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Kormányzói kézirat feloszlat- j 
ta a képviselőházat, egyidejűleg j 
április 27-re hívta össze az uj 
parlamentéi.

A házfeloszlatás okát a napi 
sajtó sokféleképen kommentálta 
Különféle hírek és híresztelé
sek láttak napvilágot és ami
lyen politikai pártállásu volt a 
nyilatkozó, olyan volt az okada- 
tolás is.

Megszólaltak természetesen 
„beavatott" politikai körök is. 
Ezeknek a magyarázata jár leg
közelebb az igazsághoz és ez 
az igazság a maga keserű va
lóságában az, hogy a nemzeti 
egység pártján belüi Gömbös 
és Bethlen között a barátság 
nem volt őszinte, de nem volt 
őszinte Bethlen és frakciójának 
támogatása sem és igy megtör
ténhetett volna, hogy a minisz
terelnököt a hátamögött álló párt 
részéről a reform törekvések 
megva'ósiiásának során megle
petés éri.

Ezt akarta Gömbös Gyula az 
uj választással elkerülni. Váj
jon sikerült-e, azt a választás 
eredménye fogja megmutatni.

Hány képviselőt választ 
Zemplónmegye ?

Zemplénvármegye öt képvi
selőt küld a parlamentbe, még 
pedig a sátoraljaújhelyi, sáros
pataki, tokaji., bodrogközi és a 
megyaszói kerület.

Az elmúlt ciklusban az öt 
zempléni képviselő közül hár
man szolgálták a kormányzat 
Politikáját; dr Bessenyey Zénó 
(Sárospatak), dr Görgey István 
(Sátoraljaújhely) és br Láng

Boldizsár (Bodrogköz). A me
gyaszói követ gr Serényi László 
a kisgazdák táborához tartozott, 
Lázár Miklós Tokaj képviselője 
pedig pártokon kivül állott.

A szavazók száma.

A megyaszói és tokaji kerü
letben szavazásra jogosullak 
száma meghaladja a nyolcez
ret. Bodrogközön ezzel ellentét
ben csak mintegy négyezeröt- 
százan voksolhatnak.

Annál dusabb szavazókban a 
sárospataki és a sátoraljaújhe
lyi választókerület.

Még pedig;
A sátoraljaújhelyi választóke

rületben a
városi szavazók száma 7997 
vidéki * „ 1575

összesen 9572 
A vidéki választók megoszlása 
a következő: Feisőregniec 157, 
Mátyásháza 59, Mikóháza 169, 
Alsóregmec 234, Széphaiom 
108, Vily 253, Vitány 240, 
Hosszuláz 123, Rudabányácska 
232.

A sárospataki választókerület
ben a
városi szavazók száma 3290
vidéki „  » 94Q1

összesen 12691 

A vidék megoszlik : Bodrogha- 
lász 279, Károlyfalva 294, Her- 
cegkut 408, Makkoshotyka 178, 
Végardó 316, Bodrogolaszi 401, 
Bodrogzsadány 205, Bodrogsára 
50, Vajdácska 381, Bodrogha- 
lom 388, Tisrakarád 1070, 
Karcsa 597, Karos 307, Alsó- 
berecki 170, Felsőberecki 114, 
Oiasz.liszka 1172, Bodrogke-

reszlur 599. Tolcsva 889, Vá- 
mosujfalu 236, Bodrogkisfalud 
303, Sz< gi 141, Szegi'ong 122, 
Erdőhorváti 511, Híromhuta 
196, Komlóska 164.

A hivatalosak.

Csütörtök délután került nyil
vánosságra a nemzeti egység 
párlja hivatalos jelöltjeinek név
sora.

Ezek szerint a kormányzat 
hivatalos jelöltje Sátoraljaújhe
lyen Baross Gábor a Tesz el
nöke, Sárospatakon Rátz Kál
mán Író nyug. vezérkari őrnagy 
Megyaszón Zsirkay János és 
Bodrogközön br Láng Bol
dizsár volt országgyűlési képvi
selők. A tokaji kerületben Lá
zár Miklós állítólag nem kap 
ellenjelöltet,

Az ellenjelöltek.

A megyaszói kerületben gr 
Serényi Lászió helyeit a fele
sége veszi fei a harcot Zsirkay 
val szemben. Termés:etesen 
kisgazdapárti programmal. Sá
rospatakon Szenti ványi Lajos 
nyug. főispán az Eckhaidt párt 
országos pártigazgatója, a Bod
rogközön dr Wagner Károly in
dul küzdelembe. A tokaji kerü
letben Lázár Miklóssal szemben 
— amint a fáma meséli —

I Szirmay László szőlőbirtokos 
Tállya, vagy gróf Széchenyi 

i György volt zempléni főispán 
fog mandá'um szerzéssel pró
bálkozni. Ez azonban egyelőre 
csak kombináció és tényekkel 
alátámasztva még nincs. Sátor, 
aljaujhelyen még nem tisztázó- 

' dott az ellenjelölt kérdése. Dr 
Dubay István a mai ajánlási és 
nyiltszavazásos rendszer mellett 
nem lép fel. Baross Gábornak 
azonban ellenjelöltje lesz, még 
pedig valószinülegegy országos 
nevű ellenzéki politikus szemé
lyében, Az erre vonatkozó tár
gyalások folyamatban vannak.

Akik kimaradtak.

Dr Bessenyey Zenó és Dr 
Görgey István nem a honi föl
dön kapnak mandátumot. A na
pi lapok közlése szerint Besse
nyey a fővárosban, Görgey pé
pig Budapest környékén lesz 
hivatalosan jelölve ?

Mikor választunk T

A törvényhatóság központi 
választmánya hétfőn délelőtt 
tart ülést, amikor is az egész 
vármegye terüleíére érvényesen 
megállapítják a választások idő
pontját. Minden jel amellett mu
tat, hogy március 31. lesz a 
népakarat megnyilvánulásának 
napja.

9Zagy az érdeülődés
a mozi Bérlete iránt

Eddig Is több elsőrangú reflektáns jelentkezett

Április elsején már uj rezsim alatt indul 
a mozgó

A  város i m ozi bérletére v o 
natkozó pályázati h irde tm ény 
a szakma teljes érdeklődésével 
ta lá lkozott, A  f ilm v ilá g  legelő 
kelőbb reprezentánsai je lentkez
tek eddig is és ezekből a je 
lekből ítélve a város nem csi
nál m ajd rossz üzletet, ha G u 

lyás helyett mással kö ti meg a 
tá rsu 'ás i szerződést.

A  sok pályázó közü l meg
em lítjü k  N ím e th y  Z o ltá n t a k i
nek N yíregyházán  és K is v á r 
dán, G rünbaum  Ferencet a k i
nek G yöngyösön és Szaiai M ó r t 
akinekVeszprém ben van m ozija
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H Í R E K
K özlem ények és előfizetési d i

ja k  „Felsom 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 ldendők .

— Kormányzói elismerés. A kor
mányzó a miniszterelnök előterjesz
tésére megengedte, hogy a Vi'ézi 
Rend érdekében önzetlenül kifejlett 
hazafias működéséért vitéz Hollós 
Géza magyar királyi dohánygyári 
osztályvezetőnek elismerését tudiul 
adják.

— Rendőrségi kinevezés. A  bel
Ugyminiszter Karczagi Kulin Tibor 
helybeli aranyvállszalagos rendőrt, 
detektivgyakornokká kinevezte.

— Halálozás. Nagytoronyai Ma- 
rikovszky Sándor nyug. állampénz
tári igazgató neje szül. legényei Bod
nár Vilma folyó hó 4 én hosszas 
betegség után életének 71, évében 
elhunyt. A megboldogultat csütörtö
kön délután Nagytoronyán a csalá
di sirkertben helyezték örök nyuga
lomra.

— Frigyesnapi társasvacíora a 
Kossuth Kaszinóban. A Zemplénme- 
gyei Kossuth Kaszinó ezidén is tár
sas vacsora keretében ünnepelte köz
tiszteletben és közszeretetben álló el
nökének br. Waldbott Frigyes név
napját, A lársasvacsorán leveldi dr 
Kozma György főispánnal az élen 
részt vett városunk társadalmának 
elitje. Az üdvözlő beszédet dr Búza 
Béla mondotta, br. Waldbott Frigyes 
szívből fakadt szavakkal köszönte 
a meleg ünneplést. A 80 főből álló 
társaság a késő éjjeli órákig maradt 
együtt.

— A Stefánia műsoros estjéről.
Az Országos S efánia Szövetség hely
beli fiókja br. Waldbott Frigyesné 
Mária Alice kir. hercegnő magas véd
nöksége alatt hétfőn este műsoros 
előadást rendezett. A városi színház 
hatalmas nézőtere a különlegesen 
nemes célra való tekinteltel zsúfolá
sig meglelt. A helyeket a város leg
jobb közönsége foglalta el. Az es
tély szereplői, Mattyasovszky Kál
mán aki konferált, Ujváry Zoltánná 
aki a prológot mondotta, dr Mecz- 
ner Béla, Dongó Gyula, Mattya
sovszky Kálniánné, dr Pilissy Ta- 
másné, dr Malolay Lászlóné, Bátho* 
nyi Jenő, Braxatorisz Cyrill, Egri 
Andor, Molnár János, Szentandrásy 
Elek, dr Székelyhidy Györgyné, Tar- 
noy Károlyné, KaltenDach Rezső és 
Pintér Zoltán akik a párjelenetben, 
valamint a színdarabokban szerepel
tek és Kiss Magda Meczner Béla 
táncospár, teljesítményükkel méltán 
szolgáltak rá a közönség elismerő 
tapsaira. Az előadás bevétele jelen
tékenyen gazdagította a fiókegyesü- 
lct pénztárát.

M á r c i u s  I S elébe
Irta. SCH ILLER  K Á LM Á N

Az emlékezés az eltemetett mull 
sirhslmának (ejfája, amelyre az 
évforduló alkalmából a kegyelet a 
megemlékezés szerény koszorúját 
vagy a szív Igaz érzelmének igény
telen nelelejls csokrát helyezi. 

1848. Március 15-ike!
Az ember és a nemzet legna

gyobb kincsének —- a szabadság
nak — születés napja.

Van-e még a balsorstól megté
pett csonka országban magyar, aki 
igaz hazaszeretetből feláldozná ma
gát önzetlenül e kincsért ma, az 
évforduló napján ? amely születés 
nspot Petőfi megemlékezésében 
emigyen üdvözölt :

„Udvözlégy születésed napján 
magyar szabadság ! először is én 
üdvözöllek, ki imádkoztam és küz
döttem érted; üdvözöllek oly ma
gas örömmel, amilyen mély volt 
fájdalmam, midőn még nélkülöz
tünk tégedet I Oh szabadságunk, 
édes kedves újszülött ; légy hosz- 
szu életű e földön, élj addig, míg 
csak él egy magyar, ha nemzetünk 
utolsó fia meghal, borulj rá szem- 
fedő gyanánt s ha előbb jön rád 
a halál, rántsd magaddal sírodba 
az egész nemzetet, mert tovább 
élnie nélküled gyalázat lesz, veled 
halnia pedig dicsőség".

Majd így folytatta:

„Szánakoztam a napi politika 
kuruzsló bősein s mosolyogtam a 
fontosságot, melyet maguknak lu- 
lajdonitottsk; tudtam, hogy az ö 
fényes tetteik és fényes beszédeik 
nem egyéb mint homokra rajzolt 
kép, melyet a bekövetkezendő vi
harnak első leheleté elsöpör, tud
tam, hogy ők nem azon nagy szí
nészek akik a világ színpadján az 
újjászületés óriási drámáját elját- 
szák, hanem csak a dekorátorok 
és statisták, akik a függönyöket 
aggatják s a színpadra székeket és 
asztalokat hordanak".

Petőfi a jövőbe látott: a ku- 
ruzslók eltűntek és kisütött az éb
redő természet Isvaszi napsugara 
és bimbóba szökött a szabadság 
tiszta fehér hóvirága,

A mai szomorú, nehéz napok
ban, amidőn minden ember lelké
ben a sejtések bizonytalsn árnyai 
rajzanak, amidőn mindenkinek lel
két nyugtalanítja valami ismeretlen 
érzés, amidőn türelmetlenül vár és 
nem tudja mit s amidőn mindenki 
érzi, hogy nem jól van az igy, a 
hogyan van, bizalommal eltelve 
merítsünk erőt a 48-as március 
1 5-ikéböl és reménykedve nézzünk 
a jüvö elé és higyjük, hogy jön 
egy jobb kor, mely után ismét 
nagy lesz a nemzet él boldog a 
magyar !

Iparosok
az O.T.I. ellen

Éles felszólalások a vasárnapi körzeti nagyfflésen

A helybeli Általános Ipartes
tület vasárnap délelőtt 10 óra
kor körzeti nagyg\ ülést rende
zett. Részt vettek ezen Papp 
József országos elnök, valamint 
Nyíregyháza, Tolcsva, Sáros
patak, Szerencs, Tokaj iparos- 
tarsadalmának delegáltjai.

A népes nagygyűlést Poós 
József elnök nyitotta meg Üd
vözölte a megjelenteket majd 
átadta a szót Papp József or
szágos elnöknek aki közel egy 
órás beszédben vázolta az ipa
rosság sérelmeit, még pedig a 
Kézműves Kamarák hiányát, a 
karte'ek tulfejlődését és az OTI 
intézményét, amely csak terhet 
jelent az iparosságnak és amely 
nemcsak a tagoknak, de az or
vosi karnak sem bírja rokon- 
szenvét. 35 miliő készpénzt tart 
az OTI. a bankokban 3®/io0 o 
kamat mellett, ahelyett hogy 
hasznos beruházásokról gon
doskodna. A kézműves iparo 
soknak ki kellene lépni az 
OTI,-bó! és önnálló pénztárt 
létesíteni. Közelednek az OTI.

választások. Itt az a'kalom, hogy 
a polgári társadalom bekapcso
lódjék a szervezetbe

Az élénk helyesléssel kisért 
beszéd u'án Tóth Pál Nyíregy
háza, az Iposz társelnöke szólt 
a jelenlevőkhöz. „A gazdasági 
háború súlyát senki annyira 
nem érzi mint az iparosság. 
De nem érezzük az egyenlő el
bánás elvét sem. Más társadal
mi osztályt megsegítenek az 
iparosság rovására. A gazdá
nak adnak mindent, fel kell 
állítani az iparosok nyugdíjín- 
tézetét. Az inségmunkákat ne 
házilag csináltassák meg, ha
nem az adózó iparosok utján".

Tóth Pál hangulatos felszó
lalását nagy tetszéssel fogadta a 
nagy gyű és, amely azután meg
vitatta a felszólalások anyagát. 
A vitában résztvettek Kertész 
István Weisz Benő, Poós Jó
zsef, Csernyicky Kálmán, Pász
tor József és mások.

A nagyülést a testület szék
házának dísztermében népes 
társasebéd követte.

—  Március Idusának ünnepe. Sá
toraljaújhely város közönsége ebben 
az esztendőben is megünnepli 8 
szabadság újjászületésének emlék, 
napját. A városi színházban izing 
műsoru emlékünnep lesz, zene él 
énekszámokkal, hazafias szavalatok, 
kai tarkilvs. Az ünnepi beszédei 
Szcpessi Bódog kegyesrendi tanár 
la' íja.

— Hol lesz vásár? Március l i  . 
Füzesabony, Sajószentpéter, Tárcái, 
Vásárosnamény.

—  A nagy szil miatt elmaradt i 
keddi vásár. A keddi állaffelhajtátos 
vásáron az orkánszerü szél mialt 
nem volt felhajtás. Ebbői az okbél 
folyóan vevők sem jelentkeztek.

—  Elitéit lapszerkesztő. A tör
vényszék Köröskényi tanácsa Földei 
Lajos hírlapírót a Sárospatak szer
kesztőjét Cziráky Károly volt sáros
pataki községi tisztviselő sérelmére 
sajtó utján elkövetett rágalmazás vét
sége miatt 40 pengő pénzbüntetésre 
ítélte. Az ítéletben úgy a hírlapíró, 
mint a vádhatóság képviselője meg
nyugodott.

— Pinceszövetkezeti közgyűlés. A
Tokajhegyaljai Bortermelők Pince- 
szövetkezete március 30.án délelőtt 
I I  órakor, határozatképtelenség ese
tén április 7-én tartja évi rendes 
közgyűlését a vármegyeháza nagy
termében.

M. kir.

0SZTALYSQRS3EGYER
LŐW MIHÁLY

főelárusitőnát.

— Nyilvános elszámolás. A Pro- 
lesláns Egyesületek február 16-iki 
jólékonycélu táncestjén felülfizettek:

(Folytatás.)
Dani József, R ith Lajos, Dr Adri
ányi Béla, Dr Dómján Elek, if|. 
Doniján Elek, id. Egry Ferenc, Fe
kete Károly, Dr Gáspár Sándur, 
G1Ó8Z Lajos, Fest Zoltán, Huszty Bá
lint, Juhász József, Kiszely Margit, 
Dr Molnár Ödön, Szép Andor, Dr 
Reichard Ervin, Tarpay Oyula, Var
sányi Ferenc, Dr Jozefovits Kálmán, 
Dr Lehoczky Sándor, Gyüre István, 
Szabó Miklós, Dr Nagy Árpád, 
Pusztay István, Dr Domokos Sándor, 
Vajda Testvérek Miskolc 2—2 P- 
Eperjessy Zoltán, Friedmann Manci, 
Jánoky Jenő, lgnácz Lászlóné, Dt 
Kovács Lajos, Dr Prihoda László, 
Özv. Dr Hornyay Béláné, Szentki
rályi Miklós, Szabó József, Szilvi 
László, Tóth József, Máthé István- 
I — I P.

—  A Színházi Élof uj számát*"
Hatvani Lili, Karinthy Frigyes, Mó
ricz Zsigmond, Erdős Renée, Hu- 
nyady Sándor, Farkas Imre, Heveit 
Sándor, Szomory Dsiső, Pearl S. 
Buek írásai. Darab melléklet a Me
seautó című hangos film és egyfö" 
ronásosok. Egyes szám ára 60 filléf-
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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

Borkereskedő
a bortőzsdéről

„A tokajhegyaljai bornak Ideális tőzsdéje: egységes 
Irányítás a termelésben, a pincészetben 

és az értékesítésben*
Ezen a héten Tokajhegyalja 

borkereskedelmének egyik érté
kes tényezőjét Kornitzer Lipótot 
kértük fel nyilatkozatra a Bu
dapesten létesíteni szándékolt 
bortőzsdére vonatkozóan.

K o rn itze r L ip ó t u r a labbi 
véleményével szolgálja a kér
dést.

— A bortőzsde gondolnia r;ein u| 
a Tokajhegyálján. Először az 1918. 
évi emlékezetes borkonjuktura ziva
tarában vetődött fel, hogy aztán 
mindjét! cl is merüljön, a rákövet
kező dekonjuktura mindent elsöprő 
áradatában.

— A Tokajhegyalja szempontjá
ból ma is épugy beteg képzetnek 
lehet a bortőzsde eszméjét mondani. 
Százezer hl. átlagos évi tokajhegy
aljai bortermés, a milliós mennyisé
gű más vidéki bortömegek közölt, 
mint tőzsdecikk, igen kön .yen a le
taposó jáiék martaléka lehet. Hiszen 
hivatalos tőzsde -nélkül ts, őri kös 
kontreminban van a tokaji b .r, mert 
a nagy számokkal szívesebben dol
gozó mértékadó kereskedeiem s ügy
nöki kar, a tokaji bort a kereseti 
lehetőség szempontjából, mértéken 
alul becsüli. Az esetleges bortözrdéii 
a tokaji bor, mint rizikós áru erő
sen elhanyagolt cikk lenne és v.ló
sággal a hamupipőke szerepű töl
tené be, amelyet királyi eredete dt- 
cára, a mostoha testvérek irigysége 
örökösen petrezselymet áiuini kény
szerítené a falhoz.

— De egy másik tapasztalad szem
pont is a borlőzsde ellen szól, a 
Tokajhegyalját illetően. A  tokajhegy
aljai borok értékesítési kríziseit, töb
bek között, az a körülmény szokta 
előidézni, hogy a mikor vételek híj- 
ján erősen aláhullámzik az ár, ak
kor hirtelen megindul a vevők ér
deklődése, — de már sokszor ez az 
érdeklődés maga is, még imább ha 
azt egy-néhány alárendelt természetű 
vásárlás kiséri, — már oly szilárdu- 
lást idéz elő az elaprózott kiskész- 
letfi Tokajhegyalján, hogy ismét meg
torpan az érdeklődés s megint hóna
pokig szünetel. Ha már most, ez a 
mentalitás, egy bortőzsde viharos 
áramlatába jut, bizonyára inkább ösz- 
weomlást, mint konszolidációt ered 
Rlényezne.

— Egyébként, aki a kereskedői 
fogalmakkal tisztában van, az tudja, 
hogy tőzsde csak tőmegciskeknél a 
szükséges.ro?sz, de úgynevezett már
kacikkek arra nem szorulnak rá. A 
márkacikk maga teremd meg — ha 
megteremti — a tőzsdéjét, vagyis 
fogyasztásának árpiacát. Ha egy áru
cikk igénytart s joggal tart igényt 
arra, hogy különleges szerepe legyen, 
akkor önmagának kell az értékesít's- 
btn kitermelnie azt a lehetősig I, 
hogy különleges helyzetének anyagi 
eredményeit learathassa. Tessék széj
jel néznia márkacikkek piacán, egyet
lenegy se bízza árpolitikáját tőzsdék 
szeszélyeire, hanem maga térén d 
meg azt. Hogy az ilalszaknál ma
radjak s csak egyet említsek, a 
Törley pezsgő kikérné magának, a 
tőzsde áldásait, pedig nem tévedek, 
ha azt mondom, hogy a Törley pezs- 
gőforgalmaaránylag túlszárnyalja a?: 
a forgalmai, amelyet a Tokajin;;yaíjó
nak el kellene érni, hogy értékesíté
si gondjai ne legyenek.

— A tokajhegyaljai bornak az id ; 
lis tőzsdéje: egységes irányit is a icr 
meiésben, egységes irányítás a pin
cészetben s egységes irányítás >.t 
értékesítésben. Nem kü ön- ktd in, liá
néin mindhárom egyszerre, folytono 
sági hiány, hézag s hátsóajtó néikii. 
Senki se mehessen külön utakon, aki 
a tokaji cégér alait akar érvényesül 
ni, mert az a front egységét bontj i 
meg s lehetővé teszi az árulók, a 
hamisítók befurakodását, ami a front 
felgőnygyölését vonja maga után.

— Ez a gondolat se uj. Ez adta 
annak idején a lökést a szőlőkölcsön, 
a kormánybiztossági inaugurálísra és 
ez volt a Tokajhegyaljai Bortermelők 
Pinceszövetkezetének kiindu ási prog
ramiba. Nekem például szent meg-

| győződésem, ha a kormánybizlosság 
s a Pinceszövetkezet ezt valósítja 
meg, akkor ma minden lokaihegyaljai 
termelő és kereskedő, megtalálva a 
maga érvényesülésének lehetőségéi, 
óramüszerüen szolgálja a tokaji bor
értékesítés ügyét és ma a Felsőma
gyarországi Hírlap Ugybuzgó szer
kesztősége kellemesebb témáról in
terjúvolhatná meg az Illetékeseket, 
mint az odiozus bortőzsde már egy 
szer megbukoit, sölétbeugró kisér- 

| teléről . . ,

Falusi vereüedöü Hozóit
divatffa jö tt a Harapás

Tóth Sándor hernádkaki gazda legény a szomszéd orrát 

ékteleniteite el

1935. február 2-án Hernad- 
kak községben a 61 éves Juhász 
Márton, anyósának temetése után 
meghívta hal >!li ior;a >okonait es
mnerö-eit, kőzói lük lólh Józsefet_c’O Sándor gazdalegény edes
apja).

H ogy*hogy’ ne;n 1 ót h Jé/sef
annyi ra a pohár fenekére nézett,
hogy alig bírt ház vánszorogni.
Oüh on azui n öss/eszolalkozott a
fiáVdl1 aki szemrehányásokkal illette
italos állapota miatt. Az öreg ur 
a szemrehányásokat iiile.gekkel és 
késsrurárokkal viszonozta és alapo
san lulyben hagyta a fiit-

Tó h Sándor bosszút forralt. 
De nem az apja, hanem u H dol- 
ti tort rendezők eien, akik apját 
ierészegitették.

Szerzett tehát egy vasvdlát és 
ezzel Juhasz Márton kapujához 
m»*nt és hangos szóval hívta ki 
Juhász M útónt, aki ki is jött még 
pedig egy bolial Mfegyverkr.zve.

Amikor Tóth Sándor Juhászt 
észrevette, dacara edes anyja kér
lelésinek, nekiütött a szomszéd
nak, leteperte, ütötte vette, majd 
az oricsucsot és a jobb orrciinpá- 
ját teljesen leharapta. Juhász Már
ton szagló érzékét nem vesztette 
el, de arca borzalmasan e torzult,

A harapós gazdalrgényt hétfőn 
délelőtt vonta felelősségre Dr 
Lakatos Dezső a kir. törvényszék 
egyes bírája és súlyos tesli sértés 
vétsége miatt négy havi fogházra 
ítélte.

Az Ítélet jogerős.

Fényes nappal
Kirabolták Menczel Béla 
ékszerüzletét

Relle zsebtolvajkirály 2000 pengős bravúros tolvajlása

Egy li. lyi lap szerdai számában 
Relle zf. btolvajkirály bejelenti tt-, 
hogy újságírók jelenlétében kifoszt 
egy ékszerüzletet. A  mester tegnap 
délelőtt be is állított szerkesztősé
günkbe és meghívott bennünket fosz
togató kőrútjára. Ádozatui Menciel 
Bála ékszerüzletét szemeltük ki.

Bementünk az üzletbe, ahol Relle 
inesler, mint vidéki földbirtokos mu
tatkozott be, aki menyasszonya ré
szére akar vásárolni. Az ékszerész 
udvariasan rakta elébe a legkülön
félébb függőket, brilliánsokat, gyű
rűket, láncokat stb. Közben mi ter
mészetesen árgus szemekkel figyel
tük a kezét. De nem láttunk semmi 
különöset. Pár perces válogatás után

hangos köszönömöt mond az ál 
f Idbirlokos, „majd gondolkodom, 
iiogy mit vegyek" ezzel jónapot kí
vánva tlmeotünk. Mikor kiléptünk 
az u cáré, szó noruan mondta: hiába, 
t: ind -n a zs btolvajok királyának 
sem síkéiül. Mest az egyszer nem 
ludtain lopni.

Mi vigasztalni kezdtük ő’ „B » szánt 
a dolog, tette hozzá Relle meste", 
de iia nekem nem is, Szerkesztő ur
nák úgy vettem észre, jobban cike- 
lü ii. — Nem értettük, mit beszél.

— Ugyan ne tagadja Szerkesztő 
ur, hisz a zsebe egészen kiduzzad,

ondta R He. Ijedten nyakunk a 
z ebünkbe és lémülten sztdiür ki a 
legdrágább ékszerek egész özönét.

— Nem is tudtam, nogy ebben 
a városban ilyen tehetséges kollegá
im vannak, folytatta Relle moso
lyogva.

— De gyerünk vissza, mert az 
ékszerész ur még kétségbe esik, hogy 
hová lettek a kincsei és esetleg ár
tatlant talál gyanúsítani. Ránk úgy 
sem merné fogni a lopást.

Visszamentünk az üzletbe és k i
raktuk az ékszereket a megdöbbent 
ékszerész elé, aki mikor szóhoz ju
tott a riadalomtól, mosolyogva gra
tulált Relle mester bravúros ügyes- 
ségéhez.

A  kiadáséit ftla lo , I G Y Ö R G Y  LAJOS 

L s p l.U jd .M i: Lsadssassa Mikss ét társ.
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A képviselőtestület 2 szavazat többséggel Gyarmathy 
Bélát választotta meg az állásra

influenza járvány
Sátoraijaujfieiyen

A betegség jóindulatú. Halálozás nem fordult elő. Az 
állami elemi és a g. kath. iskolákat a járvány 

miatt bezárták

A város képviselőtestülete 
hétfőn délután 4 órakor Ber- 
náth Aladár alispán elnöklete 
alatt megtartott tisztújító köz
gyűlésen töltötte be a Széche
nyi Lajos elhalálozása folytán 
megüresedett ellenőri állást.

A tisztújító közgyűlés szo
katlanul népes volt. A 74 vá
rosatyából csak kelten nem 
jelentek meg.

A dr Chudovszky Móric, 
Lehoczky Sándor, dr Ligeti

József és Zboray Károly tagok
ból álló kijelölő bizottság az 
állásra Gyarmathy Bélát, Pén
tek Viktort és Werner Lászlót 
jelölte. Szavazatszedő bizottsági 
elnök Szeszlér Ödön volt.

A leadott 72 szavazatból egy 
érvénytelen volt. Péntek Vik
tor I, Werner László 34 és 
Gyarmathy Béla 36 szavazatot 
kapott és így 2 szavazat többség
gel Gyarmathy Béla lett a vá
ros pénztári ellenőre.

Kunozi bácsinak 
kővetője akadt

A járványos influenza váro
sunk lakosságát sem kíméli. 
Alig van ház hol megbetege
dés nem fordul elő.

Dr Madzsar Károly városi 
tiszti főorvos közlése szerint a 
járvány jóindulatú. Eddig szö
vődményes megbetegedés csak 
4 fordult elő.Haláleset nem volt.

Tekintettel arra, hogy a be
tegség különösen a gyermekek

között terjed nagy erővel, fő
orvosi intézkedésre az állami 
elemi és a g. kath. elemi is
kolát egyelőre nyolc napra be
zárták.

A járvány elleni védekezés 
egyszerű; kerülni kell azokat a 
helyeket, ahol beteg van Meg 
betegedés esetén azonnal hi
vassunk orvost, aki azután a 
szükséges kezelést előírja.

Legújabb
Tegnap este megérkezett Baross Gábor helybeli és 

Rátz Kálmán sárospataki hivatalos jelölt
A szomszéd biztatására egy helybeli iparos a kuruzsló 

csodaszerével oltotta be gyermekét

Egyik helybeli jeles ipaiosmes- 
ler fia mór hosszabb idő óta ve
leszületett súlyos betegségben szen
ved.

A gyermekének életéért aggódó 
apa sorra kereste fel az orvosokat, 
de seholsem tudott teljes gyógyu
lást hozó tanácsot és kezelést 
kapni.

A  véletlen egy napon összehoz
ta egy fiatal emberrel, aki nem
csak a hírét hallotta a kuruzsló 
Kunczi bácsinak, hanem maga is 
a csodaszer propagálójává szegő
dött. At is adott az apának a szé
rumból és az apa használatba is 
vette a csoda orvosságot.

A kezelés eredménye előrelát
ható volt. A gyereken aki ma is

kórházi ápolás alatt áll a tömény 
sósavból álló szerűm rettenetes se
beket mart ki. Amint a törvény- 
széki orvos mondotta 8-tól 20  
napig terjedő gyógyulási időtar
tammal.

Az apa bíróság elé került. Gon
datlanságból okozott súlyos testi 
sértés vétsége volt a vád ellene, 
ügyét kedden tárgyalta a Körös- 
kény: tanács és ítéletében bár a 
vétkességet megállapította, büntetés 
kiszabását mellőzte, a törvénykezés 
egysz. szóló törvény 125. sza
kaszára hivatkozással. Elhatározta 
azonban, hogy a szer propagá
lója ellen az eljárás megindítása 
céljából az .összes iratokat az 
ügyészséghez átteszi.

Vége a farsangnak

Az agitációs körút ma már megindult

< Baross Gábor nyugalmazol) pos- 
1 tj vezérigazgató a Tesz. országos 

elnöke, a nemzeti egység pártjá
nak sátoraljaújhelyi és Rátz Kál
mán ny. vezérkari őrnagy, az is
mert katonai iró, a sárospataki 
választókerület hivatalos jelöltje 
a tegnap esti vonattal városunkba 
érkeztek.

Az állomáson dr Bogyay Kál

mán fogadta az érkezőket akiket 
Pannónia szállodabeli lakásukra 
kisért.

A  jelöltek nem tartózkodtak so
káig a szállodában, hanem a vár
megyeházára siettek, ahol a főis
pánnál hosszabb megbeszélés foly
tattak.

Az agitációs körút ma reggel 
indul meg.

Gsütőrtökön tárgyalja a törvényszék egyes birája 
a 3*«treczky tanfelügyelőnél elkövetett rejtélyes 

ékszertolvajlás bűnügyét
Megírta a Felsőmagyarországi Hir- A lopás elkövetésével gyanúsítod 

lap azt a rejtélyes ékszertolvajlást, már korábban szabadlábra került, 
amelyet Petteczky Jenő tanfelügyelő az orgazda azonban a kinél az ék
kárára követlek el és amelynek tét szelek egyrészél megta! Iták, vizs- 
tesét Tóth Tiborban, orgazdáját J gálati fogságban van.
Moskovlls Zoltánban látja a nyo- A bűnügyet március 14-én tár- 
moző hatóság. gyalja a törvényszék egyes birája.

Sátoraljaújhely fiatalsága a Mansz jelmezes bálján vett 
búcsút Karnevál őfenségétől

Az elmúlt szombaton este zaj
lott le a Városi Vigadó nagyter
mében a Mansz helybeli szerve
zetének farsangot záró jelmezes és 
álarcos, hagyományos táncmulatsága 
levelűi dr Kozma Györgyné véd
nöksége alatt.

A mulatságon érthető természe
tesen nagy számmal vett részt a 
város mindkét nembeli fiatalsága. 
Pazatabbnál pazarabb, ötletekben 
dús jelmezek tarkitolták a fénye
sen kivilágitoll tánctermet, feszte
len volt a jókedv, eleven a han
gulat.

A jelmezek tömegéből kiküldött 
munkatársunknak a következőket

sikerült feljegyezni :
Boros Ica (pierell), Nusszer 

Ágostonná (kéményseprő), Zboray 
Ica (suszterinas), Sennyey Ilona 
(pipac.), Birczy Miklós (gépem
ber), Brr.xatorisz Cyril (falusi kis- 
biró), Báthy Zsófia (bécsi leány), 
br. Sennyey Istvánná (nemzetes 
asszony), Orbán Gica (hollandi 
leány) Dómján Aranka (maharad
zsa), Kökéndy Oszkárné (török 
nö), dr Matolay Lászlóné (cigány
asszony), dr Prihoda Lászlóné 
(régi diszmagyar), Szövényi István
ná (cigányleány), Pollák Béla (ka
pucinus barát), Feketéné (rokokó 
baba.

^ íb ru á r másodikén felakasztotta magát,
tegnap vették észre

Egy szegényházi ápolt öngyilkossága

Kedor János 66 éves napszámos, 
az élet egyik hajótöröttje a városi 
szegényháznak már hosszabb idő 
óta volt a lakója.

Olt gondoskodtak a fáradt ember
roncsról és nemesszivű emberek ál
dozatkészsége folytán olt iparkodtak 
neki nyújtani azt, amit a sors nem 
adott meg részére.

Fedor János február 2-án eltávo- 
| to lt a szegényházból. Hová megy 

nem mondotta senkinek. És hogy 
estére nem találták az ágyában más
nap reggel már hivatalosan is meg

indult a kerestetése. De az eltávo
zottnak nyoma veszett.

Tegnap reggel valakinek dolga 
akadt a szegényház padlásán. Kinyí
lott a padajtó és ahogy az illető 
belépett a padlástérbe, akasztott em
bert látott az egyik gerendán.

Az öreg Fedor volt. Tegnap már 
el is temették.

A feltevés az, hogy az öreg em
ber még távozása napján követte el 
az öngyilkosságot, de mert a pad
láson az idő alatt senki nem járt, 
igy nem vették észre.

Nyomatott Vajda-könyvnyomdában Sátoraljaújhelyben. Telefon 55.
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