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Általános, titkos
jelszavától hangos az egész or
szág. Sorra nyilatkoznak a po
litikusok. Természetesen egyik 
sincs megelégedve a benyújtott 
javaslattal. Egyben azonban 
megegyeznek a vélemények, 
hogy a kormány törvényjavas
lata se általános, se titkos.

Nem általános, mert a pol
gárok egész tömegét kizárja a 
választójogból és nem titkos, 
mert az ajánlási rendszer fenn
tartása mellett titkosságról be
szélni sem lehet.

Am ikor azonban a nagy po
litikában minél szíikebbre akar
ják szabni az általánost és a 
titkost is, a perifériákon még 
ott is alkalmazzák, ahol egy
általán nem volna rájuk szük
ség.

Itt vannak például a sáros
pataki események. Az ipartes
tületben hosszú idő óta ádáz 
harc folyik a testület és vitéz 
Asbóth iparhatósági biztos kö
zött. Általánosan az a szokás, 
hogy a testület zavartalan mű- 
kődése érdekében — különö
sen ha a testületnek van igaza 
— más iparhatósági biztost 
neveznek ki, akivel lehetséges 
a zavartalan együttműködés. 
Nálunk nem követik ezt a szo
kást, sőt, hogy valahogy általá
nosan meg ne ütközzenek rajta, 
titkosan kezelik az ügy fejle
ményeit.

Vagy itt van a gazdakör ese

te. Általánosan tudott dolog, 
hogy id. Csajka Endre elnök 
és a gazdakör tagjai között 
dúló harcra pontot tett a bel- 
ügyminiszter a gazdakör fel
oszlatásával. De, hogy miért 
történt a feloszlatás, azt mély
séges Utók fedi.

Végül előttünk áll a Törköly
főző szövetkezel ügye, Általá
nosan tudják, hogy már két 
hónapja szakadatlanul folyik a 
hatósági vizsgálat a Törköly
főző ellen. A leghihetetlenebb

érakor a légvédelmi parancsnokság 
intézkedésére megszólaltatják a tűz
oltó őrtorony szirénáját. A sziréna 5 
percen át fog szólni és célja csupán 
a sziréna kipróbálása és a közönség 
kioktatása a légvédelmi sziréna jel
zésre.

A légvédelmi parancsnokság fel
hívja tehát ezulon is a város közön-

A  pénzügyminiszter néhány nap
pal ezelőtt megjelent rendeletével 
adókedvezményt engedélyez az

vádakról beszélnek uton-utfélen. 
Egyik lap súlyos visszaéléseket 
emleget. És amikor mindenki 
nyugtalan aggódással várja, 
hogy a vitéz Asbóth igazgatása 
alatt működő, az egész Hegy
alja gazdatársadalmának érde
keit érintő szövetkezetnél rend
ben folynak-e a dolgok, vagy 
tényleg történtek olyasfélék, a 
melyek szigorú megtorlásra 
várnak, a legmélységesebb ti
tokban tartják a vizsgálat két 
havi eredményét.

Urak! Nem ilyen általánosat 
és főleg nem ilyen titkosat 
gondoltunk. Sem fent, sem 
lent.

ségét, hogy a sziréna jelzést jól fi
gyelje meg, meri a h'tfői szaggatott 
sziréna jelzés lesz a légvédelmi ria
dójel, amit mindenkinek ismernie 
kell.

A város közönségének a riadó 
jelzéssel kapcsolatban tehát semmi 
más teendője nem lesz, mint a ria
dójelzés megfigyelése.

1938. évi január elseje uláo meg- 
kezdelt minden olyan épület átala
kítás után, amelyet legkésőbb 1936.

év végéig teljesen befejeznek.

Adókedvezmény Jár,
ha állandóan adómentes épülete
ket adóköteles épü'etekké alakíta
nak át ; ha különben még használ
ható állapotban levő adóköteles 
épületeket a mai kor követelmé
nyeinek megfelelően lényegesebb 
költségekkel átalakítanak; ha adó
köteles bérleményeket (lakásokat, 
üzleteket, irodákat, szállodákat, 
penziókat stb.) a mai kor követel
ményeinek megfelesően átalakíta
nak.

Jogalapul szolgálnak
az adókedvezményre a következő 
átalakítási munkálatok :

villanynak, vízvezetéknek, csa
tornának az épületbe való beveze
tése ;

hiányzó fürdőszobának, cseléd
szobának, vízöblítése* klozettnek a 
lakásokban való létesítése ;

lakásoknak, üzlethelyiségeknek, 
illetőleg irodáknak felosztása, eset
leg összevonása, vagy üzlethelyisé
geknek és irodáknak lakásokká, 
illetőleg lakásoknak üzlethelyiségek
ké, irodákká való átalakítása ;

talajnedvesség elleni, továbbá 
fal- és födémhőszigetelési, úgyszin
tén födémnedvesség szigetelési mun
kálatok ;

az épület alapzatának, vagy fa
lainak megerősítése ;

az uccai, udvari homlokzat, a 
lépcsöház újítása, vagy teljes rend' 
behozása ;

elavult födémeknek, illetve fö- 
démrétzeknek újakkal való kicse
rélése ;

fedélszéknek és fedélhéjazatnak, 
vagy ezek egyikének ujjal való ki
cserélésé |

elavult padlóknak, ajtóknak, ab
lakoknak újakkal való kicserélése ;

hatóságilag elrendelt, tűzbizton
ságot szolgáló építkezések;

Báli vásárlása iná l

BLUMENFELD JEBÍÖFIAI
divatüzleteit feltétlenül keresse fel. Nagy választék, olcsó árak

A báli Vásár tartam a alatt mindennemű szöveteket, flaneleket, selym eket, divatcikkeket 
l e s z á l l í t o t t  á r b a n  á r u s í t u n k

Takarékossági tagok bevásárlóhelye!

Hétfőn légvédelmi riadó
Csupán próba riasztás lesz

Hétfőn, folyó hó 10-én délután fi

Az átalakítások
és tatarozások után 1933 évre is 
engedélyeztek adókedvezményt
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MIKIK
— Payar Ferenc — apostoli 

kormányzói delegátui Dr. Serédi 
Jusztinján bíboros hcrcgprimás, mint 
a csonka kassai egyhí megye apos
toli kormányzója, Payer Ferenc apos
toli prolonotárius, apálplébánost a 
csonka kassai egyházmegye apostoli 
kormányzói delegátusává nevezte ki.

— Cím é t  jelleg adományozó
tok. Szabó Kálmán szerencsi pósta- 
fótisztnek a póstafeltlgyelói, Debró 
Miklós és dr. Bognár Sándor sátor
aljaújhelyi pénzügyi számvizsgálóknak 
a számvevői égi tanácsosi, Popovils 
Aurél sátora'jaujhelyi pénztlgyigaz- 
gatósági irodatisztnek az irodaffl- 
lisztl címet és jelleget, Vitéz Lábos 
Lajos deteklivnek a IX. fiz. osztály 
jellegét adományozta.

— Áthelyezőt. A belügyminisz
ter dr. Hutay Jenő m. kir. állam- 
rendórségi fogalmazót a sátoraljaúj
helyi rendőrkapitányságtól a buda
pesti m. kir. államrendórséghez he- 
lyezte át, Dr. Hutay távozásával a 
rendőrkapitányság egyik kiváló, köz
kedvelt tagját veszti el.

— Kinevezőt. A vármegye főis
pánja dr. Liszy Eduárd városi közig, 
fogalmazót Zemplénvármegyéhez díj
talan közigazgatási gyakornoké ne
vezte ki. — A vallás- és közokta
tásügyi miniszter Reviczky Irma 
szerencsi polgári iskolai óradíjas 
tanárnőt helyettes tanárnővé nevezte 
ki.

— Kultureat a atatutquo izr. 
elemi itkolában. A sátoraljaújhelyi 
statusquo izr. elemi iskola csütörtö
kön délután tartotta ez iskolaévben 
hajmadik kullurestjél. Az est a Hi
szekeggyel kezdődött. Megnyitó be
szédet dr. Róth József hitközségi 
elnök mondott nagy szónoki kész
séggel. Qlück Zsuzsa gimnáziumi 
VI. o. tanuló Titnár Magda Biblián 
Énekét szavalta nagy sikert aratva. 
Göndör Márta zeneakadémiai növen
dék Bloch Balsémét adta elő hege
dűn a tőle megszokott művészi tö
kéllyel Fröhlinger llus ugyancsak 
művészi zongora kísérete mellett. A 
közönség szűnni nem akaró tapsai 
után Göndör Márlha még egy he
gedűszámmal gyönyörködtette hall
gatóit. Az ünnepi beszédet dr. Reich 
Béla Jászberény fiatal főrabbija mon
dotta mélyen szánló gondolatokkal 
telten. A vallásos beszédművészet 
remekét a hallgatóság tomboló tet
széssel fogadta. Az intézet énekkara 
Kleinné Ganczfried Malvin betaní
tásával és vezényletével nagysikerű 
énekszámot adott elő. Orosz Anna 
gimnáziumi Vili. o. tanuló hivutásos 
művészeknek is dicséretére válóan 
szavalt. Lánczi Aladár iskolaszéki 
alelnök zárószavai után a Himnusz 
hangjaival ért véget a nagysikerű 
kulturest, amelynek megrendezéséért 
Róth Sámuel főrabbit, dr. Garai 
Arrnin iskolaszéki elnököt, Fodor 
Sámuel iskolaigazgatót és Kleinn£ 
Ganczfried Malvin tanítónőt illeti 
elismerés.

— Balaiat.  Skappinger Károly 
njhutai dongafaragó Sátoraljaújhely
ben hordójavitást vállalt. Munkaköz
ben baltája félrecsuszott és baltér' 
dét szétverte. Kórházba szállították-

— Átadó február elsejére, egy 
négy szobás fürdőszobás lakás. 
Érdeklődni lehet dr, Hulay Jenő 
rendőrfogalmazónál vagy Andrássy 
l>. 23,
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légoltalmi óvóhelyek léleiitcie, 
stb.

Az adókedvezményt
a pénzügyminiszter az átalakítási 
költségek 50 százalékában álla
pítja meg. Elrendeli azonban, 
hogy csak azok az étalakitési és 
tatatozási költségek vehetők számí
tásba, amelyek a tervbevett mun-

L eg u tó b b i  sz á m u n k b a n  a d 
tu n k  hír t  a rró l ,  h o g y  a b e lügy
m inisz ter  feloszlatta a sá ro sp a 
taki  G azdakör t .  M ég  el sem  
ültek az izga lm ai S á ro sp a ta k o n  
a  G a z d a k ö r  feloszlatásának, 
m áris  egy m ás ik  sá ro sp a tak i  
egyesület fe loszlatásáról a d h a 
tu n k  hírt.

N e h á n y  n ap p a l  ezelőtt bel
ügym in isz te r i  leirat  érkezett a 
v á rm e g y e  a lispánjához , m ely 
ben közli ,  h o g y  a S á ro sp a ta 
k o n  m ü k ö d ö  F ák ly a  egyesü le 
tet feloszlatja.

A  F á k ly a  egyesü le t  röv id

Ilyenkor télen mindig na
gyobb számban fordulnak elő 
influenza megbetegedések.Egye- 
sek már járványszerü megbe
tegedésekről véltek tudni.

Megkérdeztük dr. Madzsar 
Károly városi tisztiorvost, mi 
igaz a szállongó hírekből. Dr. 
Madzsar kijelentette, hogy sem 
influenza, sem semmiféle más 
járvány nincs a városban. Az 
influenza megbetegedések sem-

Az elmúlt héten halálos szeren
csétlenség történt a sárospataki re
formátus főiskola jégpályáján. Az 
eset tragikus vollát még fokozza, 
hogy a szerencséllenség nem is spor
tolás közben történt és egy hét gyer
mekes családapa életét oltotta ki.

A  jégpálya gondozását a főiskola 
Kis Tóth Józsefre, az angolinternálus 
alkalmazottjára bízta. Az elmúlt 
szerdán délután is a jégpályán fog
lalatoskodott Kis Tóih József. Mun
kálkodása közben hanyatt esett a 
jégben; Erősen megütötte magát, 
azonban nem tulajdonított nagyobb 
fontosságot az esésnek. Továbbdol
gozott. Sőt az esés után még két 
napig foglalatoskodott a jégpályán. 
Szombaton reggel hozzátartozói hol
tan találták ágyában.

Az ügyészség nem adta meg a

kálalok gazdaságot, a polgári igé
nyeknek megfelelő, jó és larlóa 
kiviteléhez szükségesek.

Aki az átalakításokra biztosított 
adókedvezményt igénybe akarja 
venni, kötelet az átalakítási mun
kálatok előtt legalább 8  nappal 
bejelenteni adókedvezmény iránti 
igényét a város polgármesteri hi
vatalában.

ideig m űködhete tt .  1935-ben 
a lakult  közm űve lődési  céllal. 
A lapszabálya i t  a m egalaku lás  
u tán  jó v áh ag y ás  céljából feljer- 
jesztette a  belügyminíszterhez- 

A  be lügym in iszter  m os t  két 
év u tán  hoz ta  m eg  döntését  az 
a lapszabályok  ügyében .  K özö l
te a v á rm e g y e  alispánjával,  
h o g y  a felterjesztett a lap szab á 
lyokat  n e m  hagyja  jóvá, az 
egyesület tovább i  m űködésé t  
n e m  engedélyezi,  m ert az egye
sü le t  m eg a lak u lásán ak  szüksé
gességét n e m  tám oga tják  köz
é rdekű  szempontok.

mivel sem haladják meg az 
ilyenkor szokásos megbetege
dések számát. Igaz ugyan hogy 
ez éven többnyire a szokottnál 
nagyobb lázzal lépnek fel az 
influenza esetek, azonban ed
dig valamennyi sima lefolyású 
volt. Szövődményes influenzát 
eddig egyetlen esetben sem je
lentettek.

Nincs tehát ok aggodalom
ra.

temetési engedélyt, hanem elrendelte 
a holttest felboncolásál. Hétfőn dél
előtt történi a boncolás. A törvény
szék orvosszakérlői megállapították, 
hogy Kis Tóth József halálát az esés 
következtében beállott szivérpattanás 
ok őzt.

Kiss Tóth József temetése hétfőn 
délután volt nagy részvét mellett.

* Háziasszonyok I Nem kerül pénz
be, mégii a legjobb tésztarecepteket 
megkapja, ha még ma kéri a Dr. 
OETKER-féle világhírű lényképes 
receptköcyvet, melyei bárkinek ingyen 
megküld a gyár: Dr. OETKER A, 
Budapest, Vili, Centi-utca 25.
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jR szekér alá’ ssstt. — Slégstt 
bútorszálHtmánij. — 3*iiz. — J«l 

jslsntstts •  fiát lopásért.

Súlyos baleset ért egy kocsist 
Legyesbényén december 30-án. Bel
lái István kocsis egy zökkenőnél oly 
szerencsétlenül esett a lovak közzé, 
hogy a szekér keresztül ment rajta. 
Súlyos sérüléseket szenvedett. Kór
házba szállították.

*

Sarkadi István sárospataki gazdál
kodó a napokban tartotta esküvőjét 
Sárospatakon. Esküvő után bútorait 
egy teherautóra rakatta, hogy elszál
lítássá. Ulközben az autó motorja 
felrobbant és porrá égett a fiatal 
házasok minden bútora.

*
Könnyen végzetessé válható tűz 

ütött ki a napokban Vámosujfalun. 
Eddig ismeretlen okból kigyulladt 
özv. Koncsol üánielné háza. A falu
belieknek és a kivonult tűzoltóságnak 
sikerült a tüzet elfojtani, mielőtt még 
az más házakra is átterjedt volna. 
Özv. Koncsol Dánielné háza azon
ban porrá égell. — Tűz volt Szil
veszter éjjelén .Sárospatakon is. Is
meretlen okból tűz támadt Grűn 
Albert kereskedő üzletében. A lüz 
egész éjjel lappangóit és csak a reg
geli üzletnyitásnál töri ki teljes erő
vel. A tüzet sikerült elfojtani, de Így 
is több száz pengő értékű áru ve
szel! oda.

*
Egy bodrogzsadányi lakos felje

lentette fiát lopásért. Raczkóczi János 
kisebbik fia ellopta János bátyjának 
télikabátját és azt eladla. Raczkóczi 
nem elégedett meg az apai fenyítés
sel, hanem feljelentene fiát lopásért 
a sárospataki járásbíróságon.
.............................................. .

— Halálozás. Özv. Hackl Lász- 
lóné 69 éves korában elhunyt. A 
megboldogultban Tóber József városi 
adóhivatali tisztviselő es Tóber Adél 
poslaell.nőrnő nővérüket gyászolják.

MKi!
— Idányvági kiárusítás A mis

kolci Kerületi Kereskedelmi és Ipari 
kamara az 1933: XVil. t, c. 9. §.- 
ában szabályozott idényvégi kiárusí
tás idejét az 1938. évre első ízben 
a kamarai keiület egész területére 
és az összes kereskedő és iparos 
szakmára nézve egységesen az 1938, 
évi február hó 6. és február hó 19. 
közötti 15 napban (a határnapokat 
beleértve) állapította meg.

— Névjegyek ozonnoi Készül
nek Vajda könyvnyomdában.

Ismét feloszlatott
a belügyminiszter egy egyesületet 
Sárospatakon

Nincs influenza járvány
jóindulafuah a megbetegedései!

Halálos baleset
a sárospataki jégpályán
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Hosszú farsangot
és sok ünnepnapot hoz az 
1938-as esztendő

d&áp tű n  AotíottfűÁcitó-!
Az AS PIRIN 40 év folyamán a z  egész 
v i lá g o t  meggyőzte kiváló f u l a j d o r u á -  
ságoirál. Ebbál a világhírből p r ó b á ln a k  
utánzótok é« pótszerek hasznot huzni,  
ezek oxonbon nem érhetik el a z  e l á l l í t á 
sában tökéletességig fejlesztett ASPIRIN 
hatékonyságát és á r t a l m a t l a n s á g á t .

A S P I R I
T A S l  f  I T A 

csak a »/ J c íy e t« keresztte l va

Az újesztendőnek nem kevesebb, 
mint hatvsnyolc ünnepnapja lesz. 
Már az eleje is dupla ünnepnappal 
kezdődött. Már az is jó, hogy az 
egynapos kisebb ünnepek mindenkor 
a hét közepére esnek s igy két „kis- 
!iétre“ osztják a hetet.

A legtöbb ünnep természetesen 
augusztus havában lesz. Úgy Nagy
boldogasszony napja, mint Szent 
István napja a mellette levő vasár
nappal együtt kettős ünnepel képez
nek. Mintha a kalandáriumcsinálók 
egyenesen kedvezni akartak volna a 
szentislváni emlékévnek, hogy annál 
tovább élvezhessük az ünnepet. Ter
mészetesen a tisztviselők örülnek 
ennek a legjobban, mert igy külön 
főnöki engedély nélkül hozzájutnak 
egy csomó dupla ünnepi szabadság 
hoz . . .

Érdekes a farsangi idő beosztása

A pénzügyőri vámszakasz nyo
mozó csoportja a héten két esetben 
is igen derekas munkát végzetl. Két 
jelentős csempész áru szállítmányt 
sikerült elfogniok és megakadályozni, 
hogy a csempész árú a rendeltetési 
helyére jusson.

A szakasz egyik csoportja vasár
nap esle közvetlen a határ melletti 
Csok.tnay utcában volt megfigyelés
ben. Olálkodást'észleltek, amibül arra 
következtetlek, hogy egy szállítmány 
van útban van. Feltevésük helyes is 
volt, mert rövid idő múlva egy ala
kot láttak átjönni a befagyott vizen. 
A pényügyőrök láttára a csempész 
elmenekült, de a csomagját, amely
ben három kiló tűzkő volt eldobta. 
A teltest ezideig jmég nem sikerült

Elöljáróban le kell szögezni, hogy 
a szilveszleii szórakozást mindenütt 
a józanság és a meggondolt taka
rékosság jellemezte. Sehol sem lát
tunk (éktelen duhajkodást, könnyel
mű költekezést, A szilveszterezök 
kedélyes, víg hangulatban igyekez
tek átevezni a reményteli új esz
tendőbe, de ugyanakkor bölcsen 
szemelött tartották, hngy a holnap 
már a megélhetés gondjai követ
keznek és igy bizony takarékoskodni 
kell a pénzzel.

’Monsz bál a Vigadóban

A Vigadó összes termeiben a 
Mansz helyi szervezete álarcos, jel- 
mezes, szilveszter estélyt rendezett. 
A mulatság iránt már előre igen

is. Tavaly igen kurta volt a farsang, 
de az idén kárpótol bennünket a 
naptár, mert a tavalyinál pontosan 
három héttel lesz hosszabb a far
sang, amely február 27-ig fog tartani, 
így az idén nem lesznek torlódások 
a bálakTendezése körül, minden bá| 
nyugodtan tartható meg egy-egy va
sárnapon és a bálozók kényelmesen 
vehetnek részt akár minden bál
ban.

Külön érdekessége az 1938-as esz
tendőnek, hogy az izr. húsvét és a 
pünküsd egybeesik a keresztény 
husvéttal és püaküsddel. Angliában 
és a skandináv államokban azt tart
ják, hogy amely esztendő szombat
tal kezdődik, az szerencsés szokott 
lenni. Nincs akadálya annak, hogy 
az 1938. évet mi is úgy köszönt- 
sük, mint amelytől sok szerencsét 
várunk.

kézre keríteni.
Pénteken délelőll a vámszakasz 

vezetője bizalmas utón értesülést 
szerzett, hogy egy nagyobb tétel 
csempész árul visznek Sárospatakra 
Autóval azonnal a megjelölt helyre 
síellek, ahol sikerüli is Kovács János 
többszörösen büntetett csempész, 
miskolci lakost, Károlyiéivá alall el
fogniok. A bejelentés igaznak bizo
nyult, mert Kovácsnál mintegy ezer 
csomag cseh szivarka papirt és 900 
lúzkövet talállak. Kovács kihallgatása 
során azt mondta, hogy az árut 
Szajkó István három pengőért hozia 
át a túlsó oldalról.

A csempész árut a vámszakasz 
természetesen mindkét esetben el
kobozta.

nagy érdeklődéi nyilvánult meg. az 
estély mégis várakozáson felül jól 
sikerült. Az ősszel helyiségeket 
zsúfolásig megtöltötte a szilveszte
rező közönség.

Rendkívül szines és ötletes volt 
a jelmezesek felvonulása. A legtö
kéletesebb jelmez dr Braxatoris 
Cyrill fegyenc jelmeze volt. Lát
tunk még néhány rokokó, angyal, 
boy, görög, kártya, ördög és óné
met jelmezeket is. Ezután Goralizky 
Elus budapesti táncművésznő tán
colt. A  táncról a véleményünk egy 
szó ; gyönyörű volt. Az a finom
ság, elegancia, tökély amit láttunk, 
igazi műélvezetet nyújtott.

Éjfélkor következett a rendező
ség meglepetése. Egy hatalmas stili*

zált óralapból elöbújl Létray Béla 
feje és búcsúztatta az óévet. T izen
két óraülés, majd ismét Gorelszky 
Elus következik, aki stilizált magyar 
táncával valósággal elbűvölte a né
zőket.

Malacsorsoláa szerpentin, kon- 
feolti, hólabda csata, vége reggel 
8 órakor.

Műsoros est o 
Katolikus ISárOen

A Move Rakóczy céllövo egy
let a Katolikus Olvasókörben mű
soros szilveszteri táncmulatságot ren
dezett. Előadásra kerül „A vén 
bakancsos és fia a huszár" című, 
3 felvonásos színmű. Elsőrangú ren
dezés, tökéletes szerep tudás jel
lemezte az előadást. A szereplők

Mottó : Aktnak nem inge. ne vagy* megám.

Minden kornak megvolt és megvan 
a maga sajátossága. Jelenleg a múlté
val sem kívánok foglalkozni, hanem 
kizárólag a jelen kor egyes sajátossá
gaival, amelyek annyira jellemzőek, 
hogy szinte parancsolóiag kívánkoznak 
toll alá.

Minden kornak ezenkívül megvolt 
a maga jelszava, de talán még soha
sem fordult elő, hogy az egyes jelsza
vak és a való élet között oly nagy 
és szinte áthidalhatatlannak tetsző ür 
tátongott volna, mint napjainkban.

A közelmúltban két tanulságos ese
mény keretén belül tapasztaltuk, meny
nyire hiányzik a felebaráti, a szociális és 
karitatív szellem megnyilvánulása nem
csak a mindenapi életben, de ünne 
pélyes alkalmakkor is.

Elsősorban az anyák napjáról essék 
szó. Meg vagyok róla győződve, hogy 
ay anyák napját végtelen nemes és 
szociális intenció szülte abban az 
éltelemben, hogy annak megünneplésé
ben egyetlen magyar anya se legyen 
meggátolva. De amilyen szép és fen
séges e napnak a lelki elgondolása, 
ennek megünneplése viszont nagy és 
súlyos mulasztásokról lesz tanúságot.

Tehát kérdem, ha már az anya 
napnál a karitatív ás szociális szellem 
teljes csődöt mond, mily jogon keres
sük ezt máshol ? A község szellemi 
vezetői, ekik tudta nélkül semmi sem 
történhetik, miért engednek ilyen 
jelenségeket lábrakapnl i> Nekik ■ né
pet harmóniára kell nevelni és ami a 
fő, egyenlő mértékkel mérni, ha ezt 
nem cselekszik, működésük káros jel
legű.

Elérkeztem a hősök omlékünne-

közül Buday Árpádné, Köss Tibor 
és Zemplényi István tűnt ki, de 
rajtuk kívül is minden szereplő 
tudást iegjsvét adta, Műtőt után 
lánc következeit, amely a reggeli 
órákban ért véget.

Az Iportcatülelen
családias összejövetel, zeneest. Mér
sékelt érdeklődét, mértékeit han
gulat

A kávéhoz és vendéalá
tulajdonosok panaszkodnak. Kit for
galom, kevés fogyasztás. Elnyomja 
őket a tok házi mulatság.

A cigányok
meg vannak elégedve. Mert nóta 
azért mégis csak kell.

pélyéhez. Ugyancsak általánosságban 
akarok beszélni a fenti motto szellemé
ben.

Sok sok hadi emlékművet ismerek, 
nemcsak a mi vidékünkön, hanem 
messze tájakon is. Megállapítható, 
hogy e hősi halottak túlnyomó száza
léka a vidéken főldmivelő-napszá- 
mosokból adódik. Az emlékünnepély 
alkalmával ugyanazon sajnálatot ét 
szégyenletes szellemmel találkozunk, 
mint az anyák napjánál, kitté mát 
kiadásban. A szavalatoknál a hangadó 
egyének gyermekei viszik a főszere- 

et, a szegény gyermekek teljesen 
élteibe szorulnak. Miért nem szaval

hat itt egy még 1914-ben arany 
vilézségi éremmel kitüntetett ét ké
sőbb hősi halált halt vitéz unokája ? 
Vagy mát alkalmat szegény (iu vagy 
leány.

Az iskola kötelessége kiirtani azt a 
rossz vért szülő elvet, hogy én több, 
vagy előkelőbb vagyok náladnái. Saj
nos ezen ^elvvel már ez elemi iskola 
I. osztályában is találkozhatunk a gyer
mekek padbaültetésénél, osztályel- 
rendezésénél. Ha a kiirtás (esetleg 
lehetetlen, tették ezt vittzanyetni, de 
mindenesetre bűnös mulaiztásizámbe 
megy, ahol ez ez elv e pedagógus 
részéről támogatásban részesül.

Röviden összegezve: ne Játszunk 
hatalmasdit, ne ébresszük sem egyén
ben, sem társadalmi osztályban el 
átkot Mínderwertigkeitsgefült, mert 
az teljes lelki meghasonlátra képet 
vezelniMivel a rosszból már jóllaktunk 
egyengettük igazságérzetünkkel,szociá
lis ténykedéssel ét igazi felebaráti szel
lemben egy szebb át boldogabb na
gy ar jövő útját.

Rosszul kezdődik az újév
a csempészekre

JYÍunkában a pénzügyőrség

Szilveszteri riport
a mulató városról-

T allózások  a k ö zség i élet 
psycho lógiá ja  k ö rü l
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Klein Kálmán
D I V A T H Á Z A

S Á T O R A L J A Ú J H E L Y

Mindenféle férfi é* női szövetek
diVatselgme^, menyasszonyi ^glenggé^, gzfinysge^, függönyöd

legolcsóbb forrósa
választékos áruraktár

minden cikkben
TAKARÉKOSSÁG TAGJA ! Vidékre minták.

Pusztai szélA Magyarság kiiring-akciójának 
tagjai.

Az alábbi cégek a Magyarság Idi- 
ring-szelvényeit a feltüntetett o o ará 
nyában készpénz gyanánt fogadják el. 
Vásároljon az alábbi cégeknél a Ma
gyarság kliring szelvényeinek felhasz
nálásával, hogy megtakaríthassa előfi
zetési diját.

Cukrász : Prihoda Andor 5 °/0 
Fűszer és csemege : Szenczy Ernő, 

Széchenyi tér 9, kincstári cikkek ki
vételével 5 °/o

Fűző: Özv. Zambon Béláné, Pe 
tőfi u. 1. 5 */0

Kelmefestő, vegytisztitő : Sárkány 
János. Molnár Istvan-u. 5, gallér ki
vételével 2 */0

Könyvnyomda, könyv- és papirke- 
reskedes: Vajda-könyvnyomda tan
könyv kivételével 2 ° o

Nőiszabó : Magyart Mihály, Mun
kácsi u. 20. 5 %>

„Felsőmagyar országi Hirlapu
hirdetéseknél 10 °/«
„Zemplénvármegye'hirdetéseknél „

Úri és nőicipész: ifj. Begala Mihály 
Kossuth u 2. 5 o/o

Uri-és nőifodrász: Moskovszky Ernő 
Horthy tér 1. 5 °/o

Uriszabó ; sportruha : Csuppiga Jó
zsef, Horthy tér 22. 5 °/#

Vas és festék : Peiger Gusztáv, dur
va vasáru kivételével 2 °/«

Vendéglő: Szenczy Ernő, And 
rássy-u. 25. 5 °/o

— A falusi kisipar és a háziipar 
Új lehetőségei. A Faluszövetség leg
utóbbi ülésén szóbakerült, hogy télen 
közel négy hónapig mintegy három
millió falusi dolgozó tétlenségre kény 
szerül. A légi hadviselés több európai 
államot arra ösztönzött, hogy arra al
kalmas iparágait házilag, csajádi szö
vetkezések formájában a vidék felé te
relje. Szociális és nemzetgazdasági 
szempontból is fontos, hogy minél 
több kis egzisztenciát teremtsünk a 
vidéken. Számos olyan cikket hozunk 
be külföldről, amelyeknek előállítása 
otthon elektromos kisipari gépek se-

geket.
* Technikai vívmányok illemtana. 

Csathó Kálmán friss humorba csoma
golja kissé csipős tanácsait, amelyek 
a technika vívmányaival megváltozott 
társaséletre vonatkoznak. Az ötletes, 
mulatságos cikk az Uj Idők uj számá
ban jelent meg Díjtalan mutatvány- 
számot bárkinek küld a kiadóhivatal, 
Budapest, VI., Andrássy ut 16. Elő
fizetési dija negyedévre 6 pengő 40 
fillér, egyes szám ára 50 fillér.

Ma, holnap, hétfőn és kedden a 
városi moziban bemutatásra kerül 
Hunyady Sándor nagy sikerű szín
müve a Pusztai szél. A színművet 
Indig Ottó irta filmre, zenéjét Pol
gár Tibor szerezte.

Pusztai szél fuj ebben a filmben. 
Tikkasztó, keleti szél fuj a kocsma 
körül, ahol a szép kocsmárosné méri 
a bort és rejti a betyárt. Lázár Má
ria az ifjú, özvegy csaplárosné úgy 
jár a kármentő és a hosszú asztal 
között, hogy minden mozdulatában 
ígéret van és kihívás. Kiss Ferenc 
zsiványának szeme vág, mint a fris-

— Kedvezményes fűmag A föld-
mivelésügyi miniszter a legeltetési tár
sulati, birtokossági közös legelők é* 
községi legelők gyepesítését az 1938- 
évben is anyagi támogatással kívánja 
előmozdítani olyanformán, hogy az 
1938. évi tavaszi és 1938. évi őszi 
vetés céljából legeltetési társulatoknak, 
birtokosságoknak és községeknek ked
vezményes árú és lehetőleg hazai tér 
mésű jóminőségű fűvetőmagot bocsát 
rendelkezésükre. A főmagvaknak az 
év második felében való kiosztását

sen köszörült penge és Jávor Pál 
szerelmes, de kötelességtudó pan
dúrjában is nagyon sok a lélek. A 
három elaggott betyár, — fogfájós, 
a hájasodó és az elmélkedő — ügye
sen keveri a zordon szerelmi tusa 
színeibe a humort.

A filmben, az emlifetf főszereplő
kön kívül Rajnay Gáboi, Rózsahe
gyi Kálmán, Berky Lili, Mály Gerő, 
Szeleczky Zita, Petlrő Attila, Gózon 
és Makláry játszák a főszerepe
ket.

A filmet mindenkinek meg kell 
nézni I

mellőzi, tehál azoknak, akik a fümag- 
vakat az őszi évszakban kívánják el
vetni, igényeiket szintén most kell be 
jelenteniük és az 1938. évi őszi vetés
hez szükséges fíímagvakat is az 1938- 
év íebruár folyamán szállítják. Az igé
nyeket az illetékes vármegyei gazda
sági felügyelőségnél mielőbb be kell 
jelenteni. Egy-egy jelentkező által igé
nyelhető összes vetőmagszükséglet 100 
kilogrammnál kevesebb nem lehet, 
kisebb igénylők azonban csoportosan 
jelentkezhetnek.

— Január 1 én kerültek forgalom
ba a Szent István bélyegek. A posta 
a Szent István emlékév tartamára, I,
2, 4, 5, 6, 10. 16, 20, 25, 30, 32, 
40, 50, és.70 filléres értékjelzésű, első 
szent királyunkra vonatkozó ábrázolás
sal és a jelenlegi pengős bélyegek 
nagyságában bocsát újakat forgalomba. 
E bélyegek 1938. január elsejétől bár. 
hova szóló postaküldemények béimen- 
tesitésére érvényesek. A bélyegek 1938. 
január elsejétől a kincstári és nagyobb 
postamesteri hivatalokban, azután foko
zatosan valamennyi postahivatalban al
talános árusításra kerülnek.

* Megjelent a Színházi Élet farsangi 
száma. A farsang küszöbén a Színházi 
Elet bemutatja az idei eliőbálos lányo
kat, gyönyörű Angeio képekben Ezek
nek a képeknek kisérő szövegében 
pedig megírja milyen az idei báli 
divat, tanácsokat ad, hogy kell visel
kedni hálózó leányoknak, fiuknak, 
milyen a báli kozmetika, szóval teljes 
felkészültséget ad azoknak, akik az 
idén kezdik meg a bálozást. A Szín
házi Elet ára 60 fillér. Előfizetési dij 
negyedévre 6 pengő 50 fii Kiadóhi
vatal: Budapest, VII. Erzsébet kör
út 7.

a Zemplénmegyeieli
A BUDAPESTEN

Rákóczi ut 58.
Pompás uj kávéháza, János-vítéz sörö
zője, gyönyörű télikertje a főváros lát
ványossága. Olcsó kényelmes szobák. 
Előnyös penzióárak. Cigány: szegedi 
F a r k a s  J ó s k a .  Jazz-tánc :

V i r á n y swlng-orchestra
Próbálja meg egyszer Ön Is a Metro|ole-t
* Csing Fu sárkányairól irt Altai 

Margit szép mesét Az Én Újságom 
uj számába. Dijtalan mutatványszámot 
kívánatra bárkinek küld a kiadóhivatal, 
Budapest, VI. Andrássy ut 16. Elő
fizetési díj negyedévre ajándékkönyv
vel együtt 2 pengő.

* Karácsonyi éneket játszik egy 
kedves fiatal leány zongoráján. Ez >
bűbájos kép díszíti a Magyar Lányok 
uj számának címlapját. Dijtalan mutat
ványszámot kívánatra bárkinek küld a 
kiadóhivatal, Budapest, VI. Andrássy 
ut 16. Előfizetési dij negyedévre 4 
pengő._______________________ __

A kiadásért felelős:
V A J D A  J Ó Z S E F

Laptulajdonos :
Londesmartn M. és Túrso

Kaszait a Vajda-könyvnyomdában 
Sátaraljanjbaly.

Kereskedelmi és gazda
sági n y o m t a t v á n y o k  a 
legolcsóbban k é s z ü l n e k

VnJOSNílL
S z á c l j e i y y l  t é r S .  s z á m

Legjobb tüzelőanyag a pécsi 
koksz és brikett

Kapható:
Lánczi Aladár
tüzelőanyagkereskedéseben
Sátoraljaújhely. Petőfi arca I. Telefon: 92.

Borsodi, salgótarjáni szenek is kaphatók!
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