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A szociális
A belügyminiszter nem min- 

dennapi kezdeményezésbe fo
gott, amikor elrendelte, hogy a 
községi és körjegyzők mellett 
u. n. szociális titkárokat kell 
alkalmazni. Ezidő szerint mint
egy ezer ilyen kisegítő titkár 
foglalkoztatásáról van szó, akik 
havi 80 pengő fizetéssel dol
goznak majd a jegyzők mellett 
kifejezetten a belügyminiszter 
állal kij.lölt munkakörben.

Tagadhatatlan, hogy ez a 
gondolat időszerű és a feladat, 
amelyet a szociális titkároknak 
el kell látni, nagy fontossággal 
bir. Igaza van a belügyminisz
ternek, hogy a falu szociális 
gondozása ma nem kielégítő s 
ebben nagyrésze van a jegyzők 
lulterhelésének, aminek követ
keztében a szociális kérdések
kel legtöbbször nem érnek rá 
foglalkozni. Nagyon helyes, ha 
lesz, aki nemcsak aklázással tölti 
az időt, hanem hivatalból ta
nulmányozza a falu szociális 
életét, aki megbízható adatokat 
szolgáltat az illetékes hatósá
goknak a munka- és szegény- 
ügyről, a kereseti viszonyokról, 
a munkanélküliségről és ennek 
okairól stb., amelyek ismerete 
nélkül lehetetlen megfelelő in
tézkedéseket foganatosítani.

Aki a falusi viszonyokat is
m erj csak örömmel üdvözölheti 
ezt az arányaiban is nagysza
bású kezdeményezést, amely ki
induló pontja lehet egy komoly, 
nagyvonalú szociálpolitikának, 
amelyet már régóta sürgetünk.
A kormány voltaképen a Kis 
gazdapártnak azt a többször 
megismételt tanácsát fogadta 
meg, hogy az eredményes szo
ciálpolitikai tevékenységének el 
ső feltétele a megoldandó fela
datok alapos ismerete, még pe
dig nemcsak általánosságban, 
hanem minden faluig, minden 
községig lenyúló részletességgel. 
Ezért követelte a párt, hogy a 
kormány minden egyes község
ről késziitessen alapos és meg
bízható helyzetképet és állapít
tassa meg, hogy melyek azok a 
gazdasági, szociális, szegény
ügyi, népegészségügyi stb. te
endők, amelyek ott sürgős meg

oldásra várnak és melyek azok 
a teendők, amelyeket a helyi 
közállapotok megjavítása és az 
ott élő lakosság egyetemének 
anyagi, szellemi és erkölcsi fej
lődése érdekében el kell végezni.

Íme a kormány most megte
szi az első lépést ennek a gon
dolatnak megvalósítása felé. 
Hangsúlyozzuk azonban, hogy 
csak az első lépést. Mert a szo
ciális titkár még nem szociál
politika, a szociális helyzet ta
nulmányozása még nem jelent

A  belügyminiszter Ieirnto11 in
tézett a vármegye törvényhatóságá
hoz a részben állami hozzájárulás
ból, részben közadakozásból léte
sítendő Horthy Miklós nemzeti re
pülőalap támogatása iránt.

F.bben a leiratban azt a remé
nyét (ejezi ki a belügyminiszter, 
hogy a törvényhatóságok, városok 
és községek sietnek majd területek 
íe!a|án!ásava! lehetővé tenni a re
pülőterek mielőbbi megépítését.

Kijelenti a belügyminiszter,hogy 
amennyiben a városok és községek 
anyagi erejükhöz mért hozzájárulást 
szavaznak meg az alap támogalá-

A már régen esedékes részleges 
liszlujitas csütörtökön délután folyt le 
a városháza tanácstermében B o r n e 
mi s z a  Miklós alispán elnöklete alatt

Az elnöklő alispán a közgyűlés 
megnyitása után megalakította a kije
lölő bizottságot. A kijelölő bizottság 
tagjai lettek : Szeszlér Ödön, Szepesi 
Bádog, Mattyasovszky Kálmán és dr 
Ligeti József

Bizalmi férfiak lettek : Vilkovszky 
Kálmán, Horváth Elek, Zboray Ká 
roly és Tóth József.

A szavazatvezető bizottság elnöke 
Felrecsky Jenő, tagjai Kuharik Gy 
Kálmán és Poós József lettek

tényleges segítségei. Azt hisszük 
hogy a belügyminiszter téved, 
amikor a támogatásra szoruló ín
ségesek számának szaporodását 
a jelenleg érvényben levő ren
deletek hiányos végrehajtásának 
tulajdonítja. Bizonyos, hogy a 
végrehajtásban is hiba lehet.de 
ebben az esetben inkább az a 
baj, hogy nem nagyon van,mit 
végrehajtani. Hiszen a mezőgaz
dasági népesség egészségügyi 
és szociális biztosítása majdnem 
teljesen megoldatlan, a munka
idő és munkabér kérdése is 
szabályozatlan s ami eddig ezen 
a téren történt, szenteltvíznek is 
kevés. Először tehát intézményes

sárit, azl jóvá fogja hagyni akkor 
is. ha ezáltal pótadó emelés válik 
szükségessé.

A belügyminiszteri leirat beje
lentésével egyidejűleg javaslatot 
telt az. alispán, hogy a vármegye 
a nemzeti repülöalapra 3 0 0 0  P 
hozzájárulást szavazzon meg az 
1938. évi megtakarítások terhére.

A  közgyűlés a javaslatot egy
hangú lelkesedéssel szavazta meg 
és örömmel vette tudomásul az 
alispánnak azt a bejelentését is, 
hogy a vármegye tisztviselői egy 
havi fizetésük 1 százalékát aján
lották fel a repülő alapra

Ezután rövid szünet következett, 
mig a kijelölő bizottság megejtette a 
jelölést. Hármán pályáztak a fogalma
zói állásra: dr. Hegedeös Kálmán, dr. 
Chudovsz.ky Lajos és dr Lázár Mik
lós, mindndhármukat jelölték.

A szavazás során 59 szavazatot ad
tak le. Ebből dr. Hegedeös Kálmán 
42, dr. Chudovszky Lajos 16 és dr. 
Lázár Miklós I szavazatot kapott.

A szavazás eredménye a- 
alopjón az alispán dr. He
gedeös Kálmánt szótöbb
séggel megválasztott togal 

utazónak jelentette ki.

szociálpolitikára van szükség s 
ekkor lehet gondoskodni arról, 
hogy az a végrehajtás során el 
ne sikkadjon. A szociális titkár 
vajmi keveset tehet ott, ahol hi
ányzik a megfelelő szociális alap. 
Mégis nagy várakozással nézünk 
ennek az uj intézménynek mű
ködése elé, mert, ha az alkal
mas emberek kerülnek erre a 
posztra — ez nagyon fontos, 
mert a feladat sokoldalú isme
reteket, gyakorlati érzéket és nagy 
lelkesedést igényel, amit havi 80 
pengőért nehéz lesz kívánni — 
akkor uj korszakot nyithat meg 
a magyar szociálpolitika törté
netében.

Az eredmény kihirdetése után isme1 
visszavonult a kijelölő bizottság, hogy 
most már a megüresedett végrehajtói 
állásra jelöljön.

Rövid tanácskozás után bejelentette 
az. alispán, hogy a végrehajtói állásra 
hatan pályáztak : dr. Réz László, Kop- 
csó Gyula, Széplaky Béla, Lengváry 
Sándor, Komjáthy Lóránt és Seszták 
Géza. Mind a hat pályázót jelölték. 
A szavazásnál ugyancsak 69 szavaza
tot adtak le. Ebből dr. Réz. László 
94, Kopcsó Gyula 8 , Lengváry Sán
dor 4, Komjáthy Lóránt 2 és Sznp- 
iaky Béla 1 szavazatot kapott.

Az alispán tehát a szava
zás eredményeként dr. Réz 
Lászlót megválasztott vég
rehajtónak jelentette ki.

Miután a megválasztottak a hivatali 
esküt a közgyűlés színe előtt letették 
az alispán nehány keresetlen mondat
ban üdvözölte a megválasztottakat és 
adott Útmutatást nekik jövő kötelessé
geikre

Figyelmeztette a két fiatal tisztvise
lőt, hogy a képviselőtestület bizalmát 
csak ezután kell kiérdemelniük szor
galommal és a hivatás|szeretetével. A 
köztisztviselőnek az a kötelessége, hogy 
a jogkereső közönséggel szemben min
denkor udvarias és megértő legyen. 
A tisztviselő a közönségért van és 
ezért minden hozzáfordulónak hóna 
alá kell nyúlnia, hogy átsegítse a ne
hézségeken. Ezt joggal várja tőlük nem
csak a közönség, de felettes hatóságuk 
is. Reméli, hogy ily irányú működé
sükkel lehetővé teszik, hogy a kép
viselőtestületnek ne legyen oka meg
bánnia, amiért megválasztotta őket.J 

A  szép, emberi gondolatokkal telt 
beszéd láthatólag mély benyomást kel
tett a képviselőtestület tagjaiban is.

□  A Sac a nemzeti repülöalapért.
A sátoraljaujhelvi Atlétikai Club, hol
nap, vasárnap este a városi vigadó 
kerthelyiségében — kedvezőtlen idfi 
esetén a vigadó nagytermében — zárt
körű táncmulatságot rendez. A tánc
mulatság tiszta jövedelmét a Horthy 
Miklós tepülőalap javára fordítják.

A  H o r t h y  I s t v á n
n e m z e t i  r e p ü lő a la p é r t

A várm egye é s  a tisztv ise lők  adom ánya

Stészieges tisziujitás
a városházán

N agy tö b b ség g e l választották  m eg  fogalm azónak  
dr. H eged eös Kálmánt é s  végrehajtónak dr. Réz Lászlót
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A közigazgatási
bizottság hétfői ülésén számot 
adtak az elmúlt hónap közigaz
gatási eseményeiről

H I& 1 R
A hivatás vértanúi

az a hét magyar ujságiró, akik 
a közönség szolgálatában leltek 
halálukat. Hét reményteljes 
fiatal élet, valamennyi alatta a 
harmincöt évnek életét áldozta, 
hogy Qn, cn, mindenki már va
csorahoz láttathassa rnaganak a 
debreceni repülőnap színes, a 
színhelyen szerzett impressziókkal 
telt leírását.

Hét fiatal ember hagyott itt 
ragyogd, a beteljesülés felé haladó 
jövőt, olyik feleséget, családot is, 
hogy perce, pillanatra szolgálhas
sa közönségét és azt az idegron
csoló, megpróbáltatásos hivatást a. 
melyre csak néhány év előtt es
küdtek fel, de amelynek első 
pillanattól soha nem szabaduló 
rabszolgáivá váltak.

Nemsokára elnyeli őket a min
dent enyhítő szent anyaföld. De 
mi úgy érezzük, elmulaszthatatlan 
kötelességünk — hacsak e pár 
sorral is — áldozni azok emlé
kének, akik életükkel fizettek, 
hogy példát mutassanak a köte- 
lességteijesitésböl.

—  Br. Sennyey Miklóst ünnepelte
az elmúlt csütörtökön a Bodrogközi 
Tiszaszabályozó Társulat abból az al
kalomból, hogy ötven eve áll az ár
védelem szolgálatúban. A társulat vá
lasztmánya otthonában kereste fel 
Beináth Aladár alelnök vezetésével a 
közélet régi, kipróbált harcosát es egy 
művészi kivitelű bőrkötéses emlekal- 
burnot nyújtott at elismerésül 50 év 
érdemekben gazdag működéséért. Br. 
Sennyey Miklós ünneplésében — ha 
hallgatagon is — részt vesz az egész 
vármegye közönségé, mely már régen 
szivébe zárta érdekei önzetlen harcosát.

—  Zemplénvármegye a székesfehér
vári országgyűlésen diszmagyarba öl
tözött küldöttséggel képviselteti magát. 
A küldöttségét a főispán és alispán 
vezetik.

— Kettős jubileumot fog ünnepel
ni a közel jövőben a Kereskedelmi 
t ársulat. Vértesi Zsigmond, a társulat 
elnöke most jubilálja kereskedői mű
ködésének GO ik és cégének 125-ik 
évfordulóját. A közszeretetben álló 
jubilánst eddig is sokan keresték fel 
szerencsekivánataikkal.

— Tragikus halál. Seríőzö Győző 
ácsmester f. hó 8-án hajnalban hirte
len meghalt. 7-én délután a rádió 
bemondta, hogy Amerikában élő test
vére keresi Serfőző Győzőt, akit — 
amennyiben szüksége volna rá — tá
mogatni szeretne. Serfözó nagyon meg
örült a hírnek, este elment a cirkuszba 
és onnan jókedvűen tért haza. Hajnal
ban meghalt. Temetése nagy részvet 
mellett 10 én délután volt.

—  Uj zongoratanfolyam. Fröhlin-
ger llus oki. zongoratanárnő, aki ed
digi működésével altalános elismerést 
vívott ki magának, újból megkezdi a 
zongoratanitást. Jelentkezni lehet I lorthy 
Miklós tér 10 sz. alatt

HlnSnttnylIvíRitís
Mindazoknak, akik felejthetet
len jő édesapám elhunyta al
kalmával részvétükkel felkeresni 
szívesek voltak ez utón mondok 
hálás köszönetét úgy a magam, 
mint Cornél és Vilmos testvé

reim nevében is. 
FRISCHMANN MÁRIA

A váimrgyr közigazgatási bizott
ságának hétfői ülésén —  mint ren
desen —  számol adlak az elmúlt 
hónap közigazgatási eseményeitől.

Először az alispán jelentését ol
vasták (el, msjd sorra kerültek a 
többi előadók, akik mind részlete
sen számoltak be az ügykörükben 
történtekről.

A jelentésekből megtudtuk, hogy 
a Zöldkereszt akció keretében szep
tember 15-ig 925 kg., szeptember 
15-töl december 26 ig 1225 kg. 
eukrot osztanak ki az atra rászorult 
falusi lakosságnak.

Fertőző megbetegedés csak szór
ványosan fordult elő a vátmegyében.

A vármegye mezőgazdasági hely
zete kielégítő A szölőkárok elég 
súlyosak. így is cca. 90 .000 hl. 
termés várható, Régi borokból még
eladatlan 1936 évjáratú 20 .000  hl.

és 1937 évjáratú 5 0 .000  hl.
A száj- és körömlájás az ország 

I 5 vármegyéjének 54 járásában levő 
534 községben lépett (el. Vár
megyénket eddig elkerülte ez a 
veszedelmes allali betegség.

Az adózás kielégítő. Julius hó
napban befolyt 782.773 P., hát-
rálék julius végéig az évi kivetés
120 százaléka, azaz 3.000. 210P.

A  közoktatásügyi miniszter a ci- 
gándi iskcla építéséhez 35 0 0  P.
államsegélyt, a bodrogkisfaludi is
kolának 1000 P. tatarozási segélyt 
utalt ki.

A  kereskedelmi miniszter bekötő 
utak építésére 3 0 .0 0 0  P. állam
segélyt adott,

A buzaértékesités ügyében ke
letkezett vitáról külön cikkben szá
molunk be.

A Sátaraljaujlialyi íeg jesre id i Hemlliás 
13 Irslilas száUgaiiUságálni/

Előnyben részesülnek azok, akik 
borkezeléshez is értenek.Jelentkezni 

lehet a Rendház Főnökségénél.

Megintett jegyzők.

Sóstófalva és Alsódobsza közsé
gek fűzoltólajt beszerzését határozták 
el. A határozatokat jóváhagyták, mi
után azonban a iajtokat törvényha
tósági jóváhagyás előtt meg is ren
delték, felhívták az alispánt, vonja 
felelősségre a jegyzőt az időelőtti 
intézkedésért.

Taktaszada község vadászati jo
gának bérbeadására vonatkozó kép
viselőtestületi határozatot telebbezés 
folytán nem hagyták jóvá, mert a 
bérbeadás szabálytalanul történt. Egy
úttal figyelmeztették a jegyzőt, hogy 
jövőben nagyobb gonddal járjon el 
a község anyagi ügyeit érintő ügyek 
intézésénél, mert ismétlődés esetén 
fegyelmileg fogják felelősségre vonni.

Sárospataki ügyek
Jóváhagyták Sárospatak képviselő

testületének az iskolafogászat kiter
jesztése ügyében hozott határozatát

A Bodrogközi Gazdasági Vasúttal 
szemben fennálló tartozás rendezése 
tárgyában hozott határozatot a főis 
pán javaslatéra további előkészítés 
céljából levették napirendről.

Hozzájárultak, hogy a nem nyug
díjjogosult községi alkalmazottak il
letményeit 5 százalékkal felemeljék.

Jóváhagyták a jegyzői inlernátus 
peres ügyében megítélt 7000 P fel- 
használására vonatkozó határozatot.

A Sárospatak—Vajdácska— Bod- 
roghalomi vicinális közút vajdácskái 
átkelési szakaszának átépítésére elő
irányzott 5000 pengő elégtelen. Még 
1000 pengő póthilelt szavaztak meg.

Az egy és negyed óráig tartó Illé
sen még sok ügyet tárgyaltak le. A 
különösen érdekesekről külön c ik
kekben számolunk be.

—  Három zempléni munkás olasz
országi tanulmányúton. A Magyar 
Nemzeti Munkaközpont 200 munkául 
küld tanulmányútra Olaszországba. 
Zemplénvármegyét megkereste, hogy 
három munkás költségeit fedezze. Á 
vármegye a rendelkezési alap terhére 
vállalta a 273 P. költséget. A kikül- 
dendő munkások: Virgula Ferenc 3 ar
cai, Kiss József Bodrogkeresztur és 
Schrantz Gyula Erdöbénye.

—  Gyermekgyilkossággal vádolják. 
Ozv. Berta Istvánné sátoraljaújhelyi 
asszonynak újszülött gyermeke gyanús 
körülmények között meghalt. A vizs
gálóbíró elrendelte a holttest felbon
colását. A boncolásnál megállapították, 
hogy a gyermek halálát fulladás okoz
ta. Ozv. Berta Istvánné tagadja, hogy 
bármi köze is volna a gyermek halaid
hoz. Az eljárás megindult.

*A Himnusz centennáriumát ün
nepeljük. A Himnusz költőjét, Köb 
csey Ferencet nagy eszméiben idézi 
meg az Uj Idők mai száma. Maga 
Kölcsey Ferenc szólal meg az Uj 
Idők hasábjain, Gondolatainak stílu
sa talán régies, de maguk a gondo
latok megdöbbentően frissek, maiak.

- -  Az Ojság uj száma bemutat egy 
huszpercenles állampolgárt a földgómb 
előtt, a hét eseményeit görbe tükör
ben mutatja be, remek hárzmcsillagos 
cikket hoz és az aktuálitások tömeget 
figurázza ki. Nagyon jók a mulatságos 
állandó rovatok is

'A  Pesti Tüzatle uj számában dr.
1 nth László, dr. Kovalóczy Sezső, 
Kelemen te rm e  (Nagykanizsa), Ba 
lassa Imre es mások írtak cikkeket.

A vármegye
kisgyülése hetvennégy községi ha* 
tározat ügyében döntött hétfőn

A vármegye törvényhatósági kis
gyülése hétfőn alapos munkát vég
zett dr. F á y  István főispán elnökle
te alatt. Hetvennégy városi és köz' 
ségi képviselőtes-ületi határozatot 
vizsgáltak felül és végeredményben 
vallamennyihen az alispán javasla
tának megfelelően hozlak másodfo
kú határozatot.

Sátoraljaújhelyi ügyek
kerültek először felülvizsgálatra. Jó
váhagyták a város képviselőtestüle
tének a város erdejében kitermelt 
faanyag értékesítésére; az Erzsébet ki
rályné ucca és a gör. kalh. templom 
előtti tér rendezésére, valamint a va
lamint a vadászati jog bérbeadására 
vonatkozó képviselőtestületi határo
zatokat. Megtagadták a jóváhagyást 
özv. Barlkó Ferencné kegydija ügyé

ben. Felhívták a képviselőtestületet, 
hogy az eltöltött szolgálati idő f i
gyelembevételével legalább a létmi
nimumnak megfelelő kegydijat álla
pítson meg.

Fogyasztási adóügyek

is foglalkoztatták a kisgyűlésl. Eddig 
állandó vita volt a sűrített must fo
gyasztási adója tekintetében. A pénz
ügyminiszter rendeletben szabályozta 
a kérdést és megállapította, hogy a 
8ürilés folytán értéktelenné vált bor- 
mennyiség után fogyasztási adó nem 
követelhető. A községek a rende
letnek jmegfelelóen tartoznak sza
bályrendeleteiket 'módosítani. Kesz- 
nyéten, Legyesbénye, Hernádnémeli 
és Mád már módosították szabály 
rendeleteiket. Vallamennyit jóvá
hagyták.

U j csomagolásba tették?
Jól áll kendehazúj mente! 
Mindenkinek kell, hogy tessék, 
k e d v e s N I K O T E X -  

L E V E N T E í

Öhnek fihcs oka panaszra, 
Elegáns az új ruh a: 
Friss köntöst kapott tavaszra, 

N IKOTEX-
s y m p h o n ia ;
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Nagy vita
a búzaárakról Janka Károly infor
mációja nyomán a közigazgatási 
bizottságban

A  hétfői közigazgatási bizottsági 
ülésen Janka Károly kormányfőtaná- 
csos szóvá tette a kózigazgalási bi
zottságban, hogy a Bodrogköz kis
gazdái nem tudják terményeiket el
adni és igy nem tudnak pénzhez 
jutni azért, mert a „Futura" nem 
teljesíti a felvásárlásra vállalt köte 
lezetlségél. A  kereskedők — úgy
mond — eddig 18 P 60 filléres 
áron vásárolták a búzát, de most 
már ennyiéri nem hajlandók átvenni, 
mert úgy mondják nem tudják el
helyezni nincs diszpozíciójuk. Kérte 
a bizottságot, hogy írjon lel ez ügy
ben a földmivelésügyí miniszterhez.

Dr. br. Waldbott Frigyes felszó
lalásában megmutatta az egyetlen 
helyes utat, amelyen haladva segí
teni lehetne a gazdákon. A  keres
kedők állal ajánlott 18.6o-az ár reá
lis. A búza hivatalos ára Sátoralja
újhelyben waggonba rakva q-ként 
19.20. Ezt terheli a Bodrogközből 
ideszállitás és waggonbarakás költ
sége, kövezelvám és esetleg raktáro
zási költség is. De a 19.‘20-as árat 
80-as fajsúlyú, 98 százalékos tiszta
ságú búzára állapították meg. M i
után pedig ilyen minőségű búzájuk 
nem igen van a kisgazdáknál a 
már elsorolt kiadásokon felül, még 
u inőségi levonás is csökkenti a h i
vatalos árat.

A  megoldást abban látná, ha meg
felelő közraktárakról gondoskodná
nak, ahol a , Futura” elhelyezhetné 
az összevásárolt árut. Erre a célra 
talán alkalmas volna a „Hangya” 
raktára, ahol több mint 100 wag- 
gont tudnának elhelyezni. Dr. áró 
Waldbott Frigyesnek az ügyel min
den részletében megvilágító felszó
lalása után ismét Janka Károly szó
lalt fel. Sürgősnek tartja az intézke
dést, mert a kereskedők azzal az

indokolással, hogy nem tudják a bú
zát elhelyezni már a 18'60-at sem 
hajlandóü fizetni és csak 18’40-et 
Ígérnek.

Főispán : Vagy el tudja helyezni, 
vagy nem. Ez nem befolyásolja az 
árat. Érthetetlen álláspont.

Br. W aldbott: Raklárbért kell f i 
zetni.

Főispán: Mindjárt az ülés után 
felhívom a Fu'urát és felvilágosítást 
kérek ez ügyben.

A bizottság végül elhatározta, hogy 
felír a földmivelésügyí miniszterhez, 
hogy közraktárak építése, esetleg 
bérbevétele utján tegye lehetővé a 
búza összevásárlását és megfelelő 
tárolását.

*

Ennyi történt az ülésen Janka Ká
roly felszólalása nyomán a buzaér- 
tékesités ügyében.

Ezek után pedig — talán nem 
haragszik meg érte — a főispán 
urat kívánjuk felvilágosítani a keres
kedők „érthetetlen álláspont".járói. 
Mindjárt ott kezdjük, a kereskedők 
azalatt, hogy nem tudják elhelyezni 
a búzát, nem azt értik, hogy nincs 
férőhelyük a raktározásra, hanem, 
hogy nincs hová tovább helyezni, 
helyesebben tovább eladni. Ez eset
ben pedig a raktárbérleten felül még 
egy szállítás költsége is terheli a 
kereskedőt. Ugyanis a vasúti állomás 
helyett a raktárba szállított búzát 
onnan újra el kell szállítani. De ter
heli a búzát a raktározás folytán 
előálló beszáradás súlyvesztesége, 
az ömlesztés és újra felszedésnél ki
kerülhetetlenül előálló manco és a 
befektetett tőke kamatvesztesége.

Ugyebár, ezek ismeretében már 
éithető az újabb4 0 filléres mm-kénti 
árcsökkenés.

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

b a n  k a p

Blumenteld Jenő és Fiai
c é g n é l  V f 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 ó r n e m ü e k ,  h a r i s n y a 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 l a p o k  n a g y  v á l a s z t é k b a n

JVCegszökött a kórházból
egy raásfélnapja operált beteg, másnap meghalt

A piaristák szőlőjének vincellér
jén, Rubóczi Mihályon az elmúlt 
pénteken vakbélmíilétet végzett dr. 
Könczey Ernő egyetemi magánta
nár az Erzsébet közkórház sebész- 
főorvosa. Az operáoó kiválóan si
került, minden remény meg volt 
arra, hogy a gyógyulás sima lefo
lyású lesz’és Rubóczy nyolc-tiz nap 
múlva egészségesen hagyhalja el a 
kórházat.

Rubóczy Mihály azonban —  
ügy látszik —  soknak találta a 
gyógyulás idejét. Szombaton az 
éjjeli órákban felkelt az ágyából, 
kilopódzott az emeleti kórleiemböl,

végigment az emeleli folyosón, le 
ment a lépcsőn, végighaladt a föld
szinti folyosón, majd betéri egyik 
földszinti kórterembe és a több 
mint 2 méter magas ablakból ki
ugrott a kertbe. Onnan valamiké
pen kijutott az uccára.

Mikor észrevették Rubóczy szö
kését, keresésére indultak. A  Seny- 
nyey és Kazinczy-uccák sarkánál 
sikerült elfogni, Nyomban vissza- 
vilték a kórházba. Visszavitele 
után, másnap hasbártyagyulladás 
lépett fel a szerencsétlen vincellér
nél és estére meghall,

Az Erzsébet közkóibáz vezető-

A D L G K
AUTOMOBILOK

a magyar utakra különlegesen alkal- 
masak.Próbálja ki-és nem vesz mást

Junior roadster
Junior
2-literes
2*/z-literes
Diplomát

kocsitípusokról 
felvilágosítással és 
prospektussal készséggel  
szolgál a körzetképviselet:

SZILÁGYI ÉS DISKANT MOTOR ÉS GÉPGYÁR MISKOLC

sége —  úgy tudjuk —  -.zigoru 
vizsgálatot folytat annak inegálla- 
pilására, hogyan kerülhetett ki az 
uccára az emeleti kórteremből a

másfél napja operált beteg anél
kül, hogy hosszú utján senkivel 
sem találkozott.

j l  vármegye hajlandó
a törvényhatósági közutak át
kelési szakaszának építéséhez

segélyt adni a városnak
Sátoraljaújhely város közutainak 

rendbehozatala halaszthatatlanul tűr  
gőssé váll. A  városnak azonban nin
csen pénze a többszázezer pengői 
igénylő útépítéshez. Előbb az ál
lamhoz fordultak államsegélyért, 
azonban eredménytelenül.

Újabban a törvényhatósághoz for
dult a város. Kérte, hogy a város 
kövezelvám körzetébe tartozó tör - 
vényhalósági közutak átkelési sza
kaszainak korszerű kiépítéséhez ad' 
janak segélyt a törvényhatósági út
alapból.

A hétfői kiigyülés foglalkozott a 
város kérelmével. A ? alispán ja
vaslatára kimondotta a kiigyülés, 
hogy nem zárkózik el a segélyezés 
elöl, azonban előbb látói akarja a 
terveket és tudni akarj i a tervbe 
vett munkálatok költségeit.

Felhívták tehát a várost, hogy 
készítesse el a kövezési munkálatok 
részletes tervét és költségvetését. 
Ezek beérkezte után fog a kisgyü- 
lés határozni, hogy milyen összeg
gel segíti a várost a törvényható
sági átkelési szakaszok kiépítésében

Megállapitottáh a
Dr. br W aldb ott

A  vármegye kisgyülése az állam- 
épitészeti hivatal vezetőjének előadá
sában letárgyalta és elfogadta a vár
megye közúti költségvetését 647639 
P. bevétellel és ugyanannyi kiadással.

Egyidejűleg megállapította a köz- 
munkaváltság összegét a törvény által 
megengedett maximális összegben. 
Egv igás állat után 6 P fizetendő. 
Géperejű jármüvek után 100 lóerőig 
4, 150 lóerőig 8 és 200 lóerőig 12 
igásnapszám a váltság összeg. K i
mondották, hogy a közmunkaváitaág 
50 százaléka feltétlenül készpénzben 
váltandó meg 60 százaléka pedig 
megváltható.

A z  útadót az állami aoó 14 szá
zalékában állapították meg. K im on
dották, hogy az útadó 90 százaléka 
a vármegye utadóalapját illeti, mig 
10 százalék a községeké.

A  költségvetés letárgyalása után 
dr. br. Waldbott Frigyes szóvátette, 
hogy a közműnk sváltságot anélkül 
vetik ki, hogy tudnák, hány állata 
és gépe van egy uradalomnak. He
lyeinek tartaná, ha kivetés előtt val- 
omáatételre hívnák lel a gazdaságo
kat.

hőzmunhaváltságot
Frigyei felszólalása

Az alispán válaszában kijelentette, 
hogy az összeírás ‘formája meg van 
állapítva. Ha mulasztás van, az a 
kivető közeg felületessége terhére 
írandó. Rendeletet fog kiadni, hogy 
minden esetben a gazdaság felelős 
vezetőjének közbejöttével történjék 
az összeírás.

—  A fodrászok Szent István ün
nepnapi Zárórái. A  kereskedelemügyi 
miniszter rendeletel adott ki, amely
ben augusztus 19. 20 és 21 re szabá
lyozta a borbélyok és fodrászok záró
ráját. 19 én, pénteken este fél 10 
óráig, 20-án, Szent István napján egész 
napon át zárva tartandók, 21-én, va
sárnap pedig reggel 7-től déli 12 órá
ig tarthatók nyitva a borbélyüzletek.

—  Balesete teherhordás közben.
F. Karászi Dániel hatvanhét éves 
tiszakarádi gazdálkodó búzakévékkel 
rakott szekerével együtt felborult. Lát
szólag csak kisebb sérüléseket szenve
dett, azonban a belső sérülések és 
zúzódások egyre súlyosabbak lettek, 
úgyhogy az idős gazda néhány nap 
múlva meghalt.
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Csak augusztus 2 2 -ig  ta r t  anyán
szezon vég i le ltári k i á r u s í t á s

KLEIN KÁLMÁN divatházában
Sátorai jaujhely, Horthy Miklós tér I szám grenádinukaf, vísztiákat, —^valamint férfi tropikál anyagukat és

mindenféle ingeket m o s t  h e l y e z t l k u  m i a t t  U t L Y E N  Á R O N  A L U L  k i á r u s í t u n k  1
Fürdőruhák és strandcikkek rendkívüli árakonl Maradékok: imprínié, visztra,vászon damaszt,függönyanyag és linóleumok pilon nőm1

A JÖVŐ NYÁRRA IS VEGYEN EZEKBŐL, MERT FELEPÉNZT MEGTAKARÍT I
'Takarékossági tagok közkedvelt beszerzési helye 1 Vidékre mlijták I

JYCemoratidummal fordult
az ipartestület az iparüggi minisztertől 
a polgármesterig minden hatósághoz 
iparos és helgi érdekekért

A községi elöljárósá
gok a búza csávázását 

fogják propagálni
Janka Károly a gazdasági felfigyelő 

jelentése utáni felszólalásában szóvá 
tetle azt is, liogy a kisgazdák nem 
akarnak csávázni és ezzel lerontják 
a búza minőségéi. A gazdáknak a 
csávázástól való ez az idegenkedése 
karos azokra is, akik törődnek a búza 
minőségével. Ha történetesen előbb 
csávázatlan, üszkös búzát őrölnek a 
malomban, az utána következő el
sőrangú minőségű búza liszthozama 
megsínyli azt.

Kérte a gazdasági felügyelőket, 
hogy tartsanak a csávázás érdekében 
propaganda előadásokat.

A gazdasági felügyelő válaszában 
kijelentette, hogy a gazdákat minden 
alkalommal figyelmeztetik a csávázás 
szükségességére, ezután még foko
zottabb propagandát fognak kifejteni.

A főispán azzal zárta be a vitát, 
hogy a községi elöljáróságokat is 
bevonják a csávázás propagálásába. 
Köte. :zni fogják a községi elöljáró
ságokat figyelmeztessék a gazdákat 
minden adandó alkalommal a csá
vázás elmaradásának káros követ
kezményeire.

Biztos kalkuláció
Sokszor halljuk, gazdáink nem dol

goznak ceruzával, nem kalkulálnak, 
ezért termeiéiül nem lehet okszerű, 
racionális. Könnyű a kereskedőnek, 
iparosnak. Tudja, mibe kerül a nyers 
anyag, mennyi a munkabér, a régié, 
tudja mennyi hasznot kell és tud el
érni, munkájának eredményét rövid 
időn belül élvezi.

De milyen más a mezőgazdaság 
aalkulációja. Hogy mibe kerül a nyers
anyag, a vetőmag, a földbér, stb. azt 
csak meg lehet állapítani, hogy mennyi 
k munkabér és régié, már nehezebb, 
mert ebbe már beleszól az időjárás is, 
de mar az eladási árat nem a gazda 
állapítja meg, hanem a tőzsdén ke
resztül az égész világpiaci, sőt politi
kai helyzet is.

Búzánál azonban ezidén van biztos 
támpontunk. A búza ára 20 pengő 
körül fog mozogni egész éven át. 
Ezért könnyebb kalkulálni. Tudjuk pld. 
hogy 150 kg szuperfoszlát holdanként 
nagy átlagban legalább ugyanannyi 
buzaszemterméstöbbletet eredményez 
150 kg szuperfoszfát ára elszórva átlag 
lő pengő', 150 kg búza ára 30 pengő. 
Ha e helyütt eltekinthetünk a szalma- 
termés lobiét értékeléséből, valamint 
a terméstöbblet betakarításának több- 
költségétől, azt látjuk, hogy kereske
delmi kalkuláció biztosságával a szu
perfoszfát mülrágvázába fektetett töke 
kereken lOü százalékos hasznot hoz.

Hasonló a kalkuláció biztonsága 
most a búzánál egyeb, jól megfogható 
termelési tényezőkkel kapcsolatban is 
Kalkuláljuk I

A  Sátoraljaújhely és Vidéke ip rr- 
testület tavaszi közgyűlése — mint 
annak ideién megemlékeztünk róla 
— elhatározta, hogy az iparosok 
sérelmeit memorandumba foglalják 
és azt az iparügyi miniszter elé ter
jesztik. Egyben azonban megküldik 
a memorandumot a vármegye főis
pánjának, alispánjának, a város pol
gármesterének, az Iparosok Országos 
Központjának, az Iparosok Orszá
gos Szövetségének és a Kereskedel
mi és Iparkamarának.

A  memorandumok azóta elmen
tek. Ebben iparos nyugdijinlézmény 
létesítéséi, az iparosok adóságainak 
rendezését, ipari kölcsönök folyósí
tását, a kontárkodás megszüntetését, 
igazságosabb és a határszélre való 
tekintettel méltányosabb adóztatást és 
az OTI járulékok csökkentését kérik.

A memorandummal kapcsolatban

A „Tovaris" Jacques Dévai 
világhírű színmüvének filmvál
tozatát hozza színre „Ez az éj
szaka a miénk" cím alatt a vá
rosi mozgószinház ma, vasár
nap és hétfőn 2—2 előadásban. 
A világszerte hatalmas sikere
ket ért fílmremekmü városunk
ban is előreláthatólag eddig még 
nem látott közönségsikert fog 
elérni.

Kedden és szerdán ugyan
csak 2—2 előadásban két film
dráma kerül vászonra. „A tánc
rendében Franciaorszag legna
gyobb művészei szerepelnek 
Maria Bell és Harry Baurral

Eddig nem igen érdekelte a kö
zönséget, hogy ki milyen kihágást 
követelt el. A lapok éppen ezért 
nem is igen szoktak rendőri bün- 
tetöbirói kihágási ítéletekről számot 
adni, ha csak nem valami fontosabb 
egészségügyi érdek követelte a nyil
vánosságot.

„Zemplén" laptársunk most — 
lehel, hogy a kánikulai anyaghiány 
miatt — tálért a kihágási ügyek 
szellőztetésére. Miután mi sem sze-

külön kérelmet intéztek a vármegye 
főispánjához és a város polgármes
teréhez. Ebben többen az! kérik, 
hogy járjanak közbe a házadómenles- 
ségek Sátoraljaújhely városra való 
kiterjesztése érdekében. És különös 
nyomtalékkal kérik áz idegenforga
lom megszervezéséi.

A vármegye főispánja már vála
szolt az ipartesttiletnek. Megküldötte 
a város polgármesteréhez ez ügyben 
intézet leiralál, hogy minden jogos 
iparos érdek ügyében készséggel 
hajlandó a várost lámogatni.

Most már csak a polgármester 
intézkedését várják az iparosok. Vár
ják, mikor viszi a polgármester kép
viselőtestület elé kérelmüket, hogy a 
város egyetlen hivatott képviselete is 
oda állhasson az iparosság jogos 
kívánságai mellé.

az élen. „A húszéves leány" 
egy családi drámát érzékeltet a 
természetesen elmaradhatatlan 
jóra fordulással.

Jövő szombaton és vasárnap 
egy amerikai tengeralattjáró éle
tét mutatják be „Az acélkopor
só" címen.

A csütörtöki előadások egész 
jövedelmét a Kormánvzóné se
gélyakciója keretében a helybeli 
szegények támogatására fordítja 
a mozi vezetősége A város pol
gármestere ezúton is kéri a kö
zönséget, hogy az előadásokon 
minél nagyobb számban jelen
jenek meg.

retünk hátul kullogni a „jólértesiill- 
ségben“ ,úgy véljük, kihágási esetek 
helyett iparügyekkel fogjuk pótolni 
a politikai és egyéb hírek hiányát. 

Tehál kezdjünk hozzá :
A m. kir. Kúria egy konkrét eset

ben kimondta, hogy

Részvénytársaság csők 
gyárüzemet tarthat tenn

és kártérítéssel tartozik, ha kézmű
ves ipart űz.

Ennek a közleménynek a hatása 
alatt 3 helybeli nyomdász iparosok 
beadvánnyal fordultak az ipartestü
lethez, hogy a

„Zemplén könyvnyomda és 
Lapkiadó Részvénytársaság" 
Iparüzemét vizsgálja meg

s amennyiben iparüzeme nem felel 
meg a törvényes követelményeknek, 
az iparűzési jog megvonása iránt 
tegye meg a lépéseket.

Az 1922. évi XII. te. 4 ik §-a 
kimondja, hogy „jogi személyek, — 
a részvénytársaságokat és szövetke 
zetekel is beleértve —

képesítéshez kötött ipart a 
kézműves jellegű iparűzés 
szokásos keretein belül 

nem űzhetnek".
E törvény végrehajtása tárgyában 

Kiadott 78000/1933. K. M. sz. 
rendelet 4. §-a pedig megállapítja, 
hogy a kézműves jellegű iparűzés 
szokásos kereteit meghaladóknak, 
azaz gyárszerüeknek az olyan üze
meket kell tekinteni:

1) amelyekben elemi erővel haj
tott munkagépeket használnak és 
állandóan legalább tíz alkalmazot
tat foglalkoztatnak, feltéve, hogy 
a termelés kizárólag továbbeladók 
részére történik ;
2) amelyek nem csupán tovább- 
eladók részére, hanem a fogyasz- 
tók közvetlen kielégítésére is dol
goznak ugyan, de elemi erővel 
hajlott munkagépeket használnak 
és állandóan legalább húsz alkal
mazottat foglalkoztatnak; végül
3) amelyekben elemi erővel haj
tott munkagépeket nem használ
nak ugyan, de állandóan legalább 
huszonöt alkalmazottat foglalkoz
tatnak.

Az ipartestület tehát május 20 án 
átirt a polgármesteri hivatalhoz, mint 
elsőfokú iparhatósághoz és kérte, 
hogy az érdekeltek panasza nyomán 
intézkedjék sürgősen ez ügyben.

Értesülésünk szerint az elsőfokú 
iparhatóság még nem döntött ér
demlegesen ez ügyben. Egyelőre csak 
adatot szerzett az alkalmazottak szá
mára vonatkozóan.

De az érdemleges intézkedés már 
nem késhet soká. Mindenesetre fi
gyelemmel kisérjük az ügyet és an
nak idején számot adunk a történ
tekről.

Valószínűleg lesz ez is olyan köz- 
érdeklődést keltő, mint egy még nem 
is jogerős kihágási ítélet.

A kiadásért felelős: 

V A J D A  J Ó Z S E F
Laptulajdonos :

l.ande.smnnn él. es l ársa.
Készült: a Vajda-kony vnyonulában

Sátoraljaújhely.

B z az é jszak a  a m iénk
A m ozi a helybeli szegén yek ért — E héten péntek  

k ivételével m inden nap lesz  e lőad ás a m oziban

Mi van az iparengedéllyel?
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