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Alispáni intézkedés
a polgármester helyettesítése ügyében

Jogilag helyes-e a képviselőtestület határozata 
és az alispán Intézkedése?

Ünnepet
igaz emberi lélekből fakadó ün
nepet ül ma az ország. Kilenc 
milliómagyarajkáról száll ma ima 
a Mindenhatóhoz, hálát rebegve 
azért a hetven eszlendöért.ame- 
lyel betöltött Magyarország Kor
mányzója és könyörgően azok
ért az évtizedekért, amelyet kí
vánnak számára.

Vitéz nagybányai H o r t h y  
Miklós, Magyarország Kormány
zója ma töltötte be hetvenedik 
évét. Már előbb arra kérte a 
magyar népet, hogy ne ünne
peljek őt ez alkalombó, Az or
szág társadalma parancsnak te
kinti Kormányzójának minden 
kívánságát. Parancsnak tekin
tette azt a kérést is, hogy het
venedik születésnapján hagyiák 
családja körében, visszavonultan, 
csendesen ünnepelni.

Nem lesz tehát zajos ünnep 
De lélekben, bensőleg ünnepein 
fogja minden magyar a világ
háború hősét, az ország meg- 
mentőjét, ujjáépitőjét, a legelső 
magyar embert: vitéz H o r t h y  
Miklóst,

Csendes, néma ünnepet ül az 
ország külsőleg, de annál nagy
szerűbbet, annál ragyogóbbat 
befelé. Nincsenek görögtüzes 
parádék, ujjongó felvonulások, 
csak sokmillió ember ostromolja 
az Eget kifelé hangtalanul.

Sokmillió ember imája száll 
az Egek urához, kérve, könyö
rögve, hogy áldja minden lépé
sét az ország felszabadítójának, 
aki a bolsevizmus karmaiból 
ragadta ki nemzetét és adjon 
neki messzire nyúló örömteljes 
életet, hogy még hosszú időn 
át vezesse az országot azon az 
utón, amely eddig is az egész 
világ megbecsülését váltotta ki.

Sokmillió ember fohásza száll 
ma a Mindenhatóhoz, hogy se
gítse életre Nagy-Magyarorszá- 
got és a feltámadás annak ne
véhez fűződjék, aki elsőnek 
emelte fel a csonkaországot ele- 
settségéből. Sokmillió ember 
könyörög ma érte, hogy Ma
gyarországot is az indítsa el az 
élet utján, aki megmutatta a fel 
támadáshoz vezető igaz utat: vitéz 
nagybányai H o r t h y  Miklós, 
Magyarország Kormányzója.

Legutóbbi számunkban liirt adtunk 
a képviselőtestületnek arról a hatá
rozatról, amely a város főügyészéi 
bizta meg a polgármester helyettesí
tésével, egyben közöltük az alispán 
intézkedését is, amely a képviselő- 
testület határozatának végrehajtását 
felfüggesztette arra az időre, amig a 
polgármester visszaérkezik szabadsá
gáról.

a z  alispán az 1929. XXX. te. 24. 
§-ára hivatkozással per analógiám 
intézkedett, amely a törvényhatósági 
közgyűlés elnöklését szabályozva ki
mondja, hogy „a tiszti főügyészt a köz
gyűlés elnökéül kijelölni nem lehet"

Erősen lehet vitatni, hogy per ana' 
logiam köleles-e alkalmazni a kép' 
viselőtestítlet az 1929. XXX. te. 24' 
§-ának intézkedéseit. 1929. XXX. te 
a közigazgatás rendezéséről szó!' 
külön intézkedik a lörvényhalőságo-’ 
kai és külön a megyei városokat ér"

A vármegye közigazgatási bizottsá
ga hétfőn délelőtt 10 órakor ült ősz 
sze junius havi ülésére 1* á y István 
főispán elnöklete alatt. Az ülés, mint 
rendesen, az alispáni jelentéssel in
dult. Bejelentette többek közt az al
ispán, hogy resztvett az eucharisztikus 
kongresszus megnyitó és záró ünnep 
ségein, valaminl a Szent István szent 
év megnyitó ünnepségein a vármegye 
törvényhatósága dtszmagyaros küldött
sége élén. A vármegye közigazgatási 
állapotát rendbenlevőnek jelentette az 
alispán.

Az. italmérési illetékek kivetése el
len beadott felszólamlások elbírálására 
alakított felszólamlást bizottság elnö
kévé dr. br. VÜaldbott Frigyest, alel- 
nőkévé i(j. gt. Mailálli Józsefet vá
lasztották meg.

A szőlészeti és borászati felügyelő 
jelentésében megemlékezett a pünkösd 
hétfői jégverésről. Jelentése szerint a 
jégzónába esett sátoraljaújhelyi szőlők
ben 2—70 százalékos kár volt. A 
gazdasági lelügyelő jelentette, hogy 
jelentős kár volt Mikóházán is, ahol 
mintegy 100 kát. holdnyi területet ért 
a jégverés.

Az árvaszéki elnöknek nem volt 
semmi különösebb jelenteni valója. A 
főorvos arról számolt be, hogy a jár
ványos megbetegedések száma csök
kent. A törvényhatósági főéilatorvos 
jelentette, hogy a sertésorbánc 8 köz
ségben lépett lel járványszerüen.

A kir. ügyészségnek sem volt kü
lönösebb jelenteni valója. A pénz-

deklő kérdésekben, sőt külön intéz
kedik minden olyan kérdésben,amely 
úgy a törvényhatóságokat, mint a me
gyei városokat érinti.

Úgy a törvényhatósági, mint a 
megyei városokat ét inló rósz például 
a törvény G5, (>6, 67 és 68. §-ai. 
Ez világosan kitűnik a törvény szö
vegéből. Ugyanúgy a törvény szöve
géből tűnik ki, hogy a 69. és 70. 
§-ok csak a vármegyékre vonatkoz
nak és a törvényhatósági városokra 
nem, a 71. §. pedig úgy a törvény 
hatósági, mint a megyei városokra 
vonatkozóan intézkedik, de nem érinti 
a vármegyét.

Ila tehát a törvény 24. §-ának ren
delkezései a városi képviselőtestüle
tek elnöki teendőire is alkalmazandók 
volnának, az esetben a törvény szö
vegéből kitűnnék.

Az alispán urnák — úgy látszik 
— más volt a véleménye. Ez esetben

ügyigazgató szerint az adóbevételek
ben az előző havi eredményhez vi
szonyítva nem volt jelentős eltolódás. 
Javaslatara í lernádnémeti községben 
261 P 64 fillér behajthatatlanná vált 
adót töröltek és a vármegye területén 
13 ingadanárverést rendeltek el adó- 
hátralék miatt.

A tanfelügyelő jelentése után az 
államépitészeti hivatal főnöke jelen
tette, hogy a Miskolc—sátoraljaújhelyi 
állami közüt több szakaszán 18 km.

azonban másként kellett volna intéz
kedni. A képviselőtestület határoza
tait — kivéve a városi költségvetést 
— kizárólag a törvényhatóság jogo
sult megváltoztatni. Az alispán — ha 
törvényellenesnek tartotta a képviselő- 
testület elhatározását — intézkedhe
tett volna, hogy a véghatározatot jog
erőre emelkedése előtt ne hajtsák 
végre, egyben gondoskodhatott volna 
arról, hogy az jogerőssé ne váljék és 
másodfokú elbírálás céljából a tör
vényhatóság elé kerüljön.

Túlhaladja azonban — vélemé
nyünk (szerint — az alispáni jogkört 
az olyan intézkedés, amely megtiltja 
vagy felfüggeszti egy képviselötestüj 
leti véghatározat végrehajtását azért 
mert azt a törvényes intézkedésekké’ 
ellentétesnek tartja.

Mindezek elmondásával nem kí
vántunk személyeket érinteni. Eleve 
is tiltakozunk az ellen, hogy egyet
len sorunkban is személyi élt lásson 
bárki. Csupán arra a furcsaságra 
akartunk rámutatni, hogy akkor,ami
kor a felügyeleti hatóság egy vélt 
törvényellenességet kíván megszün
tetni, egész bizonyosan akaratlanul 
maga is jogilag helytelen formában 
intzékedik.

hosszban történték útépítések. Az 
utakat már át is adták a forgalomnak 
Ugyancsak átadták a forgalomnak e 
Sátoraljaújhely kassai állami üt 6 és 
(él km.-nyi hosszban újonnan épitett 
szakaszát.

A miskolci máv. üzletvezetöség 
Eelsőgöcse község kérésére a Hernád- 
németi állomás nevét lelsögöcse— 
Hernádnémeti névre kívánja megvál
toztatni. Borsodmegye támogatja a 
névváltoztatást. A vármegye közigaz
gatási bizottsága a főispán javaslatára 
nem járult hozza a névváltoztatáshoz, 
ragaszkodnak az állomás eddigi elne
vezéséhez.

i) Tokajhegyaljoi Bortermelők
Pinceszövetkezete önállóságának meg
szüntetésével

A hétfői törvényhatósági kisgyülé
sen napirend előtt felszólalt parnói 
Molnár Béla és szóvátette azt a vár- 
megyeszerle elterjedt hirt, hogy a 
földtnivelésügyi minisztérium a Köz
érdekeltségek Felügyelő Hatóságának 
javaslatára meg akarja szüntetni a 
Tokaihegyaljai Bortermelők Pinceszö
vetkezetének önállóságát és a bor
értékesítést egy Budapesten létesí
tendő külön szerv utján kívánja el
láttatni, amely egyben a nem tokaj- 
hegyaljai termelőszövetkezetek borai
nak értékesítésével is fog foglalkozni. 
Kérte a főispánt, hogy befolyásával

foglalkozott a kisgyülés
akadályozza meg ennek a tervnek a 
keresztülvitelét, mert ha a lokajliegy- 
aljai borokat más borokkal együtt 
egy szerv értékesíti, az tokaji borok 
elhelyezésének hátrányát jeienti, A 
Hegyalja érdeke, hogy termelőszövet
kezete utján direkt befolyást gyako
roljon a áralakulásra.

A felszólaláshoz csatlakozott Szír- 
may Sándor is. Hivatkozott arra, hogy 
egy olyan szerv, amely a hegyaljai 
borok értékesítését más borok érté
kesítésével kapcsolja egybe, hátrányos 
a Hegyaljára, mert nem tudja kellően 
kimunkálni a Hegyalja speciális hely-

A közigazgatás! bizottság ülése
Háromnegyed óra alatt végeztek az egész tárgysorozattal
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zetét. Az illeni termelőszövetkezet 
kedvezően befolyásolta az áralakulást. 
Eddig is állami ellenőrzés alatt állott 
és hogy az előállott nehézségekben 
ártatlan, bizonyítja, hogy az ellenőrző 
hatőság eddig semmi kifogást nem 
emelt működése ellen.

A főispán nyomban válaszolt a 
felszólalásokra. Végleges választ — 
úgymond — nem tud adni, mert a 
fejleményekről hivatalos értesítést 
nem kapott. Már régebben hónapo
kon át tárgyaltak a Pinceszövetkezet 
megsegítéséről Marschal volt földmi- 
veléstlgyi miniszterrel. A tárgyaláso
kon mindig részt vett dr. Bessenyey 
Zénó, a szövetkezet elnöke. Mindig 
a legnagyobb megelégedést tapasz
talta a szövetkezettel szemben. Mu
lasztásokról szó sem lehet. A vesz
teség folytán előállott anyagi nehéz
ségek a borárak csökkenésének kö
vetkezményei.

Az állam segítségére kíván lenni 
a szövetkezetnek. A szanálás feltéte
leként'azonban kiköti egy csucsszer- 
vezet létesítését, amely a Tokajhegy- 
alján kívül a szekszárdi és bakony-

melléki termelő szövetkezetek érté
kesítését is ellátná. Megkísérli aközben- 
járást, hogy hagyják meg a Tokaj- 
hegyaljai termelőszövetkezel önállósá
gát, de nincs tájékozva, hogy ez sike
rülhet-e.

Ha a minisztérium ragaszkodik a 
csucsszervezet létesítéséhez és ehhez 
a feltételhez köti a szanálást, el kell 
fogadni, mert momentán előnyt jelen
tene, ha megfelelő forgótőke állna 
rendelkezésre és kifizethetik a terme
lőket. Dr. Búza Béla, a pinceszövet
kezet volt igazgatója is elismerte, 
hogy előnyt jeleni a termelőkre, ha 
pénzükhöz juthatnak.

Nem szabad mindenáron ragasz
kodni az önállósághoz, mert félő, 
hogy meghiúsul a szanálás. Ha nem 
lehet az önállóságot megtartani, kérni 
fogja, hogy vonjanak be a csiícsszer- 
vezelbe megfelelő lokajhegyaljai szak
embert, aki a lokajhegyaljai borok 
értékesítésére látná el állandó tanács
osai az értékesítéssel foglalkozókat.

Egyébként úgy véli, hogy be kell 
várni a miniszter leiratát.

Női divatselymek
es nyári ruhaanyagok

Fürdőruhák, strandcikkek 
legolcsóbb árban

Klein Kálmán divatháza
Sátoraljaújhely

Takarékossági tagok bevásárlóhelye

A református lelkész választás 
eredménye

Dr. Nagy Sándor Béla az uj lelkész

Az első menetben eredményte
lenül végződött lelkéezválasztás után 
vasárnap déli 12 órakor jöttek 
össze ismét lelkészválasztásra a sá
toraljaújhelyi ev. ref. egyház hívei. 
Ezúttal az esperes állal jelöltekre 
szavaztak. A  sikertelen választás 
után ugyanis az egyházi törvények 
élteimében Janka Károly esperest 
illette a jelölés joga, aki első he
lyen dr. Nagy Sándor Béla bod-

rogkereszluri lelkészt jelölle
A választás dr. Nagy Sándor 

Béla győzelmével végződött, aki a 
leadott 246  szavazatból 156-ot 
kapott.

Úgy hírlik, hogy dr. Nagy Sán
dor Béla, a nagy szótöbbséggel 
megválasztott uj vezető lelkész csak 
szeptember hónapban foglalja el 
hivatalát.

3£atvan ügyet tárgyalt
a vármegye törvényhatósági kisgyűlése

Vámosujfalut kisközséggé fejlesztik vissza

A vármegye törvényhatósá
gának kisgyűlése ülést tartott 
hétfőn dr. F á y István főispán 
elnöklete alatt. A kisgyülés 
tárgysorozatán szereplő képvi
selőtestületi véghatározatok túl
nyomó részét jóváhagyták. Alig 
egynéhány ügyben tagadták 
meg a jóváhagyást.

Nem hagyták jóvá Gesztely 
község véghatározatát, mellyel 
Fisch Bertalan vásárbérlö bér
leti összegét leszállították. A 
kisgyülés álláspontja, hogy bár 
a miniszter leszállította a hely- 
pénzdíjakat, a bérösszeg leszál
lítása még sem indokolt, mert 
a helybeliek helypénzfizetésével

— amely a bérlet óta vált kö
telezővé — megtérül a hely
pénzdíjak mérséklése folytán 
előállt bevételi hiány. Egyéb
ként már a bérbeadásnál ala
csonyan állapították meg a bér
összeget.

Ugyancsak nem hagyták jóvá 
Gesztely községnek hídépítési 
alap létesítése ügyében hozott 
határozatát, mert a fedezeti ősz- 
szeget az alispán törölte a költ
ségvetésből.

Megtagadták a jóváhagyást 
Sárospatak község véghatáro
zatától, melyben vitéz Csajka 
Endre főbírónak 350 P és Ste- 
fán János községi gazdának 250

P tíszteletdijat szavaztak meg. 
A megtagadás oka fedezethiány.

Vámosujfalu nagyközséget 
kisközséggé kívánják vísszafej- 
lesztení. A képviselőtestület a 
visszafejlesztés ellen foglalt ál
lást. A kisgyülés a képviselő
testület határozatát nem hagyta 
jóvá és elhatározta, hogy a bel
ügyminisztertől kérik Vámos

ujfalu kisközséggé való visszafej
lesztését. A kisközség közigaz
gatási teendőit az olaszlíszkai 
jegyzöség látná el.

A pünkösd hétfői felhősza
kadás a vítány—vilyi vicinális 
körúton elmosta a burkolatot, 
korlátokat tört össze. A károk 
helyreállítására 1000 pengő hi
telt szavazott meg a kisgyülés.

A G azdasági E gy esü le t  
k ö zgy ű lé se

kormány segít a búzainségen

A Zemplénvármegyei Gazdasági 
Egyesület péntek délelőtt tartotta ren
des évi közgyűlését dr. br. Waldbott 
Frigyes elnöklete alatt. A közgyűlésen 
megjelent dr. F á y István főispán is.

Az egyesület évközben elhunyt tag
jainak elparentálása után Csajka Endre 
kormányfőtanácsos napirend előtt tette 
szóvá egyes falvakban fellépett búza-’ 
Ínséget és sürgős intézkedést kért. 
Ugyanilyen értelemben szólaltak fel 
Walter György és Bogyay Elemér 
földbirtokosok is.

Dr. Fáy főispán nyomban válaszolt 
a felszólalásokra. Kijelentette, hogy 
éppen ma kapott egy kormányrende
letet, mely szerint a kormány minden 
olyan községnek, ahol buzainseg van 
— természetesen készpénzfizetés el 
lenében — a Futura utján megfelelő

mennyiségű kenyérmagot bocsát ren
delkezésre. Már napokkal ezelőtt fel 
hívta a főszolgabirákat, hívjak fel igény
lésre a buzainségben levő községeket, 
de máig igénylés n<*m érkezett be.

Most újból felhívja a községeket 
igénybejelentésre. Hajlandó az akciót 
a malmok utján is lebonyolítani, ha a 
malmok a mostani lisztáraknál mélta- 
nyosabb áron lennének hajlandók a 
lisztet az ínségesek részére áruba bo
csátani.

Engelberth Rezső egyleti titkár a 
múlt év minden tevékenységét felölelő 
részletes jelentést terjesztett elő, ame
lyet — külön elismerés kifejezése 
mellett — egyhangúlag elfogadtak.

Elfogadták az elmúlt évi zárszáma
dást és a jövő évi költségvetést.

Újhelyi ügyek
a kisgyűlésen

A vármegye is megszavazta a Tüdőbeteg-gondozó 
felszerelési költségét

Sátoraljaújhely város képviselő
testületének több véghalarozata ke
rült hétfőn másodfokú elbírálásra 
a vármegye törvényhatóságának kis- 
gyülése elé. A dr. Burger Jakab 
Hengermalmának villanyáramügyén 
kivül —  amelyről külön cikkben 
számolunk be —  még öt ügyben 
hoztak másodfokú döntést és egy
nek tárgyalását későbbre halasz
tották.

A bérkocsi ipar
gyakorlásáról alkotott szabályren
delet módosítását jóváhagyták. Mi
után azonban a módosítások leg
inkább büntetési szankciókra vo
natkoznak, utasították a polgármes
tert, hogy a felebbezési határidő 
lejárta után kormányhalóaági jóvá
hagyás kieszközlése miatt terjessze 
az iratokat vissza a vármegye al
ispánjához.

A polgári fiúiskola építése
ügyében két véghatározatot hozott 
a képviselőtestület Az egyikben az 
iskola építéséhez és felszereléséhez 
50 .000  pengő terhel vállal a köz
oktatásügyi miniszter által kilátásba 
helyezett 120000 pengő államse
gélyen felül. A másikbin az isko
laépítéshez szükséges költségekre 
2 0 0 0 0  pengőt vesz kölcsön a 
Ronyvaszabáiyozási alapból.

A kisgyülés mindkét véghaláro- 
zalot jóváhagyta Elrendelte azon

ban, hogy a tantermek a tervezett 
52 négyszögméter helyett 6 0  négy
szögméternyi belvilággal épüljenek.

A vásári és piaci helypénz
szabályrendeletének függelékét mó
dosító véghatározalol, mely az ed
digi vásári és piaci helypénzeket 
fel emelni kívánta, nem hagyták 
jóvá. A  kisgyülés úgy látta, hogy 
a vásári és piaci helypénzdijak 
emelése az élelmiszerek piaci árai
nak emelését vonná maga után. 
Nem találta Indokoltnak a képvi
selőtestület állal a vásári és hely- 
pénzdijak emelésére felhozott azt 
az indokot sem, hogy a többlet
bevétel szrgényügyi kiadások fe
dezésére szolgálna, mert a város a 
szegényügyi kiadásokról költségve
tésében tartozik gondoskodni.

A Tüdóbeteggondozó
Intézet felszereléséhez —  mint 
már megírtuk —  a vármegye is 
vállalt 3000  pengő hozzájárulást. 
A  hozzájárulási összeget —  amely 
egy Röntgengép beszerzéséhez szük
séges —  a kisgyülés megszavazta.

Még egy újhelyi ügy kerüli 
volna tárgyalásra, a közgyámi ál
lás ideiglenes jellegű átszervezése. 
Ezt azonban az alispán javaslatára 
levették napirendről, mert még bi
zonyos vonatkozásban elő kell ké
szíteni.
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Valutacsempészésért
17 újhelyi embert tartóztattak le

— Halálozás. Zubrziczky Emil ny. 
törvényszéki irodaigazgató f hó 16-án 
hirtelen elhunyt. Temetése ma délután 
4 órakor lesz.

— U| igazgató és tanárok a sá
rospataki gimnáziumban. A sárospa
taki református főiskola igazgatólanácsa 
hétfői ülésén a gimnázium igazgatói 
jáva egyhangúlag Tárczy Árpád eddig 
igazgatóhelyettest választotta. A tanár 
választás során az igazgatótanács Pándy 
Árpád tanitóképzőintézeti és Hegyi 
József gimnáziumi helyettes tanárokat 
rendes tanárokka választotta, Héthy 
Lajos, Hargitai Zoltán, Jakabfi László, 
Képes Géza, Tóth Károly, Tóth An 
tál, Szóke Balázs, Zaka István, Bö
szörményi László, tanárokat eddigi mi
nőségükben továbbra is alkalmazta, 
Palumby Gyula és Ablonczy György 
okleveles tanárokat helyettes, illetőleg 
óraadó tanárrá választotta meg.

— A Fiatal írók Társasága a
Ref. Leányegylettel kapcsolatban a 
Keresztyén Ifjúsági Egyesület rende
zésében holnap 5 órakor fagylalt dé
lutánt rendez, amelynek keretében kerül 
a KIÉ. Otthon felavatásra.

— A kereskedelmi iskola érettségi 
eredményei. A városi felsőkereskedelmi 
iskolában szerdán fejeződtek be aszó
beli érettségi vizsgálatok. Az eredmény 
általában véve jó. Jelesen érett Füzesi 
Miklós és Váry László. Jó érettek t 
Csikász J , Fried L., Gánóczy G., 
Keresztessy F., Kiss P., Polák J. 
Rosenthal E. Stuhlberger J. és Sza
kács G. Megfelelt 14 növendék, mig 
9-en javitó vizsgára utasittattak. Két 
növendék egy év múlva teljes vizsgát 
tesz.

A j á n l j u k  
a hölgyeknek,
liugy arcbőrük ápolására használják a leg
jobban bevált világhírű n a g y e n y e d i

h o v á c s  krémet
A legelhanyagoltabb arcbőrt is rövid

idő alatt tökéletesen rendbehozza. 
Éjjeli használatra kék rsomagolasliaa [zsí
ros]. Nappali használatra sárira esomagol&s- 

linn [szárnzj.
Figyeljen a védjegyre I

— Sakkveraeny. Az Ipartestület 
kebelében alakult sakkor holnap reg
geltől kezdődően sakkversenyt rendez, 
amelyen résztvesz Miskolc és Diósgyőr 
vállogatott sakkcsapata.

— Vároai és járási levente nép
lesz holnap a helybeli Dohánygyár 
mögötti sporttelepen. A műsor már ma 
este megkezdődik örömtüzgyujtással az 
Országzászlónál és a város főbb út
vonalain zenés takarodóval. A sport
pályán az ünnepségek rendje tábori 
misével kezdődik, majd Azary Prihoda 
József üdvözli a leventéket. A sport- 
versenyekben a város és a járás leg
jobb versenyzői vesznek részt, úgy, 
hogy igen szép küzdelmekre van ki
látás. A szép érmek és értékes tisz- 
leletdijak csak fokozni fogják a leven
téink küzdőképességét. A verseny 
megtekintése díjtalan.

— Labdarúgás A Sac labdarugó 
csapata Űrnapján játszotta utolsó baj 
noki mérkőzését a PTK. csapata el
len. Az eredmény 0 : 2 félidő után 
2: 2 lett Ha a csapat minden tagja a 
szezon elejétől kezdve igv szivvel-lé- 
lekkel játszott volna, akkor ma minden 
bizonnyal arm lenne a Sac utolsó 
helyen.

A Valuta ügyészség még

Ma egy bele a budapest valuta- 
ügyészség üelektivcsortja löbb embert 
veti őrizetbe Sátoraljaújhelyben, mz 
őrizetbe veiteket Budapestre szállí
tották és ott átadták a valutaügyész- 
ségnek.

Szerdáig folyt a letartóztattak ki
hallgatása. Szerdán délben azután a 
valulaügyészség a kővetkező hivatalos 
közleményben tájékoztalta a nyilvá
nosságot :

A budapesti kir. ügyészség május 
10-én kilencven emberből állé de
tektív és karhatalmi csoporttal Sá
toraljaújhelyen és környékén nyo
mozási foganatosított, amelynek 
során harminc egyént vetlek őri
zetbe azzal gyanúsítva, hogy

négy éven keresztül körülbelül 
16 millió pengő értékű aranyat 
és különböző valutákat vittek ki 
külföldre, legnagyobbrészt Cseh
országba és Üengyelországba.

A városi zárszámadások felülvizsgá
lata alkalmával a belügyminiszter ke- 
veselte a Burger féle hengermalom 
részére megállapított villanyárat. Kifo
gásolta, hogy 26 filléres önköltségi ár 
mellett kw. ónként 7, illetve 6 fillérért 
adják a nappali motorikus áramot.

A város képviselőtestülete foglalkoz
va a miniszteri leirattal, újból 7 fillér 
ben állapította meg az egységárat úgy, 
hogyha a malomtulajdonos minden év 
december végéig kifizeti a november 
végéig esedékes áramdijat kw. órán- 
kint I fillért jóváírnak az év folyamán 
fogyasztott áramért.

A képviselőtestület határozata dr. 
Chudovszky Móricz fellebbezése foly
tán került a kisgyülés elé. A vármegye 
alispánja — mielőtt az ügyet a kis
gyülés elé hozta — a közmüvek igaz
gató főmérnökének a képviselőtestületi 
határozathoz csatolt elaborát.mát véle

folytatja a nyom ozást

különösen a ffollzer A. krakkói és 
a Wohl & Co. zürichi, valan int a 
Julius Beer zürichi bankházakba. 
Az őrizetbe vett egyének közül 
több napig tarló kihallgatás ulán

előzetes letartóztatásba is helyezték 
a következőket: Schwarlz Lajos Jenő 
Jászesz, Schwarlz Arlur Leib, Oold- 
reiclt Sámuel Slajmi Ozsiás, Teitel- 
baum ^AUián NUszn, Brach Salamon 
Smil, Rosenberg Dávid Düved, Lan- 
dau Salamon Emil, Deutsch Jenő, 
Deulsch Lipót Lipe, Landau Izsák 
Jicha, Teitelbaum Sámuel Slajmi, 
Fridman József Koppéi. Rosenberg 
Izsák Jicha, Klein Ede Dávid, Lef- 
kovics Hermann, Klein Mandel Mózes 
Zóla Bernát és Qlück Hermán. A 
határozat ellen a letartóztatottak fel
folyamodást jelentetlek be.

Mint értesülünk, az ügyészség va
lutaosztálya tovább folytatja a nagy
szabású bűnügyben a nyomozást.

leli iparfelügyelönek.
Az ipafelügyelő szakvéleményében 

azt mondja, hogy a közművek ár
elemzése nem mindenben megfelelő, a 
Hengermalom részére megállapított 
kw. öránkinli 6 filléres egységár nem 
áll arányban a többi motorikus áramot 
használók részére megállapított egy
ségárakkal. Javasolta, utasítsák a várost 
újabb határozathozatalra. Maga részé
ről a régi szerződésben megállapított 
12 fillér egységárat tartaná megfele
lőnek.

A kisgyülés a képviselőtestület áram 
ármegállapitó véghatározatától megta
gadta a jóváhagyási. Utasította a várost, 
hogy a másodfokú véghatározat kéz
hezvételétől számítva a Hengermalom 
kw.óránkénti áramdiját 12 filléres egy
ségáron számítsák. A polgármestert 
utasítják, hogy a véghatározat rendel

kezéseit 6 napon belül hajtaa végre.
Utasították a várost, hogy jövőben 

minden esetben tegyen eleget a mi
niszteri rendeleteknek, mert nein ma
rad megtorlatlanul, ha ismételten a 
miniszteri rendelet ellenére határoznak.

Az üzemi bizottságot utasították, 
hogy az önköltségi árakat, a nappali 
háztartási áram es motorikus áram diját 
érdektelen szakértő bevonásával vegye 
újabb tárgyalás alá és gondoskodjék az 
áramdijak arányosításáról.

Határozatát azzal indokolta a kis
gyülés, hogy 6 filléres egységárat irre
álisnak tartja és semmiképen sem tartja 
arányban állónak a többi motorikus 
áramot fogyasztó részére, különösen a 
kisiparosok részére megállapított egy
ségárakkal. Nem tartja megengedőnek, 
hogy valakit külön jutalmazzanak azért, 
mert hátrá|ékát kifizeti. A  hátralék 
behajtásának a módja, hogy a hátra
lékost kizárják az áramszolgáltatásból, 
nem pedig, hogy jutalmat adnak a 
hátrálékosnak.

A határozat kimondása után a fő
ispán kijelentette, hogy a Hengerma
lom részére megállapított egységár 
nemzeti ajándék volt. Vagyonfelügye 
leli jogánál fogva ilyet a jövőben nem 
hajlandó tűrni. Ha a város részéről ez 
a gestió folytatódnék, a legszigorúbb 
megtorló intézkedést teszi folyamatba 
a város egész vezetősége ellen.

— Cserkészünnepély a főgim
náziumban. A sátoraljaújhelyi ke 
gyesrendi gimnázium cserkészcsapata 
csütörtök délután cserkészavató ünne* 
pelyt rendezett. Németh Jenő gimná
ziumi igazgató mélyen szántó avató 
beszéde után meghatóan szép műsor
ral szórakoztatták a közönséget a cser
készek.

— Leszállították a m otorikus 
áramszolgáltatás diját. A városi Köz
müvek üzemi bizottsága f.hó 4.-i ülé
sén 1938 évi junius hó 1-től kezdődő 
hatállyal a kisipari erőátviteli (motori" 
kus) áramszolgáltatási egységárat kw. 
óránként 86 füléről 20 fillérre szál
lította le.

— Mattyaaovszky" Kálm án v e
zeti a m agyar am atőr válogatott 
csapatot a balti túrára. A magy ar
amatőr válogatott futball csapat junius 
hó 22-én indul a balti államokba, hogy 
nagyszabású portyamérkőzéseken mu
tassa be a magyar futtball európai 
színvonalát. Az észt, lett és litván or
szágos válogatott futball csapatokkal 
mérkőzik meg országos amatőr váloga
tót futball csapatunk, melyet Mattya- 
sovszky Kálmán vármegyei főjegyző a 
MLSz. alelnöke vezet a balti államokba.

—- Országos versenyt nyert egy 
sárospataki diák. Az Omke a tél
folyamán pályázatot irt ki a középis
kolás tanulók részére „Miért menjünk 
kereskedőnek“ címmel. A háromszáz
pengős első dijat Király István, a sá
rospataki gimnázium VII. osztályos 
növendéke nyerte.

— Baltával hadakozó erdőm un- 
kás a bíróság előtt. Ez év április 
havában összeverekedtek az erdőmun
kások. Ifj. Krivián Mihály baltával két
szer végigvágott Német Lajos hátán. 
A súlyosan sebesült erdőmunkást alig 
lehetett megmenteni az életnek. Ifj. 
Krivián Mihály ellen szándékos em
berölés kísérlete miatt emelt vádat a 
kir. ügyészség. A keddi törvényszéki 
tárgyaláson azonban nem került ítéletre 
a sor, mert a bíróság bizonyítás ki* 
egészitést rendelt el.

— Klein Jakabné magzatelhajtás!
ügye. A kir. törvényszék Köröskényi- 
tanácsa ma foglalkozott zárt tárgyaláson 
Klein Jakabné szülésznő magzatelhaj- 
tási ügyével. ítéletre nem került sor, 
mert a bíróság bizonyitáskiegészités 
céljából elnapolta a tárgyalást.

Nyári női divat selyem imprimék, vásznak 
nagy választékban.

Férfi bel-  és külföldi tropikál anyagok, 
vásznak nagy raktára

„ T a ka rék o ssá ? "  ta g ja in a k  6  h a v i h ite l a

Blnmenfeld lenő és Fiai
cégnél Wekerle tér 5. szám

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

f ü r d ő r u h á k a t ,  f ü r d ő c i p ő k e t  d ú a  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  t é r  3 .  V á r o s i  b é r p a l o t a

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

yfiegsemmisitettéü
a hengermalom villanyáram ára ügyében 
hozott képviselőtestületi véghatározatot

ö fillérről 12 fillérre emelték az egységárat

ményadás céljából megküldte a kerü-
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L e g ú ja b b
Leáll a sátoraljaújhelyi Hengermalom
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ma m ár európai hírű Fedett gyógy
m edencék ivócsarnok, inhalatórium , 
strandfürdő. P áratlan  eredm ényes 
fürdő, — ivó és belélegző kúrák. A 
fürdőt Hajdúszoboszló 73 és 78*-os 
sós, jódos, brómos. h idrocarbonatos 
hévvizei táplálják. 3000 liter fórróviz 
percenként. M agyar és németnyelvű 
ismertetővel készséggel szolgál a 
f ü r d ő  I g a z g a t ó s á g a .

*  Magyarság kliring-akciójának 
tagjai.

Az alábbi cégek a Magyarság leli - 
ting-szelvényei a feltüntetell o/o ara-, 
nyában készpénz gyanánt fogadjak el 
Vásároljon az alábbi cégeknél a Ma
gyarság kliring szelvényeinek felhasz
nálásával, hogy megtakaríthassa előfi
zetési diját.

Cukrász: Prilioíla Andor 5 °/° 
Fűszer és csemege : Szenczy Ernő, 

Széchenyi tér 9, kincstári cikkek ki
vételével 5 °/o

Fűző: Özv. Zambon Béldné, Pe-
lőfi-u. I. 5 %>

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

Könyvnyomda, könyv- és papirke- 
reskedés: Vajda-könyvnyomda tan
könyv kivételével 2 ° o

Nőiszabó : Magyart Mihály, Mun
kácsi u. 20. 5 °/0

Újság: .Felsőmagyarországi Hírlap“ 
hirdetéseknél 10 °/o
„Zemplénvármegye"hirdetéseknél „

Úri és nőieipész: ifj. Begala Mihály 
Kossuth-u. 2. 5 %

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

Uriszabó ; sporlruha : Csuppiga Jó
zsef, Horthy tér 22. 5 %

Vas és festék : Peiget Gusztáv, dur
va vasáru kivételével 2 %>

Vendéglő : Szenczy Ernő, And 
rássy-u. 25. 5 °/o

— Ragyogóan sikerült a Stefánia 
Szövetség várkerti estélye. Úgy er
kölcsileg. mint anyagilag fényes siker
rel zajlott le a Sárospataki Stefánia 
Szövetség vasárnapesti várkerti ünne
pélye, melyen díszes és nagyszámú 
közönség vett részt.

— Mit kíván az IP0K a kormány
tól? Az ipartestületi elnökök az Ipar- 
testületek Országos Központjában leg
utóbb értekezletet tartottak, amelyen 
a kisipart érdeklő gazdasági kérdéseket 
tárgyalták meg. Az értekezletből be 
adványt intéztek az iparügyi minisz
terhez. Ebben arra kérik a kormányt, 
hogy 500 ezer pengőt 2 százalékos 
kamat mellett bocsásson az exportba 
bekapcsolódó Iparosság rendelkezésére 
a kivitel elősegítése céljából, továbbá 
azt kérik, hogy az irányárak a szak
mákra kötelezőek legyenek s azok be 
nem tartóit, mint árrombolókai az ipar
testületi székek 100 pengőig terjed
hető pénzbírsággal, sújthassák Egyik 
legfonto*abb kívánsága az Iparosságnak 
az iparos adósságok rendezése, E 
célokra 10 millió pengős alaptőkével 
egy kézművesbank alapitasat kérik, 
amely vidéki fiókhálózata révén a vi
déki iparosság hitel ellátását is 
eszközölné.

Lapunk zártakor kapjuk a 
hírt, hogy dr. Burger Jakab a 
motorikus áramegységár fel
emelése folytán üzeme renta 
bilitását nem tartja biztositott-

Annak idején megírtuk, hogy dr. 
Chudovszky Móric ny. kórházigazgató 
felhatalmazásra üldözendő rágalmazás 
cimén feljelentést tett Geiger Ottmár 
a városi közmüvek igazgató főmérnöke 
ellen, amiért egy felebbezésére adott 
válasziratában azt állította róla, hogy 
igazgatása idején a kórházban tartha
tatlan állapotok voltak és hogy valót
lan a felebbezésében foglalt az az al- 
litása, hogy a villanygyár villanyáram

Ahogy közeledünk a színházi sze
zon vége felé, úgy fokozódik a kö
zönségérdeklődése az előadások iránt. 
Ha ez az érdeklődés előbb mutatko
zott volna, valőszinüleg még nem tar
tanánk a szezon végén. M?jd talán 
jövőre hamarább szokik bele a kö
zönség a szinházbajárásba és nem 
kell majd Ilyen rövidre szabni a 
sziniévadot.

Az elmúlt hét első sikerét a Gólyasza- 
nalírium előadásán könyvelhették el. 
Vérszegényoperett.Éshogy mégis siker 
arathatott, az kizáróan a rendezés és 
a szereplők érdeme. Különösen a 
szereplőké, élén Halasy Mariskával, 
ezzel a sokoldalú művésznővel, a

nak és ezért a malomüzemet 
leállítja.

A malomüzem IC alkalma
zottjának már fel is mondott,

szolgáltatása bizonytalan.
A kir. ügyészség felhatalmazásra 

üldözendő rágalmazás cimén vádat 
emelt Geiger Ottmár ellen. Az ügyet 
pénteken tárgyalta a kir. törvényszék 
Köröskényi tanácsa Dr. Búza Béla 
védő közérdek cimén kérte a bizo
nyítás elrendelését, amit az ügyész 
nem ellenzett. A törvényszék elren
delte a bizonyítást és a tárgyalást el 
napolta.

közönség kedvenceivé emelkedett Ju- 
rik Icával és Jurik Julcsival. De el
sőrangúan jók voltak Nagy Erzsi, 
Pogány Margit, Szabó Ernő, Ladányi 
Ferenc, Herceg László, Alszeglty 
Lajos és Sárkány Lajos is.

Az első táblás házat a Sybill fel
újítása hozta. Ez a hatalmas közön
ség siker igazolta, hogy a régi szép 
melódiák rajongói még nem fogytak 
ki és egy régi operettciklus beiktatá
sával nagy anyagi sikereket érhetett 
volna el a direkció. A közönség va
lósággal elbűvölve hallgatta a rég 
ismert, de ma is az újság ingerével 
ható gyönyörű melódiákat, amelyek 
H. Neményi Lili interpretálásában

Hölgyeim é t Uraim figyelem!
Angol magyar

szenzációs vegyészeti találmány
Nincs többé szükség különféle 

krémekre mert a

LORD gyorsborotvakrém
a világ legjobb arc és kéz

ápoló krémje. A ráncosodásl meg
akadályozza sőt állandó használat 
mellett meglévő ráncokat is eltünteti

Kapható minden szaküzletben l

lenyűgözően hatottak. A sikerben osz
toztak Jurik Ica, Somlay Júlia, a ven
dég Madarász László ésTanay Emil.

Halasy Mariska felléptével a Név
telen Asszonyt újították fel egész szép 
ház mellett és a legnagyobb mű
vészi sikerrel. Halasy Mariska ezen 
az estén játszotta az évad első neki 
való szerepéi. Azt hisszük felesleges 
hangsúlyoznunk, hogy mindent felül 
múló sikeirel. Százszázalékosan hozta 
ki a darab drámai Itatásait és a nyílt 
színi tapsok egész sora igazolta,hogy 
a közönség valósággal vele élt sze
repében. Méltó partnerei voltak La
dányi Ferenc, Kömives Sándor és 
Mányay Lajos.Mindhárman illeni sze
replésük egyik legnagyobb sikeréi 
könyvelhették el ez estén. Jók voltak 
Nagy Erzsi és Sárkány Lajos is.

A  Csodahajót, amelyet az évad 
legnagyobb operett sikerének hirdettek 
csupán a szereplők mindent felül
múló művészi tudása vitte sikerre. 
Az érdem ezért elsősorban természe
tesen H. Neményi Lilié, aki csodásán 
szép, kulturált hangjával ezen az es
tén magával ragadta a közönséget. 
De érdemük Jurik Icának, Jurik Jul
csinak, Szabó Ernőnek, Sugár Mi
hálynak, Herceg Lászlónak, Ladányi 
Ferencnek és Kamarás Gyulának is.

A társulat e hó 22-én, csütörtökön 
tartja utolsó előadását. Reméljük, hogy 
a hátralevő néhány előadás iránt a kö
zönség érdeklődése még fokozódni 
fog.

1938 Pk. 1692 számhoz.
1938. vght, 369. szám.

Árverési hirdetmény.
Dr. Meller Victor ügyvéd állal kép

viselt Waldmann Ferenc javára 1183 
pengő 78 f. követelés és járulékai 
erejéig a bpesli közp. kir. járásbíró
ság 1938 évi P. 305107 sz. végzésé
vel elrendelt kielégítési végrehajlás 
folytán végrehajtási szenvedőtől 1938 
évi ápr, hó 30-án lefoglalt 1400 
pengő becsértékli ingóságokra a sá
toraljaújhelyi kir. járásbíróság íenli 
szánni végzésével az árverés elren
deltetvén, végrehajtást szenvedő la
kásán, üzletében az esetleg fizetett 
összeg betudásával Sátoraljaújhelyit, 
Jíorthtj JVtiklós tér 6 sz. alatt leendő 
megtartására batáridőül 1988 évi irt- 
nius hó 28 napjának déleliítt 8/4 II 
órája tűzetik ki, amikor a biróilag 
lefoglalt papírokat, nyomdaipari gé
peket s egyéb ingóságokat el fogom 
adni.

Sátoraljaújhely, 1938 évi junius 
hó 3 n.

ffénges Jltpád kir. bir, végrehajtó

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

Laptulajdonos i
Landesmnnn M. és Tarsa

Készüli: n Vajda-könyvnyomdában
Sátoraljaújhely.

Elsőrangú konyha. Mérsékeli árak.

Színház után találkozzunk 
a Városi Vigadó éttermeiben

A ti. é. közönség szives támogását kéri

OROSZ BARNA
v e n d é g lő s

Figyelmes kiszolgálás. Hegyaljai Jaiborok.

í) dr. Chudovszhy
contra Geiger ügyben a kir. ügyészség  
képviseli a vádat

Bizonyítás kiegészítését rendelték el

Nyári férfi szövetek 
tropikálok

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

divatháza
SÁTORALJAÚJHELY

Takarékossági bevásárlóhely — Vidékre minták

Fokozódó siker
a szezon végén

Beszámoló az elmúlt heti előadásokról
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