
ÚJHELYI HÍRLAP Sátoraljaújhely, 1935. februuár 9Jl J i <* V ^

ELŐFIZETÉSI DÍJ: 
negyedévre 1 20 P. félévre 240 P. 

Egyes szám ára 10 fillér.

Föszerkesitö: Dr. DUBAY ISTVÁN 

Szerkesztő: GYÖRGY LAJOS

Megjelenik minden szombaton.

Szerkesztőség és kiadóhivatal:
Sátoraljaújhely.

Mulatni akarunk
(D. I.) Az idei farsang, jelen 

tös eseménye: a sárospataki 
képviselői beszámoló. Főrende
zője maga a kerület képviselö- 

[*' je, védnökei többen olyanok, 
akik azt tartják magukról, hogy 
értenek e politikai szórakozta
táshoz. De volt egy fővédnöke 
is, aki azonban nyíltan meg
mondotta, hogy ő ludús s neki 
lulajdonképen nem is kenyere 
az egész mulatság.

Tanulmányozás céljából jelen 
volt a sátoraljaújhelyi kerület 
soko’dalu képviselője is s bár 
évek óta tanulmányozza e kér
dést, még mindig nincs kész az 
anyaggal. Ezen van az, hogy 
Sátoraljaújhelyben, mióta meg
választották, még egyszer sem 
rendezett hasonló szórakozást, 
A legutolsó népgyülési szerep
lése még megválaszlása előtti 
időre esik. Ez volt az a neve
zetes kolbászos népünnepély, 
amely a város polgárságának 
sok kellemes, vidám percet 
szerzett. Még ma is jókedvünk 
támad, ha reágondolunk.

De ne ejtsük ki a sorból a 
sárospataki farsangi ünnepélyt. 
Nagyon jól sikerült. A  szeretet 
jegyében zajlott le. A legszebb 
produkciót maga a helyi kép
viselő nyújtotta. Biztositotla a 
jelenvoltakat, hogy amit cselek
szik abban semmi politikai fur- 
fang nhics, az a legtisztább 
ügyesség. Az „egységesek" za
varos anyagával kísérletezett. 
Szónoki rutinjának választó v i
zéből néhány cseppet hullajtott 
bele s ennek hatása alatt né
hány pillanatig láthatóvá lett, 
hogy e szürke masszában az 
alkatelemek kétfelé húzódnak s 
két ellenkező oldalon készülőd
nek leülepedni. E tünemény — 
Ismételjük — csak pillanat mü
ve volt, mert a nagy bűvész, 
dúdolva e dal szöveget, „sze

ressük egymást gyerekek" újra 
egységesítette az egészet.

Szép mutatványa után tapso
kat aratott. Határozottan ügyes 
politikus művész. Tisztában van 
azzal, hogy a mai zavaros bel
politikai helyzetben nem jó szint 
vallani. Hiszen honnan tudhalná 
az ember ma már azt, hogy 
melyik oldalon biztosabb a meg- 
ülepedés. Az ő politikai elmé
lete szerint semmiképen sem 
helyes az, ha az alkatelemek 
két ellentétes oldalra húzódnak 
3 ha már mindenképen rétege- 
ződniök kell, úgy helyesebb, ha 
egymás fölé h dyeződnek. Úgy 
gondolja, maradjon fundamen
tumnak alul a Bethlen-féle al
katrész s erre rakódjon reá a 
Gömbös-fele réteg s igy mind
ezek egybeolvadván, erősekké 
válhatnak arra, hogy egyesült 
erővel az ő politikai személyét 
továbbra is magasan fentartsák

Ügyes volt abban is, hogy 
mutatványához a legkülönbö
zőbb körítéseket tálalta fel. Nem 
bántotta a kavaró kanál szere
pét betöltő Eckhardtot sem. Hi
szen ki tudja. . .? Biz >nyára ő 
is olyan anyagnak látja, akiben 
van valami a mágnesességből; 
tud vonzani és tud taszítani is.

Természetesen, mint minden 
politikai bűvész, a titkosság em
bere ő is. Dacára annak, hogy a 
titkosság hiányának is volt valami 
része abban, hogy több Ízben 
képviselő lett Sárospatakon. Ma 
a legnagyobb titok részére bi
zonyára az, vájjon lesz e még 
egyszer sárospataki képviselő.

Mutatványainak legszebb ha
tása az, hogy utánzók támadtak 
nyomában. Mily megható volt, 
hogy például Sátoraljaújhely 
képviselője is egyszerre a ,tit- 
kos'-ság hívévé vált s ezt oly 
meggyőző erővel tudta már hir

detni, hogy volt olyan is, aki 
elhitte s hiszi. Vagy nem e meg
győző erőt mutat akkor, amidőn 
a kartelek megrendszabályozása 
érdekében oly türelmetlenül vár
ja ő is a szükséges reform ja
vaslatokat, melyek előadói tiszt
ségét is szívesen vállalja.

De reméljük, hogy sátoralja
újhelyi képviselőnk a kiállásban

is bátor utánzója lesz a sáros- 
pataki ko 'égájának. Hiszen mi 
szerények vagyunk, nem várunk 
tőle többet, mint amennyit vár
hatunk. Kérjük, ne késsen so
káig; tartsa meg ő is komoly, 
nyilvános képviselői beszámoló 
beszédét, mert itt a farsang s 
mi is, az istenadta sátoraljaúj
helyi nép — mulatni akarunk.

Engel Ilona nap
a debreceni kir. Táblán

Megváltoztatták a törvényszék egy felmentő Ítéletét 
és további egy évi börtönnel sújtották 

a szerencsi orvosnőt

A  sátoraljaújhelyi kir. törvény
szék büntető tanácsa az t-lmult 
esztendő október havában, dr En- 
g 'l  Ilona szerencsi orvosnő több- 
rendbeli magzatelhajtási bűnügyét 
tárgyalta.

A  szerencsi angyalcsináló nagy
üzem vezetőjének két ügyében fel
mentő Ítéletet hozott a törvény
szék, egy ügyben pedig, a hasonló 
bűncselekményért már jogerősen 
elitéit orvosnőt, 6 havi börtönbün
tetéssel sújtotta.

Az októberben tárgyalt bárom

ügy felebbezés folytán a debre
ceni kir. ítélőtábla elé került, a 
hol szerdán tartották meg a felebb- 
viteli tárgyalásokat.

A  Tábla, a Mikoia Ferencné 
ügyében hozott felmentő és a Fa
zekas Józsefné sérelmére elkövetett 
magzatelhajtásért kiszabott 6 havi 
börtönbüntetést helybenhagyta, el
lenben megváltoztatta a Gyurán 
Palné fele ügyben hozott felmentő 
törvényszéki Ítéletet és dr Engel 
Ilona orvosnőt ezért a bűncselek
ményért 1 évi börtönre ítélte.

titokzatos éfiszeriopás
A gyanúsítottak tagadnak. Az értékek mind megkerültek

Petreczky Jenő sátoraljaújhelyi 
kir. tanfelügyelő lakásáról ismeret
len módon és körülmények között 
eltűnt közel 600 pengő értékű 
ékszer. Arany óra, lánc, brillirns 
és pecsétgyűrű. A  nyomozás meg
indult, de eredménytelenül.

Néhány nappal az eset után be
jelentették a rendőrségnek, hogy 
Moskovits Zoltán, egy helybeli 
posztókereskedő fia időnként ék
szereket vásárol és azokat beol
vasztva budapesti ékszerészeknél ér 
tékesiti.

Beidézték a rendőrségre, ahol a 
zsebében talált ékszerek között 
legnagyobb meglepetésre felismer
ték azokat, amelyek Petreczky tan
felügyelő tulajdonát képezik.

Moskovitsot vállalóra fogták, de 
kihallgatása soián hallani sem akad

a (óhajtásról és azt állította, hogy 
az ékszereket Tóth Tibortól kapta 
még pedig szövet é> posztó ellen
értéké fejeben.

Behozzák a rendőrségre Tóth 
T ibori; megindul a kihallgatása, 
de eredménye ennek sincs, mett 
Tóth azt is tagadja, hogy valaha 
valamit is vásárolt volna Mosko- 
vitától.

Amig a kihallgatások folynak, 
Petreczky tanfelügyelő, egyszerű 
levélben postán visszakapja, min
den kisérő irat nélkül, az ékszerek 
közül még hiányzó aranyláncot is.

A z  ékszerek tehát mind meg
kerüllek, csak a tolvajlás lettese 
nincs meg, mert a gyanúsítottak, 
dacára, hogy már hatodik napja a 
rendőrségen vannak, rendületlenül 
tagadnak.
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Elnököt választ 
a Kazinczy köp

Napokon belül megindul az irodalmi élet 
a nagymultu egyesületben

HÍ REK
K özU m áajrek  é t e lő fizetési d i

ja k  „FeJaöm agyarorsxági H irlap* 
póttá fiók 67  Sátora(jatyheIy , il
le tve  a N em zeti H ite lin tézet fiókja
30.231 tz  p o a ta tak a rék p én z tá ri 
•z tm lá ja  cim re kü ldendők .

— Egyházi kineveié*. Payer Fe
renc rk. püspöki helynOk, apostoli 
prctonotárius, az izzó magyarsága 
miatt Erdélyből kiüldözött dr br. 
Vécsey Aurélnak, ezidőszerinl bod- 
rogkisfaludi plébános, helynOkségi he
lyettesnek a Szí. Györgyről elneve
zett címzetes szerencsi apátságot 
adományozta. A csonka egyházme
gye fejének kitüntető kinevezése a 
katolikus klérus egyik kiváló tagjá
nak évtizedes egyházi és tudomá
nyos munkásságát jutalmazta.

— Halálozás. Széchenyi Lajos, Sá
toraljaújhely megyei város pénztári 
ellenőre rövid szenvedés után 62 
éves korában, szolgálatának 31. évé
ben elhalt. A megboldogult példás 
szorgalmú, nagy szakértelmű, a fe
lekkel való érintkezésben előzékeny 
tisztviselő volt. Halála a döbbenet 
erejével halott és mély részvétet kel
tett a megyei városban. Péntek dél
után temették el óriási részvét melleit. 
Végtisztességén nagy számmal vett 
részt a képviselőtestület, teljes szám
ban a város tisztikara dr Orbán Kál
mán polgármesterrel az élen. Tiszt- 
viselőtársai nevében Pintér Zoltán 
mondott létekből fakadt búcsúztatót.

M. kir.

0SZMY50RS3EGYEH
LŐW MIHÁLY

főeárusittínál.

— Kisgyülés. A vármegye törvény- 
hatóságának kisgyülése hétfőn dél
előtt 11 órakor tartja rendes havi 
ülését. Ezt megelőzően 10 órai kez
dettel a közigazgatási bizottság ülé
sezik.

— Tea-est. A g. kath. Nőegylet 
holnap este 7 órai kezdettel jótékony- 
célu teaestét rendez a Vigadóban.

— Református bál. A helybeli re
formátus jótékony egyesületek feb
ruár 16-án, este 7 órakor műsoros 
táncestélyt rendeznek a Városi Viga
dóban, Az estély védnöke Bernáth 
Aladár alispán. A színes műsor egyik 
kiemelkedő pontja Hegyaljai Kiss Gé
za iró előadása.

— Bolti tűz. Bandik János Kazin
czy utca 4. szám alatti virág üzle
tében kedden este I I  órakor isme
retlen okból tűz támadt. A gyorsan 
kivonult tűzoltóság lokalizálta a vészt, 
mielőtt még komolyabb mérvet öltött 
volna.

A  Zemplénvármegyei Kazinczy 
Kör, egyik felette jelentős kultu
rális tényezője volt a hajdani nagy, 
majd csonka vármegyének.

Mióta azonban az egyesület leg
utolsó elnöke Emődy László váro
sunkból elköltözött, azóta nem f- jt 
ki látható tevékenységet a Kazin
czy Kör.

Igen megbizható helyről most 
arról értesültünk, hogy a Kör nem
sokára ismét munkához kezd.

Elsősorban is betöltésre kerül a

Az első ember, akivel találkozom, 
érdeklődésemre, hogy merre lakik 
Dúc de Bar, lekapja kalapját és lel
kesen, mintha nagyon büszke volna 
polgártársára, mutatja az utat: Olt 
abban a kastélyban lakik őfelsége, 
a Király. Nem nehéz odatalálni. Se
hol semmi jele annak, hogy Európa 
legrégibb dinasztiájának feje, egy 
császári és királyi írón hajdani örö
köse, az örökös magyar király la
kik ebben a községben. Nincsenek 
posztok, egyetlen utcakereszteződés- 
nél se néz rád gyanakvó detektív; 
úgy lakik itt a Király, mint akit min
denki szeret és akire mindenki vi
gyáz. Útközben elfog egy steenocker 
zeell iparosféle ember s bizalmasan 
magyarázza, hogy a Király az ő büsz
keségük, akit mindnyájan ismernek; 
no meg a királyi gyerekek, akiknek 
senki sem ismeretlen ebben a köz
ségben s a Királyné, aki — mint 
mondja — mindig gyászban jár.

A kastély kapuja kétsarokra nyíl
va. Őrnek, vagy portásnak sehol 
semmi nyoma. Egy ócska faköpö
nyeg, szégyeneiében, hogy senkinek 
sem kell, már, behúiódott a belső 
fal mellé. A 20 holdas hatalmas 
park, mely a kastélyt körülveszi, 
fürkésző csenddel nézi a belépői 
gondozatlan, szabadjára össze-vissza 
nőit bokraival, öreg fáival. Oldali, 
a főút mellett egy nyitott garázsféle 
épület előli ócska Ford-kocsi búsla
kodik. Magas, rövid jármű; itthon 
megcsodálják, ha egy ilyen rozoga 
alkotmány végigvonszolja magái a 
pssli utcán. Mint később megtudom,

megüreiedett elnöki tisztiig, még 
pedig egy olysn közéleti je'es fér 
fiúval, aki osztatlan bizalomnak él 
tiszteletnek örvend éi akiben min 
den garancia meg van arra, hogy 
az e'nöki pozíciót közmegelégedéire 
úgy fogja betölteni, ahogy az egy 
irodalmi egyesülethez illik .

A  választás után nagy lendület
tel megindul az irodalmi élet és 
pótolja a Kör azt. amit kuliura 
terjesztésben a működési szünete 
slatt önhibáján kívül elmulasztott.

a Király autója ez. Alig megy pár 
lépést az ember, mintha kilépett vol
na a valóságból, olyan kastély előtt 
áll, aminőnek regényírók képzelete 
szokta lefesteni a kísértetek tanyáját. 
Nagy épülettömeg, az öregedés rán
caival ; vakolata lehullt, I ámított, szí
ne elfakul', faragványai lelöredeztek, 
ablakai setétek. Az alkony fantaszti
kus színképelemzéseket végez a vén 
épület egy-egy felső ablakszemén. 
A kastély homlokzata még a száraz
földön áll, de magának az épületnek 
háromnegyed része tóba épült, me
lyet zöld szőnyegével be'epett a bé
kanyál és elborít a sűrű hínár.

Mintha senki sem lakna itt, élő
lény nem mutatkozik. Bárki belép
het a kastély ajtaján. Egy rövid és 
keskeny folyosó végiben bekopogta
tunk s Wéber Jácint, bencés-pap 
nyit ajtót. Valami meghaló van ab
ban, hogy ugyanannak a szerzetes- 
rendnek fia szolgál itt a magyar ki
rálynak amely rend ilsőnek taní
totta európai kultúrára a keletről 
jött magyar népséget. Wéber Jácint 
bevezet a fogadószobába. Egy asz
tal és kél szék. Első pi tanaira hi
hetetlennek tűnik, azok illán a be
nyomások után, amelyeket az em
ber pár perc alatt kapott, míg ebbe 
a fogadószobának nevezett cellába 
éri, — hogy Európa nemrég még 
rgyik legnagyobbjbirodalmának trón- 
örökösére, az örökös msgyar király
ra vár. Nincs idő arra sem, hogy 
benyomássá sűrűsödjék ez a meg
haló paradoxon, mert nyílik s í ajtó 
és belép a Király. (Folyt. köv.J

— Horáttus ünnep s reálgimnázi
umban A Sátoraljaújhelyi Kegyes- 
rendi Reálgimnázium február lT-éa 
(vasárnap) délután 5 őrskor az in 
tézet tornacsarnokában Q. Horátiu* 
Flaccus, a nagy latin költő, születé
sének kétezeréves fordulójára Hort- 
tius-Unnepet rendez. Ünnepi beszé
det mond Szepessy Bódog piarista 
tanár. A műgonddal összeállítói! mű
sort a tanuló ifjúság ének és zene szá
mai, szavalatai és felolvasása tölti ki.

— Nyilvános elszámolás. A Siód- 
ális Missziótársulat helybeli szerve
zete által az tlm ull szombaton este 
megrendezett táncestélyen felülflzellek 
Mária Alice kir. hercegnő őfensége 
30 P ,; br Harkányi János P. 50; 
Payer Ferenc ap. kaim. helynök 
P. 20; Bernáth Aladár, br Sennyey 
Ilona, br Sennyey Miklós P, 10— 
10, Deák Andor, dr Görgey István 
P. 8—8, dr Prihoda László, 5laul 
János, br Sennyey István P. 5 —5; 
Farkas János P. 4 ; dr Jirmy Béla, 
dr Nagy Árpád P 3 —3; Engelberlh 
Rezső P. 2 ; Cielrseky Kálmán, Fuctii 
Gusztáv, dr Ligeti Lajos, Körmöczy 
Andor, Wonke Józstf P. 1 — 1; je
gyeiket megváltották: Fejes Ernőné, 
Frank Dezső, vitéz Zombory József, 
Jakubcsó József P. 5—5; Petreczky 
Jenő, Vilkovszky Kálmán P. 3—3; 
leveldi dr Kozma György, Glosz Li- 
jos 2—2 ; dr Bogyay Kálmán I pen
gővel. A jótékony adakozóknak ezú
ton mond köszönetét az estély ren
dezősége.

— Hol lesz vásár? Február 11: 
Sajószentpéler; februir 28: Bodrog- 
keresztur.

— Rendelet a readfokazatukat vesz 
tett tisztek cinhaemálatárAI. A  hon
védelmi miniszter körrendeletéi adott 
ki a rendfokozatukat vésziéit, vagy 
arról lemondott egyének jogosultan 
cimhasználaláról. A rendelet intézke
dik arról hogy bűnvádi becsDIetdgyi 
vagy közigazgatási utón rendfokoza
tukat vesztett, rendfokozatukról le
mondott volt tisztek elnevezésükben 
a volt rendfokozatukat semmiféle 
alakban sem használhatják, még „v. 
főhadnagy*, vagy „volt főhadnagy* 
formájában sem. Azokat, akik hiva
talos állományba tartoznak és a ka
tonai ellátásról szóló törvények alap
ján nyugellátásban vagy különleges 
elbánásban részesülnek csak a hon- 
védnyugdijas elnevezés illeti meg.

— A Színházi Élet uj számában 
Hatvány Lili, AniU Looe, Karinthy 
Frigyes, Hunyady Sándor, Stella 
Adorján, Márkus László, Szomory 
Dezső, Hevesi Sándor, Endrődy Béla 
Írásai. Darabmelléklet *Egy nő aki
nek múltja van„ A 234 oldalas uj 
szám ára 60 fillér.

— A pékek felemelték a kanyér 
árát, még pedig legmsgaaabban, — 
3 fillérrel, — a rosskenyerét, amely 
a tömegfogyasztás tárgya. Az ár
emelésre, amelyet a liszt drágulása 
sem indokol és amelyet csak* hely
beli kartel rideg üzleti gesztiőjávsl le
het magyarázni, legköselebbi szá
munkban visszatérünk.

Látogatás a Királynál
A  F e ls ö m a g y a ro rs z á g i H ir la p  s z á m á ra

irta: Somlyódy László
a N em zeti Legitim ista N ép p árt országos p á rtig azg a tó ja

II.

A h o l o K irá ly  la k ik
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A farsang első bálja
A Soc. Missziótársulat estélyéről

Hetven nadrágért 
több bavi fogház

A Szoc. M isszíó tá rsu 'a t h e ly 
beli szervezetinek, az e lm ú lt 
hét szom batján rendezett tánc
estélye nemcsak sorrendben, 
hanem lá togatottságban és s i
kerben is a farsang első bálja 
volt.

Tem érdek szépasszony, szép
leány. ragyogó toalettek, tisz
teletet parancsoló papi reveren
dák és csillogó  ka tona i u n ifo r 
m isok tömege o lyan  kápráza
tos keretet kö lcsönöztek az es 
télynek m in t a béke boldog 
esztendeiben.

A tánceste lyen jelen vo lt M á 

ria  A lice  k ir . hercegnő őfensége 
védnökasszony, a teljes klérus, 
élén Payer Ferenc püspöki 
he lynök, br W a ldbo tt F rigyes, 
a helyőrség tisztikara  kivétel 
né lkü l, Bernáth A ladár alispán, 
d r G örgey István orsz. képv., 
dr O rbán  K á lm án  po lgárm esttr 
és a város társadalm ának m in  
den számottevő egyénisége és 
sok-sok szépasszony szépleány 
táncos fiatalság, akiket névsze- 
r in t  fe lsoro ln i sajnos n incs ele 
gendő he lyünk.

A  mulatság reggel 6 óráig 
tartott.

Relch Miksa házi szí

Előző számunkban jelentettük, 
hogy Reich Miksa helybeli ruha
kereskedő üzletében házi szarkák 
garázdalkodiak és onnan nagyobb 
értékű kész férfi ruhaneműt lop
tak el.

A  tettesek Laufer Ábrahám, 
Schőn Dezső alkalmazottak. Cso
mós András és Kun Mór szemé
lyében órákon belül kézre kerül
tek. A  tolvajok az orgazdát is 
megnevezték még pedig Allmann 
Antal helybeli ruhakereskedő sze
mélyében.

rkál a bíróság előtt

A  megtévedt egyének Hordán 
már a biróság előtt állottak, ahol 
dr Lakatos Dezső a helybeli kir, 
törvényszék büntető egyes birája 
Lauíer Abrahámot, Sebőn Dezsőt 
lopásért 3 havi, Csomós Andrást 
ugysnesak lopásért 2 havi, Kun 
Mórt bűnpártolásért I heti és Á l l 
mán Antalt orgazdaságért 2 Savi 
(ogbázta és 50 pengő pénzbírságra 
Ítélte. Az ítélet |ogerös.

A  tárgyalás során ügy a tolva
jok, mint az orgazda teljes beia- 

j  mesésben voltak.

a v ig a d ó  é tte rm e ib e n
a rádióból országosan ismert 
brassói kozák gábor 

szalon , jazz és  cigány zenekara  
muzsikál

zongoránál horth hella; dobol: johny

Már hivatalosan is
felfigyeltek a buzacsempészetre

Miniszteri intézkedés fokozott ellenőrzésre utasítja 
a határmenti közegeket 

Eső után köpönyeg

Az e lm ú lt esztendő augusz
tus havában, m ár közve tlenü l 
az aratás u tán, a be lfö ld i és a 
csehszlovák gabonaárak között 
olyan jelentős kü lönbség m u 
tatkozott, am ely a k iv ite lt a l
kalmassá tette,

A  kedvező helyzette l term é
szetesen é lt az á l'am  k iv ite li 
szerve, de é ltek fokozo tt m ér
tékben a csempészek is.

A n n a k  idején a Felsöma- 
gyarországi H ír la p  fe lhívta az 
illetékesek figye lm é t a csempé
szet következm ényeire  és arra 
a veszedelemre, am ely a gát 
nélküli csempészet nyom ában 
a várm egye és az ország köz- 
ellátásának de a h iva ta los  e x 
port terén is esetleg je !entkez- 
het.

C ikkso roza tunknak  va jm i ke
vés eredménye le tt. H a  csak 
nem nevezhető eredm énynek 
»Z, hogy a fé lh iva ta los Zem 
plén — ö—  c ik k író ja  gazdaelle- 
oes akciónak m inősíte tte  tilta - 
kozó szavunkat és a cseh ip a r
cikkek csempészetével párhuza- 
*0 1 vonva, a so ro k  közö tt

m ajdnem  hazafíatlannak bélye
gezte figyelmeztető Írásunkat,

H á t nekünk vo lt igazunk. A 
buzacsempészet halla tlan m ér
ve káros következményekkel 
já rt és most, m ár-m ár az u to l
só órában belátták azt az il le 
tékesek is és igyekeznek ellene 
tenni.

Ú gy értesülünk ugyanis,hogy 
a határm enti vidékek arra h i
va to tt közegei a m in isz té rium 
ból körrendeletét kaptak, amely 
feladatukká teszi a buzacsem 
pészet megakadályozását. Két 
tözött éberséggel kell fígye ln iök  
a buzacsempészetre és meg kell 
akadályozn iok az illegális k i
vite lt.

M ily e n  másképen a lakult 
vo lna a helyzet, ha a főispán 
fe lfigyelt vo lna az in tő  szóra 
és intézkedésre méltatta vo lna 
a bár ellenzéki lapban megje 
let kom o ly  figyelmeztetést. De 
sajnos am i ellenzéki olda ró l 
jö n  még ha ezerszer jó is, ak
ko r se jó. Fontos a pá rtpo li
tika ; kü lönösen itt Zem plén
ben.

Zemplénvármegye
a miskolci útügyi értekezleten

A nagyjelentőségű értekezletet hatalmas 
érdeklődés előzi meg

A  T ísza jobbpartí M ezőgaz
dasági Kam ara, a Kereskedelm i 
és Iparkam aráva l, v a 'a m in t a 
M agyar T o u r in g  C lubba l ka r
öltve ma délelőtt I 1 ó rako r 
M isko lcon  a vármegyeháza 

nagyterm ében A lb rech t k ir . her
ceg, a M agya r T o u r in g  C lub 
védnökének elnöklés vei nagy
gyűlést rendez, rom lásnak in 
duló hazai u ta ink  megmentése, 
ille tve  ú thá lóza tunk m odern 
irányban  való fejlesztése érde
kében.

A  nagygyűlés igen széles

p rogram m ján  a m agyar ú tp rob - 
íéma és az ezzel kapcsolatos 
legsürgősebb teendők ism erte
tése, az útkérdés idegenforga l
m i vonatkozásai, az útépítés 
pénzügyi megvilágítása ke rü l 
m egvitatásra.

Zem piénvárm egyét Bernáth 
A la d a r alispán képviseli, aki 
többek közö tt előterjeszti la
p unk  egyik  előző szamában is 
m ertetett és a M isko lc  Sátor
a ljaú jhe ly  közö tti ú tnak  b itu 
menes úttá va ló kiépítésre vo 
na tkozó  javaslata it.

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

Cim a kiadóhivatalban

Operett előadás 
az Ipartestületben

A dicséretes vállalkozást meleg siker kisérte

A z lpatteslüleli Dalárda müked 
velői csoportja vasárnap és hétfőn 
este a székház színpadán színre 
hozta Zerkovitz „Aranymadár" című 
operettjét.

A z előadás résztvevői közül 
Gondkievics A-anka, Másika Endre, 
Papp Sándor, Begala M ihály, 
Sántha Gizella, Faix Rezső, Cso- 
bák Elza előző szerepléseikből már 
előnyösen ismertek. Régi jó hírne
vük ezúttal sem szenvedett csorbát.

Oouska Etus először lépett a

világot jelentő deszkákra. Elfogu
latlanul állapítjuk meg, hogy meg
érdemelt sikerrel. Kedves színpadi 
jelenség, jól mozog ét kellemesen 
énekel.

Nagy meglepetése az előadásnak 
Laczkó József, aki izereplésével a 
legjobb műkedvelőink sorába fu
tott fel, Valósággal rutin rozott, h i
vatásos színésznek bizonyult.

A  zenekar Kracson József keze 
alatt pompásan működött. A ren
dezés túl volt dimenzionálva.
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Mi újság Sárospatakon? Gyenge volt
a fe b r u á r i o r s z á g o s  v á sá r

Minden téren csak eladó jelentkezett— A Tesz uj járási elnöke. Uj- 
váry Dezső gazdasági főtanácsost, a 
Tiszaszabályozó Társulat igazgatóját 
a Társadalmi Egyesületek Szövetsé
gének sárospataki járási elnökévé 
nevezték ki.

— Bessenyey Zénó képviselői be
számolója. A sárospataki választóke- 
rület országgyűlési képviselője dr 
Bessenyey Zénó, a képviselőhöz al- 
elnöke az elmúlt szombaton tartotta 
meg nagy érdeklődés mellett képvi
selői beszámolóját. A beszámolón, a

melyről a fővárosi lapok már rész
letesen beszámoltak, rés’ t vett Hó- 
maii Bálint kulluszminiszler, Petri 
Pál államtitkár és több országgyű 
lési képviselő. Bessenyey Zénó be 
számoló beszéde, egyébként hitval
lás volt gróf Bethlen István politikája 
melleit.

— Holnap választ föbirót Sáros
patak. Dr gróf Hoyos Viktor járási 
főszolgabíró holnap délelőtt 10 órára 
tűzte ki a sárospataki községi tiszt- 
ujiiást.

A  hétfői országos vásár itrn  az 
állatpiacon, sem az ipari és keres
kedelmi téren nem váltotta he a 
hozzáfűzött reményeket.

Vevő alig-alig jelentkezeti, az 
üzletek ütésén tátongtak, a műhe
lyek egész nap hiába vatták a meg
rendelőt. Szóval rosszul indul sz 
ujesztendő.

A  mathavásáron hasonlóan nagy 
volt a csendesség. Kínálat volt,

vevő azonban alig jelentkezett.
Felhsjtatott : 206 marha, eladva 

75; 194 sertés, eladva 71; 43 ló 
eladva 7.

Az tgás ökör ára 300— 400,
a fejős tehén darabja 120— 180, 
a ló darab|áé 80  — 150 pengő kö
zött váltakozott.

Húsmarha ára élősúly kilónként 
35 — 40, vágósertés elő súly ára 
6 5 —68 fillér között mozgott.

Térti jegyeket
a b od rogk özi v a sú ti  
á llo m á so k ra

Élvezze a város is az olcsóbb utazás előnyeit
A  Bodrogközi Gazdasági Vasút 

üzemvezetősége, számolva a kor 
követelményeivel, a bodrogközi va
súti állomásokról be Sátoraljaújhely
be, 50 százalékos árkedvezménnyel 
térti jegyeket léptetett már koráb 
bán életbe,

A  jegyek a hét bármely napján 
érvényesek és 48 órai ittartózko
dásra jogosítani k,

Ezzel a helyes üzletpolitikával 
kapcsolatban több oldalról újabban 
az a kívánság merült fel, rendsze
resítené a Bodrogközi Gazdasági

Vasút az 50 százalékos térti jegye
ket Sátoraljaújhelyből is a bodrog
közi állomásokra.

A  kérelmet érvekkel alátámasz 
tani feleslegesnek tart juk. Indokolja 
azt eléggé a gazdasági helyzet és 
ezért csak megismételjük a nagy- 
közönség kérelmét

Ismerve azt a konciliánságot. 
amellyel a vasút a közönség érde
keit szolgálja, bizton remélhetjük, 
hogy nemsokára már a tértijegy**k 
életbeléptetéséről fogunk beszámol
hatni.

Hol ö  boldogság mostanában?
Martinovics Márton cégnél 
(S á to ra ljaú jhe ly  K az in czy  u 4.) 
vásárolt s z é n n e l  fűtött

barátságos meleg szobában.

„Kincsének ma 
a megyében kurucok 

és rebellis hetvenkedök
Népgyülés

választmányi ülés subája alatt

mondja a főispán, mosolygó megállapítását 

lemondó kézlegyintéssel kísérve"

Szószerinti idézet egy fővárosi riportlapból
Hány tagból áll a N E.

Leve ld í d r K ozm a G yö rg y  
fő ispán a N em zeti Egység sá- 
to ra ja u jh e ly i pártjának választ 
m ányá t hétfő dé u fá n i 3 órára 
a vá ro s i m oziba  gyű  ésre hívta 
össze. A  gyűlésen részt vesz és 
fe lszólal v itéz Szűcs János ko r 
m in y ta n á cso s  kö zp o n ti k i
kü ld ö tt is.

A  házilag sokszorosíto tt meg
h ívó  lá ttára  önkényte lenü l az a 
kérdés tó d u l előtérbe, vá jjon  
hány tagbó l á llha t a N em zeti 
Egység pá rtjának he lybe li vá 
lasztm ánya, hogy ilye n  nagy 
befogadó képességű terem  v o lt 
szükséges a gyűlés m egtartá 
sához.

A  feleletet azonnal meg is

— ? 7 A  városi Vígadó éitermei- 
ben néhány nap óta brassói Kozák 
Gábor szalon, jazz és cigányzene- 
kara hangversenyez. Az az országos 
hirll, rádióból ismert művésze a he
gedűnek, akinek vonója alatt bána
tosan csendül a kuruc nóta könnyet 
fakasztó dallama és harsog a mo
dern jazz zene táncra csábító üteme.

helybeli választmánya?
adjuk. B á r nagy szeretettel in 
v itá ltá k  a híveket a pártba és 
osztották széjjel az élharcos, al- 
e lnök és egyéb címeket. 700 
v á !asztm anyi tagságot nem kre 
álták. A  városi m ozinak u g ya n 
is 700 személyes a befogadó 
képessége.

M i tehat a tényleges he ly
zet? Az, hogy a N E , he lybe li 
pártja  népgyülést ta rt és nem 
választm ányi ülést.

H ogy  m iért kell ehhez álarc 
nem tu d ju k . De mindenesetre 
feljegyezzük az esetet arra az 
időre , a m iko r m ond juk  például 
a Nemzeti Leg itim ista  N éppárt 
akar m ajd a városi m oziban 
.vá la sz tm á n y i ü lést" ta rtan i.

A zongoránál Horth Hella ül. Ko
moly művelője a zenének, egyaránt 
mestere a muzsika minden fajajá
nak De nem marad mögöttük a 
csellós és a dobos sem; az egész 
zenekar a befejezett művészetet szol
gálja, amelynek már olyan régen 
hiányában voltunk. Frank Dezsőé az 
érdem, hogy részünk lett benne.

Most került kezünkbe egy nyol
cadik évfolyamát taposó 10 fi.léres 
fővárosi riporllap, nyolcoldalas, feb
ruár 5-iki száma.

Elülső oldalán három cicerós fe
kete belükkel nagy cim : „A Nagy
ságos fejedelem vármegyéjének főis
pánja beszél a rebellis kurucokról, 
akik már nincsenek . . . a cím 
alatt portrait. Jobban szemügyre 
vesszük az újságcikket. Nini hiszen 
Zemplénről van szó ? I a rajz pedig 
leveldi Kozma György főispánt áb
rázolja : vitézesitve és készítve 1934. 
április 10-én.

Nó gondoljuk magunkban, egye 
a fene azt a néhány percet, elolvas
suk a cikkecskéi. Hál nem is volt 
érette a kán Mert megtudtuk a cikk
ből, amint a címben már elbeszél
tük, hogy a megyében nincsenek ku
rucok, Vannak „kis emóciók, apró 
futó törekvések, amelyek sziklához 
érve atomjaikra bomlanak".

De van egyéb is a nyilatkozatban. 
Egy kanálnyi elérzékenyülés és ka
paszkodj meg olvasó, tiszteletteljes 
emlékezés Tisza Istvánra és büsz- 
kélkedés a mártír Tisza elismeré
sével.

Hát azt még megértjük, hogy az 
elmúlt idők megnyilatkozásaiból, eset
leg levonható, hogy Zemplénben 
kivesző félben vannak a kurucok; 
még azt a főispáni sziklát is el tud
juk képzelni, amelyhez hozzáütődve 
szétbontanak az emóciók. Azt is 
elképzeli agyunk, kinek volt érdeke 
az 1934. áprilisban készült rajzhoz, 
most szöveget készíttetni; mint a 
mesében az egyszerű ember, a gomb
hoz a nadrágot.

De egy pontnál megáll az eszünk.
Hogyan látszhatja ki magát Tisza 

István hívének az, aki változatlanul 
a tizek tanácsának befolyása alatt 
áll és aki minden intézkedésében 
rácáfol a Tisza István politikájára.

Ezt, bárhogy töprengünk is rajta, 
bizony Isten nem értjük I

Nyomtatványok
ft legolcsóbban készülnek

V a jd á n á l
Ftl.18. u s ik tu tá : Dr. WCISZ SÁNDOR
A  kisdiáin l.l.lő.: QYÖRGY LAJOS

LapttltjdoDoa : L lld a tn au  M ikit t i  tizM

Nyomatott Vajda-könyvnyomdában Sátoraljaújhelyben. Telefon 55.
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