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Scüfiardt Jiőor
(D. I.) A monda szerint S^ent 

Péterrel történt meg, hogy el
kapta az ár, de fülebotját sem 
mozgatta,hogy kimeneküljön csak 
váltig Isten segiiségét kérte. Ek
kor mondotta Krisztus: „Hisz 
megsegít az Isten, de rúgdalódz 
magad is.“

Mi magyarok nagy nyuga
lommal szoktuk hangoztatni a 
revízió kérdésében, hogy az 
igazság mellettünk van, az idő 
nekünk dolgozik, nincs más 
tennivalónk mint szép csende
sen — várni. Mindig reá kell 
gondolnunk de beszélni róla 
nem. Más alkalommal szívesen 
csapunk át az ellenkező vég
letbe, mikor is azt hirdetjük : 
nem kell várni, nem kell be
szélni, hanem tenni kell, mert 
ma már nincs olyan zsivány, 
aki szép szóra visszaadná a 
zsákmányt, erőszakkal kell azt, 
ami a mienk, visszavenni. Bo
lond gondolat hinni, hogy bé
kés utón a világ kormányozni 
hagyja magát, hiszen márTol-

Í sztoj is megmondotta : „Ereszd 
ki az erekből a vért és tölts 
vizet helyébe akkor nem lesz 
háború". Dehát lehet-e ezt meg-

! tenni ?
Az okosság mint mindig, va

lahogyan itt is a középen van. 
Bölcs ige az, hogy bizhatunk 
az igazság soká el nem nyom
ható erejében de amellett ne
künk is cselekednünk kell, meg
tennünk azt amire képesek va
gyunk. Végeredményben az 
sem baj, ha mindkét végletnek 
vannak hívei, avagy gondola
taink az ellentétek irányában 
csapongnak. Fődolog az, hogy 
akit az isteni Gondviselés a 
nemzet vezetésére rendel, aki 
a magyar feltámadás felé ve
zetni fog, hideg mérlegeléssel, 
izzó szívvel, s biztos szemmel 
találja meg az utat — ha gö
röngyös is — a nemzetközi

helyzet labirintusában, hogy 
azon keresztülvergődve célt ér
hessünk.

Amidőn a vajúdó káosz ki- 
lövelte izzó méhéből tündöklő 
magzatát — megszületett az 
első csillag. A nagy emberek 
is igy jönnek a világra, meg
szüli őket a megtermékenyített 
világtörténelem.

Mi magyarok még nem tud
juk, hogy ki lesz a mi nagy 
emberünk, aki a megterméke
nyített magyar történelemből a 
nemzeti vágyak, remények élé
re kerül. Nem tudjuk ki fogja 
kapni a Gondviseléstől azt a 
fenséges megbízatást, hogy e 
sokat szenvedett népet az igaz
ság ragyogó fényében a feltá
madáshoz vezesse; ■— épen 
azért van az, hogy szent kí
váncsisággá] nézünk körül cson
ka hazánkban vájjon nem-e jár 
már közöttünk az igazi eljö
vendő.

Nem tagadjuk, hogy amidőn 
a „Hegyaljai Hét" csattanóján 
feszült figyelemmel hallgattuk 
a nagy Apponyi üresen hagyott 
helye fiatal utódjának okos 
szavait, melyet a meleg magyar 
szív, józan meglátás, európai 
nagy tárgyi és személyi isme
ret, hideg megfontoltság, ter
mékeny agy s a bámulatramél- 
tó logikának éles pengéje csi
holt lelkünk és szemünk elé, 
— párhuzamosan feirebbent a 
gondolat: vájjon nem-e ő, a 
jövendő nagy Ígérete?

Reménnyel gondoltunk erre, 
mert — sajnos — igaz az, hogy 
„az eseményeket nehéz legyőz
ni az embernek még ha kis 
események is, mig az esemé
nyeknek könnyű legyőzni az 
embert még ha nagy ember is." 
2_Bárukivétel volna! Hiszen ez 
életben tudnánk, hogy a nagy 
magyar cél nincs messze, mert 
az odavezető útra már reálé
pett — Eckhardt Tibor.

M ár a m agyar
bélyegektől is félnek 
a csehek

A póstavezérigazgalóság közli, semmivel sem indokolta eljárását, a 
hogy a cseh póstahivatalok a ma- magyar pósta illetékes helyen tilia- 
gyar pósta által kiadott „Giustizia kozotl ez ellen az eljárás ellen, fel
per Ungheria" 20 és 40 filléres lé- kéri mégis a magyar feladókat, hogy 
gi póslabélyegekel nem ismerik el saját érdekeik megóvása céljából a 
és ezekkel bérmentesített póstakül- Csehszlovákiába küldendő levelek 
deményeket visszaküldik. Bár a ma- bérmentesítésire ezeket a bélyegeket 
gyár póstánal a csehszlovák pósta ne használják.

„Slz igazság győzni fog“
Eckhardt Tibor tüntető érdeklődéssel és tetszéssel 

kisért előadása a várm egyeházán

Eckhardt Tibor, a revízió ügyé
nek fáradhatatlan harcosa, a f-üg
yetlen Kisgazdapárt országos el
nöke vasárnap este városunkba 
érkezett, hogy a megye és a vá
ros közönségének meghívása foly
tán, itt előadást tartson.

Fogadtatására a pályaudvaron- 
megjelent dr Orbán Kálmán pol
gármester és a Revíziós Liga hely
beli csoportjának elnöke dr Dóm
ján Elek ev. főesperes, valamint a 
Független Kisgazdapárt több hely
beli vezető egyénisége.

Az előadás idejére a várme
gyeháza nagyterme zsúfolásig meg
telt. Ott volt a város minden szá
mottevő tényezője. Közéleti funk
cionáriusok, kereskedők, iparosok, 
társadalmi osztályra való tekintet 
nélkül.

A leveldi dr Kozma György 
főispán kíséretében a nagyterembe 
lépő Eckhardt Tibort percekig 
tartó taps-vihar fogadja. A sok 
tüntető ünneplést látott évtizedes 
falak között ilyen lelkes fogadta
tásban még nem volt része sen
kinek,

A viharzó taps elültével dr 
Dómján Elek köszöntötte a Reví
ziós Liga nevében Eckhardt T i
bort, aki feszült érdeklődés kö- 
zepelte kezdette meg ezután ,,Le
szerelés és revízió*' címmel elő
adását,

Eckhardt Tibor másfél óráig

tartó és zúgó éljenzéssel többször 
megszakított nagyszerű előadásában 
élesen világított be a világpolitika 
boszorkánykonyhájába, kellő érté
kükre szállítva le ellenségeink kard- 
csörtetését és a közelmúlt esemé
nyeivel mutatott rá arra, hogy a 
csonkaország hol keresse meg őszinte 
és igaz barátait. Válaszolt Barthou 
közismert nyilatkozatára, majd oda 
konkludált, hogy

az olasz támogatás, Olaszor
szág miniszterelnökének béke
akarata és bölcsessége, Nagy- 
brittániának okos és embersé
ges világpolitikája. Lengyelor
szágnak is egyre inkább nyil
vánuló barátsága Magyaror
szággal szemben, meg fogja 
akadályozni a bekerítés poli
tikájának kialakulását. Nekünk 
nincs más feladatunk, mint az 
egész világon elismert reví
ziós törekvéseink mellett ki
tartani.

A szőnek nagyszerű készségé
vel, a tudós felkészültségével és a 
diplomata járatosságával elmondott 
másfélórás külpolitikai tájékoztató 
frenetikus tetszést váltott ki. A 
nagyterem közönsége mint egy em
ber úgy ünnepelte Eckhardt T i 
bort, akinek dr Dómján Elek kö
szönte meg a nagyértékű előadást.

Az előadás után Eckhardt Tibor 
gr Serényi László társaságában 
autón Girincsre utazott.
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— Venetían8r karmester nagy 
zenei sikere. Kardoss Géza színtár
sulatának egyik karmestere Venelia- 
ner Sándor két pályamunkával — 
gordonka szonáta, flóta szóló — részt- 
velt a Verlag dér Special Weltbücher 
New-York által Bécsben rendezett 
zenei világversenyen. A legszigorúbb 
nemzetközi zsűri Venetianer Sándor 
mindkét munkáját díjazásra méltatta 
miért is a newyorki világcég elhatá
rozta, hogy Venetianer eddigi művei
ből az ősz folyamán szerzői estét 
fog rendezni Bécsben.

— Kubasevics kőfaragó nyerte el 
a Baro-s szövetség emlékérmét. A
Baross szövetség az iparkiállitáson 
résztvett mestereket is jutalmazni kí
vánta és erre a célra nagyezűst em
lékplakettet ajánlott fel. A diszes el
ismerés Kubasevics Lajos kőfaragó
mesternek ju'ott.

Dr WEISZNÉ FRIED MANCI
fűzőszalonjában

SÁTORALJAÚJHELY
Kazinczy utca 17 sz. 

tökéletes fűzők minden alkalomra.

— Díjazások az ebkiállitáson. Az
Országos Magyar Ebtenyésztők Egye
sülete és a Magyar Foxterrier Club 
által rendezett kiállításon alábbi sá
toraljaújhelyi tulajdonosok nyertek 
első dijat kiállított ebeikért: Mól
nál Baby, dr Dankő János, dr Ke
rekes Lajosné, Bállá János, Petrovay 
Zoltánná, Szeniczey Mária, Biuer 
Lajos. A kotorék versenyek első diját 
Görgey Géza tacskói nyerték.

— Hol lesz vásár? Juius 16: Má
tészalka, Ózd, Szikszó; julius 17: 
Borsodnádesd; julius 18: Abaujszán- 

tó,Hajdúnánás,Rudabánya(Borsod m.)

— Helyreigazítás. Előző számunk
ban a Piarista Diákszövetség meg
alakulásáról szóló tudósításunkból 
kimaradt dr Tóth Dezső neve, aki 
az egyesületnek társelnöke.

— A vármegye kisgyiilése hétfőn 
délelőtt 11 órakor megtartott ülésé
ben községek jóváhagyást igénylő 
határozataival foglalkozott.

— Kirándulás Kéked fürdőre. Meg
felelő számú jelentkező esetén hol
nap délelőtt 10 órakor a MTE, He
gyaljai osztálya Kéked fürdőbe túrát 
vezet. Gyaloglás 1 óra, élelmezés 
háti zsákból. Indulás autókon a vár
megyeháza előliről.

— Takonykor jelentkezett Olasz- 
liszka községben A veszedelmes ló
betegség, a melyet ismeretlen hely
ről hurcoltak be, a püspöki urada
lom lóállományában szedi áldozatait. 
A törvényhatósági főállatorvos a köz
séget lezárta.

Sátoraljaújhely
dr Chudovszky Móricz 

dr O rbán Kálmán

Dr Chudovszky Móric, dr Dóm
ján Elek, Kádár Gyula, Lehoczky 
Sándor és dr Varga Béla képviselő- 
testületi tagok aláírásával érdekes 
beadvány érkezett dr Orbán Kálmán 
polgármesterhez.

Az alapos érvekkel alátámasztott 
memorandumban, felsorolt képviselő
testületi tagok felvetik a fürdőváros 
eszméjét és ennek megvalósítása ér
dekében többek között a következő
ket javasolják :

A Fenyőerdő a Tűzoltó-térrel ket
tős fasor ültetésével összeköttetendő. 
Ugyancsak btfásitandő a Kazinczy- 
ulca külső része és ennek folytatása

és társainak  beadványa 
polgárm esterhez

a Torzsásig és Széphalomig. Erre 
az útvonalra eperfákat terveznek az 
aláírók, hogy ezzel kapcsolatban se
lyemgubó termesztés is eszközölhető 
legyen.

Befásitást igényel a dohánygyári 
sorompótól a Köveshegy gerincéig 
terjedő úttest is és a bereckii út a 
strandig.

Az erdősítés munkálatait az in- 
ségmunka keretébe kivárják beállí
tani.

A fürdőváros Sátoraljaújhely meg
valósítását célzó beadvány a képvi
selőtestület legközelebbi ülése elé 
kerül.

Iparossegédek és tanoncok

kitüntetése

— Száz német újságíró érkezik 
városunkba augusztus 14-ón. Fogad- 
tatásukra az előkészületek már foly
nak, különleges szórakoztalő prog. . 
rammról azonban még nem történt 
gondoskodás. Amint értesülünk dr 
Orbán Kálmán polgármester a nagy. 
sikerű zempléni bokrétát szeretné a 
német vendégeknek bemutatni.

— Öngyilkos lelt a Gyöngyösbok
réta boldogi primadonnája. Horváth 
Erzsébet 18 éves boldogi leány aki 
a Gyöngyösbokréla legutóbbi ittléte 
alkalmából közfeliünést kellett sze
replésével, szolgálaladójának helyén 
B ddog községben szublimáltál meg
mérgezte magát. A széparcu, szép. 
hangú, barna leány tragikus halálát 
egy községbeli közfunkcionáriussal 
hozzák összefüggésbe.

— Fegyházra i'élt szélhámosnö A
sátoraljaújhelyi kir. törvényszék Kö- 
röskényi tanácsa 2 és félévi fegyházra 
Ítélte Matula L«josné Sztrigó Mária 
többször büntetett asszonyt, aki ci- 
gándi lakósok jóhiszeműségét ki
használva, a községben sikkasztás 
és csalások egész sorozatát követte 
el.

Érmek és oklevelek az iparkiállitáson résztvetteknek

A Sátoraljaújhelyi Általános Ipar
testület elnöksége a közel napokban 
megrendezett iparkiállitás résztvevőit 
érem és oklevél kitüntetésekben ré
szesítette.

A díjazások átadása vasárnap d. e. 
történt meg a székház dísztermében.

Poős Józs.f elnök üdvözölte a 
megjelenteket, vázolta azt a hazafias 
munkát, amelyet az iparosság a ne
héz viszonyok közepédé a kiállítás 
megrendezésével végzett és kiosztotta 
a dijakat.

I. osztályú oklevelet és nagyezüst 
érmet nyertek: Weisz János női 
szabó, Ács András kőfaragó, Zöldi 
István cipész, Azari József ács, Wmdl

Az államvasutak nyári menet
rendje amint azt életbeléptelésé
nek idején Zemplénvármegye tör
vényhatósági bizottsága is megál- 
lapitotta egy szikrányit sem szol
gálja ennek a vidéknek közgazda- 
sági és kereskedelmi érdekeit.

Sátoraljaújhely városának pél
dául nincs Budapesttel gyorsvonat 
összeköttetése és akit Üzleti érdeke 
az "ország fővárosába parancsol, az 
ha reggel 5 órakor indul el út
jára, csak éjfélkor érkezhet haza, 
Van ugyan Budapestről Miskolcig 
2 óra 10 Jetekor gyorsvonata, de 
ezt csak abban az. esetben érheti 
el, ha a Budapestre délelőtt 1 I 
óra 10 perckor beérkező vonattól 
az indulásig rendelkezésére álló 
alig két é« (él óra alatt legalább is 

i autón járja be azokat a helyeket,

Ernő tervező segédek. I. osztályú 
oklevelet és kisezüst érmet Kende- 
ressy József kőműves, Kun Béla ci
pész, Bodnár Pál asztalos segédek. 
Díszoklevelet és kisezüst érmet Rácz 
István kőmüvessegéd, I. osztályú ok- 
levelet és bronz érmet: 10. II. osz
tályú oklevelet és bronzérmei: 20.
I. osztályú dicsérő oklevelet: 14 ki
állító nyert.

A lelkes hangulatú diszgyűlésen 
felszólaltak még dr Orbán Kálmán 
polgármester és dr Görgey István 
országgyűlési képviselő, akik szin
tén meleg elismeréssel adóztak a 
kiállításon résztvett iparosok teljesít
ményének.

ahol dolga akad. Hogy ez az 
autózás mennyire nincs arányban 
a kereseti lehetőségekkel azt han
goztatni felesleges.

Az államvasutak szeptember hó
napban tartja meg menetrendösz- 
szeállitó konferenciáját,

A borsodi főispánok, vitéz Bor- 
bély-Maczky Emil és Lichlenstein 
László erőteljes akciót indítottak, 
hogy honoráltassék a konferencián 
az ottani érdekeltségek azon kíván
sága, mely szerint délután 2 óra 
10 perc helyett 3 óra 30 perckor 
induljon a gyorsvonat és a Buda
pestről 5 óra 40 perckor induló 
vonat menetideje rövidítéssét meg. 

Felette kívánatos volna, hogy 
! Zemplénvármegye és Sátoraljaújhely 

városa is hekapcsolódjék a borso
diak akciójába.

frank dezső
uérosi vigadó éttermeiben
oláh halmán és zenekara

muzsikál
— Az OTI átszervezése a köz- i 

igazgatási bizottság előtt. Zemplén
vármegye törvényhatósága közigaz
gatási bizotlságának hétfői ülésében
dr Dómján E'ek bizottsági tag fog
lalkozott az OTI átszervezésével, a 
mely zemplénmegyei községeket el- | 
akar csatolni a helybeli intézettől. \ 
A bizottság elhatározta, hogy óvást 
emel a terv ellen és annak megaka
dályozása céljából a belügyminiszter- jj 
hez felirattal fordul.

— Javult a közegészségügy. A ,, 
fertőző megbetegedések száma ju- |  
nius hónapban 104-ről, 94-re csők- f 
kent le Zemplénvármegyében.

— Sörárpavásár Misko'con. A i
Tiszajobparti Mezőgazdasági Ka- f 
mara a Miskolci Ítéltei kapcsolatban ff 
sörárpa, lencse és mák vásárt rendez 5 
Miskolcon. Részletes tájékoztatással jj 
a Kamara szolgál. (Miskolc Horthy j 
Miklós-tér 16.)

Hirdeiésak felvétetnek a kiadóüi—
— Akibe egész Pest szerelmes az 

Rökk Marika. Erről a tünemény- 
szerű fiatal primadonnáról ad töké
letes portiét a Színházi Élet uj száma, 
amely egyébként még a színes ri
portok egész sorát adja. Szenzáció 

Karinthy Frigyes paródiája, amely
nek cime: A cirkusz a Vígszínház
ban ! A Színházi Élet uj száma da
rabmellékletül e héten a pesti kaba
rék legsikerültebb tréfáit hozza. Elő
fizetési dij negyedévre 650 pengő, 
Kiadóhivatal: Budapest Vli. Erzsébet 

körút J .

Siorso dmegye aüciója
a vasúti menetrend megváltoztatásáért
Zem plénvárm egyének is be kell kapcsolódni 

a  m ozgalom ba
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üz olvasó írja:
„Szent hely az 
és nem cirkuszi

„Az illetékes körök lelkes ha- 
zafisága Sátoraljaújhelynek városát 
egy olyan bucsújáró hellyel gaz
dagította, ahol a napi robotban 
már-már iankadó nemzeti tetterő 
uj életre kap és az örök igazság
ban való hit megacélozódik.

Az Ország Zászlóról van szó, 
e csonka végvár legfenségesebb 
emlékjeléröh ahol kalaplevéve kell, 
hogy megálljon az agg, téidrebo- 
ruljon a gyermek és összeszokott 
ököllel tekintsen a határok felé a 
férfi.

E helyetí azonban mi történik? 
A közönségnek egy eléggé el nem 
ítélhető része meggyalázza az em
lékművet azzal, hogy cirkuszi mu-

Ország Zászló emlékműve 
mutatványokra ualo“
tatványokot gyakorol azon. Gyer
mekek sőt fe nőttek is felmásznak 
a piramisra, de akad merészebb 
olyan is aki a zászló rudján vé
gez tornagyakorlatokat.

Ha idegen téved majd e falak 
közzé, úgy bizonyára megborzad 
attól a vadságtól, amit az Ország
zászló helybeli látogatóinak sorá
ban lát.

Ezen az ázsiai állapoton sürgő
sen segíteni kell. Segíteni pedig 
olyként, hogy a legnagyobb láto
gatottság idején vasár és ünnepna
pokon diszörség álljon az ,,Ország 
zászló" mellett. Cserkészekből, le
ventékből, lövészekből sorozott 
diszörség.

Jubilált a Sac
A sporteredm ényekben gazdag  egyesület d ús 

program m al ünnepelte fennállásának huszonötödik 
esztendejét

A Sátoraljaújhelyi Athletikai Club 
•vasárnap ünnepelte fennállásának 
negyedszázados jubileumát

Délben 12 órakor a vármegye
háza nagytermében díszközgyűlés 
volt, ahol nagy és előkelő közön
ség jelenlétében számolt be Maty- 
tyasovszky Kálmán tb vármegyei 
főjegyző, elnök, az egyesület célki
tűzéséről és ismertette dr Meczner 
Tibor vm fölevéltárnok a nagy-
multu, sporteredményekben gazdag 
egylet huszonöt esztendejének tör
ténetét.

Majd dr Orbán Kálmán pol
gármester a város, dr Usetly Béla

az MLSz., Zsarnöczay János a 
BLASz. és Schréder László a 
Tennisz Szövetség üdvözletét tol
mácsolta és nyújtotta át az utóbbi 
három a Szövetségek plakett aján
dékát.

Délután 3 órakor a Dohány
gyár mögötti sporttelepen a Nyí
regyházai Torna és Vivő egylet 
női és férfi tornász csapata mutat
kozott be, 5 órakor pedig a Sac. 
játszott barátságos labdarugó mér
kőzést a BLASz. csapatával.

A jubileum napját a Városi 
Vigadóban megrendezett nagysi
kerű táncmulatság zárta be.

Búza Irányárak
zempténinegyei állomásokon

Sátoraljaújhelyen

A földmiveléiúgyi kormány be
fejezte a búza irányárak megálla
pítását és az uj árakat most or
szágszerte közzétették,

Az ország 3932 községében 
megkapták az elöljátóságok, to
vábbá állomásfönökségek és posta 
vezetőségek az erről szóló rende
letet.

A kormány rendelete szerint 
legalább 80 kilogrammos fajsúlyú 
2 százalék idegen keveréknél töb
bet nem tartalmazó egészséges szá
raz, jól rostált, a tőzsde szokvá
nyainak megfelelő búzát a Futura 
korlátlan mennyiségben át vesz. 
Minőségileg jobb búzáért minta 
alapján magasabb árat is engedé
lyezhetnek.

Zemplénmegyei állomásokon az

P 13 80 a búza ára

irányárak a következők :
Bélatanya 13 60, Bodroghalász 

13 '65, Bodrogkeresztur 13'90, 
Bodrogolaszi 1 3'8 5, Budahomok 
13-40.

Cigánd és cigándi tanyák 13'45 
Erdöbénye I3'90, Erzsébetmajor 
13*50, Győrgytarló I3'55, Her- 
nádnémeti 13'95, Józsefmajot 
13'50, Károlyfalva 1 3.65, Gr Ká
rolyi kitérő 13'65, Líszlótanya 
13*60, Mád 13*90, Monyhal3 35, 
Olaszliszkatolcsva 13 85, Rózsás
major 13 65, Sárospatak 13 80, 
Sátoraljaújhely 13'80. Szerencs 
13'90, Szophomok 13 60, Takta- 
harkány 1395, 1 állya 13 99,
Tiszakarád 13 55. Tiszalucz 13 95, 
Tokaj 13*85, Vilmatanya 13'65, 
Zemplénagárd 13.35.

Halálos
szerencsétlenség o felső- 
zsolyomkai kőbányában

Egy sziklatömb agyonzúzta Orehovszky Gyula 
bányam unkást

Csütörtök délután 4 és 5 óra kö
zött a felsözsolyomkai kőbányában 
halálos szerencsétlenség történt. Egy 
eddig ismeretlen okból megindult 
kőtömb a sziklafalhoz szorította a 
kőpadon dolgozó Orehovszky Gyula 
28 éves helybeli bányamunkást és 
halálra zúzta. Orehovszky koponya
alapi törést szenvedett, bordáit és 
mellkasát a mázsás súly ú szikla ösz- 
sze zúzta; halála másodpercek alatt 
következett be.

A szerencséilenség idején Kozma 
János és Kuzma András kőfejtő szak
munkások Orehovszky Gyula köze
lében Állottak. Kozma munkavállal- 
koző a munkarend szerint figyelt, 
Kuzma csákánnyal követ fejtett.

Mindketten egyidejfileg vették 
észre, hogy a tragikus véget ért mun
katárs feje felett a szikla megindul. 
Kozma kiáltással figyelmeztette is 
Orehovszkyt aki menekülni igyeke
zett, azonban olyan szerencsétlenül, 
hogy épen a lesikló kőtömb irányá
ba lépett. Kuzma Andrásnak sikerült 
elugrania.

Orehovszky Gyula özvegyei és egy 
1 gyermeket hagyott hátra.

A szerencséilenség ügyében be
ható nyomozás indult meg annak 
megállapitása céljából, nem e terheli 
az áldozatot vagy társait gondatlan
ság már azért is, mert a tragikus 
eset épen a kitermelés megszünteté
sének utolsó napján történt.

Megalakult
a vármegyei és községi 
tisztviselők sorsáról ha
tározó bizottság

Hosszas és izgalmas várakozás j közigazgatási bizottság, a többi al- 
után a napokban váltak publikussá kalmazottak ellen ugyanazok vaia- 
a törvényhatósági illetve önkormány- mint a kisgyülés és a törvényható- 
zali tisztviselők és alkalmazottak vég- ság első tisztviselője, a megyei vá- 
elbánását megelőző eljárás lefolyla- ros polgármestere ellen a fentieken 
tásának módozatai. kívül az alispán és a megyei város

A törvényhatóságokra, megyei vá- képviselőtestülete is kérheti, 
rosok, nagy és kisközségekre vo- A hármas bizotlság döntése ellen 
natkozó rendelet szerint a törvény- a hivatal főnök észrevételezésre jo- 
ben megjelölt egyéb feltételeken ki- gosult. Az észrevételezési a belügy- 
vűl végelbánás alá vonhatók azok a minisztériumban ugyancsak három 
tisztviselők is, akik a szakképzettség, évre alakított öttagú bizotlság vizs- 
szorgaloin vagy egyéb fontos kellé- gálja felül.
kék hiányában nem alkalmasak szol- j A minisztert semmiféle formában 
gálalaik ellátására. j nem köti a két alsó fórum javaslata

A nyugdíjazást a belügyminiszter és így a tisztviselők sorsa alispántól 
rendeli el, a megelőző eljárást egy i polgármestertől le a legkisebb tiszt- 
háromtagú bizottság folytatja le, a viselőig a belügyminiszter kezében 
melynek elnöke a főispán, akadá- ! van letéve, amiért is a bizottság 
tyoztatása esetén a vármegye első összetétele teljesen közömbös, 
tisztviselője, tagjai pedig a közigaz- ! Zemplénvármegye lörvényhalósá- 
galási bizottságnak két olyan tagja, gának közigazgatási bizottsága hét- 
akik nem hivatalból vesznek részi I fa; ülésében alakította meg a bizolt- 
az üléseken. Helyetteseik két választ- ságot, annak tagjai leltek a főispán 
mányi póttag. j elnöklete alatt dr Dómján Elek és

A vármegye első tisztviselője el- , Lehoczky Sándor. Póttagok Dainja
ién a végelbánás alá vonást meg- ! novics Ágoston és Szirmay Sándor 
előző eljárást a törvényhatósági és | Tállya.

é p í t s e n
családi házat, gazdasági pületet, weekend-házat, nyaralót, me 1- 

lékhelyiséget, közfalakat, stb. tűzmentes knnyü építésű

„ H E H A K L I T “-lemezzel
Gyors építkezés, azonnal lakható. Bővebb felvilágosítást ad

benyna testvérek Sátoraljaújhely bizományi lerakd
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Jngyen villanyt üér
a színigazgató

Kardosa Géza beadványa a városhoz

Kardoss Géza a színtársulat igaz
gatója a mai napon beadványt inté
zett a polgármesterhez és a szin- 
Ogyi bizottsághoz, amelyben a sátor
aljaújhelyi színház jövendőjével szer
vesen Összefüggő kívánságait terjeszti 
elő, elsősorban, hogy a jövő szini- 
szezont ne a legnagyobb kánikula 
idején júliusban legyen kénytelen 
megkezdeni, hanem már május hó
napban, amikor reménye lehel arra, 
hogy a közönség pártolása nem fog 
elmaradni.

Rámutat a terjedelmes beadvány 
arra is, hogy Debrecen városa in
gyen fűtést és világítást szolgáltat 
részére, ugyanott 12000 pengő szub
venciót is kap, Eger ingyenes vilá
gítással és 2600 pengő szubvenció
val siet segítségére ellentétben Sá
toraljaújhellyel ahol sem ingyen vil
lanyt sem szubvenciót nem kap, 
holott a napi 460 pengős kiadása 
itt .s változatlanul fennáll, ezzel el
lentétben pedig az előadások jöve

delme hetenkint több estén ál alig 
éri el a bruttó 50 pengőt.

Majd jogosan hivatkozva arra az 
általános elismerésre, mely az elő
adásokat úgy a helyi sajtóban mint 
a közönség részéről kiséri, azt kéri 
Kardoss Géza, engedje el neki a vá
ros már ebben a saisonban is a 
villanydijakat, s az eddig befizetett 
összegeket utalja vissza.

Ha a város ezt a néhány mini
mális kérést teljesíteni nem hajlandó, 
úgy kénytelen a színházról lemon
dani.

*
A Felsőmagyarországi Hírlap Kar

doss Géza igazgató kérelmére csak 
annyit jegyez meg, hogy a színigaz
gató keveset kért. És mert ilyen no
bilis volt, a városnak „a magyarság 
végvárának“ csak egy váiasza lehel: 
teljesíteni a kérelmet.

Ez a legkevesebb amit Sátoralja
újhely városának nyújtani köteles
sége a magyar kuliura terjesztőinek.

S Z ÍN H Á Z
Hetenként 5 palack ő aszú bor a legjobb, 
a közönség által írott színházi kritikának

Kardoss Géza színtársulatának itt 
működése harmadik hetében válto
zatlan szilárdsággal áll az első esték 
kritikai megállapítása.

Úgy a vezető művészek, valamint 
az együttesek többi tagja, zenekar, 
rendezés, kiállítás a legraffináltabb 
igényt is kielégítik.

De sajnos áll a részvétlenség vára 
is, a kedvező pálfordulás mai napig 
meg nem történt.

Már nem tudunk mire hivatkozni, 
hogy a zárkózottság bilincseit fel
pattintsuk, hogy animáljuk ezt a köz
tudomás szerint áldozatkész, de ez
úttal érthetetlenül nekimakacskodott 
közönséget: járjanak színházba.

Nincs itt szó vagyoni alapokat 
megingató áldozásokról, fillérekről 
van szó Uraim, nemes Hölgyeim, 
filléres áldozatokról a magyarság 
oltárán.

Kér,íik szépen, járuljanak szeretet
tel az oltár elé és áldozzanak I

*
A színház nyár látogatottsága kö

vetkeztében, a síjtónak mely a ma
gyar szó terjesztésében amúgy is 
elválaszthatatlan társa a színészet
nek, nem lehet fel-data az egyes 
szereplők jól kiérdemelt és sok me 
lég tapssal alátámasztott dicséretének 
lerögzitése.

Ne várja tehát az olvasó az 
egyesnek, avagy az összesnek elő
adásokként való feldicsérését addig, 
a mí g . . . .

Változás
a kegyesrendiek tanárikarában

A Kegyeslanitórend kormánya 
Abelsberg József és Molnár János 
tanárokat Nagykanizsára illetve Kecs
kemétre helyezte át. Helyükre jön
nek Bozi Ferenc és Ravadics Fe
renc Debrecenből.

Abelsberg József áthelyezését a 
város egész közönsége osztatlanul 
és mélységesen sajnálja. Hogy a ta- 
nitórendnek ez a kiváló tagja, aki 
már 30 esztendeje oktatója a sátor
aljaújhelyi ifjúságnak, valóságos 
atyja és gyámolitója volt növendé

keinek, akliv részese minden társa
dalmi és jótékonysági megmozdu
lásnak, továbbra is e várost sze
rencséltesse működésével, ennek ér
dekében hatalmas arányú akció in
dult meg. Százával gyűlnek az alá
írások, amelyek az áthelyezés meg
változtatását kérik.

i Ismerve a tanitórend kormányának 
j nemes megértését bizton remélhető, 

hogy nem fognak elzárkózni a ké- 
I relem teljesítése elől és Abelsberg 

József továbbra is itt marad.

Siéüés elintézést nyert 
a ffCusvéti £apoü fiüniigye

Gulassa K. László és Zeley László 
Elekes Imrétől

bocsánatot kértek

j Látogassa maga is a színházi es- 
: léket és győződjék meg személyesen 

e két szóban kifejezett kritikai meg
állapításunk helytállóságáról: min
den tökéletes.

És ha meg, vagy nem győződött 
erről, úgy vesse megállapításait pa
pírra, küldje be nekünk, a legjobb 
kritikát, nemcsak közöljük de he- I 
lenként 5 palack a Bortermelők 
pinceszövetkezetéből származó óasz- 
szúborral is honoráljuk.

HETI MŰSOR

julius 18-án „pillangó főhadnagy*1
operett

Smber a hid alatt1*
színjáték 

„Sésák“ operett

Elekes Imre ny. sárospataki gim
náziumi igazgatónak Gulassa K. 
László és Zeley László mint a Hús
véti Lapok szerzői ellen indított rá- 
galmazási pere nem került ítélteire.

A terheltek bocsánatot kértek Ele
kes Imre igazgatótól és kötelezték 
magukat a bocsánalkérő nyilatkozat 
hírlapi közzétételére.

Ezzel azután az érdekelt felek kö
zötti ügy lezáródott; f-lelet nélkül 
maradt azonban az a súlyos kijelen
tés, amelyet a mull évi október hó 
17-én megtartott törvényszéki 
tárgyallson fömagánvádló képvise

lője dr Siska István tett és és amely 
szól a következőként: „Nem közöm
bös annak a taglalása, hogy Gulas
sa Lászlót minő szempontok bírták 
arra, hogy az inkriminált cikket meg
írja s a Húsvéti Lapok-at kiadja ? 
Én azt hiszem, hogy ha nehéz mun
kával is de módom lesz bizonyítani, 
hogy Gulassa László a cikket a teg- 
önzőbb magánérdekből, mások, har
madik személyek felbujtására, anyagi 
előnyökért irta meg, szerencsétlen 
helyzetét harmadik személyek kihasz
nálták arra, hogy ő eszközül oda
dobja magát.".

Cholnoky Jenő
a királykuti jégbarlangoknál 
és a pánvoki ásatásoknál

19- «n

20- án
21- én
22- én„Tessék beszélni“

operett

23 án hétfőn sajtónap, 60 száza
lékos kedvezmény mindenki szá

mára „Tűzmadár" dráma

24-én és 26 én
„Sgy csók és más semmi" operett 

DÉLUTÁNI ELŐADÁSOK:
18- án „Jíelyet az ifjúságnak"

vígjáték közkívánatra
19- én ..Sárga liliom"

operett filléres helyárakkal 
21 én .Jo b b  mint szerelem" 

vígjáték
2 -én „fBob herceg" operett

Az ünnepi hét keretében a- 
mint megírtuk volt a Magyar 
Turista Egylet hegyaljai osztá
lya turístanapot rendezett, a 
melyen a magyar tudományos 
élet és a turistaság kiváló rep
rezentánsa dr Cholnoky Jenő 
egyetemi tanár is résztvett, vá
rosunk nagy barátjának Jász 
Géza a Turista Szövetség al- 
elnőkének kíséretében.

Országos hírű vendégeink a 
helybeli ünnepségek befejezte 
után Telkibányára utaztak ki 
ahol az úgynevezett királyku
tat és a feltárás alatt lévő jég
barlangot tekintették meg, majd 
Pányokra utaztak a földvár ása
tásának megvizsgálása céljából.

Dr Cholnoky Jenő nagy ér
deklődéssel szemlélte a pányo- 
ki ásatásokat, amely Aba Sá
muel király földvárát van hi
vatva napfényre hozni és kilá
tásba helyezte, hogy maga is

Nyomatott a Vajda-könyvnyomdában Sátoraljaújhelyben. Telefon 55.

bekapcsolódik a feltárás irányí
tó munkájába.

A kiváló“ tudósnak ez az 
ígérete egy olyan perspektívát 
biztosít a lelőhely idegenforgal
mának, mely a szóban lévő 
vidéket a turisták és a törté
nelem tudósok által legjobban 
frekventálta avathatja.

Fe kérem azt az ismeretlen egyént, 
aki tárcámat jogtalanul eltulajdoní
totta, hí gy a tárcában talált pénz 
megtaitása mellett, okirataimat cí
men re postán visszaküldeni szíves
kedjék. dr Adriányi Béla 
________ ügyvéd Sátoraljaújhely.

SZERKESZTŐI ÜZENET
M. L. Sátoraljaújhely. Őszinte saj

nálatunkra a beküldött verset nem 
közölhetjük, mert az érintett kérdés
ben álláspontunk az önével teljesen 
ellentétes.
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