
XLI. évfolyam, 9. szám. ÚJHELYI HÍRLAP Sátoraljaújhely, 1938. február hó 36.

POLITIKAI LAP
ELŐFIZETÉSI DÍJ:

negyedévre I 25 P (elévre 2’5ű P. 
Egyes szem ára 10 fillér. L A

Feleifit szerkesztő:

NCZI  A L AD AR

Megjelenik minden szombaton. 
Szerkesztőség ét kiadóhivatal: 

Sátoraljaújhely, Széchenyi tér 3.

A város parlamentjéből
Pontos ü g y e k  — Közepes érdeklődés

Lovaglás utón
intéztek el e g y  afért, mely két 
közhivatal vezetője között ke
letkezett és amelyről két napon 
át tárgyaltak mindenfelé a vá
rosban.

Az egyik hivatal vezetője egy 
ügyfél előtt — az ügyfél állí
tása szerint — súlyosan meg
vádolt egy másik vezetötisztvi- 
selöt Az ügyet lovagías útra 
terelték és kimagyarázással 
elintézték.

Ha az állítólagos sértés csu
pán magánbecsületében érintet
te volna a másik fötisztvísclöt, 
százszázalékosan helyesnek tar
tottuk volna a lovagías elinté
zést. De ezúttal — hangsúlyoz
zuk, az ügyfél állítása szerint 
— olyan kijelentés történt, a 
mely valóság esetén a hivatal- 
vesztésnél is súlyosabb követ
kezménnyel járna. Ilyen esetben 
nem tartjuk járható útnak a 
lovagías eljárást.

Ez esetben az ügyet egyedül 
és kizárólag a független magyar 
bíróságnak szabad lett volna 
végérvényesen elintézni. Csak 
a független biróság állapíthatta 
volna meg nyilvános tárgyalás 
után, hogy a közszájon forgott 
kijelentés tényleg megtörtént-e, 
vagy nem-e történt esetleg 
enyhébb formában ? Ha pedig 
mégis abban a formában tör
tént, ahogy azt az a bizonyos 
ügyfél tovább adta, nem-e alap
talan.

Ezt követelte volna a hiva
tali tekintély, amelynek sértet
len megmaradása felett min
denkinek kivétel nélkül őrköd
nie kell és fokozotabban kell 
Őrködnie azoknak, akik közhi
vatalok élén állanak.

Egynéhány nagyfontosságu 
ügy letárgyalására hívta egybe 
f, hó 22-én d. u. 4 órára a 
város képviselőtestületét dr. Or
bán Kálmán polgármester. Bár 
a város gazdasági életébe, jövő 
fejlődésébe erősen belevágó kér
dések felett kellett dönteni, a 
képviselőtestület tagjainak csu
pán a fele tartotta szükséges
nek, hogy egy-két órát áldoz
zon a köznek.

Napirend előtt
az elhunyt Kiss Ernő ref. es
peresről,a képviselőtestület éve
ken át volt szorgalmas tagjáról 
emlékezett meg néhány meleg 
szóban a polgármester. Indítvá
nyára emlékét jegyzőkönyvben 
örökítik meg és a gyászoló csa- 
Iádhoz részvétiratot intéznek. 
Egyben bejelentette, hogy Kiss 
Ernő helyére Oeiger Ottmárt 
hívta be a képviselőtestületbe.

A gimnáziumi 
hozzájárulás 

kérdését a jövőre vonatkozólag 
még 1933. évben rendezte a 
város a kegyes tanitórenddel. 
Most még a tanulmányi alap
pal volna rendezendő a hátra
lékos hozzájárulás. A  kultusz
minisztérium előbb 42,600 pen
gőt követelt, most már meg
elégedne 5000 pengő tiz év 
alatt történő befizetésével. A 
képviselőtestület azonban a jog
ügyi bizottság javaslata alapján 
semmiféle valórizációt sem haj
landó elfogadni.

Az erdőhotór felmérését
határozták el 2.600 pengő költ
ség keretén belül. Az erdőfe
lügyelőség megállapította ugyan
is, hogy az erdőhatár kéthar
mad része vitás, mert minde
nütt foglalások történtek a vá
ros kárára. Miután az egész 
erdőhatár felmérése nagyon költ
séges volna,úgy határoztak,hogy 
csak a szőlőterületekkel érint
kező mintegy 16 km. hosszú 
erdőhatárt fogják egyelőre fel
mérni.

A Burger mólóm áromdijo
felett keletkezett nagyobb vita. 
A belügyminiszter az i 935. évi 
zárszámadással kapcsolatban ki
fogásolta, hogy 26 filléres ön
költségi ár mellett kilówatton- 
kint 6 filléres árért adják a Bur- 
ger-malomnak a nappali villany
áramot. Geiger igazgató-főmér
nök az üzemi bizottság javas
latát terjesztette elő, hogy tart
sák fenn továbbra is a 6 fillé
res áramdijai, mert az a városra 
nézve előnyős nemcsak anya
gilag, de közgazdasági szem
pontból is. Egyben számítások
kal támasztotta alá a javaslatot.

Dr. Lichtenstein Jenő a fel
hozott gazdasági érveket elfo
gadva hajlandó elfogadni a 6 
filléres villanyáramot, de az 
igazgató számítását szemfény
vesztésnek tartja és az ellen 
tiltakozik.

Dr. Jármy Béla figyelmeztette 
Lichtenstein dr.-t, hogy a javas
lat az üzemi bizottságé, az pe
dig alaposan megvizsgálta a

számadást, mielőtt idehozta.Sem 
szemfényvesztés, sem zsonglő- 
rösködés nincs a számadásban. 
Tény, hogy a malom, éven- 
kint 120.000 k.watt nappali 
áramot fogyaszt, ami erősen 
emeli az üzem rentabilitását, 
így pldul a 26 filléres önkölt
ségi árat 2 4 .2  filiérre mérsékli, 
összegben kifejezve a malom 
villanyáramfogyasztása évi 2000 
pengő tiszta hasznot jelent a 
villanytelepnek,

Dr. Lichtenstein Jenő ésdr. 
Jármy Béla ismételt felszólalása 
és dr. Dubay István felszólalása 
után az egységárat 6 fillérben 
állapították meg.

Dr. Madzsar Károly terjesz
tett még elő elég kedvező je
lentést az 1937. évi egészség- 
ügyi állapotról, majd

előléptetéseket és egyéb 
tisztviselői kérdéseket 

tárgyaltak. Vitéz Zombory Jó
zsef tüzoltófőparancsnoknak a 
légoltalmi tanfolyamon felmerült
kiadásai megtérítésére 200 pen
gőt szavaztak meg. Majd a tüz- 
oltófőparancsnoki állás kezdő 
javadalmazását a V ili. rangosz
tályban állapították meg és en
nek megfelelően vitéz Zom
bory József lüzoltófőparancs- 
nokot eddigi szolgálati idejének 
alapul vételével a VII. fiz. osz
tály 1. fokozatába sorozták.

Bernáth Gyula pénztárnokot 
a VIII. fizetési osztályba lép
tették elő.

Tóber József kezelőt nyugdí
jazták. Ez alkalomból a polgár- 
mester meghatóan s?ép, meleg
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szavakban búcsúzod a város 
sok éven át példás kötelesség- 
tudással működött tisztviselő
jétől.

Dr. Chudovszky Lajos közig, 
gyakornok illetményét havi 20 
pengővel emelték.

Dr. Liszy Eduard fogalma
zónak 6 havi fizetésnélkűii sza
badsagot engedélyeztek.

A községi és rendőri bírói 
teendők ellátásával dr. Szent- 
andrássy Pál árvaszéki ülnököt, 
állandó helyettesitével dr. Mester 
István közgyámot bízták meg,

A városi tisztviselők szabad
ságidejét újból szabályozták.

A kötelező patkányirtást
is elrendelték. A  patkányirtás 
keresztülviteléhez szükséges in 
tézkedésekkel a polgármestert 
és a pénzügyi bizottságot bíz
ták meg azzal, hogy a patkány- 
irtás 6000 pengőnél többe nem 
kerülhet.A 6000 pengőben nem
csak a háztulajdonosok állal té
rítendő összeg, de a város által 
viselendő költségek is benne 
vannak.

Hirdetési jog és autóvámok.
A város hirdetési jogát újabb 

10 évre a Magyar Hirdető Iro
dának adták bérbe.

A  Magyar Városok Országos 
Szövetségének kérelmére május
szeptember hónapokra hajlandó 
a város a külföldi autókat a kö
vezetvám fizetése alól mente
síteni, de igényt tart arra, hogy 
a kereskedelemügyi miniszté
rium az igy előálló kövezetvám 
bevételi csökkenésért 350 pen
gő kárpótlást fizessen.

Elutasították 
Bojdosó Istvánt a Vígadó ét
terem és söntés bérlőjét bér- 
leszállitás, Moskovszky Ernőt 
bérelengedés, a hegyközséget a 
a szárhegyi ut fenntartásához 
való hozzájárulás, Csicska Gyula 
nyíregyházai építőmestert kö
vezetvámmentesség, az Erzsé
bet közkórházat ugyancsak kö
vezetvámmentesség és Blumen- 
feld |enöt vizdijvisszatéritésiránt 
beadott kérelmeikkel. Ezzel 
izemben

elengedték
a Zemplénvármegyei Move Rá- 
kóczy Lövészegylet, valamint a 
Sátoraljaújhelyi Athlétikai C lub
ot terhelő vigalmi adókat és 24 
pengő vigalmi adói visszautaltak 
Miskey József színigazgatónak.

Végül
a Hollóházai Kerámiai gyár 
kövezetvámátalányát évi 700 
pengőben állapították meg és 
elrendelték az Erzsébet király
né uccában a görög katholikus 
templom előtti tér rendezését 
5220 P. előirányzóit költség
gel a görög katholikus egyház 
által díjtalanul átengedett terü
let igénybevételével.

— Névjegyek azonnal készül 
nek Vajda könyvnyomdában.

Munkában
az idegenellenőrző hivatal

Hetenklnt lo o  egyént Igazoltatnak

__________Újhelyi Hírlap— Felsőmagyarországt Hírlap__________

Hetek óta folyik a sátoral
jaújhelyi idegenellenőrző kiren
deltség munkája. Hítfőnkint a 
sátoraljaújhelyiek állampolgár
ságát vizsgálják felül, a hét 
többi napjain pedig a várme
gye községeit járják, hogy hu
rokra kerítsek a „beszivárgot
takat"

Több heti munka után, úgy 
véltük,nem lesz érdektelen meg
kérdezni dr. Szőke Jenő ren
dőrfogalmazót, az ídegenellen- 
őrző kirendeltség vezetőjét, ed
digi működésük eredményéről.

Dr. Szőke fogalmazó kész
séggel adta meg azokat a fel
világosításokat, amelyek nem 
esnek a hivatali titoktartás ro
vására, Hogy hány idegen ál
lampolgárt találtak, arra vonat
kozóan nem nyilatkozott. Ki
jelentette azonban, hogy amiért 
ídeküldték, kénytelen a legszi
gorúbban végrehajtani, bár
mennyire kellemetlen is az iga

zolás alá kerülőkre. Mig má
sutt 3—400 igazoltatandót is 
idéznek egy napra, ő hétfőn
ként csupán 100 egyént idéz 
be és ahol az okmányokban 
hiányt lát, készséggel szolgál 
tanácscsat is. A hiányzó okmá
nyok beszerzésére 2—6 hónapi 
haladékokat ad szükség szerint 
ér. mindenben igyekszik meg
könnyíteni az igazolásra szólí
tottak terhét.

A közönség ne lásson zak
latást az igazoltatásokban, mert 
bár a kirendeltség igazi hiva
tása a praeventio, nem mellőz
hetik a határszélen lakók ál
lampolgárságának kétségtelen 
megállapítását sem.

Készséggel vettüka megnyug
tató nyilatkozatot annál inkább, 
mert eddig nem igen hallatszot
tak panaszok felesleges zakla
tások miatt és hisszük, hogy 
jövőben sem lesz panaszra oka 
a közönségnek.

Zsúfolt nézőtér
tapsolt a Szoc. Misszió tegnap 
esti előadásán

A sátoraljaújhelyi róm. kalh. Egy
házközség eucharisztikus napjainak 
rendje tegnap este kezdődött meg 
Payer Ferenc protonotárius megbízá
sából a Szoc. Misszió műkedvelő gár
dája állal Calderoni de la Barca „A 
szentmise titkai" cimü ünnepi misz
térium előadásával.

A drámai költemény az ószövetség 
Messiásvárásának sikerült beolvadása 
az újszövetség fenséges misztériu
mába : a szentmise áldozatba, amely
ben a főpap maga Jézus Krisztus. 
A szerrő drámai jelenetekben művé
szien és szemléltetően magyarázza a 
mélyérlelmü cselekményeket.

Az előadás elsőrangú volt, mintha 
hivatásos színészeket lá'lunk volna a 
színpadon, játékukhoz nem füzünk 
kommentárt, mert — özv. Ujváry

Zollánné, dr. Ember Jenőné, Hom- 
lokos Emil, Kálnay László, Horváth 
Jenő, dr. Ignácz Béla, Morenich Jenő, 
Soltész Ödön, dr. Bárány János, és 
Péczely János — mind ismert, jónevü 
műkedvelők. Az angyalok szépek vol
tak és jól énekeltek.

özv. dr. Baiusz Ernőné a színpad 
diszletezését a megszokott kifinomult 
ízléssel látta el. tökéletes volt. Min
den elismerésünk érle. Ocskovils Jó
zsefet a kifogástalan és precíz ren
dezésért, Vámos Antal hittanárt a 
fáradhatatlan közreműködésértés Kra- 
cson Józsefet az énekkar betanításá
ért illeti elismerés.

A rendiség, tekintettel a rendkí
vüli nagy mériékben megnyilvánuló 
érdeklődésre, az előadást március 4. 
en, pénteken este megismétli.

Nincs pénz
a rendőrpalota építésére

3.650.000 pengő

E bő elején s belügyminiszter 
telefonon arról értesítene á főis
pánt, hogy az ország lerülelén ez 
éven épilendö kél rendőrpalota egyi- 
kétSátoraljaujhelyben szerelné meg
építtetni, ha a város megfelelő lel
ket ad éa vállalja a I 50 .000 pengő 
építési költséget Hogy azonban a 
várost túlságos nagy teher ne sújtsa.
hajlandó az 1937. év végén fenn
állott 138.843 pengő rendőrségi 
hozzájárulás hátralékát elengedni, 

A főispán nyomban értesítette 
a polgármestert, aki február 6'ára 
össze is hívta a pénzügyi bizott-

a város tartozása

ságot. A pénzügyi bizottság meg
állapította, hogy a város önerejé
ből képtelen a rendőrpalotát fel
építeni. Az építési költségeket 
ugyanis kölcsön formájában kellene 
előteremteni, ez viszont lehetetlen, 
mert nem tudnák a kölcsönfelvé
telhez szükségei elsőhelyi bekebe
lezést biztosítani.

A  Város ö sszes  in
gatlanai a 2,700,1!00 
pengős bosszú lejá
ratú és a 700.000 
pengős röVidlejára- 
tu kölcsönre Vannak

biztosítékként lekötve,
ezenfelül előnyös bekebelezési le
hetőséget kell nyújtani a vágóhíd 
bővítéséhez szükséges 130.000 
pengős Mabi és az olaszliszkai táv
vezetek építéséhez szükséges 
120000 pengős OT1 kölcsönökre.

Mindezek dacára a rendőrpalota 
építését megvalósitandónak tartja a 
pénzügyi bizottság és ezért memo
randumban arra kérték a belügy
minisztert, hogy a rendőrségi hoz
zájárulási hátralék terhére engedé
lyezzen államkölcsönl, amelyet a 
város kamatmentes részletekben fi
zethetne vissza. Egyben azt is kér
ték, hogy a rendőrségi hozzájáru
lás összegét a jövőre vonatkozólag 
ne emelje a miniszter, nehogy az 
évi törlesztési részletek emelked
jenek.

A  memorandumot a főispán sür
gősen a belügyminiszterhez jutatta, 
ahonnan azonban még eddig vá
lasz nem érkezett.

A  képviselőtestület a pénzügyi 
bizottság intézkedését jóváhagyólag 
tudomásul vette.

Tűzoltó-bál
A  Sátoraljaújhelyi Önkéntes Tűz 

oltó Testület felszerelésének kiegé
szítésére és a testület fejlesztésére 
— mint már közöltük —  f. évi 
március hó l-én a Városi Vigadó
ban farsangi ^táncmulatságot rendez. 
Az Önkéntes Tűzoltó Testület nem 
mutatás vágyból, hanem a kénysze- 
litö körülmények hatása alatt azért 
rendezi ezt a láncmulatságát, hogy 
a működő tagokat megfelelő felsze
reléssel, legföképen pedig ruhával 
láthassa el. Nem kívánhatjuk ugyan
it ezektől a működő tagoktól, —  
akik legnagyobb részt a szegényebb 
osztályból kerülnek ki — , hogy 
tűzvész, vagy más elemi csapás ese
tén a lakosság érdekében kifejlett 
munkálataiknál amúgy is nehezen 
beszerzett szegényes ruházatukat ál
dozzák fel.

Fontos közérdek tehát, hogy az 
Önkéntes Tűzoltó Testület működő 
tagjait megfelelő (elszereléssel lát
hassuk el. És mert ez máskép ke
resztül nem vihető, táncmulatságon 
kell egybrgyüjteni az erre. szüksé
ges összeget.

Ennek a városnak a közönsége 
mindig megértő volt minden köz
érdekű üggyel szemben. Kétség 
sem férhet tehát ahhoz, hogy ezút
tal is szivesen fog áldozni, annál 
is inkább, mert a juttatott anyagiak 
ellenében a békeidők nagy báljaira 
emlékeztető élvezetben lesz része. *

*Lucur. A  festő forró színeivel, a 
költő tudatalatti erejével idézi az olvasó 
ele Márai Sándor az afrikai nyár pom
páját és a sokezer esztendős kultúra 
felséges kisérteteil. A  Luxorról szóló 
utijegyzel az U j Idők uj számában je
lent. Herceg Ferenc szépirodalmi heti- 
lapja gazdag tartalommal jeleni meg. 
Díjtalan mutatványszámot bárkinek küld 
a kiadóhivatal, Budapest, Andrásiy ut 
10. Előfizetési dija negyedévre 6 pengő 
40 fillér.
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M IS E IK
—  Zempléniek a Johannita vacsorán

A Johannita lovagrend magyar csoportja 
báró Feilitzsch Berthold kommendator 
meghívására 24'én, csütörtökön vacso
rát rendezett Budapesten a Nemzeti 
Casinoban A vacsorán Zemplén me
gyéből Bernáth Aladár földbirtokos, 
ny. alispán és Bernáth Gyula földbir
tokos, szkv. tüzér főhadnagy, városi 
pénztárnok vettek részt.

—  A miniszterelnöknó a tokaji gyér 
mókákért. Darányi Kálmánné, a mi
niszterelnök neje a Horthy Miklósné 
akcióból 1000 pengőt juttatott a tokaji 
iskolaszanatóriumnak ruhabeszerzésre.

—  A gimnázium szentévi előadás 
sorozata. Február 21-én zsúfolt ház, 
előkelő közönség előtt tartotta dr 
Lukáts József kegyesrendi tanár má
sodik előadását az „Egyház és művé
szed címen. Egy órás előadását élve
zettel hallgatta végig a díszes hölgy 
és férfi sereg. Lukáts József dr. elő' 
adásának kiinduló pontja volt, hogy 
Krisztus az Egyház alapításával szebbé 
és gazdagabbá tette a földet, a költő 
szavaival élve : „rózsát oltott a vadócba, 
hogy szebb legyen a föld.* Előadásá
ban színes költői képekben fejtette ki 
a rom- kath Egyház nagy müértéset, 
mellyel fejlesztette a művészeti irá
nyokat a különféle építészeti stílek
ben, majd szobrászatban és festészet
ben. Európa leghíresebb templomai, 
múzeumai telve vannak a legszebb 
műemlékekkel. Ezek mind az Egyház
nak a művészet iránt való hozzáértését 
és lelkiségét, érdemeit bizonyítják.

Csodásán s z é p  
a r c b ő r t  biztosit

a világszerte ismert
n o g y e n y e d i

Kovács krém
Mér rövid idő mnha eltűnnek »z nrr sre|i- 

séghibái, t  kör e s o d a la tu .a u  szép,., üde, 
hamvas lesi. Kgy próöa meggyőzi Ont is  ! 
Éjjeli használatra kék csomagolásba! [zsí
ros], Nappali használatra sarga csomagolás

ban [száraz].
Figyeljen a védjegyre I

—  Szép sikerrel szerepeltek az 
Iparoskor sakkozói. Az Ipartestület 
kebelében megalakult sakkor sakkozói 
az elmúlt vasárnapon Diósgyőr és Mis
kolc sakkozóival mérték össze erejüket. 
Délelőtt a diósgyőriek ellen játszottak 
es 6: 4 arányban vereséget szenvedtek. 
Délután a sokkal erősebb miskolci 
csapatot 6 : 4 arányban legyőzték. Az 
újhelyi csapatból Kluger Gyula és 
László minden játszmájukat megnyerték.

— Uj detektivgyakornokok. A m. 
kir. belügyminiszter Petri János ten- 
dőrdijnok és Mikola Gyula sátoralja
újhelyi lakosokat delektívgyakoinokka 
kinevezte. Petri János a helybeli ka 
pitánysághoz nyelt beosztást.

—  Az ügyvédi zartszam mellett 
foglaltak állást a sátoraljaújhelyi ügy 
védek I. hó 20-án tartott értekezletü
kön. Egyben az iránti óhajukat is kö
zölték a miskolci ügyvédi kamaraval, 
hogy a zártszámot Sátoraljaújhelyben 
20-ban állapítsák meg.

—  Az Ojság Uj SZéma megmagya
rázza az ijedt angoloknak és franci
áknak, hogy mi történt Ausztriában, 
minden eddiginél mulatságosabb há
romcsillagos cikket hoz, bemutatja giól 
Festetics Sándort mint magándetektí
vet és bőséges színházi pletykákkal 
izoigál. Ára 16 fillér.

—  Hazatért oroaz fogságból Fel- 
sőregmec községbe e héten hazaér, 
kezed Róth Adolf 46 éve* ftildmives, 
aki 23 évvel ezelőtt 23 éves korában 
került hadifogságba. Rólh Adolf mint 
földinives élt a szibériai mezőkön. 
Nem akart szovjet állampolgárságot 
szerezni és ezért felszólították, hogy 
hagyja el az országot. Rendes útle
velet kapott követségünk útján. Falu
jában nagy örömmel fogadták. Rólh 
senkit sem ismert meg, csak öreg 
édesanyját.

—  Bolti tűz. Héttőn este tűz tá
madt Wald Elemér Rákóczi uccai 
cipő üzletében. A  hivatalos vizsgálat 
a tűz keletkezésénél gondatlanságot álla
pított meg, mert a tüzet a faládába 
öntött hamuban levő parázs és üszők 
okozta A kár jelentéktelen.

b o t i o n ^ M . .

legtöbbször ezzel kezdődik a meg
hűlés. Ne várjon vele, ómig komo
lyabb formában jelentkezik, hanem 
már az első tüneteknél vegyen be 
1 — 2 Aspirin tablettát. Meglátja, 
másnapra elmúlt a veszély, ügyel-' 
jen azonban, hogy Aspirin-t kapjon.

ASPIRIN
T A B L E T T Á K

- S A  K A ” " K É R  é s z t t é  l  V A l ó  0  i a  k

M ár a Máv. Is drágít
Túl o lcsónak  találták az áram vonalast

Az államvasutak igazgatósaga már
cius l-ére meglepetéssel kivan szol
gálni az utazóközönségnek. Tegnap 
kiadott rendeletével megdrágította az 
áramvonalas vonat menetdijait.

Eddig az áramvonalas gyorsvonaton 
a rendes gyoisvonati menetdijért le
hetett utazni. Március elsejétől Mis
kolc és Budapest között és viszont 
I P 50 filléres pótjegyet kell váltani 
a rendes gyorsvonati jegyhez. Mis
kolcról vagy Budapestről valamely 
közbeeső állomásig, vagy közbeeső

állomástól Miskolcig. vagy Budapestig 
utazók I pengő pótdijat tartoznak 
csupán fizetni,

A díjmentes helyjegyek érvényét 
továbbra is fenntartják A póljegye- 
ket az utasok a rendes menetjegygyei 
együtt kötelesek megváltani, mert ha 
pótjegy nélkül szállnak be, a pótjegy 
arának kétszereset tartoznak a jegy 
kezelőnél megfizetni.

A helyjegyeket a sátoraljaujhely— 
miskolci vonalon továbbra is a jegy
kezelő adja ki.

ségi elnök és dr. Garai Ármin 
iskolaszék! elnökkel élén a tan
testület és nagyszámú rendező
ség munkálkodik.

—  Zöldmező tanfolyam Sátoralja
újhelyben. A földmlvelésügyi minisz
térium anyagi támogatásával rendezi 
meg a Zöldmező Szövetség egyhetes 
sátoraljaúhelyi taatolyamát a sátoral
jaújhelyi szolga bírói kiredeltség terü
letén levő községek számára. A tan
folyamra, melyei vasárnap nyitod meg 
a kalhoiikus körben v. Lehoczky La- 
los főszolgabíró, 40 gazdaifjul vettek 
fel. Ezek ezen a héten diákmódon 
élnek a városban. Délelőtt 8— 12-ig 
és délután 2—5-ig előadásokat hall
gatnak, közös szálláson laknak és 
együtt étkeznek. Az ellátást a tanfo
lyam vezetősége adja teljesen ingyen.

* 12 fillér nem négy öaazeg. Eny- 
nyibe kelül 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 '80 P. As
pirin esak a „Bayer“-kereszttel valódi

—  Tyuktolvajt fogott a rendőrség.
Kellős Gyula 36 éves, sátoraljaújhelyi 
lakos, többszörösen büntetett tolvaj 
került kedden este a rendőrség kezere 
Pár nappal azelőtt a Spotkovszky-féle 
szőlő baromfi ketrecéből néhány darab 
állat eltűnt A gyanú Keltosra terelő
dött, aki bár tagadja a terhére rótt 
bűncselekmény elkövetését, de a tények 
ellene szólnak. A rendőrség megálla
pította, hogy Keltői Gyula már kilenc 
ével ült különféle tolvajlásokérl.

—  A Pesti TÖZ8de uj számában dr.
Buday-Goldberget Leó, Lengyel Géza, 
Szviezsényi Zoltán és masok nyilat
koznak. Érdekes információkat közöl 
a lap, amelynek textil, biztosítási, ve
gyészeti es vidéki hitelélet rovatai is 
érdekesek.

ELADÁSI HIRDETMÉNY.
Oinczler Hermáim budapesti (Vil

mos császár ut 27.) cég kényszer
egyezségi ügyében az elrendelt lik- 
vtdáció során nyilvános tárgyaláson 
eladásra kerül az erdöbényei 1017. 
sz. Ikvi. betétben fogjad cca 14.000 
rt. öl szőlő id. legelő 
1938. évi mársiu* hó 9-én szerdán 

dili 12 órakor
at Országos Hitelvédő Egylet, Bu
dapest V. Alkotmány utca 8 hivata
los helyiségében, ahová ajánlatok 
10 százalék bánatpénzzel nyújthatók 
be. Közelebbi felvilágosításokat az 
OHE irodája nyújt az érdeklődőknek 
a hivatalos órák alatt d. e. 10—1 
óráig, ugyanott megtekinthetők az 
ingatlanok jegyzéke és az eladási 
feltételek.

8gy elemi isftola
száz éves Jubileumát üli meg ez éven

A sátoraljaújhelyi statusquo 
zr. hitközség Kásztenbaum ele- 
ni iskolája ez év júniusában 
•itka ünnepségre hívja az or- 
izágban szerteszét élő többezer- 
íyi volt tanítványát.

Ez évben lesz száz eszten- 
leje annak, hogy Kásztenbaum 
Márton alapítványából megnyílt 
Sátoraljaujhely város izraelita 
míntatanodája, mely később 
:lemí iskolává alakult át, Mint- 
»gy 80 évig a vármegye Kász- 
:enbaum bizottságának gazda
sági irányítása mellett műkö
dött az iskola, 20 év óta azon
ban, mióta az alapítvány érté- 
re devalválódott, a hitközség 
gondoskodik az iskola anyagi 
szükségleteiről

Országos hirü tanítómesterek 
kezei alól sokezer növendék — 
közöttük nem egy ma is nagy
tekintélyű ember — indult eb
ből az iskolából az élet útjára. 
Szinte természetes tehát, hogy 
e ritka jubileum iránt nemcsak 
tanügyi körökben nyilvánul or
szágos érdeklődés.

A százéves jubileummal egy
idejűleg a statusquo ízr. hitköz
ségi templom 50 éves fennál
lásának fordulóját is meg fog
ják ünnepelni, Ez utóbbi ün
nepségre már eddig is több or
szágos hirü főrabbi Ígérte meg 
részvételét.

A ritka jubileumi ünnepség 
előkészítésén Róth Sámuel fő
rabbi, dr. Róth József hitköz-

Strapára és rossz utakra csak SKODA automobil
Kapható:

\ SKODA autók Zemplén ésAbaBivéígegiJeil^izéüolago? képviseleténél

Martiaövita Mártsa
műszaki üzletében, SÁTORALJAÚJHELY,

Kazinczy u. 4 Telefon: 112.

Kedvező fizetési feltételek I
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Beérkeztek a tavaszi |
F É R F I  É S  N Ő I  S Z Ö V E T E K
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V i d é k r e  k é f j e n  m i n t á t  I, jmmitKOSSiiN tagok előnjjög beV ásá rló h e lg e !

Bérbeadják
a vadászati jogot

tíOO pengő a kikiáltási ár
A Zempléni Vadásztársaság Sátor

aljaújhely város mintegy 5000 hold 
nyi területen gyakorolható vadászati 
jogát nyilvános árverés utján 1926. ju 
lius I “tÖl számított óévre berbe vette. 
Ezt a bérletet a város képviselőtestü
lete később ^nyilvános árverés mellő
zésével 1928. junius 30-ig hosszabbí
totta meg.

A Zempléni Vadásztársaság most 
azt kérte, hogy bérletét újabb tiz évre 
hoaszabbitsák meg, ugyancsak nyilvá
nos árverés mellőzésével. A pénzügyi 
bizottság azonban — hivatkozással a 
törvény világos rendelkezéseire — 
azt javasolta, hogy a vadászati jogot 
nyilvános árverés utján értékesítsék 
1100 pengő kikiáltási ár mellett, az 
árverési feltételekben azonban a kép
viselőtestület tartsa fenn magának a

jogot, hogy az árverelők között sza
badon választhat.

Es utóbbi feltétel miatt vita indult 
meg dr. Adriányi, dr. Jármy és dr. 
Dubay képviselőtestületi tagok között. 
Dr. Adriányi csak annyi jogot kivánt 
fenntartani, hogy az egyforma össze
get ajánlók között választhasson sza
badon a képviselőtestület, mig dr. 
Jármy feltétel nélküli fenntartást kíván, 
mert előre is meg kell óvni a várost 
attól, hogy a vadászterületet esetleg 
irtva vadászoknak legyen kénytelen 
kiadni csupán azért,mert többet Ígérnek.

Dr. Dubay a korlátlan jogfenntar
tást támogatta, mert a jogot amugyis 
maga a képviselőtestület fogja gya
korolni.

A képviselőtestület végül is a pénz
ügyi bizottság javaslata szerint döntött

Üzembe helyezik a strandfürdőt?
E gyelőre m ég nem  döntöttek

A keddi képviselőtestületi közgyű
lés napirendjén szerepelt a strand
fürdő üzemének felülvizsgálásával 
megbízott pénzügyi bizottság Javas
lata, Kíváncsian várta mindenki, mit 
terveznek a stranfürdővei. Igaz-e, hogy 
be akarják szüntetni a városunk ezt 
a fontos közegészségügyi intézményét.

Bár a pénzügyi bizottság javaslatál 
nem sikerült megtudnunk, de a pol
gármester bejelentéséből, amellyel az 
ügynek napirendről való levételét in
dokolta, következtetni lehet a javas
latra. A polgármester ugyanis avval 
indokolta a javaslat napirendről való 
levételét, hogy kilátás van az autó
buszoknak olyan átalakithatására, a- 
mellyel az üzemköltségeket erősen 
mérsékelhetik, esetleg deficitmenlessé 
is lehetik a fürdőt.

Nagyon örvendünk a polgármester 
bejelentésének, mert ebből arra kö
vetkeztethetünk, hogy a polgármes
ter is fontosnak tartja a stranfürdő 
Uzembentartását és minden lehetőt el 
fog követni ennek érdekében.

Meri nálunk, ahol olyan nagyon 
áhítozunk mindig az idegenforgalomra 
az egyetlen intézményünket, amelyben 
gyönyörűsége, élvezete lehet az ide
gennek és amellyel talán még ide
genforgalmat is csinálhatunk, — nem 
szabad beszüntetni abban az esetben 
sem, ha nem sikerülne azt teljesen 
deficitmenlessé tenni. I

Elvégre az a közönség, amely hor
ribilisán magas pótadói fizeti, joggal 
megkövetelheti, hogy póladójaból 1-2 
százalékot olyan intézményre fordít
sanak, amely egészségre üditóleg hat.

Megkönnyítik
o forgalmat Szabolcs és Zemp- 
lénvarmegyék között

Révleányvár ét Veresmart kö
zött egy nagyon élénk forgalmú 
komp bonyolilja le a Bodrogköz 
forgalmát Kiivárda felé, ha a komp
hoz vezető utak mindkét oldalon 
járhatóak. A  komphoz vezető utak 
ugyania úgy a zempléni, mint a 
izabolcii oldalon a T iiza  ármed
rébe esnek ét így az év egy je 
lentékeny réazén hasznavehetetlenek.

Ezt az állapotot [régóta ainylik

az ev nagy réizéo egymástól elzárt 
zempléni és szabolcsi községek Ed
dig azonban nem tudtak magukon 
tegileni- A  zempléni falvak Isko
la i azonban megunván a segítésre 
való további várán, küldöttségben 
keresték fel Bornemisza Miklós al
ispánt, hogy segítségét kérjék az 
áldatlan állapot megszüntetésére.

Bornemisza alispán, aki sohasem 
volt híve az aklsgyáttásnak, ezúttal

is gyoraan cselekedet. Érintkezést 
keresett és természetesen talált is 
Szabolcs-vármeg) e alispánjával és 
nyomban megállapodtak abban,hogy 
a komphoz vezető utakat mindkét 
oldalon az illetékes vármegyék ter
hére rendbe hozatják még a ta
vasszal úgy, hogy azok minden

időben falhatok és teherszállításra 
is használhatók legyenek

A  legrövidebb időn belül tehát 
egészen könnyűvé válik a forgalom 
Zemplén és Szabolcs-vármegyék 
közölt a Révleányvár-Veresmarti 
kompon.

Statálos szerencsétlenség 
a fíő6ányá6an

Borzalmas bányászszerencsétlen aég 
történi ma egy hete a Sátoraljauihely 
és Rudabányácska határán elterülő 
és az állainépilészeli hivatal kezelé
sében lévő kőbányában.

Suhaj Miklós 30 éves bányácskai 
kőfejtő napszámos hét társával már 
kora reggeltől a bányában dolgozott. 
A munkaidő letelte előtt a napszá
mosok összehordok az egész nap 
kifejtett követ és eközben történt a 
rettenetes szerencsétlenség, A mint • 
egy 8-10 méter magas sziklafalról 
egy emberfej nagyságú kődarab le
vált és Suhaj Miklóst fején találta. 
Társai kiállónak is Sultajiak, figyel

meztetve őt á veszélyre, de ez, mivel 
egy nagy kődarab elszállításával volt 
elfoglalva, valószínűleg nem hallotta 
a veszélyt jelző kiáltásokat.A kő Suhajt 
majdnem felismerhetetlenségig széjjel 
roncsolta.

A szerencsétlen bányászt társai ré
szesítették elsősegélyben. Majd hor
dágyra tették és elindultak vele a 
kórházba. Alig jöttek azonban néhány 
száz métert, a szerencsétlen bányász 
a hordágyon anélkül, hogy eszméle
tét egy pillanatra is visszanyerte volna, 
kiszenvedett.

Suhaj Miklós özvegye és öt éves 
kis árvája iráni igen nagy a részvél.

60  Kiló tengeridara, 5 galamb, 19 
szerszámfa =  3 heti fogház

Paul András alsóregmeci lakos 
másfél évig mint kondás szolgált Fe- 
dor Gyula malomtulajdonos, földbir
tokosnál. A szolgálatból az elmúlt év 
decemberében lépett ki, mert Fedor 
rájött, hogy kondása meglopja ól.

A szolgálatból bűnvádi eljárás lett 
és Paul András szolgálati lopás bűn
tettével vádollan csütörtökön délelőtt 
a törvényszék büntető egyesbirája elé 
kerüli.

A vádlóit tagadta, hogy Fedor

Gyulától 60 kiló tengeridarát, 5 ga
lambot és 19 darab szerszámfát el
lopott volna. A tanuk, kevés kivétel
lel, igazolták a vádbeli cselekmény 
elkövetéséi.

A perbeszédek elhangzása után a 
bíróság megállapította Paul Andtás 
bűnösségéi és egyrendbeli folytatóla
gosan elkövetett lopás vétsége miatt 
jogerősen három heti fogházbüntetésre 
Ítélte.

Magyar és külföldi filmek 
a mozi műsoron

A városi mozi műsorán olyan fil
mek szerepelnek, amelyek még ma 
is a budapesti elsőhetes filmszínhá
zakban állandóan zsúfolt házak előtt 
kerülnek előadásra.

Ma, hí lnap és hétfőn a budapesti 
Fotum filmszínház mulatságos Nóti- 
bohozala van műsoron. Címe : „Maga 
lesz a f é r j e m Egy bakfisról szól a 
film, aki amerikai udvarlója előtt az
zal akarja magát érdekessé tenni, 
hogy asszonynak adja ki magát. Be
állít az általa ismeretlen földbirtokos- 
hoz és elmondja neki, hogy mint a 
felesége szerepelt. A szokatlan szitu
ációból fejtetőre állított bonyodalmak 
keletkeznek. A közönség bizonyára 
ki nem fogy majd a derültségből. 
Agay Irén, Vizváry Mariska, Kiss 
Manyi, Sulyok Mária, Jávor, Kabos, 
Csorlos és Hajmássy a főszereplők.

Kedden és szerdán Rudyard Kip- 
ling egyik remekművének felhasználá
sával készített „ Tengeri titánok" című 
angolnyelvű filmdráma van műsoron. 
A lélekzetelállilóan izgalmas tengeri 
felvételek gyönyörűek. Főszereplők 
Freddie Bartholume, Spencer Tracy 
és Lionel Barryinore.

Csütörtökön filléres helyárakkal: 
„Asszony a fe/7ő/i“cimü angolnyelvű 
filmdráma kerül bemutatásra.

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

Laptulajdonoi’:
Landesmann M. és Társa

Kiizült: a Vajda-könyvnyomdában 
Sátoraljaújhely.
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