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Egy kis kűlűmbségröl
szerelnénk ezutlal írni. Apró kis 
különbségről, amely a figyel
mességben és az idegenforga
lom iránti érzékben nyilvánult 
meg a múlt heti turistajárás al
kalmával — sajnos —  a mi 
hátrányunkra.

Turistáinkat, — akik elsőnek 
fedezték fel hegyeink szépségeit, 
akik elsőkként álltak be városunk 
üdülésre alkalmas voltának hir
detőiül — a vasútállomáson fo
gadta polgármesterünk, aki a 
szombatesti közgyűlésen is részt 
vett, mint a város vezetője. De 
ezeken túl senki sem törődött 
turistáinkkal a hivatalos város 
részéről.

Amikor szombaton délután 
meglátogatták a hősök temető
jét, egyetlen városi tisztviselő 
sem várt rájuk, hogy megkö
szönje a hősi halottainknak jut
tatott tiszteletet. Vasárnap reg
gel, az Országzászló megko
szorúzása alkalmával sem volt 
jelen senki a hivatalos város 
részéről.

Ezzel szemben pénteken reg
gel a zempléni vármegyeháza 
előtt már ott várt Zsitvay T i
bor elnökre Patay Samu abauji 
főispán és Szent-imrey Pál aba
uji alispán megbízásából Pap
szász József főszolgabíró, hogy 
köszöntse az abauji területre 
készülő turistákat és végig ki
sérje őket egész abauji útjukon.

Vagy ott voltak az összes 
abauji és zempléni községek,

ahol mindenütt ünnepies külső
ségek közt fogadták a vándor- 
uton levő turistákat és igyekez
tek feledhetetlenné tenni otttar- 
tózkodásukat.

Nem túlságosan nagy érdeklő
dés mellett nyitotta meg csülörtö 
kön délelőtt fél 1 1 órakor F á y 
István főispán a vármegye törvény- 
hatóságának közgyűlését. Igaz, a 
tárgysorozat sem Ígért sok érdeke
set és igy nem igen tartották ér
demesnek a távolabb lakók, hogy 
egy munkanapot veszítsenek.

A kormány üdvözlésével 
kezdődött a közgyűlés. A minisz
terelnök leirata, melyben az uj 
kormány kinevezéséről érlesiti a 
törvényhatóságot, adott a'kalmat a 
bizalomnyilvánitásra. Az előadói 
javaslat is már a kormány üdvöz
lését indítványozta, de dr. T ó t h  
Lajos tokaji közjegyző még meg
toldotta az indítványt egy, a kor
mányt dicsőítő beszéddel. A  tör
vényhatóság természetesen egyhan
gúan határozta el, hogy a minisz
terelnököt és a kormányt kineve
zése alkalmából örömmel és tisz
telettel üdvözli és bizalmáról biz
tosítja.

Külön üdvözölték az uj minisz
tereket és természetesen őket is 
legteljesebb bizalmukról biztosí
tották.

Gömbös emlékmű
felállítására indított országos moz
galmat a Gömbös Gyula társaság. 
Ifj. gr. M a i 1 á t h József indítványt 
nyújtott be a törvényhatósághoz,

Ez a kis különbség nagyon 
fájdalmas. Fájhatott a turisták
nak, akik bizonyos mértékű 
semmibevevésnek tekinthették a 
város vezetőségének szinte tün
tető távolmaradását. És fájt ne
künk újhelyieknek is, akik azt 
szerettük volna, ha a turisták a

hogy járuljon hozzá az emlékmű 
költségeihez. Indítványát Gömbös 
Gyula érdemeit méltató beszéddel 
támogatta. A  törvényhatóság az al
ispán javaslatára a rendelkezési alap 
1400 pengönyi pénzkészletéből 
1000 pengőt szavazott meg az 
emlékmű költségeire. A  főispán 
javaslatára hasonló állásfoglalásra 
kérik a társtörvényhatóságokat.

Személyi ügyek
következtek ezután. D i ó s z e g h y  
József árvasz-ki elnököt a VI. fi
zetési osztályba léptették elő. A 
vármegye alispánjának javaslatára 
árvaszéki elnök-helyattessé dr. 
G ö r g e y  László árvaszéki ülnö
köt jelölték ki.

Az allspnni javaslóihoz
K e r t é s z  János cigándi községi 
biró szólott hozzá. Panaszolta, hogy 
a községi közdűlő utak rendbeho
zatalára nincs a községnek pénze. 
Javasolta, hogy a vadászati haszon
bért a községek tartalékolják egy 
útalapra, amelyből a közdűlő utak 
rendbehozhatók lesznek A  várme
gye alispánja általános érvényű in
tézkedést nem tart keresztülvihelő- 
nek. Azonban az indítványt életre
valónak tartja és ha bármely köz
ség a vadászati haszonbér feloszlá
sát határozná el azzal a céllal, 
hogy a tényleges felosztást nem 
hajtja végre, hanem az egész ha-

négynapos vándorút során in
nen távozhattak volna a legke- 
lemesebb emlékekkel.

Sőt — ha nem csalódunk — 
most már talán polgármeste
rünknek is fáj ez a semmiesetre 
sem a mi javunkra kiütött kis 
különbség.

szonbért útalapra tartalékolja, a 
határozat jóváhagyását fogja minden 
esetben ajánlani a törvényhatóság
nak.

Szabályrendeleteket
tárgyallak ezután. Módosították a 
bérkocsi szabályrendeletet és mó
dosították a községi vadászati jog 
bérbeadásáról és gyakorlásáról szóló 
vármegyei szabályrendeletet. Ez 
utóbbinál hosszabb vita indult meg, 
amelyben Bernáth Aladár ny. al
ispán, Bornemisza alispán, Barthos 
Tivadar, Molnár Béla és dr. Tóth 
Alajos főügyész vetlek részt. Végül 
az alispáni javaslatnak megfelelően 
fogadták el a szabályrendeletet.

A nyugdíjazások
során először dr. gr. H  o y o s Vik
tor járási főszolgabírót nyugdíjazták 
junius I i hatállyal. A  törvényha
tóság részéről Harsányi Gyula kor- 
mányfötanácsos búcsúzott a távozó 
főszolgabírótól. Meleg szavakkal 
méltatta gr. Hnyos érdemeit és 
személyi kiválóságát. Javaslatára a 
törvényhatóság dr. gr. Hoyos Vik
tornak közszolgálatáért hálás köszö
netét nyilvánította és a főispán ja
vaslatára gr. Hoyos érdemeit jegy
zőkönyvben örökítik meg.

Ugyincsak junius l-i hatállyal 
saját kérelmire nyugdíjazták K e- 
r e s z t e s s y  Gyula szolgabirót is.
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A vármegye parlamentjéből
a Kormány és az uj miniszterek üdvözlése -  A vármegye 
hozzájárulása a Gömbös emlékműhöz — Személyi ügyék
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Néhány szó a hisgyiilésről
Vita m ely az alispánI I R I K

— Gyász mise IV. Károly király 
emlékére. Pénteken reggel gyász
omé volt a sátoraljaújhelyi rom. kát 
templomban tragikusan elhunyt IV. 
Károly királyunk emlékére. A gyász
misén, melyet P a y e t  Ferenc apos
toli protonotárius celebrált fényes papi 
segédlettel, a társadalom minden réte
géből nagyszámban veitek részt.

— A nyugalomba vonult Tóber
József búczuja. Bensőséges ünnep
ség volt csütörtökön a városi adó
hivatalban. Dr. Kelemen Miksa adó
tanácsos a hivatal tisztviselőt jelen
létében, a hivatal nevében búcsúzott 
Tóber Józseftől. Keresetlen, meleg 
szavakkal búcsúztatta tisztviselő tár
sál. aki mintaképe volt a puritán, 
lelkiismeretes, kötelességtudó, meleg
szívű tisztviselőnek.

— Hirtelen halál az utcán. Pa-
roda József ny. MÁV. aszlalos csü
törtök délelőtt a Pálóczy utcán át 
hazafelé tartott, amikor hirtelen a 
szivéhez kapott, feljajdult és elvágó
dott az úttesten. Mire a járókelők 
segítségére siettek, már halott volt. 
A hivatalos orvosi megállapítás sze
rint a halál oka szivszélhúdés. Az 
ügyészség engedélyt adott a temetésre.

— Újból bérbevezzik a tokaji 
gyermeküdülőt. A vármegye tör
vényhatósági bizottsága az alispán ja
vaslatára a tokaji gyermeküdülő ott
hont az eddigi feltételek mellett to
vábbi három évre bérbeveszi az ál
lamtól.

— A sárospataki angol inter- 
nátus üdvözölte Henry A. Prok- 
ter angol képviselőt. Az osztrák 
eseniénnyekkel kapcsolatosan Henry 
A. Procter őrnagy, az angol alsóház 
tagja, a Daily Telegraph egyik leg
utóbbi számában nyílt levélben mu
tatott rá a trianoni békeszerződések 
tarthatatlanságára és Magyarország 
revíziós követeléseinek jogosságára. 
Henry A. Procter), aki két évvel 
ezelőtt Sátospatakon is járt, s azóta 
is több Ízben őszinte érdeklődést 
mulatott az oltani angolinternátus 
iránt, bálorhangó nyílt leveléért az 
angolinternátus tanári testületé és 
ifjúsága levélben üdvözölte.

Sehrikktr Sándor faiskolája, Jltsó- 
tokorespuszta, up. Sepsény, gyümölcs
fát lajtaazonos, legjobb minőseghen, 
díszfát, díszcserjét, évelövjragot, rózsát 
a legújabb és legértékesebb fajtákban 
szállít. — Árjegyzéket kívánatra díj
mentesen küld.

— Tüdőgondozók segítése. A 
vármegye közgyűlésén a tokaji tüdő
gondozó évi segélyezésére 1500 pen
gőt szavaztak meg, míg a ricsei tüdő 
gondozó eddigi évi segélyét 2000 
pengőre emelték.

— Az Ojság új száma megvilá
gítja, hogy jó-e a diktatúra, avagy 
nem-e jó, tanácsot ad a zsidóknak 
és nagy áprilisi híradót ad. Nagyon 
jók még a mulatságos állandó rova
tok is Nagy Imre nagyszetú vicclap
jában. Ára 16 fillér.

K e r e s e k
megvételre belvárosban jókarban lévő

nagyobb házat
kerthelyiséggel. Ajánlatok „Komoly 
vevő" jeligére s kiadóba kéretnek

A vármegye törvényhatósági 
közgyűlését megelőzően a tör
vényhatósági kísgyülés tartotta 
ülését Fáy István főispán el
nöklete alatt. Sorra vették a köz
gyűlés elé kerülő tárgyakat,hogy 
javaslatot tegyenek azokban.

A javaslattétel egy ideig egész 
simán ment, az előadók sorra 
felolvasták az alispán javaslatait 
a kísgyülés kivételnélkülelfogad- 
ta azokat, mint saját javaslatait.

Úgy látszott, nagyon gyorsan 
végére érnek az ülésnek. A ti- 
zengyolcadik tárgynál azonban 
felállott dr. Chudovszky Móric

Március 28-án este 6 órakor volt 
a gimnázium liceális előadásainak 
befejezése. E lő d  István dr. kegyes
rendi tanár tartotta élvezetes előadá
sát a b a b o n á r ó l . Vázolla a babona 
mibenl'tél és fajait. Ügyes példákkal 
állandóan lekötötte a hallgatók figyel
mét.

Majd azt a kérdést fejtegette, van-e 
valami alapja a babonának? Három
féleképen oldhatók meg az elterjedt 
babonák és babonás szokások. 1. 
Természetes alapon. 2. Történeti ala
pon, mint a péntek szerencsétlensége 
a régi germánok félelme „Frei“-ja 
istennőtől ered, 3. Lélektani alapon: 
tudatlanság és az emberi lélek mé
lyén rejtőző vágy a természetfölötti

A Szociális Missziótársulat helyi 
szervezete szombaton délután tartotta 
szokásos évi közgyűlését. A nagy 
érdeklődés mellett lefolyt tárgysoro
zat a női nap keretében mozgotl, 
amelyet a Társulat Országos Szer
vezete márciusban minden helyi cso
portjában megtart.

Özv. dr. F e j e s  Ernőné etnöknő 
megnyitó beszédében ismertette az 
elmúlt esztendő karitatív munkáját 
és a társulat köszönetét tolmácsolta 
mindazoknak, akik ebben részlvettek. 
Vá mo s  Antal hitlanár beszédében 
a női társadalmi hivatás perspektívá
jába áliitotta be a hölgyek gyönyörű 
missziós munkáját, amely a család- 
védelmi, kórházmissziós és ifjúsági 
szakosztályokban folyik.

A pénztári jelentésből kitűnik, hogy 
a helyi Szervezet az utóbbi kél év
ben közel nyolcezer pengőt oszlott

Megírtuk annak idején, hogy 
az Erzsébet-közkórházát kibő
vítik. Egyelőre csupán a ren
delkezésre álló 140.000 pengő 
hitel keretén belül a sebészeti 
és belgyógyászati osztály kibő
vítése és egy betegfelvonó léte-

győzelm ével végződött
és az alispán javaslatával szem
ben ellenindítványt tett. Indít
ványát hosszabb beszéddel in
dokolta. Természetes, hogy az 
alispán válaszolt, viszont még 
természetesebb, hogy dr. Chu
dovszky is replikázott.

így aztán kímélyült a kór- 
házbövítés vitája,amelynek ered
ményéről külön cikkben szá
molunk be. Itt csak annyit kí
vánunk közölni, hogy az ügy 
végeredményben az alispán ja
vaslatával került a törvényha
tósági közgyűlés elé.

után. Ez utóbbi szempontból a ba
bona v a l lá s p ó t lé k .

Az igazi hivő keresztények nem 
szorulnak rá, hogy jósokhoz, és javas- 
asszonyokhoz forduljanak a jövőt il
letőleg. Nekik a vallásuk elegendő 
és biztos Útmutatást nyújt és tudják, 
hogy a gondviselő Isten kezében a 
sorsuk.

Az előadást megköszönte N é m e th  
Jenő igazgató és lelkes szavakkal zárta 
a téli előadássorozatot, megköszönve 
a közönség élénk érdeklődését. Egj- 
ben jelezte, hogy ősszel a gimnázium 
Sz e n t  I s tv á n  apostoli királyunk 900 
éves évfordulójára ujabh előadás 
sorozattal fog beállani a kettős szenlév 
vallásszolgálatába.

ki, részben gyors-, lakbér-, tandijse- 
gélyben, valamint ruhaneműben. A 
pénztári jelentés után a közgyűlés 
egyhangúlag D u n a s z k y  Dezsőnél 
alelnöknővé választotta.

Ezután Boér  Juditli missziósnő
vér, a központ kiküldöttje beszélt a 
nő kötelességéről. Magas szárnyalású, 
lendületes beszédét feszült figyelem
mel hallgatták végig a megjelentek. 
Kérte a közgyűlési, hogy a helyi 
Szervezet jövő évi negyedévszázados 
jubileumának méltó megünneplésére 
már most tegyen előkészületet, mert 
azt szeretné, ha ez az ünneplés méltó 
lenne a helyi Társulat nagyszerű 
munkájához. A központi kiküldött és 
az elnökség hosszan tarló ünnep
lése után a közgyűlés véget ért.

A Szociális Misszió helyi csoportja 
nyugodtan mondhatja, hogy Istennek 
tetsző jő munkát végzett.

sitése kerül sorra.
Már akkor megírtuk, hogy 

az alispánnak szívügye a kór
ház további bővítése. Fertőző 
osztályt, ravatalozó helyiséget, 
laboratóriumot és Röntgen osz
tályt kíván létesíteni, mihelyt

megfelelő hitel áll rendelkezésére.
A csütörtöki kísgyütésen már 

javaslatot tett az alispán a se
bészeti és belosztályok kibőví
tésére. Egyidejűleg felhatalma
zást kért a 170.000 pengő költ
séggel járó fertőző osztály, ra
vatalozó, laboratórium és Rönt
gen osztály építéséhez szüksé
ges előmunkálatok megtételére.

A szükséges költséget OTI., 
vagy MABI. kölcsönből, ha ez 
nem sikerül, államkölcsönböl, 
végső esetben egy hosszú lejá
ratú kölcsönből kívánja előte
remteni és ennek fedezetére el
sősorban a községek által jár
ványkórházi célokra évente 
eredménytelenül elköltött 5700 
pengőt kívánja igénybe venni.

Az alispán javaslatával szem- 
ben dr. Chudovszky Mórícszó- 
lalt fel, aki elsősorban a fertőző 
osztályt kívánta felépittetni. Ta
gadásba vette azt is, hogy a 
tervezett kibővítés 20 ágygyal 
emelné a sebészeti osztály férő
helyeinek számát.

Az alispán védelmére kelt 
javaslatának. Kijelentette, hogy 
csak a lehetőségek határain be
lül kíván dolgozni. 125.000 pen
gő fedezettel nem kíván 170.00U 
pengő költséget igénylő építke
zést kezdeni. Meggyőződése, 
hogy ehheza belügyminisztérium 
sem járulna hozzá. Amennyi
ben a törvényhatóság Chudov
szky indítványa szerint dönte
ne, azt érné el, hogy ez éven 
nem kezdhetnék meg az épít
kezést.

Dr. Chudovszky újabb fel
szólalása és dr. Asztalos Kál
mán Chudovszky javaslatát tá
mogató felszólalása dacára az 
alispán kitartott eredeti javas
lata mellett. A kísgyülés ilyen 
értelemben döntött. Felkérte 
ezenkívül Fáy főispánt a ha
tározat támogatásására.

M eghivő
A Kereskedők Iparosok és Gazdák 
Hitelszövetkezete bej. cég tagjait, 
1938. évi április hó 10 én d.u. 13 
órakor, határozat képtelenség esetén
1938. évi április hó 19-én d.u. 13
órakor a Sátoraljaújhelyhez tartozó 
Köveshegyen (Gecsei féle lakás) 
tartandó

rendes közgyűlésére
egybehívja.

Tárgysorozat:
1. Az 1937. évi zárszámadások, 

igazgatósági és felügyelő-bizottsági 
jelentés tárgyalása és ezzel kapcso 
latban a (elmentvény tárgyában is 
határozat hozatal.

2. Igazgatósági tagok esetleges 
választása.

3. Felügyelő-bizottsági tagok vá
lasztása.

4. Esetleg alapszabályszerűen elő
terjesztett indítványok,

Sátoraljaújhely, 1938. március 
hó 15-én.

A z  I g a z g a t ó s á g .  
A tagok jogai tekintetében az 

alapszabályok rendelkezései az 
irányadók.

Véget ért a gimnázium
szentévi előadássorozata

Egy év jótékony munkájáról számolt 
be a Szociális Misszió Társulat

Chudovszky dr. harca
a kórházbővdés ügyében

Az alispán javaslatát fogadták el
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Megalakították
az adófelszólamlási bizottságokat 
az egész vármegye területére

A vármegye törvényhatósági bizott
sága csütörtöki közgyűlésén megalakí
totta a vármegye területén működő 
adófelszólamlási bizottságokat. Minden 
adófelszólamlási bizottságba 3 évi idő* 
tartamra 3 rendes és 5 póttagot vá
lasztottak.

A sátoraljaújhelyi
adófelszólamlási bizottság rendes tag
jai : dr. Jármy Béla, dr. Schleyer La
jos, vitéz Onczay László, Vilkovszky 
Kálmán és Poós József. Póttagjai : dr. 
Chudovszky Móricz, dr. Adriányi Béla, 
Klein Kálmán és Ruzsinszky István.

A sárospataki
adófelszólam'ási bizottság rendes tag
jai : Homér Gyula, dr Benyovszky 
László, Hódossy Béla, Pavletits Béla 
és Cserépi Gyula. Póttagok: ifj. gr.

Mailáth József, Kérészy Sándor, Mi- 
gály Sándor, Kosa Sándor és Dobay 
István.

A szerencsi
adófelszólamlási bizottság rendes tag
jai : Szirmay László, Nemes Géza, 
Csefalvy Rezső, Bajtay József és Ko
vács Lajos. Póttagok : Kallós János, 
dr. Fíllberger László, Hosszúfalusy 
Imre, Botka Ferenc és Bereczk Ká
roly.

A tokaji
adófelszólamlási bizottság rendes tag
jai : v. Bodroghy István, dr. Honéczy 
Géza, Kolozsy Ferenc, Krausz Ernő 
és Kőrössy Dániel. Póttagok : Gecsey 
Lajos, dr. Füzesséry Jenő, Gruber 
Andor, Grósz Fülöp es Káposzta 
József.

Élelmiszerkereskedők uj zárórája
Április 8-án lép éleibe az uj záróra

A  március 31-iki hivatalos lap
ban rendelet jelent meg, melyben 
a kereskedelemügyi miniszter sza
bályozza a sátoraljaújhelyi élelmi- 
szerkereskedök záróráját.

A  rendelet szerint olyan üzle
tekben, melyek túlnyomóan élel

miszereket, állami egyedárusági cik
keket árusítanak, ideértve a sütő
ipari üzleteket is, továbbá szatócs
üzleteket és vegyeskereskedéseket 
szombaton este 9 órától hétközna
pokon erte 8 órától reggel 5 óráig 
zárva kell tartani.

C s ú n y a  nő 
nincs többéi
A legelhanyagoltabb arcbőrt is rövid 

idő alatt megszépíti a 
v i l á g h í r ű  

n a g y e n y e d i
Kovács krém
Éjjeli haszaálalra kék 
Nappali használatra sárga

Figyeljen a védjegyre!

Hétfőn és Szent István napján 
reggel 6 óra előtt nem nyithatók 
ezek az üzletek.

Este 7 óra után és reggel 6 
óra előtt kizárólag élelmi cikkeket 
és állami egyedárusági cikkeket 
szabad kiszolgáltatni.

A  rendelet be nem tartása k i
hágást képez.

Az uj záróra április 8-án lép 
éleibe.

Beszámoló
a turista vándorú iró l

Vasárnap Sárospatakon folytatják a pénteken m eg
kezdett vándorutat

A csütörtök este érkezeit első turis
ta csoport, melyet a vasúti állomáson 
a polgármester üdvözölt. A péntek 
reggeli istentiszteletek után a Hegy
közi vasúton utazott el, hogy a Tolvaj
hegyen megkezdje a Szent István sta
féta-vándorlást. Amerre a turista cso
port elvonult, minden községben a 
vezetőkön kívül a község apraja-nagyja 
ünnepélyesen fogadta őket.

Elindulás
A Tolvajhegyen Z s i t v a y  Tibor 

szövetségi elnök rövid beszéddel üd
vözölte a turista stafétát. Majd, miután 
H ö r c s i g nyíri ref. lelkész könnyekig 
meghatóan megáldotta a staféta botot, 
Zsitvay elnök átadta azt a turista sta
féta első szakasza vezetőjének: T ó t h  
Dezső kir. törvszéki elnöknek.

Tüzéren
Az első megálló a fűzéri várnál volt, 

ahol a község élén Bodnár József rom. 
tat. plébános köszöntötte a turista 
vándorokat, majd egy hat szólamu, 
kitünően betanult dalárda gyönyörköd
hette énekével őket. Ezután Csányi 
Károly műegyetemi tanár tartott ma- 
gaaszinvonalu előadást a várról. Este 
y álházán vacsoráztak és tértek szállásra. 
Itt megérkezésükkor Csók Árpád kör- 
jegyző köszöntötte őket ünnepélyes 
külsőségek közt.

Kazinczv sírjánál
Szombaton Széphalomra érkeztek a 

turisták, ahol a község és környék 
lakosságának élén köszöntötte őket v. 
Lehoczky Lajos tb. főszolgabíró. A 
Kazinczy sírjánál és a mauzóleumban 
tett kegyeletes látogatás után tovább
indultak Sátoraljaújhelybe, ahol először 
a Hősök temetőjében áldoztak az 
elhunyt hősök emlékének, majd a 
vármegyeházára mentek, hogy részt 
vegyenek a fél 7 órára kitűzött köz 
gyűlésen.

A túrista vonat
elé valamennyien kivonultak az álló 
másra, ahol a vasúti étteremben va
csoráztak az újonnan érkezett turisták
kal. Fél 10 órakor szállásaikra tértek.

Vasárnap reggel elbúcsúztak turis
táink az itteni vezetőktől. Különösen 
meleg búcsút vettek Czékus Miklós 
ügyvezető alelnöktől, akinek szervező 
munkája tette lehetővé az egész itteni 
program zökkenő nélküli lebonyolítását. 
Első útjuk az Országzászlóhoz vezetett, 
ahol megkoszorúzták az emlékművet. 
Innen Sárospatakra távoztak, ahonnan 
az esti gyorsvonattal Budapestre térték
vissza. . . e . .

Holnap, vasárnap ismét Sárospatakra 
érkeznek a turisták, hogy Regécke felé 
folytassák • 25-én megkezdell van- 
dorutal.

Tovább harcol a Sac a bajnokságért
Válogatott mérkőzés lesz m ájusban Ujhelyben

Legutóbbi számunkban hitt ad
tunk arról, hogy a Sac. feladta a 
bajnokságért való további küzdel
met és ezt be is jelentette a lab
darugó kerületnek.

A  Sac. vezetőségének ez a vá
ratlan elhatározása a város sport
szerető közönségében élénk vissza
tetszést keltett és mozgalom indult, 
hogy a Sac-ot más elhatározásra 
bírják. A  tárgyalások végül is ered
ménnyel járlak és a Sac. újabb 
beadványban kérte a kerületet, hogy 
előbbi bejelentését tekintse tárgy

talannak.
M in t értesülünk, a kerület ve

zetősége örömmel tett eleget a Sac. 
újabb kérelmének és hogy a Sac- 
ot anyagilag megsegítse, elhatározta, 
hogy május hónapban válogatott 
mérkőzést játszat Sátoraljaújhelyben. 
Északmagyarorizág B. válogatottja 
fog ekkor mérkőzni a D V T K  sza
bad játékosaival megerősített sátor
aljaújhelyi válogatott csapattal.

A  válogatott mérkőzés pontos 
ideje még nincs meghatározva,

V E S E -,
H Ó L Y A G

E P E B A J O K
TERMÉSZETES

G Y Ó G Y S Z E R E
A VILÁGHÍRŰ

Salvator-Forrás
GYÓGYVIZE

KÖNNYŰ -  VASMENTES -  
JÓ IZÜ.

Kérdezze meg orvosát I 
Mindenütt kapható 1 

Lerakat Sátoraljaújhelyen:

Bilanovíts István cégn él

Hol k é s ik
a Törkölyfőző Szövetkezet sajtópere

A „Sárospatak" c. lap legutóbbi 
számában bírósági Ítéleteket közöl több 
mint négy oldalnyi terjedelemben. Az 
Ítéletekből megtudjuk, hogy a Tokaj- 
hegyaljai Szőlősgazdák Törkölyfőző 
Szövetkezete sajtó útján elkövetett 
rágalmazás miatt feljelentette a „Sá
rospatak" felelős szerkesztőjét és mun
katársát, mert a vállalatról olyanokat 
állított, amelyek a vállalat tekintélyének 
ártalmára voltak.

Most is folyamatban van egy sajtó
per, amelyben a főmagánvádló a To- 
kajhegyaljai Törkölyfőző Szövetkezet 
és vádlottja ismét Földes Lajos, a 
„Sárospatak" felelős szerkesztője.

Ha csak ezekről a tényekről tud
nánk, azt hinnők, hogy a Törkölyfőző 
Szövetkezet nagyon kényes a hírére 
és minden ellene intézett sajtótama- 
dást azonnal megkorol. Mi azonban 
tudunk egy vádról, amelyet még máig 
nem igyekezeti megkorolni a Törköly
főző Szövetkezet, holott erről a vádról 
neki is feltétlenül tudnia kell.

Újévi számunkban szóvá tettük azt 
a nagy titkolódzást, amely a Törköly
főző elleni vizsgálat körül volt tapasz
talható. Ugyanakkor igazolásául annak, 
hogy mily nyugtalanító hírek keringe
nek a vizsgálattal kapcsolatban, azt is 
megírtuk, hogy a „Nyirvidék“ decem
ber 24-iki számában súlyos vádat emelt 
a sárospataki Furmint rt. szeszgyári 
vállalat ellen.

Azóta állítólag befejeződött a vizs
gálat. Dr. Asztalos Kálmán, a Törköly-

főzö Szövetkezet elnökének kijelentése 
szerint csupán kisebb szabálytalansá
gokat állapítottak meg. Miért nem 
indíthat sajtópert a Törkölytőző a 
„Nyirvidék" ellen ? Miért nem állítja 
bíróság ele, aki azt irta róla, hogy 
nagyarányú visszaélés ügyében indult 
ellene, illetve testvérvállalata, a „Fur
mint" ellen vizsgálat? Pedig soha 
ilyen könnyű nem volt még a Tör
kölyfőző helyzete sajtóperben, mint 
most. Egyszerűen csak be kellene 
szereztetni a vizsgálati anyagot, amely
ben az apróbb szabálytalanságok van
nak leszögezve.

Miért csak a „Sárospatakokéi szem
ben érzékeny a Törkölyfőzö és miért 
tűri a „Nyirvidék" vádját már három 
hónapja? Miért? Vajon miért?

109/938. vght. szám.
Árverési hirdetmény kivonat.
A sátoraljaújhelyi kir. járásbíróság, 

7090/35/933 számú végzése folytán 
dr. Jármy Béla javára 484 P. 46 f. 
lóké és jár erejéig lefoglalt és ösz- 
szesen 1054 P-re becsült ingóságo
kat éspedig bútorokat végrehajtást 
szenvedőnek Sátoraljaújhelyen, Petőfi 
ucca 14 házszám alatt lévő lakásán 
1988. évi április hó 7. mpjin *41- 
•IStt 8/4 11 oraksr megtartandó bí
rói árverésen eladom.

Sátoraljaújhely, 1938. március 14 
Jingss Jlrpád sk., 

kir. bírósági végrehajtó.

Strapára és rossz utakra csak SKODA automobil
Kapható:

A SKODA autók Zemplén ésAfaaujváínjegyBi l^izérolagog képviseleténél

M&rtinovits Márton
műszaki üzletében, SÁTORALJAÚJHELY,

Kazinczy u. 4. Telefon: 112.

Kedvező fizetési feltételek I
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Meghívó.
[Tolcsvai Jakarékpénzfár t. rész

vényeiéi! «z 1938. április hó 10-én 
il. e. 11 órakor az intézet székházé 

bán tartandó
68. évi rendes közgyűlésre

tisztelettel meghívjuk. 
T á r g y s o r o z a t :

1. A jegyzőkönyv hitelesítők meg
választása.

2. Az igazgatóság és felügyelőbe 
zottság évi jelentése, az évi zárszáma
dás és a tiszta nyereség felosztására 
vonatkozó javaslat előterjesztése és en
nek alap.án a felmentvény megadása.

3. Az igazgatóság öt tagjának 3 évre 
leendő megválasztása.

4. Esetleges indítványok.
J U  3flazflatóság.

JiflU«lm«ZtetéS: 17. §. „Közgyűlé
seken csak személyesen megjelenő oly 
nagykorú részvényesek gyakorolhatják 
szavazati jogukat, kiknek részvénye a 
közgyűlés előtt három hónappal ne
vére átíratott és részvényeit a közgyü 
lés megkezdéséig az intézetnél leté- 
teményezi.M
JKérUgszántla 1987. deetmber hó

31-én.
Yaguon: Készpénz P, 3098 47, 

készpénz pénzin’ézeteknél P 7540*31, 
összesen P. 1*2638*78, értékpapírok P. 
3444 38, váltótárca P. 322215.38, adó
sok P 55894 47,szavatosság mellett fo
lyósított kölcsönök P. 45957.—.ingat
lanok P. 30330 —, berendezés P 1, 
átmeneti visszleszámito ási kamat P. 
2029, óvadékok és kezességek P. 884, 
Összesen P. 672510*21.

Részvénytőke P. 80000 —, 
tőketartalék P. 10000—, tartaléktőke 
P. 2052352, ayugdijalap P. 1000' ,
gazdatartozások tőkésített kamathátra
lékainak tartaléka P. 4379 90, betétek 
P. 169231*70, hitelezők P. 27504 55, 
viszontleszámitolt váltók P .306798 50, 
továbbadott kölcsönókért váll. szava - 
toság P. 45957—, fel nem vett osz
talékok P.140 —, átmeneti váltókamatok 
P. 4350 II, ovadékok és kezességek 
P. 884'—, 1937 évi nyereség P.2624 93 
összesen P. 672510*21. 
Yeszteség-ngereség számla 1987. 

december hó Sí-én
Yeszteség: Kamatok P. 24763*90, 

költségek P. 439839, fizetések P. 
9186*—, adók és illetékek P. 3956 54, 
1937 évi nyereség P, 2624*93, Ősz 
sz.vsen 4492976

JCgereség: Nyereség áthozat a múlt 
évről P. 111*39, kamatok P. 42730*94, 
ingatlanok jövedelme P. 1895 64, ju
talék és egyéb nyereségek P. 191*79, 
összesen P. 44929*76.

Megvizsgálta és helyesnek találta: 
jR Jelüggelöbizottság.

110/938. vght. szám.

Árverési hirdetmény-kivonat.
A sátoraljaújhelyi kir. járásbíróság, 

7285/8/934. számú végzése folytán 
dr. Jármy Béla javára 93 P. 10. f. 
löké és jár. erejéig lefoglalt és ösz- 
szesen 2111 P-re becsüli ingóságokat 
éspedig épUIetfaanyagokít, bútoro
kat, írógépet végrehajtást szenvedő
nek Saujhelyen. Pálóczy ucca 12 
házszám alatt lévő lakásán, 1988. 
évi április hó 7 napján déWlBtt 8/4 
1 órakor megtartandó bírói árverésen 
eladom.

Sátoraljaújhely, 1938. március 14.
[Fonnia JRrpád sk., 

kir. bírósági végrehajtó.

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

Laptulajdonos :
I onde.smonn M. és Társa 

Készült-. a Vajda-könyvnyomdában 
Sátoraljaújhely

Korán köszönt be nálunk az ősz
Magyarországon az ősz Péter és 

Pálkor kezdődik. Amint a kalászosok 
sárga érésben vannak, az ember hiába 
tekint körül a határba, zöld foltokat 
csak itt ott lát, egy-egy kukoricatábla, 
répaföld és mélyebb helyeken rétek, 
kaszálók zöldje üdíti az őszi sárga 
színtől elfáradt szemet.

Pedig nemcsak a szem kivanja a zöl 
det, kívánja azt az ember, állat gyomra 
egyaránt. Nem lehet egészséges ember 
az, aki — különösen nyáron — zöld
séget, gyümölcsöt, zöld paprikát nem 
fogyaszt, de álattól sem kívánhatunk 
erőteljesitményt, vagyon haszonteljesit- 
ményt, de legkevésbé bő tejelést, ha 
nyáron zöld takarmányban szűkölködik.

Szükséges e, hogy Péter-Palkor a 
határban már a sárga szín uralkodjék? 
A zöldmező hivei bebizonyították,hogy 
hazai körülmények között egész nyáron 
bőven etethetjük házi állatainkat zöld 
takarmánnyal és hogy zöld legelő 
nyújtása száraz viszonyaink között 
nyáron is lehetséges. De nem elég, 
hogy fűmaggal vessük felül rétjeinket,

legelőinket, de nem, ha lucerna, lóhere, 
csalamádé és egyéb takarmányterüle
teink nagyságát növeljük, szükséges, 
hogy megfelelő talajmüvelést, megfelelő 
vízgazdálkodást folytassunk, gyűjtsük 
össze a rendelkezésre álló csapadék 
vizét a talajban, de még biztosabb az, 
hogy takarmánynövényeinket,rétjeinket, 
legelőinket megfelelő növényi tápláló
anyagokkal lássuk el. Más szóval trá
gyáznunk kell. Régi közmondás mondja, 
hogy a rét a szántóföld anyja. De az 
anya is felmondja a szolgálatot, ha 
emlői elapadtak, Rétjeink talaját pedig 
évszázadok óta csak zsaroltuk, trágyá
zásra alig egy két jó gazda gondolt.

Igaz, kevés istállotrágyánk a szántó
földre sem elegendő, de azért vannak 
a műtrágyák, hogy azokkal a kevés 
istállótrágyát kiegészítsük. Különösen 
alkalmasak a műtrágyák, hogy takar
mány növényeinket dús hozamra bírják 
és rétjeink, legelőink hozamát növeljék. 
Jó vetőmag, jó talajmunka és helyes 
trágyázás együtt alkalmazva hozza csak 
meg az eredményt.

Két nagysikerű film o
Ma, holnap és hétfőn egy új ma

gyar film vígjáték a Pillanatnyi pénz 
zavar keiül bemutatási a, A remek 
ötletek és fejetetejükre állított hely
zetek állandó derültséget f ignak kel
teni. Kabos ellenállhatatlan soffőrfi- 
gurája, Bililicsi pompásan karikiro- 
zott vezérigazgatója, az ötletes Dénes- 
Pethes kabaréprodukció, Salamon 
groteszk kishivalalnoka, Erdélyi Mici

mozi e heti műsorán
spekuláló hivatalnok kisasszonya, a 
bájos Szeleczky Zita és a szerelmes 
szerepében Básthy Lajos, mindany- 
nyian felejthetetlen alakítást nyújtanak.

Kedden és szerdán Nina Pét roma 
van műsoron. Az uj francia film a 
régi, békebeli Bécset varázsolja elénk, 
egy szerelmi história keretében, amely
nek hősei egy szép orosz táncosnő 
és egy katonatiszt. A  film szenzáci-

M E G H Í V Ó .
A Sátoraljaújhelyi Polgári Takarékpénztár és Hitelegylet 
t, részvényesei tisztelettel meghivatnak az 1938. április hó 
20-án délután 4 órakor az intézet helyiségében tartandó

T á r g y a lá s i  s o r r e n d :

1. Jegyzőkönyv hitelesítésére két tag választása.
2. Az igazgatóság és felügyeiőbizottság jelentése az 

1937. évről és az 1937. évi mérleg és nyereség feletti 
határozat.

3. Az igazgatóság és felügyelő bizottság részére a 
a felmentvény megadása feletti határozat.

4. Egy felügyelőbizottsági tagnak és egy pótfelügye
lőbizottsági tagnak 1 évre leendő magválasztása.

5. Esetleges indítványok.
Sátoraljaújhely, 1938. március hó 31-én tartott ülésből

Az igazgatóság.
A részvényeseket figyelmeztetjük az alapszabályok következő szakaszaira: 

43. §. A közgyűlésen csak olyan egész részvényes vehet reszt és gyakorol
hatja jogait, aki részvényeit az. összes hozátartozó még le nem járt 
szelvényeivel együtt legkésőbb a közgyűlés előtt 5 nappal az intézet 
pénztáránál letétbe helyezte.

45 §. A közgyűlésen minden részvény egy-egy szavazatra jogosít, 300-nál töb
bet azonban senki sem gyakorolhat, bármennyi legyen részvénveinek 
száma, sem saját nevében, sem meghatalmazás utján.

Az 1937. évi mérleg, nyereség és veszteség számlák az intézet helyiségében 
közszemlére vannak kitéve.

Mérleg: Vagyon. Pénztár P 5,132 48, (iiró számlán P 117-90, Póstatakarék 
P 2895, Pénzintézeteknél követelés P 656-05, Értékpapírok P 3,928-53, Váltók 
P 457,323-49, Adósok P 101.112-29, Kötvények P 0-79, Jelzálog töke P 0 23, 
Intézeti bérház P 48,000 - Felszerelés P 1.—, Exporthitel P 22,230-—, Át
meneti tételPk I3 2.195-51 Összesen P 640,726-42. Teher: Részvénytőke P 
100.000- - , Tartaléktöke P 33,400 , Ingatlan tartalék P 3,000'—, Értékpapír
tartalék P 900- . Betétek P 103,255 05, Hitelezők B 685— , Atruh. jelz.kölcs. 
P 0 23, Visszleszámitolt váltók P 373.250-37, Pel nem vett osztalék P 434-46, 
Engedni, export hitel P 22.230-—, Átmeneti tételek P 3,117-37. Nyereség P 
447-34 Össze-e P 640 726 42
Nyereség-veszteség számla: Bevétel Áthozat P 1,302-93, Váltó kamat P 34,077 69 
Folyószámla kamat P 7,121*48. Nyomtatvány dij P 18P23, Bérház jövedelem 
P 4.275-42, Jutalékok P 2,318-72, Értékpapír kamat P 100-80, Összesen P 
49,378 27, Kiadás: Betét és folyó kamat P 3,867-51, Kamat illeték P 345 23, 
Költségek P 6,584-45, Házbér P 1,400-—, Tiszti Igazgatósági fizetések P 
12,600 97, Visszleszámitolt váltó kamat P 18,439-35, Adók P 5,693‘44 Nyereség 
P 447‘34, Összesen P 49,378 27.

ója egy színésznő, akit eddig még 
nem ismert a közönség: Isa Miranda. 
Arca, hangja és alakja erősen emlé
keztei Oréta Garbóra. Nagyszerű 
színésznő, aki a legegyszerllbh esz 
közökkel mindent ki lúd fejezni. Part- 
nere Fernand Grawey.
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7 0 0 .0 0 0  Pe„gö
4 0 0 .0 0 0  pengö

3 0 0 .0 0 0  pengő

1 0 0 . 0 0 0  pengő

J e l e n t ő s  e r e d m é n y ,  hogy a/ 
első 4 oszt. f ő n y e r e m é n y e i t  

e m e l t é k  :

I. osztály 30.000 pengőre

II. osztály 40 000  pengőre

III. osztály űO.OOO pengőre

IV. osztály 60.000 pengőreA z  I. oszt. sorsjegyek hivatalos ára :
1 » 3 7 2,7 4 = 7 ,1/2= 1 4 ., 'I=2Spii|j
a z  ö a s i a s  h i v a t a l o s  f o A r u s i t ó k n a  I

A j á n l a t o s  minél előbb rendelni, 
mert a rendelkezésre álló sorsjegyek 
rövid idő alatt elkelnek. — F i z e t n i  
van idő az. á p r i l i s  9  é n  kezdődő 

húzásig.

376, 377/1936 vght. szám.
Árverési hirdetmény.

Dr. Dénes Rezső ügyvéd áltál 
képviselt Süss és Friedmann javára 
150 P. tőke és több követelés járulé
kai erejéig, amennyiben a követelésre 
időközben részletfizetés történt, annak
beszámításával, a bp. és tokaji kir.
járásbíróság 1932 évi 433725, 6430
sz. végzésével elrendelt kielégítési 
végrehajtás folytán végrehajtást szen
vedőtől 1936. évi december hó 28-án 
lefoglalt 1420 P.-re becsült ingóságokra 
a fenti kir. jbiróság fenti sz. végzésével 
az árverés elrendeltetvén, annak az 
1908. évi XLI. t. c. 20. §-a alapján 
a következő megnevezett: Dr. Beregi 
Andor ügyvéd ált. képv, Lórand Jenő 
javára 97 P. 40 f. s jár., Dr. Hock 
Lász-ó ügyved ált. képv. Makó János 
javára 45 P. s jár, Dr. Lóránt Ernő 
ügyvéd ált. képv. Erdős József javára 
60 P. s jár., Tunkaft Sándor 24 P., 
Liemann Tausig 108 P, 50 f. továbbá 
a foglalási jkönyvből ki nem tűnő más 
fog altatók javára is, az árverés meg
tartását elrendelem, de csak arra az 
esetre, ha kielégítési joguk ma is 
fennáll és ha ellenük halasztó hatályú 
igénykereset folyamatban nincs, — 
végrehajtást szenvedő lakásán Tokajban 
leendő megtartására határidőül 1938. 
évi április hó 5 napjának délelőtti fél 
12 Órája tűzetik ki, amikor a biróilag 
lefoglalt lovak, szekér, lószerszám, 
szecskavágó, vaseke s egyéb ingóságo
kat a legtöbbet Ígérőnek — de leg
alább a becsár 2/3 részéért — kész- 
pénzfizetés mellett el fogom adni, 
még akkor is, ha a beje entő fél a 
helyszinen nem jelenne meg, ha csak 
ellenkező kívánságot írásban nem 
nyilvánít.

Tokaj, 1938 évi március hó 6-án.
Dr. Szelessy Ödön kit. b ir .  v é g re h a jtó -
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