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p r o g r a m b e s z é d e
A sátoraljaújhelyi választóke

rület pártonkivüli ellenzéki kép
viselőjelöltje, Fayer Sándor köz
gazdász kormányfőtanácsos va
sárnap délelőtt tartotta Sátoral
jaújhelyben a programbeszédét 
a Kazinczy-utcai Dubay ház 
udvarán.

Nem túlozunk, ha azt álliljuk, 
hogy hatalmas érdeklődés mel
lett. Közel 3000 ember szoron
gott a gyűlés színhelyén, olyan 
tömege az érdeklődőknek, ami
lyennel az utóbbi esztendökso- 
rán kevés képviselőjelölt dicse
kedhetik el.

Az érdeklődés és ezt már 
szintén bevezetőben kell meg
állapítanunk, nem volt indoko
latlan.

Fayer Sándor, nagy közgaz
dasági felkészültségre valló, ko
moly és értékes beszédet mon
dott. Tetszett a program min
denkinek, nemcsak a kimondott 
párthiveknek, hanem azoknak is 
akiket a kíváncsiság, meghall
gatni az ellenjelöltet, vezetett a 
gyűlés színhelyére.

Dr Dubay István 
megnyitója

A népgyűlést lapunk főszer
kesztője dr Dubay István nyi
totta meg.

Beszédének bevezetőjében 
találó mondatokban vázolta azt 
a szomorú helyzetet, amelyben 
Sátoraljaújhely váró. lakossága 
a trianoni békekötés óta szen
ved és annak jogcímet nyújt 
arra, hogy többet követeljen 
mint más \ árosok lakossága.

Ezután ismertette a munka- 
nélküliség mérvét, amelynek le
csökkentésére csak ígéretet ka
pott a lakosság, e( b semmit.

Majd bemutatta Fayer Sándor 
képviselőjelöltet, aki nem is 
annyira politikával, hanem gaz
dasági kérdésekkel foglalkozik 
és igy felette alkalmas arra, hogy 
a szegény város felvirágoztatása 
érdekében mint a kerület kép
viselője dolgozzon.

A gyakori éljenzéssel meg
szakított, helyesléssel és nagy 
tapssal kisért megnyitó után 
Fayer Sándor emelkedett szó
lásra:

A program beszéd
— Amikor ezt a megtisztelő 

meghívást elfogadtam, hogy itt 
képviselőjelöltként fellépjek, ak
kor még nem tudtam, hogy 
ilyen megrázó élményben lesz 
részem és nem tudtam, hogy 
ezen élmények hatása alat' fo
gom elmondani mindazt, amit 
mondani akarok.

Sátoraljaújhely 
szomorú helyzete

— Megrázott engem ennek a 
városnak különleges sorsa, a 
város lakosságának hősies ma
gatartása. Amikor a határszél 
mellett állunk ahol a tőlünk el
rabolt országrészek vannak és 
amikor — sokakkal beszélget
ve —  egyetlenegy esetben sem 
hallottam mást, mint hősies, bá
tor bizakodó jövöbetekintést. 
Ez egy olyan megrázó jelenség, 
amely a lelkem mélyéig hat és 
már az első percekben szeretet
tel töltött el mindannyiatok 
iránt.

Politika, pártok és 
politikai barátok

— Nem akarok semmiféle 
pártnak megkötött program i
val a választó közönség elé lép 
ni. Függetlenségemet meg kívá

nom tartani a parlamentben is, 
ha a választóközönség bizalma 
oda bejuttat.

— Azonban mégis hitvallást 
kell tennem politikai barátaim 
mellett, akik legközelebb állanak 
hozzám. Sajnos legbizalmasabb 
politikai barátom már nincs az 
élők sorában. Politikai pálya
futásomnak legnagyobb esemé
nye az volt, hogy közel állhat
tam a sziklaszilárd jellemű Ap- 
nyi Albert grófhoz. A ma élő 
politikai nagyságok közölt lég- 
bizalmasabb barátom Eckhardt 
Tibor.

— Nem adok propramot; 
embert adok, erőt adok, dolgoz
ni akarok, munkát akarok adni.

A gazdasági krízisről
— Gazdasági szabadsághar

cot kell indítanunk, mert gazda
sági rabszolgák vagyunk mind- 
annnyian. Itt tapasztaltam klasz- 
szikus példáját annak, hogy az 
egész gazdasági krízis miképen 
keletkezett. Ha valaki könnyel
műen és meggondolatlanul a 
meglévő anyagi erején felül köl
tekezve elkölti a következő évek 
várható jövedelmét, akkor az a 
következő években bajba fog 
kerülni. Ha egy város olyan be
fektetéseket eszközöl, amelyek 
gazdaságilag nincsenek megfe. 
lelően alátámasztva, akkor el
következik az, ami itt követke
zett el, hogy ez a város gazda
sági válságban van. Ez az oka 
az itteni gazdasági bajoknak, de 
a világkrizisnek is. Hatalmas 
gyárak állanak. Miből létesítet
tek a most álló gyárakat? A 
szegény emberek, az egyszerű 
emberek pénzéből lét.sitették 
ezeket az improduktív termelő 
eszközöket. Amidón felállították

| ezeket, akkor nem gondoskod

tak arról is, hogy legyen olyan 
is, aki a termelt anyagokat fel
veszi. A tömegek fogyasztó ké
pessége nem emelkedett a ter
meléssel és itt maradtak az 
áruk. A fogyasztó képesség 
csökkenésével a befektetések 
értéke leszállt.

Trustök, kartellek.
— Nem mindig volt ez igy. 

Ez a mai gazdasági korszaknak 
a jelensége ; mert nem mindig 
volt az, hogy a gazdasági élet
ben megerősödöttek egyidejűleg 
a politikai hatalmat is gyako
rolják.

— Magyarországon erős po
zícióhoz jutottak a trustök és a 
kartellek.

Ezekről szólva élesen világí
tott rá a társadalmi élet visszás
ságaira. Majd néhány találó 
mondattal jellemezte a kormány
zatnak az államháztartás egyen
súlyba hozatalára vonatkozó 
igyekezetét.

Programbeszédének befeje
zéséül a revíziós törekvésekről 
szólott.

Revízió ét a Szent Korona

—  Magyarország összes ré
szei a Szent Koronáé, a Szent 
Korona pedig sohasem fog le
mondani az elszakított részekről.

— Úgy kell dolgoznunk, hogy 
elszakított testvéreink lássák, 
hogy jó dolgunk van és vágyód
janak ide. Ha ezt akarjuk — és 
ezt mindenki akarja — akkor 
arra kérlek benneteket Magyar 
Te tvéreim, hogy segítsetek en
gem és én segiilek titeket, hogy

| olyan állapotokat teremtsünk, 
amelyek innen kiindulva, egész 

I Magyarországon végigmenjenek, 
j  hogy vonzóerőt gyakoroljanak 
j elszakított testvéreinkbe is.
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HÍ REK
K özlem ények é* e lő fize ted  d i

ja k  „Felzöm agyerorizági H írlap" 
poatafiók 67 S áto ra ljaú jhe ly , il
le tve a N em zeti H ite lin tézet fiókja
30.231 «z p o ita ta k a r  ék pénztári 
szám lája cím re kü ldendők .

—  Címadományozás. A kormányzó 
a belügyminiszter előterjesztésére, 
Bach Géza OH. számvevőségi ta
nácsosnak, nyugalomba helyezése 
alkalmából az OTI. számvevőségi 
II. osztályú főtanácsosi címet ado
mányozta.

— Személyi hir. Payer Ferenc püs
pöki helynök, apostoli prolonolárius 
Budapestre utazott, ahol részlvesz 
a latin és görög szertarlásu püspöki 
kar szokásos tavaszi konferenciáján.

Plébánost beiktatás. Stlamon Jó
zsef sárospataki római katolikus 
plébánost híveinek osztatlan szerel
tétől kisérve vasárnap délelőtt iktat
ták be tisztségébe. Az egyházi szer
tartást Szlisovszky Mihály herceg
kuli esperes-plébános végezte nagy 
papi segédlettel. A templomi ünnep
ségek után testületek és társadalmi
egyesületek tisztelegtek Salamon Jó
zsef plébánosnál. Délután fél 2 óra
kor a r. k. fiúiskolában 120 terítékes 
közebéd volt.

KERESEK
I

NOV. 1 RE 4 SZOBA, 
FÜRDŐSZOBÁS FÖLD
SZINTI L A K Á S T  
AJÁNLATOK AT ÁLLAM- 
HIVATALNOKNAK A KI
ADÓHIV ATALB A

— Halálozás. Szeniczey Elek föld- 
birtokos Beregdarőcon tragikus hir
telenséggel, 4ü éves korában csü
törtökre virradó éjjel elhunyt. A meg
boldogultban lapunk főszerkesztőjé
nek dr Dubay Istvánnak neje és dr 
Szeniczey Ödön törvényszéki tanács
elnök testvérét gyászolja. Ma délelőtt 
helyezték örök pihenőre a környék 
lakosságának nagy részvéte melleit.

— Meghalt a város legöregebb 
asszonya, nagyváradi B tbgh Ká- 
rolyné született mellélhei és horkai 
Barna Anna, a szabadságharc egyik 
vitéz századosának és kir. járásbirő- 
nak özvegye, 100 éves korában csü 
törtökön este elhalt, Gyászolja leánya 
Bzv. dr Hornyay Béláné és előkelő 
kiterjedt rokonság,

— Kisgyülés. Zemplénvármegye 
törvényhatósági kisgyüiése folyó hó 
28-án délelőtt 10 órakor ülést tart.

— Erdőtűz. Károlyfalva község ha
lárához tartozó egyik erdőrészlet va
sárnap délben ismeretlen okból k i
gyulladt és 5-6 holdnyi területen el
égelt.

M i újság
a  k e r ü le te k b e n ?

Minden jelölt remél. Hogy ki csalódott azt megmutatja a 
mai nap

A bodrogközi választókerület egy
ségespárti hivatalos jelöltjével br. 
Láng Boldizsárral, a kerület eddigi 
képviselőjével szemben, dr. Wagner 
Károly visszalépése folytán, fellépett 
dr. Léderer Lajos hírlapíró, aki hosz- 
szu időn ái Londonban titkára volt 
Rothermere lordnak. — Dr. Wagner 
Károlyt és dr. vitéz Oláh Bélát, akik 
az uj jelölt támogatása céljából a 
Bodrogközre érkeztek, a járási fő
szolgabíró mini alkalmatlan idege
neket a kerületből kiulasilotta.

Megyaszón változatlan eréllyel áll 
a harc gr. Serényi László eddigi 
kisgazdapárti képviselő és Törzs T i
bor hírlapíró egységespárti jelöli kö
zölt. A választás kimenetele teljesen 
nyill.

Tokajban dacára minden másirányu 
igyekezetnek Lázár Miklós lesz a kö
vet. Kevés képviselő érdemli meg

úgy régi kerületének bizalmát és ra
gaszkodását, mint Lázár Miklós. 
Vele szemben igazán lehet érde
mekről beszélni, még pedig olya
nokról, amelyeke! az elárvult Tokaj
it rgyalja boldogulásáén vivőit küz
delmében szerzed.

Sárospatakon Rálz Kálmán hiva
talos jelöli erősen áll. Mellette van 
állítólag nemcsak a községek, de a 
falvak lakossága is. Mindennek da
cára mindenhol történhetnek megle- 

í petések, Szentiványi Lajos program
beszédeit elég élénk érdeklődés 

| kísérte.

Mindez azonban csak kombináció. 
Lehel, hogy miree sorok napvilágot 
látnak, az ajánlások összeolvasása 
után, sok jelöltnek nemcsak az igye
kezete de a reménye is kárba ve
szed, füstbe ment. A mai nap sok 
jelöli életében sorsdöntő.

Hol szavaz a város?
KerQletek és utcák beosztása. Szavazóhelyek. Választási 

elnökök és alelnökök

Tudnivalók a közönség részére
Sátoraljaújhely megyei város 

szavazásra jogosult közönsége 
a március 31.-én reggel 8 óra
kor kezdődő országgyűlési kép
viselőválasztáson alábbi helye
ken gyakorolja állampolgári kö
telességét.

I. kerület. Szavazó helye : R. kát. 
elemi iskola. Szavazatszedó' küldöttség, 
elnök; Dr. Ekman János, helyettese: 
Kuharik Gy. Kálmán. Itt szavaznak 
a Jelenek telep, Kossuth Lajos, 
Kossuth Ferencz, Mező', Dohány, 
Batthyányi, Arany János, Madách Imre, 
Bajza, Kisfaludy, Zápolya, Kölcsey, 
gróf Somogyi Ilona utcák és a Lajos- 
köz lakói.

II. kerület. Polgári leányiskola. E l
nök: Mathísz József, helyettese: Józsa 
Imre. Itt szavaznak : Köves, Szög. Tö
rök, Várhegy, Május-kut, Vig, Kertész, 
Boglyoska, Stuller, Sátor, Thököli, 
Honvéd, Jósika, Fecske, Mária, Boruth, 
Zarándok, Pipa utcák és a Szabadság- 
téri lakók.

Ili kerület. Polgári fiúiskola. E l
nök: Diószeghy József, helyettese: 
K a r d o s  Ignác. Itt szavaznak a 
Csalogány, Petőfi, Schőn Vilmos, 
Sennyey, Erzsébet királyné, Bercsényi- 
utcák, külhegyek és őrházak és a 
Horthy Miklós, Széchenyi, Weketle- 
teiek lakói.

ÍV. kerület. Állami elemi iskola. 
Elnök : dr. Tomcsányi Boldizsár, he
lyettese : dr. Szentandiássy Pál, Itt 
szavaznak az Alsó- és Felsö-zsolyomka, 
Lakatos, Tompa, Völgy, Hegy. Bát
hory, Andrássy utcák és a Tűzoltó- 
tér lakói.

V. kerület. Kereskedelmi iskola. 
Elnök : dr. Szentgyörgyl Zoltán, he
lyettese : Werner László, itt szavaz-

j nak a Molnár István Karolyi, Meczner 
Gyula, Apponyi, Ujfaiussy, Árpád, 
Mikszáth, Munkácsi, Gr. Széchenyi 
Wolckenstein Ernőné utcák, Diana 
fürdő, Hercegi téglagyár és Vágóhíd 
lakói.

VI. k;rület G k. fiúiskola. Elnök: 
Ma'tyasovszky Kálmán, helyettese: 
Kiss Gábor. Itt szavaznak Kazinczy, 
Hársfa, Malom, Sziv, Pázsit, Bónis, 
Lónyay, Kerek-utcák, Pincék, Tor

; zsás, Téglagyár és a Keresztér lakói.

VII. kerület. Gimnázium. Elnök: j dr. Neuhauser Frigyes, helyettese :
Csippek Béla. Itt szavaznak a Jókai, 
Óvoda, Deák, Fürdő, Vörösmartby, 
Kis, Zárda, Gizella, Virág, Sziget, 
Iskola, Justus, Hunyady utcák, lakói.

Vili kerület. Városháza. Elnök : dr. 
Meczner Tibor, helyettese : Dómján 
Zoltán. Itt szavaznak a Thaly, Dru 
geth, Dókus Gyula, Matolay, Bernáth, 
Csokonay, Bethlen, Kinizsi, Dobó, 
Rákóczi, Zrinyi, Perényi, Jávor. 
Józset, Wesselényi, Szemete, Beze- 
rédy, Baross, Bocskay, Páloczy utcák, 
Rákóczi tér és minden olyan utcák 
lakói, amelyek (enntebb a kerületek 
bármelyikeben felsorolva nincsenek,

Egyébként részletes tájékoz
tatót a dr. Nagy Béla válasz
tási elnök és Schmídt Lajos, 
dr. Chudovszky Móric, dr. 
Ligeti József, Lehoczky Sándor 
választási bizottsági tagok által 
kiadott falragasz tartalmaz.

— Az elsO szalonka terítékre kerüli. 
Lőtte Dómján Elek « Magyar Nem
zeti Bank helybeli fiókjának főtiszt- 
viselője a rudabányácskai Mocsár
kán,

—  Vadászati tilalom feloldása. A
földművelésügyi miniszter a szalonka 
hajtásban való lövésének tilalmi ren- 
d.lkezését egy esztendőre feloldotta.

—  A Szirhizi Élet legújabb száma 
Halvány Lili, Pirandelló, Hunyady 
Sándor, Beregi Oszkár, Szomory 
Dezső, Hevesi Sándor, Wallace 
Beery, Vadnai László, Nyíri Tibor 
írásait közli. Darabmelléklel: Fodor 
László „A  szerelem nem olyan egy
szerű". A  Színházi Élet ára 60 fil
lér, előfizetési dij 1/4 évre 6.50 pen
gő. Kiadóhivatal: Budapest VII. Er
zsébet körül 7.

— Hol lesz vásár? Március : 24 
Tiszaföldvár; Március 26: Ricse ; 
Március 27 : Tiszakarád ; Március 
28: Nyírbátor.

— Labdarúgás. A S te. holnap dé
lután fél 3 órakor játszit első tavaszi 
bajnoki labdarugó mérkőzését a Do
hánygyár mögötti sporttelepen a 
PTK. csapalával.

M. kir.

OSZTflLYSORSJEBYER
LŐW MI HÁLY

főeiárusitónál.

— Jó Magyarság. A Magyar Tu
dományos Akadémia nyelvvédö moz
galom ‘erjesztése és megerősítése 
végeit nyelvművelő füzetek címen 
közérdekű és könnyen hozzáférhető 
tanulmánysorozat kiadását határozta 
el. A sorozatnak most jelent meg 
első két száma. Szinnyei József Jó 
magyarság-a és Zolnai Gyulának 
Van-e szükség nyelvművelésünk 
irányítására? címmel. Hogy a köz
érdekű füzeteket mindenki megsze
rezhesse, az Akadémia az első szám 
árál 10, a másodikét 20 fillérben 
állapította meg.

— Jutalmat kapnak az emelkedő 
forgalmú trafikok. A pénzügyminisz
ter külön jutalmazással aks’ ja ser
kenteni a dohányárusokat, saját jól 
felfogott érdekükben is, dohányfor
galmuk emelésére. Ezért kisérlet- 
képen egyelőre egy évre azt a rend
szert vezetik be, hogy azoknak a 
dohány kisárusoknak adnak jutalmat, 
akik az eladásnál az állagot megha
ladó eredményt érik el. Ehhez képest 
azok a dohánykisárusok, akiknek 
1935-ik évi forgalmuk több mint 5 
százalékkal meghaladja a mull évi 
forgalmat, a rendes eladási jutalé
kon felül 5—20 százalékig terjedő 
forgalomemelkedés esetén az 5 szá
zalékot meghaladó többletforgalom
nak 2 százalékát, ha pedig a több
letforgalom 20 százalékánál is na
gyobb, az 5 százalékon felüli egész 
forgalom emelkedésének 3 százalé
kát kapják külön jutalomként.

— Elégett teherautó. A Fűszer- 
kereskedelmi rt. helybeli cég teher
autója Bodrogkereszlur halárában 
kigyulladt és teljesen elégett.
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Megyegyülés
március 29-én

Leütö ttek
eg y  k o r te s t

Bő tárgysorozat, kisebb jelentőségű ügyek A választás első áldozata a pálházal malmos

ZemplénvArmegye törvény
hatósági bizottsága március hó 
29-én, pénteken délelőtt 10 óra
kor rendes közgyűlést tart.

A bő tárgysorozaton többek 
között szerepelnek búcsúzó és 
újonnan kinevezett miniszterek 
leiratai.

A nyugdíjazás folytán meg
üresedett vármegyei árvaszéki 
ülnöki állásnak választás utján 
való betöltése.

Az adófelszólamlási bizott
ságba kerületenként 5 rendes 
és 5 póttag választása.

Szatmár, Ugocsa és Bereg k. 
e. e. varmegyék átirata a tár
sadalom biztosítás szervezeti 
reformja és Székesfehérvár sz. 
kir. város atirata a vagyonadó 
ku'cs mérséklése tárgyában 

A vármegye háztartási és 
egyéb alapjainak 1934, évi zá
rószámadása.

Béke az asztalt fronton
Létrejött az egyezség a város és a Neuohatel cég 

között

Sátoraljaújhely megyei város és 
a Neuchatel AsphaUe rt. között 
amint arról már több Ízben beszá
moltunk, a járdázási munkálatok
ból folyóan per támadt.

A város, hogy a nagy költsége
ket jelentő peres eljárást megál
lítsa, egyezségi ajánlatot tett a vá- 
lalatnak, sőt felkérte közbenjárásra 
a londoni központot is.

Kedden végre eredményre ve
zettek a perenkivüli tárgyalások, 
mert sikerült magánegyezséget kötni 
a Neuchatel cégnek városunkba 
érkezett E. B. Hollis vezérigazga
tójával.

Az egyezség szerint a város 
1935. évi január 1-től kezdődően

évi 50000 pengőt fizet kamatra és 
tőketörlesztésre. A  cég leszállította 
I és fél százalékkal a kamatot, 
úgy hogy a város a Nemzeti Bank 
mindenkori váltóleszámitolási ka
matlábát 2 százalékkal meghaladó 
kamatot fizet a cégnek.

A tárgyalásokon részt vett dr 
Orbán Kálmán polgármester, dr 
Búza Béla tb. városi főügyész és 
Gruber Károly műszaki taná
csos.

Itt jegyezzük meg, hogy az an
gol vezérigazgató Geiger Ottmár 
igazgató főmérnök kalauzolása mel
lett megtekintette a vizmüveket ; 
a villanytelepet és a trianoni hatá
rokat.

2lj 6ér lője van 
a városi mozgószinfiáznak
Grünbaum Ferenc gyöngyösi mozibérlővel kötötte meg 

a város a társulási szerződést

Sátoraljaújhely megyei város 
üzemi bizottsága csütörtök dél
előtti ülésében tárgyalta ismét 
a mozi társulási szerződésének 
ügyét.

Az üzemi bizottság a beér
kezett ajánlatok pontos össze
vetése után úgy határozott, 
hogy a mozira vonatkozó tár
sulási szerződést Grünbaum 
Ferenc gyöngyösi mozibérlövel 
köti meg,

n  vonatkozó szerződés ter
vezet el is készült már és an
nak gerincét az ajánlattevő 
alábbi feltételei képezik.

Évi haszonrészesedés fejé
ben a bruttó bevétel 20 száza
lékát kapja a város. Ez az 
összeg azonban évi lOOOOpen-

' gőnél kevesebb nem lehet,
A bérlő kötelezi magát egy 

a technika mai állása szerint 
legmodernebb leadó gépet be
szerezni. A szerződés lejártával 
a gép a város tulajdonába 
megy át.

A szerződés biztosítékául 
10000 pengő készpénz óvadék 
szolgál.

A Gulyás által kötött és 
április elsejé'o’ le nem játszott 
filmeket az u bérlő átvenni 
köteles.

A társulási szerzö íés április 
j elsején lép életbe.

A város tehát megkapta a 
magáét, kíváncsian várjuk elég 
lesz-e téve a közönség igényei
nek is?

Matuai András 60  ével pálhá- 
zai malomtulajdonosi, hétfőre vir
radó éjjel I órakor ismeretlen tet
tesek hátulról karóval Ieütötték.

A malmos a gönci kerülethez 
tartozó Pálházán a kormánypárt 
mellett agitált. Már nappal is meg
fenyegették, majd éjjel amikor ha
zaleié ment, hátulról megtámadták

éa a csendörség kertjének kerítésé
ből kivett karóval úgy (ejbevágták, 
hogy koponyarepedést szenvedett.

Beszállították a helybeli Erzsé
bet közkórházba, ahol életveszélyei 
állapotban fekszik. Orvosi vélemény 
szerint ha életben is marad, min
den jel szerint elveszti besz'löké- 
pességét.

Hol szavaz a fala ?
Szavazó helyek. Választási elnökök és alelnökök

R udabányácska. Szavazóhely 
a gk. iskola. Szavazatszedö kül
döttség! e'nök: Sáji László 
Helyettese: Kozma János- 

Széphalom .Községi bíró háza. 
Elnök: Elefánt Emil, helyettese 
Varga lános.

Hosazuláz. Áll. elemi iskola. 
Lázár Mihály, Deutsch József.

Mikóháza. G. k. elemi iskola. 
Kubus Gyula, ifj. Genyó János.

AUóregm cc. G. k. elemi is- 
i kóla. Magyarí János. Fedor 

Gyula.
Felsőregmec. Áll. elemi is

kola. Tóth Jenő, Horváth János, 
M átyáaháza. Bíró háza. Uh- 

reczky Andor, Varga Pál,
Vily. Ref. elemi iskola. On- 

c.zay László, Kovács Bertalan.
Vitány. Rk. elemi iskola. 

v.Nádasdy József, Csorba János

„ fl politiüa nemcsak az 
elvek, fianem az ellentétes

érdekek fiarca is“
Eckhardt Tibor nagy

A sárospataki választókerület 
független kisgazdapárti jelöltjének 
Szentiványi Lajosnak csütörtök dél
előtt Sárospatakon megtartott prog
rambeszédén résztvett Eckhardt 
Tibor a párt vezére is.

Eckhardt Tibor beszéde elején 
párhuzamot vont pártjának és 
nemzeti egység pártjínak alapvető 
elvei között és megállapította, hogy 
mindkettőnek majdnem egy a prog
ramja. Majd igy folytatta:

—  Nem a mi programunk vál
tozott, hanem az egységes párt 
vette át a mi programunkat. Nem 
kifogásoljuk ezt, de büszkék va
gyunk erre. Azonban nem elég a 
program, azt meg is kell valósita^i.

—  Az egységes párt program
jában 12 éve benn van a titkos 
választói jog, Nem az ellenzék de 
a saját pártja fordult ellene, mert 
benn ültek a pártban a kartell és 
bankvezérek. És mit látunk ma ? 
azt, hogy az egységes párt hivata
los jelöltjei között továbbra is ott 
vannak a kartell vezérek.

—  A politika nem csak az el
vek, de ellentétes érdekek harca is.

—  Két tábor áll egymással 
szemben* A dolgozó nép és a

beszéde Sárospatakon

bankok meg a kartellek. Nem le
het közömbös, hogy hova tegyük 
a terhet. A kisemberekre, vagy a 
kartellekre. Hogy milyen portékát 
viszünk ki? azt-e amit a gyár vagy 
amit a kis ember termel ?

—  A  falu népe még mindig 
másodosztályú állapotban él. Tűr
hetetlen, hogy Budapesten minden 
hintáslegénynek titkos választói joga 
legyen, a falu népének pedig nem.

—  A  miniszterelnökkel egyek 
vagyunk, ha jót akar; nem keres
sük a kákán a csomót*

—  Magyarországon felülről le 
fele csinálják a politikát. A kül
földön alólról felfelé. Nálunk az 
egyik oldalon milliós munkanélküli 
keresetek vannak a másik oldalon 
keresetoélkül munkanélküli milliók*

—  Nem ígérünk semmit. El
mondjuk az elvet, gondolkozzanak 
rajta és tartsanak ki a saját igazuk 
mellett.

Eckhardt Tibor beszédét nagy 
éljenzéssel és tapssal köszönte meg 
a közel 1000 résztvevőből álló 
tömeg.

A  népgyülés után Eckhardt au
tón Olaszliszkára utazott,
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Eltűnt
lO kiló arany

A 60.000 pengőnyi érték sibolás közben veszett el

Csempééi berkekben ahol az 
utódok oktatása céljából n legkisebb 
sikert is ércben órókitik meg és a 
hol a legparányibb elcsúszás is ért
hető izgalmat váli ki, napok óta 
valósággal a feldúlt bangyaboly 
életét élik-

Szállítás közben eltűnt 10 kiló 
arany, közel 60000 pengő érték
ben, annak az aranyifjunak a kezén, 
aki már korábban is „elveszített 
értékeket . nevezzük a gyereket 
nevén, csempészet kézben.

Úgy történt az ese*» hogy a* 
aranyifju, megbízást nyert 40 kiló 
aranynak cseh megszállott területre

való átsibolására. A  nagy tranzakció 
lebonyoÜtásához kapott egy cseh 
szlovák rendszámú autót és egy 
úrvezetőt.

A z autó megrakodott, át is jutott 
a határon, de 40 kiló arany helyett 
csak 30 kilónyi csillogó teherrel.

10 kiló arany eltűnt. Hogy hol 
: senki sem tudja ; feljelentést de- 
l hogy is tesz valaki. Elveszett; majd 

megtérül más oldalon.
Az aranyifju pedig a sikerüli 

eset után, hogy kögazdag után 
analóg mondjuk, ma már aranygaz
dag. Épen idejár®) mert már meg 
is unta az illegális foglalkozási-

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

szalon , jazz és cigány zenekara  
muzsikál

Csendélet
a vámfiivataltian

Hogyan lesz a jámbor tolikereskedőbői dühödt 
késdobáló

Landau Salamon helybeli to ll
kereskedő mint egy hasonszakmá- 
ju  kassai cég alkalmazottja, heten
ként kényszerült útlevéllel a ha
tárt átlépni.

A  tolikereskedői minden egyes 
esetben testi motozásnak vetették 
alá a vámhivatalban, mert amint 
az ügyben érdekelt vámszaki el
lenőr bírósági vallomásából utólag 
kitűnt, a szegény tollas, a csempé
szek névjegyzékében vök nyilván
tartva.

Egy ilyen motozásnál és vetkez- 
tetésnél, mely november hónap 
közepe táján a fület len, szellős őr
bódéban ment végbe, Fazekas 
Fetenc vámszaki ellenőr úgy ren
delkezett, hogy Landau Salamon 
a vallása előírása szerint naponta 
használni szokott és tefilinnek ne
vezett kegyszerét vágja fel.

Landau Salamon aki részint a 
maga bőrén, részben sok-sok utas 
bemondása alapján már ismerte a 
a vámszrfki közeg könyörtelenségét 
és a felekkel való bánásmódjának 
a miniszteri rendelkezésektől eltérő 
voltát beidegzett alázatossággal, de 
értbelő lelki tusa után frlvágta az 
egyik kegyszert, azt amelyiket Fa
zekas vámszaki ellenőr felbontásra 
kijelölt.

A  fekete börkockában a né
hány soros héber imádságon kivül 
„Egy az Isten14, más semmi sem 
volt. Se dollár, se frank, se arany, 
sem pengő.

A  kutatás eredménytelensége 
még jobban felbőszítette a vám
szaki ellenőrt és most már úgy 
rendelkezett, hogy Landau vágja 
fel a többi három tefilin kegy
szert is.

A  jámbor zsidó szemét elöntötte 
a könny és e zsebkést a földhöz 
vágta.

Es most indul a büntető ügy. 
Jegyzőkönyvezés a helyszínen, a 
szemtanuk által látottak írásba fog
lalása és betetőzésül feljelentés. A  
vád, hatósági közeg elleni erőszak 
bűntette.

Az érdekes bűnügyet folytatóla
gosan kedden tárgyalta a törvény
szék Kőröfckényi tanácsa és dr 
Rosenberg Lajos védelme után 
Landau Salamont a vád alól fel
mentette.

A  bíróság megállapítja Ítéleté
ben, hogy mikor Landau Svamon 
tollkereskedö a zsebkést földhöz 

1 vágta, azt nagy lelki izgalmában 
i tette és nem célzatosan, hogy erő- 1 

szakkal a hatósági közeget eljárá
sában megakadályozza.

Megtörtént
az ajánlások átadása

Két jelölt iveit adták át dr Oláh Lajos választási 
biztosnak

A törvények rendelkezései
nek megfelelően ma reggel 9 
órakor megtörtént az ajánlási 
ivek átadasa.

Dr Oláh Lajos választási 
biztos egyidöben velte át mind
két jelölt — Baross Gábor 
egységespártí hivatalos és Fayer 
Sándor pártonkivüli ellenzéki

— ajánlási ivét.
Fayer Sándor ajánlási iveit 

Schiller Kálmán ny. jb. elnök, 
dr Dubay István ügyvéd la
punk főszerkesztője és Lupu 
Gyula máv. nyugdíjas adták 
át.

Az ajánlások összeolvasása 
folyamatban van,

U tazás egy
programbeszéd 
engedély körűi

Miért nem tarthatott népgyülést Fayer Sándor a falvakban ?

Fayer Sándor a választóke
rület pártonkivüli ellenzéki kép
viselőjelöltje, amint arra a tör
vény módot és jogot ad, meg 
akarta látogatni a kerülethez 
tartozó községeket és azokban 
ismertetni kívánta politikai prog
ramját.

Elővette tehát az 1925. évi 
XXVI. törvénycikket és a 60. 
§ második bekezdésében fog
laltak szerint négy helyben lakó 
választópolgár által gyűlés en
gedélyt kért.

A főszolgabírói kirendeltség 
a kérelmet elutasította, mert a 
négy aláírónak választói jogo
sultsága hitelt érdemlően iga
zolást nem nyert ?

A törvény rendelkezéseivel 
alá nem támasztott véghataro- 
zatot természetesen megfeleb- 
bezték és az alispán fel is ol
dotta azt "utasítva a kirendelt
séget, miszerint kérelmezők vá
lasztói jogosultságát megálla
pítván. annak eredményéhez 
képest hozzon uj elsőfokú vég- 
határozatot.”

A főszolgabírói kirendeltség 
hozott is uj határozatot. A 
levéltárban elhelyezett választók 
névjegyzékéből megállapította, 
hogy a kérelmezők tényleg vá
lasztójoggal rende kező polgá
rok. És tekintettel arra, „hogy

a kérvényben kitűzött időre 
kért gyűlés határideje már el
múlt felkérte a kérelmezőket, 
hogy újabb gyűlések megtar
tására határidőt bejelenteni szí
veskedjenek.”

Ez is megtörtént. És most 
következett minden véghatáro
zatok koronája.

A főszolgabírói kirendeltség 
a kért gyűlés megtartását köz- 
biztonsági szempontokból nem 
engedélyezi „mert azon közsé
gekben, amelyekre engedély 
kéretett, egyes egyének izgatá
sai következtében a község 
lakosainak kedélyei annyira 
fel vannak dúlva, hogy a gyű
lés engedélyezése eseten na
gyobb csoportban összetömö
rülő lakosság között valószí
nűleg rendzavarás történne, a 
mi a közbiztonságot nagymér
tékben veszélyeztetné”.

Tekintettel arra, hogy az 
engedélyezés körüli közigazga
tási utazásnak száraz ismerte
tése minden Demosthenesnél 
szebben beszél, a történethez 
nincs hozzá tenni valónk.

A  k i.d ú é it  fe le lő .: G Y Ö R G Y  LAJOS

Laptulajdonos: Landesroann Miksa és társa

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

Cim a kiadóhivatalban

Nyomatott Vajda-könyvnyomdában Sátoraljaújhelyben. Telefon 55.
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