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9 Szent Jobb zempléni útja
4-én reggel 8 percig Szerencsen tartózkodik

Országjárása során július hó 
4-én, hétfőn a reggeli órákban 
Zemplén vármegye földjén is 
áthalad első szent királyunk 
Szent Jobbjával az Aranyvonat. 
Nyirergyházáról indulva Tokaj, 
Tárcái, Mezőzombor állomásai 
után 9 óra 47 perckor Szerencsre 
érkezik, s innen indul tovább 8 
perces tartózkodás után Miskolc 
ielé. Délelőtt IÜ óra 38 perctől 
délután 3 óráig marad Miskol
con az Aranyvonat, ahonnan 
Eger és Gyöngyös lesz a további 
állomása.

Miskolcon a Gömöri-pályaud- 
varon lesz a Szent Jobb ünne
pélyes fogadtatása, innen papi 
diszmenet viszi a szent ereklyét 
a Horthy Miklós-térre. A hiva
talos ünnepség programja szerint 
Papp Antal érsek mond imát, 
vitéz Görgey László pedig ün

nepi beszédben méltatja a Szent 
Jobb és a nap jelentőségét. Az 
ünnepségek után Felsőmagyar- 
ország küldötségei és közön
sége fog mélységes hódolattal 
elvonulni a Szent Jobb előtt, 
majd délután 3 óra táján újból 
díszkocsira helyezik és ünnepi 
menetben kisérik ki a személy- 
pályaudvarra.

A Szent Jobb felsőmagyaror- 
szági útja alkalmából Abauj és 
Zemplén vármegyék hivatalos 
küldöttséggel képviseltetik ma
gukat az ünnepségeken, ezen 
kívül a nagyközönség is ezres 
tömegekben fog Miskolcra zárán- 
dokolni, kifejezve hódolatát az 
országépitő első nagy király em
léke iránt. A Máv 50 százalékos 
vasúti kedvezményt biztosított az 
utasoknak.

Rentábilis-e
a malom 6 fillérei 
lanyáramdija ?

vil<

Elsőrangú szakértők nyilatkoznak a „M olnárok Lapja"-bán

Annak idején hirt adtunk a várme- 
flye törvényhatósági kisgyülésénelc ar
ról a határozatáról, amelylyel nem 
járulták hozzá, hogy a város a sátor 
aljaujhelyi Hengermalomnak kilovatt- 
óránként 6 filléres egységárral adja a 
nappali motorikus áramot és elren
delték, hogy a törvényhatóság határo
zatának kézhezvételét kővető naptól 
12 filléres egységárat számlázzanak 
mindaddig, míg a Közmüvek igazgató 
bizottsága érdektelen szakértő bevoná
sával újból meg nem állapítja az ön
költségi árat és a Hengermalom áram- 
diját.

A határozathoz annak idején egyet 
len szó megjegyzést sem fűztünk. 
Még arra sem mutattunk rá, hogy van 
a határozatnak egy jogi szempontból 
kifogásolható része is Úgy véltük, 
hogy ez ügyben a lényeg az, adhatja e 
a Közmüvek a nappali motorikus ára
mot kwóránként 6 filléres egységáron, 
amikor az önköltségi ár malomfogyasz- 
ús nélkül 26 fillér és hogy meg nem 
engedhető engedmény-e a malom ré
szere a 6 filléres egységár.

Ezt a kérdési csak egy érdektelen 
szakértő döntheti el, akinek meghall* 
gatasat nagyon helyesen rendelte el a 
közgyűlés.

A malmok érdekeit szolgáló „Mól 
narok Lapja" azonban nem várta olyan 
türelemmel a kérdés eldöntését, mint 
mi, hanem körkérdést intézett az or
szág legelső szakértőihez és a heér 
kezett válaszokat sorjában lekozii lap 
jában. Így alkalmunk nyílott már most 
megismerni az érdektelen szakértők 
véleményét.

A „Molnárok Lapja" junius 11 i 
szamában M e z • y Bertalan oki. gé
pészmérnök; ny. kereskedelemügyi mi
niszteri tanácsos nyilatkozik a követ
kezőkben :

„Hogy egy I *20000 kilowattóra fo
gyasztású, 6 filléres Kw. óránkénti 
egségárral dolgozó malom a hajtóerőt 
tekintve fényes üzletet csinál, az min
den kétségen kívül áll és a malom 
szempontjából nem képezheti vita tár
gyát.

Mi a helyzet azonban az áramszol
gáltatás rentabilitása szempontjából ? 
Miután a szóbanlévő áramfogyasztó 
terület összfogyasztását és igy a ma
lom fogyasztásának ahhoz való viszo
nyát nem ismerem, csakis általános
ságban szólhatok a kérdéshez.

Az önköltségi ar tudvalévőén az 
áramtermelést és elosztást terhelő évi 
kiadások összegéből tevődik össze,

ezek főbb vonásokban : a befektetett 
tőke kamata és törlesztése, karbantar 
tási és felújítási költségek, személyzeti 
kiadások és munkabérek, ügyviteli költ
ségek, belegsegélyző es munkabizto- 
sitó, adók és egyéb közterhek és vé
gül üzemanyag (tüzelő, kenő, tisztitó 
stb, anyagok) költségei.

Kiindulva abból a valószínűnek lát
szó feltevésből, hogy tekintet nélkül a 
logyasztásra, a telepnek folytonos (éj
jel nappali) üzemet kell fentartania és 
elfogadva a telep által közölt szám
adatot, mely szerint az önköltségi 
egységár malom nélkül 26 fillér Kw. 
óránként, a laikus előtt paradoxonnak 
látszik, hogy egy 6 filléres egységárral 
csatlakozó fogyasztás ezt 24.2 fillérre 
csökkentheti.

Nem szabad azonban figyelmen kí
vül hagyni azt a körülményt, hogy az 
önköltségi egységár nagyságát mégha- 
túrozandó kiadási tételek az utolsót 
kivéve, csaknem teljes egészükben vál
tozatlanul fennállanak, akár van ma
lomüzem, akar nincs. A malomüzem 
áltál igénybevett többlet-energia érté
kesítéséből •7árma7.ó bevételi többle
tet úgyszólván csakis az erre felhasz- 
nálandó tüzelőanyag-többlet költsége 
terheli.

Ez a költség pedig annal kisebb, 
minél nagyobb a telep össz.terhelése 
és a jelen esetben 120.000 Kw-.óra 
évi fogyasztásának megfelelő nagyobb 
terhelés figyelembevételével

a 0 filléres egységárban 
nemesük bőven talál fede
zetet, hanem az egész á- 
ramszolgáítató üzem ren
tabilitásához is hozzájárul."
Ugyancsak a „Molnárok Lapja" 

junius 25-iki szamában B o r ú s  Fe
renc oki. gépészmérnök, villamosiigyi 
hites szakértő a következőket írja : 

„Teljesen téves és a kérdés lénye
gét szem elöl tévesztő álláspont az, 
amely villamos telepek árampolitikájá
nál az átlagos önköltségi árból kiin
dulva ítél meg valamely egységárat.Az

árszabásképzés tudománya átlagos ön
költségi árral nem dolgozik, f Minden 
egyes, azonos jellegű fogyasztókból 
álló fogyasztócsoportnak más és más az 
ónköltsége.

Semmi különös sincs tehát 
abban, ha egy 26 filléres „ á t
lagos" önköltséggel dolgozó 
villamosmü 6 fillérért sőt e- 
setlag alacsonyabb áron is ad 
valamely fogyasztónak enar* 

giát.
Ha a (ogyaszló a mü maximumában 
nem vesz részt s ha a mü változó költ
sége 6 fillérnél kisebb — ami köny- 
nyen lehetséges — az az egységár 
még mindig több 100 százalékos nye
reséget is tartalmazhat. Az igazgató
főmérnök tehat nem űzött szemfény
vesztést, csak X ur volt teljesen laikus 
e kérdésben.

Minden ármaféjlesztő telep terme 
lesi költsége két részből ■ a változó és 
állandó költségekből adódik. Minthogy 
az állandó költségek legnagyobb részét 
a töketeber teszi ki, azért ezeket ál
talában az igényelt maximális teljesít
ménnyel arányosnak vesszük. A változó 
költség általában alacsony érték és 1.5- 
töl 7 —8 fillérig ingadozik. Ha tehát 
a malom igényelt teljesítménye kisebb 
mint an áramszolgáltató helyi teljesítő
képessége és nem esik bele a telep 
maximumába, azt nem növeli, akkor a 
malmot nem kell az állandó költsé
gekben részeltetni s tisztán a változó 
(inköltség alapjun igen olcsó káron is 
igen nagy nyerességgel látható elu.

Ezekután fokozott érdeklődéssel 
várjuk az. ügy fejleményeit. Egyelőre 
még — mig e sorokat iijuk — nem 
érkezett le a városhoz a másodfokú 
határozat, amely villamossági szakértő 
meghallgatása nélkül, pusztán a kerü
leti iparfelugyelö véleménye alapján 
12 fillérre emeli a Kwóránkinti egy
ségárat. A Közművek igazgató bizott
ságának tehát nem állhatott meg mód
jában, hogy az egységár ügyében új
ból döntsön.

JVCiért nem zempléniekkel
töltik be a vármegyén az örökös 
tagsági helyeket?

JCaptsk és szósztrint — minden m«g|«ggzés nélkül —  adjak az alábbi lavalat

Igen tisztelt Szerkesztő Ut I
Lapja legutóbbi szamában olvas 

tani, hogy a vármegye törvényható
sági bizottságának egyik megürese
dett örökös tagsági helyét br. Láng 
Boldizsárral, a bodrogközi választó
kerület országgyűlési képviselőjével 
töltötték be.

Egy pillanatra sem kívánom vita 
tárgyává tenni báró Láng Boldizsár 
érdemeit. Nemcsak zempléni, de 
országos viszonylatban is kiváló em
ber, aki eddigi működésével mél
tán rászolgált, hogy lobbi embertár

sai közül kiemelkedve, megkülön
böztetett tiszteletben részesüljön.

Elismerem, hogy a vármegye köz- 
egészségügye érdekében annyit tett, 
amennyit elölte talán senki és el
ismerem. hogy mint a parlament 
kü'ügyi bizottságának elnöke is rá- 
szolglt polgártársai különös elisme
résére.

De valanogy úgy vélem, hogy a 
vármegye törvényhatósági bizottsá
gának örökös tagsági helye elsősor
ban zempléni embert illetne meg. 
Olyasvalakit, aki közölünk ketölt ki,
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itt futotta meg életpályáját és szi
vének minden dobbanásával ebez a 
vármegyéhez van láncolva, ha mind
járt országos politikával még nem 
is foglalkozott.

Ilyen embernek gondolom Ber- 
nath Aladár ny. alispánunkat, aki 
közel egy fél évszázada hűséges, 
önzetlen szolgája ennek a nagy- 
multu vármegyének és aki az aktív 
szolgalattól visszavonulva sem ül 
tétlenül, hanem mindenütt ott van,

ahol a vármegye érdeke munkás
ságát kívánja.

Ismétlem, nem br. Láng Bnldi- 
zsár érdemelt akartam kisebbíteni, 
csupán hangot akartam adni annak 
a már többektől is hallott kérdés
nek : miért nem zempléniekkel töl
tik be a vármegyén a törvényha
tósági bizottság örökös tagsági he
lyeit, mikor van a vármegyének ar
ra érdemes Hal1

Nyári női divat selyem imprimék, vásznak 
nagy választékban.

Férfi bel- és külföldi tropikál anyagok, 
vásznak nagy raktára

„ la k a r é k o s s á g “ ta g ja in a k  C h a v i  h ite l a

Blumenfeld fenő és Fiai
cégnél W e k e r le  té r  5 . s z á m

Megfelebb
o s 
leik

A  sátoraljaújhelyi ref. lelkészvá
lasztás ügye sehogysem akar nyug
vópontra jutni. Emlékezetes még az 
az erős harc, mely a választás első 
menetében egyik jelöltnek sem hozta 
meg az abszolút többséget. A máso
dik menetből — amikor már csak 
az esperes által jelöltekre teltetett 
szavazni — dr. Nagy Sándor Béla 
bodrogkereszturi ielkész került ki 
győztesen nagy szótöbbséggel,

A kisebbségben maradt hívők 
azonban nem nyugodtak meg a vá
lasztás eredményében és közülük 
160-an (elebbezéssel támadták meg 
azt

A felebbezést az egyházi törvény-

ezték
ótoraijaujhelyi ref. 
eszválasztást
könyv lt. törvénycikkének 77 szaka
szára alapítják. E szakaaz rendelke
zése szerint ugyanis szigorúan tilos 
a pályázó lelkésznek a bemutatkozó 
szolgálaton kívül az egyházközségben 
bármilyen más szolgálatot végezni.

Néhai Kis Ernő esperes halála 
után ugyanis dr. Nagy Sándor Béla 
végezte a sátoraljaújhelyi egyházköz
ségben a leltározás munkáját. Ezt a 
leltározási munkát tekintik a feleb- 
bezők olyan szolgálatnak, amely ki
zárja dr. Nagy Sándor Béla megvá
lasztását.

Az érdekes felebbezés ügyében rö
vid időn belül döntenek.

Megölte a
Egy fiatal szerel

Tragikus körülmények közt Italt 
meg Szerencsen az elmúlt héten egy 
villanyszerelő. A Gibárti elektromos
művek elrendelték szerencsi transz
formátor házuknak a kitisztítását. A 
tisztítási munkával Tatár Mihály 17 
éves szerelőt bízták meg.

A tisztogatás idejére természetesen 
a transzformátor házból kikapcsolták 
az áramol. Talár reggel 7 órakor 
kezdeti a munkához és délelőtt K) 
óráig zavarlalanul dolgozott. 10 óra
kor, amikor az emeléli 1*00 volt 
feszültségű olajkapcsoló cellában dől-

villanyáram
ö tragikus halála

gozott, eddig ismeretlen okból áram
ütés érte a szerelőt.

Az 1200 voltos áram azonnal 
végzett a szerencsétlen szerelővel. 
A gyorsan előhívott dr. Petrikovits 
László községi orvos már csak a 
beállott halált konstatálhatta.

A megejtett boncolás megállapí
totta, hogy a magas feszültségű áram 
áthaladt a szivvonalon és belső égési 
sebeket ejtett.

A tragikus véget ért fiatal szere
lőt nagy részvét mellett temették el 
Szerencsen.

Elsőrangú konyha. Mérsékeli árak.

A Vigadó kerthelyisége 
a legjobb szórakozóhely

A n. é. közönség szives támogását kéri

ORO SZ BARNA
v e n d é g lő s

Figyelmes kiszolgálás. Hegyaljai faiborok.

Br. Waldbott Kelemen

Ma egy hete a költségvetés 
felsőházi tárgyalása során fel
szólalt br. Waldbott Kelemen 
is, hogy — mint már oly sok
szor tette — síkra szálljon a 
Tokajhegyaljáért, Hatalmas be
szédben vázolta fel a Tokaj- 
hegyalja sérelmeit és utat muta
tott, miként lehet a borértéke
sítés ésszerű megoldásával se
gíteni a történelmi borvidéken. 
Követelte a borfogyasztási adó 
eltörlését, mint egyik legnagyobb 
kerékkötőjét a borértékesítésnek.

De foglalkozott belpolitikai 
kérdésekkel is. Követelte, hogy

a Tokajhegyaljáért és 
az ország rendjéért

okvetlenül vessenek véget az 
utolsó évek féktelen agitáció- 
nak. Mérgezett atmoszférában 
— úgymond —  nem lehet dol
gozni, a meglévő bajokat az 
izgatás és a demagógia nem 
orvosolja. Távol kell tartani a 
tisztviselői kart a politizálástól, 
még inkább a hadsereget, mert 
ha a katona politizál, ebben az 
esetben nem honvéd többé, ha
nem condottiere.

A  nagyhatású beszéd után 
az egész felsőház lelkesen ün
nepelte br. Waldbott Kelement.

Clütött az autó
egy sátoraljaújhelyi diákot

Koponyaalapi töréssel a mezőkövesdi kórházban fekszik
Három hetedik osztályt végzett sá

toraljaújhelyi gimnáziumi tanuló: Bau- 
mann László, Kardos György és Sa
lamon Miklós a nyári vakációt egy 
kerékpár túrával kivántak eltölteni. Sá- 
tora’jaujhelyből kiindulva Miskolcon és 
Budapesten át a Balatonhoz akartak 
jutni, majd a Balaton vidékének be
járása után Szeged, Debrecenen át 
akartak hazatérni.

Vasárnap a kora hajnali órákban 
indultak kerékpáron Sátoraljaújhelyből. 
Szerencsen megpihentek, majd délu
tán folytatták útjukat Miskolcra. Az 
éjszakát Miskolcon töltötték.

Hétfőn reggel továbbindultak Mis
kolcról. Délben félkettőkor a mezökö 
vesdi urszáguton közel Mezőkövesdhez 
egy autó jött a hátuk megett és fi
gyelmeztető kürtjelet adott le. Sala
mon Miklós a kürjelie átvágott a túlsó 
oldalra, az autó azonban már nem

tudta teljesen kikerülni a kerékpárt, 
beleütközött a kerékpár hátsó kerekebe. 
Salamon Miklós kivágódott a kerék
pár üléséről és súlyos sebesülten terült 
el az árokban.

Az autó nyomban megállt. Felvette 
a súlyosan sebesült diákot es bevitte 
a mezőkövesdi magánkórházba, ahol 
koponyaalapi törést állapítottak ineg 
az orvosok. A Salamon Miklós édes
atyját táviratilag értesítették a szeren 
esetlenségről, aki nyomban fiához 
utazott.

A  mezőkövesdi kórház sebész-fő- 
vosának megállapítása szerint a súlyos 
sérülés dacára minden remény megvan 
arra, hogy Salamon Miklós felépül.

Diáktársai mindaddig Mezőkövesden 
maradtak, mig a kórházban megnyug
vást nem kaptak arról, hogy Salamon 
állapota jobbra fordult.

Nagy siker
a m ikóházai gazdanapon

Péter Pál ünnepén gazdanapra 
gyűllek egybe a zempléni gazdák 
Mikóházán. Több száz gazda vett 
részt az Ünnepségen, mely külső 
formájában és belső tartalmában 
egyaránt kiválóan sikerült.

Reggel 8 órakor tábori mise volt 
9 órakor kezdődött a gazdaértekez- 
lel, dr. br. Waldbott Frigyes, a vár
megyei gazdasági egyesület elnöké
nek vezetése mellett. Elsőnek vitéz 
Lelioczky Lajos tb. főszolgabíró, a 
gazdanap szervezője üdvözölte a meg
jelenteket, majd dr. br, Waldbott 
Frigyes mondotta el gondolatokban 
gazdag, nagyhatású elnöki megnyi
tóját.

Ezután az előadások következtek. 
Elsőnek vités Onczay László gazda
sági főtanácsos, erdőigazgaló érte
kezett az erdőgazdálkodás fontossá
gáról, utána Rusznyák Mihály atsó- 
regmeci, Kájel Jenő hosszulázi, Var
ga András vitányi kisgazdák é6 Kn- 
bus üyula mikóházai körjegyző tar
tottak előadást az állattenyésztésről 
és legelő kérdésről. Az előadásokhoz 
Dessewffy István, Watton Röbert és 
Móger László járási gazdasági fel
ügyelő szólották hozzá. Végül Ba

ross Uábor országgyűlési képviselő 
beszélt.

Délben közebéden vetlek részt a 
gazdák és a megjelent vendégek.

Délután a mikóházai üyöngyös- 
hokréla már országos hírűvé váll 
ufisorszámaiban gyönyörködlek a 
megjelent vendégek élükön Fáy Isi 
ván dr. főispánnal és Bornemisza 
Miklós alispánnal.

A üyöngyösbokréfa előadáson a 
mikóházai gyöngyösbokrétán kívül 
részi vetlek az alsóbereckii, regmeci 
és mátyásházai gyöngyösbokréták is. 
valamennyien nagy sikert aratva.

Az ünnepségeket reggelig tartó 
táncmulatság fejezte be.

— 25 éves tanítói jubileum. Bar
tók Anna hercegkúti tanítónőt 25 éve! 
tanítói jubileuma alkalmából Serédi 
Jusztinián bíboros hercegprímás fő 
pásztori elismeréssel, a Társadalmi 
Egyesületek Szövetségének igazgató
sága a Tesz. munkakereszljével és s 
jul ián Iskola Egyesüld 50 pengő ju- 
(alommal tüntette ki. A kitüntetéseket 
megható ünnepség keretében adta at 
Stnsovszky Mihály esperes-plébano* 
a jubilánsnak.
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— Br. Sennyey Miklós m. kir. 
titkos tanácsost ünnepelték kedden 
születésének 80-ik évfordulója alkal
mából a Bodrogközi Tiszaszabályozó 
Társulat választmányi ülésén. Janka 
Karoly adott hangot annak a ragasz 
kodó szeretetnek, amelyet a társulat 
minden tagja érez nagynevű elnöke 
iránt. Janka Károly üdvözletéhez az 
egész vármegye közönsége is csatla
kozik. Br. Sennyey Miklós közéleti 
érdemei túlnőnek a Bodrogközi Ti
szaszabályozó Társulat működési terü
leten. Annak idején amint országgyű* 
lési képviselő azelőtt és azóta, mint 
törvényhatósági bizottsági tag hűség
gel és eléggé nem értékelhető ered
ménnyel szolgálja több mint félszáza
da hazáját és vármegyéjét. Természe
tes tehát, hogy lelke mélyéből ünnepli 
őt élete e szép fordulóján az egész 
vármegye.

— Csernyiczky Kálmán ünneplése.
A sátoraljaújhelyi ipartestület ma este 
tél 8 órakor diszülés keretében ün
nepli titkárát: Csernyiczky Kálmánt 
25 éves titkári jubileuma alkalmából. 
A diszülésen fogják ünnepélyes ke
retek közt átadni Csernyiczky Kál
mánnak a kereskedelemügyi miniszter 
elismerő okiratát. A diszülés! társas- 
vacsora követi.

— Áthelyezések a vármegyé
ben. A m. kir. kereskedelem- és köz
lekedésügyi miniszter Kallivoda Jenő 
főmérnököt, aki a sátoraljaújhelyi ál- 
lamépitészeti hivatalban teljesített szol
gálatot, Mátészalkára helyezte át és 
megbízta az ottani hivatal vezetésével. 
— A posta vezérigazgatósága dr. Som- 
lyai Rezső postafőtisztei Miskolcról a 
sátoraljaújhelyi m. kir. postahivatalhoz 
helyezte át. — A m. kir. pénzügymi
niszter Kisszebeni Marcell pénzügyi 
titkárt a sátoraljaújhelyi pénzügyigatö- 
ságtol Kecskemétre helyezte át.

— Angol és amerikai közéleti fór 
fiák Sátoraljaújhelyben. Szerdán dél
után Egyed Zoltán hírlapíró társasá
gában egy angol és egy amerikai köz
életi férfiú érkezett autón Sátoraljaúj
helybe, ahol dr. Azary Prihoda József 
polgármesterhelyelles és Ueiger Ott- 
már igazgató főmérnök fogadták. A 
határok megtekintése után a külföldi 
vendégek folytatták útjukat Radványba.

— Igazgatóhelyettes jelölés a sá
rospataki gimnáziumban A sárospa
taki főiskola Igazgatótanácsa, mint kö
zöltük, a júniusi ülésen Tárczy Árpád 
eddigi igazgatóhelyettest egyhangúan 
gimnáziumi Igazgatóvá választotta. Az 
Így megüresedett igazgatóhelyettesi 
állásra kedden délután ejtette meg a 
a jelölést a gimnázinmi szék. A titkos 
szavazás alapján első helyen Hallgató 
Sándor, második helyen Erdélyi Lász
ló és harmadik helyen dr. Urbán Bar
nabás gimnáziumi tanárokat jelöli igaz
gatóhelyettesnek a tanári testület.

Olcsó ós jó szálloda Pesten

150 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 ® tr u p o lö  ba

Halálozás. Goócs Józsefné sz. 
Dutcsinszky Ida Goócs József Ho- 
monna volt főjegyzőjének neje Ho- 
monnán 72 éves korában meghall. Az 
elhunytban Vogler Oszkár pl. lőfelii 
gyelő, póstalőnók anyósat gyászolja.

NIROFÍÍLL szipkában
Miién tfthtnytlzsdében kifliit*!

b a k a i t !  ( s i p k a  é t

ló h á té t ,  ináig 40  v íg a n
1.80 P 

•  lég 10 P

N IK  0 P A L L betéttel dohányozzon,
mert az egészségre ártalmas nikotin, pyridint kit* 
rány, gyanta stb. származékok ezáltal nem jutnak 
a s z á j b a  é s  a t ü d ő b e .

Rövidesen betöltik 
a városi fogalmazói állásokat

A vármegye alispánja pályázatot 
hirdetett a dr. Liszy Edttard lemon
dásával megüresedett másodosztályú 
fogalmazói állásra. A pályázat halár- 
ideje a napokban járt le és három 
pályázati kérvény érkezeti a város 
iklatóhivalalába.

Dr. Chudovszky Lajos köz
lő ovokornok, dr. Hege- 
deós halmán végrehajtó 
és dr. Réz László szellemi 
inségmunkás pályáztak a 

fogalmazói adásra.
A közhangulat szerint a harc két 

jelöli közöli fog eldőlni, Dr, Hege., 
dtfis Kálmánnak és dr. Réz László
nak van csupán olyan pártja, amely 
komoly esélyeket jelenthet a válaszz 
tásnál.

Lapunk álláspontja a választások 
ügyében nem változott. Eddig is azt 
hirdettük, hogy csak kél szempont 
eshet döntően latba a választások
nál, a rátermettség és a szolgálati 
idő. Ezúttal is ezeknek a szempon

toknak az érvényrejultatását kérjük 
a képviselőtestülettől.

Hisszük, hogy a képviselőtestület 
nem fogja szemelől téveszteni, hogy 
ezzel a választással nemcsak egy 
másodosztályú fogalmazói állást töl
tenek be, hanem utat nyitnak egy 
fiatal .tisztviselőnek későbbi e l h a 
ladásra. Tehát nemcsak azt kell 
nézniük, hogy a megválasztandó en 
nek a kezdő állásnak a betöltésére 
alkalmas-e, hanem el kell birálniok 
azt is, hogy alkalmas-e egy jövőben 
megüresedő magasabb állás ellátá
sára is.

Véget kell ugyanis vetni annak a 
régi rendszernek, atneiy csak a be
töltendő alacsony álláséi áfására való 
alkalmasságot bírálta el és nem tö- 
tődölt soha az utánpótlás lehetősé
ről. A város anyagi helyzete nem 
engedi meg. hogy a magasabb állá
sokat ezután is kívülről hozott, már 
magas nyugdíjigénnyel biró tisztvi
selőkkel kelljen belölteni, meri nincs 
az alacsonyabb állásokban előlépte
tésre alkalmas ember.

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

Sátoraljaújhelyben VflüDANflL

megtalálja a módját annak, hogy 
az iskolának ez a gondoskodása ne 
jelentsen a szülői ház terméizetadta 
jogába való beavatkozóit, hanem az 
iskola tanitó és nevelő munkájának 
újabb megbcsülését és az együttműkü* 
désre való törekvést eredményezze a 
szülők részéről.

A miniszter ezt a körrendeletét 
hasonló intézkedés vegett megküldte 
az iskolát fenntartó összes egyházi fő* 
hatóságoknak is.

Apja vasvillája megölt 
egy öt éves gyermeket

Tragikus szerencsétlenség történt 
kedden a hajnali órákban Alsóreg- 
mecen. Huszovszky János alsóregme- 
ci lakos a kora hajnali órákban szé- 
nagyüjtés céljából kiment a rétre. Ot 
éves Miklós nevű fiat otthonhagyta.

Szorgalmasan rakták a szénát ka
zalba. Mikor a kazal már elég magas 
volt, a kis Miklós gyerek, aki meg
unta az otthon való tartózkodást es 
kiment atyja után a rétre, a kazal 
tövében játékba kezdett anélkül, hogy 
a magasban dolgozó édesatyjának szólt 
volna, hogy ö is ott van.

Huszovszky János befejezvén a ka
zalrakást, hogy könnyebben jöhessen 
le. a vasvillát ledobta a földre. Avas- 
villa a kazal tövében játszó gyerme
ket fején találta, aki velötrázó sikol
tással esett össze. A szerencsétlen 
apa kétségbeesetten kapta ölébe áléit 
gyermekét és rohant vele, hogy segély
ben részesittesse, de segitségre már 
nem volt mód, a kisliu séröléseébe 
belehalt.

A csendőrség a szerencsétlenség 
ügyében megindította a nyomozást.

Széclieiiy itér& szám

Ellenőrzik a tanulók magatartását 
a nyári iskolai szünetben is

Az iskolának ez a gondoskodása term észetesen nem je len t
heti a szülőt ház term észetadta jogaiba való nyers beavatkozást

Gróf T e l e k i  Pál kultuszminiszter 
rendkívül érdekes körrendeletéi inté
zett a tankerületi főigazgatókhoz és 
tanfelügyelőkhöz. A nagyjelentőségű 
körrendelet igy hangzik :

— Az iskola nevelőmunkájának 
folyamatos jellegéből következik, hogy 
tanítványait a nyári szünidő folyamán 
sem veszítheti szem elől. Korábbi tör
vények. valamint a most kiadott gim 
náziumi rendtartás határozott formában 
kimondja, hogy a tannló mindaddig az 
iskola fegyelmi hatósága alá tartozik, 
amíg a tanulmányokat folytatja. 
Miután nem minden iskolafaj rend 
tartási szabályzata tartalmaz ilyen jel

legű intézkedéseket, ezúton kívánom 
az errevonatkozó utasításokat kiegészí
teni. Felhívom ezért a tankerületi fő
igazgatókat és tanfelügyelőket, hala
déktalanul intézkedjenek arról, hogy 
minden nép közép, középfokú és 
szakiskola igazgatója bízza meg a ve
zetése alatt álló intézet tanári, illetve 
tanítótestületének egy vagy több tagját 
az iskolaszék helyén tartózkodó tanu
lók magaviseletének szünidei ellenőr
zésével. A tanulóknak a szünidő fo
lyamán elkövetett súlyosabb vétségeit 
az iskolaév megkezdésekor szabályszerű 
fegyelmi eljárás során kell elbírálni. A 
helyesen értelmezett nevelői tapintat

— Újhelyi leventék tikerei a 
járási leventenapon. Legutóbbi szá
munkban beszámoltunk a sátoraljaúj
helyi járási leventenap sikereiről. Egyes 
versenyszámok győzteseinek neveit 
azonban akkor még nem tudtuk kö 
zölni. Ezt a mulasztást pótolni kíván 
juk, amikor közöljük, hogy a 80 mé
teres síkfutásban Kiss Géza, a 100 
méteres síkfutásban Klugei László, a 
távolugrásban Klein Sándor sátoralja
újhelyi levelitek végezték első helyen 
kiváló eredménnyel.

*Kz Ojság uj száma azt a vészes 
bírt közli, hogy nyilasaink akciót in
dítottak a zsidó nők dirndli'viselet 
ellen és pompás görbe tükörben mu
tatja be a hét eseményeit. Nagyon 
jók még a mulatságos adandó rovatok 
is Nagy Imre népszerű vicclapjában. 
Ars 16 fillér.

L E G Ú J A B B
Becsapott a Villám 

a bodrogközi Vopatba
Lapzártakor értesülünk, hogy 

pénteken 5 óra tájban a városban és 
a környéken keresztül húzódó zivatar 
alkalmával a bodrogközi vonatot Ká- 
Folytaivá és Köveshegy közötti utón 
villámcsapás érte. A villám az egyik 
kocsi tetején megsiklolt és nem hatolt 
a kocsiba. A villácsapám által okozott 
légnyomás folytán a mozdonyvezető 
néhány percre elalélt azonban sikerült 
eszméletre téríteni. Az utasoknak az 
ijedtségen kivül semmi bajuk nem 
történt.

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

Laptulajdonos :
LandesmonnM. ás Társa

Nyári fórti szövetek 
tropikálok

Nagy választékban — Olcsó árak!
K l e i n  K á l m á n

divatháza
SÁTORALJAÚJHELY

Takarékossági bevá^árlóhely — Vidékre minták
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A lagoloaóbbtól a legfinomabb női é* férfi 
fürdőruhákat, fürdőcipőket dúa vélaaiték- 

ban kap

Blum enfeld Jenő és Fiai
cégnél Wekerle tér 3. Városi bérpalota

Különleges női fehérnemüek. harisnyak, férfi 
tropikál ingek,azalmakalapok nagy választékban

fforró vizffe zufíant
és meghalt egy hároméves 
kisleány

ma mér európai hirü fed ett gyógy
medencék ivócsarnok, inhaiatórium, 
strandfürdő. Páratlan eredményes 
fürdő, — ivó és belélegző kúrák. A 
fürdőt Hajdúszoboszló 73 és 78*-os 
sós, jódos, brómos. hidrocarbonatos 
hévvizei táplálják. 3000 liter fórróviz 
percenként Magyar és németnyelvű 
ismertetővel készséggel szolgál a 
f ü r d ő  I g a z g a t ó s á g a

—  A tűzharcosok adóját a név
jegyzékek összeállításánál kétszere
sen kell számítani. A belügyminiszter 
rendeletet intézett a vármegye alispán
jához, amelyben az 1914 —1918. évi 
világháború tűzharcosai érdemeinek 
elismeréséről szóló 1938. évi IV. tör
vénycikkben kapott felhatalmazás alap' 
ján a honvédelmi miniszterrel egyet
értőén elrendeli, hogy az igazolt tűz
harcosok adóját a törvényhatósági és 
a községi legtöbb adófizetők névjegy
zékének összeállításánál kétszeresen 
kell számítani. Ezt a rendelkezést elsö- 
izben az 1939. évre érvényes név
jegyzékek összeállításánál kell alkal
mazni.

—  ifjúsági konferencia. Mintegy 
1200 ifjú gyűlt össze vasárnap Sze
rencsen a Hidegvölgyben a reformá
tus ifjúsági konferenciára. Kilenc gyü
lekezet mindkét nembeli ifjúsága adott 
egymásnak baráti találkozót. Szekeien. 
kerékpáron és gyalog jöttek egymással 
és Krisztussal való találkozóra. A  kon
ferencián résztvett Dobos Károly bu
dapesti lelkész is Főző László misz- 
tziói előadóval.

—  Ajándékkönyv lapunk olvasói 
részére. Képes, 208 oldalas, nagyszerű 
üli könyvecskét bocsát ki kisebb meny- 
nyiségben lapunk olvasói részére az 
„Olaszországi Üli tanácsadó** szer
kesztősége. Tartalmaz sokszáz 
fontos cikket és adatot, mely az utas
nak nélkülözhetetlen, továbbá 3 két
hetes, ingyenes olaszországi utazás 
megs/erzésérnek leírását. A nélkülöz
hetetlen könyvecskét lapunkra való 
hivatkozással 20 fillér portó bélyeg 
beküldése ellenében, díjtalanul meg
küldi az „Olaszországi Úti Tanács
adó" kiadóhivatala, Budapest, IV. 
Váci u. 36.

— Júliusban filléres hely
árakkal játszik a mozi. A vá
rosi mozgószinház július hó fo
lyamán 50 százalékos helyár
mérsékléssel tartja valamennyi 
előadását.

Hölgyeim és Uraim figyelem!

Angol magyar
szsnziciús vegyészeti találmány

Nincs többé szükség különféle 
krémekre mert a

LORD gyorsborotvakrám
a világ legjobb arc és ké l

ápoló krémje. A ráncoiodásl meg 
akadályozza ifit állandó basrnalal 
melleit meglévő ráncokat is eltünteti

Kapható minden szakUzletben I

Halálos kimenetelű baleset történt 
junius hó 25-én Tiszakarád község
ben. Karászi János ottani gazda 3 
éves Julianna nevű kislánya a kony
hában játszadozott, s játék közben 
nem vette észre, hogy mögötte van 
egy forróvizzel telt edény, amit csak 
nemrégen veitek le a tűzhelyről. A 
A kis Karászi Julianna egyik pilla
natban hátrafelé lépdeli, s szülei csak 
a fájdalmas sikoltozásra lettek figyel-

Ma este Korda Sándor világhírű 
zenés vigjálékál: „Kelten a paradi
csomban" hozza színre a városi 
mozgószinház. Egy párizsi szerelem 
történetét vetítette vászonra Thorlon 
Freeland rendező ebben a darabban.

Vasárnap három előadásban a sok- 
gyermekes magyar anyáknak áldoz 
a mozgószinház. Erich Káslner re
gényének világszerte hatalmas sike-

Mint ismerés, a honvédelem és a 
közgazdaság fejlesztése és egyes 
népjóléti beruházások érdekében a 
kormány megalkotta az 1938. XX. 
törvénycikket. A törvénycikk végre
hajtási ulasilásának megfelelően a 
sátoraljaújhelyi m. kir. pénzügyigaz- 
gatóság felhívást telt közzé az egy- 
szeri beruházási hozzájárulás kiveté
sének céljára szolgáló bevallások he

ntesek, amikor a kislányuk háltál a 
forróvizzel teli edénybe zuhant.

A megrémüli szülök azonnal orvosi 
segítséget hívlak, de a kislányon már 
nem léhetett segíteni. Az orvos meg
állapítása szerint a halál nemisany- 
nyirs az égési sebek következtében 
állót be, hanem inkább az ijedtség 
okozta szivbénulás folytán. A szülők 
ellen megindult az eljárás.

rekel aratóit filmváltozata: „Három 
ember a hóban" kerül vászonra d. 
ti. háromnegyed 4, este 6 és fél ki
lenc órai kezdettel.

A kiváló filmvigjáték a Sátoralja
újhelyi Stefánia Fiókszövelség ren
dezésében kerül színre és mindhá
rom előadás jövedelme a sokgyer
mekes magyar anyák jutalmazását 
fogja szolgálni.

adására vonatkozólag. A hirdetmény 
szerint a bevallásokat 1938. július 
hó 31 "lg kell beadni.

A végrehajtási utasítás szerint 
minden természetes és jogi személy, 
intézmény, vagyonközösség, vagyon
tömeg, vállalat, amelynek osztatlan 
tiszla vagyonának értéke 1938. feb
ruár 28-án meghaladta az ötvenezer 
pengőt, tartoznak ingatlanuk, tflke-

vagyonuk és ingóvagyonuk értékéről 
bevallást adni. A pénzügyigazgatóság 
nyomatékosan felhívja a bevallás adá" 
Sára kötelezettek figyelmét, hogy a 
törvény értelmében a bevallott vagyon 
tárgyakat — amennyiben az érték 
bevallása kötelező és az érték heval 
lása a törvényben vagy a vagyonadó 
kivetésére vonatkozó jogszabályokban 
foglaltaktól eltérően alacsonyabban 
történt, az állam a vagyoni a beval
lott értékben megválthatja. A heval 
lást annál a pénzügyigazgatóságnál 
kell beadnf, amelynek területén a 
fizetésre kötelezeti 1938. évi jövede
lem- és vagyonadóját, illetve társulati 
adóját kivetették.

A törvény széleskörű közkegyel
met biztosit azoknak a fizetésre kö
telezetteknek, akik bevallásukban 
olyan vagyontárgyakat, illetőleg ér
tékeket is beveiianak, amelyeket az 
előző évekre szóló jövedelem- és 
vagyonadó bevallásukban elhallgattak. 
Az ilyenekre visszamenőleg nem 
vetnek ki pótlólag adói és ellenük 
adócsalási vagy jövedéki kihágási 
eljárás nem indítható

Aki a beruházási hozzájárulás 
megáll pitása céljából szükséges be
vallását a megszabott határidőben be 
nem adja, a terhére megállapított 
beruházási hozzájárulás összegének 
egyszeresét fizeti birság fejében. A 
valótlan adatok szolgáltatásál, a be
ruházási hozzájárulás megállapításá
nak alapjául szolgáló valamely va
gyontárgynak, vagy érléknek szán
dékos elrejtéséi, hozzáférhetetlenné 
télelét, vagy a bevallásból szándékos 
kihagyását a törvény adócsalás bűn
tettének minősiti és a főbüntetés 
fejében kiszabható szabadságvesztés 
büntetésen felül minden esetben a 
beruházási hozzájárulás megrövidített 
összegének háromszorosától nyolc
szorosáig terjedhető pénzbüntetéssel, 
mint mellékbünleléssel bünteti.

A tokaji kir. járásbíróság, 
mint telekkönyvi hatóságtól.

í k . 1874/1930 szám.

Árverési hirdetmény-kivonat.
I l a u e r  Salamon végrehajtatnak 

S a s s István végrehajtást szenvedő 
ellen indított végrehajtási ügyében a 
telekkönyvi hatóság az újabb árverési 
142 P. tőkekövetelés és járulékai be
hajlása végett a tokaji kir- járásbí
róság termetén, Olaszliszka község
ben fekvő s :

1. az olaszliszkai 878 sz. betétben 
A. i. 3 - 4 ,  II. 1—3 sorsz. s 4365, 
486ti, 1148, 1315, 1466. Iirsz. alatt 
felvett ingatlanokra ifj. Sass István 
nevén álló 1/3-ad részére 1249 P 6üf,

2. az olaszliszkai 950 bz. tkvi be
tétben A. I. 1—4.. 9— 10. sorsz. s 
1501, 1504, 1505, 1506,4625, 462G. 
hrsz. a. felveti ingatlanoknak Sass 
István nevén álló 1/3-ad részére I83P,

3. az olaszliszkai 950 sz. beiéiben 
A+ l .  sorsz. s 2388. hrsz. alatt fel
veti ingatlannak Sass István nevén 
álló 1/3-ad részére !10 P. kikiáltási 
ár melleit elrendelte.

Az árverést 1938. évi július hú 8. 
napján d. e. 10 árakor Olaszliszka 
községházánál fogják megtartani.

Az árverés alá eső 1. alatti ingat 
lant a Magyar-Olasz Bank kérelmére 
a kikiáltási ár 2/3-ánál, Ilauer Sala
mon kérelmére 2464 P. 27 f-nél. a 
2. és 3. alatti ingatlanokat a Ma 
gyar-OlaBz Bank kérelmére a kikiál 
tási ár 2/3-ánál. Hauer Salamon ké
relmére pedig 3630 P. 23 filiérnél 
alacsonyabb áron eladni nem lehel

Bánatpénz a kikiáltási ár 10 szá
zaléka, amelyet a magasabb igétrl 
ugyanannyi százalékára kell kiegé 
sziteni.

Tokaj, 1938. junius lió 13-án.
Dr. Kotlnszky sk., kir. járásbiró

Női divatselymek
és nyári ruhaanyagok 

Fürdőruhák, strandcikkek 
legolcsóbb árban

Klein Kálmán divatháza 
Satoraljaujhely

Takarékossági tagok bevásárlóhelye

A mozi
a sokgyermekes anyákért

Az IBDSz. olcsú nyarald vonatai
2 vagy négyheti időtartamra

Abbáziába, Bledbe, Cirkvenicába, Lauranába,
Rómába, Riccionéba, St. Moritzba,

San Remoba, Venezia Lidóra

Indulás: julius 16, 30 és augusztus 13-án
J e l e n t é s  é$ bővebb felvilágosítás a Máv, meqetjeyyif udakbai]

A miliárdos nemzeti hitelt
szolgáló adóbevallási iveket 
julius végéig be kell adni
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