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Kétszeresig emelik n vizdijakat?
Tis zta  képet kö ve tetü nk az ü ze m e k  és a város  

a nya g i he lyzetérő l.
Sátoraljaújhely város által fel

venni szándékozott 190.000 dol
lár kölcsönre nézve kimutattuk, 
legutóbb, hogy kevés a városi t 
üzemek szanálására és a Vi-j 
gadó-épilkezés folytán a város!

akarja a kölcsönt felhasználni 
egyben közölte azt is, hogy 

a kölcsön annuitásának 
fedezésére a vizdijakat 
108 százalékkal akarja fel

emeltetni
háztartásában előálló zavarok? Mikor pedig egyesek aggo- 
leküzdésére jdalmukat fejezték ki, hogy a

Azóta még jobban megerő-' felemelt vizdijak a háztulajdo- 
sitett ebben a véleményünkben, j nosok terhét fogják képezni — 
egyik laptársunknak szakember f mert közüzemi pótlék fel nem 
tollából eredő közleménye, mely- j számítható — bejelentette, hogy
ben ugyanarra, sőt kedvezőtle
nebb eredményre jut, mint mi, 
amennyiben a kölcsönből a vá
ros által valóban felvehető ösz- 
szeget 703 000 pengőben álla 
pitja meg.

Belátjuk, tudjuk, hogy a köl 
csönre szükség van és ha több

a népjóléti miniszternél 
eljárnak a lakbérkorlátozó 
intézkedések megszünte

tése érdekében.
Ennél szerencsétlenebb meg

oldást elképzelni sem tudunk: 
mert ha érthetetlen, hogy a 
villanygyár és a Vigadó épitke

A kölcsönügy tárgyalásánál 
a legélesebben éppen az dom
borodott ki, hogy 

bár a helyzet a költségve
tések összeállítása óta nem 
változott, már most, janu
árban kitűnt, hogy a költ

ségvetés irreális, 
a villanyegységárakat emelni 
kell, a vizdijakat emelni kell 
mint azt mi hónapokkal ezelőtt 
megállapítottuk.

A vizdijak emelkedésének 
egyébként legfőbb indoka az, 
hogy a villanyegységárak eme
lése óriási felháborodást okozna 
a közönség körében, mert az 
emelés után Sárospatak nem 
csak viszonylag, de valóban 
olcsóbban kapná a villanyt,

kölcsönt nem kapunk, meg keli zés hiteitullépéseinek költségeit!mint az újhelyi fogyasztók. És 
ennyivel is elégednünk és tel-ja vizmütelep fizesse, egyenesen 
jes rendezés helyett csak a lég-1abszurdum ezzel kapcsolatban
sürgősebb terheket rendezni 
de viszont jogunk van tudni és
a város vezetőségének kötelessége 

felvilágosítani a város közönségét

mire kell a pénz, mennyi
a valóságban a város adós
sága és hogyan állt elő

mert bizalmi alapon nem va 
gyünk többé hajlandók'—a múlt 
tapasztalatai után — hozzájá
rulni a kölcsön felvételéhez. 
Végre tisztán akarunk látni, 
olyan tisztán mint Miskolc poi 
gársága, mely szintén nehéz 
anyagi helyzetben van, de tá
volról sem oly mérvben, mint 
mi.de Miskolcon nem titkolódz- 
nak, mert épp a napokba jelent 
meg a miskolci lapokban Hodobay 

polgármester beszámolója, mely té
telről tételre felsorolja a hiteltnl- 
Icpéseket és beszámol arról, hogy 
hol és mennyivel tartozik a város, 
Mi is követelünk egy ilyen be
számolót, mert ez a város ve
zetőségének legelemibb köte- 
telessége azadófizető polgárság
gal szemben.

*
Dr. Orbán Kálmán polgár

mester a napokban a képviselő- 
testület egynéhány tagját érte
kezletre hivta egybe és ismer
tette a kölcsön feltételeit, is
mertette, hogy milyen célra

a lakásforgalom felszabadítása
Ujhely város polgársága nincs 

abban a helyzetben, hogy ma
gasabb lakbéreket fizessen a 
mostaniaknál és itt főleg a kis
emberekre kell gondolnunk, és 
azokra is, akik saját házaikban 
laknak és éppen csak tengőd
nek. Ezeket nem lehet a fel
emelt vizdijakon felül még — 
ennyit jelent a lakások felsza
badítása — 16 százalék adóeme 
léssel sújtani.

Ami mármost a vizdijak 100 
százalékos emelését illeti — 
nem tudjuk, hogy miért van 
reá szükség. De nem is tud
hatjuk, mert hiszen senkinek 
fogalma sincs arról, hogy mennyi 
a város tényleges adóssága és 
mennyiben áll meg a közművek 
1930. évi költségvetése

Egyet tényként leszögezhe
tünk : mint annyiszor, ismét ne 
künk volt igazunk és igazuk volt 
azoknak, akik a legélesebben 
bírálták a pataki csatlakozás 
ügyének előkészítés nélkül való 
elintézését.

De igazunk volt akkor is, 
mikor megírtuk, hogy a köz
művek költségvetése irreális, 
mert fel van benne véve a pa
taki bevétel, valamint más nagy 
fogyasztók és — ma még egyik 
sem villanyfogyasztó.

nem gondolnak itt egy súlyos 
igazságtalanságra, arra, hogy 

ezentúl a vi/dijban az is 
fog villanydijat fizetni, aki 
v i l l a n y á r a mo t  nem is 

fogyaszt ?

Megírtuk már, hogy az idő 
nem alkalmas a kölcsön felvéte
lére, bár a mai viszonyok között 
nem drága. Elég ha rámuta

tunk : nem igaz az, hogy a 
pénzviszonyok javulásával köny- 
nyen kifizethetjük ezt a köl
csönt egy olcsóbb kölcsön fel
vétele után, mert 

bár a sfornodij csak lVa%> 
de ezen felül meg kell fi
zetni a 16°/0 árfolyam- 
diferenciát is. tehát a stor- 
nirozás 17 és fél százalékba

kerül az első 5 évben.
•*

Nem lesz érdektelen ezek 
után ha megnézzük, hogy meny
nyit tesz ki ez évben a város 
kamatterhe: összesen 350.308 
pengő az 1930. évi költségve
tés szerint, melyhez a dollár- 
kölcsön felvétele után (vagy 
már most?) 96 000 pengőt ad
hatunk hozzá, vagyis a város 
évi kamatterhe közel 450.000 
pengő lesz.

*
Mi nem csodálkozunk mind

ezen. A város és közmüvek ve
zetőségétől nem is vártunk 
más gazdálkodást. — Mi eddig 
s o h a s e m  t u d t u k  olyan 
feketén előre megfesteni a be- 
következendőket, hogy az ese
mények ne még feketébben 
alakuljanak.

Most már csak egyet kér
dünk : ki fogja végre kivenni az 
irányítást a mostani balkezek
ből és jobb, biztosabb, céltuda
tosabb és szerencsésebb ke
zekbe áttenni ?

Törvény ellenére
m agának ta rto tta  fenn a hegyközségi költségvetések 

jóváhagyását
a fölcfmivelésiigyi miniszter.
M egbénul a  h e g y k ö zsé g e k  m űk ö dése.
Nemrégiben hosszabb cikk

ben foglalkoztunk a Hegyköz
ségek ügyével, rámutattunk 
arra, bog)’ a bortörvény pon
gyola szerkesztése folytán
kimaradt a Hegyalja zárt te 
rületéből néhány község. Meg
írtuk azt is, hogy a földmive- 
lésügyi miniszter 3600/929 
sz. rendeletével az 1929. évi 
XVII. törvénycikk világos ren
delkezése ellenére a Tokaj 
hegyalján és Abaujvdrmegye 
területén egy közös hegyköz
ségi tanácsot akart alakítani.

Egy most megjelent újabb 
rendeletében újból az említett ízlésnek van helye a közigaz- 
törvénnyel ellenkező rende Igatási bizottsághoz és végső 
letet adott ki a földművelés-1 fokon a földmivelésügyi mi-

ügyi miniszter 112.852/929. 
szám alatt. Ebben a rende
letében konfiskálja a minisz
ter a hegyközségi tanács, il
letve a közigazgatási bizottság 
törvényben meghatározott jo
gait.

Az 1929. évi XVII. t. c 30 
§-a ugyanis kimondja, hogy a 
hegyközségek közgyűlési ha
tározata ellen, ha abban ha
táskörét túllépte, a törvényt, 
egyesek jogait, vagy az ok
szerű gazdálkodást sérti, vagy 
az évi költségvetés sérelmesen 
van megállapítva, felebbe-
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niszterhez. A 32. §. viszont 
úgy intézkedik, hogy a hegy 
községek költségvetéseit i 
Hegyközségi Tanács hagyja 
jóvá.

E két rendelkezés között 
is van bizonyos ellentét, mely 
jellemző e törvény pongyola 
szerkesztésére, de mindkét 
rendelkezéssel ellenkezik a 
miniszter emlitett rendelete, 
mely utasítja az alispánokat, 
hogy a hegyközségek költség- 
vetéseit az esetleges felebbe- 
zésekkel együtt egyenesen 
hozzá küldjék fel.

Még ennél is súlyosabb az 
emlitett rendelet azon in
tézkedések, hogy addig, mig 
a költségvetések elbirálástnem 
nyertek, azok semmiféle járu 
lék kivetésének és behajtá
sának alapját nem képezhetik.

Ez a rendelkezés egyene
sen megbénítja az összes 
hegyközségek működé s é t ,  
mert bevételeik nem lévén, 
képtelenek lesznek alkalma
zottaikat fizetni.

Igen érdekes, hogy ez a 
január 4-én kiadott rendelet 
indokul azt hozza fel, hogy 
a Hegyközségi Tanácsok 
több megyében még nem ala
kultak meg és igy hiányzik 
a költségvetések felülbírálá
sára hivatott szerv. Hogy ez ;

világhírű zongoraművész, Ko
vács István szereplése lesz, 
akinek nálunk öt év előtt, 
mesterével, Keéry Szántó Im
rével együttesen tartott hang
versenye örökké felejthetetlen 
emléke az újhelyi közönségnek. 

Az akkor csodagyermek
az indok milyen alapos, csak ima már a világ egyik elis- 
azt említjük meg, hogy a 
közigazgatási bizottságok min
denütt működnek és a Hegy
községi Tanácsoknak lég 
később 1929. október hónap
ban kellett megalakultok.

Még érthető volna a mi
niszter rendelete, ha azokra 
a megyékre vonatkozna, me
lyekben a közigazgatási bi
zottság nem működik (ilyen 
azonban nincs) vagy a Hegy
községi Tanács nem alakult 
még meg (nem valószínű, 
hogy legyen ilyen megye). 
de megengedhetetlen, hogy ;

földmivelésügyi miniszter: 
törvényt sértő rendeletet ad
hasson ki és azt végre is 
hajtsa. .

mértén legkiválóbb zongora- 
művésze, akinek a világváro
sok publikuma tapsol és hó
dol, akiről a nagy világlapok 
dicshimnuszokat zengenek, aki 
mint zeneszerző is már a leg
elsők közé emelkedett.

Ravasz László püspök itt
léte igy avatja február 14-ét 
a város kulturális életében 
igen jelentős nappá.

A hangverseny  jegyei a főtőzsdiS 
ben kapha tók ,

FIA TA L iEM BER i posti, igon jó cnalád- 
ból> tisz tv ise lő , n ő sü ln e , e se tle g  benő- 
sü ln e . T e lje s  cim ü levo leko t k o r a lap 
k iadóh ivata lába  „NEM K Ö Z V ETÍTŐ " 

je l ig é r e -

H irdetéseket felvesz  
a kiad ó h iva ta l.

Zemplén várni egyének 
nincs kisgyűlése.

Érdekes h e lyzete t idézett elő a k ö z ig a z 
gatási biróság ítélete.

Lapunk legutóbbi számá
ban megírtuk hogy a közi
gazgatási biróság a megyei 
kisgyülés második választását, 
amelyen megválasztott kis 
gyűlés működik, megsemmi
sítette és igy az első — a 
főispán által szabálytalanság 
miatt megsemmisített válasz
tás lett érvényes.

A közigazgatási biróság 
döntése érdekes helyzetet 
teremtett, mert a megyének 
az Ítélet következtében nincs 
kisgyülése. A választási eljárást 
ugyanis a főispán még annak 
befejezése, eredményének be
jelentése előtt semmisítette
meg, ugy, h°gy

az első választás, mely a 
közigazgatási biróság íté
lete után joghatályos lett, 
még nem nyert befejezést.

A legközelebbi kisgyűlésen 
tehát az akkor kiküldött sza 
vazatszedő küldöttség elnö
kének be kell jelenteni a vá
lasztás eredményét és a főis
pánnak ki kell azt hirdetni, 
hogy törvényes befejezést 
nyerjen. Ha mindez megtör
tént, csak akkor állapítható 
meg, hogy a szavazás sza
bálytalan volt (116 bizottsági 
tag szavazott és 117 szavazó
lap volt az urnában) és akkor 
mód nyílik a választást a köz- 
igazgatási biróság elé terjesz
tendő panaszban megtámadni.

Az itt elmondottak alapján 
világos az is, hogy az első 
szavazásnál legtöbb szavaza

tott kapottak lemondatása 
célhoz nem vezethet, mert a 
kisgyülés tagjai — törvény sze
rint — még nincsennek meg
választva és igy le sem mond
hatnak. Sokkal egyszerűbb és 
minden képen is helyesebb 
tehát kihirdetni az első sza
vazás eredményét — ezzel a 
félbeszakított választási eljá
rást befejezni —- és ezután 
panasszal élni ellene, amihez 
megvan a kellő törvényes 
alap.

Ravasz László-estély
A ref. N őegylet, hangversenye.

Ravasz László, a lánglelkü 
ref. püspök, akinek minden 
szavát áhitatos tisztelettel 
hallgatja az egész magyarság, 
február 14-én Ujheíybe jön 
és itt Kiss Ernő esperes fel
kérésére előadást fog tartani 
a városi színházban. Az uj 
helyi közönségnek tehát al 
kalma lesz hallani és látni a 
magyar szónokok egyik leg
nagyobbikát, akinek Ilire mész 
sze túlszárnyalta az ország
határokat.

Ravasz László előadásának 
egy minden tekintetben nívós 
hangverseny fogja keretét 
szolgáltatni, melyen Gruberné 
Pintér Helén énekel, Heid- 
rxchné Szeszlér Ilona szavala
tokkal, Szabó Ernő zenetanár 
hegedűszámokkal szerepelnek, 
mig a zongorakiséretet Boda 
Béláné látja el.

A hangverseny középpontja 
azonban az újhelyi származású

— Képviselőtestületi ülés.
Sátoraljaújhely megyei város 
képviselőtestülete f. hó 3-án, 
hétfőn d. u. 4 órakor rendes 
közgyűlést tart, melynek fon
tosabb tárgyai: a bizottságok 
megalakítása, 190.000 dollár 
kölcsön felvétele és a vizdijak 
felemelése, a városi kövezet 
kiépítése, a Diana bérbeadása, 
a vágóhídnak városi kezelésbe 
vétele.

Hangverseny 
. a moziban.

K edden és szerdán este zsúfolásig 
m egtolt a városi m ozgókép-szinház 
nézőtere. Az érdoklődós ez a lkalom 
mal nem csak a különben nagyon jó 
„V égzet" oimíí filmnek és főszerep
lőjének Grola G arbo-nak szólt, de 
inkáb k é t helybeli zenem űvészünk
nek, Szcmier Is tván  oki. tanár, h eg e 
dűm űvésznek és Asztalosnc-Lévay 
Adél oki. tanár, zongoram űvésznő
nek, akik m indkét napon  az esti 
előadás szünetében egy-egy m ére
te iben  kicsiny, de n ívós h angve r
seny t adtak.

Szemler István , aki csak  néhány 
hónapja tartózkodik  városunkban, 
m ár is jó  neve t szerze tt m agának, 
m int olőadóm űvész és tanár. E m lé
kezetesek még tem plom i h angve r
senyei, am elyekkel egy csapásra 
m eghódíto tta  a zenoértőket. Chopin 
örökszép Es-dur noctu rne-jó t j á t 
szo tta  leheletszorüen finom an, m ajd 
Sarasaié  C igányábrándjának b rav ú 
ros előadásával nyerte  m eg  azokat 
is, akik főleg a m agyar stilusu  ze
n ét tudják  élvezni.

Asztalosné-Lcvay Adél k itűnő  p a r t
nernek bizonyult, ak inek  a zongora- 
k ísérete m aga is kom oly művészi 
teljesítm ény.

A közönség zugó tapssal ju ta l
m azta a  művészeket, akik ráadással 
is kedveskedtek.

Rem éljük, hogy a m oziképszinház 
vezetősége a nagy  siker u tán  g yak 
rabban fog ilyen hangverseny t r e n 
dezni, annál is inkáb, m ert o té ren  
a mozi igazi ku lturin isszió t végez
hetne.

— A katolikusság m á
sodik képviselője a tö r
vényhatósági bizottságban
Bodnár József sárospataki 
plébános lesz, akit Pityer F e 
renc püspöki helynök e hó 
elsején nevezett ki Gruska L a
jos örökébe.

— A közigazgatási b i
zottságban Maillot Nándor 
báró halála folytán megüre
sedett egv tagsági hely, mely
nek betöltése a legközelebbi 
közgyűlésen várható.

— Vanek m ester Új-
helyben. Magyarország egyik 
legkiválóbb és leggyorsabb 
karikatúra-rajzolója, V a n e k  
József, akinek világlapok hoz
zák egy-egy skiccét a világ- 
politika legjelentősebb ténye
zőiről, Ujheíybe érkezett, hogy 
30 éves művészi jubileuma 
alkalmából kiadandó harma
dik „Vi!ágalbum-“a részére 
lerajzolja a nagyobb hivata
lok és intézmények vezetőit. 
V a n e k  mester néhány na
pig Ujhelyben tartóz
kodni.

Divatrevii
Sátoraljaújhelyben.

Kaptuk a következő levelet'. 
Igen t is z te lt  Szerkesztő U r!

Hiába, Ujhely, az mindig 
Ujhely. Mindig produkál va
lami újat, valami „noch nie 
da gewesenu-t. Valamit, amit 
máshol nem tudnak hasonló 
zamattal megalkotni, amiben 
benne van a speciális újhelyi íz.

Itt van például a divat• 
revü : hát ju to tt volna eszébe 
másnak ezt úgy megrendezni, 
mint Ujhelyben fo g já k ? Va
lami hdllatlan újhelyi ked
vesség, csak Ujhelyben előfor
dulható van abban, hogy pók
háló finom selymek, a sely
mes szőrmék, a szőrmés ka
bátcsodák között be fogják  
mutatni a Fleischer virstli, 
kolbász, töpörtyű újdonságait 
és Vénedig mester óriás pe
recéit — mint divatujdonsá- 
got, egy divatrevü keretében.

Hát erre büszkék lehetnek 
az újhelyiek. Ez valódi, ha
misítatlan újhelyi ötlet cs új
helyi ízlés. Ez a valódi új
helyi divatrevü: szafaládé- 
divat-revii.

Igaz tisztelője 
egy v id ék i

— Ism ét be tö rtek  a 
Szem án-trafikba. szerdáról 
csütörtökre virradóra ismét be
törők jártak a Diana kert mel
lett lévő Szemán trafikba és 
alaposan megdézsmálták.

S o r s j e g y  L ö n  I j l i á l y n á l .
t
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— Kaszinóbál Tokajban,
A tokaji Járási Casino febr 
8 án, szombaton este 8 óra
kor saját helyiségében bált 
rendez Széli József .őispán, 
Bernáth Aladár alispán, Fejér 
Andor főszolgabíró és báró 
Döry Andor fővédnöksége 
alatt. A Járási Casino báljai, 
már alig egynéhány éves 
fennállás után is, az egész 
megye sőt a szomszédmegyék 
eseményének is számítanak, 
amit elsősorban a vezetőség 
céltudatos, a járás egész in
telligenciájának összefogására 
irányuló munkájának köszön
het.

— Áram szünet. Füstcsa
torna tisztítása miatt az áram
szolgáltatás február hó 2-án 
reggel fél 8-tól 12 óráig 
szünetelni fog. — Közmüvek

— Javulnak a i  árak  a 
búza és a rozsp iaco i. Az 
utóbbi napokban a gabona
üzlet áralakulásában javulás 
állott be. A magyar búza 
iránt úgy Ausztria, mint Cseh
szlovákia fokozottabb m érték
ben érdeklődik, mert az oszt
rák és csehszlovák malmok, 
a természeti fekvés következ
tében a magyar búzát vásá
rolhatják meg a legolcsóbban, 
és hogy az uj termés beta
karításáig —  az áralakulást 
illetően — nagyobb megle
petésben ne részesüljenek, 
erőteljes kenyérmag vásárlást 
kezdtek meg. A budapesti 
malmok is úgyszólván minden 
felajánlott buzatételre vevők

Uraság! írsas
22 éves, jé  m egjelenésű, perfek t, a 
legjobb ajánlásokkal, éves b izony ít

ványokkal, vidékre is, ajánlkozik
úri házakhoz feb ru ár 1 re. 

Cim goller yinDrás, gotlrogolaszi.
— G épjárm űvezetők fi

gyelmébe. A 250 000/1929. 
B. M. rendelet 76 §-a alapján 
felhívom a gépjárművezetőket, 
hogy amennyiben 3 éves ve 
zetői igazolványuk van, elte
kintve attól, hogy jelenleg 
vezetnek-e gépkocsit vagy 
sem, magukat hatósági or
vossal vizsgáltassák meg és 
az orvosi bizonyítványt a 
miskolci rendőrkapitányság
nak küldjék meg. Az orvosi 
vizsgálat elmulasztása kihágást 
képez. — Rendőrkapitányság

— A föidmivelésügyi 
m iniszter rendelete a m e
zőgazdasági m unkások é r 
dekében. A mezőgazdasági 
munkáknak, különösen pedig 
az aratási és cséplési mun
káknak kellő időben és za
vartalan módon való elvég
zése, úgyszintén a hivatásos 
mezőgazdasági munkásoknak 
a mezőgazdasági termelés ke
retén belül lehetőleg teljes 
számban való elhelyezkedésé

nek biztosítása érdekében 
rendeletet adott ki a földmi- 
velésügyi miniszter. Ebben 
arra utasította a hatóságokat, 
hogy törvényes jogkörükben 
kövessenek el mindent, hogy 
a munkaadók az aratási és 
cséplési munkákra és általá
ban bármely gazdasági mun
kára minden körülmények 
között hivatásos mezőgazda- 
sági munkásokat szerződtes
senek. Felhívta a munkaadók 
és a gazdasági munkások fi
gyelmét arra, hogy az aratást, 
hordást, nyomtatást, csép'ést 
és általában bármely gazda
sági munkát nem cseléd mi
nőségben szerződésileg elvál
lalni szándékozó munkásokkal 
a szerződés az 1898 évi má
sodik t. c.-ben meghatározott 
módon és a törvény rendelke
zéseinek megfelelően mindig 
Írásban az illetékes községi 
előjáróság előtt kötendő meg. 
A miniszter figyelmeztette a 
munkaadókat arra is, hogy 
az 1927. évi II. t. c. 2-ik §. 
7-ának első pontja értelmé
ben a mezőgazdasági mun 
kára iskoláztatási kötelezett
ség alatt álló gyermeket, 
csak az iskola látogatására 
megszabott időn kívül lehet 
alkalmazni.

€lsőreni)ő

...... ....... ..............
i r íd i u m  h e g y ű  a ran y lo lla l

rendkívül olcsó árban

3 havi
részkifizetésre

is kaphatók . Minden vásárló 
egy k itűnő

c s a v a r ta !  ingyen
kap a tö ltő to ll málló

£anöesmann jV íiksacársa
könyvnyom da, irószerkeroskedós ^

Sátoraljaújhely  kaZToieTon; 5? j

— Mennyi legelőnk van?
Csonkamagyarország földte
rületének egyötöde legelő és 
rét. Pontosan 3 millió hold 
kiterjedésű legelő és föidterü 
létünk van. Északlengyelor- 
szágban, ahol az éghajlati 
viszonyok ugyanolyan szélső
ségesek, mint hazánkban, egy 
katasztrális hold jókarban 
tartott legelő évi jövedelmét 
100 kg. hús értékével számít
ják. Ha a legelő és rét iöl- 
javitásával törődnénk, akkor 
minimális számítással legalább 
50 millió pengővel több évi 
jövedelemhez jutna a mező- 
gazdaság.

— Haszonállatok össze
írása. A föidmivelésügyi mi
niszter kizárólag az állatte
nyésztéssel foglalkozó gazda
közönség érdekében a ha
szonállatok faj, kor és ivar
szerinti összeírását rendelte 
el, melyet március hó 1-ig 
be kell fejezni minden köz
ségben és városban. Az ösz- 
szeirás adókivetés céljaira 
nem szolgál.

— Az  au tó  télen! A hideg év
szakban a m otor m egindítása g y a 
kori kin ős gyötrelem . E zért az 
autógyárak  té len  felülről való o la
jozást tanácsolnak  a tüzelőanyagon 
keresztül ós o célra elsősorban a 
W ing-Oil-t ajánlják, m ert ez k é tség 
telenül folytonos friss Kenést b iz to
sit ós lehetővé toszi, hogy a m otor 
hideg időjárásban is beugorjon.

— A vér felfrissítése oóljából 
ajánlatos néhány napon  á t korán 
reggel egy pohár te rm észetes .F e 
renc József“ keserüvizet inni. Aa 
egész világon rendelik  az orvosok a 
valódi Ferenc József viz használatá t, 
m ert ez szabályozza a bőlm üködést, 
erősiti a gyom rot, ja v ítja  a vért, 
m egnyug ta tja  az idegeket és ezáltal 
uj óletorőt terem t. A Ferenc József 
koserüviz gyógyszertárakban, dro
gériákban ős füszorüzlotekben k ap 
ható.

replők legnagyobb része ma
gyar, a film is itthon készült. 
Az első magyar film, amely 
nagy sikert aratott kültöldönis. 
— „Próbaidős vőlegény4* Víg
játék 2 felvonásban.

S ze rk e s ztő i Ü z e n e t.

— A Pesti Tőzsde uj
száma külön angolnyelvü be
számolóval jelent meg és 
közli Scitovszky Béla, báró 
Korányi Frigyes, dr. Cliorin 
Ferenc, Erney Károly, Wert- 
heimer Adolf, dr Köpesdy 
Elemér, Littke Kálmán stb. 
nyilatkozatait. Érdekes ripor
tok számolnak be a Lloyd 
Bankról, a hadikölcsön prob
lémáról, a Földhitelbankról.

Szőlőoltványok
g y ö k e re s  hazai vesszők , fa jtisz tán  

lego lcsóbban  a
Pftmzcthözí Borkereskedelmi R -C .-nál 

B udapest. V III., K enyórraező-uoca  Ö.
K órjen á ra já n la to t!

— Az O jsag hágai szám a m egje
len t ós kellően m élta tja  pénzügyi 
önállóságunkat, grafológiai cikket 
közöl a N avratii H edvig kézírásáról, 
föltűnő k ritik á t hoz az Á lom király
nőről, közli a legújabb gyoszjelentést, 
Sokuropátkai levelét a hágai egyez
ményről. P app Jan csi poontlövési 
gyakorlatait, A üö lcs  Rabi rőtnek 
példázatait ós sok-sok jó  viccet. 
M utatványszám ot ingyen küld a 
kiadóhivatal, Budapest, VI., O-u. 12.

TÍZ ESZTEN D EJE v a g y o n o s  
házasságokat eredm ényesen köz
vetít W einberger M ariska Sátor- 

toralj adj hely. Molnár I.-u. 35.

V Á R OSI M OZI
Kedden és szerdán „Ma

ros vize folyik csendesen”
A becsület és a szerelem 
konfliktusa 9 fej. Főszerep
lők : Lil Dagover és Hans 
Stiive. A magyar viszonyok 
sokkal jobban vannak meg
rajzolva, mint a többi filmek
ben, az elgondolás közel van 
a valósághoz.

Csütörtökön „Az ö rdön- 
gŐS bakfis“ Vígjáték 7 felv. 
Főszereplők : Anny Ondra, 
Werner Fuetterer és Sieg- 
fried Arno. Három nagyszerű 
szereplő egy nagyon kedves 
történetben.

Szombaton és v a s á r n a p  
„Mária Nővér" Egy apáca 
története 7 felv. Főszereplők: 
Iris Alán, Werner Pittschau, 
Zátony Kálmán, Báthory Giza, 
Réthey Lajos és Bársony 
Rózsi. Író, rendező és a sze

• G- A. Helyben. Az ese t nem  al- 
1 kaltnas a tréfálkozásra, de az csak- 
\ ugyan úgy van  valahogy : ha a jég -
• pálya elolvad, a jógkurnovál befagy.

2/1930. vhsz.

árverési hiröelmény.
A tokaji kir. járásbíróság 

1980, Pk. 126 sz. végzése 
folytán Krauszman Henrik 
képv. Dr. Lóránd Ernő 1000 
P. tőke és jár. ügyében le
foglalt és 1089 P 40 f.-re 
becsült házi bútorok és rőfös 
áruk és egyéb ingóságokat 
készpénzfizetés mellett, szük
ség eseten becsáron alul is 
el fogom árverelm Tokajban 
végr. szenvedők lakásán és 
üzlethelyiségében 1930. feb- 
buár hó 10 én d. u. 3 ó ra 
kor

Az elsőbbségi igény az 
árverés megkezdéséig nálam 
adandó vagy jelentendő be, 
és az árverést jelentkezés 
esetén más végrehajtató javára 
is meg fogom tartani.

Tokaj, 1930. jan. 20.
Dr. Varga

kir. jbir. végrehajtó .

E rős hidegben is 
az első gom bnyom ásra

azonnal beugrik motorja
h a  b en z in jé h ez  v a g y  m otalkó jához 

n é h á n y  csepp

adagol
W ing-O il a d u g a tty ú k a t, sze le p ek e t ós 
vezetékekor, rörn iti a eg y sz e rsm in d  a  b i 
lleg h eu g e rfa lak at e g y  finom  o latrő toggel 
bevon ja . Az e re d m é n y  m eglepő . K apható 
m in d en  szak iiz lo tben . Im p o rtő r: L áng 

László, B udapest, VI. L ázár-ucca 13.
Telefon: 185-89.

250/1930. vhsz.

árverési hirdetmény.
A tokaji kir. járásbíróság

1930. Pk. 347. sz. végzése 
folytán Miskolczi Kölcsönös 
Önsegélyző Hitelszövetkezet
nek képv. Dr. Lóránd Ernő 
1500 pengő tőke és jár. ügyé
ben lefoglalt és 1275 P-re 
becsült 1 tehén, gazdasági 
eszközök, házi bútorok és 
egyéb ingóságokat készpénz- 
fizetés mellett, szükség esetén

■t
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becsáron alul is el fogom ár- 
verelni Kistokajban végr. szen
vedett lakásár 1930. február 
20 án d. e fél 12 ó rako r

Az elsőbbségi igény az 
árverés megkezdéséig nálam 
adandó vagy jelentendő be 
és az árverést jelentkezés 
esetén mis végrehajtató javára 
is meg fogom tartani.

Tokaj, 1930. jan. 25.
Dr. Varga

kir. jb ir. végrehajtó .

300/27. vb. sz.
á rv e ré s i  hirdelm ény.

1200 pengő  — f. tőke, ennek 1927. év 
máj. hé 1. napjától já ró  8 száza
lék kam ata és eddig összesen 296 P, 
40 fillér perköltség  erejéig  a sá
to ra ljaú jhely i kir. já rásbíróság  Pk. 
6702/929. szám ú végzése folytán a 
végreha jtást szenvedőnél 1927. évi 
jun. hó 8-án biróilag le(feliil)fog- 
la lt és 1451 pengőre becsült ingósá
gokra az árverést — azon foglalta- 
tók  követelése erejéig  is, akik tö r
vényes zálogot nyertek  — elrendel
te tvén , annak Sátoraljaú jhelyben 
M olnár István-uooa 3. szám  a la tt le
endő m egtartásá ra  1930. évi febr. 
hó 4 nap jának  d. e 11 ó rá já t tű 
zöm ki, am ikor a fogla lás a la tt lévő 
boltberendezés, sütődéi gépek stb. 
a leg többet ígérőnek készpénzfizetés 
m ellett, szükség esetén becsáron alul 
is elfognak adatni.

A m ennyiben a követelésre időköz
ben részfizetés te lje síte tte t! , a fize
te tt  összeg a követelésbe bo lesz 
szám ítva.

Az árverési vevő a vételáron fe
lül fizetni köteles a vétel éli illetéket 
és forgalm i adót is.

S átoraljaújhely, 1930. jan . 3.

G áli, jb irósági vliajtó .

Uj kedvezmény 
v en d ég e in k n e k !

E zen lap előfizetőinek m egelé
gedésére n y ú jto tt

207,
kedvezm ényt szobaárainkból

107,
k edvezniényt olcsó étterm i áraink
ból (m enüt kivéve) m ódunkban 
bán  van az U-JSAG kiadóhivata
lával lé te s íte tt m egállapodás alap 

já n  kibővíteni a
M. K IR . O P E R A H Á Z  
N E M Z E TI S ZÍN H Á Z  
K A M A R A  S Z ÍN H Á Z

előadásaira szóló m érsékelt áru 
jegyekkel. T ek in te tte l a nagy k e 
resle tre , kérjük szoba és színház
jegy  rendelését kót-hároin nappal 

előbb velünk közölni

fark szálloda Budapest
szem ben a Keleti pályaudvar 

érkezési oldalával.
(N incs kocsiköltsége)

1940/929. vb. szám.

yirverési hirdetmény
78 pengő  20 f. tőke, ennek 1928. 
év novem ber hó 27 napjátó l já ró  11 
százalék kam ata és eddig összesen 
53 pen g ő  10 fillér perkö ltség  e re
jé ig  a  sátoraljaú jhely i kir. já rá s 
b író ság  Pk. 10148/29. sz. végzése 
fo ly tán  a vég reh a jtá st szenvedőnél 
1929. évi szept. hő 26-án biróilag 
le(felül)foglalt és 1300 pengőre be
c s ü lt ingóságokra az á rveré st — azon 
ío g la lta tó k  követelése erejéig is, akik 

örvényes zálogjogot n yertek  — el

rendeltetvén , annak Sátora ljaú jhely
ben Jőkai-uoca 17. szám a la tt leendő; 
m eg tartásá ra  1930. feb ruár hó 4. 
nap ián ak  d. u. 4 ó rá já t tűzöm ki. 
am ikora foglalás alatt levő bútorok 
stb. a leg többet igérőnok készpénz
fizetés m ollett, szükség esőién beos- 
áron alul is, e l fognak adatni.

A m ennyiben a követelésre időköz
ben részfizetés toljosit tót ott, a fizetett 
összeg a küvetelésbo bo lesz szá 
m ítva.

Az árvérési vevő a vételáron felül 
köte les fizetni a vételi illőtöket, és 
forgalmi adót is.

Sátoraijaxíjhely, 1930. jan . 3.
Gáli, k ir. jb irósági vhajtó.!
MEGHlv' g ~ "

Az E l s ő  S átoraljauhely i 
Paraffinfinom itó és G y er
tyagyár Rt. sátoraljaújhelyi 
bej. cég 1930. évi február 
9 én délelőtt 10 órakor tartja

évi rendes közgyűlését
Sátoraljaújhelyben, hivatalos 
helyiségében, melyre a t. 
részvényeseket t i s z t e l e t t e l  
meghívja az igazgatóság 

Tárgyalási s o rre n d :
1. Az igazgatóság jelen

tése az elmúlt üzletevről.
2. Az igazgatóság és fel

ügyelő bizottság évi jelentése, 
a mérleg- és eredmény számla 
megállapítása és az eredmeny 
hováforditása feletti határo-

A Szerencsi Takarékpénztár Rt.
X X V I  é v i

rendes k ö zg yű lé sé t
1930 évi február hő 16. napjá
nak d. u. 3 órakor fogja saját 
intézeti tanácstermében Szeren
csen megtartani, melyre a t. 
részvényesek tisztelettel meg
hivatnak.
A közgyűlés tárgysorozata:

1. Az igazgatóság és felügyelő
bizottság jelentése az 1929. üzleti 
évről.

2. Az 1929 évi zárszámadások 
bemutatása, a mérleg és nye-

iigyelő-bizottság választása.
5. Esetleges indítványok. 
Részvényesek, akik a köz 

gyűlésen részt óhajtanak venni, 
részvényeiket a közgyűlés 
előtt legalább három nappal 
tegyék le a társaság pénz
táránál.
JKtérkgszam la 1929. December 31.

Vagyon: Folyó adós számla
23.7Ü714, Áru szia 7 058’13, 
Posta szia 313 21, Váltó szia 
3.570'60, Pénztár szia 607'90, 
Ingatlan szia 16.903—, Gép 
és szerszám szia 12 887'60, 
Értékpapír szia 64'—, össze
sen 65.204‘58. Teher: Alap
tőke szia 50000—, Tarta
lékalap szia 1 44T42' Folyó 
h. szia 13'056 49, Nyereség 
egyenleg 706'67, összesen 
65.204 58
ErcDményszla 1929. December 31

Veszteség: Kamat számla
1.200 02.Jutalék szia 1,012'50 
Fizetés szia 7 175—, Költ
ség szia 2 89642, Adó szia 
1.783'91, Munkabér számla 
2 205 55, Fuvar szia 183 80, 
Leírások 1.916-55, Nyereség 
mint egyenleg 706 67, össze 
sen: 19 080 12. Nyereség-.
Áru s zárnia 18 767 62, Bér szia 
312 50, összesen 19.08042. 

j Megvizsgálta és helyeznek

reség számla megállapítása iránti 
határozathozatal.

3. Az igazgatóság és fel
ügyelő-bizottságnak megadandó 
felmentvény tárgyában való ha
tározathozatal.

4. A felügyelő-bizottság ki
egészítése végett egy felügyelő - 
bizottsági tagnak a megválasz
tása.

5. Kellő időben beérkezett 
esetleges indítványok tárgya
lása.

Szerencs, 1930 január 30.
Az igazgatóság.

Jegyzet: Az alapszabályok 27 §-a

értelm ében, a m érleg nyereség-vesz
teség számla, a  nyereség  felosztáséra 
vonatkozó tervezet, illetve az igaz
gatóság  és felügyelő-bizottság je len 
tései a tá rsaság  hivatalos helyiségé
ben közszem lére ki vannak  tévő. 
Mérleg számla 1929. dec. 31-én

Vagyon: Készpénz 15 269 92, 
Magyar Nemzeti Banknál 53942, 
Postatakpénztárnál 242 99, Más 
pénzintézeteknél e l h e l y e z v e  
937693, Értékpapírok: 2235 92, 
Váitótárca: jelzáloggal biztosí
tott váltók 501 225 — személyi 
hitelű váltók 435.465'— össze
sen 936-690 — Folyószámlái 
adósok: jelzáloggal biztosított 
hitelek 8 573'—, értékpapírral 
fedezett hitelek 23.919'— egyébb 
fedezettel ellátott hitelek 12214 96, 
Ingatlanok: intézeti ház204 U0'—, 
tisztviselői lak 4000 —, Beren
dezés 1'—, Átmeneti kamatok 
1616'—, összesen 1.034.678.84. 
Teher Részvénytőke: 104.000'—, 
Tőketartalék 12 609 38, Tarta
lékalap 7'500'—, Tisztviselői 
nyugdíjalap 8.160'—, Betétek: 
könyvecskékre 560.56543, per
selyekre 2.76143, folyószám
lára 9.750 81, Folyószámlái hi
telezők 2.98229, Visszleszámi- 
tolás 27 i 605—, Be nem váltott 
osztalék szelvények 327 68, Át
meneti kamatok 29.976'—, 1929. 
évi nyereség: 24 44142, össze
sen 1.034 678'84.

Nyereség veszteség számla 
1929 december 31 én.

Kiadások. Fizetett kamatok: 
takarékbetétek után 45.492 61, 
perselybetétek után 215'—, 
visszl. váltók után 25.09403, 
Adók és illetékek 4 290 54, Tőke- 
kamatadó 2.33620, Tisztifizeté
sek 15.066—, Üzletköltség 
4.167—, Könyv- és nyomtat
vány 78641, 1929. évi nyere
ség 24,441'12,összesen 121,889 34 
Bevétetek: Kamatjövedelem :
leszámítolt váltók után 115.074 75, 
értékpapírok után 209 16, folyó
számla követelések után 1.34191 
Jutalékok 1.59892, Kezelési 
2.414 60, Házbér 1.250—, ösz- 
szesen 121,889'34.

Az igazgatóság
Megvizsgálta és helyesnek 

találta
a felügyelő-bizottság.

BUDAPESTI e lőkelő  lapvállalat 
helyi képv ise lő t keres előfizetők 
gyűjtésére. G aranciaképes egyé
nek könnyű m urikéval nagy k e 
resethez ju th a tn a k  M egkönnyitett 
m unka Részletes a ján la to t a g a 
rancia  m egnevezésével „HELYI 
MEGBÍZOTT" je ligére, Budapest, 
62. Postafiók 282. alá küldendők.

Sátoraljaújhely, 1930. február hó 1. 
XXXIII. évfolyam 5,-ik szám

Szerkesztésért és kiadásért felelős: 
LÁNCZI ZOLTÁN

Szerkesztőség és kiadóhivatal 
Sátoraljaújhely, Kazinczy-ucca 5. 

Telefonszám 10.

Nyomatott
Landesmann Miksa és Társánál

3. A felmentveny megadásai
4. Az igazgatóság és fel-j a felügyelő-bizottság

CONTINENTAL S Z Á L L O D A  BUDAPESTEN
V II. D ohány-uccn 42—44. T áv ira to k : CONTINENTALOTEL

A  vidéki úri kö zö n sé g iga zi otthona.
Tisztaság. __,_ Kényelem. ____  Előzékenység.

Mioden szobában hideg-m eleg folyóvíz, központi fűtés
E gy  ágyas szobák á r a i : 5, 6, .7, 8, 9, 10 pengő 

K étágyas szobák á r a i : 8. 9, 10, 12. 14, 15, 16 pengő. 
Szobák telefonnal. ~  Szobák fürdőszobával.

MEGHÍVÓ.
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