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Kerülni szeretnék
—  amennyire lehet — az or. 
szágos politikát. Ezt irtuk be
köszöntő cikkünkben, amikor 
átvettük e iap irányítását. Egyi
dejűleg azonban leszögeztük 
azt is, hogy ha a vármegye,vagy 
a város érdekében szüksége 
mutatkozik,foglalkozni kívánunk 
az országos politikával is.

Hónapok óta folyik a harc a 
fővárosi sajtó higgadtabb részé
ben a szélsőséges politikai szán
dékok ellen. És bár tudtuk, 
hogy a szélsőséges eszméknek 
itt is vannak —  ha nem is je
lentős számban —  hívei, nem 
foglalkoztunk e kérdéssel. Úgy 
véltük, hogy vármegyénkben, 
városunkban folyó agitáció csu
pán hullámverése annak az or
szágszerte szervezkedő moz
galomnak, melynek megszünte
tését nagynevű politikusok kö
vetelik. Nincs hát értelme, hogy 
mi, vidéki lap adjunk tanácsot 
ott, ahol arra hivatottabbak 
már hallatták tiltakozó szavukat.

Hogy most mégis helyet szo
rítunk hasábjainkon ennek az 
országos kérdésnek, kizárólag 
azért tesszük, mert helyi vonat
kozása is van. A  szélsőjobb- 
oldali szervezkedés egyik leg
lelkesebb harcosa, a „TESz." 
hivatalos lapja, a „Nemzeti F i
gyelő,* amelynek szerkesztőbi
zottsági elnökeként a sátoralja
újhelyi választókerület ország
gyűlési képviselőjét üdvözöl
hetjük.

Bármennyire kerülni szerettük 
volna is, tehát az országos po
litikát, kerületünk országgyűlési 
képviselője kényszerit arra,hogy 
azzal is foglalkozzunk. Nem 
lehet ugyanis közömbös ránk 
nézve, hogy milyen eszmék elő-

Mindjart elöljáróban Iti kell je
lentenünk, hogy nem haragszunk 
az antiszemitákra, a nemzet' szo- 
ciáhstakra. Ízlés dolga, hogy valaki 
a vallása miau üldözzön, vagy ül
dözni segítsen embereket és intel
ligencia dolga, hogy valaki a 
Szent-lslváni alkotmánynál jobbnak 
tartsa a vallást üldöző nemzeti szo- 
ciálizmus megvalósitására törekvő 
diktatúrát.

De bármennyire magánügynek 
tekintjük mindenki politikai meg
győződésélét, nem lehet közömbös 
ránk, hogy milyen elveket követ, 
hirdet a kerület képviselője akkor, 
amikor a kerületétől távol van.

Hogy itt a kerületben miket h ir
det, azt nagyon jól tudjuk.

December 19-én tartott be
számolóján például hitet 
tett a magyar alkotmány 
mellett.

Leszögezte úgy az egységes párt, 
mint a saját alkotmányhűségéi. Bu
dapesten a „Nemzeti Figyelődben, 
amelyet, mint a szerkesztő-bizott
ság elnöke jegyez, a szélsőjobbol
dali politika, a nemzeti szocializ
mus, a diktatúra győzelméért foly-

harcosává szegődött a képviselő 
ur. És különösen nem lehet 
közömbös akkor, amikor itt a 
kerületben egészen más húro
kat penget, mini Budapesten.

Elvégre tudnia illik  a kerü
let minden polgárának, hogy 
képviselőjük milyen eszmék él
harcosa és hogyan képzeli azt

tat harcot.
A  „Kormányképes szélsőjobb” c. 

vezércikkben arra szólítják fel Da
rányi miniszterelnököt, hogy készítse 
eio és adja at az uraimat a szélső
jobboldalnak, Íme egy kis mutató:

„Elő kell tehát készíteni a 
magyar tekintelyi állam megszüle
tését, az ország gazdasági életé
nek felszabadítását, a magyar ér
telmezésű szocializmus érvénye- 
sütését, a nemzettagok osztályok 

feletti kemény összefogását"

Majd a szélsőjobboldal követen
dő politikáját szögezik le a kővet
kezőkben :

„A szélsőjobboldal tehát meg
győződésben, fanatizmusban, fe
gyelemben és felkészültségben 
kell, hogy „szélsőséges" legyen 
Meggyőződésben ésfanatizmusban 
nincs hiány, fokozni kell azonban 
a fegyelmet és a felkészülséget.
A szélsőjobboldal meg kell hogy 
őrizze a harcos, kemény, meg 
nem alkuvó szellemét, azonban 
ez a szellem fegyelmezett töme
geken keresztül nyilvánuljon meg”

Sokkal érdekezebb azonban a 
vezércikknél a grófi toliból szüle
tett „ Alkotmányos diktatúra” c cikk.

a társadalmi egységet, felekezeti 
békét, amelyet itt a kerületben 
oly szivesen hirdet. Kerülni 
szerettük volna, de — mert 
más nem vállalkozott rá — 
meg keit rajzolnunk annak a 
ha arcképét, akinek igazi vo
násait eddig még nem ismerték 
a kerületben.

Ebben a cikkben például a követ
kezőképen vélekednek parlamentá
ris rendszerünkről:

„A parlamentáris rendszer mai 
kiélt tormája mellet a tekintély- 
uralom híveinek tábora számsze- 
rint is, de radikalizmus és türel
metlenség szempontjából is szem
látomást nő. Ezeket alkotmány- 
ellenes törekvésekkel vádolják, 
pedig a parlamentarizmus mai 
formája — minden alkotmányos 
alap mellet is — legalább is 
annyira eltért az alkotmány szelle
métől, mint amennyire a látszóla
gos alkotmányos alappal nem bíró 
diktatúra — alkotmányunknak 
megfelelő és ennek szellemében 

való lehetne”
De talán nem érdektelen az sem, 

hogy hogyan vélekednek a Baross 
Gábor szerkesztőbizottsági elnök
sége alatt megjelenő „Nemzeti F i
gyelődben a kormányzatról. Íme :

“Bármennyire alkotmányos logyen 
parlamentarizmusunk, mégis a 
zsidókapitalista világrend maga 
állandóan szembe állítja a joggal a 
hatalmat, harcba állítja érdekei 
elérésére és megóvására a pénz
hatalmat. A parlamenti választá
soknál is latbaveti ezt, különösen 
nyílt választásnál. A pénzhatalom

Baross Gábor igazi arca
S zem e lvén yek  a „Nem zeti F igy e lő d bő l

BLUMENFELD JEIVOFIAI
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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befolyttá szinte korlátlan i néha 
még azt a látszatot ii képet kelte 
ni, mintha a kormányzatnak ét a 
nagykapitalizmuinak egy érdeke 

volna’

Megtudhatjuk egyben a kiváló 
írátmüböl azt i», hogy a választó- 
jogi javaslat nem it a Darányi rai- 
nuzlerelnök és Széli belügyminisz
ter alkotnia, hanem a kapitalizmusé. 
Lássuk csak mit itnak ?

„így a most szóban levő válasz* 
lójogi törvényjavaslatban a kapi
talizmus nagyjából csak azoknak 
ad szavazati jogot, akik általa 
legalább némi élethez jutottak, 
tehát hálásak, de a kisemmizettek 
és talán a nép többsége szóhoz 

sem jut’

Majd újra a parlamentárizmussal 
és az alkotmányossággal foglalkoz
nak a következőben I

„Kár tehát oly nagyra lenni a 
parlamentárizmus alkotmányossá
gával és helyes volna szerényeb. 
ben bánni azzal az alkotmánytiprási 
váddal, amivel ma a jobboldali 

szélsőségeket illetik.’

Ezekután megállapítja a grófi 
cikk, hogy a diktatúra sokkal al
kotmányosabb, mint a mostani par- 
lamenlárizmus. Megállapítja, hogy 
az igazi demokrácia a diktatúrában 
található. Íme :

„Ennek az egyedül helyes igazi 
demokráciának nincsen semmi 
köze a zsidóliberalizmus pénzér. 
dek áldemokráciájához, a felbe- 
bérelt csőcselék garázda uccai 
tüntetéséhez. Nem azok uralma, 
ak'k egy léleknélküli gazdasági 
es pénzrendszer által agyongyö 
törve csak vér és rombolás kép
zetén át képesek kiemelkedni az 
örökös robot elgépiesedettségből. 
Nem zsidóbérencek uralma, ha
nem a politikailag és gazdasági
lag kiegyensúlyozott nép részvé
tele a törvényhozásban és állam- 
ígazgatasban, abból a megbízásból 
kifolyólag, melyet maga a nép, 
fenntartva a maga szuserénitásá- 
nak feltétlenségét, alkotmányunk 
szerint is egy mindenben felelős, 
de késedelem nélkül intézkedő 
és el nem gáncsolható vezérnek 

adott"

Végül, hogy senkinek kétsége 
ne legyen, miéit harcolnak, a kö
vetkezőket Írják :

“Utunk ettől az állapottól eltávolo
dik, de ha sokat késünk a leg- 
igazabb demokráciát megvalósitó 
nemzeti szocialista kormányfor- 
mával, akkor alkotmánnyal, demok
ráciával és a magyar nép igazi- 
erdekeivel s a fogalmakkal csú
nyáig visszaélve megint a nemzet 
nyakára ülhet egy Kun Béla szerű 

idegen a ak“

Semmi kétség sem feihet ahhoz, 
hogy az előbb idézettek teljes 
egészében fedik Baross Gábor po
litikai elgondolását. Mert amint
hogy ebben a lapban nem jelen
hetik meg semmi, ami ellenkezik a 
mi meggyőződésünkkel, akik e la
pot jegyezzük, ugyanúgy a -Nem 
zeti Figyelődben megjelent cikkek 
Baross Gábornak, a szerkesztőbi
zottság elnökének politikai hitval
lását kell hogy fedjék.

Úgy véljük kötelességet teljesí

tenünk csupán, amikor bemutattuk 
a kerület választóinak Barost G á
bor képviselő igazi aicát. Elvégre 
nem lehet közömbös a kerületre,

Nagy örömet keltett annak 
idején, hogy a kultuszminisz
térium megvette a szárhegyi 
Kovács-villát, hogy ott a ta
nítók részére üdülőházat léte
sítsen. Klebesberg Kunó gróf, 
a kulturalkotások fanatikusa, 
egyik itttartózkodása alkalmá
val határozta el, hogy valóra 
váltja Széli József akkori főis
pán elgondolását és egy tanitóí 
üdülőház létesítésével lendületet 
ad a város idegenforgalmának. 
Az elhatározást nyomon követte 
a cselekedet. A vételt rövid 
időn belül perfektuálták.

A tanítói üdülőházból azon
ban semmi sem lett. A halál 
kérlelhetetlen keze pontot tett 
Klebesberg gróf nemes elgon
dolására. A nagy miniszter ha- 
lálálával megakadt az üdülöház 
kiépítése. A kultuszkormány 
előbb a MANSz,, majd később 
a Tokajhegyaljai Bortermelők 
Pinceszövetkezetének kezelésébe 
adta az üdülöházat így, ha 
nem is a tanítók vették hasz-

Fontos értekezlet

Ma egy hete fontos értekezletre 
hívta egybe a vármegye főispánja a 
hegyközségi tanácsok kiküldöttjeit. A 
földmivelésügyi miniszter megbízásából 
dr. Zombory Bertalan miniszteri ta
nácsos kivánta meghallgatni a hegy
községi tanácsok kiküldöttjeinek pa
naszait, kívánságait.

Az értekezleten Fáy István főispán 
elnökölt, aki megnyitó szavaiban üd 
vözölte Zombory miniszteri tanácsost, 
aki viszont a főispánt köszöntötte, kinek 
fáradhatatlan, lelkes közbenjárása irá
nyította ra a Tokajhegyalja bajaira a 
földmivelésügyi kormány figyelmét. 
Bejelentette, hogy a kormány a bor- 
krizis megoldására hároméves tervet

hogy milyen melódiái fúj Buda
pesten az, aki a választói körében 
csak a szeretet, az együvé tartozás 
hangján tud szólni.

nát, de mint üdülöház szolgálta 
a város idegenforgalmát.

Az elmúlt év nyarán azon
ban már nem volt üzemben az 
üdülöház. Most pedig a kul
tuszminisztérium az üdülöházat 
és a hozzátartozó szőlőt átdadta 
a földmivelésügyi minisztéri
umnak. Tegnap történt az át
adás.

Egyelőre még nem tudjuk, 
hogy miért adta át az üdülőt a 
kultuszminisztérium és milyen 
célra kívánja azt a földmivelés
ügyi minisztérium használni. 
Azt azonban tudjuk, hogy a 
város idegenforgalmának nem 
szabad elveszteni ezt az egyet
len üdülöházat.

Hisszük, hogy nemcsak a 
város, de a vármegye vezető
sége is, élén Fáy főispánnal, 
mindent el fognak követni, hogy 
ne veszítsük el azt a kis ide
genforgalmat is, amit ennek az 
üdülőháznak az üzemben tar
tása jelentett.

a várm egyeházán

dolgozott ki, amelynek első részlete 
az alföldi intervenciós vásárlások és az 
allami közpincék létesítése vőltak. 
Felszólította a jelenvoltakat, hogy pa
naszaikat és kívánságaikat adják elő.

Dr. Csendes Viktor, dr. Balogh 
Zoltán, Hódossy Béla, Kéler Ödön, 
Máriássy Ödön a minimális munka
béreket. a munkabérek megállapításának 
módját kifogásolják, kérték a borátvé
teli árak emelését, az abroncs és donga 
mizériák megszüntetését, külföldi 
piacok teremését, az asszu luxus
adójának eltörlését.

Parnói Molnár Béla azt kérte, hogy 
azintervenciós vásárlásoknál a nehezebb 
borokat vásárolják fel, támogassa a

i) Zemplenmegyeieft
A  BUDAPESTEN

Rákóczi ut 58.
Pompás uj kávéháza, János-vitéz 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 swing-orchestra
Próbálja ir.eg egyszar Ün Is a Metropoli-t

kormány a minőségi termelést, szállít
sák le a palackborok vasúti fuvardiját. 
Kérte a Tokajhegyaljai Bortermelők 
Pinceszövetkezet megsegítését és az 
intervenciós tárgyalásokba való bevo. 
nását.

Br. Waldbott Kelemen a hegyaljai 
borkereskedelem bajait, exportlehető
ségeit felölelő nagy beszédben hívta 
fel a földmivelésügyi kormány meg
bízottjának figyelmét a legsürgősebb 
tennivalókra. Megállapította, hogy csak 
intézményesen lehet segiteni a Tokaj- 
Hegyalján. Mintegy 15.000 hl. príma 
bor felvásárlása mindenesetre segítene 
a bajokon. Fontos egy jól megszerve
zett külföldi propaganda.

Dr. Zombory Bertalan miniszteri 
tanácsos megállapította, hogy Tokaj- 
llegyalja megsegítése nem illeszthető 
be az általános intervencióba A 
Hegyalja helyzetén úgy látja 10—15000 
hl. minőségi bor évenkinti felvásár 
lásával segiteni lehetne. A  kereske
delmi szerződések tárgyalása alkalmával 
eddig is minden esetben biztosítottak 
a Tokajhegyaljai borok elhelyezésére 
kontingenst. Ezután is minden esetben 
megteszik, az asszuborok luxusadó
jának eltörlése ügyében — amennyiben 
nem fog nagyobb kiesést jelenteni a 
bevételekben — interveniálni fog
nak. A tokaji bor propagandája már 
megindult. Erre a célra a pénzügy* 
miniszter jelentős összeget bocsátott 
rendelkezésre.

Végül bejelentette, hogy a minisz
térium a törköly összevásárlását hatá
rozta el és br Waldbott Kelemen 
kérésere, már az országos szőlő és 
borgazdasági tanácsban bejelentette, 
hogy a tokajhegyaljai törkölyért a ren
desnél magasabb megváltási áíat fognak 
megállapítani.

* Szent Margit imája címen Kosá- 
ryné Réz Lola folytátásos regénye 
jelenik meg a Magyar Lányokban, 
Tutsek Anna népszerű ifjúsági lapjá
nak hasábjain Kertész Erzsébet Öten 
vagyunk című kedves, vidám története 
mellett. Dijíalan mutatvánszámot kívá
natra bárkinek küld a kiadóhivatal, 
Budapest, VI. Andrássyut 16. Előfi
zetési dij negyedévre 4 pengő.

*Zoqu király és Apponyi Geraldine 
grófnő eljegyzésének története a 
Színházi Életben. Gyönyörű képekkel 
illusztrált cikkben Endrődy Béla mondja 
el ennek az európai szenzációju el* 
jegyzésnek a történetét. Bemutatja a 
Színházi Élet a téli tárlat legszebb 
képeit. Karinthy Frigyes illusztrált 
közmondásai, Schirley Temple wee 
kendje, Zágo.n István mozikritikája, 
Irodalmi élet. Darabmelléklet az Élet
társak cimü dráma. Szenzációs kotta
sláger, kézimunka melléklet Ara 50 
fillér, Előfizetési dij 1/4 évre 6.50 
pengő.

— Az Ojság új száma bemutatja 
Madagaszkárt, milyen lesz két év múlva, 
bemutatja a képesített kereskedőt és 
a képesítetlen vevőt, egy jó ötletet ad 
a Beszkárt-ötletügyosztályának, és az 
olvasó elé tárja az egész |hét görbe 
tükrét. Nagy Imre vicclapja 16 fillér.

jR, kultuszminisztérium 
átadta a szárhegiji üdülőházat

a földmivelésügui 
minisztérimnak
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Martinovits Márton
műszaki üzletében, SÁTOR ALI AUJHELY,
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Kedvező fizetési feltételek!

Allami intervenció
a Tokajhegyalja érdekében
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— Széli József né kitüntetése.
A Kormányzó a Magyar Vö
röskereszt Egylet nemzetvédelmi 
és emberbarátí célkitűzéseinek
előmozdítása körül szerzett ki
magasló érdemei elismeréséül 
Széli Józsefnének, a sátoralja 
újhelyi Vörös Kereszt Egylet 
alapítójának a Vörös Kereszt 
érdemkeresztjét adományozta.

— Tisztújitás a Bodrogközi Tisza- 
szabályozó Társulatban. A  Bodrog
közi Tiszaszabályozó Társulat január 
25-én tartotta tisztújító közgyűlését' A 
közgyűlésen jelenvoltak a tisztújítást 
felhasználták, hogy meleg szeretettel 
ünnepeljék a társulat közel fél évszá
zada működő elnökét: br. Sentiyey 
Miklós m. kir. titkos tanácsost. Az 
érdekeltség nevében dr. Barathy Béla 
alelnök köszöntötte br. Sennyey Mik* 
lóst és kérte, hogy továbbra is vállalja 
az elnöki tisztet. Br. Sennyey Miklós 
válasza után megválasztották az alel- 
nököket és a tisztikart. Alelnökökké 
Bernáth Aladárt és dr.Barathy Bélát 
választották. Az uj i tisztikar nevében 
Bernáth Aladár mondott köszönetét 
a megválasztásért.

— Újhelyi siker a berlini vadász- 
kiáilitason. dr. Azary Prihoda József 
városi főjegyző, a berlini vadász világ- 
kiállításon kapitális >őzaggancsával 111. 
dijat nyert.

— A flör. kath. Legényegylet kaba
réestje február 2 án este nagy siker
rel folyt le a Kathoíikus olvasókörben. 
Valamenyi szereplő hivatásos sziné- 
szeknek is dicséretére méltóan szóra
koztatta a szépszámú közönséget.

— A felsőkereskedelmi iskolát vég
zettek összejövetele a Vigadóban. A 
sátoraljaújhelyi felsőkereskedelmi isko
lát végzettek nemrégen elhatározták, 
hogy az együvé tartozás kimélyitése 
érdekében időnkint barátságos össze
jövetelre gyűlnek egybe a városi Vigadó 
éttermében. Az első ilyen összejövetel 
f. hó 1-én este volt, amelyen a tanári 
kar és a végzett növendékek család
tagjaikkal vettek részt. A kedélyes han
gulatban lefolyt összejövetel a reggeli 
reggeli órákban ért véget.

—■ Falakasztotta magát Tokajban 
egy Önkéntes. Ködös István önkéntes 
aki már egy éve teljesített szolgálatot 
> tokaji zászlóajnál, eddig ismeretlen 
okból felakasztotta magát. Mire rátalál
lak, már halott volt. Holttestét szülő
falujába, Hosszúlázta szállították.

—Szerencsétlenén a Máv pályaudva
ron. Varga János vasúti munkás szánra- 
kár közben elcsúszott. Az éppen arra to
lató kocsi lépcsője magával rántotta és 
néhány méteren át hurcolta. Súlyos, 
de nem életveszélyes belső sérülések
kel az Erzsébet közkórházban ápolják.

Újhelyi Hírlap—FelsflmaeyarországlfHIrlap 3. oldal.

Példát mutat
az Aspirin- tabletták előállításának technikailag is töké
letes berendezése. Vezető szakemberek a földkerekség 
minden részéből helyszínen tanulmányozzák ez előállí
tás menetét, tisztaságét és a csomagolás hygiéniéjét. 
Embarkéz nem érinti a tablettát, mig e vevőhöz nem jut.
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Adóalapot képez-e o vizdij?
A háztulajdonosok evek óta foly

tatnak harcot a kir. adóhivatal és pénz- 
ügyigazgatóság elvi álláspontja ellen, 
hogy a bérlők által fizetett vizdijat 
adóalapként számítják. Felebbezések 
folytán már többször megjárta ez a 
kérdés a felsőbb hatóságokat, sőt be
adott panaszok folytán a közigazgatási 
bíróság is foglalkozott már a háztulaj 
donosok zsebét erősen érintő e kér
déssel.

Sajnos nyugvópontra máig sem jut 
hatott ez az ügy, mert a közigazga
tási bíróság sem foglalt el benne egy 
séges álláspontot. Egyik fél panaszának 
helyt adott és kimondotta, hogy a lakó 
által fizetett, vagy a háztulajdonosnak 
megtérített vizdij nem képezhet adó

alapot, mig egy másik panasz ügyében 
azt mondotta ki, hogy a vizdij a ház
bérnek tartozéka és igy a házbérbe 
beszámítva adóalapul vehető.

A két ellentétes döntés ügyében 
most már a hivatalos város fordult a 
köz gazgatási bírósághoz él hivatkozván 
az ellentétes döntések folytán előállott 
jogbizonytalanságra, jogegységi döntést 
kért

ügy értesülünk, hogy a közigazga
tási bíróság jogegységi döntésre hiva
tott tanácsa e hó végén ül össze, hogy 
döntsön Sátoraljaújhely város kérelme 
felett.

E hó végén tehát már tudni fogjuk, 
hogy képezhet-e adóalapot a viz
dij ?

Bujdosó István
Városi Vigadó éttermében

Sátoraljaújhely
Hangulatos esték A g s - t r i ó

, .  K á d á r  Z s ó k a
Kitűnő magyar konyha keleti számaival

Milyen mérvben
bővítik az „Erzsébet" közkórhazat?

— örtállásért 14 nap. Nemrégen 
történt, hogy egyik téroipMaki termény- 
kereskedő feljelentéit lett t  csendőr
ségen, mert raktáréból több mázia bú
zát elloptak. A csendőriég megállapí
totta, hogy a búzát Korupcsák Gyula 
és egy fiatalkorú társa dézsmálták 
már hosszabb ideje. A sárospa
taki járásbíróságon január 28-án tárgyal
ták az úgyet. Korupcsák azzal véde
kezett, hogy a kiskorú lopkodta a bú
zát, ő csak őrt állt. A biríság Korup- 
csákot az „örtállásért'' 14 napra Ítélte.

Már régen szükségessé vált az „Er
zsébet" közkórbáz kibővítése. Szükség 
volna egy fertőző osztályra, egy rava
talozóra és egetően szükséges a sebé
szeti osztály kibővítése. Ezeken felül 
még szükséges voina az altiszti lakások 
megépítése is. Azonban mindezek meg
valósítása a tervek szerint 360.000 pen
gőbe kerülne.

Bornemisza Miklós alispán bár
mennyire szivén viseli is a hiányoknak 
mielőbbi megszüntetését csak az anyagi 
lehetőségek halárain belül járulhathozzá 
a korház bővítéséhez. A vármegyének 
e célra az év végén mindössze 140.000 
pengő fog rendelkezésére állni. Ebből 
pedig csupán a sebészeti osztály és a 
belgyógyászati osztály kibővítésére és 
egy felvonó létesítésére telik.

Így született meg az az a terv, hogy 
az eredeti elgondolás szerinli új épü- 
lotszárny helyett emeletráépítéssel old

ják meg a kérdést. Igaz ugyan, hogy 
igy csak a sebészeti osztály bővül 20 
ággyal, a belgyógyászat 10 ággyal és 
elkészülhet a felvonó, de a legégetőbb 
hiányokon igy is segítenek

Bornemissza alispán azonban — a- 
kinek szívügye a korház minden mo
dem igényt kielégítő fejlesztése — 
nem nyugszik meg a kérdés ilyen meg
oldásában. Minden lehetőséget ki kí
ván használni, hogy minél nagyobb 
mérvben bővíthesse a kórházat. Rövid 
időn belül Budapestre utazik és 
az új közegészségügyi alapból 
100.000 pengő államsegélyt fog kérni, 
hogy a sebészeti és belgyógyászati 
osztályok kibővítésén felül megépít
hesse a fertőző osztályt is, melynek 
hiányát már nagyon érzik azok, akik
nek gondjaira van bízva a vármegye 
közegészségügye.

haladását, távozásának még 
ezen az áron sem tudnának 
örülni. Egy talpig egész, köte
lességtudó ember távozása csak 
fájdalmat kelthet, ha mindjárt 
előrehaladásával jár is a távozás.

Vitéz Zombory pedig talpig 
becsületes, kötelességtudó em
ber volt mindig. A világháború 
idején a leghősiesebb katonák 
egyike volt és tüzoltóparancs- 
nokí minőségben nemcsak a 
város, nemcsak a vármegye,ha
nem a legmagasabb tűzoltói 
szakkörök elismerését is kiér
demelte. Ezenfelül mindenütt ott 
láthattuk, ahol egyháza, a tár
sadalom, vagy a jótékony intéz
mények egész embert kívántak.

Szinte természetes tehát,hogy 
a város közönsége megmozdult 
közeli távozásának hírére és 
keresi a módot, hogy vissza
tarthassa. A képviselőtestületi 
tagok í z  a város társadalmának 
szine-java aláírásával inditványt 
nyújtanak be a képviselőtestü
lethez, hogy a tüzolfófőparancs- 
noki állást az eddigi IX. rang
osztály helyett a VIII. rang
osztályba szervezzék át. Ezzel 
lehetővé válnék, hogy vitéz 
Zombory József, aki már hét 
évet töltött a VIII, rangosztály' 
bán, a VII. rangosztályba nyer
jen kinevezést és igy előreha
ladása itt is biztosítva lenne.

Hisszük, hogy a megindult 
társadalmi akció eredménnyel 
fog járni és sikerülni fog vitéz 
Zombory Józsefet továbbra is 
itt tartani.

— Csodá8an szép arcbőrt biztosit 
a világszerte ismert nagyenyedi Kovács 
krém. Már rövid idő múlva eltűnnek 
az arc szépséghibái, a bőr csodálatosan 
szép, üde, hamvas lesz. Egy próba 
meggyőzi Ont is I

— Hatósági közeg elleni erőszak 
miatt letartóztattak egy napez&moet.
Egry Gábor helybeli napszámos va
sárnap este a pohár fenekére nézett 
ét az uccán botrányosan viselkedett. 
A redőrőrszem elő akarta állítani a ka
pitányságra, de Egry a felszóliitás tel
jesítését megtagadta. Levetette megát 
a földre és amikor onnan felkelt t  
a hatósági közeget meg akarta ütni. 
Hatósági közeg elleni erőszak büntette 
miátt vizsgálati fogságba került.

Ü z l e t i  könyvek 
minden kivitelben

• legolcsóbban
Vajdánál
S á toralj a u jh a ly

Mozgalo:
vitéz Zombory József tűzoltófőparancsnok 
visszatartása érdekében

Már hosszabb ideje mint be
fejezett tényt emlegetik, hogy 
a belügyminiszter a miskolci 
kerület tüzrendészefi felügyelő
jévé vitéz Zombory Józsefet 
nevezi ki és hogy Miskolc 
páros újonnan szervezendő tűz-

oltófőparancsnoki állására is vi
téz Zombory Józsefetnevczik ki, 

A kinevezések híre nem kel
tett nagy örömet a város kö
zönsége körében. Ugyanis bár
mennyire szeretnék vitéz Zom
bory régen megérdemelt előre
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Klein Kálmán
d i v a t h á z a

S A T O R A L J A U J H E I i Y
Mindenféle férfi és női szövetek

divatselyme^. menyasszonyi l^elengyé^, Szőnyege^, függönyöd

legolcsóbb forrósa
választékos áruraktár

minden cikkben
TAKARÉKOSSÁG TAGIA ! Vidékre minták.

Milyen volt
a félévi bizonyitvány ?

Nyilatkoztak az intézeti igazgatók

F arsan g i délután

Január végével az iskolai év első 
fele végeiért. Azt hisszük nem lesz 
érdektelen, ha ez alkalomból tájékoz
tatjuk olvasóközönségünket a félévi 
iskolai eredményről,

Dr. Német Jenő gimnázimi igaz
gató munkatársunkat az alábbiakban 
tájékoztatta:

— Az eredmény egy-két osztály
ban jő, a többiben kielégítő, a maga
viselet általában véve jő. Komolyabb 
fegyelmi kifogás egyetlen tanuló ellen 
sem merült fel. Az intézetnek 287 
rendes tanulója van, ebből 22 száz
alék elégtelen rendű. Az eredmény 
az elmúlt évihez viszonyúvá határo; 
zott javulási mulat úgy a tanulmányi 
elő menetel, mint a magaviselet 
terén.

Mathisz józsef a városi felső keres
kedelmi iskola igazgatója a következő 
felvilágosilást adta :

— Az eredmény nem teljesen 
kielégítő. A magaviseletben a lelki- 
ismeretes felelősség érzet hiánya 
tapasztalható. Viszonytitvi az elért

Még a múlt év szeptemberében 
történt Mezőzomboron, hogy Qáll 
János kocsmáros és Oéczi János kis
gazda közölt nézeteltérés támadt. A 
vita verekedéssé fajult. Oéczi társá
val Láng Jánossal támadta kocsmá- 
rosra. Aki különben erős ember nem 
birt meg a túlerővel, segítségért ki
áltott. Fia Qáll László a segélykiál
lásra bejölt az ivóba ás apja táma
dóira lőtt. Az egyik golyó Oéczi Já
nos feje felett su'iant el, jelentéktelen 
sérülést okozva, a másik lövedék 
viszont a hasába fúródott.

A  verekedés és a lövödözés miatt 
Qáll László szándékos emberölés 
kísérletének büntette, mig Oéczi és 
Láng súlyos testi sérlés vétsége miatt 
kedden kerültek a helybeli törvény
szék Köröskényi büntető tanácsa elé.

Oáll azzal védekezett, hogy a fegy. 
vert apja védelmében jogoson hasz. 
nálta. Nem akart senkit sem agyon
lőni, csak ijesztésUI használta.

A  bíróság mintegy tíz tanút hall
gatott ki, majd a perbeszédek el-

eredmény az előző évihez a felső 
évfolyamba javulást, az alsóbb év
folyamban gyengülést mulat. Legjobb 
az eredmény az első évfolyamba, jó 
átlagos. Gyengeség főleg az idegen 
nyelvekben, a könyvileiben és a 
gyakorló irodában észlelhető. A női 
szaktanfolyam eredménye átlagon 
jóval felüli.

— A gyenge eredmény ké sarka
latos oka egyrészt, hogy a jó bizo
nyitvány nem tud meg birkózni a 
protekcióval, a növendékek tehát 
nem ambicionálják a komoly tanu
lást, másrészt a kenyérgondok A jó 
tanulók javarésze ugyanis szegény 
szülők gyermeke, aki kénytelen az 
iskoláztatása költségeit maga meg
keresni és igy kevesebb ideje marad 
a saját munkája elvézésére.

— Az intézetnek 148 növendéke 
van, ebből 53 bukott. Azokat a nö
vendékeket, akiknél a félévi eredmény 
után nincs kilátás biztató befejezésre, 
az intézetből eltanácsoljuk.

Jó lesz megkezdeni a tanulást! 
Amíg nem késő 11

hangzása után kihirdette a határoza
tát, amely szerint Láng János ellen 
az eljárást megszünteti, mig a má
sik két vádlott ügyében kedden dél
előtt 9 órakor hirdet ítéletet.

Négy gimnazista kislány elhatározta, 
hogy jótékonykodni fog Elhatározá
sukat tett is követte és a Carolineum 
leánynevelő intézel kedves nővéreinek 
bölcs irányítása mellett a kínai misz- 
szió javára, szerdán délután jótékony- 
célú műsoros farsangi délutánt rendez
tek.

A műsoron ének, tánc, zeneszámok, 
azonkívül több párjelenet és színdarab 
szerepelt. A szereplők — Bánhidy 
Magda, Gaál Évi, Gály Margit, Évva 
Évi, Füzeséry Judit Csomós Ica, Ka
zlán Izabella, Kristóf Teréz és Mária,

A  városi mozi vezetősége ma, 
holnap és holnapután a szezon jó 
film jei közül is kimagasló „ Száz 
férfi egv kislány“  cimü angol
nyelvű zenés vígjátékot mulatja be. 
Dasna Durbin új filmje elragadóan 
remek. Paszternák felfedezése a kis 
Deana, jóformán még gyerek, de 
máris befutott a nagy sztárok közé. 
A  címben szerrplő férfi ; száz ál
lástalan muzsikus. A lig  tengődnek, 
jóformán betevő falatuk sincs és a 
szerződés csak álom a számukra.

A z egyik zenész kislánya harcot 
az érdekükben egy rádió igazgató
val, később a világhírű karmester
rel Stokovskyval. A  fitadelfiai fil-

a Zárdában
Kőműves Margit és Ilona, Kurcz Aran
ka, Kastély Giza, Minyoska Ilona, Vad 
Bözsi, Valykó Jolán, Tiszai Gabi és 
Péter Gabi — tudásuk legjavát nyúj
tották. A rea'gimnázum zeneszáma 
tökéletes volt. Bánhidy Ica, Mathisz 
Sárika és Szy Aranka táncszámát per
cekig tartó tapsviharral jutalmazta a 
közönség.

A tökéletes és precíz rendezésért 
és jelentékeny összegű tiszta haszon- 
nért Bánhidy Ica, Gály Camilla, Mat
hisz Sárika és Szy Aranka rendezőket 
illeti elismerés.

I  •

harmónikusok híres karmestere ön
magát játsza meg a filmen. A  film 
leghatásosabb jelenete, amikor Sto- 
kovszky kastélyának lépcsőin száz 
muzsikus játszani kezdi Liszt II. 
rapszódiáját. Elsőrangúak a mellék
alakok a volán mellett éneklő sof- 
för, a recsegő hangú rádióigazgató. 
Ado lph Menjou, mint Deana Dur
bin papája, pompás alakítást nyújt.

Kedden és szerdán Zarah Lea
nder új filmje „La Habauera“ 
van műsoron. Csülörtökón filléres 
helyárakkal angol nyelvű film vígjá
ték „6 ára az élet“ kerül bemu
tatásra.

— A Pesti Tőzsde ÚJ számában dr 
György Ernő, dr Tóth László, óbudai 
Freudiger Dénes és mások Írtak cik
keket. Uj ipari tranzakciókról, fúziók
ról stb. érdekes információkat közöl a 
lap.

* 12 fillér nem nagy öaazeg. Eny- 
nyibe kerül egy Aspirin tabletta és sok
szor már ennyi is elég, hogy fejfájá
sától megszabaduljon, vagy meghűlés
nél nagyobb bajnak elejét vegye. Do
boz 20 tablettával csak I'8Ű P. As
pirin csak a „Bayer“-kereszttel valódi.

A kiadásért felelős: 
V A J D A  J Ú 1 S E F

Laptulajdonos:
LondesmannM. és Társa

Készült: ss Vajda-könyvnyomdában
Sátoraljaújhely

Legjobb tüzelőanyag a pécsi 
koksz és brikett

Kapható:
Lánozi Aladár
tüzelőanyagkereskedésében
Sátorátjaujheiv Pattit acea I. Tataion: 92.

Borsodi, salgótarjáni szenek is kaphatóki

fhedden iiéíetfíirdetés
a mezözombori korcsmái lövöldözős ügyében

100 férfi 1 kislány
a
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