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Az önérzetes cselekedet
(D .l.) Orvosi jelentésbe illene 

bele az, hogy a politikai jár
ványok már Balkánról is ki
űzött szennye, a nyilt szavazá- 
sos nyavalya, keresztülgázolt 
Zempiénvármegyén is. Erkölcsi 
pusztítása rettenetes volt. A 
vész szünőben van, káros kö
vetkezményei csak hosszabb 
idő múlva heverhetők ki.

A mai kormányzatnak mód
jában állott volna megakadá- 
lyoznla e lelkeket tipró vész 
fellépését, de ezt meg sem kí
sérelte s örömnul állította be 
kizárólagos szolgálatába. Célja 
volt vele, amit — nem is lehe
tett kétséges — el is éri.

Intencióit politikai megbízott
jai megerősítették, egé-z mun
kát végezlek, de nem férfias 
durva nyíltsággal, hinem ártat
lanságot színlelve, alattomos
sággal.

Mi nem váriunk mást, tehát 
nem is csalódhattunk, Nem tit
kolt előrelátásunk volt az, hogy 
nem adatolt meg a mód arra, 
miszerint a válaszíópolgárság, 
lélektiprás kínja nélkü', szaba
don nyilváníthatná meggyőző
dését. Szerintünk csak arról le
hetett szó, hogy az ország nagy 
tömegé! jelentő ellenzéki pol
gárság öntudatos bátor része, 
a mostani nemzeti szerencsét
lenség idején, seregszemlét tart
hasson, azon szenvedést is vál
laló önzetlen nagy csapat felett, 
mely sokkal hamarább, mint 
általában hiszik, a nemzet jobb 
jövőjének letéteményese lesz.

Zemplénvármegye idegen ve
zetősége, a vármegye letűnt 
szép múltjából itt felejtett erő
nélküli intézők s a közeli ju
talmat várók alázatos hada, az 
ideparancsolt idegenek részére 
formailag megszerezték a „vá
lasztás”  takaróját, de nem tud
ták megszerezni — még ha az

ellenkezőt rikácsolják is — a 
választókerületek polgárságának 
szerctetét és bizalmát.

Nincs józan fö e vármegyé
ben, mellyel el lehetne hitetni 

j azt, hogy e vármegye polgárai 
i között — mely hozzá volt szok- 
I va, hogy nemcsak önmagának, 
j hanem az egész nemzetnek is 

ragyogó értékeket nyújtson — 
nem lettek volna sokkal különb 
értékek ma is mint az ideren- 

1 delt ismeretlen idegenek.
, Arculütése volt ez a várme
gyének, annak igazságtalan le- 
értéktelenitése. De talán kellelt 
ez a megalázás, mert igy ha- 

! marább öntudatára s erejére 
j ébredhet. Magyar sors ez. A 
1 lekicsinylés, a fájdalmas tűrés 

fogja kiváltani azt, hogy e vár
megye is népi erejének luda- 
tára fog ébredni s felismeri azf, 
hogy sorsának javulására, régi 
dicsőségének visszaszerzésére 
csak akkor számíthat ha a vár- 
megye vezetőségében a népnek 
gerinces kemény fiai veszik át 
a vezetést.

Egyetlen vármegye az ország
ban Zemplénvármegye, mellyel 
megmerték tenni azt, hogy nya
kára kivétel nélkül vadidegen, 
hétköznapi tehetségű képviselő- 

: két neveztek ki. A  felelősség 
ezért azokat terheli akik ott 
ülnek vagy talán alszanak ve
zető hivatalukban. Pedig ha ál
mos szemeiket kinyitották vol
na, úgy már a szomszéd vár
megyékben is észrevehették, 
hogy legnagyobb^ részt várme
gyebeliek képviselik — ha ki
nevezés alapján is — a vár
megye választókerületeinek pol
gárságát.

Ha más vármegyében, a mi
énkhez hasonlóan próbállak 
volna eljárni, bizonyára azillető 
alispán lett volna az aki ez e1- 
len tiltakozva, ha másként nem, 
megtiltva közegeinek a „lélek-

tiprást” , igy tette volna lehetet
lenné a vármegyéje méltósága 
elleni merényletet.

Zemplénvármegye, Rákóczi 
vármegyéje a napokban ünne
pelt. De milyen ünnep volt ez ? 
Kipróbálták, hogy bírja e még 
a gerinc a nehezebb súlyú disz-

magyar ruhát, Tudományos 
felolvasást rendeztek, beszédet 
daráltak. Pedig Rákóczi szel
leme tetteket várt s igazi ün
neplés az lelt volna, ha a vá
lasztásnak keresztelt kinevezé
seknél megnyilatkozott volna — 
az önérzetes cselekedet.

Felmentette a cselt Bíróság 
Fornallyay Zoltánt

A Dókus Ernő temetésén mondott néhány szavas 
búcsúztató miatt hazaárulással vádolták a csehek

Tornallyay Zoltán földbirto- I A földbirtokos ellen eljárás 
kost a megszállott fe'vidék re- indult, bíróság e'é is állították,

; iormátus egyházának világi . ahol tanukkal igazolta a vád 
főgondnokát azzal vádolták meg alaptalanságát, A kerületi biró- 
a csehek, hogy Dókus Ernő ság felmentette, 
temetésén mondott néhány sza- Ügyészi telebbezés folytán az 
vas búcsúztatójában olyan ki- j ügy kedden a kassai felsöbiró- 
tételeket haszná't, amelyek a ság elé került, amely minden
csehszlovák állam ellen irányul- ben megerősítette a kerületi 
tak. bíróság felmen'ö ítéletét.

berek
lében

br. Waldbott Frigyes két érdekes felszólalása a törvény- 
hatóság közigazgatási bizottságában

Zemplénvármegye törvényhatósági 
bizottsága közigazgatási bizottságá
nak levelűi Dr Kozma György főis
pán elnöklésével csütörtökön délelőtt 
megtartott rendes havi Illésében a 
tanfelügyelő jelentésének során br. 
Waldbott Frigyes bizottsági lag szó
vá lelte a halászhomoki uradalmi 
iskola volt tanítójának fizetési ügyét.

A  szóban lévő iskola nemrégiben 
községi iskolává változott át, lanitő- 
ját átvette Sárospatak. Ez a tanító 
8 hónap óta egy fillér fizetést sem 
kapóit, sőt még azt a bizonyos 10 
százalékot sem fizette ki részére a 
község, amelyre pedig egyébként 
kötelezve van. Sokat hallok a köz- 
igazgatás gyorsításáról és javításáról 
— mondotta a felszólaló, ezért ho
zom ezt az ügyet a bizottság elé.

Br Waldbott Frigyes felszólalását 
a bizottság teljes egészében magáévá 
tette és sürgető felterjesztést intéz a 
kultuszminiszterhez.

A megyei élet egyik nagy értéké
nek br Wddbotl Frigyesnek másik 
felszólalása az adók behajtásává 
kapcsolatos.

Sok olyan gazda van a várme
gyében aki kérelmezte és meg is 
kapta adótartozásának megfizetésére 
vonatkozó 5 esztendős részfizelési 
kedvezményt, de a rossz termés 
miatt nem tud ennek eleget tenni.

Azt kérte báró Waldbott Frigyes, 
hogy éppen úgy mint a védell gaz
dák ezek is mentesilesenek egy 
időre a végrehajtás alól.

A felszólalásra Glósz Lajos min. 
tanácsos pénzügyigazgató válaszolt, 
mondván, hogy a bírósági gyakorlat 
nem kapcsolható össze a köztarto
zások behajlását célzó intézkedésekkel 
és bár maga is méltányolja a hely
zetet, annak országos vonatkozására 
tekintettel helyi intézkedést nem 
tehet. Felszólaló és a bizottság a 
pénzügyigazgató válaszát tudomásul 
vette.I I
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HÍ REK
K özlem ények é t előfizetési d i

ja k  „Felsöm agyarortzági H írlap" 
po ttafiók  67 S átoraljaú jhely , il
letve a N em zeti H ite lin tézet fiókja
30.231 tz  p o tta tak a rék p én z tá ri 
szám lája cím re kü ldendők .

— Hol lesz vásár ? Április 15 : 
Baktalórántháza (Szabolcs), Fehér- 
gyarmat, Hajdúszoboszló, Pásztó, 
ózd, Putnok, Rakamaz, Tiszaluc, 
Sátoraljaújhely.

—  Zeneszerzői est. Venetianer Sán 
dór aki az elmúlt évadban Kardoss 
Géza színtársulatának egyik karmes- 
ere volt, május 2-án zenekari mű
veiből szerzői estét tart Miskolcon a 
zenepalotában. A hangverseny elé 
várakozással tekint a zenekedvelő 
közönség, mert a külföldön már el
ismert zeneszerző magyarországi be
mutatkozását jelenti a szerzői est.

M e r c e d e s ,  Pcrtable

Í rógépek
GYÁRI LERAKATA

P 1 7 8  5 0
1 é v i gyári garanciával 

RÁDIÓ, VILLAMOSSÁGI cikkek 
legelőnyösebben Dr. KLEIN Z O L 
TÁN szaküzlelében TELEFON: 14

— Mezőgazdasági helyzetjelentés. 
Március hó elejének kedvező időjá
rása lehetővé tette a tavaszi vetési 
munkák elvégzését. Minden idejében 
földbe került. Az őszi vetések jól 
telellek, csupán a laza talajú földe
ken fagyot! ki a repce kisebb na
gyobb foltokban. Több községben 
árpa vetőmag és nemesilell velőmag- 
lengeri került kioszlásra. A várme
gye köztehenészete a mezőgazdasági 
vásáron 14 tenyészbikái vásárolt. A 
múlt évi takarmányhilny most érez
teti hatását. A  kisebb gazdák állatai 
siralmas kondícióban vannak.

KERESEK
NOV. 1 RE 4 SZOBA, I
FÜRDÖÍZOBASFÖLD- I
SZINT! L A K Á S T  I

AJÁNLATOKAT ÁLLAM- I  
HIVATALNOKNAK A KI- I  

ADÓHIVATALBA I

— Birkózó és ökölvívó mérkőzés. 
A helyi Levente Egyesület holnap 
délután fél 6 órai kezdettel birkózó 
és ökölvívó mérkőzést rendez a kát. 
olvasókör dísztermében.

— A vármegye közegészségügye 
március havában rosszabbodni'. A 
járványos megbetegedések száma a 
február havi 60-ről üO-re emelkedelt. 
Legtöbb volt az influenzás megbe
tegedés. A járvány jellege azonban 
a hő végére megszűnt.

II. Rákóczi Ferenc
emlékének áldozott hétfőn 
a törvényhatóság

Zemplénvirmegye törvény
hatósági bizottsága a várme
gye nagy szülötte II. Rákóczi 
Ferenc emlékének díszes kül
sőségek és ünnepélyes keretek 
között áldozott.

A hétfő délelőtti rendkívü l 
közgyűlésen zsúfolásig megtelt 
az ősi székház nagyterme. Ott 
voltak nem csak a bizottsági 
tagok, hanem a helyőrség tisz
tikara, a hatóságok és a társa
dalmi egyesületek képviselői is.

A díszközgyűlést Bernáth

Városunk híres a metsző 
északi szélről, ameiy az őszi és 
téli hónapokban végigsüvit rajta 
(ez idén különben április else
jére virradón is érezhettük).

A lelkeket! is meg a gyászt) a 
megdermeszt az anyagias gon
dolkozás, a közöny hideg szele.

Payer Ferenc helynök ur 
Öméltósága — plébános! mi
nőségében — azt óhajtotta, 
hogy a zsendülö tavasszal egy
idejűig a lelkek kérge is fel
engedjen : missziót hirdettetetl 
városunk katolikus közönsége 
számára.

Ezúttal Szt Ferenc barna 
daróccsuhás fiai jöttek ide, a- 
kiket a sok százados magyar 
népszokás röviden és egysze
rűen csak „barátokénak nevez.

P. Kiefcr Sziívér és P. Réz 
Marian öt napon át hirdették 
az örök igazságokat (április 
7—11), hol szelíden és lágyan, 
hol dörgö, szigorú hangon, hol 
meg keresetlen szavakkal ma
gyarázva. Ám céljuk mindig 
egy voit. A hallgatóság feledje 
a szónokot és gondoljon csak 
szavai tartalmára, ne azt nézze 
k i  beszél, hanem, hogy m it  
mond

Aladár alispán nyitotta meg, 
vázolva a nap jelentőséget

Az elnöki megnyitó után 
Petsár Gyula monokí r. k. es
peres plébános mondotta el ün
nepi beszédét, végigvezetve a 
hallgatóságot a Nagyságos Fe
jedelem küzdelmes életén.

A nagy hatást kiváltott be
szédet a törvényhatóság teljes 
egészében jegyzőkönyvben örö
kíti meg.

A díszközgyűlés a Himnusz 
eléneklésével ért véget.

Az apostol csak követ, Krisz
tus beszél az ö szájává . Es a 
barnaruhás páterek elérték cél
jukat. A Szent István templom, 
amelyet hazánk csonkasága szin
te székesegyházzá lépteteli elő 
bizony akárhányszor szűknek 
bizonyult, annyian to'ongtak 
benne, kivált az esti beszédek
kor.

A kegyele n bőven hullott a 
lelkekre. Sokan kibékültek Jé
zussal, 10, 20, 30 évi megrög- 
zöttség után.

A jók jobbak lettek, a buz
gók nagyobb buzgalomra gyul- 
tak. Négyezren gyóntak és ál- 
doz'ak a misszió alatt.

Csütörtökön volt a betejezö 
az Oltáriszentség napja Reggel 
töl-estíg szentségimád is, végül 
Szentségi gyertyás körmenet a 
tavaszi alkony áhítatra hangoló 
csendjében.

Te Deumfís pápai áldás fejezte 
be a lelki megújhodás napjait.

A páterek bevésték nevüket 
szivünkbe.

isten áldása kísérje minden 
lépésüket, az isteni szeretett ró 
zsái takadjanak lábuk minden 
nyomán.

V. I. A.

—  Szabadságolás. A törvényha- 
tósági bizottság kisgytilése Somody 
József tb. főszolgabírónak, megron
gált egészségi állapotára tekintettel, 
saját kérelmére május hó 31-ig sza
badságot engedélyezett.

—  Drogériák és lllatszertárak zár
órája husvétvasárnapján. A kereske
delmi miniszter abból a célból, hogy 
a közönség a húsvéti ünnepek al
kalmából vásárolni szokott illatsze
reket akadálytalanul beszerezhesse, 
megengedte, hogy husvét vasárnap
ján az ország egész területén a 
drogéria- és illatszerUzletek (az utób
biakhoz az ugynevezetl háztartási 
cikkek vásárlására is berendezkedeit 
üzleteket) reggel 7 órától délután 1 
óráig nyitva tarthatnak.

—  A „Diana" gőz és kádfürdő
1935. év április hó 14-iől vasár és 
ünnepnapokon reggel (S órától, hét
köznapokon reggel 7 órától este t3 
óráig Itsz tizemben. Husvét hétfő
jén a fürdő zárva.

É R T E S Í T E M
a m.t. közönségei, hogy c ipéizm ü- 
hel y em et m egnyito ttam . Első
rendű varróit és szögezett férfi- és 
női cipők készítésé', javítások esz
közlését j u t á n y o s á n  vállalom 
Kérem s z i v e s  támogatásukat. 
T e l j e s  tisztelettel. M o l n i ,  
P á l  c i p é i z m c s t e r

K oa tu th  Lajos u , C g e lla r i l i a t u t r t a r  m.

—  A húsvéti menettérti jegyek 
április 23-ig érvényesek. A m. kir. 
államvasutak igazgatósága közli, hogy 
a húsvéti ünnepek alkalmából a hét
végi menettérti jegyek április 23-ig 
kedd délig érvényesek.

— O.T.I. választás. Az O.T.I. ke
rületi pénztárának területén holnap 
és holnapután tartják meg a válasz
tásokat. Minden magyar munkaadó 
és munkás a Nemzeti Blokk jelölt
jeire szavaz és a keresztet az 1 szá
mú kockába teszi. Sátoraljaújhelyben 
a szavazta helye a kerületi pénztár 
hivatalos helyisége.

Eladók
használt házi bú
torok és háztartási 
felszerelések.

Cim a kiadóhivatalban.

— Dinnys termesztéséről és ex
portjáról, az almafa permetezéséről, 
a szőlő tavaszi munkáiról, a Német
ország részére termesztendő alma
fajtákról, a méhek kezeléséről, a 
csibe neveléséről és még számos 
egyéb aktuális kérdésről ir „A  Ma
gyar Gyümölcs" gazdagon illusztrált 
legújabb száma, melyből így alka
lommal lapunkra hivatkozással in
gyen mutalványszámot küld a ki- 
adóhivatal: Budapest, Andrássy út 8.

A kisdiáért ftl-lős : QYÖRÜY LAJOS 
Liptulsjdsaoi : Lsodsimson M ikit M r*1'*

10 P e n g ő é rthavi 160 p-ősrészletre vehet
fényképezőgépet a LOW  KÖLCSÖNKÖNYVTÁRBÁN
Ugyanon k a p h aló P 1 28-ért a v i I á g h i r U

T e n s i film

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

M isszió
S átora ljaú jh e lyen

Felengedett a lelkek kérge
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Ünnepi
Istentiszteletek sorrendje a sátoralja
újhelyi egyházközségekben

STlég mindig magas
a kisipari erőátviteli 
egységár

A klsgyfllés utasította a várost, foglalkozzék a további 
ármérséklés kérdésével

Róm. kát. Virágvasárnap d.e. 10 óra
kor barkaszentelés körn.enettel, utána 
nagymise alatt passió éneklés. Nagyszerda 
nagycsütörtök, nagypénteken este Jcrémiás 
siralmai.Nagvcsiitörtökön d.e. 9 órakor ün
nepélyes szentmise. Nagypénteken reggel 
9 órakor kezdődik a szertartás: csonka- 
mise, passió éneklés utána szt. beszéd. 
Nagyszombaton reggel 7 órakor tűz és 
keresztvíz szentelés. Este 6 órakor a Fel
támadás ünnepe körmenettel, llusvétva- 
sárnap reggel 7 órakor húsvéti eledelek 
megáldása, 8 és 9 órakor szentmise, 10 
órakor ünnepélyes szentmise és szentbe
széd, fél 12 órakor rendes szentmise. Hus- 
vét hétfőjén a vasárnapi Istentisztelet rend
je szerint.

Gőr. kát. Husvétvasárnap reggel 8 óra
kor csendesmise, 9 órakor nagymise, utána 
húsvéti eledelek megáldása ; d.u. 3 órakor 
vecsernye. Hu&vét hétfőjén reggel 8 órakor 
csendesmise, 10 órakor nagymise szent
beszéddel, körmenet és olajkenet; d. u. 
3 órakor vecsernye.

Ref. Nagypénteken d. e. 10 órakor pré

dikál Gaál László, ágendát mond Kiss Er
nő esperes; délután prédikál az ünnepi 
legátus. Nagyszombaton este 6 órakor pré
dikál Karsay Sándor. Husvétvasárnap d. e. 
10 órakor ünnepi Istentisztelet, prédikál 
Kiss Ernő esperes; ágendát mond Veress 
Lajos; d. u. 3 órakor prédikál az ünnepi 
legátus. Husvét hétfőn d.e. 10 órakor és 
d. u. 3 órakor Istentisztelet, prédikál az 
ünnepi legátus.

Ág. hit. ev. Nagypénteken d. e. 10 óra
kor Istentisztelet, vezeti dr Dómján Elek 
föesperes ; ugyancsak Úrvacsorát oszt. 
L). u. 3 órakor Istentisztelet vezeti a se
gédlelkész. Husvétvasárnap d. e. 10 óra
kor predikációs Istentisztelet,vezeti dr Dóm
ján Elek főesperes; utána Úrvacsorát szol
gáltat ki ; d.u. 3 órakor prédikál a segéd
lelkész Húsvéthétfőn prédikációs Istentisz
telet, vezeti a segédlelkész.

Statusquo izr. templomban az ünnepi 
Istentiszteletek reggel fél 9 órakor kezdőd
nek. Husvét utolsó napján délelőtt fél 11 
órakor Róth Sámuel főrabbi mond ünne
pi beszédet.

Pan asz folytán a kereskedelmi 
és belügyminiszter megvizsgálta és 
magasnak találta a kisipari eroái- 
viteli egységárakat. A megyei vá
ros képviselőtestülete tehát február 
28-iki ülésében az egységárat 
fiilé rröl 36 fillérre szállitotta le.

A törvényhatósági bizottság hét
fői közgyűlése tárgyalta a képvise
lőtestület határozatát és dr Chu 
dovszky Móric bizottsági tag in

ditványára azzal hagyta jóvá, hogy 
a város foglalkozzék a kisipari erő
átviteli egységár további mérséklé
sének kérdésével.

Dr Chudovszky Móric azzal tá- 
rna«ztotta ala indítványát, hogy a 
kisiparosok altul fizetett erőátviteli 
egységár a leszállítás ut án is lénye
gesen magasabb mint amennyit a 
Máv., a Dohánygyár vagy a Bur- 
ger malom fizet a városnak.

Varga
m aradj a k ap tafán á l

R endelettervezet a  jogosulatlan  iparűzök ellenKardoss Géza
pályázat mellőzesével Kapja meg 
a debreceni Csokonai színházat

A színigazgató a legnehezebb időkben is becsülettel 
megállta helyét a színház élén

Debrecen törvén Intóságának köz 
művelődési bizottsága hétfői ülésé
ben foglalkozott a Csökön: i színház 
bérletügyével.

A bizottság b-halóan megtárgyalta 
a kérdést és arra az álláspontra he- 
lyezkedeb, hogy mcllőrni k.Jl a Cső 
konai színházra a pályázni kiírását, 
elvégre Kardos Géza szinig-izgatő 15 
éven keresztül a legnehezebb idők
ben is b csülellel megállta helyét a 
színház élén.

A közművelődési bizottság ezért 
javasolja a közgyűlésnek, hogy a 
Csokonai-színházai pályázat mellő
zésével Kardoss Gézának adja to
vábbi három esztendőre. Javasolja 
ezenkívül a bizottság, hogy a szír- 
házat forgószinpaddal szereljék fel.

Debrecen város közművelődési bi- 
zoltságának ériékes elismerését jól- 
esöen regisztráljuk, mert Kardoss 
Gáza kullurmunkáját Sáloralj .ujhely- 
ben is előnyösen ismerik és érlékelik.

A kézműipar köréből sűrűn tet
ték kifogás tárgyává az 1922. XII. 
I. c. 4. és 47. §-ának a kereskedők 
megrendelásálvételi jogáre, valamint 
a közkereseti és beleti társaságok 
iparűzésére vonatkozö rendelkezéseit, 

A panaszos kívánságokat méltá
nyolva a kereskedelmi miniszter ren
delettervezetet készíttetett, mely sze
rint kereskedő, kereskedelmi szak
mára szőlő iparigazolvány alapján 
cipő, férfi és fiuruha, vagy női és 
leányruha elkészítésére sem mérléket 
nem vehet, sem megrendelést át nem 
vehet. A kereskedő, raktárából kivá
lasztott árunak a vevő igényének

megfelelő álalakilásál elvállalhatja 
ugyan, de e munkál csak az annak 
elvégzésére jogosult iparossal végez
tetheti. A ruhák, cipők javítását már 
nem vállalhatja.

A jövőben alakuló közkeieseti és 
beléli társaságok a kézműves jellegi 
ipart csak abban az esetben gyako
rolhatják, ha a társaságok minden 
tagja saját személyében igazolja, hogy 
az illető ipar önálló gyakorlására 
jogosult.

A rendelettervezet az iparosság 
egy régi panaszát fogja orvosolni 
és egy lépéssel közelebb visz a kon- 
lárkérdés megoldásához.

Volt-e itatás
Sárospatakon ?

£e Rell szállítani
a Kenyéráradat

A legutóbbi ármegállapítás óta a lisztárak 15 pengővel
estek

A törvényhatósági bizottság kisgyülése a sárospataki községi 
tisztujitás ellen beado tt felebbezést az itatás vádjának ki

vizsgálása céljából kiadja a főszolgabírónak

A törvényhatósági bizottság k is - 
gyűlése leveldi dr Kozma György 
főapán elnöklete alatt csütörtökön 
megtartott rendes havi ülésében is
mételten táigyalás alá vette a sá 
rospataki községi tisztujitás ellen 
beadott felebbezést.

Az előadói javaslat a felebbe- 
*és elutasítását véleményezte tekin 
lettel atra. hogy a Csaj káé k ellen 
felhozott etetés, itatás vádja, biró- 
*égi feljelentéssel alátámasztást nem 
nyert, a felebbezés egyéb indoka 
Pedig már korábban megdőlt.

A tárgyhoz elsőnek a főispán 
*zólt. Nem ért egyel az előadóval. 
Muci olyan törvény, mely az ita- 
l«*l-etetést megengedi, Nem állítja

azt, hogy Csajkáik itattak volna, 
csupán igazságérzete diktálja, hogy 
a vád kivizsgáltassák. Javasolja, hogy 
e célból az összes iratok adassa
nak ki a főszolgabírónak.

Dr Szirmay István az előadói 
javaslatot veszi védelmébe, ,,Nin
csen alap annak kimondáséra, hogy 
a választás érvénytelen."

A vitát, amelyben Stiiovszky 
Mihály plébános is részt vett, a 
főispán zárja be. „A közmegnyug
vás szempontjából meg kell álla
pítani, mi történt. Ha volt etetés- 
itatás, úgy a választás megsemmi
sítendő, mert fö a választás tisz
tasága.“A krsgyülés a föispáni javas
latot egyhangúlag elfogadta.

A  fővárosi lapok közgazda
sági rovatábó l b izonyara tudo 
mást szerzett az olvasó a rró l, 
hogy a búza ára a legutóbbi 
időkben csökkent és ennek meg
felelően a m alm ok mérsékel
ték a lisztárakat.

F ebruár 5 én például a nu - 
lás liszt ára nagyban 33.40 a 
kettesé 31.50, a négyesé 30.50 
vo lt m íg ma ugyanezen liszt- 
típusokat 3 2 ,3 3 , ille tve  29 pen- 
pö f>0 fillé r mázsánként! árban 
szerezheti be a nagybani vevő.

H a  a februári fentebb közö lt 
lisztárakat az e lm últ esztendő 
decemberének végén érvényben 
vo lt á rakka l hasonlítjuk össze, 
ugy lá tjuk , hogy azokat egy 
fokozatos, típusonként átlag 
1 és fél pengős emelkedés előzte 
meg.

A  kenyérárak —  ezt nem 
kell kü lönösen illu sz trá ln i —- 
a helybeli pékkarte l jó vo l'á bó l 
lépést ta rto ltak  a lisztárak eme - 
kedésével és következm énye
ként február 5 én a nuiláslíszt 
bői készült zsemlekenyér nagy
bani árat 36 a félfehérét 31, 
a fé barnáét 27, a rozskenyerét 
pedig 24 fillé rre  emelték k iló n 
ként, m íg  a zsemlét, k if l i t  da
rabonkén t 5 fillé ré rt adták.

M a  a lisztben I és fél pen
gős áro 'csóbbodás á llo tt elő ; a 
kenyérárak vá ltozatlanok 

T isz te le tle l kérdezzük tehát, 
hogy áresésnél m ié rt nem m o 
du lá lja  a karte ll a kenyérára
kat o lyan  gyorsan, m in t tette 
azi az emelkedésnél és ha ön 
szántából nem m érsékli, m ií r t  
nem kényszerítik  rá ?
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A munka jutalma
Az évszázados hollóházai kőedénygyár egyik munkásá 

nak 50 éves jubileuma A történelem az igazi nemzeti tudomány

A ho'lóházai Köeaéuygyár mely 
minden esztendőben egyik kima
gasló célja a kötelező iskolai ki
rándulásoknak és amelyet a tur
isták is szivesen látogatnak, íolyó 
hó 8-án megható ünnepség szín
helye volt.

Az évszázados múltú gyár ezen 
a napon ünnepelte egyik derék 
munkását Kababik János festőt, 
aki már több mint 50 éve áll a 
vállalat szolgálatában.

Az ünnepségen résztvett a ke 
reskedelmi miniszter megbízásából 
Wittich Andor kamarai főtitkár 
aki díszoklevelet és 100 pengő 
jutalmat nyújtott át a jubilánsnak,

Pap Szász főszolgabíró, Gyulay 
körjegyző, Buchala uradalmi mér
nök és még igen sokan a vidék 
vezető tényezői közül.

Deli Gyula gyárvezető üdvözlő 
beszéde után folyt le a hivatalos 
ünnepség és a kitüntetések átadása.

Wittich Andor főtitkár az ün
népéit érdemeinek kellő mé Itatá >
sán kívül nagy elismeréssel e:mlé •
kezelt meg a helybeli Berget és
Lipsitz cégről, akiknek ágii itása,
kiforrott kereskedői érzéke teszi
lehetővé, hogy a gyár a mai sú-
lyos viszonyok dacára több száz
dolgos kéznek biztosíthat munka
alkalmat.

Pletyka áradat
a mozi uj bérlője körül

Arról beszél a fáma, hogy azuj gép nem felel meg a
szerződés

Sátoraljaújhely megyei város köz
tudomás szerint a mozi bérletére 
vonatkozóan Grünbaum Ferenc 
gyöngyösi mozibérlövel kötött társu
lási szerződést.

Az uj rezsim megindult, még 
pedig a múlt hét szombatján az or 
szágos sikert aratott ,,Meseautó“ film 
bemutatásával.

A leadás jobb volt mint ami 
lyeneket eddig produkáltak,A közön
ség meg volt elégedve,azonban e ne
mes érzés kifejlődését leginkább a 
film főszereplője Perczel Zita, bája. 
szépsége, nag\szerű színjátszói kész
sége váltotta ki. Az a kisleány, aki 
bár nem városunkban született, de 
akit édesapja dr Rácz Miklós révén 
büszkén vall szü'ötljének a város 

Eddig rendben is volnánk, A 
bemutatót követő vasárnapon nem 
tudni honnan indulva ki egy köz- 
feltünést keltő, különféle éles kriti
kával illetett bir járt szájról-szájra. 

Hogy Grünbaum Ferenc mozi- 
bérlő enyhén szólva félrevezette 
a várost, mert nem a szerződés
ben megjelölt és körvonalazott 
leadót szereltette be, hanem egy 
silány, használt amatörgépet,

Nem lesz
A Magyar Borkereskedők Or

szágos Egyesülete a napokban meg
tartott közgyűlésén foglalkozott a 
bor tőzsdei jegyzése bevezetésének 
kérdésével és tekintettel az eltérő 
véleményre az ügyet egyelőre ad 
acta tette. Ehelyett azonban a bor
üzletre vonatkozó tőzsdei szokvá
nyok reformján dolgozik az Egye
sület.

A budapesti Áru és Értéktőzsde

feltételeinek

amelynek teljesítménye ideig-óráig 
talán megfele ő, hónapok múltával 
azonban rosszabb lesz mint volt 
a korábbi, eltekintve attól, hogy 
értéké messze alatta marad annak 
amit a szerződés garantál.
A vádak nem maradtak meg a be

szélge1lések bizalmasságának 1eple
alatt, hanem közölve lettek az ille
tékes tényezőkkel is annak hivata-
los megálLpilása céljaiból van-e tár
gyi sl apja a hiresztel éseknek.

Ma egy várakozás, egy nagy kér-
dőjel az egész város

M h1 állapit meg a gép átvételére
folyó hó 30 án ossz*- ülő idegen szak
értőkből regi utá 11 bizottság, amely 
bizottság megalakulása és leendője 
a híresztelésektől függetlenül, már a 
társulási szerződésben körvonalozva 
volt.

Köszönetnyilvánítás
Mindazoknak, akik áldott emlékű 
édesanyánk, illetve anyósom el
hunyta ahalmábó1 fájdalmunkat 
részvé'ükkel enyhíteni igyekeztek 
ezu'on is köszönetét mondunk. 
Rontsinszky és Vilkovszky család.

bortőzsde
borüzletre vonatkozó szokványai 
ugyanis közel 60 évesek már és 
teljesen elavultak, úgy hogy azokat 
nem is használják, hanem a K e 
reskedelmi C'ornok által megállapí
tott uj szabályok szerint kötik a 
borü/leleket Az Egyesü'et most 
azt akarja, hogy a tőzsde is ma
gáévá tegye ezeket a szokványokat, 
mivel ez lulejdonképtn abortőzs- 
dei jegyzésének előkészítése volna

A történelem az igazi nemzeti tu
domány. Ez a meggondolás vezette a 
Káldor Könyvkiadóvállalatot, amikor az 
idei könyvnapra történelmi müveket 
ad ki. A magyar közönséget nem 
éppen csak a magyar történet érdekli, 
hanem az ennél egyrészt tagabb, más
részt az ennél szőkébb \ilág is.

Az egyik könyv a lehető legtágabb 
körrel foglalkozik, az egész emberi
ség művelődésének történetével, a 
másik pedig egy ennél sokkal kisebb 
körrel, amelynek azonban már puszta 
neve is minden magyar szivet megdo
bogtat: Erdély történetével. A har- 

j madik klasszikus összefoglalásban Ma
gyarország történetét, a negyedik pe 

, dig élvezetes előadásban a magyar 
irodalom történetét nyújtja.

A magyar könyvnapra nem talált 
volna a Káldor Könyvkiadó méltóbb- 

: bakat arra hogy rajtűk a mai komoly 
időkben minden magyar magába mé- 
lyedve elgondolkoz/ek, eltöprengjen, 
mint: a világ, Magyarország a magyar 
irodalom és Erdély történetét.

A Magyar Könyvnap legszebb négy 
könyve:
VILÁGTÖRTÉNET

Lederer Emma : Egyetemes művelő
déstörténet

könyvnapi ára 3.— 
könyvnap utáni ara 4 —

MAGYAR TÖRTÉNET
Eckhart: Magyarország története 

könyvnapi ára 1 ‘80 
könyvnap utáni ára 4 —

ERDÉLY TÖRTÉNETE
Marcali Henrik: Erdély története 

könyvnapi ára 3 — 
könyvnap utáni ára 4.—

MAGY IRODALOMTÖRTÉNET
Farkas Gyula: A magyar irodalom 
története

könyvnapi ára 3.— 
könyvnap utáni ára 4.— 

A négy egész vászonkötésü kötet 
együttes

könyvnapi ára 10.—
A négykötetkonyvnaputáni ára 16'-— 
Mintakötetek “minden könyvkeres- 
kedesben megtekinthetők.Ugyanott 
lészletes prospektussal szivesen szol
gálnak.

Meghívó.
9 SitoraljsujlBlyi Polgári TaMhpénztár 

és Hitelegylet
t. részvényesei tisztelettel meghivatnak az 1935. évi április hó 29-éll, 

délután 3 órakor az intézet helyiségében tartandó

LXII. é v i  rendes közgyűlésre.
T á r g y a l á s i  s o r r e n d :

1. A jegyzőkönyv hitelesítésére két tag választása.
2. Az igazgatóság és felügyelő-bizottság jelentése az 1934. évről

és az 1934. évi mérleg és nyereség feletti határozat.
3. Az igazgatóság és felügyelő bizottság részére a felmentvény meg

adása feletti határozat.
4. Esetleges indítványok

Sátoraljaújhely, 1935. évi február he 26-án tartott ülésből.
Az i g a z g a t ó s á g

A részvén yeseket f ig y e lm e z te tjü k  a z  a la p s z a b á ly o k  köve tkező  
sza k a sza ira .

43. § A közgyűlésen csak olyan egész részvényes vehet részt és gya
korolhatja jogait, aki részvényeit az összes hozzátartozó még le nem járt 
szelvényeivel együtt legkésőbb á közgyűlés előtt öt nappal az intézet pénztá
ránál letétbe helyezte.

45. § A közgyűlésen minden részvény egy-egy szavazatra jogosít, három
száznál többet azonban senki sem gyakorolhat, bármennyi legyen részvényeinek 
száma, sem saját nevében, sem meghatalmazás utján.

Az 1934. évi mérleg és nyereség-veszteség számlák az intézet helyisé
gében e meghívó közzétételének napjáról kezdve, közszemléié vannak kiteve.

M érlegszám la: V agyon : Pénztár aP 2.324 59, Girószámla és 
postatakarékpénztár aP 15L62, Pénzintézeteknél fennálló követelés aP 
1.033 01, Értékpapírok aP 4 656 93, Váltótárca aP 567.835 42, Adó
sok aP 95.274 88, Kötelezvénykölcsön aP 079, Jelzálogtőke aP 0‘2.3. 
Intézeti bérház aP 48000 '—, Felszerelések aP 1. — .Exporthitel kői 
csönök aP 22.545 —, Átmeneti tételek aP 2 671 98, Összesen aP 
744.495 45. Teher : Részvénytőke aP 100 0 0 0 —, Rendes tartaléktőke 
aP 67 000—, Háztartalék aP 3.000 —, Értékpapír tartalék aP 9.00 —, 
Nyugdijtartalék aP 6 4 0 0 —, Betétek könyvecskékre aP 121.575 21, 
Betétek folyószámlán aP 24.937 38. Hitelezők folyószámlán aP 2 594 72, 
Átruházott jelzálogkölcsön aP0'23, Visszleszámitolt váltók aP 387.255 17, 
Fel nem vett osztalék aP 436 86, Engedményezett exportkölcsönök aP 
22.545’— , Átmeneti tételek aP 4 8 l2  78, Egyenleg mint nyeremény 
aP 3.03810, Összesen aP 744.495*45,

N yereség -ve sz te sé g  s zá m la . B e v é te l: Áthozat 1933. évről aP 
2,04908, Váltókamat aP 44.157*48, Folyószámlakamat aP 7'437'29, 
Nyomtatvány dij aP 336'23, Bérház jövedelem aP 5.073 40, Külön
féle jutalékok aP 1.595 01, Értékpapír kamat aP 234 75, Összesen aP 
60.88324, K ia d á s  : Betét és folyószámla kamat aP 6.489 99, Betét és 
folyószámlailleték aP 505.17'—, Költség aP 5.980 87, Házbér aP 1.800' , 
Tiszti, igazgatósági fizetések aP 13 638'—, Visszleszámitolt váltó ka 
mát aP 21.440 , Adók aP 6 607 92 —, Leírás értékpapírokból aP
848 87, Leírás váltókból aP 534,32 —, Egyenleg mint nyeremény aP 
3.038 10, Összesen aP 60.883 24.

Nyomatott Vajda-könyvnyomdaban Sátoraljaújhelyben. Telefon 55.
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