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Szépségdíj
(D. I.) A  gyorsaság csodá

lóinak alkalmuk lehetett, hogy 
a felhők felett száguldó repü
lőgépek helyett megbámulják 
Zemplénvármegye legutóbbi kis- 
gylilésének rekord teljesítmé
nyeit. A  feljegyzések szerint 30 
— 40 percnyi idő alatt 54 ügyet 
„elintéztek". Egy ügyre tehát 
átlag háromnegyed perc jutott, 
melyből levonva azt az időt, 
melyet felemésztett a címnek 
elolvasása s a határozat k ih ir
detése, lényegében csak egy 
félperc esett átlagban egy ügy 
ismertetésére s megtárgyalá
sára.

Ez a gyorsaság felülmúlta a 
90 óra alatt a világot kőrülre- 
püiő amerikaiak teljesítményeit, 
de mindkét nagyszerűség szűk 
ségképen kellett, hogy meg
egyezzen abban, mely szerint 
egyikük sem láthatta nagyon azt 
a területet, melyen keresztülszá- 
guldottak. Az amerikai repülők 
nyíltan el is ismerték, hogy re
pülésük alatt nem is láthatták, 
hogy a tenger, avagy a száraz 
föld felett vannak, őket csak a 
gyorsaság érdekelte. Valószínű
nek találjuk, hogyha a kisgyülés 
tagjainak nagyobb részét ön
vallomásra tudnónk kérni, úgy 
a legtöbb töredelmesen be is 
ismerné, hogy az ügyek legna
gyobb részéről még csak felü
letes tájékoztatási sem tud ad. 
ni, de azt biztosan tudja, ami 
el lett intézve, az gyorsan meg
történt.

A  teljesítmény „szédületessé- 
gé*-röl csak akkor alkothatunk 
némi fogalmat, ha tudjuk azt, 
hogy egy felebbviteli törvény- 
széki, avagy táblai tárgyaláson 
reggel 9 órától délután 2 órá
ig az átlagos ügyek közül leg
feljebb 5 ügyet tudnak csak 
letárgyalni s eldönteni.

Tehát ami történt az meg
történt. Mégis ne méltóztassa- 
nak rossz néven venni, ha mi 
a közigazgatási bravúr láttára 
sem tudunk örülni, sőt meg- 
valljuk, hogy szégyeljük a gyor
saságot. Minden vonatkozásban 
veszedelmesnek is tartjuk. Meg 
vagyunk arról győződve, hogy 
a törvényhozás nem igy kép

zelte el a kisgyülés munkáját 
akkor amidőn a törvényt meg
alkotta. A törvény szelleme, a 
közérdek s az egyes határoza
tokban szereplők érdeke mást 
kíván. Nem tudjuk ezen nem 
kívánatos gyorsaságot a ko
molyság lapjára felirni, mert 
ott erre hely nem igen akadna,

A titkos választójog többé nem 
pusztába kiáltott jelszó, hanem a 
magyar törvénytárba Írott valóság. 
Sót a napokban már annál is több: 
a törvény beüli most kezdenek élet- 
rekelni és mindenki számára tapinl- 
hatóvá lenni. Nem régen kezdődőt! 
meg az uj törvény alapján a válasz
tók összeírása és nemsokára személy 
szerint meg lesznek állapítva mind
azok, akik a titkos szavazati jogot 
gyakoroltatják, akiknek személyében 
a választójog élő erővé válik. Egyre 
lobban.

közetadünk az első alkatomhoz,
amikor a magyar nép végro ön

maga dönthet sorsa felől.

Egyszer ugyan 1920-ban volt már 
titkos választás, de a háború és for- 
radal i ak utáni zűrzavarban alig ju
tott lélegzethez a nép, amelynek nagy 
tömegei akkor jutottak először sza
vazati joghoz és tájékozatlanul álltak 
a politika útvesztőin. Joggal mond
hatjuk, hogy most lett az igazi első 
alkalom, amikor a magyar nép vá
lasztójogát titkosan és valóságosan 
gyakorolhatja.

Most már a népen fog múlni,hogy 
milyen sorsot szán magának. Ha 
szavazatával nem fog okosan élni. 
többé nem lesz joga, hogy panasz
kodjék és lázadozzék mások ellen, 
mert a titkos szavazati jog révén 
sajátmaga határozza mez, hogy ki
nek a kezébe adja hatalmát. Lehelrié- 
e szomorúbb és szégyenletesebb ku
darcot elképzelni, mintha most az 
évtizedeken át sóvárgott titkos vá
lasztójog birtokában, azzal a nép 
nem tudna élni és a hatalmai, mely 
kezébe adatott, erőtlenül ejtené ki 
ujjai közül?

Ne hallgassunk a kishittlekre.vagy 
éppenséggel rosszakaratú méregke- 
verökre, akik eleve lemondóan le-

Mindenesetre igy már meg
tudjuk érteni azt> hugy miként 
kerülhetnek elég’ gyakran keze
ink közzé olyan kisgyülési ha
tározatok is, melyek kapcsán 
nem mernénk ajánlani azt, hogy 
egy esetleges jogi kiállításon 
azokat is bemutassák. Mert egé
szen bizonyos, hogy bölcsesség, 
tökéletesség, fogalmazás szem
pontjából nem ilyenekké volna 
az elsőség s nem ilyeneknek 
jutna a jogi — szépségdij.

gyinlenek és azt magyarázgatják, 
hogy a szavazás úgy sem lesz iga
zán titkos. A törvénynek a nagyvá
rosokban már régtől kipróbált sza
bályai pontosan megállapítják a sza
vazás módját, úgyhogy

a titkosság fátylát senki se tud
ja fellebenteni.

A szavazati jog félelemre és elnyo
másra való ok helyett ezután hatal
mat fog jelenteni, amellyel mindenki 
kénytelen számot vetni,

J lz  se igaz, hogy az uj törvéng 
ugg is csak kevesek számára 
adja meg ezt az állampolgári 

hatalmat.

Általában minden felnőtt, akinek 
négy elemi osztályú végzettsége van 
sőt az is, aki egyszerűen irni-olvasni 
tud, ha iskola helyeit egyéb jogcí
met mutathat fel — háborús szolgá
lata, vagyoni állapota, munkahelyén 
való állandósága alapján — szava
zatra jogosult. Érdemes tehát min
denkinek utánanézni és számontar- 
tani, hogy ettől a jogától el ne üssék.

Tudjuk, hogy az összeírás márbe. 
fejeződött,de ha éppena nagy dologidő 
miatt hibák és hiányok tátonganak 
benne, ez nem helyrehozhatatlan. Az 
összeírás csak alapvetésül szolgál, 
amelyen a választói névjegyzék ter
vezete készül el.

Szt augusztus 21-ótől 81-ig köz
szemlére kiteszik

a községházán és a járásbíróságon 
és ugyanez idő alatt felszólalást 
lehet bejelenteni ellene.

Jogát tehát csak az veszítheti el, 
aki augusztus végén se néz utána, 
hogy választópolgárnak elismer

ték-e.

Aki ezt elmulasztja, hiába van 
minden jogcíme, csak a következő 
évben kérheti pötlagos felvételét és 
ez annyit jelent, hogy csak 1940-től 
kezdve szavazhat. Szomorú volna, 
ha azon múlnék bárkinek a válasz
tójoga, hogy közömbösségből nem 
megy el megtekinteni a községhá
zára a névjegyzéket és

ha kihagyták őt, kényelemből 
nem keresi elő a házaságlevelét, 
születési vagy egyéb bizonyítvá

nyát.

Aligha kell bizonygatani, hogy

az első titkos választás sorsa 
voltaképen azon dől e l: igénybe 
veszi-e a magyar nép a számá

ra kiharcolt választójogot.

lia  kerületenként csak néhány 
százan maradnak ki, ez éppen elég 
lehet, hogy a mérleg nyelvét át tud
ják billenteni a másik oldalra. Pedig 
ez esetben kárba vész azok szavazata 
is, akik éltek a jogukkal.

JKindenki ügyeljen tehát a má
sok választójogára is

sajá! érdekében. Legyen köztudattá, 
hogy

aki nem szerzi meg a saját sza
vazati jogát, árt vele mindazok
nak, akik hasonló sorban élnek

és közösen kellene érdekeiket meg
védeniük. Legyen közkötelesség

egymás szavazati jogának szern- 
meltartása

és mindenki részéről a magáénak 
biziositása.

Ha sokan lennének, akik kishilüek 
vagy tunyaságból átalu3szák az éber
ség óráit, akkor félni kell tőle, hogy 
keserű ébredés után kétségbeesés 
fogja megszállni ősét, sőt a jobba
kat is és úgy fogják érezni, hogy 
hiábavaló volt minden, ahol a nép 
egyrésze cserbenhagyja folyton pa
naszolt, legsajálahb érdekeit. Ha a 
magyar nép nem ragadja meg az 
első alkalmat, amely most megnyílt 
számára, akkor félő, hogy ez le
het egyúttal az utolsó alkalom, 
amelyet a kiábrándulás fájdalma 
és közönye fog egyszer ér minden
korra betemetni.

Nemcsak a legközelebbi választás
nak, de talán hosszú korszakon át 
a magyar jövendőnek sorsa fog el
dőlni azon, kik kerülnek be a sza
vazók névjegyzékébe, kiknek a sza
va fog határozni u választás napján. 
A névjegyzék összeállítása a sport
versenyek nyelvén szólva az eldöntő; 
itt válik el, hogy kik kerülnek bele 
egyáltalán a döntő küzdelembe. Pe
dig ez a harc most életre-halálra 
megy: minden dolgozó magyarnak 
életére vagy pusztulására.

* Acsay Tihamér dl.

JYÜegindult a Ugközelebbi 
titkos választás elődöntője

Az összeírás csak előkészítés volt és most Indul meg a 
névjegyzék összeállításának a munkája. — Mindenkinek 

elő kell készülnie az augusztusi közszemlére
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— Tanárnői megbízások A főld- 
mivelésügyi miniszter a sátoraljaújhelyi 
háztartási tanfolyam vezetésével Vele/- 
dy Sarolta m. kir. gazdasági tanárt 
hízta meg, s mellé második tanerőként 
S/mrecsányi Katalin okleveles gazdát 
osztotta be. A tanfolyam augusztus 1- 
én reggel 8 órakor kezdődik.

— Kinevezés. A vármegye főispánja 
dr. Ablonczy Endre tiszakarádi se
gédjegyzőt a vármegyéhez díjtalan 
közigazgatási gyakornokká nevezte ki 
és szolgálattételre a sárospataki főszol
gabírói hivatalba osztotta be.

—  Kékszinü igazolványt kapnak a 
vámtfrlésre jogosultak. A földmivelés- 
(Igyi miniszter rendelete értelmében 
a vámörlésre jogosultak uj kékszinü 
vámflrlési igazolvánnyal lát ndók el. 
Az uj igazolványokat a községi elöl
járóság adja ki a régi igazolvány 
bevonása mellett.

— Érettségizett leventék a szegény 
sorsú leventékért. Az újhelyi érett
ségizett leventék augusztus 5-én este 
fél 9 órai kezdettel a Városi Színház
ban szinrehozzák Farkas Imre: „Iglói 
diákok" cimii diákoperettjét. Az elő
adás jövedelmét a szegénysorsú leven
ték felsegélyezésére fordítják. Fősze
replők : Papp Anikó, Homlokos Gábor, 
Homlokos Emil. Sinka Lajos, Huttkay 
László, Tóth Dezső, Garai István, 
Csaba Miklós, Kmecz István, Csizy 
Tibor, Petrovai Zoltán, Prókay Gyula. 
Rendező Vilmányi Ferenc. A 14 tagú 
színházi zenekart Horváth Ottó IV. é. 
zeneakadémiai karnagy növendék ve 
zényli. Közreműködik 30 tagú statisz
téria. Pénteken d u. 4 órakor diák
előadás. Augusztus 6 án, azaz szom
baton este 9 órai kezdettel a Vigadó 
kerthelyiségében, kedvezőtlen idő ese
tén a Vigadó hangversenytermében 
nyári kerti táncmulatság lesz 60 tagú 
rendezőséggel az élen.

— B alesetek m unka közben.
Karosi György sárospataki váltókezelő 
a vasúti szállítmányok beraktározásával 
foglalatoskodott, s e közben baleset 
érte. Zúzódásokat szenvedett. — Bőd- 
roghalász községben Napravszky Károly 
gőzmalmi molnarsegéd az egyik hen
gerbe nyúlt, hogy azt megigazítsa. A 
henger a kézujjait összemorzsolta. — 
Laczkó Mihály 45 éves vajdácskái 
gazdálkodó tehenes fogatával szénát 
hordott a kaszálóból. Egy alkalommal 
a tehenek valamitől megriadtak, Lacz
kó Mihály a szekér alá került s külö
nös véletlen folytan csak a kezén 
szenvedett zúzúdásokat.

—  Makkosholykán tárgyal a sá
rospataki jérásbiróság egy lopási 
bűnügyet L Vitányi Lajos makkos- 
hotykai lakos, kádarsegéd ellen lopás 
miatt emelt vádat a kir. ügyészség, 
mert a kincstári erdőből nagyobb 
mennyiségű szerszámfát kivágott és 
ellopott. L. Vitányi Lajos bűnügyét a 
sátoraljaújhelyi törvényszék elnökének 
engedélyével Makkoshotykán fogja 
tárgyalni a sárospataki járásbíróság, 
mert helyszíni szemle tartása vált szük
ségessé. Az érdekesnek ígérkező fő- 
tárgyalást julius 29-én délelőtt 9 órára 
tűzte ki íimár József dr. kir. járás— 
biró.

— Az Ojság uj száma leközli az 
összes 20 százalékos híreket, átképző 
tanfolyamot ad, megmagyarázza az 
Epol házassági kölcsönét, és felvilágo 
sitást ad, mi a szélsőséges mozgalmak
ban a széktartó. Nagy Imre népszerű 
vicclapja ára 16 fillér.

Városi tisztviselőn
és alüaimazottaü

a Horthy Miklós repiilöalapért
A Kormányzó hetvenedik 

születésnapjának emlékére léte
sített Horthy Miklós nemzeti 
repülöalap hatalmas arányok
ban gyarapszik. Egymás után 
jelentkeznek az adakozók. Ki 
nagyobb, ki kisebb összeggel,, 
igyekszik lehetővé tenni va-' 
gyoní viszonyaihoz mérten, 
hogy minél hatalmasabb ösz- 
szeg gyűljön össze a nemes 
cél érdekében.

Az adakozásban a köztiszt
viselők járnak az élen. Nap
nap mellett olvashatjuk, hogy 
egyik-másik törvényhatóság,vá
ros. vagy állami hivatal tiszt-

viselökara felajánlja egy havi 
fizetésének bizonyos százalékát 
a nemzeti repűlöalapra.

Legújabban Sátoraljaújhely 
város tisztviselői és alkalma
zottai léptek az adakozók sorába- 
Dr. Orbán Kálmán polgármes
ter kezdeményezésére egyhan
gúan elhatározták, hogy augusz
tus havi fizetésüknek egy szá
zalékát felajánlják a Horthy 
Miklós nemzeti repülöalapra.

Úgy értesültünk, hogy az ak
tív tisztviselők és alkalmazottak 
példáját követni fogják a város 
nyugdíjasai és a többi köztiszt
viselők is.

Nyári női divat selyem imprimék, vásznak 
nagy választékban,

Férfi bel- és külföldi tropikál anyagok, 
vásznak nagy raktára

„Takarékosság“ tagjainak 6 ham hitel a

Blumenfeld fenő és Fiai
cégnél Wekerle tér 5. szám

A vállalati alkalmazottak bejelen
téséhez szükséges nyomtatványok 
kedden már átvehetők a városházán

A  társadalom egyensúlyának ha
tályosabb védelméről szóló törvény 
alapján kiadta a minisztérium a ren
deletet a vállalatoknál alkalmazott 
szellemi munkát végző alkalmazot
tak összeírására. Az összeírás a fo'yó 
évi március 1-i állapotnak megfe 
lelően történik.

A  szükséges négyszínű nyomtat
ványok a napokban érkeznek meg 
a városhoz és azokat a Városhá
zán Dómján Zoltán tanácsos, ipar- 
ügyi előadó hivatalos szobájában 
ingyenesen lehet igényelni.

$  bejelentéseket az értelmiségi 
munkanélküliség üggének kor
mánybiztosához (^Budapest, J(lo- 
tild ucca 10) legkésőbb julius hó 

31-ig meg kell tenni.

Aki nem tesz eleget a kötelezett
ségének, az a törvény értelmében 
szigorú büntetésben részesül.

Vallomást kell adni mindazokról 
az alkalmazottakról, akik március 
1-én a vállalat kötelékében szellemi 
munkakörben dolgoztak, vagy aki
ket március 1 -e után elbocsájtolták.

Rend lesz a strandon
mondja a polgármester

Nemrégen szóvátettük a strandon I közönség köréből felhangzott pana. 
előfordult rendellenességeket. Most, I szoknak, előbb felkerestük a város 
mielőtt újból hangot adtunk volna a polgármesterét, hogy megkérdezzük,

A legolo s ó b b t ó 1 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 ö o i p ő k e t  d ú s  v á l a s z t é k 

b a n  k a p

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

Különle g e s n ő i  f e h é r n e m ü e k ,  h a r i s n y a 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

ma m ár európai hirü Fedett gyógy 
m edencék ivócsarnok, iuhalatórium , 
strandfürdő. Pára tlan  eredm ényes 
fürdő, — ivó és belé legzö  kúrák. A 
fürdőt H ajdúszoboszló 73 és 78"-os 
sós, jódos, brómos. hidrocarbonutos 
hévvizei táp lálják . 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

tud e ezekről az újabb kifogásoktól.
A polgármester kijelentette, hogy 

azokat a panaszokat, amelyek hozzá
jutottak, a legsürgősebben orvosolta.

Így elsősorban gátat vet azoknak a 
trágár beszélgetéseknek, amelyek utób
bi időben a férfi közös kabinban 
folynak a fiatalság kötében.

Utasította a személyzetet, hogy min 
den trágár beszélgetést akadályozzon 
meg. Ha nem használ a figyelmez
tető szó, akár karhatalommal is távo
lítsák el a strandról, aki nem veti ma
gát alá a fürdőrendnek.

Intézkedett a polgármester aziránt 
is, hogy jövőben csak akkor tegyek 
ki a strand üzembenlétét hirdető zász 
lót, ha a strand tényleg nyitva van. 
Kéri azonban ezúton is a közönséget, 
hogy ne minden esetben ragaszkod
jék a formákhoz. Előfordul néha olyan 
helyzet is, hogy reggel ki kell tenni 
az autóbuszok indítását jelző zászlót 
és 10 órára, mikor az autóbusznak 
tényleg indulnia kellene, kellemetlenre 
fordul az idő. A várost nem lehet 
fölösleges kiadásokba hajszolni csupán 
azért, mert 8 —10 ember kellemetlen, 
szeles időben is fürdeni szeretne.

Gondoskodnak arról is, hogy jö
vőben apadás után nyomban kaparják 
el a visszamaradt iszapot

Kéri a polgármester a közönséget, 
hogy minden panaszt, kifogást, kíván
ságot írjanak be a strandpénztárnál 
levő panaszkönyvbe, mert csak igy 
szerezhet tudomást a strandoló kö
zönség kifogásairól és kívánságairól.

— A fogházból a szülőotthonba 
szállítottak egy rab nőt. Horvát Jo
lán cigándi leány 14 napos bünteté
sét töltötte a sárospataki járásbirósági 
fogházban, amidőn csütörtökön reg
gelre szülési fájdalmakról panaszkodott 
a fogházőrnek, A fogházőr jelentette 
Horváth Jolán állapotát a járásbíróság 
elnökének, aki megvizsgáltatta a sza
badságvesztés büntetését töltő leányt 
dr. Salac Tibor községi orvossal és 
miután közvetlenül a szülés előtt állt, 
mentőautón beszállittatta a sátoralja
újhelyi szülőotthonba. Horváth Jolán 
a szülőotthonba történt leszállítása 
után nyomban egy egészséges fiúgyer
meknek adott életet. A gyermeket 
szült Horvát Jolánnak rövidesen visz- 
szakell térnie a fogházba büntetése 
hátralevő részének letöltésére.

— Bodrogba zu h an t a I lo n á k 
ból. Lőrincz Sándor 29 éves tokaji 
lakos szerdán éjjel csónakjával a Bod
rog túlsó partjara akart átevezni. Kissé 
ittas állapotban volt, s bizonyára ennek 
tulajdonítható, hogy a folyó közepén 
a csónakból a Bodrogba zuhant. Se~ 
gélykiálltására figyelmesek lettek a part 
közelében tartózkodók, de a sötétség
ben nem tudták megmenteni. A csó
nakot a víz gazdátlanul vetette a partra
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A fogalmazói
és irnoKi állás betöltése

Jufius 27-én délután lesz a választás
Egyik legutóbbi számunkban foglal

koztunk már a városi fogalmazói állás 
esélyeivel. Megirtuk, hogy a négy 
pályázó közül dr. Hegeded* Kálmán 
es dr. Kéz László számíthatnak csu
pán arra, hogy döntően szóljanak bele 
a választási küzdelembe.

Azóta változott a helyzet. Dr Kéz 
László visszavonta pályázati kérelmét 
és csupán a dr. Hegedeős Kálmán 
megválasztásával megüresedő végre
hajtói állásra pályázik. így dr. Hege
deős Kálmán egészen bizonyosan 
megsemmisítő győzelmet fog aratni két 
ellenfele: dr. Chudovszky Lajos és 
dr. Lázár Miklós felett.

Az igy megüresedő végrehajtói al 
lásra dr. Réz 1.ászlón kívül még Köp
esd Gyula, Széplaky Béla, Faix Ber
talan, dr. Lázár Miklós, Lenghváry 
Sándor, Komjáthy Lóránd és Seszták

A vármegye alispánja egy mi
niszteri rendelet alapján időnként 
felülvizsgáltatja a társadalmi, kul
turális és egyéb célokat szolgáló 
körök, testületek vagyonkezelését. 
Legutóbb az Iparoskor vagyonke
zelésének felülvizsgálására került 
sor.

Balogh Antal számvevőségi ta
nácsos, a városi számvevőség fő
nöke vizsgálta felül a kör vagyon
kezelését és a vizsgálat során ezer 
pengőt meghaladó hiányt él lapított 
meg, amely az előző évek vagyon
kezeléséből származott.

Balogh tanácsos a vizsgálat ered
ményéről hosszabb jelentésben

Géza pályáznak. Két külső pályázón 
kívül valamennyien érdemes munkásai 
a városi közigazgatásnak.

Előreláthatólag azonban dr. Réz 
László kerül ki győztesen a választási 
küzdelemből. Ö ugyanis a hivatalos 
jelölt, akit a polgármester — mint 
mondotta — nemcsak azért támogat, 
mert eddigi városi szolgálata alapján 
megérdemli az előrehaladást, de azért 
is, mert gondoskodni kiván az után
pótlásról. Véleménye szerint ugyanis 
elsőrangú fogalmazási tisztviselő csak 
az lehet, aki a kezelési szakban is 
megfelelő jártasságot szerez.

A választást a vármegye alispánja 
f. hó 27-én, szerdán délután 4 órára 
tűzte ki. A választó közgyűlésen Maty 
tyasovszky Kálmán vármegyei főjegyző 
fog elnökölni.

számolt be a polgármesternek, aki 
viszont az alispánnak lett jelentést 
a történtekről. Most azután az al
ispán fog dönteni a további teen
dőkről.

Az iparos kör elnöksége —  mi
kor tudomást szerzett a vizsgálat 
eredményéről —  az alispán intéz
kedését be sem várva, bűnvádi 
feljelentést tett ismeretlen tettes 
ellen.

Végeredményben tehát a kir. 
ügyészség fogja megállapítani, hogy 
hogyan állhatott elő ez a nagy 
hiány és kit terhel a felelősség a 
hiányért.

Női divatselymek
és nyári ruhaanyagok

Fürdőruhák, strandcikkek 
legolcsóbb árban

Klein Kálmán divatháza
Sátoraljaújhely

Takarékossági tagok bevásrálóhelye

N agyobb  h iány
az ip a ro sk ö rben

Az iparoskör elnöksége bűnvádi feljelentést tett

Tűzvész Hercegkúton
Hét ház teljesen leégett

Hétfő reggelre virradólag veszedel
mes tűz támadt Hercegkút községben, 
ügy négy óra tájban kigyulladt Ma- 
jecsik Antal szalmás házának a teteje. 
A helyi tűzoltóság sehogysem tudott 
megbirkózni a gyorsan terjedő tűzzel. 
Segítséget kértek tehát a sárospataki 
tűzoltóságtól, ahonnan a kérelem ér- 
kezte után nyomban segítséget küld
tek. A sárospataki tűzoltókon kívül a 
közelben táborozó munkatábor tagjai 
is segítségre siettek, de akkorra 
már a tűz a szeles időben a szom 
tzédos házakra is átcsapott.

Rövid idő alatt egyszerre hat lakó
ház is lángokban á’lott, s a tűzoltók
nak csak megfeszített munka árán si 
került a tűz továbbterjedését meg

akadályozni. Hét ház teljesen a tűz 
martaléka lett. Leégett Naar Sámuel, 
Naar József, Türk Antal, Ulimayer 
József, Stumpf Anta', Majecsik Antal 
és Dobránszky József háza.

Valamennyi lakóház be volt biz
tosítva és igy a tetemes kár nagy ré
sze megtérül.

^Firenze. A művészek városának 
történelmi és álomszerű díszleteit idézi 
Márai Sándor. A költői szépségű irás 
az Uj Idők mai számában jelent meg, 
amelynek gazdag tartalmából kiemel
jük még Harsányi Zsolt, vitéz Somogy- 
váry Gyula, Balta Ignác, Hevesi Sán 
dór elbeszéléseit. Díjtalan mutatvány
számot bárkinek küld a kiadóhivatal,

IIIKOPáLL szipkában
Mndin dehánytAzsdiben kaphat* !
• l é g i m  b a k e l i t  a i i p U a  i *  3  b e 
l l i t  » r n . I . 5ÜP

I h e t i t ,  m ely  4 0  c i g a r o l t i r *  é l i g — 16 P

N ! K 0 P A L L betétiéi dohányozzon,
mert az egészségre ártalmas nikotin, pyridmt kát
rány, gyanta stb. származékok ezáltal nem jutnak
a s z á j b a  é s  a t ü d ő b e .

Műtrágya bemutató telepeket állítanak fel 
a vármegyében

A talaj táperejének műtrágyázás ut
ján való utánpótlása, mely régen sem 
volt kellő mértékű, az elmúlt évek so 
rán, főleg a gazdasági válság következ
tében, csaknem teljesen visszaesett. A 
mütrágyahasználat fokozása érdekében 
kifejtett propaganda dacára, főleg a 
kisgazda társadalom műtrágyát alig 
használt.

Ezért, hogy a műtrágyázás nagy je
lentősége kimutatható legyen, a föld 
nevelésügyi miniszter elhatározta,hogy 
a mütrágyahasználat népszerűsítése 
érdekében, annak szemléltető módon 
való bemutatása céljából minden vár
megyében műtrágya bemutató telepe
ket állít fel. Ily módon óhajtja a föld 
mivelésügyi kormány a talajerő műtrá
gyázás utján való pótlását a kisgazdák 
körében bevezetni és ezáltal a mező- 
gazdasági termelés mennyiségi és mi
nőségi emelését elérni.

Mint értesülünk, Zemplén vár
megyében 10 községben lesz ilyen 
bemutató telep, illetve járásonként 
két-két községben. Minden községben 
tulajdonképen 3 telep lesz, ebből kettő 
őszi kalászosok alá, (búza, rozs) és 
egy tavaszi kalászosok alá (árpa, zab). 
A telep területe 4000 négyszögöl lesz, 
amelyet 3 parcellára osztanak fel. Az 
első parcella nem kap trágyát. A má
sodik 30 kgr. szuperfoszfátot, a har
madik 20 kgr. Péti sót, a negyedik 
50 kgr. szuperfoszfátot és 20 kgr. 
Péti-sót az ötödik 50 kgr. szuperfosz
fátot, ‘20 kgr. Péti sót és 20 kgr. 40 
százalékos Káli sót. Az ősziek alá 
ősszel lesz alászántandó, a tavasziak 
alá részben ősszel, részben tavasszal 
fejtrágyánként, kizárólag 50 holdon 
aluli kisgazdáknál.

Amennyiben a műtrágya kísérlet 
sikerül, a többletmunkák sikeres vég
zéséért 10 pengő jutalmat is kapnak a 
gazdák. A parcellák külön lesznek el- 
csépelendők, hogy igy a műtrágya

eredménye kézzelfoghatóan igazolható 
legyen. A parcellák csak oly helyeken 
állíthatók fel, ahol azoknak demostra-

F ájdalm ak ,
ki m arii! t**#, böeóg okocUa b ^ ry a d t-

ellen  pom páé ha tág ú  alaó M git- 
séff a  v ilágnaerte közíMncvt é t W éT
óta  köckcuivelt valódi

DIANA
(tfs h o rfz u z ,

mely a bőrbe b o d ö rw ilv a  e lvonó há
táé t fe jt  ki, fe lp e ted itl a v ó rk erla- 
íTóst, h ű s íti  a verejtékozó teste t, w -  
gryobb im uifcnteljesítm éuyekre k*w- 
teéi fc p e ty h ü d t izm okat, ü d ít,  fW»- 
aít, eróett. Kétszo-uannyit tu d  d o l
gozni, ak i a  m unka meRkeodáee eto tt 
fe lfrissíti ta g ja it  ejry Diana-*6*boc- 
szeszes bedörzsöléeael.
Próbnipalack á ra  M fillé r
Kis (eredeti) p a lack  ó ra  1.10 peai^pö 
Közép (családi) pa lack  á ra  3.28 p&aqö 
N a g y  (óriási) p a lack  á ra  5.90 puugé

tiv hatásuk lehet, tehat leginkább utak 
mentén.

A vármegyei gazdasági felügyelőség 
augusztus ho 1 ig mindenütt felakarja 
állítani a vármegyében a műtrágya kí
sérleti telepeket.

Nyári férfi szövetek 
tropikálok

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

divatháza
SÁTORALJAÚJHELY

Takarékossági bevásárlóhely — Vidékre minták

Jíözkutat építenek
minden zempléni községben

Bornemisza Miklós alispán a na
pokban leirato! intézeti a vármegye 
föszolgabiráihoz, ebben utal a kor
mánynak arra a törekvésére, hogy 
minden magyar községet közegéaz- 
ségtlgyi szempontból kifogástalan 
Ivóvízzel fog ellátni. A cél az, hogy 
minden ezer lakosra essék egy ivó
vizet szolgáltató közkút és ez úgy 
legyen elhelyezve, hogy a kútra utal
tak köztit senki se lakjék a kullól 
ötszáz méternél ntgyobb távolságra. 
A kút lehet akiiás, szivattyús vagy 
fúrt kul.A szakemberek majd a hely

színen fogják megállapítani, hogy 
milyen kul létesítendő.

Ezzel kapcsolatban felh'vja az 
alispán a községi elöljáróságokat, 
hogy az országos közegészségOgyi 
intézethez irt kérvényeket juttassák 
el az alispánt hivatalba. A k i é p í 
tésnél felmerülő napszámot és fuvar! 
a községek adják lermészelben vagy 
pénzegyenéitékben. Egy községben 
a szükségnek megfelelően több kul 
is építhető. A költségekéi az állam 
vállalja magára.
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15 nap halasztást
kértek a beruházási vagyonadóvallo- 
tnások benyújtására a kereskedelmi 
érdekképviseletek

A forgalmi érték m egállapításánál az utánpótlási ár lesz irány- 
adó Az 5000 pengős kereseti adóalap önm agában nem 

kötelez vallom ásadásra

A beruházási hozzájárulással kap
csolatos adóvallomások benyújtásának 
határideje — amint ismeretes — júli
us 31 “én lejár. A kereskedelmi érdek- 
képviseletek az elmúlt napokban ezért 
sorozatos üléseken foglalkoztak a tör
vény és végrehajtási utasitás egyes 
intézkedéseinek értelmezésével, s az 
Állandó Bizottság útján megbeszélése 
két folytattak a pénzügyminisztérium 
illetékes tényezőivel is.

Az érdekképviseletek a vallomás
adásnál megkivánt bonyolult munkála
tokra, s a hiányos vallomásadas súlyos 
szankcióira való hivatkozással elsősor
ban a benyújtási batáridő 15 napos 
megbosszabtását kérték s remélik, hogy 
ezt a pénzügyminiszter néhány napon 
belül engedélyezni fogja annál is in
kább, mert az eddigi tárgyalások fo

lyamán csak az áruleltár értékelésének 
kérdése nyert tisztázást olyan irányban, 
— hogy ellentétben az eddigi felte
vésekkel — forgalmi értékek alatt a 
jelenlegi utánpótlási árakat kell értenie. 
(Hozzászámítva a vám- és fuvarkölt
ségeket is.)

Nagy megnyugvást keltett az a hír, 
hogy az 500 pengő, vagy ennél ma
gasabb kereset alapján adózó kereslte 
dők és iparosok — ezen a cimen — 
julius 31-iki határidőig vallomást be
nyújtani nem kötelesek s az 50.000 
pengős, vagy ezt meghaladó vagyon 
„vélelmezése" csupán a pénzügyi ha
tóságoknak azt a jogát biztosítja, hogy 
az ilyen adózókat — kellő mérlegelés 
mellett — esetenként vallomásadásra 
kötelezze.

Szeptember 8-án vagy 9-én kezdődik 
az uj tanév

Most ér kezelt le a tankerületi 
főigazgatósághoz a vallás- és köz
oktatásügyi miniszter értesítése az 
uj tanév megnyitásáról és más egyéb, 
a tanítással kapcsolatos, rendelke 
zésekről.

Az 1938/39. tanév ünnepélyes 
megnyrtása minden középiskolában 
szeptember 8-án, illetve 9  én lesz 
és a megnyitást követő hétközna
pon már megkezdődik a rendes 
tanítás.

A rendelet szerint május 7-én a 
Vlll.-ik osztályban, junius 14-ig az 
1— VII. osztályban be kell fejezni 
a tanítást és junius 15-től 20-ig 
larlandók az összefoglalók. Az is
kolaév junius 25-én zárul.

Itt Írjuk meg, hogy a szeptem
berben életbelépő uj iskolai rend

tartás szabályozza a felvétel módo
zatait és kimondja, hogy az egyes 
osztályokba felvehető tanulók lét
számát a vallás- és közoktatásügyi 
miniszter állapítja meg. Ha vala
mely osztályban túlzsúfoltság jelent
kezik. párhuzamos osztály ál ithaló 
fel. Ezt az iskolaigazgatónak kell 
kérelmeznie.

A legfontosabb rendelkezés,hogy 
az uj iskolai évben 50 perces órák 
lesznek, Minden óra után 10 perc 
szünetet kell tartani, de a negyedik 
tanítási óra előtt 15 20 perces szü
net is engedélyezhető az igazgató 
állal. Reggel 8  órától déli 12 
óráig minden tanítási óra 50 per
ces, déli 1 óra után azonban már 
csak 40  perces órák tarthatók.

MiÉlli Ilii f i i
1938. augusztu s 25 -ig
Budapestre, Esztergom ba, Székesfehérvárra

(mindenkor 8 napi érvénnyel)
Féláru jegy váltására jogosító igazolványok 2 50 P-ért a 

MÁV. menetjegyírodákban kaphatók.

Footbol I világbajnohság
a mozi műsorán

A mai és vasárnapi előadá
sokon többet nyújt a mozi ve
zetősége filléres helyárakért a 
közönségnek, mint amennyit 
rendes helyárak mellett is kö
vetelhetne.

Dolores Del Rió és Douglas

Faírbanks főszereplésével egy 
rejtélyes párisi éjszaka történe
tét viszik vászonra „A szerelem 
vádlottja" cimmel művészi 
együttesben, tökéletes rende
zésben.

A közönség érdeklődése

azonban a kísérő filmek felé 
fordul. Bemutatásra kerülnek 
ugyanis az 1938 évi football- 
világbajnokság összes ma
gyar mérkőzései. Láthatjuk te

hát majd a magyar válogatottak 
hatalmas előretörését és a vég
küzdelem sajnálatos kudarcát.

Második kisérőfilmként Vesz
prém városát mutatják be.

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 V93Q9N9L
SzéeljertyltérS.szám

Utazási kedvezmény
a Sátoraljaújhelyben ás a zempléni 
üdülőhelyeken nyaralóknak

Az Országos Magyar VenJégíor- 
galmi Szövetség az ország egyes nya
ralásra, üdülésre alkalmas községeit 
kijelölte s akik ezekben a beszerve
zett községekben legalább 10 napot 
töltenek és oda egész vasúti jeggyel 
120 kilométernél nagyobb távolságból 
utaznak, a visszautazásra 50 százalékos 
kedvezményt igényelhetnek. Várme
gyénkben a kedvezmény Sátoraljauj. 
helybe, valamint Sárospatak, Tokaj- 
Tállya, Erdőbénye és Mikóháza köz
ségekbe érvényes.

Utazás előtt be kell szerezni a ked
vezményekhez szükséges Omvesz 
igazolványt, amely az Omvesz köz
ponti irodájában (Budapest, II. Hu
nyadist 1.), az lbusz menetjegyiro-

A tokaji m. kir. járásbíróság, 
mint telekkönyvi hatóságtól.

Tk. 1874/1938. szám

Árverési hi detmeny kivonat.
H a u e r Salamon végrehajtató- 

nak S a s a  István végrehajtást 
szenvedő ellen indított végrehajtási 
ügyében a telekkönyvi hatóság az 
újabb árverést 142 P. tőkekövetelés 
és járulékai behajtása végett a tokaji 
kir. járásbíróság területén Olaszliszka 
községben fekvő, s

1. az olaszliszkai 878. sz. betét
ben A. I, 3 —4, 11. 1—3. sorsz. s 
4865, 4866, 1148, 1315, 1466. hrsz. 
alatt felvett ingatlanokra ifj. Sass 
István nevén álló 1/3-ad részére 
1249 P. 50 fillér,

2. az olaszliszkai 950 sztkvi be
tétben A. I. 1—4, 9—10. sorsz. s 
1501, 1504, 1505, 1506,4625,4626, 
lirsz. a. felvett ingatlanoknak Sass 
István nevén álló 1/3 részére 183 P.

3. az olaszliszkai 95o. sz. betétben 
Afl. sorsz. s 2388. hrsz. alatt felvett 
ingatlannak Sass István nevén álló 
l/3-ad részére 30 P. kikiáltási ár 
mellett elrendelte.

Az árverést 1938. évi augusztus 
hó 8 napján délelőtt 10 órakor 
Olaszliszka községházánál fogják 
megtartani.

Az árverés alá eső I. alatti ingat
lant a Magyar-Olasz Bank kérelmére 
a kikiáltási ár 2/3-ánál, Hauer Sala
mon kérelmére 2464 P. 27 f.-nél, 
a 2. és 3. alatti ingatlanokat a Magyar. 
Olasz Bank kérelmére a kikiáltási ár 
2/3-ánál, Hauer Salamon kérelmére 
pedig 3630 P. 33 fillérnél alacso-i 
nyabb áron eladni nem lehet.

Bánatpénz a kikiáltási ár tíz .szá
zaléka, amelyet a magasabb ígéret 
ugyanannyi százalékára kell kiegé
szíteni.

Tokaj, 1 938. évi junius hó 13-án.
Dr. Kosinszky sk.. kir. járásbiró

dákban, a városi és községi elöljáró
ságoknál kapható Ezt az igazolványt 
a nyaralóhelyre való megérkezéskor 
a teljesáru menetjeggyel együtt he 
kell mutatni az allomásíőnökségen. 
Megérkezésekor a községi előljárósá 
gon kell jelentkezni és ugyancsak itt 
kell igazoltatni visszautazáskor az olt 
eltöltött időt is. E hármas igazolás 
megtörténte után adja ki a vasúti pénz
tár visszautazáskor a féláru jegyet.

— Műkedvelői előadás. A gör. kaih. 
legényegylet f. hó 31-én tánccal, 
büfíével egybekötött szinielőadásl ren
dez. Szinre kerül Csepreghy F,: „Sárga 
csikó" c. színmüve.

« Magyarság kliríng-akciójának 
tagjai.

Az alábbi cégek a Magyarság kli- 
ring szelvényei a feltüntetett o/o ará 
nyában készpénz gyanánt fogadják el 
Vásároljon az alábbi cégeknél a Ma 
gyarság kliring szelvényeinek felhasz
nálásával, hogy megtakaríthassa előfi
zetési diját.

Cukrász: P/ilioda Andor 5 °/“ 
Fűszer és csemege : Szenczy Aintő. 

Széchenyi tér 9, kincstári cikkek ki 
vételével 5 %

Fűző : Özv. Zambon fíéláné, Pe 
tőfi u. I. 5 */o

Kelmefestő, vegytisztító: Sárkány 
János. Molnár István-u, 5, gallér ki
vételével 2 “/»

Könyvnyomda, könyv- és papirke- 
reskedés: Vajda-könyvnyomda tan
könyv kivételével 2 •/»

Nöiszabó : Magyart Mihály, Mun
kácsi u. 20. 5 %>

Újság- „Felsömagyarországi llirlap“ 
hirdetéseknél 10 °/o
„Zemplénvármegye“\mdc\c>eínil „

Úri és nőicipész: ifj. llegala Mihály 
Kossuth.u. . 5 o/o

Uri-és nőifodrász: Moskovszky Ernő 
Horhy-tér 1. 5 »/„

Uriszabó ; sportruha : Csuppiga /ri
zse/, Horthy tér 5 o/o

Vas és festék : Peiger Gusztáv, dur
va vasáru kivételével o/o

Vendéglő : S zenczy Ernő, And 
rássy-u. 5. 5 • / ,

A kiadásért felelős: 
V A J D A  J Ő 2  S E  F

Laptulajdonos :
Lnndesmonn 1*1. és Tórso

Készült: a Vajda-könyvnyom dában 
Sáloraljaujholy.
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