt s z é n n e l  fűtött

barátságos meleg szobában.

L á zá r M iklós
a tokaji &arlllat 
gyerm ekeiéit

R nhekiositó útja valóságos diadalm asat vált

Antik  vi trin
régi poharak és porcellánok 
m a g á n k é z b ő l e la d ó k

Cím a kiadóhivatalban

Mi újság a vidéken?

Lázár Miklós a tokaji választó- 
kerület országgyűlési képviselője, 
a magyar borgazdaság országos 
nevű pártfogója !A  Reggel hasáb
jain három bét előtt felhívást in 
tézett barátaihoz, hiveihez, olvasói
hoz, amelyben feltárta Tokajhegy- 
alja szegény gyermekpalántáinsk 
szivfájditó balsorsát.

A  felhívásnak orizágosan vissz
hangja támadt. Az ország minden 
részéből siettek adakozni pénzt és 
ruhaneműt a nemes szivüek és en
nek eredményeként e héten 2000 
iskolás és óvódás gyermek jutott

Tokajhegyalján meleg ruhához, 
lábbelihez.

A névre szóló csomagokat Lá
zár Miklós személyesen osztotta 
széjjel.

Hétfőn indult el Szerencsről és 
j Ond, Rátka, Tállya, Golop, Mo

nok, Mezőzombor, Mád, Tárcái 
Tokaj gyermekpaláotáinik felruhá
zása után csütörtökön délután fél 
3 órakor fejezte be körútját Er* 

, döbényén.
Mámoros lelkesedéssel ünnepel

ték; körútja valóságos diadalme
net volt,

Uj rend
a z  ú t le v é l  v á ltá s á n á l

A belügyminiszter megszigorította az útlevelek adásit.

— Képviselői beszámoló. Dr Bes- 
sennyey Zénó a képviselőhöz alel- 
nSke, a sárospataki választókerület 
országgyűlési képviselője, február 
2. án beszámolót tart Sárospatakon. 
A  beszámolón esetleg résztvesz 
Hóman Bálint kultuszminiszter is.

— Lábát törte a szerencsi jégpá
lyán Haits Kató ottani urileány. Be
szállították a helybeli Erzsébet köz- 
korházba.

— Két belsőtüz Sárospatakon. A 
Feldmesszer-féle szálloda egyik szo
bájában és a Hegedűs Sándor ut
cában levó füzószalonban belsőtüz 
volt. A kályhából kipattant parázstól

Az Actio Katolica tanácstermében 
szerdán délután dr Glatlfelder Gyula 
Csanádi püspök, az Actio Catolica 
ügyvezető elnökének elnöklésével a 
család- és erkölcsvédelem kérdésében 
másodízben ültek össze értekezletre 
a magyar katolikus jogásztársadalom 
kiválóságai. Az értekezletet dr Glatl
felder Csanádi püspök nyitotta meg.

Utána dr Egyed István egyetemi 
tsnár ismertette azokat az indítvá
nyokat, a melyek a család és er
kölcsvédelem tárgyában újabban be
érkeztek. Számos hozzászólás után 
megállapította az értekezlet, hogy a 
meglevő Jó és helyes jogszabály fo
kozottabb végrehajtását kívánatosnak 
tartják. Sürgették továbbá a közfel-

meggyulladt a padló. Az éjszakai 
tüzeket a tűzoltóság lokalizálta anél
kül, hogy nagyobb kár esett volna.

— Leesett a lépcsőről. Gstz Jó
zsef 48 éves ulkaparó a sárospataki 
községháza lépcsőjéről olyan sze
rencsétlenül bukott le, hogy kopo
nyatörést szenvedett. A foglalkozásá
nak teljesítése közben szerencsétle
nül járt ember, sérüléseibe belehalt.

— Lemondott a Nemzeti Egység- 
párt sárospataki elnöke. Id. Csontos 
József ny. gimnáziumi igazgató a 
Nemzeti Egység pártjának sárospata
ki elnöke tisztségéről lemondott. A 
lemondás okát többféleképen kom
mentálják.

fogásnak olyan irányú kifejlesztését, 
amely a családi életre vonatkozó 
sajtóközleményeknél az emelkedet- 
tebb ízlést tartja szem előtt. Végül 
egyhangú vélemény alakult ki ab
ban a tekintetben is, hogy a család
alapítás megkönnyítése és a több- 
gyermekes családok anyagi megse
gítése érdekében a szükséges gazda
sági intézkedések komoly megfonto
lás tárgyává tétessenek. Az értekez
let sz elhangzott számos javaslat 
feldolgozására szükebb bizottságot 
küldött ki.

F.U15. .tarkául! : Dr. WEISZ SANDOK 
A kúdiWit f . l. lS i: LANCZI ZOLTÁN. 

LtptnUjdoaoi: L . id . i„» n i M ikit •• Ián.

A legutóbbi események az útlevél 
kiváltásának szabályozását tették 
szükségessé. A belügyminiszter újabb 
körrendeletét bocsátott ki.

A rendelet szerint a jövőben, aki 
útlevelet akar váltani, személyesen 
tartozik megjelenni az illetékes ha
tóságnál. Csak betegség, vagy hiva
talos elfoglaltság esetén szabályszerű 
meghatalmazással ellátott más meg
bízható egyén jelenhet meg útlevél 
kérelemnél.

Az utlevélkérőnek igazolnia kell, 
hogy a kiállító hatóság területén leg
alább 6 hónapja tartóskodik. Aki 
rövidebb ideig lakik egy helyen, ak
kor elóző lakhelye szerint illetékes 
hatóság bizonylatával kell igazolnia

Jaouát 16-tól kezdődően amint 
már közöltük is, dr Orbán Kál
mán polgármeiler leszállította a 
Diana-fürdő árait, még pedig 

Gőz és 1, oszt. kádfürdő 70 f. 
Hidegvíz fürdő 50 f.
II. oszt. kád fürdő 40 f.

Ugyancsak olcsóbbodott minden 
mellékszolgáltatás is.

magát. Az utlevélkérőnek nevét, szü
letési helyét, idejét, vallásét, foglal
kozását, szüleinek nevét és állampol
gárságát okmányokkal kell igazolni.

Ha az utlevélkérő állampolgársá
gát okmányokkal igazolni nem tud
ja, akkor leszármazását kell vizsgá
lat alá venni. H t a kérelmező, va
lamint atyja is a jelenlegi Magyar- 
ország területén születtek és itt volt 
lakóhelyük, akkor a magyar állam
polgárság vélelmezendő.

A belügyminiszter egyben utasí
totta az utlevélkiállitő hatóságokat, 
hogy egy évnél hosszabb időre ne 
állítsanak ki útlevelei, mert a jövő
ben a hamisítást kizáró uj útlevél- 
nyomtatványokat vezetnek be.

10 jegy vételénél 20 százalék 
a kedvezmény. Tisztviselői és arc
képes igazolvánnyal rendelkezők 
szintén 20 száza'ék kedvezményt 
élveznek.

Nincsen tehát ok paassira. Ol
csó a fürdő. Látogassuk, hogy rátz- 
vétlenség következtében ee tárják 
be véglegesen.

E16 kell segíteni a 
családalapítást

Az Actio Katolica mozgalma a családért és az erkOlcsért

Látogassuk
a Diana fürdőt

Nyomatott Vajda-könyvnyomdában Sátoraljaújhelyben. Telefon 55.
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