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K it  uj agrárjavaslat

Szigorú vizsgálatot
Kérünk a „H atárőr" cikke nyomán 
a sátoraljaújhelyi pékmesterek ellen

tencia-alapitásának előmozdítá
sáról. Földmivelőkről lévén szó. 
elsősorban arra kellene töreked
ni, hogy az örököstársak pénz
ben kapott örökségük felhasz
nálásával kedvező feltételek mel
lett földet szerezhessenek. Erő
teljes birtokpolitika szükséges 
tehát ahhoz, hogy a tervbevett 
csaláevédelmi ietézkedések a 
másik oldalon su'yos szociális 
igazságtalanságra ne vezessenek 
és a nép széles rétegei megba
rátkozzanak velük.

sál ünnepük szigorúan egyházi ün
nepségek keretében, szeptember 11- 
én délután pedig iskolájuk százéves 
fenállásánák emlékére rendeznek ün
nepélyt. Ezen az ünnepélyen fogják 
felszentelni az iskola zászlóját is.

Szeptember 18-a a rőm. kath. 
egyház ünnepe lesz, de könnyen ki- 
szélesülhet az egész város ünnepévé. 
Ekkor fog bérmálni városunkban — 
eddigi elhatározások szerint — dr. 
Serédi jusztinián biboros-he rcegpri- 
más. Amennyiben az itt tartózko
dó a b boros-hercegprímás vállalná 
a felszentelését, Szepesi Bódog ke
gyesrendi tanár minden hazafias moz
galom szervezője el kívánja akkorára 
készíttetni a róm.kalh. templom fa
lában elhelyezendő azt az emléktáb
lát, amely örök időre hirdetné, hogy 
ott őrizték két esetben is a magyar 
Szent Koronái.

Hastífusz megbetegedések 
Sárospatakon

megállapítására, ki volt ar a pékmes
ter, aki bejelentés nélkül idegen ál
lampolgárokat rejtegetett a lakásán és 
elősegítette a csempész-st.

Nem nehéz a vizsgálat. A „Határ- 
őr" bizonyára számot tud adni, melyik 
az a jónevü fővárosi iro, aki a cikket 
irta. A  „jónevü fővárosi iró" pedig 
majd megmondja — mert meg kell 
mondania — ki az a péksegéd, aki 
neki az adatokat szolgáltatta.

Sátoraljaújhely város jőhire megkö 
veteli, hogy világosság derüljön sáros
pataki laptársunk hasábjain megjelent 
vádakra. Nem tűrhető, hogy itt enge
délyhez kötött ipart űzzön olyasvalaki, 
aki — ha igaz, amit Írnak — idegen 
állampolgárokat, csempészeket rejteget 
a lakásán.

Nemrégen nyilvánosságra ke
rültek az igazságügyminisztéri
umban előkészület alatt álló 
törvényjavaslat-tervezet intézke
dései, amelyek a legközelebb
ről érintik a mezőgazdasággal 
foglalkozó lakosságot.

A rró l van ugyanis szó, hogy 
az Imrédy-kormány meg akarja 
reformálni az örökösödési jogot 
olyan értelemben, hogy az a 
családvédelem célját szolgálja. 
A kormány nem tervez általá
nos öröklésjogi reformot, hanem 
csak az agrárlakosság bizonyos 
rétegeinél szándékozik az örö
kösödést az általánostól eltérő 
módon szabályozni. Erre a lé
pésre a kis birtok túlságos el
aprózódása adott ösztönzést. A 
kiszivárgott hírek szerint a me
zőgazdasági ingatlan tulajdon
jogát — bizonyos kategóriák
ban —  (örvényes vagy bármi
lyen más végrendeleli öröklés 
esetén egy örökös szerezné meg, 
mig a többi örököstársakat — 
hosszúlejáratú hitelművelet segít
ségével —  készpénzben elégí
tenék ki. Ilyen módon akarják 
megakadályozni, hogy a kisbir- 
lokok olyan apró darabokra 
töredezzenek szét, amelyeken 
már eredményes gazdálkodást 
folytatni nem lehet. Ezt a tervet 
támasztaná alá egy másik javas
lat, amely a parcellaminimum 
bevezetéséről intézkedik és ame
lyik megállapítja, hogy mekkora 
lehet az a legkisebb terület a- 
mely egy helyrajzi szám alatt 
felvehető és tovább nem oszt
ható.

Ezek a tervek alapelgondo
lásaikban kétségtelenül helye
sek. A  túlzott birtokeldarabo- 
lódás hátrányos termelési és 
szociális szempontból, valamint 
egyéni és közérdekből egyfor
mán. Ezért a legtöbb ország
ban a fent említett módon — 
vagyis az örökösödés megfelelő 
szabályozásával és a parccella- 
tninimum bevezetésével — vé
dekeznek ellene.

Ennek a kérdésnek azonban a 
másik oldalát is figyelembe kell 
venni, ha nem akarunk több 
kárt okozni vele, mint amennyi 
előny származik belőle. Az ag

rárörökösödési jog említett sza
bályozásának és a tovább nem 
osztható földterület megállapí
tásának két fontos előfeltétele 
van, melyet okvetlenül teljesí
teni kell. Az egyik az örökös- 
társak kielégítésére szolgáló ol
csó és hosszúlejáratú törleszté- 
ses kölcsön biztosítása olyan 
feltételekkel, hogy az az egy 
lagban maradt birtokra nagy

Szeptember 11 és 18 nevezetes 
dátumai lesznek ez éven Sátoraljaúj
helynek. A szeptember l l - i  ünnep
ségekről már megemlékeztünk. Ekkor 
avatják fel országos ünnepség kere
tében a Szent István Káp >lnát és ek
kor tarják itt országos disztáborozá- 
sukal gr. Takách-Folvay Józs f ve
zetésével a frontharcosok.

A közős rende őbizotlság Szepesi

A Sárospatakon megjelenő „Halár
őr" szerdai számában „A sátoralja
újhelyi gettó élete egy újságcikkben" 
cim alatt a következőket írja :

„Egy Sátoraljaújhelyből Buda
pestre került péksegédről emlé
kezik meg újságcikkében az egyik 
jónevű fővárosi iró. A péksegéd 
elbeszéléséből kitűnik, hogy mi 
lyen is tulajdonképpen a sátoral
jaújhelyi gettó élete éjjel.

— Egész nap dolgoztunk, kora 
reggeltől késő estig — mondotta 
a péksegéd. Gyúrtuk a kenyér- 
tésztát. Rettenetes hőségben fű
töttük a kemencét.Mikor a kenyér 
kisült, hetvenkilós terhű hátikosár
ral kapaszkodtunk (el a kerék
párra. Jártuk a várost. Késő este 
igazán jól esett lefeküdni. De a 
sors engem minden éjjel felrazott 
álmomból Vagyis inkább a kapu 
csengő. Nékem kellett mindig 
kaput nyitni. Szakállas, bátyus 
zsidók szorongtak éjiéikor a ka

terhet ne jelentsen, mert külön
ben az ilyen adósságok a törzs
örökösök tömeges anyagi lerom- 
lását idéznék elő. A mi bizony
talan érlékesitési viszonyaink 
közölt, ahol a föld jövedelme
zősége csekély, viszont ehhez 
képest forgalmi értéke igen ma
gas, csak nagyon alacsony ka
matozású és egyébként is igen 
méltányos kölcsönnel lehet an
nak az intézménynek nagy koc
kázatát csökkenteni. A  másik 
előfelvétel az, hogy gondoskod
ni kell az örökös*ársak exisz-

Bódog kegyesrendi tanár vezetésével 
úgyszólván permanenciában van,hogy 
percnyi pontossággal elókészitsék 
azt a méreteiben is, jelentőségében is 
nagyszabású ünnepségei, melyhez 
fogható Sátoraljaújhelyben kevés volt, 

A már közülieken kívül a status- 
quo izr. hitközség is ünnepelni fog 
szeptember 10 és 11-én. Szeptember 
10-én a templom 50 évés fennállá-

pufélfánál. Vagy Kassáról szöktek 
ál Magyarországra, vagy innét akar
lak kiszökni. A  ga dámat keres
ték, aki számtalanszor befogadta 
őket, utasításokat, vacsorákat és 
fekhelyet adott nekik. Korareggel 
aztán eltűntek a zsidók. Vitték a 
csempészárut Csehország felé."
A cikkben foglalt súlyos vádakat 

az illetékes hatóságok figyelmébe ajánl
juk. Szigorú vizsgálatot kérünk annak

A „Sárospatak" közli, hogy Sáros
patakon az utóbbi időben több 
hastífusz megbetegedés foidult elő. 
A  megbetegedések más években is 
előfordultak Sárospatakon, azonban 
nem ilyen korán, hanem a nyár 
végefelé.

A  hastífusz betegek közül egy

már meg is halt. Dr. B e n y o v s z *  
k y Lászlóné sárospataki földbitlo- 
kos kocsisa, B o á i  János hall meg 
hastífuszban.

A lifuszos haláleset folytán a 
környéken lakókat a községi orvos 
hastífusz ellen beoltotta.

Szeptember 11 és 18
Sátoraljaújhely ez évi 
nevezetes dátumai

Szeptember 18-án dr. Serédi jusztinián bíboros herceg- 
primás bérmálni fog városunkban
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Önnek is meg keit már venni a

HIKOPÍLL
S Z IP K Á T ,

h.i egészsége ér egy fabatkát. . .

—  Szavazás egyházmegyei tiszt
ségekre. Janka Károly esperes sza
vazási rendeli el az alsózempléni 
egyházmegyénél ineglliesedeil lelkészi 
lanácsbirói és világi aljegyzői tiszt
ségekre. A szavazatokat július hó 
31-ig kell eljuttatniok az egyházak, 
nak az esperesi hivatalba.

—  Pénzügyi kinevezések. A pénz
ügyminiszter Révész István dr. debre
ceni ideiglenes alkalmazottat és Kun 
Viktor sárospataki ideiglenes alkalma 
zottat a sátoraljaújhelyi, dr. Budaházy 
Pál debreceni dohánybeváltó hivatali 
napibérest a szerencsi adóhivatalhoz 
ideiglenes minőségű fogalmazó gya
kornokká, ilj. Szeker Ernő oki. gazda, 
sátoraljaújhelyi kataszteri dijnokot jelen 
állomáshelyén való meghagyása mellett 
pénzügyi fogalmazó gyakornokká é s  (öld 
adó nyilvántartási biztossá nevezte ki.

—  Tanitóvalasztás. A sajókeresz 
tuti református egyház presbitériuma 
az egyháznál megüresedett tanitói 
állásta Tóth László sárospataki lakos 
okleveles tanitót választotta meg.

—  Végrehajtói kinevezés. Az igaz. 
ságügyminiszler Tóth Mihály nyugal
mazott tanítót, újpesti lakost a tokaji 
járásbírósághoz végrehajtóvá nevezte ki.

—  Áthelyezett bírósági végrehajtó.
Az Igazságügyminiszler dr. Szélessy 
Odón lokaj járásbíróság! végrehajtót a 
monori járásbírósághoz helyezte át.

— Tüzhaicosok gyermekeinek tan 
díjkedvezménye. A napokban meg
jeleni kultuszminisztert rendelet ki
mondja, hogy a tűzharcosok gyer
mekei középiskolákban, szakiskolák
ban és főiskolákon jeles vagy jó 
tanulmányi előmenetel mellett a tan
díjmentességért, ösziöndijért és tanul
mányi segélyért folyamodó növen
dékek közt egyenlő feltételek esetén 
elsőbbséget élveznek. Az apa tűzhar
cos minőségét az igény érvényesíté
sekor kell igazolni.

— Tűzqltójubileum Tolcsván. A
Tolcsvai Önkéntes Tűzolló Testület 
a vármegyei tflzohó szövetséggel 
kai öltve fennállásának 58 éves év
fordulója alkalmából 1338. évi augusz
tus hó 14-étt Tolcsván zászlóavatási 
ünnepélyt és körzeti Ifizoltóverseiiyt 
rendez.

— Tűz Sárospatakon. Az elmúlt 
pénteken deiután Kispalákon az I. 
legeltetési csoport szénával meg a- 
kotl csűrje tüzelt fogott, amit azon
ban a pillanatok alatt megjelent tűz
oltóknak sikerült tlfojfaniok. Az alsó
határban Váróczy Károly gazdálkodó 
szalmakazla és Miiller András lakó
házának teteje égett le.

— A Pesti Tőzsde u| számában 
dr. Tóth László irt Cikkel a finn
magyar gazdasági kapcsolatok kiter
jesztésétől. A n eginduló vadászati 
sznzonról, az uj ipari tranzakcióktól, 
érdekes ingád n-Uzletről, az értek
és gabonatőzsdétől stb. fontos infor
mációkat közöl a lap.

Ha az alispán hazajön,
csak akkor tölthetik be a városi 
fogalmazói és esetleg megüresedő
végrehajtói

Ma egy hete tnegiituk, hogy 27. 
én szerdán délután töltik be a vá
rosnál megüresedett másodosztályú 
fogalmazói és a valószínűleg meg
üresedő végrehajtói állást és hogy a 
részleges tiszlujitáson az alispán lá- 
vollétéhen Matlyasovozky Kálmán 
vármegyei főjegyző fog elnökölni.

A hírt teljesen megbízható helyről 
nyertük. Annál nagyobb meglepetést 
keltett, hogy a részleges tiszlujitásl 
nem hívták össze szerda délutánra.

A közgyűlés elhalaszlásának oka 
a községi törvény egy intézkedése. 
Az I88G. évi községi törvény ugyan
is úgy intézkedik, hogy rendezett 
tanácsú — jelenleg megyei — váro
sok tisztújító közgyűlésének elnöke 
az alispán, akadályoztatása esetén a

állást
törvényhatósági bizottság által ese
tenként megbízott tisztviselő.

Mintán Matlyasovszky Kálmán fő
jegyzőnek ilyen megbízása még nincs, 
a vármegyei körök álláspontja sze
rint városi tisztujiló közgyűlésen 
nem elnökölhet.

a részleges liszlujilást ezekulán 
már csak Bornemisza alispán haza- 
érkezte után fogják megtartani. A 
lörvényhatóság legközelebbi közgyű
lése csak kél hét múlva lesz. Akkor 
kaphatna megbízást MalLasovszky 
főjegyző az elnöklésre. Addig pedig 
tnár hazaérkezik szabadságáról az 
alispán és igy már ő fogja vezetni 
azl a városi közgyűlést, amely el
dönti, ki lesz másodosztályú fogal
mazója és ki grehajtója a városnak.

l í j  óraterv a főgimnáziumban
A legújabb tanterv szerint a külön

féle tipusu gimnáziumok megszűnnek 
és valamennyi gimnáziumban egységes 
tanterv szerint fognak tanítani A köz

oktatásügyi minisztérium már kiadta 
az egységes tipusu gimnázium óra
tervét.

Az óraterv a kővetkező :

Sor
szám T a n t á r g y 11. | III. V. < < < Vili össze

sen

i Hit- és erkölcstan 2 2 2 2 2 2 O 2 16
2 Magyar nyelv és irodalom 5 5 4 3 3' 3 3 3 29
3 I örténelem — -  3 3 3 3 2 3 17
4 Gazdasági és társadalmi ismeretek "T — i — — 1 2 — 2
3 hold- és néprajz 3 4 2 --1 — —! 2 ti
6 Latin nyelv . 5 5 4 4 4 4 4 4 34
7 Görög nyelv — {—: —i — 4 4 4 3 15
8 Német nyelv 4 4 3 3 3 3 20
9 Francia, angol vagy olasz nyelv — ~ 4 4 4 3 15

10 Bölcsészet — — — --! --  -- — 2 2
11 Természetrajz 2 2 - 3 5 - — 12
12 Vegytan — --1 ~ — ; 3 — — 3
13 1 ermészettan — — 2 — --! --- ; 4 4 10
14 Mennyiségtan és mértan 4 5 3 3 3 3 3 3 27
15 Rajz és műalkotások ismertetése 2 2 2 2 --1 ---1 1 1 10
16 Testnevelés 4 4 4 4 4 4 4 3 31
17 Egészségtan — —! — 1 — i ~ — 1 í.
18 Szépírás 1 — --  — — — 1
19 Gyorsírás — 2 ---1 ---1— — 2
20 Ének ... 2 2 1 --1-------1— — 5
21 Osztályfőnöki óra 1 | _ — — — 1

Összesen : 31 31 31 31 31, 31 32j 32 250
Sportdélulán _ —: — 2 2 2 2 8

Az óratervben az eddigi tanítási 
renddel szemben érdekes újítások 
vannak. Újítás például, hogy a hato
dik osztályban gazdasági es társadal 
mi ismereteket kell tanítani heti 2 
órában. Az ötödik osztályban a ta
nuló szabadon választhat, hogy fran 
cia, vagy görög nyelvet kiván-e ta
nulni.

Az első osztályban eddig nem ta 
nitottak természetrajzot, most heti 2 
órában fogják tanítani Viszont a ha
todik osztályban elmaradnak a termé
szetrajzi órak és e helyett vegytant 
fognak tanulni.

A hatodik osztályban elmaradnak 
a rajz órák. A testnevelési órák száma 
viszont megszaporodik, mert a felsőbb 
osztályokban hetenkint 2—2 sportdel- 
után lesz.

A hetedik osztályban nem lesz 
egészségtan óra, viszont a helyett a

negyedik osztályban fognak egészség
tant tanulni heti 1 órában.

Szépírás csak az első osztályban 
lesz. Ugyancsak az első osztályra kor 
látozták az osztályfőnöki órát is.

Eddig a negyedik és ötödik ősz 
tályhan tanultak gyorsírást, az egysé
ges tipusu gimnáziumban azonban 
csak a negyedik osztályban fogják ta 
nulni.

Éneket eddig csak az első és má
sodik osztályban tanitották. Ezután a 
harmadik osztály is kap egy énekórát.

Az új óraterv a sátoraljaújhelyi pia
rista gimnáziumban csak fokozatosan 
lép életbe, mert a reálgimnáziumi jel
leg csak fokozatosan szűnik meg Ez 
éven a felső osztályokban még a régi 
reálgimnáziumi tanterv szerint fognak 
tanítani és az új óraterv csak az alsó 
négy osztályban lép életbe.

V Á R O S I M OZGÓ
Julius 30, 31, Szombat, vasárnap

Koldus és k i r á l y f i
MARK FWAIN híres regénye után

» 3 1 . szám

I z e n v s d ő k n e ^ ,
ak ik o t m akacs fá jd a lm a k  k ínoznak  é» 
ak ik  m unkáképoaség'ót is -o ron tja  a 
kínzó 5/ajfffatás, am ely e t k im erd  t 
v ég ta g ja ik b a n  éreznek , ig a i i  házi- 
áltláa a valódi

NA
sés^orszesz, i

am ely  első seg ítség  m indenféle  f-ájda- J 
lom elk-n » a bőrre , v a la m in t  a r 
n y á lk a h á r ty á k ra  g y ak o ro lt é h ’omó, ( 
továbbá b ő rvörüsítő  és hűsítő  h a tá sa -  • 
nál fogva, m eglepő g y o rs  könnyebb- !• 
sóget szerez. Sokan, ak ik n ek  •  fáj- 
da Imáik lói e lcsigázva , m ár a lig  van j* 
já r tá n y i  e re jü k , n éh án y  D iana s.-s- 
borszeezes b orogatás  v a g y  bedtfrftsftlés 
u tán  e lfe le jtik  szenvedéseiket és friss 
kedvvel fognak m unkájukhoz.©
P ró b ip n lao k  á ra  64 fillér
Kis (eredeti) p a lack  á ra  1.10 peng-ó 
Közép (család i) palack  á ra  3.20 p-*ngő 
N agy (óriási) p a lack  á ra  5.90 pengő

— A talányos magyar király és 
atyafisaga. Gulácsy Irén, a történelmi 
regényírás nagy mestere, remek mű
vészi portréban vetíti elénk a magyar 
történelem egyik legérdekesebb figu 
ráját, Zsigmond királyt. A történelmi 
tanulmány az Uj idők mai számában 
jelent meg. Díjtalan mutatványszámot 
bárkinek küld a kiadóhivatal, Buda
pest, VI., Andrássy ut 16. Előfizetési 
dija negyedévre 6 pengő 4ü fillér, 
egyes szám ára 30 fillér.

— Olvashatóan kell a postának a 
leveleket lebélyegezni. A bélyeggyűj
tők kérésére a posta vezérigazgató
sága rendeletben figyelmezteti az 
összes postahivatalokat, hogy a levél
bélyeget minden esetben tisztán és 
olvashatóm bélyegezzék le. A vezér- 
igazgatóság felhívja az igazgatóságo
kat, hogy a hivatalok eljárását állan
dóan ellenőrizzékés mulasztás esetén 
szigorúan járjanak el. A bélyeggyűj
tők bizonyára nagy örömmel fogadják 
ezt a rendelkezést.

—  Általános kötelező sertéspestis 
elleni oltás. A hatóságok elrendelték 
a kötelező sertéspestis elleni oltást. A 
hatom holdon aluli törpebirtokosok, 
uradalmi cselédek, napszámosok ingyen 
oltóanyagot kapnak és itt csak dara
bonként 20 fillér oltásdijat kell fizetni 
A 3—20 holdas birtokosok sertésen
ként I P hozzájárulást fizetnek, mig 
a 20 holdon felüliek saját költségükön 
kötelesek beoltani a sertéseket. Az 
állam 14 napon belül a védőoltás miatt 
esetleg elhullott sertésekért kártalaní
tást ad. Az oltásokat julius végén meg 
kezdik.

•Fiat I Végte megjelent a magyar 
piacon is a népszerű Fiat „llco" Ba- 
I llának 0 üléses változata, két való- 
bm kényelmes, a menet frányában 
felállított pótUléssel, úgyhogy az uj 
Balilla most mint családi és egészen 
univerzális jellegű kocsi újabb vevő
rétegek rendelkezésére áll. Az olcsó
beszerzési ár 7200 P (két pólkerék- 
kel, virsgadijat beleértve) a 100 kin
ként csak 10 litert igénylő motor, 
amely ennek dacára 90 km-en felüli 
sebességet tesz lehetővé, oly előnyök, 
melyek ennek a kocsinak nagy elter
jedtséget biztosítanak.
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— Rádiót, vetítőgépet é t  n ép 
könyvtárt kapnak a zem pléni köz
gégek. Dr. Aotaiíia Antal miniszteri 
tanácsos hivatalos látogatást tett Zemp- 
lénvármegye községeiben s ennek ered
ményeképpen több zemplénvárinegyei 
község nagyohbösszegu államsegélyt 
kapott közradió és vetítőgép beszer
zésére. Ezenkívül népkönyvtárt adó 
mányozott azoknak a községeknek, a 
melyek eddig nem rendelkeztek nép
könyvtárral-

— Mezőgazdasági termények tűz 
vésztől való megóvása. Kormanyren 
delet alapjan a vasútmenti birtokosok 
tartoznak a termények egyenletes be 
érése után az aratast a vasút mentén 
megkezdeni A learatott termények 
100 meter távolságra hordandok. Ara~ 
tás után a tarlók (elgereblyézendök 
vagy pedig az első keresztsortol 5 
méter távolságra .‘í méter széles, a 
szomsyédos birtoktesttel egybeeső vé- 
dőszantast keli csinálni. A kormány- 
rendeletnek ezt a rendelkezését a ha 
tóság és a vasút ellenőrizni lógja és 
akik a rendelkezést nem tartják be, 
kihágást követnek el és megbüntetés
nek teszik ki magukat.

7200.— P
T ÉNYL EG KÉNY E L M E S .  6 Ü L ÉSES, 95 Kra 10 L I TER

Körzetképviselet: Reiner László cég Miskolc, Széchenyi ucca 60 sz.

Gyermekporalizis
Tarcalon és a Szabolcs 
megyei Gáj községben

Az elmúlt héten apró gyer
mekek köriben gyanús betegsé
get észleltekTarcalon.Dr. Nagy 
Lajos községi orvos,akinél je'en- 
tették a megbetegedéseket, gyer- 
mekparalizis tüneteit vélte fel
fedezni. Nyomban értesítette a 
járási tiszti orvost, aki viszont 
a vármegyei tiszti főorvosnak 
tett azonnal jelentést.

A jelentés vétele után dr. 
IVfadzsar Károly városi tiszti 
orvos, aki a vármegyei tiszti 
főorvost helyettesíti, nyomban 
Talcalra sietett és ott a hely
színen a járási és községi or
vosokkal kétségtelenül megálla
pította, hogy a községben gyer-

A Hegyközségi Tanács kérésére 
dr. Fáy István főispán csütörtök dél
előttre értekezletre hívta egybe a 
szőlő és borérdekellségeket, valamint 
a pénzintézetek vezetőit, hogy meg
beszéljék a borkészletekre adandó 
lombardhitel Ügyé*.

Az értekezleten — melyei a főis
pán nyitott meg az, értekezlet egybe-

mekparalizis lépett fel.
Eddig 6 megbetegedés tör 

tént, valamennyi 3 éven aluli 
gyermeknél. Mind a hat gyer
meket beszállították a nyíregy
házai közkórházba.

A hatósági orvosok termé
szetesen minden intézkedést 
megtettek, hogy a veszedelmes 
járvány tovaterjedésének gátat 
vessenek. Zemplénvármegyében 
eddig nem terjedt tovább a 
betegség. A szomszédos sza- 
bolcsmegyei Gaj községben 
azonban szintén fellépett már 
és ott is több gyermekparali- 
zis megbetegedés történt

hívásának szükségességét fejtegető 
beszéddel — dr. Waldbolt Kelemen 
ismertette azokat a tárgyalásokat, 
amelyeket a borlombard érdekében 
már hosszabb ideje folytat a föld- 
mivelésligyi minisztériummal és a 
Magyar Nemzeti Bánkká'. Kifejtette, 
hogy a lombardhitel nyújtása lét
érdeke a hegyaljai bortermelőknek,

akiknek nincs meg a kellő anyagi 
erejük, hogy évekig tartanák a bo
raikat, míg az teljesen megérve meg
felelő áron értékesíthető.

A kérdéshez az érdekeltségek kép
viselői után a pénzintézetek vezetői 
is hozzászóltak. Valamennyien kije
lentették, hogy átérzik a fontosságát 
annak, hogy a termelők ne legyenek 
kényszerülve, boraikat mindjárt a 
szüret után potom pénzen eladni 
csupán azért, hogy előteremtsék a

Mint ismeretes, a társadalmi és 
gazdasági élei egyensúlyának hatá
lyosabb biztosításáról szóló törvény- 
rendelkezése értelmében az összes 
vállalatoknak kimutatást kell készí
teni alkalmazottalkról. Miután a be
jelentéssel kapcsolatosan számos két
ség merült fel, a rendelettel kap
csolatosan a következő felvilágosí
tást kaptuk:

—  Az emlitett törvény azt Írja 
elő, hogy a 80 ,  illetve 20 száza
lékos arányszámot

azoknál a vállalatoknál kall fi
gyelembe venni, ahol az alkalma
zottak száma 10, vagy ennél több

A  rendelet végrehajtási utasítása 
értelmében azonban

az 1988 július 31-iki határidővel 
megkövetelt bejetentésikötflezett- 
ség minden muukaadóra vonatko
zik, aki üzletében tisztviselőket, 
kereskedősegédeket, állandó fi
zetésű utazót, üzletszerzőt, ál
talában olyan alkalmazottat fog
lalkoztat, aki nem altiszti vagy 
uem szoros ér etemb-n vett fizikai 

munkál végez.

Nept tartozik ellenben bejelentési 
kötelezettség alá a kizárólagosan 
julalékia dolgozó utazók és tanon- 

cok sem.

jövő évi megmunkálási költségei.
Hajlandók a borokra lombardköl- 

csönöket folyósítani, ha a Nemzeti 
Bank, vagy a Pénzintézeti Központ 
erre a célra hiteleket bocsát rendel
kezésükre.

Az értekezlet, amely egyébként is 
csak informatív jellegű volt, leikéi te 
br. Waldbott Kelement,hogy az érte
kezleten elhangzottak alapján folytassa 
tárgyalásait a földmivelésügyi minisz
tériummal és a Nemzeti Bankkal,

A  bejelentési kötelezettség 
Irhát nem azt jelenti, hogy a tör
vény hatálya a tiz alkalmazottnál 
kevesebbet foglalkoztató munka
adókra is vona'kozik, hanem annak 
célja az alkalmazotti létszám ineg- 
á 1 lapítana, amelynek alapján kiderül
ni e I y i k munkaadó lesz köteles ele
get tenni a törvény százalékos ren
delkezéseinek.

A  szükséges négyszínű nyomtat
ványok már megérkeztek a 
városhoz és azokat a Városhá
zán Dómján Zoltán tanácsos, Ipar
ügyi előadó hivatalos szobájában 
ingyenesen lehet igényelni.

A vállalatok részére szükségei 
kétféle nyomtatványt julius 31-ig 
kell beküldeni az Értelmiségi Mun
kanélküliség kormánybiztosához, B u
dapest, V .  kér , Klolild utca 10 c. 
alá.

Ne mulassza el aenki m ég ma 
be je len ten i értelm iségi a lk a lm a
zottait, m ert a b e je len té l e lm u- 
laaztáaát aúlyoaan büntetik .

— Az OjSág uj száma hirt ad a 
szegények őröméről, akiknek nem kell 
vagyodanót fizetni, ir a nagy banknál 
betöltött kis állásokról, tovább folytatja 
nagy átképző tanfolyamat. Nagyon jók 
a mulatságos állandó rovatok is Nagy 
Imre népszerű vicclajpában. Ara 16 fillér

Nyári női divat selyem imprimék, vásznak 
nagy választékban.

Férfi bel- és külföldi tropikál anyagok, 
vásznak nagy raktára

„ T a k a r é k o s s á g  ta g ja in a k  6  h a v i  h ite l a

Blumenfeld fenő és Fiai
cégnél 'W ekerle  té r  5. s z á m

érieüezlet a főispánnál
a pénzintézetek bevonásával a 
borlombard érdekében

A tíznél kevesebb
szellemi alkalmazottat 
is be kell jelenteni



4. oldal. Újhelyi Hírlap— FelsCmagyarországi Hirlap 3 1. szám

Női divatselymek
és nyári ruhaanyagok

Fürdőruhák, strandcikkek 
legolcsóbb árban

Klein Kálmán divatháza
Sátoraljaújhely

Takarékossági tagok bevásárlóhelye

Orvosi bizonyítványt
kell felmutatniok a zempléni 
gyümölcs- és tejárusoknak

A meleg nyári idő különösen ked
vez a hastífusz és vérhas megbetege
dések terjedésének Ezek megakadá 
lyozására tehát Bornemisza Miklós 
alispán közegészségügyi szempontból 
rendeletet adott ki, amely kimondja, 
hogy gyümölcs, zöldség, továbbá tej 
és tejtermékek árusitásával Zemplén- 
vármegye területén a jövőben csakis 
termelők vagy hivatásos kereskedők 
és árusok foglalkozhatnak.

A termelőknek és hivatásos árusok

nak is azonban az illetőségi helyükről 
hozott hatósági orvosi bizonyitványt 
kell felmutatniok, melyben igazoljak, 
hogy a legutóbbi négy hét alatt sem 
lakásukban, sem a szomszédságukban, 
sem pedig a község területén nem 
fordultak elő vérhas vagy hastífusz 
megbetegedések. A piacokon ezután 
szigorú ellenőrzést fognak gyakorolni 
az árusoknál. Akik a kívánt orvosi 
bizonyitványt nem tudják felmutatni, 
kihágást eljárás indul ellenük.

A legolosóbbtól a legfinomabb női és férfi 
fürdőruhákat, fürdőcipőket dús választék

ban kap

Blum enfeld Jenő és Fiai
oégnól Wekerle t é r  3. Városi bérpalota

Különleges női fehérnemüek, harisnyák, férfi 
tropikál Ingek,szalmakalapok nagy választékban

Bérmentesítő gépeket
szereznek be a városok az admi
nisztráció könnyitésére és idegen- 
forgalmi propagandára
Vájjon mit propagálunk majd mi ?

A  vidéki varotok közül c«ak egyes 
törvényhatósági joggal felruházott vá
rosok szerezték meg a postától az 
átalányozási kedvezményt, ellenben 
a többi városok, igy a megyei vá- 
r. sok valamennyien a feladott posta- 
köldemények után esetenként köte'

9 • •  »

ma már európai hírű Fedett gyógy
medencék Ivócsarnok, inhalatórium, 
strandfürdő. Páratlan eredményes 
fürdő, — ivó és belélegzö kúrák. A 
fürdőt Hajdúszoboszló 73 és 78*-os 
sós, jódos, brómos. hidrocarbonatos 
hévvizei táplálják. 3000 liter fórróviz 
p 'rcenként Magyar és németnyelvű 
ismertetővel készséggel szolgál a 
f ü r d ő  I g a z g a t ó s á g a

lesek bélyeg felragasztásával a portó- 
dijat leróni.

A városoknál a bélyegkezelés, a 
portódijak elszámolása nagy admi
nisztrációs terhel jelent és ezért a 
városok mozgalmat indítottak aziránt, 
hogy a posta terjessze ki általáno
san valamennyi város számára a 
dijátalányozás rendszerét. Ilyen ér
telemben felirattal is fordult a Vá
rosok Szövetsége a kereskedelmi 
miniszterhez, akitől most érkezett 
meg a válaszirat.

A kereskedelmi miniszter eluta
sította a városok kérelmét arra való 
hivatkozással, hogy a dijálalányozás 
kedvezményének kiterjesztését a 
posta üzletszabályzata nem teszi le
hetővé, de elvi okokból sem já
rulhat hozzá az átslányozás enge
délyezéséhez, mert a nyilvántartás 
az átalányösszeg megállapításával 
járó tárgyalások és a behajlási ke
zelés következtében ez a kedvez
mény oly lényegei munkatöbblet
tel járna, amelyet a postaigazgató
ság nem vállal,

A  kereskedelmi miniszter azt

tanácsolta a városoknak, hogy sze
rezzenek be bérmentesítő gépeket, 
amelyek segítségével elérik, hogy 
a bélyegkezeléssel és ellenőrzéssel 
járó adminisztrációs terhektől sza
badulnak, amellett a levelek bér
mentesítése is a gépek segítségével 
a legegyszerűbben történhet, Kö
zölte is a kereskedelmi miniszter, 
hogy ezidöszerint két cég jogosult 
ilyen bérmentesítő gépeket forga
lomba hozni. Az egyik típust a 
Molnár Kálmán cég képviseli, a 
másikai a Haas Mór cég.

A vidéki városok most tényleg 
ehhez a módszerhez folyamodnak 
és bérmentesítő gépeket fognak be
szerezni a porlódijak lerovásának

Ma és holnap este még fil
léres helyárakkal tart előadást 
a mozgószínház, de augusztus
ban már hetenként legfeljebb 
csak egyszer lesznek filléres 
előadások

Mark Twain világhírű re
génye után készült kiváló film 
"Koldus és királyfi’’ még fillé
res helyárakkal kerül színre ma 
és holnap két-két előadásban.

Kedden és szerdán este azon

A sátoraljaújhelyi kir. járásbíróság, 

mint telekkönyvi hatóságtól.

Tk. 1769/1938. szám.

Árverési hi detmény kivonat.
Dr. Josefovils Kálmán végrehaj

tatnak Schvarcz Lajos végrehajtás! 
szenvedő ellen ndílott végrehajtási 
ügyében a telekkönyvi hatóság elren
deli a végrehajtási árverés 130 P. 
tőkekövetelés és járulékai behajlása 
végeit:

a sátoraljaújhelyi kir. járásbiróság 
területén levő, Sátoraljaújhely megyei 
városban fekvő s a sátoraljaújhelyi 
7 4 .  sz. betétben A . 1. I. 2. sorszám 
s ‘2251. 2252. hrszám alatt foglalt s 
B. 3, szerint Schvarc Lajos nevén 
álló illetőségre (Ház udvarral) az A. 
lapon 240 P. erejéig feljegyzett jár 
dahozzájárulással terhelten 2600 P. 
kikiáltási árban.

A telekkőnyi hatóság az árverés
nek a telekkönyvi hatóság J hivatalos 
helyiségében (Kazinczy ucca 36 S2. 
tdsr. 7 ajtó megtartására:

egyszerűsítésére ét az adminiiztré- 
ció könnyitésére. A  tárgyalásokét 
a városok képviseletében rövidesru 
megkezdik az emlitett cégekkel.

A  városok egyébként a poitó- 
mentesitö gépek bélyegzőjét ide
genforgalmi propaganda céljaira ii 
felhasználják oly módon, hogy 
külföldi mintára a bélyegei helye- 
lesitö bélyegző mellett idegenfor
galmi, propaganda bélyegzőt ii 
helyeznek el.

Vajon mit fog Sátoraljaújhely 
propagálni, —  ha szintén besze
rezné a bérmentesítő gépet —  ami 
ide vonzaná az idegeneket ?

N o  mit ? Ctak nem a strandold

bán már rendes helyárakkal 
kerül színre a külföldön és B u 
dapesten hatalmas sikereket ért 
„Asszony a sivatagban* Kay 
Francis és Erről Flynnel a fő 
szerepekben Ugyanakkor kisérö 
filmekként bemutatásra kerül
nek „Arany lányok" és „Sunda 
szigetek".

Csütörtökön ismét filléres hely. 
árakkal adják n A kétareuember" 
c. izgalmas bűnügyi filmet.

1938 évi augusztus hó 23. ('hu

szonhárom) napjának délelöl liz 
(űz) óráját tűzi ki és az árverési 
feléleieket az 1881. IX. fc. 150 § -a  
alapján a kővetkezőkben állapítja meg.

1. Az árverés alá eső ingatlant a 
kikiáltási ár felénél alacsonyabb 
áron eladni nem lehel. (1908. XII. 
le. 2 6 .  §.)

Bánatpénz a kikiáltási ár 10 szá
zaléka, amelyet a magasabb igérel 
ugyanannyi százalékára kell kiegé
szíteni.

Sátoraljaújhely, 1938. évi április 29.

Dr. Tttmilsváry s. k., ömf. jegyző.
A kiadmány hiteléül:

Hazay s.k., telekkönyvvezelő.

A kiadásért felelős: 
V A J D A  J Ó Z B E P

Laptulajdonos :

LnndesmonnM. és Társa
Készült: a Vajda-könyvnyomdában 

Sátoraljaújhely.

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

Rendes helyárakkal
tart előadást már augusz
tusban a mozi
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