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Az idők változnak, és velük 
együtt megváltoznak az embe
rek is.

Vannak, akik bizonyos élet- 
tapasztalatok alapján becsüle
tes őszinteséggel ismerik be ko
rábbi álláspontjuk helytelensé
gét és uj elhatározásra jutnak 
s emellett mindvégig ki is tar
tanak.

Vannak viszont, akiknek sem 
elvük sem meggyőződésük nin
csen. de mindenkor a viszo
nyok és körülmények hullám- ! 
zásához igazodnak—a felszínen 
úsznak, a felszínen csillogó na- j 
pok körül keringenek, — ezek ! 
sugaraitól megvilágítva. Ezek 
részére a nap soha le nem tű
nik, mert jön uj nap és ők is 
újjá vedlenek s rendületknül 
forognak a bennük rejlő tehe
tetlenség törvényénél fogva a 
megszokott sebességgel az uj 
nap vonzóerejének bűvkörében.

Az egyik fajta azt mondja, 
hogy revidiálom álláspontomat, j 
amit a naivabbak komolyan el 
is hisznek s csak akkor érzik 
magukat megcsalatva, amikor a 
revidialt álláspont ismét revi- 
diálva lesz a revisió előttire,

A másik csoportban nincs 
ennyi bátorság, de nincs is rá 
szükségük, mert nekik revisió- 
ra szoruló elvük nincs, Rájuk 
nézve csak viszonyok vannak, 
amelyek vagy kedvezőek vagy 
kedvezőtlenek. Ezeket ők meg 
nem változtathatják, ezekhez csak 
alkalmazkodni kell nekik és fe
ledni a múltat, amihez meg van 
isteni adományuk.

De a múltat eltemetni nem 
mindig sikerül, mert a múltnak 
kisértetei vannak,amelyek vissza
járnak kisérteni, visszajárnak 
emlékeztetni és visszajárnak szá- 
monkérni.

1920 évi január hó elején — 
amikor az országban a fejet
lenség tetőpontján állott, a Fel
sőmagyarországi Hírlap volt az 
első az egész országban, amely
ben az első Király cikkemet 
hozta, meggyőzni akarva az em
bereket, hogy ebben a szétté- 
pel és ellenségeitől és saját fiai
tól kifosztott országban csak 
akkor és úgy lesz végleges 
megnyugvás, ha visszahozzuk 
legitim Királyunkat.
Valószínűnek mutatkozik, hogy 

e cikkben foglaltak hatása alatt 
1920 évi február hó 22-én — 
ami tudtunk és meghívásunk 
nélkül — a város és megye 
számottevő férfiai tanácskozás
ra ültek össze és megalapítot
ták a ‘ Magyar Királyság Párt
ját", — maguknak akírván biz- 

1 tositani a legiMmismus elvének 
: kezdeményezési dicsőségét és 

majdan bizonyítékot szolgáltat
ni Királyhüségük mellett!

A Királypárt megalakításá
ról az alábbi — kezem között 
lévő— jegyzőkönyvet vették fel. 
Kivonat: A Zemplén vármegyei Ma
gyar Királyság Pártjának Sátoralja
újhelyben 1920 évi február hó 22-én 
megtartott alakuló illetve szervezke
dő gyűléséről felvett jegyzőkönyv:

Elnök indítványozza, hogy társel
nökké Thuránszky László ur, alel- 
nökökké dr Oláh István, Kincsesy 
Péter, és dr Füzeséry Zoltán urak,— 
titkár és pénztárnokká dr Mizsák Jó
zsef ur, jegyzőkké pedig Biringer 
G,ula és Spisovszky Imre urak vá
lasztassanak meg.

Indítványozza továbbá, hogy a 
Párt — a folyó ügyek elintézésére 
egy 24 tagú választmányt alakítson, 
melynek tagjaiul: Bernáth Aladár, 
Damjanovich Ágoston, Dévay Lajos, 
Dókus Ernő, Dókus Gyula, Dómján 
Elek, Enyedy Andor, dr Farkas An
dor, dr Fried Samu, Hericz Sándor, 
Kardos Ignácz, Kósa Béla, dr Nagy 
Béla, dr Nyomárkay Ödön, Pintér

István, Schiller Káimán, báró S-nnyey 
Miklós, Szakácsy Károly, gróf Szé
chényi Wolkenstein Ernő, Zombory 

I János urakat ajánlja megválasztani.
A párlközgyülés az indítványt el- i fogadja s a felsoroltakat az ajánlott 

! tisztségre megválasztja s részükre a 
j  közgyűlési jegyzőkönyv ezen haláro- 
j zatra vonatkozó jegyzőkönyvkivona

tát megküldeni elhatározza. Kmf, 
Meczner Béla s. k. elnök Biiinger 

! Gyula s. k. jegyző.
íme itt a kisértet, amely em

lékezteti a Magyar Királyság 
Pártjának első s még életben 
lévő tagjait az alakuló közgyülé-

i

sen tett fogadalmukra és szá- 
monkéri tőlük hangoztatott ki- 
ráiyhüségüket és eme Király- 
hüseggel szemben tanúsított 
mostani magatartásukat.

De figyelmeztet egyeseket ar
ra is, hogy az idők változnak, s 
egyáltalánban nincs az kizárva, 
hogy a pártalakuló közgyűlés
ről felvett jegyzőkönyv nem ki
rályhüségük mellett, — de mai 
magatartásuk mellett fog tanú
bizonyságot tenni.

Bortőzsde készül
Előrehaladott tárgyalások az Áru és Értéktőzsde 

vezetőségével •

A  magyar bomagykereíkedők 
egy csoportja már régebben fog
lalkozik a bor jegyzésének tőzsdei 
bevezetésével, mert ebben az érté
kesítés kedvezőbb lehetőségeit látja.

Azt állítják, hogy a tőzsdei jegy
zés nagyon megkönnyítené a ke
reskedők egymás közötti forgalmát, 
minthogy tudvalevőleg az 1927-es 
forgalmiadótörvény a tőzsdén kö
tött áruügyletekre vonatkozóan a 
forgalmi adó kulcsát az egyébként 
normális forgalmiadó egyharmadára, 
a bor esetében I százalékra csök

kenti. A  borüzlet tőzsdei beveze
tése ügyében a Magyar Borkeres
kedők Egyesülete már tárgyalásokat 
is kezdett a Budapesti Áru és Ér- 
téktözde vezetőségével. A  bortözs- 
débe egyelőre csak a borkereske
delem kapcsolódott be.

Nagyon szívesen vennénk Ka 
Tokajhegyalja borgazdasága foglal
kozna a tervvel és arra vonatkozó 
véleményét lapunkkal közölné.

Minden a kérdéssel kapcsolatos 
cikknek készséggel adunk helyet 
hasábjainkon.

Megoldódott
a  n y a ra ló te lep  v íze llá tá s i  
k é r d é s e

Kedden délután 175 méter mélységből víz tőrt elő az 
ásó nyomán

Jelentettük annak idején, hogy a 
M.T.E. hegyaljai osztálya a törvény- 
hatóság megértő anyagi támoga'ásá- 
nak eredményeként a Turislaház kö
zelében kút ásását határozta el.

Az ásás munkálatai, Fackini Qui- 
rino vállalkozó vezetése és irányítása 
mellett, hetekkel ezelőtt meg is in
dultak. Már-már úgy látszott azon
ban, hogy hiábavaló lesz a munka, 
meri dacára, hogy a 15 méter mély
séget is elértek, nem buggyant fel

víz az ásó nyomán.
Kedden délután azután siker ko

ronázta a munkál; 17 és fél méter 
mélységben, kristálytiszta pompás 
ivóvíz tört elő és ezzel megoldódott 
a létesitendó nyaralótelep vízellátási 
kérdése.

A kúl a Nagyságos Fejedelem után 
Rákóczi kútja elnevezést nyer és 
használatba adása ünnepélyes kere
tek között fog végbe menni a nyár 
folyamán.
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Pelmentette
a bíróság

a gyújtogatással vádolt taktaszadoi 
gazdálkodót

A terheltet azonnal szabadlábra is helyezték

HÍ REK
K özlem ények és elő fizetési d i

ja k  „Felsöm agyarországi H írlap" 
postafiók  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 rék p é n z tá ri 
szám lája cím re kü lden d ő k

— A főispán és az alispán mun
kavédelmi kitüntetése. A Nemzeti 
Munkavédelem miskolci kei ideiének 
vezetője Tavassy Gyula, kedden dél
ben adta át leveldi dr Kozma György 
főispánnak és Bernáth Aladár alis
pánnak a Nemzeti Munkavédelem 
díszjelvényét a munkavédelem terén 
kifejtett érdemeik elismeréséül. A 
kitüntetést úgy a főispán mini az 
alispán lelkes hazafias beszédben 
köszönték meg.

— Vallástanári kinevezés. Dr Ge-
duly Henuk ev. püspök, Szikszay 
Zoltán helybeli ev. segédlelkészt 
Miskolcra vallástanárnak kinevezte. 
A segédlelkész február 24-én bucstt- 
zik el helybeli híveitől az evangéli
kus templomban.

Sisko István 38 éves laktasza- 
dai földműves házának 500 pen 
tioe biztosítási összegét az elmúlt 
esztendő jumus havában 4200pen-- 
göre felemelte és a felemrll bíz 
tosilási dij első részletét szeptem
ber 18-án le is fizette az inté
zetnek

O t nappal a dij lefizetése után 
Sisko István szomszédjában lévő 
sertésó I kigyulladt. A  lángoktól 
tüzet fogott Sisko István lakóháza 
is és dacára a mentési munkála
toknak a ház tetőzete elhamvadt- 
Sisko kára 2019 pengő volt

A  csendörségnek felelte gyanús 
volt a biztosítási díj lefizetését kö 
vető tűzeset, megindította a nyo

mozást. amelynek során Sisko Ist
ván alaposan volt gyanúsítható, 
hogy a tüzet önmaga okozta még 
pedig a szomszéd sertés óljának 
eresztékébe elhelyezett és rongyok
ba csavart fenyőfa üszők által

Siskó István letartóztatásba ke
lült. Bűnügyét tegnap tárgyalta a 
helybeli kir. törvényszék Köröské- 
nyt büntető tanácsa és 21 tanú 
kihallgatása ulán Siskó Isván vád
lottat a vád alól felmentette és 
azonnali szabadlábra helyezéséi 
rendelte el, inért a tárgyalás ada 
tatból nem látta beigazoltnak, hogy 
a gyújtogatást a vádlott követte el.

Az ítélet ellen a vádhatóság 
lelebbezell

Nyugvóponton a sárospataki 
hősi szobor ügye A szépművészeti 
tanács nem emelt kifogást Medgyessy 
Ferenc szobrász t ftvész hősi szobor 
tetvezele ellen és igy a vármegye 
kisgyülése jóváhagyta Sárospatak 
nagyközség határozatét a kiviteli 
megbízásra vonatkozóan.

— Nejyvenezer pengőt nyertek 
Löwnél. I.öw Mihály helybeli osz
tálysorsjegy főeláiusiló négy sors. 
jegy vevőjére ismét rámosolygolt 
Fortuna istenasszony. A folyó hú
zásban ugyanis az 59601 számú 
s rsjegyet 4O00O pengős nyeremény
nyel h ízták ki. A pénz itt marad 
Sltoraljiujhelyen, inért a nyerők — 
kereskedő, tanügyi fétfi, közalkal
mazott altiszt — helybeliek. Egyéb
ként mint emlékezetes a szerencsés 
Löw még szerencsésebb sorsjegyve- 
vői a közelmúltban már 200.000 
p.ngős főnyereményt is csinállak.

— Nyilvános köszönet A Szoci- 
ális Missiólársulat helyi szervezete 
által február 2-án megtartott lánc
estéllyel kapcsolatban, jegymegváltás 
címén további adományok érkeztek: 
Özv. gr. Czebrián Istvánná, Monő 
Ferenc, Onczay László P. 5—5; 
Fuggertlt Frigyes, Vogler Oszkár P. 
3—3; dr Molnár Ödön, drReichtrd 
Ervin P. 2—2 és Zucsek Antalné P. 
1. A nemesszivtl adakozóknak ez
úton is köszönetét mond a tánces
tély rendezősége.

— Uj telefon előfizető. Steindier 
Testvérek divatául kereskedő cég a 
telefon előfizetők sorába lépett. T e
lefon száma 101.

— Az uj építészeti stílus törekvé
sei bontakoznak ki a maguk frisses
ségében, hatalmas arányaiban és kor
szerűségében a közkedvelt magyar 
építőművészeit folyóirat a Tér és 
Forma februári számában, amely al- 
bumszetli modern drótfüzéses kiál
lításában is méltó reprezentánsa a 
legújabb törekvéseknek. A  lap az 
uj építőművészed stílus melleit a 
modern lakásberendezés problémái
val is foglalkozik. Kiadóhivatal Bu
dapest VI. Teréz körút 52 : előfize
tési d j negyedévre P. 8.

— G ümölcsfak metszéséről, a
télvégi permetezésekről, a gyümölcs- 
fatelepítés szabályairól, a bor keze
léséről és még számos akluális kér
désről képekkel bőven illusztrálva ir 
„A Magyar Gyümölcs" legújabb szá
ma, melyből egy alkalommal lapunk
ra hivatkozv t ingyen mutatványszá
mot küld a kiadóhivatal Budapest, 
VI, Andrássy út 8.

— A Színházi Élet legújabb szá
mában Httvany Lili, Erdős Renée, 
Hunyady Sándor, Szomory Dezső, 
Zsolt Béla, Hevesy Sándor, Farkas 
Imre, Madarassy Zsuzsa és Michael 
Arién Írásai. Darabmelléklet: Sze
ressük egymás1. Előfizetési dij 1/4 
évre 6.50 pengő. Kiadóhivatal: Bu
dapest VII. Erzsébet krl. 7.

— Hol lesz vásár? Február 18 
Miskolc, Ózd, Ttszanána; február 
19: Borsodnádasd ; február 20: Ru- 
dabánya,

Látogatás a Királynál
A Fe lsöm agyaro rszág i  H ír lap  s zám ára

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

Ili.

A Király előtt

M kir.
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LÓW  MÍ HALY

fö e lá ru s itó n á l

— Halálozás Özv. Nagy Gyuláné 
73 éves ko'ában hosszas szenvedés 
után elhunyt. A megboldogultat, a 
kiben Márlon Elek Sátoraljaújhely 
megyei város gazdasági tanácsosi
nak hitvese édesanyját gyászolja, 
hétfőn helyezték őszinte nagy rész
vét mellett örök nyugalomra.

— Meghalt a Kassai Kereskedel
mi Kamara utolsó magyar elnöke. 
Siposs Andor Gyula textilgyáros 
a Kassai Kereskedelmi Kamara u olsó 
magyar elnöke, munkás és közhasz
nú élet után 8-2 éves korában, agg
kori gyengeségből származó sziv- 
szélhüdésben n eglialt. A megboldo
gult országos vonatkozásban is ki
magasló tényezője volt a magyar 
kereskedelemnek. Halálát kiterjedt 
rokonság gyászolja közöltük fia dr 
Siposs Aladár kereskedelmi és ipar
kamarai főtitkár Kassa, Siposs Gé
za igazgató Miskolc.

— FöbiróváLsztas Sárospatakon. 
Vasárnap délelőtt tartotta meg Sá
rospatak nagyközség tisztújító köz
gyűlését. A Philiph Curt elhalálozá
sa folytán megüresedett főbírói szék
be a község lakosságának bizalma 
vitéz Csajka Endrét ültette.

— Ipartestületi közgyűlés A sá
toraljaújhelyi Általános Ipartestület 
február 24. napján, határozatképte
lenség esetén március 3 án délután 
3 órakor tartja székházának díszter
mében rendes évi közgyűlését.

Megszólít. Gyönyörű, Ízes magyar
sággal ejtve a szavakat. A stílus sza
batossága és magyarsága ellen so
hasem vétkezve, meggondoltan be
szél. Nemcsak a hódolatnak az az 
érzése tölt el, amellyel minden ma
gyar illeti királyát, hanem az az 
öröm is, amelyet akkor érez az em
ber, ha egv rendkívüli egyéniséggel 
találkozik. A Királyból szinte árad 
az ifjúság hódiló és lenyűgöző va
rázsa; fényes intelligenciája besugá
rozza mondatait, mégis valami halk 
és finom fájda'om, valami enyhe bo
rú tompít itt le mindent. Nem a 
külső környezet szegénységének In- 
tása ez, amely még királyibbá leszi 
a Királyt, hanem a száműzetés és 
hontalanság érzetének állandó jelen
valósága.

Részletesen érdeklődik a hazai 
dolgok felől. S mikor képet próbá
lok eléje rajzolni a hazai viszonyok 
ról, nem megszégyenülve, de örven
dő büszkeség érzetével kell tapasz
talnom, hogy a magyarság minden 
életmegnyilvánulásáról a legpontosabb 
ismeretei vannak. Ismeri a politikai 
élet I gfrissebb és legtitkosabb ese
ményeit; az embereket épp úgy, 
mint a dolgokat. A gazdasági élet 
összes jelenségeiről hibátlan képe 
van. Amikor a magyar gazda sorsa 
Kerül szóba, fejből idézi, hogy miből 
mennyit vittünk ki az utflsó évek

ben külföldre; milyen termelési ágak 
milyen jövedelmezőséget jelentenek 
a gazdának, mennyi a szegény nép 
adóterhe, kik űznek luxust, stb. Nincs 
Magyarországon olyan Vele egykorú 
fiatalember, aki nyomába téphetne 
az Ö tudásának és tájékozottságá
nak. Névszerint felsorolja azokat, 
akik a legitimizmus egy-egy munka 
területén dolgoznak és nemcsak az 
országos csengésű neveket ismeri, 
hanem mindenkit számontart. Úgy 
beszél a magyarságról, mint az atya 
gyermekeiről. De b.szélgetésében 
mindig a parasztok és a kisemberek 
sorsára tér vissza, mintha minden 
gondja és reménye ide torkollanék. 
Ki tudja, nem a közössorsu lélek 
szimpátiája; e ez, aki megismerte a 
nagyok hálátlanságát, a szegénység 
nyomasztó terhét és a népnek hű
ségét.

Késő este van már; Steenocker- 
zeel felett csillagok égnek, mint a 
holnapi világosság Ígéretei, amikor 
kdeié jövök a kastélyból.

Magyar emb r csak büszke re
ménnyel és azzal az örö:nm;l lép
heti ál a királyi szegénység kasté
lyának küszöbét, hogy nemcsak a 
legelső, de a legjobb magyar em
ber is a Király, akinek remek em
berségét a Gondviselés ad:a nagy 
tőkéül nekünk magyaroknak.

Mi vétkünk, ha nem élünk vele!
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Megindult a horteshedes 
a pénztári ellenőri állásra

A pályázatok beadásának határideje február 27

Széchenyi La jos trag iku s  el vannak fo rga lom ban : 
halálozása fo y tán  S áto ra ljau;- Csákó János m agántisztvi- 
hely m egyei varosná l megüre- selö, G örgey G ábor m alom - 
sedett a pénztári e llenőri állás, föe llenör, d r G rün w a M  Béla 

A n n a k  dacára, hogy a pá- ügyvéd je lö lt, G yarm athy Béla 
lyazat, február 2 7 -ik i le járatta l, szigorló  építészm érnök, Hege 
értesülésünk szerint csak ma I düs K á  mán város i d ijnok, ifj, 
kerül k iírásra , ezt megelőzően Ka 'tenbach Rezső joghal gató, 
egész héten m ár nagy lendü- Küszte l E rn ő  városi iktató, 
lettel fo ly t a korteskedés. Az N y o m á rk a y  István fö ldb irtokos, 
állást e 'nye rn i akarók raja já r- Széplaky Béla városi behelye’- 
ta be a képviselőtestület tag ja it tesitett végrehajtó és W erner 
és igyekezett a városa tyákná l László adótíszt. 
a voksot a maga számára b iz- K ivá lasztan i a legérdeme- 
tositani. sebbet a képvíse'ötestület fel -

A  következő pályázók nevei adata lesz.

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

Zemplenvarmegye 
január havában

Gr. Széchenyi Wolckenstein Ernő köszönő irata a 
közigazgatási bizottság előtt

Kedvezményes-áru vetőmagot kérnek az aszálysujtotta 
vidék lakosságának

Hétfőn délelőtt leve’dí dr 
Kozma G yö rg y  fő ispán e ln ö k 
lete alatt ta rto tta  Z em p lénvá r- 
megye tö rvényha tóság i b izo tt
ságának közigazgatási b izottsá
ga február h a v i rendes ülését.

A  tá rgysorozat letárgyalasa 
előtt felolvasást nye rt G ró f 
Széchenyi W o lcke n s te in  E rn ő  
meleg hangú levele, am elyben 
megköszöni a b izottságnak az 
előző ülés határozatábó l hozzá 
intézett bucsuátíratát, abbó l az 
alkalom ból, hogy betegsége 
miatt 30 évi m űködés u tán 
megszűnt a közigazgatási b izo tt
ság tagja lenn i.

A  gazdasági szakelőadó je
lentette, hogy a várm egye több 
vidéke aszá lykárt szenvedett, a 
iákosság vetőm ag h iányában 
szenved és kérte, hog y  kedvez
ményes áru vetőm ag kérésének 
kapcsán, erre a kö rü lm é n yre  a 
bizottság a ko rm á n y  fig ye 'm ^ t

h ív ja  fel. A  bizottság így is 
határozott.

Ú gy a közegészségügy m in t 
az ál ategészségügy va lam in t a 
vetések helyzete kedvező. A  
já rványos megbetegedések szá
ma 156-ró l 68-ra csökkent
Sertéspestis m ár csak szórva 
nyosan fo rd u l elő A  vetéseket 
vastag hótakaró fedi, fagykárt 
nem szenvednek

A  tanfelügyelöség jelentésé
nek utána dr S z irm ay István 
főügyész szóvá teszi, hogy az 
iskolás gyerm ekek rendetlenül 
já rnak az utcákon. Síkosra 
csúszkálják a gya log járókat és 
ezzel a já róke lők  testi épségét 
veszélyeztetik. Petreczky Jenő 
tanfelügyelő azonnali intézke
dést helyez kilátásba, m íg a 
fő ispán javaslatára elhatározza 
a bizottság, hogy a főügyész 
á lta l em lúettekre a rendőrség 
figye lm ét is fe lh ív ják.

Megkönnyítik
a lengyel-magyar utazási forgalmat

Tanulmányi bizottság jön Budapestre

A varsói tárgyalások eredménye- eltörlik a 400 zlotyt kitevő kiutazási 
ként a napokban nagy lengyel ta- illetéket, vsgy minimálisra szállítják 
nulmányi bizottság érkezik Buda- le. Ha a megegyezés létrejön, a ké
pestre Dnleschal volt miniszter ve- reskedelmi minisztérium úgy mint 
zetésével. A delegációra amint arról Berlinben és Münchenben, Varsóban 
megbízható helyről értesülünk ide- I is felállít idegenforgalmi expoziturát. 
genf :rgalmi szempomból is fonlos , A megegyezésnek Tokajhegyalja 
elinlézendő Klidatok várnak. Többek 1 különösen nagy hasrnát látja, a hor- 
között megkönnyítik a Magyarország- 1 üzlet forgalmának és az intenzív 
ba irányuló lengyel utazási forgat- lengyel lát'gató csoportok számának 
mát, még pedig olyként, hogy vagy | növekedése következtében.

Hol a boldogság mostanában?
Martinovics Márton cégnél
(S á to ra ljaú jhe ly  K az inczy u 4 )

vásárolt s z é n n e l  fűtött

barátságos meleg szobában

BCunyadi Bános üésűarca a 
őodrogzsadányi országúton

A nevére méltatlan legényt két évi fegyházra ítélte a 
biróság

Az elmúlt esztendő július havának 
egyik délelőttjén Hunyadi János, 0  ;0- 
dy István és Palkovics Géza legé
nyek, gazdasági szekereken aratóré- 
szűkét szállították haza Tolcsvára.

Bodrogzsadány és Vámosujfalu 
között szóváltás majd vereked's tá
madt a legények között. Előkerültek 
a bicskák és pe ceketi belül mind a 
három legény már több sebből vér
zett. Palkovics Gézát a nyakán érte 
Hunyadi János bicskája, átvágta a 
vivöeret, uey hogy a szerencsétlen 
fiatalember még ott a helyszínen el

vérzett.
A sátoraljaújhelyi kir. törvényszék 

Köröskényi büntető tanácsa kedden 
délelőtt vonla felelősségre a vereke
dés éleiben máradt résztvevőit és 
közülök Hunyadi Jánost halált okozó 
testi sértés bünteite miatt 2 évi fegy- 
há/ra ítélte. Oncdy Istvánt a vád 
alól felmentette a biróság, mert nem 
látta beigazoltnak, hogy Hunyadit ő 
szúrta meg.

Onody felmentése jogerős, Hu
nyadit illetően úgy a vád, mint a 
védelem felebbe. clt.

Hetemette a hó
S z a b ó  Is tv á n  r ic s e t  
g a z d á lk o d ó  h á z á t

Távoli szomszédok ásták ki a hótakaró alól
A szibériai hideg és az ezt meg

előző hóviharok vármegyénket sem 
kerülték el. Nipokon át derme ztő 
volt az idő és a fagyos szél valósá
gos hóhegyeket hordott össze az 
útvonalakon.

Mindennek dacára Zemplén még 
a szerencsés vármegyék közé soroz
ható, mert a hideg nem járt sehol- 
sem katasztrófával és a vihar sem a 
Máv. sem a Bodrogközi Gazdasági 
Vasul vonalain forgalmi akadályt nem 
okozott.

Az országutakon sem volt külö
nösebb nyoma a hóviharnak, kivéve 
a Szerencs Miskolc közötti útsza

kaszt ahol nemcsak havat hordott a 
szét az utakra, hanem a szánt! föl
dek porhanyos felső földrétegét is.

Ricse községben érdekes eset tör
tént.

Szabó István gazdálkodó házát, 
mely nem az utca sorában volt épít
ve, hanem teljesen egyedül állolt, sz 
egyik viharos éjjelen úgy betemette 
a hó, hogy reggelre csak a kémé
nye látszott. A  gazda családjával 
együtt bennszorult.

A távoli szomszédok észrevették a 
bajt, egyesült erővel alagutat vágtak 
az öt méter magas hótakaróban is  
úgy szabadították ki Szabóékat.
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23 év után
h a z a  o ro sz  fo g s á g b ó l

Végardó község szenzációja

Díszközgyűlésben áldoz
i Úri® i FtjÉlii (Hittel

Héziely Mihály végatdói föld
műves 1912 ben bevonult kato
nának. Három esztendős katonai 
szolgálata alatt találta a háború a 
végardói magyart. Hézsely kikerült 
a frontra. Végig járta az összes 
harctereket, mindenhol vitézül ve
rekedett.

1916 bán Hézsely az oroszok 
fogságába került. Dobálta a musz
ka, majd utóbb a megélhetés gondja 
egyik-helyről a másikra, de csak 
nem jutott közelebb a hazájához.

A bolsevista Oroszországból nem 
tudott kiszabadulni. Megnősült te 
hát és megtelepedett egy politika- 
mentes kis község határában.

De a honvágy nem hagyta nyug
ton. Vágyott vissza Végardóba, a 
sárospataki ősi határba. Es a vá
gya most végre teljesedett.

Hézsely Mihály tengernyi vi
szontagság után orosz feleségével 
és három lenszőke gyermekével 23 
évi távoliét után haza érkezett 
V égardóba.

Fa eladási hirdetmény!
A S zepesi K á p ta la n  Olaszliszkai Uradalma vágás alatt 
levő cca. 2500 ürméter tölgy hasáb és dorong tűzifája f. hó 
21-én délelőtt 10 órakor Olaszliszkán az uradalmi irodában 
zárt ajánlatu versenytárgyaláson el fog adatni. A fa Olasz
liszkán helyszínen bármely napon megtekinthető. A kiter
melt fa feladó állomása: Viss (Szabolcs) és Olaszliszka 
állomás. Bővebb felvilágosítást ad és az eladási feltételek 
megtekinthetők Uradalmi infézőségnél Olaszliszkán. A zárt 
ajánlatok dupla borítékban február 21 d, e. 10 óráig adan
dók be az Uradalmi intézőségnél Olaszliszkán.

Farsangi naptár
.Sátoraljaújhelyen minden szórakozási alkalom a 

jótékonyságot szolgálja

— Református bál. A helybeli re
formátus jótékony egyesületek ma 
este 7 órakor műsoros táncestélyt 
rendesnek a Városi Vigadóban. Az 
estély védnöke Bernáth Aladár al
ispán. A szines műsor egyik kiemel
kedő pontja Hegyaljai Kiss Géza 
iró előadása.

— Teadélután. A helybeli Izr. Nő
egylet február 17-én délután 6 órai 
kezdettel teadélutánt rendez a Városi 
Vigadó éttermeiben.

— Kultur délután. A rom. kát Le
gényegylet holnap délután 6 órai kez
dettel kultur délutánt rendez a Kai. 
Körben. A műsoron ének számok 
kis színdarabok és Hacsek — Sajó 
tréfák szerepelnek. Az előadást lánc 
követi.

— Műkedvelői operettelöadas a 
városi színházban. Az Ipartestületi 
Dalárda műkedvelői csoportja hét
főn este a városi színházban is elő
adja Zerkovitz „Aranymadár" cimü 
operettjét. Az előadást, mely a da
losok kulturmunkájának egyik be

szédes'bizonysága, a nagy közön
ség meleg érdeklődése előzi meg.

— Álarcos táncestély. A Mansz 
helybeli csoporlja is lázasan készü
lődik, hogy régi hagyományaihoz 
hiven ezidén is prezcnlálja a vigad
ni akaróknak a farsang meglepetéséi. 
Álarcos tánceslély van készülőben, 
még pedig a kiszivárgott hírek sze
rint a farsang utolsó szombatjára.

— Anyákért, csecsemőkért. A
Zemplénvármegyei Kazinczy Kör ki
próbált műkedvelői gárdája ebben 
az esztendőben is támogalására siet 
a Stefánia Anya és Csecsemő védő 
Intézet helybeli fiókjának. Március 
5-én ésle ugyanis szinielőadásl ren
dez a Stefánia javára a városi szín
házban. Színre kerülnek egyfelvoná- 
sos vígjátékok, rövid lélegzetű drá
mák. A szerepek a legjobb kezek
ben vannak.

Felelő, izetkeiztő : Dr W E ISZ SÁ N D O R  
A kiadásért telelői I GYÖRGY LAJOS 
Leptulejdonoi : Lendeimaon Mikit él térié

Április nyolcadikat) lesz 200 
esztendeje annak, hogy II. Rákó
czi Ferenc a Nagyságos Fejede
lem, Rodostóban, ahová önkéntes 
számkivetésbe vonult, örök álomra 
hunyta le szemét.

A nagy évforduló alkalmából az 
egész ország Rákóczi emlékének 
áldoz és igy természetesen a szü
lőföld Zemplénvármegye sem ma

rad ki az ünneplők sorából.
Az iskolák és egyesületek már 

most készülődnek az ünnepségekre 
és rövidesen széjjel mennek a meg. 
hivók is, amelyek Zemplénvárme
gye törvényhatósági bizottságának 
tagjait, április 8-ra II. Rákóczi 
Ferenc emlékének áldozó rendki- 
vü r díszközgyűlésre hívják össze 
Sátoraljaújhelybe.

Újpest város
in g y e n  ju t o t t  S p e y e r  
k ö t v é n y e k h e z

A hitelezők jóindulata juttatta a várost ebbe az előnyős 
helyzetbe

Az újpesti gyárak és vállalatok az 
elnmlt évben a mikor a dollár árfo
lyama leeselt, 340.000 pengő köl
csönt nyújtottak Újpest városának, 
amely összeg felhasználásával 300000 
dollár névértékű Speyer kötvényt 
vásároltak.

A tervek szerint évenkint 90000 
pengőt törlesztett volna a város a 
vállalatoktól kapott kölcsönre.

Időközben a Speyer kötvények ár- 
i folyama kélszeresére emelkedett. A 

város eladott 150000 dollár névérté

kű Speyer kölcsönkötvényt, amely 
évenként 25000 pengőt jövedelmez 
Újpest városának, továbbá nem kell 
fizetni az évi törlesztést a kölcsönt- 
nyujtóknak, hanem beruházásokra 
tudják a jelentős összegeket felhasz
nálni.

Úgy tud.uk, hogy Sátoraljaújhely 
városnak is vannak helyi hitelezői. 
Miért nincs, illetve miért nem volt 
ezekben a hitelezőkben is annyi lo
kálpatriotizmus, mint az újpesti gyá
rakban és nagy vállalatokban?

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

______________________Cim a kiadóhivatalban

Könyvismertetés
Luigi Pirandellot

Mattla Pascal két élete
Az egész irodalmi világ egyöntetű 

helyeslésével találkozott a Nobel-dij 
irodalmi bizottságának az a döntése, 
amellyel az 1934 évre a díjjal az ola
szok nagy íróját, Luigi Pirandellot 
tüntette ki. A  modern irodalomban 
különálló hely illeti meg Pirandellot, 
egyedülálló egyéniség, aki mindentől 
és mindenkitől független, leggyakrab
ban közönnyel és félreismeréssel küzd
ve, épitette ki mindennél nagyszerűbb 
irói pályáját. Évtizedes ismeretlenség 
után elsősorban drámai müvei terelték 
rá a figyelmet, de az irodalom isme
rői előtt régen tudott tény, hogy re
gényei és elbeszélései a mai világ- 
irodalom nagyszerű értékei. Legegyé
nibb és legizgalmasabb regénye, a 
Mattik Pascal két élete magyar fordí
tására rég vártak már a müveit olva
sók és most kettős érdeklődéssel és

örömmel fogadják majd orszagszerta 
Mattia Pascal, a helyét nem lelő fia
talember, az örökké nyugtalan és ke
reső lélek, felszabadítja magát a kon
venciók bilincsei alól és megszökik 
családjától. Halottnak hiszik s ő nem 

I ad életjelt, korábbi életétől független, 
szabad akar lenni Ám második életa 
folyamán rá kell jönnie arra. hogy a* 
élet konvencióitól függetlenül, gyökér- 
telenül még százszorta inkább rab a* 
ember mint az élet megszokott köte
lékei között. Az élet egész problé
máját felöleli ez a nagyszerű regény 
s mély értelmet ad legkisebb megnyil
vánulásainak is. Páratlan jelentőségű 
könyv, merőben újszerű regény, a mai 
irodalom maradandó klasszikus értéke.

A könyv a Franklin Társulat kiadá
sában most jelent meg, kapható min* 
den könyvkereskedésben.

Nyomatott Vajda-könyvnyomdában Sátoraljaújhelyben. Telefon 55.


	06

