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A S zen t Jobb
Zemplómrármegyében

A vármegye hódolata Szerencsen
Országjáró utján Nyíregyhá

záról jövet Zemplénvármegye 
területére ért arany vonatán a 
Szent Jobb. A tokaji állomáson 
hódolt először Zemplén népe a 
szent ereklye előtt. Korán reg
gel Tokajból és a szomszéd köz
ségekből hatalmas tömeg lepte 
el a pályaudvart és környékét, 
hogy alázatos magábaszállással 
köszöntse az aranyvonaton csak 
percekre ott tartózkodott Szent 
Jobbot.

Tokajból, Tárcái és Mező- 
zombor állomások érintésével 
folytatta útját az aranyvonat 
Szerencsre, ahol hatalmas tö
meg várta szent áhítattal, hogy
ha csak percekre is, a maga kö
rében köszöntse a Szent Jobbot.

A hatalmas tömeg előtt a vár
megye tíztagú hivatalos diszma- 
gyaros küldöttsége dr. Fáy Ist
ván főispánnal es Bornemisza 
Miklós alispánnal az élén, a ka
tolikus egyházak, helyőrség, hi

vatalok, egyesületek képviselői, 
a notabilitások várták a szent 
ereklyét hozó aranyvonatof.

Pontosan 9 óra 47 perckor 
érkezett Szerencsre a vonat, 
amelynek megérkezésekor a hi
vatalos vármegyei küldöttség 
nevében dr. Fáy István főispán 
Zemplénvármegye földjén fejezte 
ki a vármegye hódolatát a Szent 
Jobb előtt. Nyolc percig időzött 
az aranyvonat Szerencsen, eza- 
lat vallásos énekek, majd a H im 
nusz akkordjai csendültek fel, 
majd az aranyvonat megindult 
Miskolc felé.

A  vármegye hivatalos kül
döttsége felszállt az ereklyét 
vivő szerelvényre és igyfo'ylatta 
útját Miskolcra, ahol résztvet- 
tek az ünnepi körmenetben.

Sátoraljaújhely városát a mis
kolci hódolaton a gyengélkedő 
polgármester megbízásából dr. 
Szentandrássy Pál árvaszéki 
ülnök képviselte.

A  honvédelmi
miniszter köszöneté a légol
talmi gyakorlat sikeréért

Az elmúlt hónapban lefolyt légvé
delmi gyakorlat sikeréről annak ide 
jén beszámoltunk. Vitéz Fábry tábor
nok mindjárt a gyakorlat befejezése 
után tartott megbeszélésen fejezte ki 
elismerését — különösen a polgár
mesternek — az. elért sikerért. Most 
a honvédelmi miniszter fejezi ki elis
meréséi mindazoknak, akiknek a si
kerben barmi részük volt, a polgár- 
mesterhez irt következő levélben :

Nagyságos Polgármester Ur 1 
Örömmel értesültem arról, hogy 
a folyó hó 3-án Sátoraljaújhelyen 
tartott elsötétitési és riasztási gya
korlat mily eredményesen zajlott le.

Fogadja kérem Polgármester 
Ur őszinte köszönetemnek igaz 
kifejezését azért a megértésért és 
ónfeláldozó tevékenységért,amely- 
lyel a gyakorlatot oly kiválóan 
előkészítette és vezette, kérem 
szíveskedjék köszönetemet tol
mácsolni nemcsak derék munka
társainak és a gyakorlatba bevont

különféle intézmények kitűnő ve
zetőségének és személyzetének, 
hanem Sátoraljaújhely közönségé
nek is azért a hathatós támoga
tásért, érdeklődésért, fegyelme
zettségért és rendért, amelyet úgy 
a gyakorlat előkészítése, mint vég
rehajtása alatt tanúsított.

Szívélyesen üdvözli 
Budapest, 1938. junius 24-én

vitéz Rátz s. k “
A honvédelmi miniszter elismerése, 

amely elsősorban a polgármesternek 
szól, méltó jutalma dr. Ecsedy Péter 
légoltalmi parancsnok, dr. Bisztray 
László légoltalmi előadó, dr. Madzsar 
Károly, vitéz Zombory József és a 
légoltalmi szervezetek emberfeletti 
munkájának.

Ez a felső helyről jött, méltón ki
érdemelt elismerés biztosan buzditólag 
fog hatni a legközelebbi gyakorlat al 
kaiméval, hogy — ha lehet — az 
elsőnél is átütőbb sikerrel bizonyítsuk 
légoltalmi szerveink teljes felkészült
ségét.

Az ipartestület ünnepe
Díszközgyűlésen adták át Csernyiczky Kálmán főtitkárnak 

az iparügyi miniszter elismerő okiratát
Meghatóan szép ünnepre gyűltek 

egybe szombaton este a sátoraljaújhe
lyi és járási ipartestület tagjai. Cser
nyiczky Kálmán, kir. törvényszéki 
irodaigazgató, az ipartestület főtitká
rának eredményekben gazdag negyed- 
százados munkásságát kívánták nem 
mindennapi külsőségek közt megün
nepelni, hogy b'zonyságot tegyenek 
arról az egészen kivételes szeretetről 
és ragaszkodásról, amelylyel ügyes ba
jos dolgaik negyedszázad óta lelkes 
intézője iránt viseltetnek.

A díszközgyűlést, melyen az iparos 
társadalom nagy számban vett részt, 
P o ó s  József ipartestületi elnök nyi
totta meg és (elkérte Z b o r a y Ká
roly ny. miniszteri tanácsos, iparható
sági biztost, hogy a miniszter elismerő 
okiratát adja at a jubilánsnak.

Z b o r a y  Károly iparhatósagi biz
tos hosszabb beszédben méltatta Cser 
nyiczky Kálmánnak az iparos társa
dalom érdekeben negyedszázadon át

kifejtett hatalmas érdemeit és azzal 
az. óhajjal nyújtotta át az iparügyi 
miniszter elismerő okiratát, hogy Cser
nyiczky még hosszú éveken at foly
tassa az iparosság érdekeit szolgaló 
eredményes működését.

Poós József ipartestületi elnök köz
vetlen szavakkal az iparosság köszö
netét és báláját tolmácsolta, melynek 
látható bizonyítékaként egy értékes 
ezüst szelencét nyújtott át a juhi 
lánsnak.

A díszközgyűlést társasvacsora kö
vette, melyen Poós József ipartestü
leti elnök, dr. Dubay István ipartes
tületi ügyész, Zboray Károly iparha- 
tósági biztos, dr. Barna Géza, Lip- 
csey Tivadar, Kracson József, Weisz 
Benő, Vajda József, Gócs Antal, 
Tóth József és még számos iparos 
köszöntötte a közszeretetnek örvendő 
titkárt. Csernyiczky Kálmán meghatót' 
tan mondott köszönetét az üdvözlé- 
sekérL

Folyik a harc
a villanyegységár fronton

A közüzemi bizottság határozatai
A Burger-íéle Hengermalom \ il- 

lanyáram egységára körül most indult 
meg a harc igazában. A vármegye 
kisgyülésének határozata leérkezett a 
városhoz és onnan a közmüvek üzemi 
bizotlságához. Az üzemi bizottság 
nyomban összeült, hogy a nagy port 
vert ügyben egyrészt végrehajtsa a 
vármegye rendelkezéseit, másrészt, 
hogy leszögezze a maga álláspontját a 
kisgyülés határozatában lefektetett vá
dak tekintetében.

A vármegye rendelkezéseinek meg
felelően

felmondták dr üurger Ja
kabnak flórom havi határ
időre az eddigi kwóránkínti 
0 filléres villanyegység 

árat.
és erről a felmondásról a malomtulaj
donost nyomban értesítették. Ugyan
csak eleget tesznek a vármegye ren
delkezésének abban a tekintetben is, 
hogy érdektelen szakértő bevonásával 
újból állapítsák meg a villanyáram ön
költségi árát és a motorikus áram ked
vezményes egységárait. Előterjesztést 
tesznek a jövő héten összeülő kép
viselőtestületnek, vegye tudomásul a 
Hengermalom eddigi egységárának 
felmondását és hatalmazza fel az. üze
mi bizottságot egy érdektelen szakértő 
meghívására.

hoglalkozott ezenkívül az üzemi bi

zottság a kisgyülés határozatuban fog
lalt vádak ügyével is.

A másodfokú véghafározaf 
ellen felülvizsgálati kére 
lemmel fordulnak a belügy 
miniszterhez és ebben ó- 
vást emelnek a véghatáro 
zat vádoló megállapításai 

ellen is.
A kisgyülés véghatározataban meg

állapítja ugyanis, hogy a malom vil
lanyegységára megállapításánál „a köz
üzemi bizottság a közüzemek érdekeit 
nem tartva szem előtt, teljesen indo
kolatlanul járt el." Majd megállapítja 
a határozat, hogy a kerületi iparfel - 
ügyelő szakvéleménye alapján a köz' 
müveket „súlyos károsodás ériM.

Ezeket a megállapításokat sérelme
zi felülvizsgálati kérelmében az üzemi 
bizottság.

Az üzemi bizottság felülvizsgálati 
kérelmén felül dr. D u b a y  István 
üzemi bizottsági tag is adott be felül* 
vizsgalati kérelmet a kisgyülés hatá
rozata ellen és ebben erős szavakkal 
bírálja a kisgyülés megállapításait.

I ehát folyik a harc a Hengerma
lom villanyegységára ügyében. Vég
eredményben a meghívandó érdekte
len szakértő lógja megállapítani, hogy 
melyik oldalon van az igazság
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Tiszt ujit ás
a Zemplénvármegyei Kossuth KaszinóbanK I R I K

Egy kiváló főtisztviselő
érdemei elismerésének örvend Sá
toraljaújhely és Zemplénvármegye 
közönsége. A belügyminiszter dr. 
Horváth Dezső miniszteri tanácsost 
hizta meg a minisztérium rendőri 
főosztályának vezetésével. Dr. Hor
váth Dezső Sátoraljaújhelyből ke 
rült a belügyminisztériumba. Itteni 
főispán! titkári működése alatt nem 
csak a város, de az egész vármegye 
becsülését szerezte meg. Es ez az 
általános megbecsülés minisztériumi 
pályafutása alatt még jobban kimé
lyült. Dr. Horváth Dezső Sátoralja
újhelyből való távozása után is fenn
tartotta a kapcsolatot szülővárosával, 
érthető tehát az az általános öröm, 
amely legfőbb rendőri működését 
kiséri.

— Házasság. Gercselyi Bertalan 
szállitó Nyíregyházán házasságot kötött 
Kuli Erzsébettel.

— Eljegyzés. Gottlieb Sándor olasz- 
liszkai pénzintézeti igazgató eljegyezte 
Gottdiener Erzsikét Dunaszegcső- 
Tolcsváról.

— Sruber Andor kir. gazd. taná
csos Ünneplése. Fényes külsőségek 
között, gr. Széchenyi-Wolkenstein Er- 
nőné földesurnő jelenlétében nyújtotta 
át Fejér Andor tokaji járási főszolga 
biró Gruber Andor főintézőnek a 
Kormányzó kitüntetését Bodrogkeresz- 
turon. Az ünnepi rendkívüli közgyű
lésen Fejér Andor méltatta a kitün
tetett gazdai és emberi kiválóságait. 
Majd Engelberth Rezső a vm. gazda 
sági egyesület és a tokajhegyaljai 
hegyközségi tanács nevében üdvözölte 
Öt, s méltatta Gruber Andor bodrog 
közi érdemeit és általános tetszés 
közben sorolta fel azokat az érdeme
ket, amelyek jelenlegi működéséhez 
fűződnek. Több hivatalos üdvözlés 
után meleg szavakkal köszöntötte Gru 
bér Andor gazd tanácsost földesúrnője 
is, ki boldogemlékü férjének barátját 
és hűséges munkatársát további bizal 
máról biztosította.

— Antal á llam titkár Sárospata
kon. Dr. Rácz Kálmán orsz. gyűl. kép
viselő holnap délután 3 órakor beszá
molót mond Sárospatakon. A beszá
molón több képviselő társaságában részt 
vesz dr. Antal István államtitkár is.

— Kinevezések. A kormányzó a 
a belügyminiszter előterjesztésére dr. 
üriczmann Gyula rendőrfőtanácsosi 
cimmel és jeleggel felruházott rendőr
tanácsost rendőrfőtanácsossá, a belügy
miniszter dr. Radnay (Rosenmüller) 
Zoltán rendőrfogalmazót rendőrkapi
tánnyá nevezte ki.

— Változás a piarista gimnázium 
tanári karában. A piarista rend fő
nöke Szalay József kegyesrendi ta
nári Sátoraljaújhelyből Nagykanizsá
ra, Bán Márton váci, Koczun Jakab 
és Zellhofer János debreceni piarista 
tanárokat Sártoraljaujhelybe helyezte 
át. Szalay Józsefet városszerte ked
velték és igy távozása általános saj
nálkozást kelt.

— Áthelyezés. Dr. Czitrovszky Jenő 
sátoraljaújhelyi járásbirót Abaujszántóra 
helyezték át és megbízták az ottani 
járásbíróság vezetésével.

— Altiszti kinevezések A pénzügy- 
miniszter Marikovs/ky Géza tűzharcos 
sátoraljaújhelyi lakosi a miskolci pénz- 
ügyigazgatóságboz, Koczka Lajos ka
tonai igazolványos sátoraljaújhelyi la
kost a pénzügyminisztériumba ideig
lenes minőségű II. osztályú altisztekké 
nevezte ki.

A Zemplénvármegyei Kossuth 
Kaszinó vezetősége, élén dr. 
Waldbott Frigyes elnökkel le
mondott tisztségéről, hogy — 
mint a távozó elnök búcsúbe
szédében mondotta — helyet 
adjon másoknak a kaszinó 
vezetésére.

A kaszinó tagjai, miután a 
lemondott tisztikart nem tudták 
maradásra birni, ma egy hete 
tisztújító közgyűlésre gyűltek 
egybe dr. br. Waldbott Frigyes 
elnöklete alatt. Az elnöki szé
ket egyelőre nem töltétték be. 
A  többi tisztségeket közfelki* 
áltással egyhangúlag töltöttekbe.

Alelnökök: dr. Dubay István 
és dr. Lakatos Dezső, igazgató: 
dr. Székely László, háznagy: 
Molnár Gyula, főtitkár: dr. Gás
pár Sándor, jegyző: Kurila Já
nos, könyvtáros; dr. Hegedűs

A várva-várt tisztviselői előlépte
tések kedd óta nap-nap mellett je
lennek meg a hivatalos lapban. Sok 
remény válik valóra, de nagyon sok 
jogos remény feneklik meg azon, hogy 
a törvény és az állam pénzügyi hely
zete szigorú határt szab a kinevezé
seket intéző fórumok elé.

Az. eddig megjelent kinevezéseket 
és előléptetéseket az. alábbiakban kö
zöljük :

A rendőrségnél
a belügyminiszter dr. Balogh Gyula 
rendőrfogalmazót, a kapitányság ve
zetőhelyettesét rendőrkapitánnyá, vitéz 
Lábas Lajos IX. fizetési osztály jel
legével felruházott detektívet IX. fi
zetési osztályú detektivvé, Bácskai 
Dezső és Király Pál XI. fizetési osz
tályú detektiveket, X. fizetési osztá
lyú Jetektivekké és Karczagi Tivadar 
detektivgyakornokot XI. fizetési osz
tályú detektivvé nevezte ki.

A vármegyei számvevőségnél
csupán egy előléptetés történt. A kor
mányzó a belügyminiszter előterjesz
tésére Símig István számvevőségi ta
nácsosnak a számvevőségi II. osztályú 
főtanácsosi cimet és jelleget adomá
nyozta.

A pénzügyigazgatóságnál

a pénzügyminiszter Téchy Lajos sá
toraljaújhelyi pénzügyi segedtitkárt

Ferenc, ügyész; dr. Staut Jó
zsef, pénztárnok: Gyarmathy 
László, ellenőr: Mády István 
lettek. Az elnök megválasztá
sáig az ügyvezetéssel dr. Dubay 
István alelnököt bízták meg.

A  megválasztott tisztikar ne
vében dr. Dubay István mon
dott köszönetét a közgyűlés b i
zalmáért. Egyben köszönetét 
mondott a távozó elnöknek és 
tisztikarnak is eddigi működé
sükért és kérte további támo
gatásukat.

Dr. br. Waldbott Frigyes k i
jelentette, hogy távozásuk a 
kaszinó éléről nem jelenti a 
kaszinóból való távozást. T o
vábbra is tagjai maradnak a 
kaszinónak és támogatni kíván
ják az uj vezetőséget vállalt 
nehéz munkájukban.

pénzügyi titkárrá. Popovics Aurél iio- 
dafőtiszti cimmel és jelleggel felruhá
zott sátoraljaújhelyi pénziigyigazgató- 
sagi irodatiss/tel irodafőtisztté ne
vezte ki.

Adóhivataloknál
Gáli Gergely állampénztári főtiszti 
ciinmal es jelleggel felruházott I. osz
tályú á lampénztari tiszt, tokaji adó
hivatali vezetőt állampénztárt' főtisztté, 
Szepessy Imre sárospataki adóhivatali 
gyakornokot ideiglenes minőségű II. 
osztályú állampénztári tisztté, Szappa 
nos Gábor váci lakost a sárospataki 
adóhivatalhoz ideiglenes minőségű 
pénzügyi kezelővé nevezték ki.

A vámhivatalnál
a pénzügyminiszter Kovács Lajos vám 
szaki főtisztet, a sátoraljaújhelyi vám
hivatal főnökét vámszaki felügyelővé 
és Korényi Endre sátoraljaújhelyi vám 
szaki tisztet vámszaki főtisztté nevez
te ki.

A póstánál
a kereskedelemügyi miniszter Kálnai 
Emil II. osztályú tisztet I. osztályú 
tisztté, Cseh Piroska segdellenőrnőt 
ellenőrnővé. Kiss Endre segédellen 
őrt ellenőrré, Révész János I. osztályú 
altisztet II. osztályú szakaltisztté, Er
dész Bertalan és Csákó János kisegítő 
szolgákat másodosztályú altisztekké ; 
a szerencsi postahivatalnál Kun Szabó

Zoltán felügyelői cimmel és jelleggel 
felruházott főtisztet felügyelővé ne
vezte ki.

Pénzügyi számvevőségnél
a pénzügyminiszter Debrő Miklós 
pénzügyi számvevőségi tanácsosi cim
mel és jelleggel felruházott pénzügyi 
számvizsgálót pénzügyi számvevőségi 
tanácsossá, Lukács Mihály pénzügyi 
számtisztet számellenőrré neveztek ki.

A dohánygyárnál
is csak egy kinevezés történt. A pénz
ügyminiszter Lengyel István sátoralja
újhelyi dohányjövedéki gyakornokot 
XI. fizetési osztályú dohányjövedcki 
tisztté nevezte ki.

A törvényszéknél
a kormányzó az igazságügyminiszter 
előterjesztésére dr. Tóth László sátor
aljaújhelyi kir. törvényszéki jegyzőt a 
sátoraljaújhelyi kir. törvényszékhez tör
vényszéki bíróvá, az igazságügyminisz
ter dr. Mészáros Gyula sátoraljaújhelyi 
törvényszéki aljegyzőt jelenlegi allcal- 
maztatási helyén bírósági jegyzővé, dr. 
Farkas Attila debreceni gyakorló ügy
vedet a sátoraljaújhelyi kir. törvény 
székhez aljegyzővé, Zsurki János sá
toraljaújhelyi törvényszéki II. osztályú 
altisztet 1. osztályú altisztté nevezte ki.

Járásbíróságokon
a kormányzó Jancsó Lajos dr. sze
rencsi járásbirósági elnöknek az itélö- 
birák és ügyészek részére megállapított 
III. fizetési csoport jellegét adomá
nyozta. Az igazságügyminiszter dr. 
Gavallér László, dr. Tóth Sándor és 
dr. Szabolcska Sándor sátoraljaújhelyi 
aljegyzőket jelenlegi alkalmaztatási he
lyükön jegyzőkké, dr. D. Tóth Fe
renc szerencsi járásbirósági joggyakor~ 
nokot ugyancsak jelenlegi alkalmazta- 
tási helyén aljegyzővé nevezte.

ÁllamépitÓ8zeli hivatalnál
a kormányzó a kereskedelemügyi mi
nisztérium vezetésével megbízott mi
niszterelnök előterjesztésére Kalivoda 
Jenő főmérnöknek a műszaki tanácsosi 
cimet és jelleget adományozta. A ke
reskedelemügyi minisztérium vezetésé
vel megbízott miniszterelnök Czappán 
József segédmérnököt sátoraljaújhelyi 
állomáshellyel mérnökké nevezte ki.

— Az Ojség uj száma közli az 
Edömérke családfáját, talmudmagya- 
rázatot ad a zsidórendeletekhez, faj- 
meteorológiát ad, bemutatja a hét 
leggörbébb tükrét és remek az e heti 
háromcsillagos cikke. Nagyon jók 
még az állandó rovatok is Nagy 
Imre népszerű vicclapjában. ra 16 
fillér.

m -

SZOBOSZLÚl
9 •• M

ma m ár európai hiru Fedett gyógy
m edencék  ivócsarnok, inhalatórium , 
strandfürdő. Pára tlan  eredm ényes 
fürdő, — ivó és belélegző kúrák. A 
fürdőt H ajdúszoboszló 73 és 78*-os 
sós, jódos, brómos. h idrocarbonatos 
hévvi/ei táp lá lják . 3000 liter fórróviz 
percenként. M agyar és németnyelvű 
ism ertetővel készséggel szolgál a 
f ü r d ő  I g a z g a t ó s á g a

A titkos választás
m ár m egkezdődött
a névjegyzék összeállításával.

Ha szavazni akarsz
a legközelebbi vá lasz táson ,  a k k o r  g o n d o sk o d j  róla, 
h o g y  felvegyen a községi elöljáróság a név jeg y 
zékbe. E rre  csak  j u l l u s  1 2 - t  g  v an  idő | 

Felvilágosítást a Független Kisgazdapárt helyi vezetőségétől továbbá a vár 
megyei irodától is kaphatsz.

Tisztviselői
előléptetések Sátoraljaújhelyben 
és a vármegyében



Újhelyi Hirlap—Felsómagyarországi Hírlap 3. oldal.
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N i KO P Á L L  betéttel dohányozzon,
mert az egészségre ártalmas nikotin, pyriUirít kát
rány, gyanta stb. származékok ezáltal nem jutnak
a s z á j b a  h  a t ü d ő b e

J íé t szerencsétlenség
egy haláleset

Majdnem végzele«6é vált szeren
csétlenség érte Halász József 9 éves 
sárospataki fiút, A kis Halász József 
egy barátjával egy magas jegenyefára 
mászott, hogy botokat vágjanak. Bot
vágás közben barátja meglökte Halászt 
aki a magasból a földre zuhant és 
súlyos sérüléseket szenvedett. Behoz
ták a sátoraljaújhelyi Erzsébet köz- 
kórházba, ahol nyomban ápolás alá 
vették. Felgyógyulása valószinú.

A másik súlyosabb szerencsétlen
ség Bodroghalomban történt. Gecse

András bodroghalmi lakos Béla nevű 
fia templomba ment. Onnan nem 
távozott a többiekkel, bentmaradt a 
templomban, mikor azt már bezárták. 
Mikor a gyerek észre vette, hogy az 
ajtó be van zárva, valószínűleg, hogy 
segítségért kiállthasson, felment a 
templomtoronyba. Eddig még ki nem 
derített okból lezuhant a toronyból 
és élettelenül terült el a földön.

Beszállították a sátoraljaújhelyi Er
zsébet közkórházba, azonban minden 
orvosi segítség hiábavaló volt. Anél
kül, hogy egy pillanatra is eszmé
letre tért volna, meghall.

Nyári női divat selyem imprimék, vásznak 
nagy választékban,

Férfi bel- és külföldi tropikál anyagok, 
vásznak nagy raktára

„ T a k a ré k o ssá g "  ta g ja in a k  6  h a v i  In tel a

Blumenfeld Jenő és Fiai
cégnél W e k e r le  lé r  5 . s z á m

Nézzen ki néha a strandra
Polgármester úr!

Néhány sor a közönség óhajairól

28, szám

— Zem pléni  ökölvívók nagy 
sikere. A zemplénmegyei leventék 
ókölvivő csapata nagy sikert aratolt 
a Kiskunfélegyházán rendezett orszá
gos ökölvivóversenyen. Papír, törpe 
és könnyüsulyban elsőhelyen végez
tek. A győztes leventék Papp József, 
Halász Béla Rozgonyi István. F. hó 
lÜ-én levenne ökölvívóink a buda
pesti vasutas csoport B. csapatával 
mérkőzzenek Sátoraljaújhelyben a 
máv. vívótermében. B méiHőzés dél
után 5 órakor kezdődik.

— Városi kinevezés. A polgármester 
Janasovszky Gyula szellemi inségmun- 
kast városi dijnokká nevezte ki és 
szolgálattételre a számvevőséghez osz
totta be.

— Frontharcos köztisztviselők fi
gyelmébe. A m. kir minisztériumnak 
3400—1938. M. E. számú rendeletét 
sokan félreértették, amnnnyiben úgy 
vélték, hogy közszolgalatban levő front
harcosok nem lehetnek az Országos 
Frontharcos Szövetség tagjai. A Szö
vetség országos elnöksége felelőssége 
teljes tudatában a következőket köz i 
a bajtársakkal: akár közalkalmazásban, 
akár maganalkalmazásban állak, az 
orsz. frontharcosszövetségi tagságukból 
kifolyólag alkalmazotti minőségünkben 
hátrányuk nem származhat, közalkal
mazotti minőségük es szövetségi tag* 
ságuk nem összeférhetetlen. Az Orszá
gos Elnökség meggyőződött arról, hogy 
a minisztériumok teljesen ezen az 
állásponton vannak, tehát kérjük a 
bajtársakat, hogy bajtársi működésüket 
továbbra is a régi hűséggel folytassák 
és biztositunk minden bajtársat arról, 
hogy e miatt semminemű hátránya nem 
lehet. Frontharcos Csoport elnöksége.

— A vármegyei iegyzöegyesület 
közgyűlése. Az elmúlt szombaton zaj 
lőtt le a Zemplénvármegyei Községi 
és Körjegyzők Egyesületének évi köz
gyűlése Ricsén. A közgyűlést, ame
lyen Fáy István dr. főispán és Bor
nemisza Miklós alispán, valamint Ra- 
dácsy György bodrogközi főszolga
bíró is résztvett, a balesete miatt aka 
dályozott Korcsmáros János elnök 
helyett Sáray Béla bodrogkereszturi 
körjegyző nyitotta meg a vendégeket 
es tagokat üdvözlő beszéddel. Az évi 
jelentés kapcsán Lacsny Andor vaj 
dácskai körjegyző az egységes köz* 
igazgatási képesítés megvalósítását sür
gette és e tárgyban javaslatot terjesz
tett elő, amelyet a közgyűlés egyhan
gúlag elfogadott. Fáy István dr. főis-

án is felszólalt a közgyűlésen, mig
ornemisza Miklós alispán felszólalá

sában a jegyzői kar munkásságát mél
tatta. A napirend letárgyalása után meg
ejtették a tisztujitást. Szily Zoltán 
tolcsvai főjegyzőt az egyesület alel- 
nökévé választották.

—■ Kiosztották a legelőverseny 
győzteseinek a jutalmakat. Annak 
idején elsőnek közölte lapunk, hogy a 
Zöldmező Szövetség által rendezett 
országos legelőversenyt Zemplénvár- 
megye nyerte meg s a megyebeli 
társulatok közül a legtöbb pontszámot 
a sárospataki III. számú Legeltetési 
t ársulat érte el. Vasárnap történt meg 
a győztes legeltetési társulatok meg- 
jutalmazása Sárospatakon.

*Az Uj Idők legújabb száma gaz
dag tartalommal jelent meg. Harsá- 
nyi Zsolt és vitéz Somogyváry Gyula 
regényei,Babay Józsefné Ormos Gerő 
novellái Uj Idők uj számában. Hevesi 
Sándor elmés cikkében ismeretlen 
oldaláról mutatja be Napóleont, mint 
drámai tehetséget, népszerfi és hasz
nos rovatok, időszerű és művészi 
képek teszik teljessé az Uj idők uj 
számát. Díjtalan mutatványszámot 
bárkinek küld a kiadóhivatal, Buda- 
pest, VI. Andrássy ut 16. Előfizetési 
dija negyedévre 6 pengő 40 fillér, 
egyes szám ára 60 fillér.

* Háziasszonyok ! Nem kerül pénz
be, mert ingyen küldi Önnek, ha kéri 
a csinos kiállítású uj „Befőző recep
teket" a Dr. Oetker Gyár, Budapest, 
Vili. Conti u. 25. Befőzőpor minden 
füszerüzletben 12 fillérért kapható.

Soha annyi panasz nem hangzott el 
a strandra a közönség körében, mint 
mostanában. De célzatosan hallgattunk 
eddig ezekről a panaszokról. Várluk, 
hátha a strandvezetöség füleihez is 
elér az a sok-sok kifogás, amelyet 
lépten-nyomon hallani. Sajnos semmi 
nyoma, hogy elért volna.

És itta legsúlyosabb hiba. Ez ugyanis 
azt bizonyítja, hogy nincs, aki egyet
lenegyszer is érdeklődjék a közönség 
körében, hogy van-e valami kifogás a 
strandvezetés ellen.

A panaszkönyv rendelkezésre bo
csátása nem megoldás. Az emberek 
nem szívesen leveleznek és különösen 
nem leveleznek szívesen a strandon. 
A panaszokat, a hibákat egymásközti 
beszélgetés közben szokták elmondani. 
Ezt kell kilesni, természetesen ha szán
dékuk van segíteni.

Strandot vezetni irodából nem le
het. A strand vezetőjének minden nap 
legalább két-három órát kint kell töl
tenie a strandon, ahol nemcsak hall
hatja, de meg is láthatja a hibákat.

Ha a strand vezetője rendszeresen

kijár a strandra és néha-néha végig 
sétál, sőt le, is fekszik a strandon, 
magától rájön hogy legalább hetenkint 
egyszer illik a strand homokját felszán
tan i . ha mindjárt 2—3 pengő költsé
get okoz. Vagy rájÖD arra, hogy né
hány pengő megtakarításért nem szabad 
a megszáradt iszapot beszántatni a ho
mokba. mert a homok használhatatlanná 
válik.

Magától rájönne — ha kijárna — 
a strand vezetője, hogy a város négy 
bércsónakjaból csupán csak egyet 
üzemben tartani nemcsak a közönség 
bosszantását jelenti, hanem jelenti egy
ben a város vagyonával való könnyelmű 
gazdálkodást is. A csónakokat ugyanis 
most még nagyon csekély költséggel 
rendbe lehet hozatni, de ha még to
vább is ott hevertetik használatlanul a 
strandon, teljesen használhatatlanná 
válnak.

Vagy ha látná a slrandvezető ur, 
hogy a gyermekek részére elkerített 
fürdő közelében egyik előkelő ősstran- 
dolónk felvérezte a lábát és egy fél 
befőttes üveget hoz ki a vízből, való

színűleg nyomban intézkedne, hogy a 
fürdőszemélyzet haladéktalanul keresse 
meg a befőttes üveg másik felét és 
nem várná be, mig másnap két gyer
mek talpát vágja fel elég mélyen.

Folytathatnék tovább hasábokon ke
resztül a felsorolását mindannak, amik 
valószínűleg másként volnának, ha olyan 
tisztviselőre bíznák a strand vezetését, 
akinek arra is van ráérő ideje, hogy

A m agyar föld  
m unkása

m ost a ra t ja  egész évi m u n k ájá n a k  
ka lá szá t. K ora h a jn a ltó l napsoállatiff 
folyik a  verítéken  m unka magálláa 
nélküli. P ihenésre  a lig  Ju t Idő.
J ó  erőben ta r t ja  i lyenkor a m egfe
sz íte tt  m unkátó l fá ia d t  teste t, im es
témként lepihenő*, v a lam in t reggel a 
m unka m egkezdése e lő tt Jól bed ö m ö l .  
Jíik h á tu n k a t, kar- és lá'biznnaInkát 
egy ten v érn v i valódi

DIANA
sósborszesszel
am itő l feléled az egész szervezet, 
élénkebb keringésnek  indul a vér az 
erekben, megfeeartilnek az  izmok éa 
m egnyugam nak  az idegok. Ne fe le jt
sen m agávaij v in n i m unkahelyére  egy 
ü v eg  valódi D iana-sósborszeszt, m ert 
á ra  'bővett m egtérü l a nagyobb m u n 
kateljesítm ényben  és a  m egvédett 
egészségben.
Próba/palaek á ra  64 f il lé r
K is (eredeti) palaok á ra  1.10 pengő
Közép (családi) p a ’aek á ra  3.210
N agy*  (óriási) palack  á ra  5,90 pengő

naponta két három órát — persze so
hasem ugyanbban az időben — a 
stiandon töltsön. Aki nemcsak azért 
foglalkozik a stranddal, mert azt kö
telezővé tették, hanem főleg azért,mert 
szereti is és meg van győződve róla, 
hogy a strand fenntartása közegészség- 
ügyi érdek.

Polgármester ur, ha nem is fürdeni, 
de azért nézzen ki néha szintén a 
strandra. De ha egészségi állapota 
semmikép sem engedi meg, hogy ki
kinézzen néha, fogadja meg tanácsun
kat, amely sok-sok, talán valamennyi 
strandolónak óhaja. Bízza a strand 
legfőbb vezetését teljes hatáskörrel 
Gruber műszaki tanácsosra és senki 
még csak meg se kísérelje, hogy az 
ő intézkedéseibe beleszóljon.

Meglátja a polgármester ur, hogy a 
legrövidebb időn belül nemcsak rend 
lesz a strandon, de látogatottabb is lesz.

Szom bat, vasárnap
Fillérei helyárakkal

H in du
s í r e m l é k

a Városi M ozgóban

Női divatselymek
és nyári ruhaanyagok

Fürdőruhák, strandcikkek 
legolcsóbb árban

Klein Kálmán divatháza
Sátorát jaujhely

Takarékossági, tagok bevásárlóhelya
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A Bodrog ez évi áldozata
Egy 17 éves flu tragikus halála

Mini minden íven, ezéven is ál
dozatot kivételt a Bodrog. És mint 
mindig, most is a fiatalos könnyel
műség volt oka a halálos katasztró
fának.

Bár tilos, de azért szorgalmasan 
járnak fürdeni azok, akiknek nincs 
pénzük a strand látog. tására, a Bod
rognak ellen nem őrzőit részeire. A 
leglátogatottabb fürdőhely a strand
tól északra mintegy százötven méterre 
fekvő kavicsos terület.

A vasárnapi hőségben is nagyon 
sokan keresték fel ezt az ingyenes 
fürdőhelyet. Természetesen valaineny 
nyien gyalog tették meg a várostól

a fürdőhelyig terjedő öl kilométeres 
utat.

Ifj. Begala György 17 éves kádár- 
tanonc is igy telte meg az utat. Va
sárnap délelőtt 10 óra tájban erősen 
felhevülve érkezett meg több társá
val a „kavicsosára és ruháit gyor
san ledobálva beugrott a vízbe. A 
hirtelen hőmérsékváltozás, úgy látszik 
szivbénulást okozott, mert a szeren
csétlen fiú többé fel sem bukkant a 
vízből.

Társai nyomban keresésére indul
tak, de csak holtestét Indiák már 
kiemelni, azt is csak délután 5 órakor.

Temetése kedden volt nagy rész
vét mellett.

Elsőrangú konyha. Mérsékeli árak.

A Vigadó kerthelyisége 
a legjobb szórakozóhely

A n. é. közönség szives lámogúsát kéri

OROSZ BARNA
v e n d é g lő s

Figyelmes kiszolgálás. Hegyaljai jaiborok.

Zavarják el
a kéregetö gyermekeket

Az uccán k é re g e tő k e t  is adják át a rendőrnek

Már hirl adtak róla a lapok, hogy 
az utóbbi időben nagyon elszaporod
tak a házi tolvajlások. A rendőrségi 
nyomozás megállapította, hogy majd
nem valamennyi tolvajlást fiatal gye
reklányok követik el, akik virágárulás, 
vagy kéregetés cimén mennek be a 
lakásba, hogy kikémltljék, hogyan 
lehel oda legkönnyebben bejutni.

Az emberek könyörületességét 
használják ki ezek az apró bűnözők. 
Rendszerint kclten-hárman szövetkez
nek. Az rgyik könyöradománycimén 
bemegy a lakásba és mig a háziak 
vele vannak elfoglalva, addig a másik 
a nyitóit ablakon bemászik a szobába 
és összeszedi az őrizetlenül ott ha
gyott holmikat. A társaság harmadik 
tagja kint vigyáz, hogy kívülről meg 
ne lepjék a „munkában" levőt.

A rendőrség a legkérlelheletlenebb 
szigorral üldözi ezeket az apró bű
nözőket. Többeket már ártatlanná 
tett és a fiatalkorúak bírósága elé 
állított, ahonnan javító intézebe kül
dik őket.

A közönség segítsége nélkül azon

ban a rendőrség sem tud végleges 
rendet teremteni az apró bűnözök 
között. Nyitott ablak mellett ne hagy
janak széjjel könnyen elemelhető 
dolgokat. Különösen nem pénzt és 
ékszereket. Ha pedig gyermekek ké
regetés céljából jelentkeznek az ud
varon, vagy lakásban, zavarok el 
őket, vagy adják át a legközelebbi 
rendőrőrszemnek.

És ugyancsak adják át a rendőr
őrszemnek az utcán kéregetö gyere
keket is is. Sokkal nagyobb jól lesz
nek velük, ha már most rendőrkézre 
juttalják őket és ezzel módot adnak 
arra, hogy javító neveléssel még ren
des embereket faragjanak belőlük, 
mintha csupa szánalomból tovább 
hagyják őket a bűn útján, melyről 
későob már nincs visszatérés.

— Razzia. A sátoraljaújhelyi m.kir. 
államrendörség I. hó 5-én a hajnali 
órákban közbiztonsági razziát tartott a 
Károlyi utcában és annak környéken. 
Harminckét egyenl igazoltatlak. Va
lamennyien igazolták magukat.

Nyári férfi szövetek 
tropikálok

Nagy választékban — Olcsó a ra k ! 
K l e i n  K á l m á n

divatháza
SÁTORALJAÚJHELY

Takarékossági bevásárlóhely — Vidékre minták

A l e g o l c s ó b b t ó l  a  l e g f i n o m a b b  n ő i  é s  f é r f i  

f ü r d ő r u h á k a t ,  f ü r d ő c i p ő k e t  d ú s  v á l a s z t é k 

b a n  k a p

Blum enfeld Jenő és Fiai
c é g n é l  W e k e r l e  t é r  3 .  V á r o s i  b é r p a l o t a

K ü l ö n !  e g e s  n ő i  f e l i ó r n e m ü e k  , h a r i s n y á k ,  f é r f i  
t r o p i k á l  i n g e k , s z a l m a k a l a p o k  n a g y  v á l a s z t é k b a n

A p o lgárm ester
és a turistaegyesület vezetőinek

figye lm ébe
A város egy régi

Egy valamikor Sátoraljaújhelyben 
szolgált nyugalmazott ezredes pana
szát közvetítjük e helyüli a város 
polgármesterének és a lurislaegyesti- 
let vezetőségének.

A nyugalmazol! ezredes családjá
val együtt eljött Sátoraljaújhelybe, 
hogy bejárják a város csodásán szép 
vidékét és innen rendezzenek kiránt 
dulásokat a környékre. Elsősorban 
természetesen a sátoraljaújhelyi he
gyeket járják be. Első nap a Magyar 
Kálváriát keresték fel, amelynek szép
sége, monumentalitása mélységes 
hatást gyakorolt midnyannyiukra.

Másnap a turistaházhoz rándultak 
azzal a szándékkal, hogy napjukat a 
fenyvesben tüllik, délben pedig a 
tuiislaházban ebédelnek. Itt azonban 
kellemetlen meglepetés érte őket. A 
turistaházban kijelentették, hogy ebéd

barátjának panasza
dél nem szolgálhatnak, ha ebédelni 
akarnak, menjenek le a városba.

Polgármester Úri Turista egyesü
leti tisztviselő urak I Helyesnek tart
ják-e, hogy a turista házban ne le
hessen egészen egyszerű ebédet ké
szíteni a hegybe kiránduló idegenek
nek 7 Hogyan gondolnak idegenfor
galmai teremteni, amikor a néha né
ha idevetődött idegeneknek még azt 
a kevés kényelmei sem tudják nyúj
tani, amit a környező falvak is nyúj
tani ludnak korcsmáik révén?

Higyjék el urak, hogy egy Ilyen 
csalódás még azt a kis látogatottsá
got is veszélyezteli, ami utóbbi idő
ben minden szervező munka híján 
csak úgy magálól adódik.

Ez pedig igazán nem lehel célja 
sem a város, sem a lurislaegyeslilel 
vezetőinek.

F illé re s  h e ly á ra k k a l
H indu  s írem lék

A városi mozgószinhaz vezetősége 
julius hónapban — mint már irtuk — 
filléres helyárakkal játszik. A leszállí
tott helyárak azonban nem jelentik 
egyben gyengébb filmek szinrehozata- 
lat. Továbbra is a legkiválóbb filmal
kotások kerülnek műsorra.

így ma és holnap kéukét előadás

ban minden idők leghatalmasabb film
alkotása, a „Hindu síremlék" kerül 
vászonra uj hangos változatban.

Richard E.ichberg zienialis rendezői 
kvalitásai, mesébe illő kiállóéban, ha
talmas tömegjelenetekben, monumen
tális díszletekben és a legkiválóbb sze. 
replők lelvonultatásában érvényesülnek-

H ely jegyet k e ll váltani 
a sinautóbuszra

Uj megállóhelyek a sátoraljaújhelyi—nyíregyházi vonalon
A Bodrogközi Gazdasági Vasút 

köz'i, hogy julius hó 4 tői kez- 
dődőleg a Nyiregyháza— Herminatanya 
—Gáva-Vencselő—Sárospatak—Sátor
aljaújhely vonalon közlekedő 101, 102, 
103 és 104 számú gyorsinautóbusz 
további intézkedésig feltételesen és 
kísérletképpen Kótaj—Búj —Tiszaber 
ceT- Kenézlő és Szabolcsviss állomá
sokon is megállanak fel és leszállás 
céljából az utas előzetes jelentkezése 
esetén. Az indulási idők fenti állomá
sokon is megállanak fel és leszállás 
céljából az utas előzetes jelentkezése 
esetén. Az indulási idők fenti állomá
son menetrendhirdetménnyel vannak 
értesítve. Menetdíj ugyanannyi, mint 
az eddig is közlekedő gyorsvonatokon, 
azon kivétellel, hogy a menettértije
gyek árának csak a fele számíttatik a 
a rendes jegy árába, tehát azok csak 
különbözet ráfizetésével érvényesek. 
Bérletjegyek Sárospatak —Sátoraljaúj
hely között 30 fillér, míg egyes vasu
tak forgalmúban 50 lillér, a két vasút 
egymásközti forgalmában pedig I pen

gő ráfizetéssel érvényesek. Nyiregy 
háza Máv., Besennyei tér, Sárospatak 
Máv., és Sátoraljaújhely Főutcán fel
szálló utazok kötelesek legalább az 
indulás előtt 20 perccel díjmentes hely 
jegyet váltani, míg Kótaj, Búj, Tisza- 
bercel, Gáva-Vencsellő, Kenézlő és 
Szabolcsviss állomáson felszállni csak 
a férőhelyek arányában lehet s mindig 
azon utas részere biztosíttatik hely, 
ahová előbb érkezik a ninautóbusz.

—  Uj telefon előfizetők: Dienes 
János vendéglős 20, Rudabányácska 
község elöljárósága 8<), Városi Vigadó 
vendéglő és kávéház (Orosz BarnánéJ 
176. szám
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Készült: a Vajda-könyvnyomdában 
Sátoraljaújhely.
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