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9 kilenc hónapos gazdaváltó
Ritkán kerüli a magyar par

lament elé olyan nagy jelentő
ségű pénzpolitikai javaslat, mint 
amilyen a Nemzeti Bank alap
szabályainak megváltoztatásáról 
szól. Ezzel a Magyar Nemzeti 
Bank olyan hatalmas tényezője 
lett a gazdasági életnek, akkora 
befolyással vehet részt annak 
irányításában, mint kevés helyen 
a világon.

A sok fontos módosítás kö
zül most csak egyet ragadunk 
ki, amelynek rendkívüli jelen
tőségét szeretnénk aláhúzni. 
Ezután ugyanis a Magyar Nem 
zeti Bank nemcsak a kereske
delem és ipar, hanem a mező- 
gazdaság hitellel való ellátásába 
is belekapcsolódik azáltal, hogy 
kilenc hónapos gazdaváltókat is 
elfogad és bevált.

M it jelent ez? Azt jelenti, 
hogy megszűnik egy olyan sé
relem, amely ellen a Független 
Kisgazdapárt fennállása óta har 
col. Mezőgazdasági állam va
gyunk és annak ellenére jegy- 
kibocsájtó bankunk alapszabá
lyai lehetetlenné tették, nogy a 
mezőgazdaság, a legjelentősebb 
termelési ág ebben az ország
ban, sajátos jellegének megfe
lelő feltételek mellett juthasson 
a Nemzeti Bank utján méltá
nyos hitelhez. A Nemzeti Bank 
eddig csak három hónapos le
járatú, úgynevezett kereskedelmi 
váltókat fogadott el, tehát olya
nokat, amelyek a mezőgazda
ságnak egyáltalán nem feleltek 
meg. Az iparban és kereskede
lemben három hónap alatt, sőt 
rővidebb idő alatt is megfordul 
a pénz, a mezőgazdasági ter
melés folyamata azonban sok
kal hosszabb, 6 —9 hónapig 
terjed, magától értetődik tehát, 
hogy olyan rövidlejáralu hitellel, 
mint a kereskedelem, nem bol
dogul.

Óriási hátrányt jelentett ez az 
állapot a mezőgazdaságra, kü lö 
nösen a kisgazdára nézve, amely 
Így hatalmas hitelforrástól esett 
el. A nagyobb birtokos még 
csak valahogyan tudott kölcsön- 
pénzt szerezni, a parasztság 
azonban forgótőke szükségletét 
már csak uzsorások utján elé

gíthette ki, vagy egyáltalában 
nem vett igénybe hitelt, aminek 
a termelés látta kárát. Minden- 
képen visszás és méltánytalan 
helyzet volt, hogy egy mező
gazdasági állam jegybankja, ép
pen a mezőgazdaságnak nem 
állt rendelkezésére. Bizonyos, 
hogy a nagy érdekek, amelyek 
az. agrártermelés fejlesztéséhez 
fűződtek, csorbát szenvedtek 
emiatt és a jövőben, amikor 
nemzeti és gazdasági megújító- 
dásunk még fokozottabb erőfe
szítést követel minden termelő-

Flétfön délután rendkívüli közgyű
lésen tárgyalta a képviselőtestület a 
vármegye kisgyülésének a Burger 
malom villanyegységára ügyében ho- 
zott, lapunkban már ismerteiéit h - 
tározatál. A megjelentek élénk ér
deklődéssel várták a közüzemi bi
zottság javaslatát, mert ettől függött, 
hogy rővidebb, vagy hosszabb lesz- 
e az út, melyen eljuthatunk az ügy 
végső kifejlődéséhez.

Aiig nyitóba meg dr. O r b á n  
Kál i áll polgármester a közgyűlési 
Q e i g e r  Ollmár igazgató-főmérnök 
nyomban megkezdte az ügy referá
lását. Mindenekelőtt bejelentene, hogy 
az üzemi bizottság dr. B u r g e r  
Jakab malomtulajdonosnak a malom 
erőátviteli áramszolgáltatását a fenn
álló megállapodás érleimében 1938. 
julius 4 én három hőnapra, azaz 
1938. október 4-re Írásban felmondta.

Ezután az üzemi bizottság javas
latát terjesztette elő, amelyben kérik 
a közgyűlést, forduljon felierjesztés-, 
sel a belügyminiszterhez, hogy az 
iparügyi miniszterrel egyetértőiig, 
annak szakközegeivel vizsgáltassa 
felül az üzemi bizottságnak az áram
szolgáltatási szerződés megkötése 
körüli eljárását és 

vizsgáltassa falul az üzami bi
zottság általános áramdijszabási 
ás üzomi politikáját úgg annak 
halgasságo, mint jóhiszemiiságs 

szempontjából

fői, ezt az akadályt el kellett 
hárítani a mezőgazdaság utjá- 
ből.

Megint bebizonyosodott, hogy 
a Független Kisgazdapárt he
lyes utón járt és nem lehetet
lent követelt, amikor évek óta 
sürgette a kilenc hónapos gaz
daváltók bevezetését. Pedig 
mennyi gáncs érte ezért a „szak
értők' részérői, Természetesen 
csak első lépésnek tekinthető 
ez, amelyet követni kell a ka
matkérdés és a közép- valamint 
a hosszúlejáratú mezőgazdasági 
hiielprobléma megoldásának, a- 
melyek nem kevésbbé égető hiá
nyai ma a gazdatársadalomnak.

Végül javasolta a bizottság, kérje 
fel a képviselőtestület a főispánt, 
hi.gy a képviselőtestület előterjeszté
sét a kormányhatóságoknál támo
gassa.

Elsőnek dr. Lichtenstein Jenő szó- 
I It fel. Indítványozta, hogy a kép 
viselőteslUlet a kisgyülés határozata 
ellen éljen felülvizsgálati kérelemmel 
szociális szempontokra való hivatko
zással. Nem városi feladat — úgy
mond —, hogy nagyszámú munkást 
és azok családjait kenyértelenné te
gyenek a mai súlyos gazdasági vi
szonyok közölt.

Dr. Dubay István a kérdés min
den vonatkozásait megvilágító h-.rsz- 
sz»bb beszédben csatlakozott dr.
Lichtenstein Jenő indítványához, 

azonban nemcsak szociális szempon
toktól indíttatva, hanem azért is, 
mert nézete szerint a kisgyülés a 
másodfokú határozat meghozatalánál 
túllépte hatáskörét. Az üzemi bbott- 
ság az egységár megállapításánál a 
legnagyobb körültekintéssel járt el. 
A közmüvek könyvvezelőségével meg
vizsgáltatta a malom hatósági ellen
őrzés alatt álló könyveit és az igaz
gató főmérnökkel számításokat vé
geztetett, hogy tí filléres egységár 
megállapítása esetén hogy alakul az 
üzemek helyzete.

Csak amikor a könyvelési szakér
tők jelentették, hogy a malom 6 fil
léres kwóránkinti egységárnál nem 
tud többet fizetni és az igazgató 
főmérnök kimutatta, hogy a 6 fillé
res egységár mi Heti nemcsak 2000 
pengő évi haszon marad a városnak, 
de a termelés önköltségi ára is csök
ken, állapították meg a 6 filléres 
egységárat.

A szabályrendelet szerint az egy
ségár megállapilásá a képviselőtes
tület hatáskörébe tartozik, a kivéte
lek megállapítása azonban az üzemi 
bizottság kizárólagos joga. Amikor 
tehát az egységár megállapítást a 
képviselőtestület elé hozták, csak 
azért tették, mert a legnagyobb nyil
vánosság előtt akarták a kérdést 
tárgyaltaim.
~ A  képviselőtestület — úgymond 

— nem mellőzte a belügyminiszter 
rendelkezését, csupán a rosszút in
formált miniszter helyett a helyesen 
informált belügyminiszterhez kívánt 
fordulni, amikor úgy döntött, hogy 
a régi egységárat fenntartó határo
zatát annak indokolásával együtt a 
belügyminiszterhez terjeszti fel. Meg
állapítja, hogy a kisgyűlésnek nem 
lett volna szabad döntenie.

J l képvisclöttstüUt határozatát 
f»l kotlett volna terjesztenie a 
belügyminiszterhez és csak a 
miniszteri döntés után letl volna 
szabad elbírálnia a beadott fe- 

lebbezóst.

Bár a saját nevében már beadta 
a felülvizsgálati kérelmet, szükséges
nek tartja, hogy a képiselőlestület 
is éljen felülvizsgálati kérelemmel, 
mert csak hasznára lehet az ügynek, 
ha belügyminiszter mondja ki az 
utolsó szót.

Dr. Jármy Béla csatlakozik a dr. 
Dubay által elmondottakhoz, de csak 
a következtetésig. A kisgyülés csu
pán megtagadta a képviselőtestület 
határozatától a jóváhagyást. Ehhez 
mint felettes és felügyeleti hatóság
nak feltétlen joga volt. Érdemi in
tézkedés nincs a kisgyülés határo
zatában, csupán annyiban intézke
dett, hogy érdektelen szakértővel 
vizsgáltassák felül az egységárat és 
az önköltségi árat. ezt  a város is 
akarja. De mert nem akarnak drága 
pénzt fizetni a szakértői véleményért, 
az iparügyi minisztertől kérnek hi
vatalos szakértői.

Azért is ellene van a felülvizsgá
lati kérelemnek, mert igy rővidebb 
utón érhetnek el a végső döntéshez 
Már pedig nagyon fontos a mielőb
bi döntés, mert véget kell vetni an 
nak a pletyka-áradatnak, amely ez 
üggyel kapcsolatban egész a gyanú
sításig (ájult.

Nyugodtan várja a szakértő dönté
sét. Nein tartja az üzemi bizottságot 
csalhatatlannak, azt azonban le kí
vánja szögezni, hogy az üzemi bi
zottságban becsületes emberek ülnek, 
akik becsületes lelkiismeretességgel 
végzik kötelességüket és éppen ezért 
nyugodtan várják a szakértő meg- 
állápitásál.

Dr. Lichtenstein és dr. Jármy 
ujahb felszólalásai után a polgár- 
mester is kérte, hogy ne éljen a kép
viselőtestület felülvizsgálati kérelem
mel. Végül is az üzemi bizottság ja 
vaslatának megfelelően határoztak.

Szakértő dönt
a villanyegységárak ügyében

Izgalmas vita után úgy határozott a képviselőtestület, 
hogy nem élnek felülvizsgálati kérelemmel
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Nagy idegenjárás
lesz szeptember I l-én Sátoröl- 
joujhelyben az országos front
harcos táborozáson és a Szent 
István hápolna felszentelésén

Szeptember tizenegyedikén 
többezer főre tehető idegen 
ideérkezését. várják. A front
harcosok sátoraljaújhelyi lőcso- 
portja meghívta gróf Takách- 
Tolvay Józsefet, a frontharco
sok országos elnökét, aki szep
tember 11-éré Ígérte idejövetelét.

Ebből az alkalomból orszá
gos frontharcos találkozó lesz 
Sátoraljaújhelyben és megala
kítják a vármegyei frontharcos 
szövetséget.

Ugyanakkor szentelik fel or
szágot ünnepség keretében a 
sátoraljaújhelyi Szepesi Szövet
ség által a Szárhegyen épített 
Szent-István kápolnát is.

A kettős ünnepség előkészü
letei nagyban folynak. A Szepe

si Szövetség és a frontharcosok 
Szepesi Bódog kegyesrendi ta
nár vezetésével megalakított kö
zös rendező bizottsága feledhe
tetlenül nagyszabásúvá akarják 
tenni a szeptember 11-i ide
genjárást.

Az államvasutaktól az ország 
minden tájáról filléres vonatok 
inditását kérik, hogy az ország 
valamennyi frontharcos szerve
zete részt vehessen a táborozá
son és a MagyarKálváriánál, va
lamint a Szent-István kápolná
nál erőt meríthessen Nagy- 
Magyarország feltámadásáért fo
lyó kitartó küzdelemre.

Az ünnepségek alkalmából 
mintegy 2—3000 frontharcos 
ideérkezéseire számítanak.

Nyári férfi szövetek 
tropikálok

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

divatháza
SÁTORALJAÚJHELY

Takarékossági bevásárlóhely — Vidékre minták

Bernáth Aladár újabb felszólalásai 
után dr. Bisztray László azzal vetett 
véget a további jogi vitának, hogy 
polgármester-helyettesi megbizatásat 
visszaadta a képviselőtestületnek.

A képviselőtestület a megbízatás 
visszaadását tudomásul vette.

A vita bezárása után bejelentette a 
polgármester, hogy ebben az ügyben 
az alispán részéről a legnagyobb meg
értéssel és előzékenységgel találkozott 
és ezt kötelességének tartotta a köz
gyűlés tudomására hozni.

A törvényhatósági kisgyülés rekor
dot állított a gyors tárgyalásban

Vámosujfalu nagyközség marad
A vármegye törvényhatósági kis- 

gyűlése F á y  István főispán elnök
lete alatt rekordot átlitott hétfőn a 
gyors tárgyalás terén. Nem sokkal 
több, mint egy félóra alatt 54 ügyet 
tárgyaltak le. Természetesen, ez csak 
úgy vált lehetségessé, hogy minden 
esetben vita nélkül fogadták el az 
alispáni javaslatot.

Hozzájárullak, hogy Szerencs köz
ség 1939. évre mérnököt szerződtes
sen havi 150 pengő fizetéssel.

Károlyfalva, Végardrt, Vajdácska, 
Bodroghalom, Alsóberecki, Karos és 
Felsőberecki községek be kívánnak 
kapcsolódni a sátoraljaújhelyi iskola
fogászat működési körébe. A felme
rülő költségekről az 1939. évi költ
ségvetéseikben gondoskodnak. A kis
gyülés természetesen hozzájárult, 
hogy a sátoraljaújhelyi iskolafogászat 
működését az említett községek is
kolaköteleseire is kiterjessze.

Sátoraljaújhely város — mint an
nak idején említettük — a közgyámi 
állást a jelenlegi közgyám személyé
hez kötötten fogalmazási szakbeli 
állássá minősítette át. A kisgyülés

kormánylialósági jóváhagyástól fel
tételezetten hozzájárult az átminősí
téshez.

A vármegyének épíiletjavitásokra 
és írógépek beszerzésére előirányzott 
költségvetési hitele kimerült. Miután 
e címen még 6600 pengő szükséglet 
mutatkozik, ily összegű újabb hitel
keretet biztosítottak a vármegye ren
delkezési alapjából.

Sátoraljaújhely város határában 
gyakorolható vadászati jog bérbe
adása tárgyában hozott képviselőtes
tületi határozatot levették napirend
ről, mert az ügy további előkészí
tése vált szükségessé.

Vámosujfalunak kisközséggé való 
visszafejlesztése mellett foglalt állást 
nemrégen a kisgyülés. Ezt a hatá
rozatot most megváltoztatták és Vá
mosujfalu továbbra is nagyközségként 
fog működni. Ha ugyanis Vámosuj
falu kisközséggé alakulna, közigaz
gatásilag Olasziiszkához kapcsolód
nék és. ezzel a tokaji járáshoz ke
rülne át. Miután a sárospataki járást 
nem akarják csonkítani, Vámosujfa 
Int meghagyták nagyközségnek.

Stsztujitást
tartott csütörtökön délben a piarista 
diákszövetség

A polgármester
helyettesítése élénk vitát 
provokált q közgyűlésen

Részletesen foglalkoztunk annak 
idején a polgármester helyettesítésé 
nek kérdésével. Beszámoltunk arról is, 
hogy t* polgármester felebbezéssel 
támadta meg azt az alispáni intézke
dést, amely a képviselőtestület hatá
rozatának végrehajtását felfüggesztette 
arra az időre, mig a polgármester vissza
tér és intézkedett a polgármester idő
leges helyettesítéséről. Hétfőn a város 
képviselőtestülete foglalkozott az üggyel.

Dr. Szentandrássy ismertette az alispá
ni intézkedést és jelentette, hogy a 
polgármester felebbezést adott be az 
ellen, azonban az alispán a felebbe
zést, mint elkésettet visszautasította. 
Az ügy ismertetése után a pol
gármester közölte a képviselőtestülettel, 
hogy ismeretében azoknak a körül
ményeknek, amelyek az alispánt in 
tézkedese megtételére bírtak, a vissza 
utasítás ellen nem kivan felfolyamodni, 
egyben javasolta, Hogy a közgyűlés a 
történteket vegye tudomásul.

Dr. Jármy Béla nem kivan az ügy 
jogi részével foglalkozni, mert nem 
nézett utána, mit rendel a törvény. 
Azonban úgy érzi, hogy az alispán 
helyes utón járt, mikor arra az állás 
pontra helyezkedett, hogy a főügyész 
nem lehet polgármester helyettes, mert 
nagyon furcsa volna, ha polgármester- 
helyettesi minőségében önmagától kér
ne jogi véleményt. Tény az, hogy a 
felebbezés elkésett Az alispáni intéz

kedés ugyanis elsőfokú intézkedés volt 
és igy a felebbezést az alispáni hiva
talban kellett volna beadni. Ezzel 
szemben a felebbezést a városnál ik
tatták es mire az alispáni hivatalba 
érkezett, már késő volt. Nincs más 
teendő, mint tudomásul venni a tör
ténteket.

Bernáth Aladár javasolta, hogy a 
képviselőtestü et határozatát helyezzék 
hatályon kívül és utasítsák a polgár- 
mestert, hogy a legközelebbi közgyű
lésnek tegyen újabb javaslatot a he- 
lyettesitesre

Dr. Tóth Alajos bejelenti, hogy az 
alispán a belügyminisztériummal tör
tént közvetlen telefonérintkezés alap 
ján intézkedett. Maga részéről is ja
vasolja a képviselőtestületi határozat 
hatályon kivül helyezését, mert ellen 
kező esetben egy végre nem hajtható 
jogerős határozata lesz a városnak. A 
felebbezés visszautasítása folytán u- 
gyanis az alispán intézkedése is jog
erőre emelkedett.

Dr. Dubay István ellenzi a határo
zat hatályon kivül helyezését. A kép
viselőtestület megválasztotta dr. Biszt
ray Lászlót polgármesterhelyettesé, 
választást pedig hatályon kivül helyezni 
nem lehet.

Dr. Búza Béla szintén a határozat 
hatályon kivül helyezése mellett fog
lalt állast.

Dr. Jármy Béla, dr. Tóth Alajos és

A sátoraljaújhelyi piarista diákszö
vetség rendes évi közgyűlésre gyűlt 
egybe csütörtökön délben a város
háza tanácstermében dr. Orbán 
Kálmán elnöklete alatt. A piarista 
rendet a közgyűlésen Németh Jenő 
igazgató házfőnök és Szepesi Bódog 
igazgatóhelyettes képviselték.

Dr. Orbán Kálmán rövid elnöki 
megnyitó után visszaadla a megbí
zást a közgyűlésnek úgy a maga, 
mint elnöktársai, a választmány és 
számvizsgáló bizottság nevében és 
javaslatára Szepesi Bódog kegyes
rendi tanárt választották meg kor
elnöknek.

Szepesi Bódog elfoglalva az el
nöki széket javaslatot tett a tisztuji- 
tásra. A tisztikar közfelkiáltássá! egy' 
hangulag a következőkép alakult meg*, 
elnök: dr. Orbán Kálmán, társelnök: 
dr. Tóth Dezső, Ügyvezető alelnök : 
dr. Matolay László, főtitkár: Csaba 
Jenő kegyesrendi tanár, titkár: Ha- 
rasztos Gyula tanár, ügyész: dr 
Lichtenstein Jenő, pénztárnok : Ber
náth Gyula, ellenőr: Kádár Andor,

számvizsgáló bizottsági elnök Kuha- 
rik Gy. Kálmán, számvizsgálók: Csá
kó Ernő és dr. Lomniczi Miklós.Vá- 
lasztottak még 30 tagú választmányt 
és 10 választmányi póttagot.

Szép, tartalmas beszédben üdvö
zölte Szepesi Bódog az uj tisztikart 
és adta át az elnöki széket az ismét 
megválasztott elnöknek.

Dr. Orbán Kálmán sajnálattal ál
lapítja meg, hogy a szövetség eddigi 
működése néni tud nagyobb ered
ményt felmutatni. Ennek oka, hogy 
a régi tisztikar hivatali teendőkkel 
erősen igénybe vett emberekből ál
lott. Hiszi, hogy az uj tisztikar erő
sebb tempót fog diktálni a szövet- 
ség életében és rövidesen eléri ered 
ményekben a többi piarista diákszö
vetséget. Követendő példaként emlí
tette a junius hó folyamán ill járt 
váci öreg piarista diákokat, akik pél
dát mutattak, miként kell ápolni azt 
az összetartást, egymás iránti szere- 
tetet, amelyek a piarista atyák taní
tásai nyomán vésődnek minden pia
rista diák leikébe.

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

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

b a n  k a p

Blum enfe ld 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 á l t n a k a l a p o k  n a g y  v á l a a z t é k b a n
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N ! K 0 P A L L betéttel dohányozzon,
mert *z egészségre ártalmas nikotin, pyridint kát
rány, gyanta stb. származékok ezáltal nem jutnak 
a s z á j b a  é s  a t ü d ő b e .

HI&SIK
— Szerkesztőségünkből. D  . Dubay 

István volt főszerkesztőnk ismét la
punk kötelékébe lépett és a mai 
naptól főszerkesztőként jegyzi a 
lapot.

—  Az alispán szabadságon. A vár
megye kisgyülése Bornemisza Miklós 
alispánnak rendes nyári szabadságot 
engedélyezett. Az alispán szabadsá
gát 12-én már meg is kezdte.

— Jaczkó Béla szabadsága. A vá
ros képviselőtestülete Jaczkó Béla 
műszaki nyilvántartónak három havi 
betegszabadságot engedélyezett.

-— Pénzügyőri kinevezések Mono
Ferenc pénzügyigazgató Tamás Mihály 
pácini, Kovács László sátoraljaújhelyi, 
Milesz Imre szerencsi pénzügyőri ttf. 
főviayázókat pénzügyőri szemlészekké, 
Szala Ferenc ricsei és Lányi Ernő 
sátoraljaújhelyi pénzügyőri I. osztályú 
vigyázókai pénzügyőri fővigyázókká, 
Gál Tibor dr. sátoraljaújhelyi, Gallik 
Gyula ricsei, Sera István ricsei, Nagy 
Károly szerencsi, Lajos László sátor
aljaújhelyi, Szepessy György pácini, 
Kriszt János szerencsi, Kiss Simon 
pácini és Paszányi Gyula ricsei pénz
ügyőri II. osztályú vigyazókat pénz
ügyőri I osztályú vigyázokká nevezte 
ki.

—  Nyári idónyvégi kiárusítás Sá 
toraljaújhelyben. A miskolci Kerületi 
Kereskedelmi és Iparkamara az idény
végi kiárusítás idejét az 1938. évre 
másodízben Eger, Gyöngyös és Sá
toraljaújhely megyei városok terüle
tére — az összes kereskedő és ipa
ros szakmákra né ve — az 1938. 
évi augusztus hó 22. közötti 15 nap
ban (a határnapokat is beleértve) 
állapította meg. A kamarai kerület 
egyéb területén második (nyári) i- 
dényvégi kiárusítás nem tartható.

—  Felavatták Golop község ország
Zászlóját. Sokszáz főnyi ünneplő kö
zönség jelenlétében avattak fel vasár
nap Golop községben a felállított or- 
szagzászlót, amely egyben a világhá
borúban elesett hősi halottak emlékét 
is megörökíti. Beszédet mondottak 
Bérezés Zoltán és Faragó György 
lelkészek, Mezey Antal főjegyző és 
Javornitzky Jenő miniszteri tanácsos, 
az országzászlő nagybizottság társéi 
nöke.

— Megérkezett a háztartási tan
folyam felszerelése. Az augusztus 
Lén kezdődő hathetes háztartási/tan- 
iolyam felszerelési tárgyai megérkeztek, 
tielyek beszállítása élénk érdeklődést 

váltott ki a járó-kelő közönség köré
ben. A  katolikus olvasókör egyik ha
talmas termét szinültig megtöltötték a 
különböző konyhaszekrények, bútorok, 
tűzhely és egyéb felszerelési tárgyak. 
Ezek mellett fogják tölteni a nyár egy 
részét a már csaknem teljes létszám
ban jelentkezett hallgatók, hogy össze 
kössék a kellemest a hasznossal, fel— 
k ‘szülve a nő igazi hivatására.

— Sziv8zóihüdés ért egy sátoral
jaújhelyi piarista diákot a tapolcai 
Strandon. A Bükkben táboroztak ez- 
idén a sátoraljaújhelyi piarista cser
keszek. Innen hazafelé készülődtek. 
Útközben megálltak Tapolcán, hogy a 
strandon megfürödjenek. Mikor fürdés 
után útra készülődtek, észrevették, 
hogy Flegedüs Sándor hetedikes, egy 
monoki fiú, nincs közöttük. Keresésére 
indultak és a szerencsétlen véget ért 
tánukat a strandfürdő medencéjében 
találták meg holtan. Az r.rvosi vizsgá
lat megállapítása szerint szivszélhűdrs 
érte.

— A Pesti Tőzsde uj számában dr 
Chorin Ferenc, Hegedűs Lóránt, Bei 
senyey Zénó, Gergely Tádor, dr 
Mutschenbacher Emil nyilatkoznak 
kitünően sikerült 16 oldalas uj szám 
bán.

Zemplénvármegye közigazgatási 
bizottsága hétfőn tartotta ju'ius ha
vi ülését F á y  István főispán el
nöklete alatt.

Az alispán! jelentés után, mely 
a vármegye junius havi állapotá
ról számolt be» a referensek ter
jesztették elő jelentéseiket.

A  liszlifőorvos jelentése szerint 
a vármegye közegészségügyi álla
pota kedvező.

Az állategészségügyi tanácsos je
lentette, hogy a vármegye több 
községében snrtésorbánc lépett fel, 
mely ellen védoltásokról védekez
nek*

A vármegyei gazdasági felügyelő 
a szőlőkárokröl számolt be. A pe- 
ronoszpora és lisztharmat a szép
nek Ígérkezett termésben nagy ká
rokat okozott. Jelentős kór van a 
sátoraljaújhelyi szőlőkben, továbbá 
Tolcsvai). Olaszliszkán, Tokajban 
Sárospatakon, ahol 25  30 száza
lékos kárt okozott a múlt hó 29  
és 30-iki nagy hőség.

A  kir. ügyészségi elnök jelen
tése szerint a sátoraljaújhelyi kir.

A sátoraljaújhelyi kir. járásbíróság, 
mint telekkönyvi hatóságtól.

Tk. 1347/1938. szám.

Árverési hirdetmény-kivonat.
Tólli Erzsébet végrehajtatnak 

Séra János végrehajtást szenvedő 
ellen indítóit végrehajtási ügyében a 
telekkönyvi hatóság a végrehajtató 
kérelme következtében elrendeli a 
végrehajtási árverési 338 P. tőkekö
vetelés ennek 1937. évi junius hó 
1-tól járó 5 százalék kamata 24 P. 
eddig megállapilott per és végre
hajtási köllség és járulékai hehajlása

M K D PÜ IL  szipkában
Mndia dohanytá'sdében kaphat* !

e legáns b a k e l i t  aa ip  k e  • *  3 b e 
l i é t  á ré  . . .  l.SDP

I b e té t,  m i l y  4 0  c ig e r« lté r >  e lé g  - 16 P

törvényszéki fogházban mindössze 
38-an vannak letartóztatásban, eb
ből 26  jogerősen elitéit, 12 vizs
gálati (ogoly.

A kir. pénziigyigazgaló előbb az 
adózási viszonyokról számolt be, 
mely az elmúlt havi eredményéhez 
viszonyítva alig mulat vállozástMajd 
javaslatot tett hat ingatlan árverés 
elrendelése iránt. Előterjesztésére 
Tolcsva községben 52 2 9 , Szeren
csen községben 5242 pengő be
hajthatatlanná váll közadót töröllek.

Janka Károly bizottsági tag szó- 
vátette, hogy a községek hátralék
ban maradnak a felekezeti iskolák 
átvállalt tanítói nyugdijjárulékainak 
befizetésével, ebből folyólag az 
egyházakat súlyos kamatok terhelik.

Kérle az alispánt, hogy készít
tessen kimutatásokat n nyuzdijjáru* 
lékok hálrálékokról.

Az alispán megigérte, hogy a 
kimutatásokat elkésziletli és felhívja 
a községeket, hogy a nyugdíjjáru
lék hátralékokat anyagi erejükhöz 
mérten igyekezzenek törleszteni.

véget a sáloraljaujhelyi kir. járásbí
róság területén levő Pacin kózség- 
ben fekvő s a :

pácini 250. számit telekkönyvi 
betétben A. 1. 1 — II.  sorsz. s 308, 
309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 
316, 317, 318. hrsz. 8. foglalt (ház, 
kéri, udvar) B. t4. szerint végrehaj
tást szenvedő nevén álló illetőségre 
özv. Séra Jánosné Nagy Magdolna 
és özv. Séra Kálmánné Móré Rozá
lia javára bekebelezett haszonélve
zeti joggal terhelten 787 P.

a pácini 255 sz. betétben A f i .  
sorsz. s 1250. hrsz. a. foglalt (szán
tó) B. 7. szerint végrehajtást szen

vedő nevén álló illetőségre 477 P. 
kikiáltási árban.

A telekkönyvi hatóság az árverés
nek P á c i n községházánál meg
tartására.

1038. éVl augusztus 
hó ÍO (tiz ) napjának  
d. u.8 (három ) ó rá já t

ttlzi ki és az árverési feltételeket az 
1881, IX. te. 150. §-a alapján a kö
vetkezőkben állapítja meg:

1. Az árverés alá kerülő ingatlant

F Á r a s z t ó  g y a l o g l á s
Uanetritó toati tűmn l»  s tá u  dörzsöl 
jóik be izm ainka t a valódi

DIANA
stfiborszM szel
&  a itt é r  ó ta Viki*-szórté üsv&lt, 
M»rane*>é» öoasetótelfi b&zioaar fe l
fris s ít , üd ít, e rősít, unegwaünteti a fá
rad tság o t és enyh íti a fá jd a lm a k a t. ▲ 
bőrben elvonó h a tá r t  fe jt ki, é lén 
k íti  a  v éd to rin eést, úgyhogy  az em 
ber v a k s á g g a l  ójjáOTflletik tőle.

P róbapalaek  á ra  64 fillé r
K is (eredeti) paJaok á ra  1.10 pengő 
Közép (családi) p a W k  é ra  3.20 pengő 
N agy (óriási) palack  á ra  5.90 pengő

a kikiáltási ár 2/3-ánál alacsonyabb 
áron eladni nem leltei. (1908. XII. te. 
26. §.)

2. Árverelni szándékozók kötelesek 
bánatpénzül a kikiáltási ér 10 szá
zalékát készpénzben vagy az 1881. 
IX. I.c. 42. § ában meghatározóit ár
folyammal szániilott óvadékképes ér
tékpapirosban a kiküldöttnél le
tenni, vagy a bánatpénznek előleges 
birói letétbe helyezéséről kiállított 
letéti elismervényt a kiküldöttnek 
átadni és az árverési feltételeket aláírni 
(1881. : IX. te. 147. 150. 170 §, 
1908.: XII. I.c. 1. §.)

4. Az, aki az ingatlanért a kikiáltási 
árnál magasabb ígéretet teli, ha 
többet ígérni senki sem akar köteles 
nyomban a kikiáltási ár százaléka 
szerint megállapított bánatpénzt az 
általa ígért ár ugyanannyi százalékáig 
kiegészíteni. (1908. XI. t. c. 5. §.)

Sátoraljaújhely, 1938. évi március 
hó 14. napján.

Dr. Tömösváry s. k„ ömkf. jegyző
A kiadmány hiteléül -.
Hazay s, k„ lelekkönyvvezető.

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

Laptulajdonos :
Londesmannli. és Társa 

Készült:* Vajda-könyvnyomdában 
Sátoraljaújhely.

A  közigazgatási 
bizottság ü lé se

A szegényhivatal
első félévi működésének eredménye 
a képviselőtestület előtt

A legutóbbi városi közgyűlésen 
Márton Elek tanácsnok a polgármes
ter megbízásából beszámolt a város 
szegényhivatal karttaliv munkájának 
minden dicséretre érdemes első fél
évi munkájáról. Számol adott arról, 
hogy szűkre szabott anyagi keretek 
közölt is lehet eredményes munkát 
végezni, ha lelkesedés fűti azokat, 
akik a szegénygondozás nehéz mun
káját vállalták.

273 családfői 286 családtaggal se
gélyezlek havonta. A városi szegény
házban 20 és a ref. szegényházban 
8 szegény ellátásáról gondoskodlak. 
Külső gondozásban van 44 személy. 
Természetbeni élelmei 126, kenye
ret 188, lakbérsegélyl 138, ko'dus- 
pénzt 52, temetkezési biztosítási 9, 
tüzifasegélyt 295, ruhasegélyt 144 
egyén kapott.

Az első felében kolduspénzekből 
6007 P, egyéb címen 999 P. folyt 
be. Szegény ellátásra kiadtak ez idő 
alatt 23554 pengőt és igy a város 
háztartása Í6548 pengővel volt 
kénytelen az első félévben hozzájá
rulni a szegénygondozás költségeihez.

A város népkonyháján naponta 
átlagban 177 adag ebédéi osztottak 
ki. Egy ebédadag 1845 fillérbe kerül.

A képviselőtestület megelégedéssel 
vette tudomásul a jelentést, egyben 
a polgármester javaslatára jegyző, 
könyvi köszönelet szavaztak áldoza
tos munkásságukért Mária Benigna 
és Mária Irén ferences nővéreknek, 
Kovács Judit ref. soc. missiós test
vérnek és Bozsó Margit harmadrendű 
ferences nővérnek, valamint a kol
duspénzek gyűjtésével foglalkozó 
hölgyeknek.
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Negyvenkét iskolaköteles 
iskola nélkül

A közigazgatási bizottság felirattal fordul 
a közoktatásügyi miniszterhez

A küzigaigiiláíi bízóimig ülése 
végén Janka Károly kormányíöla- 
nácsos szóvá lelte, hogy az erzsé- 
brttanyal iskolából túlzsúfoltság 
miatt kiszorult 6 0  iskolaköteles. 
Ezekből csupán tizennyolcai sike
rült más iskolában elhelyezni. 42  
iskolaköteles azonban iskola nélkül 
marad a jövő iskolaévben, ha kel
lő időben nem gondoskodnak ís- 
kolahelyiségröl. Úgy tudja, hogy a 
tanfelügyelő már előterjesztést telt 
a közoktatásügyi miniszternek egv 
tanyai iskola létesítése iránt, de 
eddig eredménytelenül. Az egy
házközség vallatja az iskola fenn- 
táltosát és 20 0 0  pengő államse
géllyel a tanyai liszlilakás átalakít
ható lenne egy tsnerőa Iskolává. 
Kéri a bizottság és a löispán tá
mogatását.

A  tanfelügyelő felizólalása után

—  aki kél tanerős iskola felállí
tása mellett foglalt állási —  a bi
zottság abban állapodott meg, 
hogy egyelőre ideiglenes megoldási 
keres, amely mellett lehetővé vá
lik, hogy a 42  iskolaköteles még 
szeptemberben oktatáshoz jusson. 
Ezért felirattal fordul a közokta
tásügyi miniszterhez, hogy a tanyai 
tisztilakás egyik 6x5 méteres szo
bájában berendezendő ideiglenes 
tanterem részére engedélyezzen tan
erőt, végleges megoldásként pedig 
egy két lanerös iskolát létesítsen.

A  főispán megígérte, hogy sze
mélyesen is közbenjár a bizottság 
felterjesztésének eradményessége ér
dekében és igy remélhető, hogy 
szeptemberben beíratható lesz az 
erz.sébetlanyai iskolából kiszorult 
4 2  tanköteles.

Nyári női divat selyem imprimék, vásznak 
nagy választékban.

Férji bel- és külföldi tropikál anyagok, 
vásznak nagy raktára

„ T a k a ré k o ssá g "  ta g ja in a k  0  h a v i h ite l a

Blumenfeld fenő és Fiai
cégnél XVekerle tér 5. szám

Rátz K álm án
sárospataki beszámolóján a talmi 
prófétákról beszélt a NÉP alelnöke

Rátz Kálmán, a sárospataki válasz 
tókerület országgyűlési képviselője, 
vasárnap délután beszámolót tartott 
Sárospatakon,amelyen megjelent Sziny- 
nyei Merse Jenő, a Nép országos al
elnöke is.

A Comenius mozgóban megtartott 
gyűlésen Szinnyei Merse Jenő beszélt 
először s azokról a talmi próíétákról 
szóllott, akik minden hivatottság és 
felkészültség nélkül portyáznak a poli
tika terén s túlzott önbizalomtól fűtve 
igenyelnek képességeikkel arányban 
nem álló vezető szerepeket.

Usetty Béla felszólalása után Rátz 
Kálmán mondotta el beszámoló beszé
dét, amelyben az utolsó hónapok po

litikai eseményeinek ismertesése után 
a kormány és az országgyűlés ered
ményes munkájáról beszélt. Kiemelte 
a mezőgazdasági öregségi biztosítás 
bevezetésének jelentőségét, az új hegy
községi törvény üdvös intézkedéseit a 
nemes szőlőfajták és így a tokaji hegy- 
dék termelése érdekében,majd hangoz' 
tatta, hogy rendületlen hive a kormány 
á tál követett jobboldali politikának, 
amely a nepvédelemben, a szociális 
alkotásokban, a belső rend fenntartá 
bán és az erős hadsereg létesítésében, 
a nemzeti védelemnek a maximumra 
fokozásában nyilvánul meg.

A gyűlésen körülbelül ezren vettek 
részt.

Stan  és Pan
a városi mozgószinház műsorán

Kinevezések
a közoktatásügyi és a föld- 
mivelésügyi tárcánál

Az elmúlt héten közölt kinevezé
seken kívül megjelentek a hivatalos 
lapban a tanügyi és földmivelésügyi 
kinevezések is.

Zemplénvánnegyében a következők 
nyertek kinevezést:

Közoktatásügyi kinevezések: A val
lás- és közoktatásügyi miniszter Mar
ton László szerencsi községi polgári 
fiúiskolához beosztott helyettes tanart 
allami polgári iskolai rendes tanárra, 
Benedek Jenőt a tokaji polgári isko
lánál allami polgári iskolai helyettes 
tanárrá, továbbá Sípos József sátorai 
jaujhelyi áll. elemi iskolai, Osvath 
Endre bodrogzsadanyi községi, Hett 
manek Ferenc sárospataki rom kath. 
és Kántor Mihály cigándi református 
elemi iskolai tanítókat a VII. fizetési 
osztály .3. fokozatába kinevezte, özv. 
Kurtyákné Ladányi Irén sátoraljaújhe
lyi, Nagyné Tamas Erzsébet pácini, 
Schultz Ferenc karcsai, Kovácsné Ács 
Klára bodrogkereszturi, Kiss Ilona 
bodrogkereszturi, Szathmáryné Kiss 
Klára sárospataki, Makray Emma bőd 
roghalomi, Nagy Gez.son pacini, Hi
degkúti Rózsa sárospataki, Szilágyi

Jolán mádi, Kálmán Jolán tokaji, 
Lottersné Bráda Erzsébet kisrozvágyi, 
Pál Tibor pácini, Szamosszegi Jenő 
láca—monyhatanyai, Kiss Jolán sáros
pataki, Malmai Tivadar bodroghalomi, 
Rektor Béla sárospataki, Nagy Margit 
láca~monyhatanyai segédtanítókat ren
destanítókká, Veress Márta vámosuj- 
falusi, Barna László felsőregmeci, Dobo 
András mezőzombori, Kuzma Mihály 
bodrogkereszturi, Nagy Barnabás gesz 
telyi és Néma Ida bodroghalomi allami 
elemi iskolai helyettes tanítókat segéd
tanítókká kinevezte.

Földmivelésügyi kinevezések : A 
földmivelésügyi miniszter Jancsó Sán
dor sárospataki m. kir. főállatorvosnak 
a VII, fizetési osztály jellegét adó 
mányozta, dr. Görcs Sándor ricsei 
állatorvost főállatorvossá, dr. Kiss József 
tokaji állatorvost a IX fizetési osztály 
ba, Farkas Elemér gazdasági iskolai 
tanárt a IX, fizetési osztály 1. fiz. 
fokozatába, Walton Róbert gazdasági 
segedfelügyelőt gazdasági felügyelővé, 
ifj. Zboray Károly sátoraljaújhelyi mér
nököt mernökgyakornokka kinevezte.

Tüzek a vármegyében
A villámcsapás is felgyújtott egy házat

Az elmull hiten a vármegie terü
letén Ifibb helyen is veszedelmes 
tűzvész pusztított. Igy Bodrogolaszi 
községben eddie még ki nem derí
tett okból kigyulladt Horváth A nd
rás lakóháza. Bár a tűzoltóság nagy 
készültséggel vonult ki a helyszínre, 
a tűz továbbterjedését nem lehetett 
megakadályozni. A lángok elérték 
Dudás István lakóházát is és az is 
porig égett. A kár mintegy 3000 
pengó.

Szombaton Tolcsván támadt tűz,

ahol kigyulladt és teljesen leégett 
ftzv. Vajnál Gyuláné lakóháza.

A sárospataki Alsóhatárban ugyan
csak szombaton délben Piti lijtre 
gazdálkodó egyik gazdasági épülete 
égett le.

Vasárnap nagy vihar vonult át 
Alsóbereckin. A villám becsapott 
Vaszily Ferenc házába és azt fel 
gyújtotta. A ház teljesen porráégell, 
a tűz tovaterjedését azonban sikerült 
megakadályozni.

Női divatselymek
és nyári ruhoanyaaok

Fürdőruhák, strandcikkek 
legolcsóbb árban

Klein Kálmán divatháza
Sátoraljaújhely

Takarékossági tagok bevásárlóhelye

Szigorított óvintézkedések a száj- 
és körömfájás megakadályozására
A vásárba menő marhakereskedőket mészárosokat és 

henteseket fertőtlenítésnek vetik alá
A mai és holnap esti két-két 

előadáson kacagástól lesz han
gos a mozgószinház nézőtere, 
Stan és Pan, a (ílmszinészek két 
mókamestere fogja próbára tenni 
a közönség nevető idegeit.

„Vadnyugati őrjárat" címmel 
kerül vászonra mind az a sok 
móka, vidámság, melyet a da
rab szerzője ebben a briliáns 
vígjátékban egybe halmozott 
és amelyet a filmművészet e 
két kiváló mestere százszázaié

kosán kiaknáz.
Stan és Pan mindig táblás 

házat vonzott. Most, amikor 
filléres helyárakkal lesz alkalma 
a közönségnek végigélvezni e 
két művész kacagtató játékát, 
egész bizonyosan színükig meg
telik mind a négy előadáson a 
színház nézőtere.

Az előadásokat megelőzőleg 
a Magyar Világhiradó fogja 
vászonra vinni az utóbbi he
tek nagyobb eseményeit.

A hétfői közigazgatási bizott
sági ülésen Róth Lajos állat
egészségügyi tanácsos a járvá
nyos állatbetegségekről előter
jesztett jelentésében bejelentette, 
hogy Zemplénvármegyében nem 
fordult elő száj- és körömfájás. 
Miután azonban a Dunántúlon 
10 járásban 134 községben lé
pett fel száj- és körömfájás, a 
kormány az eddiginél is szigo
rúbb óvintézkedéseket léptetett 
életbe.

Hasított körmit állatokat 
harminc kilóméternél na
gyobb távolságra hajtani 

nem szabad.
A marha kereskedők, mészá 

rosok és hentesek ellenőrző 
könyvet tartoznak váltani és 
csak ezzel látogathatják a vá
sárokat. Mielőtt azonban a vá
sár területére belépnének a köz
ségi elöljáróság kiküldöttje előtt 
ruháikat fertőtlenít eni tar
toznak.


	29



