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P O L I T I K A I  L A P
ELŐFIZETÉSI DÍJ:

negyedévre 1'20 P; félévre 2 40 P. 
Egyes szám ára 10 fillér.

Felelős szerkesztő: GYÖRGY LAJOS
Megjelenik minden szombaton. 

Hirdetések milliméter soronként.

„D ijtaianközlés
céljábó l tisztelette l m eghiildjuh^

Azokhoz, akiket illet
A vidéki sajtó minden elismerését 

megérdemli vitéz Slivoy Kálmán or
szággyűlési képviselő, aki az ország
gyűlés színe előtt mutatott rá arra a 
mostoha sorsra, amelyben a magyar 
vidék, sajtójának egy része sínylődik.

Köszönet és őszin'e hála Szeged 
vitéz képviselőjének azért, hogy ba
jaink nagy hányadát a nyilvánosság 
elé vitte.

De mit szólna hozzá az ország, a 
közvélemény és Szeged követe, ha 
még mélyebben feltárulnának elöltük 
a vidéki sajtó sebei. Ha tudnák, 
hogy a hirdetmények, árlejtések, ver- 
senytárgyalások közzétételénél mint 
hélpoklost keflllnek elegyes lapokat 
a község, a város és a vármegye, 
kórház, rendőrség és más kÖ2 illetek, 
ha tudnák, hogy a helyi italmérő 
büntetését is fővárosi lappal közölte- 
tik, még akkor is ha az tulajdonkép
pen közérdeketlenes, s ha az a sze
rencsétlen meghüntetettnek a 15—20 
pengő helyett 60—80 pengőjébe ke

rül is. S ugyan melyik község vagy 
város az, amelyik szükségesnek látja, 
hogy közérdekű hirdetményeit minden 
helyilaphasábjainmeg hirdesse az ol- 
vashatatlanirógépellfdlragaszokhelyett.

És hol van az a község vagy megye 
vsgyközület amelyik követné, ha sze
rényebb keretek között is, de kö
vetné azoknak a városoknak a pél
dáját, amelyek hirdetési átalányként, 
a közérdekű ügyek felkarolásáért ez- 
leket adnak évente a helyi sajtó tá
mogatására.

Ugy-e hihetetlen mind ez Nemze- 
tes Urunk, vitéz Shvoy Kálmán kép
viselő úr, ugy-e hihetetlen, hogy vá
ros, megye, mind várja, sőt elvárja 
annak a vidéki sajtónak a támoga
tását és szolgálatát, melytől solise 
kérdi, hogy miből fizeti ki a nyom
daszámlát, miből tartja el a szerkesz
tőit, de amelytől még akkor is, ami
kor juttathatna neki, a szent közér
dek jegyében „szives díjtalan köz
lést" kér.

6rót Széchenyi György
elégtételt adott 
Lázár Mihlósnah

A nagy érdeklődéssel várt büntető per Ítélet nélkül, 
nyilatkozattal ért véget

A  tavalyi képviselőválasztásokból , zár Miklóssal. A  nem a mi kel- 
folyóan.egy vidéki időszaki lapban tönk hibájából elfajult választási 
megjelent cikkel kapcsolatban, 1 harc érthető pszihozisában Lázár 
Lázár M iklós A  Reggel főszer- i Miklós személyétől és közéleti sze- 
kesztöje, sajtó utján elkövetett rá- repléséröl egy vidéki lapban olyan 
galmazás vétsége miatt büntető fel- megállapításokat teltem, ame ytk, 
jelentést lett Gr Széchenyi György mint azóta meggyőződtem, nem 
» tokaji választókerület országgyü- felein k meg a valóságnak. Lazár 
lesi képviselője ellen. Miklós főszerkesztő urat érdemes ha-

A  nagy érdeklődéssel várt bűn- zafinak, ti*zla jellemű, önzetlen 
tető ügyben Ítéletre nem került a közéleti férfiúnak tartom és mely 
sor, mert Gr Széchenyi György, sajnálkozásomnak adok kilégzést, 
alább következő nyilatkozatával, a hogy valamikor is más nezetekel 
lötárgyaláson teljes elégtételt szol- nyilvánítottam felőle .
Hallatott azilluszlris főszer kési tőnek: Lázár Miklós a nobilis nyilat-

” A  legutóbbi általános képvise- kozatot elfogadta és így a per he
lyválasztásokon szembekerültem Lá* késen intéződött el.

2lj tiaoiindánya 
váUaifíozás a vármegyéden

Az alakulást osztrák tőke finanszlroza

Szegi községben, 500.000 pen
gő tökével kaolin bányavállalatot 
alapított egy magyar köbányalulaj- 
donos cég, a bécii Karóig osztrák 
kaolin és bányaipari részvénytársa
ság finanszírozásával,

Az uj bányát rövidesen üzembe

helyezik és megkezdik a kaolin 
iszapolásának és finomításának mun
káját.

H ír szerint Mádon is tervbe 
veitek egy kaolinisZBpoló létesíté
sét, mégpedig a magyar tégla
gyárak egyesületének égisze alatt,

Augusztus végén
indul meg a hrizikezeléses mozi

A két hónapi szünetet a színház renoválása teszi 
szükségessé

Köztudomású, hogy a belügymi
niszter nem engedélyezte a mozi tár
sulási szerződését és igy a város 
egyedül gyakorolja az engedélyes 
jogát.

A mozi a város házi kezelésébe 
kerül, azonban csak aiigusrlus végén 
indulhat meg, mert a színház épü
letében renoválások váltak szüksé
gessé. A mozi ügyvitelét az üzemek 
végzik. Egyébként ma délelőll fog
lalkozik a kérdéssel a város üzemi 
és pénzügyi bizottsága is.

Az átvételi munkálatokkal egyide
jűleg kimulatás készüli a mozgó 
színház jövedelmezőségéről, 1019 
november 1 -tői, 193n. május 31-ig.

A kimutatás szer int, az üzemi ke

zelés alatt, 1 évre eső bruttó nyere
ség P 18000, Gulyás Menyhért alatt 
P 16.112.4o, Qrünbaum Ferencalatt
P 18.017.88.

A  számbeli adatokon felépüli ki
mutatásból, ellentétben egyes érde
kelt frakciók alaptalan és mestersé
gesen kitermeli híreivel, megállapít
ható, hogy a városi kezelés alatt 
ugyanannyit, mig Gulyás Menyhért 
idején viszonylagosan többet jöve
delmezett a mozi mint a társulás alatt, 
itt figyelembe kell venni, hogy az 
üzemi kezelésben 9 év a kisebb be
fogadó képességű régi színházra 
esik, mig Gulyásnál azl, hogy rossz 
hangleadásu hangos berendezéssel 
működön.

JCa szép az idő
holnap már strandolunk

Szállítsák le a napi jegyek árát. Indítsanak kora-reggeli 
járatot is. Vasárnaponként legyen üzemben a gőzfürdő

A  nap, viz, levegő imádók igaz 
örömére, holnap megindul a strand, 
feltéve ha szép marad az idő.

A  megnyitás alkalmából alábbi 
teendőkre hívjuk fel a polgármes
ter ur szives figyelmét.

A napi jegyek ára a bérletek
hez viszonyítva aránytalanul drága. 
M ié rt fizessen többet az, aki ke- 
vésbbé tehetői, akinek nem futja 
a bérletre, avagy a bérlet részfi
zetéseire. Le kell szállítani a napi 
jegyek árát.

Reggel 6 órakor is induljon 
autóbuszjárat. Kereskedő és keres
kedelmi alkalmazott a hétköznap 
más órájában nem élvezheti a stran

dolás örömeit. Ennek a társadalmi 
osztálynak a bekapcsolása anyagi 
érdeke is a városnak.

Vasárnaponként feltétlenül üzem* 
ben legyen a gőzfürdő. Sokan van
nak olyanok, akiknek fürdőszobájuk 
nincs, életkörülményeik vagy koruk 
miatt a strandra pedig nem jár
hatnak ; a nyári melegben ezek hol 
tisztálkodjanak i> A  fürdömesteit 
délelőtt, a fürdömeslernöl egy dél
után, nélkülözheti a strand A  15 
mázsa szén 30 pengő ára meglé
tül a bevételekből.

Legközelebbi számunkban sze
retnénk a lett intézkedésekről be
számolni.
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H Í R E K
Költemények éa elöfizetéai di* 

jak „Felaömagyarorazági Hírlap" 
porta fiók 67. Sátoraljaújhely, il
letve a Nemzeti Hitelintézet fiókja
30.231 az. poatatakarókpénztári 
számlája címre küldendők.

—  A Korm ányzó születés
napja. nagybányai vitéz Horthy 
Miklós kormányzó 68. születés
napját mély hódolattal ünnepelte 
meg a végvár közönsége. Házak, 
középületek lobogódiszben, a 
a templomokban hálaadó isten
tiszteletek voltak és szállt a fo
hász az ég felé, tartsa meg a 
Gondviselés továbbra is erőben, 
egészségben az ország Kormány
zóját.

— XI. Pius pápa apostoli áldását 
küldte egy helybeli nyelvtanárnak. 
Gyárfás Olivér helybeli közismert 
nyelvtanár XI. Pius pápát születés
napja alkalmából levélben köszön
tötte. A pápa kamarai hivatala most 
arról értesítette a nyelvtanárt, hogy 
őszentsége az üdvözlést kegyesen 
elfogadta, egyidejűleg pedig apos
toli áldását küldi.

— Tanügyi kinevezés. A vallás- és 
közoktatásügyi miniszter Mathisz Jó
zsef felsőkereskedelmi iskolai igazga
tói a VI. fizetési osztály 3. fokoza
tába léptette elő. A kiváló tanférfiul 
ért soronkivüli előléptetés a társada
lom minden rétegében őszinte örö
met keltett.

— A hét halottjai, nagyhalászi Fejes 
Ernő ny. kir. törvényszéki tanácselnök, 
hosszas betegség ulán életének 65. 
évében elhunyt. Nemeslelkü, megértő 
ember volt, igazi jó bíró. Emlé
ke kitörölhetetlenül élni foga jogke
reső közönség körében. A megbol
dogultat, aki a református egyház 
nagynevű püspökének néhai Fejes Ist
vánnak volt a fia, óriási részvét mel
lett a helybeli református templom
ból kisérték utolsó útjára. Gyászolják 
hitvese, városunk karitatív életének 
egyik lelkes vezető tagja és gyerme
kei Benkő Sándor örnagyné, dr Fejes 
István törvényszéki jegyző, valamint 
kiterjedt előkelő rokonság. — Wein- 
berger Dávid Sátoraljaújhely megyei 
város javadalmi hivatalának nyug. 
könyvelője, a szefárd izr. hitközség 
jegyzője 73 éves korában hagyta itt 
szeretteit. Példás szorgalmú, hűsé
ges sáfárja volt a városnak, aki több 
évtizedet köztisztviselői pályáján csak 
tisztelőket szerzett. — özv. Hazai 
Sámuelné 85 éves korában költözött 
el az élők sorából. Gyászolják nem
csak hozzátartozói, hanem a szegé
nyek és az elesettek is, akiknek val- 
láskülőnbség nélkül, fáradhatatlan 
buzgalmu támogatója vol*.

— Uj körjegyző. Erdőhorváti köz
ség képviselőtestülete hétfőn délelőtt 
megtartott közgyűlésében Sántha 
Károly volt bodroghalászi-i segéd- 
jegyzőt, körjegyzővé választotta.

— Hol lesz vásár? Junius 22: 
Hajdúböszörmény, Mándok, Ricse, 
Toks j; junius 24 : Olaszliszka, Ti- 
szakarád.

Kozma György
helyettesíti a beteg Eáy főispánt

Az alispán állítólag egyelőre hivatalában marad
Végleges döntések a késő

Budapesti munkatársunk 
telefonon jelenti:

Bizonyára szenzációként hatott 
a vármegyében, egyik-másik fővá
rosi lap tegnapi számának az a 
híre, amely leveldi dr Kozma 
György ideiglenes zempléni föis- 
pánságáról ad számot.

Habár ebben az ügyben csak 
ma délelőtt lesz végleges döntés, 
mindazonáltal a következőket sike
rült megtudnom

Fáy István ezidőszeiinli főispán 
teljes gyógyulása még hosszabb idői 
vesz igénybe és ezért annak tarta
mára helyellesitése vált szükségessé,

A helyettesítés ellátására a 
szomszéd vármegyék főispánjai 
— Lukács Béla Borsodvármegye, 
dr Thuránszky Pál Szabolcs-

Dr Engel Ilona szerencsi orvosnőt, 
akinek közismert bűnügyeiről már 
több Ízben beszámoltunk, legutóbb 
kilencrendbeli magzatelhajtás bűn
tettéért két évi börtönre ítélte a hely
beli kir. törvényszék Köröskényi bün
tető tanácsa. Vádlott társai közül 
Simkó Jánosné 8 havi börtönbünte
tést kapott, hatan pedig egy hónap
tól két hónapig terjedő fogházat.

Az orvosnő és Simkóné, az ítélet 
enyhítése, a vádhatóság pedig an
nak sulyosbbitása végeit felebbezést

délelőtti órákban várhatók

; vármegye — is kombinációban 
vannak

azonban legnagyobb esélye
Kozma Györgynek van

Csongrád és Hódmezővásárhely 
főispánjának, aki hasonló minőség
ben már hosszabb időt töltött 
Zemplénvármegyében.

A  szóban levő sajtóközlemények
nek az a része, amely alispánt vá
lasztó közgyűlés levezetéserői tesz em
lítést, nem aktuális. A  nyugdíjazott 
Bernálh Aladár alispán, bár meghosz- 
szabbitott szolgálati ideje julius else
jén lejár — amint informátorom mond
ja — hivatalából előreláthatólag egye
lőre nem távozik. A  belügyminiszter 
néhány hónapig még igénybe kivánja 
venni értékes szolgálatait.

jelentettek be.
A debreceni kir. Tábla a törvény

szék Ítéletét helyben hagyta.
Semmiségi panasz folytán az 

ügy a Kúria elé került, ahol dr En
gel Ilona büntetését I évi és 6 havi 
börtönre szállították le. Simkóné bün
tetése változatlan maradt.

Tekintve, hogy hasonló bűncse
lekményekért az orvosnőnek már 28 
havi jogerős börtönbüntetése van, a 
biróság isméi összbüntetést fog ki
szabni.

— Demeter Ödön kapta a Laparou- 
se-érmet. A Francia FOldraizi Társa
ság ezidén Demeter Ödön Párizsban 
éiö magyar újságírónak ítélte oda a 
Laperouse-érmet, amellyel évente egy 
felfedezőt vagy kutatót jutalmaznak. 
Demeter Ödön még 1934. ben Uj-Gui- 
neában tett utazásokért kapta a ma
gas kitüntetést. Demeter, aki Sátorai, 
jaujhely megyei város boldog emléke
zetű tiszti orvosának, a jóságos dr 
Slern Árminnak a fia, egy ausztráliai 
expedícióval Uj-Guineának eddig is
meretlen részét utazta be és főleg a 
Ramu-folyó völgyében végzett kuta
tásokat.

M é n  délután
v á ro s i közgyű lés

Sátoraljaújhely megyei város kép
viselőtestülete kedden délután rendes 
közgyűlést tart.

A tárgysorozat különösen fonlo- 
sabb pontjai a következők :

Javaslat a mozgószinházi jog mi
kénti gyakorlására vonatkozólag.

A kövezetvám és helypénzszedési 
jog bérbeadási kísérletének Ugye, 
amelyhez amint megírtuk a várme
gye kisgyülése nem járult hozzá.

A balsai Tiszahid építési költsé
geihez való hozzájárulás, amely kér- 
désben a megye kisgyülése, tudva
levőleg súlyosan marasztalta a vá
rost.

A  Hegyközség kérelme fekália 
feldolgozó telep céljaira telek áten
gedése iránt.

A közgyűlés délután 4 órakor 
kezdődik.

— Nagy évi fepyházra íté lték a 
c iahek O tvá th  erdómérnököt.Meg
írtuk annak idején, hogy Osváth 
Mihályt, gr Károlyi erdőgazdaságának 
mérnökét a csehek átcsaiták a határon 
és kémkedéssel gyanúsítva letartóz
tatták. A polgári ügyészség nem vál
lalta a vádat és igy a martir Osváth 
katonai biróság elé került, ahol a 
tegnapelötti tárgyaláson 4 évi fegy- 
házra ítélték. Osváth mérnök az 
Ítélet ellen felebbezett.

— Elutasították a Sac. felebbezó-
sét. Az ÉLASz. egyesbirája elutasí
totta a Sac-nak, a DAC-MVSC. mér
kőzés ellen benyújtott felebbezését 
és igy a csapat a labdarugó bajnok
ság hetedik helyén marad és nem 
az MVSC, hanem a DAC. esik ki 
nz első osztályból.

— Autóbaleset. A Károlyi urada
lom erdőtanácsosának Onczay Lász
lónak autója Tolcsva közelében az 
árokba fordult, miközben a kormány
kerekénél ülő Onczay az orrán és 
a térdén, mellette ülő felesége pedig 
az álián sérült meg, Mindkettőjük 
sebeit a helybeli közkórházban kö
tözték be.

— Krakóban állami borpincét állí
tanak fel és ezzel, Tokajhegyalja 
borgazdaságának egy igen régi óhaja 
teljesül.

— A Piarista diáktalálkozó előké
szítő munkálatai serényen folynak és 
bár egy keveset elkéstek a találkozó 
propagálásával, minden remény meg 
van arra, hogy a találkozó látogatott
ságban és nagyszerűségben, nem 
marad mögötte a két esztendő előtti 
felejthetetlen piaristadiák ünnepna
poknak.

— A Színházi Élet legújabb száma 
képes riportban számol be a buda
pesti repülönapról, a gyöngyösbok- 
rétákról és a meginduló strandéletröl. 
Darabmelléklet a Nemzeti Színház 
legutóbbi újdonsága az Április.

A kitdaiért falelS.: GYÖRQY LAJOS 
Laptulajdonoi: Laodeiaiaoa M. ta látta

5Z)MAZ
Az Ur katonái bemutató előadásáról

Nyájas olvasó I Ne méltóztassál 
rossz néven venni, ha a szokásos 
heti színházi beszámoló a szerdai 
előadásnál kezdődik és ugyanolt is 
végződik.

Az Ur katonáinak bemutatója any- 
nyira kimagaslott az eddigiek közül, 
hogy megkülönböztetett tiszteletadás
sal kívánunk arról beszámolni.

Az evviva szól Emmet Lavery v i
lágot bejárt drámájának, amelyet kri
tikai fenomének mély kalaplengetés- 
sel köszöntöttek és szól a produk
ciónak.

Nyalábra fogunk tehát egy nagy- 
nagy csomó babérágat és illő sze 
rénységgel helyezzük el annak na
gyobbik felél az Író lábai elé, a 
többit pedig érthető büszkeséggel 
osztjuk ki szülészeink közölt.

Az első megajándékozott, az alig 
két esztendei színészi múltra vissza
tekintő Pillér Ferenc, a házfönök 
nagyszerű megszemélyesítője. Hal
doklási jelenete grandiózus volt. 
Ugyanolyan mennyiségben kap az 
elismerésből Tnuróczy Gyula aki a

hit és a kétség között vergődő Ahern 
pátert formálta meg, legkisebb szere
pében is megszokott tökéletességgel. 
Ami maradt babér, abból egyenlő 
részesedés illeti meg Szigethy Andort, 
Hódy Józsefet, Selmeczyt, Kovácsot, 
Szalmát, Kormost, Nagy Gábort. 
Egytől-egyig érdemesek a legtelje
sebb elismerésre. A darab egyetlen 
civil férfiszereplője Bodójózsef, nem 
érte el egészen az együttes nivóját. 
Helyenként több erőt, több lendüle
tet kellett volna alakításába belevin
ni. Annyit, amennyit megkíván a 
szerep feladata, egy meditáfáara haj 
lamos szerzetest kisértésbe hozni 
és a hit útjáról eltéríteni. Jimmy 
kis fiúcska, Köss Zoltán. Ha az am
bíciói, amellyel a produkciónak ne 
ki feküdt, a készséget, amellyel i 
szerep szépségeit kihozni igyekezett, 
nem tennénk a mérlegre, mar azért 
is vállveregetést és kézszoritást ér 
demel a gyerek, meri szerepéi jól 
megtanulta és mert egy pillanatig 
sem zavarta meg az összhatást.

Sravunkra mondjuk szép este volt

Nyomatott Vajda-könyvnyomdában Sátoraljaújhelyben.

Leszállította a Kúria
dr Engel Ilona büntetését

Két évi börtön helyett egy évet és 6 hónapot kapott
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