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A m e
Régi anekdóta. Valószínűleg 

mindenki ismeri. Kóhn becsű- 
létében mélyen megsértette 
Grünt. Hosszas kérlelésre Grün 
hajlandó volt megbocsátani 
Kóhnnak, ha az a bíróság előtt 
a következő kijelentést teszi: 
Grün úr, maga egy becsületes 
ember, bocsánatot kérek. Kóhn 
hajlandó volt a kijelentésre, a 
bíróság előtt azonban igy mon
dotta e l : Grün úr I Maga egy 
becsületes ember ? Bocsánatot 
kérek. M ikora  biró felelősségre 
vonta Kóhnt a különös hang
súlyért, azt felelte, hogy ő ele
get tett a megegyezés feltéte
leinek, mert neki csak a szö
veget írhatják elő, „melodájt" 
azonban nem.

Olvasóink szives elnézését 
kérjük e nagyon régi anekdóta 
felelevenítéséért, de nem tehe
tünk róla, mindig ez ju t eszünk, 
be, ha egy-egy sátoraljaújhelyi, 
vagy sárospataki eset felett gon
dolkozunk.

Itt van például az OTI épít
kezés ügye. A közszállitási sza
bályzat világosan rendeli, hogy 
a helyi vállalkozásokat nem lé
nyeges árkülömbség esetén e- 
lőnyben kell részesíteni. Az 
OTI a közszállitási szabályzat
nak ezt a rendelkezését nem 
veszi figyelembe. A  helyi vál
lalkozók panaszt emelnek a 
kereskedelemügyi államtitkárnál.

l o d á j
Az államtitkár úr szemtől szem
be elismeri a panasz jogossá
gát, amikor azonban hazaér — 
úgy látszik— nem találja sürgős
nek az intézkedést. Nem azért 
mintha a közszállitási szabály
zat rendelkezései időközben 
megváltoztak volna. Nem. A  
szöveg a régi maradt, csak 
más a melodáj, ha szemben 
áll a panaszosokkal és más, 
amikor már távol van tőlük.

Vagy itt van a sárospataki 
ipartestület ügye. Az ipartörvény 
rendelkezései változatlanul u- 
gyanazok az iparhatósági biztos 
niegoizaiását illetően. Csak más 
a melodáj, ha egy politikailag 
nem exponált ember az Ipar- 
hatósági biztos és más, ha az 
iparhatósági biztos egyben Nép 
elnök is.

Beszélhetünk a feloszlatott 
sárospataki Gazdakör korcsma
jogáról is, Azt hisszük, nem 
kell külön magyarázni, hogy 
nemlétezö jogi személynek nem 
lehet korcsmajoga. A sárospa
taki Gazdakört mintegy két 
héttel ezelőtt feloszlatta a bel
ügyminiszter, az egyesület 
korcsmajoga azonban változat
lanul fennáll ma is, legnagyobb 
örömére annak, akinek borát 
mérik a nemlétező Gazdakör 
korcsmájában. A  törvény az 
nem változott, csak az alkalma
zásban van egy kis eltérés. Szó

val itt is a szöveg maradt, csak 
a melodáj változott,

De azért nincs ok a kétség- 
beesésre. A  törvényes rendel
kezések változatlanok maradnak 
továbbra is. Legfeljebb csak az

Megírtuk két héttel ezelőtt, 
hogy a belügyminiszter felosz
latta a sárospataki Gazdakört. 
A feloszlatást természetesen 
nyomban foganatosították, A 
Gazdakör működése megszűnt. 
A  működés megszűnése azon
ban nem szüntetett meg min
den életet a Gazdakör helyisé
geiben.

Az italmérési törvény ugyan
is lehetőséget ad arra, hogy 
társadalmi egyesületek, körök, 
az egyesület, vagy kör helyi
ségeiben gyakorlandó ítalmé- 
résre engedélyt kapjanak. Ilyen 
esetben mindig fontos feltétele 
az italmérési engedélynek, hogy 
italt csak a kör tagjainak, vagy 
az azok által bevezetett vendé
geknek szolgálhatnak ki.

Sárospatakon most megtör
tént az az érdekes eset, hogy 
a feloszlatott Gazdakör korcs
mája még mindig működik. 
Nincs engedélyes, mert hiszen 
az engedélyes jogi személy a 
feloszlató rendelet folytán meg
szűnt. A nemlétező engedélyes 
korcsmája azonban él és to
vábbra is mér italt a nemlé-

alkalmazásban van néha-néha 
egy kis eltérés. Egyszóval a 
szöveg mindig ugyanaz marad, 
csupán a melodáj változik ese- 
tenkint. Éhez pedig Kóhn szerint 
is, senkinek semmi köze.

tező tagoknak és azok vendé
geinek.

Nem tudjuk mi az oka en
nek a furcsa esetnek. Valószí
nűleg elfelejtették értesíteni a 
pénzügyőri hatóságot a Gaz
dakör feloszlatásáról. Ha tény
leg igy van, ezúton hívjuk fel 
a pénzügyi hatóság figyelmét 
a feloszlatásra. Mert — eihísz- 
szük — a korcsmajog további 
életben maradása érdeke lehet 
annak, akinek a borát mérik 
ott, de ez a csupán magánér
dek nem lehet ok arra, hogy 
nem létező engedélyes nevében 
italmérést gyakoroljanak akkor, 
amikor oly nagyon sokan nem 
tudnak engedélyhez jutni a 
törvényben előirt zártszám mi 
att.

— Változat a főispán! titkári 
áltálban. Dr. B o g y a y  Kálmán fő- 
itpáni tilkái e hátin elfoglalta árva- 
azéki ülnöki állatát. Az uj titkát ki
nevezőiéig F á y  Ödön irodatiizt 
látja ti a főiipán! titkári teendő
ket.

Fizessen élű la p u n k ra !

Sl feloszlatott sárospataki 
SazdaRörüorcsmajoga

Elkésett hatósági intézkedés

BLUMEDTFELD JENO F1AI
cégnél, báli selymek, csipkék, különleges szmoking és frack szövetek

n a g y v á l a s z t é k b a n
Kelengye vásznak, ágynemű damasztok és damaszt étkészletek nagy raktára

Takarékossági tagok bevásárlóhelye!
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M egtörtént
a légvéde lm i riasztó je lzés

Gyengének találtuk a szirénát
DIRIK

—  Halálozások. Fenyő József a 
Magyar Fantó művek illeni gyárának 
volt kitűnő igazgatója folyó hó 10-én 
Budapesten meghalt. Temetésén, a- 
mely csütörtökön ment végbe, dr. 
Qörgey István országyűlési képvise
lővel az élén az egész olajérdekeltség 
jelen volt. — Szoller Géza 87 éves 
korában Sátoraljaújhelyen elhunyt. A 
megboldogultban Szoller Aladár, a 
Nemzeti Bank helybeli fiókjának volt 
főnöke édesapját gyászolja. — özv. 
Kiss Jánosné sz. Ondrejkovics Laura 
75 éves korában meghalt- Temetése 
kedden ment végbe igen nagy rész
vét mellett.

— Irodalmi est a Kazinczy kttrben.
A zemplénvérmegyei Kazinczy köt a 
„Megysrság" szerkesztőségének közre- 
müködéiével f hó 16-án. vasárnap 
délután 5 órai kezdetül a vármegye- 
háza nagytermében irodalmi estet ren
dez, Komáromi János Sárospatakon 
felállítandó emlékműve javára. Az iro
dalmi esten Pathő Sándor a „Magyar
ság főszerkesztője tart előadást Komá
romi Jánosról. Szerepelnek még Bodor 
Aladár, Katona Jenő, dr Keéky l'tván 
szerkesztők és a sárospataki főiskolai 
kórus.

— Tanügyi , látogatás, dr. Támedli 
Mihály tanügyi főtanácsos, tankerületi 
kir. főigazgató a helybeli piarista fő
gimnáziumban és a városi fitt felső
kereskedelmi iskolában csütörtökön 
és pénteken iskolalátogatást tartott.

— Farsangi kabaré. A görög kát. 
legényegylet február 2-án az Ipartes- 
ttllet dísztermében tánccal egybekö
tött kabarét rendez.

— A zempléni ügyvédek összejö
vetele. Az új ügyvédi rendtartás értel
mében a sátoraljaújhelyi kir. törvény
szék területére alakított intéző bizott
ság dr. Búza Béla ügyvezető elnöklete 
alatt folyó hó 17-én tartja alakuló ülé
sét, amelyen a miskolci ügyvédi kamara 
elnöke dr. Hollaender Béla és a vá
lasztmány több tagja vesz részt. Az 
intéző bizottság ülése után a zemp- 
lénmegyei ügyvédek tartanak az aktu
ális ügyvédi kérdésekről megbeszélést, 
amelyet a Bujdosó-vendéglőben társas 
ebéd követ,

— Műkedvelői előadás a katholikus 
körben. Már hitt adtunk róla, hogy a 
katolikus legényegylet lelkes műked
velői a legutóbbi napokban előadták 
az „Abbé" című színművet. A szín
darab olyan nagy ás megérdemelt sikert 
aratott, hogy közkívánatra a régi sze
replőkkel meg kellett ismételni. A  szín
darabot Petoczky János tóm. kath. káp
lán rendezte nagy tudással ás szakár- 
telemmel. Potoczky káplán, aki korábbi 
működési helyein is nagy sikereket 
aratott kulturális tevékenyságável, Sze
rencsen ás Radványban is rendezett 
műkedvelői előadásokat és azokkal is 
nagy eredményt ért el. Az előadások 
jövedelme karikativ kiadásokat szolgál
nak.Potoczky káplán fáradhatatlan kultu
rális ás karikativ tevékenyiáge nagy nye
resége városunknak ás a katholikus le
gényegyletnek.

Legutóbbi számunkban fel
hívtuk a közönség figyelmét a 
f. hó 10-iki légvédelmi sziréna 
jelzésre. A felhívás folytan so
kan gyülekeztek az utcákon, 
hogy megfigyeljék azt a sziré
na jelzést, amely légitámadás 
esetén figyelmeztetni fogja őket 
a közelgő veszélyre.

Sajnos, meg kell állapítanunk, 
hogy a hallott sziréna jelzés 
nem felel meg a célnak. Oly 
gyenge volt, hogy a város tá
volabbi részein és az üzletek-

Az elmúlt héten alaposan 
kipótolta a tél az eddig oly 
gyéren juttatott havat. Két na
pon át szakadatlanul sürü pe- 
helyben esett a hó és vastag 
hóréteggel borította be a jár
dákat és úttesteket.

Naponta többször kellett a 
havat a járdákról eltakarítani, 
hogy a zavartalan gyalogköz
lekedést biztosíthassák. Az csak 
természetes, hogy a járdákról 
lesepert havat az úttestre hány
ták, mert máshova nem lehe
tett. Azonban annál kevésbbé

Négy hete, hogy Halta Aurél 
államtitkár a vármegyeháza nagy
termében meghallgatta az itteni ke
reskedők és iparosok panaszait. Az 
értekezleten felszólalt Csernyiczky 
Kálmán ipartestületi titkár is és 
elpanaszolla, hogy az OT1 szék
ház építésével kapcsolatban sére
lem érte a sátoraljaújhelyi építő
mestereket. Csernyiczky titkár mind
járt át is adta Halla államtitkárnak 
az újhelyi épitőmeaterek panasz- 
iratát.

A panaszirat elmondja, hogy a 
beadott ajánlatok közül formailag 
Csicska András nyíregyházai épí
tőmester ajánlata volt a legolcsóbb 
54985 pengő 83 fillér végösszeg
gel. Ezt követte Fuchi Nándor 
sáloraljau)helyi építőmester 62497  
pengő 06 fillér végösszegű és Ko- 
csa András sátoraljaújhelyi építő
mester 6 5 2 2 8  pengő 96  fillér 
végösszegű ajánlata.

Eddig rendben is volna a do

bén alig, vagy egyáltalán nem 
lehetett hallani. Ilyen gyenge 
sziréna jelzéssel veszély esetén 
nem érhető el eredmény.

Reméljük, az arra illetékesek 
gondoskodni fognak vagy a 
mostani sziréna megfelelő fel
erősítéséről, vagy olyan uj szi
réna beszerzéséről, mely a vá
ros legtávolabbi részén is erő
sen hallhatóan tudja fígyelmez- 
tetni a lakosságot a légitáma
dás veszélyére

természetes, hogy a Hegyközi 
vasút a sínpályáról eltávolított 
hótömeget szintén az úttestre 
hányatta.

Úgy tudjuk a Hegyközi va
sútnak szerződéses kötelessége 
az is, hogy a havat az úttest
ről elfuvarozza. Ehelyett a pá
lyán összegyülemlett havat is 
az úttestre hányatta és ezzel 
megnehezítette a jarmüközleke- 
dést,

Sürgős intézkedést kérünk, 
hogy jövőben hasonló eset elő 
ne fordulhasson.

lóg. Azonban — mint a panasz- 
iral mondja —  kérőbb történlek 
olyan dolgok, amelyek merőben 
ellentétben állanak a közszállnási 
szabályzat rendelkezéseivel.

A kiírási művelet 10 pontja 
aként rendelkezett, hogyha az 
ajánlattétel után bármi oknál fogva 
magasabb órabérek lépnének élet
be, a vállalkozó' nemlarlhat igényt 
munkabér különböze! megtérítésére. 
A 19- pont aként rendelkezik, 
hogy a vállalkozó az egységárak 
felemelésére semmiféle címen nem 
tarthat igényt.

Ennek d,cára — mint a sátor
aljaújhelyi építőmesterek panaszaik
ban állítják —

Gsicska 9»ul« kijelentem elüt. 
tűk, hogy beadott ajánlatét nem 
állta ás hogg az Gti az egység
árait 10 százalékkal emelte.

Szünetünk tehát nemcsak a ki
írási művelet rendelkezéseit sértette

meg a O T I,  hanem a közszállnási 
szabályzat rendelkezéseit is. Az 
egységáremelés folytán ugyanis » 
Csicska Gyula ajánlata 60484 P 
41 fillérre emelkedett, ami a Fuchs 
Nándor 62497  pengő 0 6  filléres 
ajánlatával szemben már csupán 4 
százalékos különbözeiét jelent. Mi
után pedig a közszállitási szabály
zat 51. §-a aként rendelkezik, 
ho^y „megfelelő minőség és nem 
lényeges árkülömbözet mellett el
sősorban a helyi vállalkozók aján
latait kell figyelembe venni."

a 10 százalékos agységáromslés
után ffuchs Jíándort koltitt vol
na mogbizni az égitestei

nemcsak azért, mert a Csicska és 
az ő ajánlata közt nem ényeges 
az árkülömbözet. hanem lázért is, 
mert Fuchs ajánlata minőség tekin
tetében is többel nyújt.

Fuchs Nándor ugyanis az ere
deti kiírásnak megfelelően adta be 
ajánlatát, mig a panaszirat szerint 
Csicska Gyula helyzetét azzal is 
megkönnyítették, hogy megengeed- 
tek neki több, a kiírástól eltérő 
kivitelezést.

Sérelmezik a helyi építőmeste
rek azt is, hogy mig ők az aján
lataik összegének kiszámításánál 
figyelembe vették a kiírási műve
letnek azt az előírását, hogy az 
épületet 1937. december 31-ig
tető alá kell hozni, tehát több téli 
munkát kell végezniök a munkások 
csökkentett munkabírása mellett é> 
az építkezésnél meleg vizet és 
kokszkályhákat kell igénybe ven- 
niök, addig Csicskának engedélyez
ték, hogy a munkát 1938. őszén 
végezze be. Csupán arra kötelez
ték, —  és erre is csak azért, hogy 
Sátoraljaújhely telekadomáoyozási 
feltételeinek megfeleljenek —  hogy 
1938 évben valami csekély föld
munkát végezzen.

Halla államtitkár a négy hét 
előtti értekezleten kijelentette, hogy 
a közszállnási szabályzatnak azt a 
rendelkezését, amely a helyi ipar
nak előnyt biztosit, feltétlenül ér
vényesítették eddig is és érvénye
síteni fogják minden körülmények 
közt a jövőben is.

Ha ez igy van —  és ebben 
nem akarunk kételkedni —  mi 
történt a négy héttel ezelőtt át
adott panaszirattal 7

Vagy nem felel meg a tények
nek, amit az újhelyi építőmesterek 
panaszaikban előadtak, akkor tessék 
azt visszautasítani. Vagy valót ál
lítottak, akkor hol késik a sérelem 
orvoslása?

Vagy talán másként magyaráz
zák a közszállitási szabályzat ren
delkezéseit, amikor képviselői be
számoló előtt vannak és másként, 
amikor már utána vannak ?

Államtitkár úr 1 Mi történt a 
helybeli építőmesterek panaszával ?

— Beoltják ez ebeket veszett
ség ellen, Az ebek veszettség elleni 
kőtelező oltását Sátoraljaújhelyben is 
kőtelezővé fogják tenni, Értesülésünk 
szerint február végén fogják az oltá
sokat végezni.

Sl 3Cegyüözi vasút
érdefíes űótaftaritása

Sürgős intézkedést kérünk

i) hözszóllitdsi szabályzat
és az OTI székház építkezési ügye

A helyi építőmesterek panasza
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Jtfiért nem mentik már fel
vitéz JUbóth jRladárt iparhatósági 
biztosi megbízatása alól ?

A sárospataki ipartestület és vitéz 
Asbóth Aladár iparhatósági biztos 
közt hónapok óta tartó harcról már 
megemlékeztünk. Ugyanakkor megje
gyeztük azt is, hogy az ipartestület 
zavartalan működésé érdekében — 
különösen ha a testületnek van igaza
— helyes volna, ha más iparhatósági 
biztost neveznének ki a sárospataki 
ipartestület mellé.

Szándékosan nem említettük azt a 
másik okot, amely vitéz Asbóth Alá* 
dár felmentéséi szükségszerűvé teszi, 
mert nem akartunk polmkát keverni 
ebbe az ügybe. Nem említettük, hogy 
helytelen egy politikailag exponált 
ember iparhatósági biztosi megbíza
tásának fenntartása. Vitéz Asbóth 
Aladár ugyanis a Nép. sárospataki 
elnöke.

Most sem akarjuk kiélezni az ügy
nek ezt a politikai vonatkozású részét. 
Ezért tehát csak azt kérdezzük az 
illetékes első loku iparhatóságtól, 
nem larlja-3 fontosnak a sárospataki, 
sőt most már a Sárospatak járási 
ipartestület békéjének helyreállítását 
akkor, amikor 2731/1937. számú 
véghatározatában megállapította .hogy 
az ipartestület és az iparhatósági 
biztos között kitört harcban az ipar- 
testület vezetőségének van igaza.

Ha az elsőfokú iparhatóság esetleg 
már megfeledkezett volna róla, em
lékezetébe idézzük, hogy véghaláro- 
zatában

megállapította az Iparha
tósági biztos panaszának 
alaptalanságát és az ipar
testület vezetőségének tör

vényszerű eljárásai.
Már ekkor indokolt lett volna, 

houy az iparhatóság éljen az ipar- 
törvény (1932. Vili. te.) 33 §-ában 
biztosított jogával és felmentse ipar
hatósági biztosi megbízatása alól 
vitéz Asbóth Aladáit. Különösen in
dokolt volt ez azért, mert a megbí
zatás visszavonását az ipartestület 
elnöke kérte.

Az iparhatóság azonban akkor más 
véleményen volt. Kimondotta, hogy 
az ipartestület elnökének kérelmével
— amelyben az iparhatősági biztos 
felmentését kérte-foglalkozni ezúttal 
nem kíván.

Tehát csak ezúttal. Valószínűleg 
azért, mert úgy gondolta, hogy a 
véghatározat indokai talán jobb be
látásra bírják az iparhatósági biztost. 
Igyekezni fog a közte és az iparosok 
közi fennálló ellentéteket megszün
tetni.

Azóta azonban közel négy hónap 
telt el és a harc még mindig áll az 
ipartestület és az iparhatóságí biztos 
között. Talán mégis elérkezett az 
ideje, hogy vitéz Asbóth Aladár 
iparhatósági biztosi megbízását visz- 
szavonják és az iparlörvény rendel
kezéseinek megfelelően

olyon széleslátókörü, köz
tisztel etnek örvendő egyént 
nevezzenek ki Iparhatósági 
biztosként, oki az iparágak 

viszonyait jól Ismeri
és aki biztosítani tudja a zavartalan 
együttműködést az ipartestület és az 
elsőfokú iparhatóság megbízottja közt.

Elérkezett az ideje azért, mert most 
jüir semmi kilátás a már végsőkig 
kiéleződött harc megszűntének, amíg 
yitéz Asbóth Aladár képviseli az 
iparhatóságot az ipartestületben,

De elérkezett az ideje vitéz Asbóth 
Aladár felmentésének azért is, meri 
vitéz Asbóth megbízatása vélemé
nyünk szerint önmagától megszűnt. 
Vitéz Asbóthot ugyanis a sárospataki 
ipartestület mellé nevezték ki ipar
hatósági biztosként. Azóta azonban 
a sárospataki ipartestület járási ipar-

A vármegyei és községi alkalmazot
tak karának azok az egyedei, akik a 
nyugdijszabályok hatálya alá nem es
nek, jövőben, ha tisztviselői jellegű 
állásban vannak, köte'ezőleg a MABI, 
ha alkalmazotti állásban vannak köte- 
lezőleg az OTI tagjai.

Feltétlenül biztosítandók az ideigle
nes minőségű tisztviselők, gyakorno
kok, kezelők, kezelőnők, az ideiglenes 
minőségű vármegyei és a városi altisz
tek, szolgák, kisegítők, a vármegyei 
és városi dijnokok.

Az idegenforgalmi bizottság agilis 
ügyvezető elnöke : Szepesi Bódog 
kegyesrendi tanár az elmúlt szomba
ton a „Zemplén" c. helyi lapban 
megrázó erejű felhívásban fordul a 
város közönségéhez, segítséget kérve 
e város idegenforgalmának megterem
téséhez.

Szepesi Bódog, amikor elvállalta az 
idegenforgalmi bizottság ügyvezető 
elnökségét, szinte emberfeletti mun
kára vállalkozott. Semmiből idegen- 
forgalmat teremteni, még annak is 
nehéz, akinek korlátlan anyagi lehe
tőségek állanak rendelkezésére. Sze
pesi Bódog pedig minden anyagi 
megalapozottság nélkül vállalta, hogy 
megteremti azt az idegenforgalmat, a 
mely nélkül ennek a városnak a jö
vőbeni élete csak a lassú, biztos el
sorvadás lehet.

testületié alakult ét. Természetszerű 
tehát, hogy a sárospataki iparosok 
állal kifogásolt iparhatósági biztost 
olyan valaki váltsa fel, akii a járás 
valamennyi iparosa kiván.

Ismételjük, fel sem akarjuk téte
lezni, hogy az iparhatóság az elmon
dottak dacára azért nem menti 
fel vitéz Asbóthot iparhatósági meg
bízotti tisztsége alól, mert talán fon
tosnak tartja, hogy a Nép. ottani 
elnöke képviselje az iparhatóságot 
az ipartestüleiben. De akkor miért 
ragaszkodik vitéz Asbóth Aladár 
iparhatósági biztosi „működéséhez* ?

Nem esnek biztosítási kötelezettség 
ala a fizetéstelen vagy tb. alkalmazot
tak, a mellékfoglalkozásként működők, 
a nyugdíjra, nyugbérre jogosultak, a 
havi 300 pengőn felüli járandóságot 
élvezők, valamint azok, akik már 
állami, vagy ilyen jellegű nyugdijat 
húznak.

A hizlositási dijak kiszámítása az 
év közepéig foganatosítandó és meg
lehetős nagy munkával fog járni, mivel 
a biztosítás 1929 ig visszamenő ha
tállyal lép életbe.

Hogy mégis bíztunk Szepesi Bódog 
vállalkozásának sikerében, azért volt, 
mert ismertük páratlan munkabírását 
és szinte példa nélküli törhetetlen 
akarását, amellyel életre hívta a Ma
gyar Kálváriát.

Most egy szálloda megépítésével 
akarja lerakni az alapját idegenforgal
munknak és ehez kéri a társadalom 
segítségét. A szálloda nagyságára vo
natkozóan esetleg lehetnek eltérőek a 
vélemények. Lehetnek, akik egy 30 
—60 személy befogadására alkalmas 
szállodával is megindithatónak tartják 
az idegenforgalmi akciót, Abban azon
ban meg kell egyezni minden véle
ménynek, hogy elhelyezési lehetőség 
nélkül idegenforgalmat teremteni le
hetetlen,

Szepesi Bódog felhívásában azt is 
kéri, hogy felvetett eszméjéhez szól-

BlűhiM
budapesti ruházati is textil r. I.
magánfelek látogatására k e r e s  

jómegjelenésű
helfl ti kSriettiipiliilíliit

h i I e I a d á s r a. Ajánlatokat refe
renciával „Biztos jövedelem* je
ligére B A L O G H  hirdelőirodábt, 
Budapest V Szent Islván-körut 9. 

kérjük.

janak hozzá minél többen E hozzá
szólásokhoz szívesen bocsátjuk ren
delkezésre lapunk hasábjait még az 
esetben is, ha azok nem egyeznének 
a mi véleményünkkel. Úgy véljük 
ugyanis, hogy e nagyfontosságu kérdés 
nyilvános megtárgyalása közelebb vi
szi majd Szepesi Bódog tervét a 
megvalósuláshoz,

Farsangi
menetrend

Most, hogy a farsang ideje elkö
vetkezett, a .szórakoznivágyó fiatalság 
egyik legnagyobb gondját képezi, hol 
szól a jazz, cigányzene, hol van bál, 
hol hódolhat a tánc szenvedélyének.

A  fiatalságnak ezt a gondját kíván
juk kisebbíteni, amikor ebben a rovat
ban esetről-eselre felsoroljuk a nyil
vános táncmulatságokat, már tudni
illik csak azokat, amelyeknek idejét 
a rendezőség velünk közli.

Ezidőszerint Így áll a báli menet
rend :

Január 22-én Stefánia bál a megye
házán.

Február 5-én Szoc. Missióbál a 
Vigadóban és Vasutas álarcos bál a 
Restiben.

Február 6-án Ipartestületi álarcos 
bál a Vigadóban.

Február 12-én a Ref. Nőegylet tánc- 
estélye a Vigadóban.

Mulassanak jól, de ne feledjék, 
hogy a farsangnak böjtje is van.

— A kisipari munkákról fényké
peket kér az Ipartestület. Az ipar- 
testület a jövőben propagálni kívánja • 
jominősegu, kivitelben kiváló kézmű
vesipari munkákat. Ezért ezúton is föl
hívja tagjait, hogy a kiválóbb kézmű
ipari munkáik fényképeit minden eset
ben juttassák el a testület vezetőségé
hez, egyben közöljék a munka eladási 
árát is.

MjUtod,íoa,

— UJ tisztikart választ a Tlsza- 
szabályozó Társulat. Mint értesülünk, 
a Bodrogközi Tiszaszabályozó Társulat 
január hó 23-én, kedden délelőtt fél 
11 órakor Sárospatakon, a társulat 
székházéban rendkívüli közgyűlést tart. 
A  közgyűlésen elnököt, két alelnököt, 
16 tagú választmányt, 3 tagú számvizs
gáló és 5 tagú költségvetési bizottségot 
választanak. A tisztújító közgyűlés iránt 
a társulat tagjai körében nagy érdek
lődés nyilvánul.

—  Szándékos emberölési per fö - 
tárgyalasa a törvényszékén. A sátor
aljaújhelyi törvényszék Köröskényi- 
büntetőtanácea kedden kezdi meg 
Bodnár Lajos zemplénagárdi koldus 
emberölési bűnógyének főtérgyalását. 
Bodnár Lajrs Tóth Ferenc koldustár- 
sát tizennyolc fejszecsapással verte 
agyon, mert nem akarta elismerni a 
Bodnár sárkunyhó-tulajdonjogát.

Vidékre minták IHölgyek!

1938. farsang
báli újdonságai legolcsóbban 
KLEI N KÁLMÁN PIVATNAZABAN

Takarékossági tagok 
beszersesi hely*! K A P HA T ÓK !

Férfi és női szövetek nagy raktára 
i g e n  o l c s ó  á r a k o n

K l e i n  K á l m á n
divatházában

S á t o r a i  j a u j h e l y
TAKARÉKOSSÁGI BEVÁSÁRLÓHELY 

Vidékre minták ! T e l e f o n :  55.

Beszorították
az OTI és MABI-bo a nem nyug
díjjogosult közalkalmazottakat

Tudunk-e
idegenforgalmat teremteni Sátoraljaújhelyben?

Szepesi B ódog felh ívása a k özön ségh ez
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nyomtatványok
Vajdánál
Széchenyi tér 3. s/ám
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hoz e hiten a mozi?
A városi mozi e héten egy első

rangú magyar filmoperettet és egy 
nagysikerű angol filmdrámát mutat 
be.

Ma, holnap, hétfőn és kedden Áb
rahám Pál világhírű operettjének film- 
változata a „ 3 : 1 a  szerelem javára" 
van műsoron, A film már színdarab 
formájában is igen nagy sikert ért 
el, mert rendkívül szellemes és szó
rakoztató. Főszereplők: Bársony Rózsi 
Dénes Oszkár, Kis Manyi, Rózsa
hegyi, Békeffy, Halmay, Bilicsi, Pet- 
hes és Szenes Ernő.

Bemutatásra kerül még „Panay“ 
amerikai torpedónaszád elsüiyesztése.

A távolkeleti hadszíntéren végzett 
szenzációs felvétel.

Szerdán és csütörtökön Marlene 
Dietrich űj filmje a „Mdrtirasszony* 
kerül bemutatásra. A film Szentpé
terváron az udvari bállal kezdődik, 
ahol azonban akkor még senki sem 
sejti, hogy rövidesen kitör a forrada
lom. Marlene, aki egy orosz grófnőt 
játszik, fogságba keiül, de szerelme, 
egy volt angol újságíró kiszabadítja 
a börtönből. A film részleteiben i- 
nagyon szép, s mese méltó Dielrichs 
hez. A partnere, Róbert Donat méltó 
részese az általános sikernek.

Legjobb tüzelőanyag a pécsi 
koksz és brikett

•

Lánezi Aladár
tüzelőanyagkereskedésében
Sátor»ljaajh«ly, Pstífiaeoal. Telefon: 92.

Borsodi, salgótarjáni szenek is kaphatók 1

9 fiatalkorú takaritóleány
volt a gyógyszertár háziszarhój a

k Magyarság kllring-akciújának 
tagjai.

Az alábbi cégek e Magyarság kli- 
ring-iielvényeit • feltüntetett °/o ári- 
nyaban kéazpéoz gyanánt fogadják el. 
Vásároljon az alábbi cégeknél a Me
gy ara ág kliring azelvényeinek felhaiz- 
náláaával. hogy megtakaríthassa előfi- 
zetéii diját.

Cukrász: Prihoda Andor 5 •/<,
Fiiazer éa csemege: Szenczy Ernő, 

Széchenyi-tér 9, kincitári cikkek ki
vételével 5 °/o

Fűz#: özv. Zambon Béldné, Pe-
lífi u. 1. 5 */o

Kelmefeit#, vegytisztító : Sárkány 
János. Molnár litván-u. 5, gallér ki
vételével 2 */o

Könyvnyomda, könyv- éj papirke-
reikedéi: Vajda-könyvnyomda tan
könyv kivételével 2 ° o

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

Újság:* Felsőmagyarországi Hírlap“
hirdetőieknél 10 °/o
„Zemplénvármegye‘WudetiieVai\ .

Úri éi nfiieipész: ifj. Begala Mihály 
Koaiuth-u 2. 5 »/o

Uri-éa nfiifodráiz: Moskovszky E m i  
Horthy tér 1. 5 °/o

Uriizebó ; iportruha : Csuppiga Jó
zsef, Horthy tér 22. 5 ' / ,

Vet éi festék : Peiger Gusztáv, dur
va vtiáru kivételével 2 %>

Vendéglő: Szenczy Ernő, And 
rássy-u. 25. í  °/«

— Az országgyűlési képviselővé 
lasztók névjegyzéke. A belügyminisz
ter rendeletet intézett a törvényható 
Ságokhoz, amelyben az országgyűlési 
képviselőválasztók névjegyzékének 1938 
évi kiigazítási munkálataira úgy intéz
kedik, hogy az 53.000— 1936 B. 14. 
izámu rendeletét rendelkezéseit akként 
kell alkalmazni, hogy ott, ahol a ren
delet 1937. évet említ, mindig az 
1938. évet kell érteni. Az 1938. évre 
érvényei névjegyzék alatt a törlésekkel 
módosított 1936. évi névjegyzéket és 
az 1937-ben készült pótnévjegyzéket 
keli érteni.

— jíorthg Jrtiklós Jllaggarország 
kormányzójának msllképét ábrázoló 
Uvélkélytgektt hozott forgalomba a 
m. kir. póttá. 1936 év január hó I 
én a kormányzó melléképét ábrázoló 
1, 2 és 5 P.-ős levélbélyegek kerültek 
forgalomba. A bélyegek vízjeles fehér 
papíron és fehér kerettel ellátott kivi 
télben készülnek. Mindegyik bélyegkép 
jobb alsó satka alatt a fehér bélyeg
szél mezőben a bélyeg tervezőjének 
neve „Englerth E .“ olvasható Az 1 
P.-Ss bélyeg színe zöld, a 2 P. ős 
bélyeg színe barna, ez 5 P.-ős bélyeg 
színe kék.

* }{oraregg«l kall a ksngortf meg- 
dagasztani I Ez a címe a Magyar 
Lányok, Tulsek Anna népszerű le 
ányifjusági lapja uj számának cimképén. 
Szép fiatal leány hajol a dagasztóteknő 
fölé. A kitűnő fényképfelvétel egy 
fiatal leány pályamunkája. Dijtalin 
mutatványszámot kívánatra bárkinek 
küld a kiadóhivatal, Budapest, VI. 
Andiássy ut 16. Előfizetési díj ne
gyedévre 4 pengő.

* Gsathó }{almán jellegzetes, bölcs 
humorral rajzolja meg mai figuráit,

Í.ontos kepét adja a társadalomnak, 
ózen humora azonban meleg szere 

tetté enyhül, amikor .kiskorú testvé
reinkről", az állatokról, az erdők tár
sadalmáról ir Remek portréját adja 
egy kis kutyának Pinosi című, legújabb 
írásában. Csak Kipling remekműveihez 
hasonlíthatjuk ezt az állatportret Az 
Uj Idők uj száma közli Csetho .iái
mén legújabb Írását.

Kardos Zsigmond gyógyszerész 
a Wekerle tér 3 szám allati „Magyar 
Korona* gyógyszertár tulajdonosa 
észrevette, hogy hónapok óta kisebb- 
nagyobb összeg tűnik el a külön- 
kasszából. A felfedezést rendkívül 
szigorú és bizalmas házi vizsgálat és 
megfigyelés követte.

Dacára a legnagyobb gonddal foly
tatott megfigyelésnek, a házi tolvaj 
leleplezése nem sikerült.

Január 2-án Kardos gyógyszerész 
a legnagyobb megdöbenésscl álla. 
pitolta meg, hogy a néhány perccel

ezelőtt megszámolt és az elsejei kia
dások fedezésére félretett 3000 pen
gőből 160 pengő hiányzik.

A bevezetett rendőri nyomozás 
már-már holtpontra jutott, amikor a 
gyógyszertár pénztáros kisasszonya 
szenzációs felfedezésre bukkant. A 
fiatalkorú 15 éves takaritóleány 
kabátjában száz pengői és egy olyan 
kulcsot talál', amely pontosan a fiók 
zárjába illik.

Kihallgatása során bevallotta, hogy 
ö a tettes és előadta, hogy hónapok 
óta dézsmálta a fiókot, ahonnan nap

Olcsó ós jó szálloda Pesten

I í>0 kényelmes szoba 4 pengőtől, 
teljes penzióval 9 pengőtől. Az 
Étteremben szegedi F a r k a s  
Jóska muzsikál, a télikertben 
délután és este a V i r á n y. 
jazz játszik a tánchoz. Hallgassa 
meg minkét zenekart rádión. 
Adjon barátainak találkozót, hívja 

meg őket vacsorára a M a tr o p o le -b a

nap mellett kisebb nagyobb összeget 
vett ki. Előadta továbbá, hogy szá
mítása szerint öt-hatszáz pengőre 
tehető az az összeg, amit ellopott, 
de eltulajdonított ezenkívül különféle 
gyógyszert is, ami a házkutatás so- 
rán részben elő is kerüli. A lopoll 
pénzen varrógépet, ruha- és ágyne
műt vásárolt, most pedig egy hízott 
sertést akart beszerezni. Erre kellett 
a 160 pengő is.

Az elvetemült fiatal korú bűnös 
bűnügyében az eljárás megindult.

— Ajánlatok fed .nyagszallltásra.
A sátoraljaújhelyi államépitészeli hiva
tal által Zemplénvármegye útjaira szük
séges fedanyag szálli'ására a következő 
ajánlatok érkeztek be : Urikány Zsil- 
völgyi: heng. kavics 26 80, zúzalék 
26.80, utalapkő 17.30 P. (hitelezésnél 
6 százalék kamat) — Hubertus Kő
bánya R. T. kavics és zúzalék 25.50, 
alapkő 17.50 (készpénz egységének) — 
Magyar Trachitművek R T . : kavics 
28, zúzalék 32, utalapkő 18. (hitele
zésnél 7 százalék felár). — Eszakma- 
gyarországi Kőbánya R. T, : kavics és 
zúzalék 32, alapkő 22. (hitelezésnél 
5 százalék folár). — Führer Mihály : 
kavics 3990, utalapkő 33 (készpénz- 
egységáiak/ A  legkedvezőbb ajánlatot 
tehát a Hubertus R. T. tette. Döntés 
rövidesen várható.

— Fafűtés helyett szénfütés az 
állami hivatalokban. Az ország szén
termelésének (okozása és a fával való 
takarékoskodás érdekében a kormány 
rendelet kiadására készül. Információnk 
szerint legközelebb az ország valameny- 
nyi hivatalos helyiségében levő farend- 
szerü tűzhelyeknek széntüzelésre való 
átalakítását rendelik el.

— Az Ojság uj számában megint 
aktuálisá váll a kérdés, hogy mi lesz 
a zsidókkal ? Az uj száma bemutatja 
az ellenzéket, amint választójogi 
háborúra készül. Nagyon jók még az 
állandó rovatok is Nagy Imre nép- 
S’erü vicclapjában. Ara 16 fillér,

* Mosolygó, havas táj, mosolygó 
kedves arcú fiatal leány : az a Ma
gyar Lányok, Tutsek Anna népszerű 
ifjúsági lapja uj számának cimképe 
Az Önképzőkör! Elet rovat nagy pályá
zatát hirdeti ki a szerkesztőség, mellyel 
a Magyar Lányok vándordíját szerez
heti meg az iskolák. Díjtalan mutatvány- 
számot kívánatra bárkinek küld • 
kiadóhivatal, Budapest, VI. Andrássy. 
ut 16. Előfizetési dij negyedévre 4 
peugő.

— A Pesli Tőzsde uj számában 
dr. vitéz Ciyulay Tibor, dr. Oál Jenő, 
dr. Szeben Dezső, Vadász László és 
mások Írlak cikkeket.

A  kiadásért fe le lő s : 
V A J D A  J Ó Z S E F

Laptulajdonos :
Landesmnnn fi. és Társa

K észe it: •  V e jd e -k in y v n y e u a d á b a e  

Sátereljeejhely

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
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