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A főszolgabírót
dorgálásra ítélik

Adóalap
helyesbítést kell kérniök azok
nak a háztulajdonosoknak, akik
nek külön vizdijbevallásait nem 
vették figyelembe

51 légoltalmi költségek
átruházhatók-e az össz
lakosságra?

Vita a képviselőtestü letben

Dr. Azary Príhoda József fő
jegyző ismertette a belügymi
niszteri leiratot és a pénzügyi 
bizottság javaslatát. A bizottsági 
javaslat hivatkozik a város ne
héz anyagi helyzetére, amely 
nem engedi meg, hogy olyan 
összeggel járuljanak hozzá a 
repülőalaphoz, amely méltóké
pen fejezné ki a Kormányzó 
személye iránti hódolatot, hálát 
és ragaszkodást, azonban részt 
akar venni abban a nemes ak
cióban, amely a Kormányzó 
személye iránti hódolaton kívül 
a repülés fejlesztését is kívánja 
szolgálni és ezért 1000 pengő 
megszavazását javasolja.

A képviselőtestület egyhangú 
lelkesedéssel szavazta meg a 
hozzájárulást és örömmel vette 
tudomásul a polgármester be
jelentését, hogy a város tiszt
viselői és nyugdíjasai egy havi 
illetményük egy százalékát aján
lották fel a repülőalap cél
jaira.

aként rendelkezik, hogy 
az elévülési határidőn belül 
kérhető a tévesen kiszámitett 

adóalap kelgesbitése.
Azok a háztulajdonosok tehát,akik 

lakóikkal olyan megállapodást kötöt
tek, hogy a házbéren felül külOn f i
zetik a vizdijat és ennek alapján 
adóvallomásaikban külön tüntették 
fel a fizetett házbért és külön a f i
zetett vizdijat, kérhetik az adókivető 
hatóságtól öt évre visszamenően a 
tévesen megállapított adóalap helyes
bítését,

Lehet, sőt valószínű, hogy az adó
kivető hatóság a helyesbítést kérő 
kérvényeket vissza fogja utasítani. 
De valószínű, hogy a Közigazgatási 
Bíróság végső fokon a jogegységi 
döntés alapján kötelezni fogja az 
adókivető hatóságot a tévesen meg
állapított adóalap helyesbítésére.

Az érdekes nem az, hogy 
dorgálásra Ítélték, hanem a bűne, 
amiért megdorgálták. Nem hi
vatali mulasztásról van szó, ha
nem egészen másról. Az egyik 
nemes várniegyébentörtént^hogy 
az egyik szolgabiró kifogásolta 
a községi mezőőr alacsony ja
vadalmazását. Hat mezőőr ka
pott ugyanis összesen 980 pen
gő évi fizetést, amiről a főszol
gabíró azt mondotta, hogy a köz
ség ilyen éhbérért nem követel- 
hét alkalmazottaitól lelkiismere
tes munkát. Az ügy a várme
gyei kisgyfllés elé került, amely 
azon a véleményen volt, hogy 
elég hat csősznek 980 pengő, 
úgy hogy a főbírót végső fokon 
ezért a magatartásáért dorgá
lásra Ítélték.

Ez az ügy kikivánkozik a je
lentéktelen krónikák sorából, 
mert a magyar életnek egyik 
jellemző oldalát helyezi éles 
megvilágításba. Mindenesetre ör
vendetes, hogy akadnak ma már 
magasrangu közigazgatási tiszt
viselők, akik a bajok gyökeréig 
látnak és szociális meggyőző
désükért bátran síkra szállnak. 
De annál elszomorítóbb, hogy 
az ilyen kiállás, még ha for
mailag talán kifogásolható is, 
büntetést von maga ufán. Kü
lönösen olyan indokolással,mint 
amilyen az alispáni előterjesz
tésé. Vájjon meggondolják, hogy 
mit állítanak azok az urak, akik 
havi tizenhárom pengő fizetést 
elégségesnek találnak ma egy 
embernek, még ha nyomorult 
mezőőrökről van is szó ? Ho
gyan lehet ma napi negyven fil
lérből megélni ? Igaz, hogy me
zőőröknek rendszerint öregem
bereket alkalmaznak, de hát 
azok nem esznek, nem ruház- 
kodnak, nem kockáztatják az 
életüket, nem lehet esetleg fe
leségük, sőt kiskorú gyermekük, 
akiknek szintén kellene egy-egy 
darab kenyér és hozzávaló? Ho
gyan kerül ez ki negyven fillér- 
bői? Ez az az eléggé el nem 
ítélhető szellem, amely egyik 
oldalon görcsösen ragaszkodik 
a fixhez, a nyugdíjhoz, a csor
bítatlan fizetéshez, a másik ol

dalon azonban nem ismeri el a 
legnyomorultabb emberi életigé
nyeit sem. Ebben a kérdésben 
mellékes, hogy a főszolgabíró
nak, vagy felettes hatóságának 
volt-e alakilag igaza, a tény maga 
azonban mélyen elszomorító.

Elszomorító, mert azt mutatja, 
hogy a sok intés ellenére a 
magyar társadalom egyrészéből 
még mindig hiányzik a szociális

Legutóbbi számunkban is
mertettük azt a belügyminisz
teri leiratot, mely a Horthy 
Miklós nemzeti repülőalap tá
mogatására hívta fel a várme

Nemrégen adtunk hirt róla, hogy 
a Közigazgatási Bíróság jogegyezségi 
döntést hozott a vizdijnak adóalap
ként történt beszámítása ügyében.

Megírtuk azt is, hogy a joggegy- 
ségi döntvény most már köteiező lé
vén az adókivelő hatóságokra — 
miután a helyi szabályrendelet a viz- 
dij fizetésére a lakókat kötelezi — 
ezentúl azok vizdiját nem számítják 
adóalapul, akik szerződésileg a 
vizdij külön fizetésére kötelezték ma
gukat.

Nagyon sok háztulajdonos van, 
akik már régen olyan megállapodást 
kötöttek a lakókkal, hogy a házbéren 
felül külön fizetik a vizdijat. Azon
ban a vizdij adóalapként való beszá
mítása alól nem tudtak szabadulni, 
mert a pénzügyi hatóság a Kői igaz
gatási uiróságnak ahhoz az Ítéletéhez 
ragaszkodott, amely a vizdij adóalap
ként való beszámítását mondotta ki 
helyesnek és amely miatt a város 
képviselőtestülete jogegységi dön
tést kért.

Ezek a háztulajdonosok, akiknek 
adókivetése jogerőssé vált, mert abban 
a hiszemben éltek, hogy a KOzigaláai 
Bíróság ítéletére hivatkozott kivető 
határozat ellen hiába élnek jogorvos-

érzék. Pedig enélkül nehéz lesz 
elérni a korszerű átalakulást, 
aminek hiánya — ha sokáig tart 
— beláthatatlan veszedelembe 
sodorhatja az országot. Mikor 
jönnek már azok az intézkedé
sek, amelyek megakadályozzák, 
hogy napi negyven fillérért le
hessen embereket alkalmazni 
akármilyen munkára ? Ezen a 
téren kell elsősorban az állam
nak beavatkozni, még pedig kér
lelhetetlen szigorral, nemcsak a 
szociális béke, hanem az em
beri méltóság érdekében.

gyét és ennek utján a városo- 
Irat és községeket. A vármegye 
a leiratot továbbította a város
hoz és így az a keddi közgyű
lés elé került.

lattal, most teljesen tájékozatlanok, 
van-e módjuk a többletadó vissza
térítésére. Egymásután kapjuk a le
veleket, melyben felvilágosítást kér
nek, hogyan juthatnának a tévesen 
kivetett adótöbblet visszautaláshoz, 
esetleg jóváírásához.

A kérdésben benne van már a fe
lelet. Az adóalap téves megállapítása 
lehetővé teszi az utólagos helyesbí
tést. A KKHO. 19. §-a ugyanis

A legutóbbi képviselőtestületi 
ülésen a város polgármestere 
felkérte a képviselőtestületi ta
gokat, hogy fejtsenek ki pro
pagandát a Légoltalmi Liga ér
dekében és igyekezzenek a Li
ga részére minél több tagot

toborozni.
Ugyanakkor felszólalt Szesz- 

lér Ödön ny. miniszteri osztály- 
tanácsos is és kifogásolta, hogy 
a szükségszerűen felmerülendő 
légoltalmi költségeket — me
lyek teljes egészükben a várost

A város, a tisztviselők és nyugdíjasok
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A  választói névjegyzéket augusztus  
21-től 31-ig teszik közszem lére.

M indenk i v igyázzon  n em csak  a m aga, hanem  is 
m erősei szavazati jo g á ra  is, m ert s o r s d ö n t ő

választás következik:.

Szent Istvánt
ünnepli ma az ország felekezeti, 
rang és társadalmi külőmbség nél
kül. Egy napra eltűnnek a válasz
falak az emberek között, hogy egy
formán hódolhasson mindenki a 
nagy nemzetalapitó, a magyarságot 
a pogányságból kivezető Szent ki 
rály emlékének.

Kilencszáz év távlatából is he
roikus az a küzdelem, amit a nem
zet egységbe forrasztásáért vivőit, 
kilencszáz év távlatából is fensége
sen lenyűgöző az az éleslátás, a* 
mellyel az egy Istent hivő keresz
ténység útját jelölte ki arra, hogy 
ez a sokat szenvedett, még többet 
áldozott nemzet a népek tengeré
ben egységesen állhasson ezer ev 
után is.

Imával fordul ma minden magyar 
az Egek Urához. Imával, hogy védje, 
altija ezt a nemzetet, mely megpró- 
paltatásai során is hü maradt és 
marad a Szent Istváni gondolathoz.

—  Dr. Fáy István főispán szabad
ságon. Dr. Fáy István főispán au
gusztus hó 15 löl, hétfőtől négy hetes 
szabadságra utazott. Távollétében a 
belügyminiszter felhatalmazása alapján 
a főispáni teendőket Bornemisza 
Miklós alispán látja el.

—  Veni Sancte a piarista gimná
ziumban. A sátoraljaújhelyi piarista 
gimnázium Igazgatósága közli, hogy a 
nm. VKM. rendelete értelmében a 
tanév ünnepélyes megnyitása (Veoi 
Sancte) szept. 8 án fél 9 órakor lesz. 
Szept. 5-én 9 órakor javitó- és kü
lönbözeti vizsgálatok, szept. 6-án és 
7-én 9 —12ig beírások lesznek.

— Halálozások. Tövisi és füzeséri 
Füzesséry Ödön ny. főszolgabíró, a 
Ferenc József rend lovagja stb. éle
tének 82"ik esztendejében augusztus 
hó 15~én elhunyt Tokajban. Temetése 
augusztus 16-án délután fél 4 órakor 
nagy részvét mellett ment végbe a rom. 
kath. egyház szertartása - szerint. Az 
engesztelő szentmiseáldozatot 17 en 
reggel 8 órakor mutatták be a tokaji 
róni. kath. templomban. Az elhunytban 
vitéz hüZeSiéty Sándor, a sárospataki 
járás főszolgabirája édesatyját gyászolja.

őzakdcsy Károly városunk köztisz
teletben állott érdemes polgára f. hó 
17 én 64 éves korában Doboserháton 
elhunyt. Temetése 19 én volt nagy 
részvét mellett Bodroghalmon.

Dr. Erényi Manó, edelényi nagy 
bérlő Borsodvármegye törvényhatósá
gának tagja, volt sátoraljaújhelyi ügy 
véd 74 éves korában elhunyt Lelkes 
híve volt városunknak és Edelényben, 
újabb pátriájában is melegen apolta 
a Sátoraljaújhellyel való kapcsolatot, 
sohasem tudott innen teljesen elsza
kadni. Temetése nagy részvét mellett 
ment végbe.

terhelik — ne hárítsák pótadó 
alakjában kizárólag: a háztulaj
donosokra, akik már alig bír 
ják a horribilis adóterheket. 
Találjon — úgymond — a pol
gármester módot, hogy ezeket 
a költségeket a város minden 
lakosára áthárítsák.

Dr. Adriányi Béla ugyan
ilyen értelemben szólalt fel. A 
polgármester azonban kijelen
tette, hogy nincs mód a költ
ségek áthárítására. A kereseti 
és alkalmazotti kereseti adók 
nem pótlékolhatók. Ugyancsak 
n ,m pótlékolhatók a közüzemi 
szolgáltatások dijai sem.

Ezzel be is fejeződött a köz
gyűlési vita. ügy tudjuk azon

ban, hogy a háztulajdonosokat 
továbbra is foglalkoztatja ez a 
kérdés. Indítványt akarnak be
adni a képviselőtestülethez,hogy 
helyi szabályrendelettel rendel
jék el légoltalmi adó kivetését, 
amely százalékszerüen pótlék
ként volna kivetendő nemcsak 
a házadó, de a kereseti adó, 
társulati adó, szóval minden 
egyenesadó után.

H ;vaíalos körök ugyan nem 
bíznak abban, hogy a pénz
ügyminiszter engedélyezze ezt 
az uj adónemet. Az érdekeltek 
azonban enn^k dacára is meg
kísérlik, hátha mégis sikerül 
valamit áthárítani a nem ház- 
tulajdonosokra is.

Balogh Antal számtanácsosnak a 
városi közmüvek számvizsgálóbizott
sági elnöki teendőiért évi 300 pengő 
különmunka általányt szavaztak meg.

Dr.Chudovszky Lajosnak 10 heti ta
nulmányi szabadságot engedélyeztek.

Az egyetlen nem anyagi vonatko
zású személyi ügy

a polgármester helyettesítése
volt. A képviselőtestület az 1938 
év hátralevő részére a polgármester 
helyettesítésével — a polgármester 
jivaslatára — egyhangúlag dr.Azary 
Prihoda József főjegyzőt bízta meg.

Házasság. Gottlieb Sándor olaszlisz- 
kai banktisztviselő f. hó 2 l-én tartja 
esküvőjét Budapesten a Dohány utcai 
izr. templomban Gottdiener Erzsébe! 
tanítónővel DunaszegcsőrÖl.

Janosovszky Gyula városi alkalma
zott I. hó 20-án tartja esküvőjét a 
sátoraljaújhelyi róm. kath. templomban 
Ambrus Ilonkával.

—  Dr. Janka Géza lett a refor
mátus egyházmegye aljegyzője. Az
alsózempléni református egyházmegye 
elnöksége szavazást rendelt el a világi 
aljegyző és a lelkészi tanácsbirói tiszt
ség betöltésére. A szavazás eredmé* 
nyeképen dr. Janka Géza sárospataki 
ügyvédet általános szótöbbséggel világi 
aljegyzővé választották, mig a tanács
birói tisztség betöltésére újból szükebb 
körű szavazást rendeltek el a legtöbb 
szavazatot kapott dr. Nagy Sándor 
Béla és Kosa Szabó Pál lelkészek 
között.

—  Kardos Ignác kereskedelmi is
kolai tanár elölépése. A közoktatás 
ügyi miniszter Kardos Ignác városi 
íelsőkereskede'mi iskolai tanárt a VI 
fizetési osztályba léptette* elő. A város 
képviselőtestülete legutóbbi közgyűlé
sen már ki is utalta a fiz.etéskülöm- 
bözetet.

—  Névmagyarosítás. Weinberger 
Artúr sátoraljaújhelyi hírlapíró a nevét 
belügyminiszteri engedéllyel Varkuli
ra változtatta.

—  Uj tanár a sárospataki gimná
ziumban. A sárospataki református 
gimnázium tanári testületé legutóbbi 
ülésén döntött a megüresedett föld
rajz-természetrajz tanszéknek helyettes 
tanárral való betöltéséről. A tanari 
testület a pályázók közül első helyen 
Erdői László oki tanárt ajánlja meg 
választásra az igazgatótanácsnak.

—  Járás5 tűzoltó verseny Sátor
aljaújhelyen. Zemplén vármegye tűz
oltószövetsége vasarnap, augusztus ho 
21-én járási tűzoltóversenyt rendez a 
sátoraljaújhelyi sportpályán. A verseny 
reggel 9 órakor kezdődik, tárgyai: 
mozdonyfecskendő, kocsifecskendő és 
támadási gyakorlatok. A dijak kiosztása 
déli 12 órakor történik, utána társas 
ebéd lesz a Városi Vigadóban.

—  Va árnap 7— 10 óráig nyitva 
lehetnek az üzletek. A  miskolci Ke 
rüleli Kereskedelmi és Iparkamara közli, 
hogy a 94.537/1921. K. M. számú
miniszteri rendelet a folyó évben az 
augusztus hó 2 1 éré eső vasárnapon 
a/, ország egész területén mindennemű 
kereskedelmi és ipari árusítást, ideértve 
az összes husnemiiek árusítását is, reg 
gél hét óratél délelőtt tiz óráig meg 
engedte.

A l e g o i c 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 c i p ő k e t  d ú s  v á l a s z t é k 
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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
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A város parlamentjéből
Dr. flzary Prihoda József a polgármesterhelyettes

Kedden délután rendes közgyűlésre 
gyűlt egybe a város képviselőtestü
lete dr. Orbán Kálmán polgármester 
elnöklete alalt.

Mingyárt az ülés elején örvendete
sen vették tudomásul a belügyminisz
ter döntését, hogy nem teljesiti Vaj
dácska kérelmét és nem csatolja 
Sátoraljaújhelytől elszakítani kéri 317 
kai. hold és 1024 négyszögöl terü
letet Vajdácskához,

Zárszámadásokat
fogadlak el minden vita nélkül. így 
elfogadták a gazdasági továbbképző 
népiskola és az iparos-és kereskedő 
tanonciskola 1937/38 tanévi zárszá
madásait. Ugyancsak elfogadták a 
városi gyámpénztár és az elhagyottá 
nem nyilvánítható szegény gyermekek 
segélyalapjának 1937 évi mérlegét.

jn Szt. Hatván tmlákkápolna
építési költségeihez a Szepesi Szö
vetség helyi osztálya 500 pengő segélyt 
kéri. A  pénzügyi bizottság a város 
nehéz anyagi viszonyaira tekintettel 
csupán 300 pengő segély megsza
vazását javasolja. Dr. Adriányi Béla 
a kérelem teljesítéséi kérte. H ivatko
zott arra a minden emberi erőt igény, 
hevevő munkára, amelyet a Szepesi 
Szövetség elnöke: Szepesi Bődog 
kifejt. Hazaszeretettől hajtva — úgy 
mond — a hazafias elmélyülés va

lóságos országos közponljává emelte 
Sátoraljaújhelyt. Ezt a hatalmas mun
kát legalább annyival hálálja meg a 
város, hogy teljesithelő kérésük elöl 
ne zárkózzék el.

A polgármester felszólalása után 
— melyben közölte, hogy 26(1 pen
gői már kiutalt a Kápolna építési 
céljaira és a 300 pengővel együtt a 
segély már 606 pengő lesz — elfo
gadok a pénzügyi bizottság javaslatát.

Szabályrendeletek 
is kerüllek tárgyalás alá. Megalkották 
a szegényház szabályrendeletét. Tu
domásul vették, hogy a vármegye 
kisgyülése nem hagyta jóvá a piaci 
és helypénzszabályrendeletnek oly 
értelmű módosítását, hogy a piaci 
és helypénzdijak után 1—3 filléres 
Ínség póldijal szedjenek. A törvény- 
hatóság úgy látja, hogy a piaci hely
pénzek bármily címen történő eme
lése az amúgy is minimumra zsugo
rodott piaci forgalmat apasztaná.

Személyt ügyek
is tárgyalásra kerültek, természetesen 
legtöbbje anyagi vonatkozásban. A 
városi uccascprők fizetésemelés iránti 
kérelmét elutasították.

Dr. Chudovszky Lajos közig, gya
kornok eddigi 80 pengő havi fizeté
sét 1938 julius l-tő l havi 120 pen
gőre, 1939 január l-től havi 140 
pengőre emeilék.



34 szám Újhelyi Hírlap—Felsflmagyarországi Hírlap 3. oldal.

Végleg megállapította
a belügyminiszter a városi tiszt 
viselők normálstátusát

Még 1937-ben leiratot intézett a 
belügyminiszter a városhoz, melyben 
megállapította a városi tisztviselők és 
alkalmazottak végleges létszámát. 
Volt olyan állás, melynek betöltését 
— inegliresedés esetére — nem en
gedélyezte, volt, amelyet átminősített.

A város a lélszámmegállapitás ellen 
felirattal fordult a belügyminiszterhez 
és kérte, hogy a város különleges 
viszonyaira való tekintettel uj normál, 
státust állapítson meg. A feliratra 
leérkezett a belügyminiszter válasza, 
melyet a keddi közgyűlésen bemu
tattak a képviselőtestületnek is.

A  leirat mindenekelőtt a közgyámi 
állással foglalkozik. Kijelenti a bel
ügyminiszter, hogy sohasem az mér
vadó egy állás minősítésénél, milyen 
képesítésű ember tölti be azt, hanem 
mindenkor az, milyennek minősíti a 
szabályrendelet. A belügyminiszter is 
helyesebbnek tartja, hogy a közgyámi 
állás jogi képesítéshez köttessék és 
amennyiben a város a szervezési sza
bályrendeletet ilyen értelemben módo

sítaná, kilátásba helyezi annak jó
váhagyását.

Hozzájárul a belügyminiszter, hogy 
a felsőkereskedelmi iskolánál egy 1. 
osztályú altisztet alkalmazzanak,hogy 
az eddigi 12 városi seprüsi állás 16-ra 
emeltessék és hogy a vágóhídon egy 
helyeit 2 szolgai állást szervezzenek.

A javadalrni hivatal létszámát az 
eddigiekben állapította meg a belügy
miniszter. Azonban nem járult hozzá, 
hogy a vezetői és könyvelői álláso
kat nyugdíjra is jogosult rendszeres 
állásokká minősítsék át. Ezeket az 
állásokat is szerződéses alapon ke! 
betölteni, mint az ellenőri állásokat 
Viszont nem járul hozzá a belügv 
miniszter, hogy az ellenőrök jövőben 
a XI. rangosztálynak megfelelő illet
ményeket kapjanak. Az öt ellenőri 
állás közül — megllresedés esetén — 
egyet szakaltiszti, keltőt 1. osztályú 
altiszti és kettőt II. osztályú altiszti 
illetménnyel lehet szerződéses alapon 
betölteni.

T ü zo ltóversen y  
és zászlóavatás To losván

Körzeti tüzoltóversenyt és zászló- 
avaló ünnepséget rendeiett Tolcsván 
az ottani önkéntes Tüzoltóegyesület 
dr. Szilágyi Lajos orsz. tűzrendészed 
felügyelő, dr. Fáy István főispán és 
br. Waldbot! Kelemen felsőházi tag 
védnökségével.

A  kettős ünnepségen részt vettek 
br. Waldbott Kelemen védnök, dr. 
Füzesséry Sándor főszolgabíró, vitéz 
Zombory A József és vitéz dr. Ron- 
csik Jenő vármegyei tűzrendészen 
felügyelők.

Az ünnepségekei megelőzőleg min
den felekezet templomában Istentisz
telet volt. amelyek keretében meg 
áldották a felavatásra kerülő zászlói. 
A zászlóavatási ünnepély a hősök 
emlékműve előtt ment végbe.Az ün
nepélyen dr. Erdélyi Ernő győri fő- 
parancsnok tartott avatóbeszédet. Az 
ifjúsági énekkar éneke után Dessewffy 
Qézáné zászlóanya helyezte el a sza
lagot az uj zászlóra, majd a zászló
szegek beverése következett. A hő

sök emlékművére a testület nevében 
Szily Zoltán főjegyző, elnök lett ko
szorút. A lélekemelő ünnepély disz- 
menettel ért véget, amelyet Antaló- 
czy István parancsnok vezetett.

Déli f i 12 órakor Homér Gyula 
plébános elnökségével díszközgyűlés 
volt a Tilalmas-fürdő fedett termében. 
Ezen Antalóczy István parancsnok 
ismertette a tolCBvaí tüzoltótesttllet 
történetét. Javaslatára a díszközgyű
lés bi. Waldbott Kelemen felsőházi 
tagot díszeluökké, vitéz Zombory A. 
József és Vas Lajos felügyelőket lisz 
leletbeli tagokká választotta.

A közgyűlés után társasebéd voli, 
majd 3 órakor a versenyekre kerüli 
a sor, A versenyben részt vett 17 
csapat közül első lett Tolcsva, má 
sodik Tiszakarád, harmadik Sáros
patak. Jutalmat kapott még Bodrog- 
olaszi, Vámosujfalu, Tárcái, Erdő 
horváti, Hercegkút, Bodroghalász és 
Végardó csapata.

díépünnepély
volt Ricsén a tüdőbeteggondozó 
intézet javára

Nagyszabású népünnepélyt rende
zett vasárnap Ricse társadalma. Az 
ünnepélyen, amely délután 4 órakor 
kezdődött mintegy 5000 ember veti 
részt leginkább környékbeliek.

Tréfás felvonulás, kerékpáiverseny, 
zsákbafutás, póznamászás, világpósta, 
lepényevés és sok más bohóság szó
rakoztatta a közönséget. Hatalmas 
sikere volt a már országhirre szert 
lelt cigándi gyöngyösbokrétának.

Legnagyobb sikere azonban ko- 
cstkorzónak volt, melyei gr. Mailáth 
József és Kundicz Lajos rendeztek. 
A  bírálók : Barathy Béla, Bornemisza 
Miklós, dr. Görcs Sándor, Körmöndi 
József, Radácsi György, br. 'Sennyey 
István és br. Waldbott Kelemen ne
héz munkál végeztek. Az első dijai, 
egy értékes zsolnai vázát gróf M ii 
láth Lujza, a másodikat Czigányi 
Lászlóné, a harmadikat gróf Mailáth

Mariié és a vigaszdijat Csajka György 
nyerte el. A világposlán legtöbb le
velet kapott gróf M iilá th Mariié, to
vábbá Győrey Gizeda és gróf Mai
láth Lujza. A többi versenyszámot is 
ériékes tárgyakkal jutalmazták.

A háromórás népünnepélyt jól si- 
keiült táncmulatság követte a leven
teotthon és az ipartestület termeiben, 
ahol a fiatalok Jónás Gyurka liztagu 
zenekarának muzsikájára táncollak 
hajnalig.

a z  ünnepély és a táncmulatság 
bevétele meghaladta az ezer pengőt, 
amelyet teljes egészében a ricset tü- 
dőbeteggondozó javára fordítanak.

- -  Az OjSág uj tzáma gyöngysze
meket közöl az uj talmudböl, pazar 
az e heti háromcsillagos cikk. Hallat
lanul mulatságosak még az állandó ro
vatok is Nagy Imre vicclapjában.

Uj taxidijszabds
K ötelező a taxam érő fe lszere lése

A város képviselőtestülete keddi 
közgyűlésén uj viteldijszabást állapított 
meg a géperejű bérkocsikra.

A viteldijszabás szerint a vámhatá
rokon belül, a két vasúti állomásra, a 
köztemetőbe, a Torzsásra, a Kazinczy 
mauzeleumhoz, a vizműtelepre, a Né
mahegyre úgy nappal, mint éjjel kö
telező a fuvar vállalása és a szabály" 
szerű díjszabási fokozatra kapcsolt vi- 
teldijjelző használata.

Ezekre a helyekre a viteldijak és 
várakozási dijak a következők :

Kiskocsik viteldija nappal az első 
1000 méterért 70 fillér, minden to
vábbi 500 méterért 30 fillér. Éjjeli 
viteldij az első 850 méterért 70 fillér, 
minden további 425 méterért 30 fillér 
Várakozási idő dija úgy nappal, mint 
éjjel 9 pencenként 30 fillér.

Nagykocsik viteldija nappal az első 
850 méterért 70 fillér, minden további 
425 méterért 30 fillér Éjjeli viteldij 
az első 750 méterért 70 fillér. Vára
kozási idő dija úgy nappal, mint éjjel 
7 percenként 30 fillér.

Kiskocsival egyszerre négynél, nagy 
kocsival egyszerre hatnál több személyt 
fuvarozni tilos. Karon ülő gyermek 
nem számit külön személynek, mig 
két egy méternél alacsonyabb gyer
mek egy felnőttnek számit.

A város határain kívül eső terüle
tekre is kötelesek a géperejű bérko
csik úgy éjjel, mint nappal fuvart vál
lalni. Ezek a fuvarok szabad mege
gyezés tárgyai, azonban úgy a kis, 
mint a nagykocsi kilométerenként 30 
fillérnél többet nem követelhet akár 
éjjeli, akár nappali fuvarért. Várako 
zásért legfeljebb 2 pengő számítható 
fel óránkint. Az első várakozási óra 
azonban díjmentes.

Külkerületi fuvaroknál az utas-ha a 
bérkocsi', visszautazásra nem is hasz

nálja-köteles az útazás végpontjától a 
vámhatárig terjedő útat visszafelé is 
megfizetni.

Éjjeli fuvaroknak tekindendők az 
este fél 11 órától reggel fél 6 óráig 
teljesített fuvarok.

betegek
flryógynlás-út n a g y  m értékben  • te tte ti , 
h a  u k im e rü lt  10-3I r t  n a p já b a n  tö b b 
ször, utí U i'a l. bb is < i t ,  u talva* elő tt 

reírtre] felébredés u tán , v a lód i

D I A N A
sőska&'szesszeE
lem os?uk, bedörzsö ljük . L ázas á lla p o t
b an  a D iana sóvborszesszel befröcs- 
esentett. v izes b orogatások  h ű s ítő  ős 
üd ítő  h u tása  n ag y  könnyebbsége t 
okoz. A D iana  só-borszcsz szag a  fe l
it d íti a beteg-izeim lev eg ő jé t é* p á 
rá in a k  be lég /őse t is z tí t ja  éa fleUaa- 
b a d ít ja  a lég. . - /e rv eb e t.
Prólvapalauk á r a  t)4 f il lé r
K is (eredeti) pa lack  á ra  1.10 pengő 
Közép y sn lá ili)  paV. k á ra  .120 pengő 
N agy (óriú-i) pa lack  á ra  5.00 pen#ö

M aztán igazán illenék
és amit nem vett észre sárospataki laptársunk

Lapunk legutóbbi számában egy 
sajnálatos hiba csúszott br. Annak 
a cikknek, amelyben a vármegye 
és a vármegyei tisztviselői kar ré
széről a Horthy Miklós nemzeti 
repiFöaLpnnk felajánlott hozzájá
rulásról irtunk, a címe „H orthy 
István nemzeti tepúlöalapért" volt.

Sajnálatos hiba. amelyért ez
úton is kérjük olvasóink elnézéséi. 
Azonban, aki olvas lapokat és tud
ja, hogy a külön korrektorokkal 
dolgozó, a legnagyobb elővigyáza
tossággal készített lapokban is elö- 
fordulnak sokszor szinte érthetetlen 
hibák, nem Ítélhet el ezért minket. 

Nem úgy egyik sárospataki lap
társunk. O  szégyeli magát a mi 
hibánkéit, inéit —  úgymond —  
a leíráson túl többször át kellett 
olvasni a cikkel és igy észté kel 
lett volna venni a hibát.

Hát ami igaz, igaz, még ha ök 
itják is. Tényleg átolvasták kétszer 
is, csakhogy —  mert a lap szer
kesztője el volt foglalva —  egy, 
a izetkeszlőségen kívül álló úr o l
vasta mindkétszer.

Mindezek dacára ismételten e|- 
iametjük, a sáiospataki lapnak igaza

van, a hiba lapunkat terheli min- 
denképen.

Viszont azonban a sárospataki 
nyomdaterméknek is el kell ismer
nie, hogy legalább abban a lap
számban illik  ügyelni arra, hogy 
értelmetlen sületh ütegek ne csusz- 
szanak be, amikor kéjelegve pc- 
lengéiezi ki a más politika azol- 
gálatában álló laptársát.

M inden lapot és igy a sáros
pataki nyomdaterméket is legalább 
kétszer kell átolvasni, mielőtt n y il
vánosságra bocsátják. Hogyan ke. 
rülhetett hát akkor a „Megszűnik 
a Grósz-féle bekecsi bérlet . . 
c. cikkbe a következő mondat : 
„ A  vegyvizsgáló intézet jelentése 
szerint a cselédeknek szánt gabona 
még ketüll az ügy."

Vagy talán azért nem vették ezt 
észté, mert maguk sem olvassák 
a lapjukat 7

—  Táncmulatság az ipartestületen.
A  Sátota'jaujhely és Vidéke Ipartes- 
tület az elaggott iparosok, azok özve
gyei és árvái segélyalapja javára szék
házának kerthelyiségében folyó évi 
augusztus hó 20 án kedvezőtlen idő 
esetén 21-rn zártkörű táncmulatságot 
rendez.
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Csak augusztus 22-ig tart a
szezonvégi le ltári k i á r u s í t á s

KLEIN KÁLMÁN divatházában
Sátoraijauihely, Horthy Miklós tér I szám grenadinokaf, vísztrikat, —̂ valamint férfi tropikál anyagukat és

mindenféle ingeket m o s t  h e l y s z ű k e  m i a t t  M É L Y E N  Á R O N  A L U L  k i á r u s í t u n k  I
Fürdőruhák é s  strandcikkek rendkívüli árakonl Maradékok: imprímé, vísztra,vászon damaszf,függönyanyag és linóleumok piton irbin!

A JÖVŐ NYÁRRA IS VEGYEN EZEKBŐL, MERT FELEPÉNZT MEGTAKARÍT I
’l'akarékosságl tagok közkedveit beszerzési helye ! Vidékre minták !

P e re s  e ljá rá ssa l is  
követe lhető  

a m in im ális búzaár

M it  m u ta tn a k
a  te rm és á tla g o k

Sokan azt gondolhatnák, hogy a 
mezőgazdasági jellegű Magyarország 
vezet a mezőgazdaság előhaladottsága 
terén is, holott ez nem igy van, mert 
sajnos, nálunk csak a közép és nagy
birtok volt eddig az. amely a mező 
gazdasági termelés fokozásában első* 
rangú szerepet játszó szuperfoszfátot 
rendszeresen használta, mert csak a 
vagontétel vásárlásánál volt legtöbbször 
gazdaságos annak az alkalmazása.

Ezzel szemben a kisgazda réteg, 
amely nagyon sokszor szeretett volna 
használni, nem volt mindig abban a 
helyzetben, hogy a vagonfuvar elő 
nyeit élvezhesse, mert a neki szüksé 
ges néhány mázsánál, a vasút min 
denkor a magas darabáru fuvardijat 
számitotta fel.

Pedig Hazánk szántóterületének, 
ma már több mint kétharmada kisgaz
dák kezén van, elsőrangú fontossággal 
bir tehát az, hogy minden kisgazda 
könnyen és olcsón hozzájuthasson a 
neki szükséges kisebb mennyiségű 
szuperfoszfát műtrágyához.

Epén ezért a műtrágyázási szerve
zetet úgy igyekeznek átdolgozni, hogy 
minden forgalmasabb vidéki helyen 
legyen szuperfoszfát lerakat, ahol a 
kisgazda vásárkor, vagy más alkalom
kor, amikor neki épen pénze van, 
vagy a vetéshez neki épen szükséges, 
saját szükségletét beszerezhesse Kü 
Ionosén fontos ez azért, mert tudva
levő, hogy épen ezekre a vidéki pia
cokra szállítják a gazdák a terményei
ket minthogy úgyis üres fuvarral kel
lene hazatérniök, igy a szuperfoszfát 
egyidejű hazaszállításával, igájukat is 
jobban kihasználhatják.

Ezzel a lerakati rendszerrel a kis 
gazdáknak régi kívánsága valósult 
meg és igy semmi akadálya sincs an
nak, hogy a kisgazda is a magasabb 
termésátlag elérésérhez szükséges mű
trágya mennyiséget könnyen besze
rezhesse, ezzel termésátlagait a jól 
kezelt közép- és nagybirtok színvona
lára emelje.

ma már európai hirü. Fedett gyógy
medencék ivócsarnok, inhalatórium, 
strandfürdő. Páratlan eredményes 
fürdő, — Ivó és belélegző kúrák A 
fürdőt Hajdúszoboszló 73 és 78*-os 
sós, jódos, brómos. liidrocarbonatos 
hévvi/ei táplálják. 3000 liter fórróviz 
p rcenként. Magyar és németnyelvű 
ismertetővel készséggel szolgál a 
f ü r d ő  I g a z g a t ó s á g a

Mint ismeretes, a kormány intéz 
kedett abban az irányban, hogy a 
búza mázsájáért az ország legtávolabbi 
álló másán is legalább 19 pengő 25 
fillér fizetendő. Ezzel kapcsolatosai 
az. utóbbi napokban egyre több panasz 
hangzik el a gazdak részéről a keres
kedők ellen, akik különböző címeken 
igyekeznek megrövidíteni a termelőket.

Különösen arról érkeztek panaszok 
a fölemivelésügyi minisztériumhoz 
hogy egyes gabonakereskedők, akik a 
tavasz folyamán előlegeket folyósítot
tak, a létrejött körlevél alapján, nem 
akarják megadni a gazdáknak a hiva
talosan megállapított búzaárat. Felhívja 
azért a minisztérium a figyelmet arra, 
hogy a törvény az előre történt ela 
dásnát is úgy intézkedik, hogy a 
kereskedő bármilyen kikötés eseten 
is tartozik a gazdának megfizetni a 
helyi piacon kialakult teljes búzaárat. 
A gazda ezzel kapcsolatosan jogait

Erre felel a városi mozgó- 
szinházban kedden és szerdán 
vászonra kerülő „Parisban sze
rettem beléd*4 c. angolnyelvü 
fílmvígjáték. Az ötletes fordu
latokban gazdag film előrelát
hatólag kellemes szórakozást 
nyújt majd a mozilátogató kö
zönségnek. Ugyancsak élveze
tesen szórakoztató lesz a .Bul
dog Bu?csi kalandjai* című ki- 
sérőfilm is.

Csütörtökön ismét filléres 
előadás lesz. A velencei film- 
versenyen rendezési nagy dijat

bírói utón is biztosíthatja magadak
Minden olyan esetben, amikor a 

kereskedő ezzel ellentétben jár el és 
vissza akar élni a gazda esetleges 
tájékozatlanságával, a földmiveléségyi 
miniszter várja az erre vonatkozó fel
jelentést azért, hogyha a panaszok 
helytálló voltáról meggyőződik, intéz- 
kedhessék az illető kereskedőnek az 
exportforgalomból való kizárása iránt, 
esetleg egyéb intézkedések foganato 
sitása végett is.

Ugyancsak utasítást adott dr. F á y 
István főispán is a gazdasági felügye
lőségnek, hogy azokban az esetekben 
amikor terményuzsoráról értesülnek, 
azonnal tegyenek neki jelentést, mert 
minden rendelkezésre álló eszközzel 
meg fogja védeni a zempléni gazdá
kat a terményuzsorától. Reméli, hogy 
ilyen módon sikerülni fog megfelelő 
jó termény-árakat biztosítani a gazda
társadalom részere.

nyert angol drámát, az „Asz- 
szony a viharban" c. nagysza
bású ifimet filléres helyárakkal 
adja a mozi, hogy lehetővé te
gye elsőrangú film élvezését 
azoknak is, akik anyagi hely
zetüknél fogva nem igen jut
hattak eddig nagyszabású film- 
előadásokhoz.

Szombaton, vasárnap, hétfőn 
és kedden a magyar filmművé
szet egyik legnagyobb értékét 
a „Harapós férj"-et mutatja be 
a mozi A darab főszereplői a 
legjobb nevű magyar filmszí

nészek : Dayka Margit, Bársony 
Rózsi, Rajnay Gábor és Kabos 
Gyula és igy kétségtelen ennek 
a zenés vígjátéknak átütő si
kere.
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9 János vitéz a budapesti 
Margitszigeten

Kedden este került a közönség ele 
a margitszigeti szabadtéri színpadon 
KaCSÓfl Pongrác halhatatlan magyar 
dal játéka, a JÚ110S Vitéz.

Németh Antal uj rendezése nagy
szabású keretet adott a sok kedves 
emléket felidéző játéknak, a gyönyörű 
beállítás minden jelenetben tapsra ra
gadtatta a bemutató közönségét F.z 
az izig-vérig magyar mesejáték idegen 
forgalmi szempontból is egyik kima
gasló eseménye a Szent István heti 
ünnepségeknek.

A kedd esti bemutatón Hütnory 
Imre, Orosz Júlia, Eyssen Irén, Síin- 
dór Mária, Szende Ferenc, Fekete 
Pál, Gőzön Gyula, Juhász József 
és Pethes Sándorral az élen, az e őadas 
valamennyi tagja részt kérhetett magá
nak a sikerből.

—  A tűzharcos, vitézek, hadirok 
kantak előnye a dijnoki és kise
gítő altiszti állások betöltésénél
A honvédelmi miniszter mon ki
adott rendelete, akként intézkedik, 
hogy a dijnoki és kisegítő altiszti állá 
sok egyharmadánál az igazolványos ak, 
egyharmadánál a hadirokkantak, vitézek 
és tűzharcosok feltétlenül előnyben 
részesitendők és csupán az utolsó 
egyharmada áll minden fenntartás 
nélkül az állást betöltő hatóság ren
delkezésére.

—  Az alsó-berecki-i bokréta Bu
dapesten. A Szent István évi ünnep 
ségekkel kapcsolatosan ismét felvonul
nak a magyar vidék szinpompás virá 
gai, a bokrétások is Budapesten. 
Zemplénvármegyéből az alsó bereckiek 
kedden reggel utaztak fel a fővárosba. 
Az. alsó-bereckiek már európai vi
szonylatban ismertek, szép sikekereket 
arattak külföldön, igy Londonban is. 
Ezidén is bizonyára szaporítják sike
reiket kedves és tehetséges bokréta- 
saink,

—  Iskolaavatás Vajdácskán. Szom 
haton, augusztus 2() án dé'után 3 
órakor avatják fel Vajdácskán az uj 
ref. iskolát. A felszentelést Darányi 
Lajos sárospataki lelkész végzi. Az 
iskolaszentelést megelőzőleg délelőtt 
9 órakor tartandó református napon 
több előadás lesz. így előadást tart 
Janka Károly esperes, dr. Révész 
Menyhért járási orvos, Vitkay Ber'a- 
lanné és Főző László helyi lelkész.

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

Laptulajdonos :
l.ondesmann M. t s  Társéi.

Készült : a Vnjdn-konvvi.yonnliban

megliivófi és nyomtatványon 
Vajdánál
Széchenyi té r 3. szám ____ _

Jíoggan megg férjhez
egg mai leány?
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