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Március.
Kis sziget volt a népek 

tengerében, de ezen a kis 
szigeten lobot vetett a nem 
zetek és népek szabadság- 
vágya, hogy hősi hadja'ratra 
göngyölje ki a zászlókat, 
kivívja az egész világ cső 
dálatát és a harcban való 
dicső bukását megsirassa az 
egész emberiség.

A nagy világ megtanulta 
ismerni minden idők egyik 
legnagyobb férfiét, Kossuth 
Lajost; a szabadság lángszavu 
dalnoka, Petőfi pedig bevo
nult a világirodalom legel
sői és legnépszerűbbjei közé.

A kis zempléni ügyvéd és 
a kóbor költő világhírének 
titka, hogy mind a ketten a 
nép szivéből virágoztak ki, 
eszmét és életcélt ültetlek 
leikébe.

A magára talált nemzet, 
mely élete céljában megbi
zonyosodott, ellenállhatatla 
nul kilendül megszokott pá
lyájáról, rajta nem fog többé 

; bitó, fegyver és golyó és 
i többé el nem tiporható. Ott, 
j ahol eddig a múltakon való 
hasztalan töprengés és erőt
len elmélkedés volt az ur, 
kivirágzik a tetterő, a férfias 
erények és a hon asszonyai 
és leányai is oroszlánokká 
változnak, mert elérkezett az 
a szent történelmi pillanat, 
midőn egy nemzet megtalálja 

j Istentől nyert égi küldetését, 
í A magyar népet megte 
remteni, ez volt Kossuth és 
Petőfi ideálja. Történelmivé 
tenni azt, amit elnyomtak 
idegen kultúra, erőszak és 
maradiság. Mózes, a népet 
teremtő pásztor érezhette 
csak úgy hivatását, mint az 
ügyvédből lett próféta és a 
csavargóból lett apostol. Sza
vaik a józanság hétköznapi 
szemüvegjén keresztül néha 
frázisoknak látszanak, ámde 
akkor nem voltak frázisok, 
mert egy nép történelmi uj-
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Mozgalmas nap volt hétfőn j tevő József kir. hereg Szanató- 
a megyeházán : a közigazgatási | num. A Budapesti Hírlap ellen 
bizottság, a kisgyülés és a tör
vényhatósági bizottság tartott 
ülést, melyek nem voltak min
den érdekesség nélkül valók.

Kezdődött mindjárt a közi
gazgatási bizottság ülésén, ahol 
erősen bírálták a népjóléti mi 
nisztérium késedelmeskedését 
az Erzsébet kórház ápolási 
dijainak kiutalásánál.

A kisgyülésen a Budapesti 
Hírlap anyagi támogatása kér 
désénéi nyomott hangulat volt 
észlelhető a tagok között. Ne
hezen is lehet megérteni, hogy 
egy lap, mely súlyos százezre
ket kapott már közpénzekből, 
most a törvényhatóságokat há
zalja végig és fizetteti meg 
olyan cikkek közlését, melyeket 
nem is munkatársai Írnak, de 
készen kapja és melyekkel ju
bileumi száma nívóját akarja 
emelni a saját üzleti érdekéből

Még különösebbnek kell ta
lálnunk azonban ezt a bőkezű
séget, amellyel a kulturális intéz
mények segélytzésére felvett iooo 
pengő fe le t egy magán üzleti vál
lalkozásunk adják oda minden el
lenszolgáltatás nélkül, ha meg
nézzük, hogy ugyanakkor kik 
nem kaptak támogatást és akik 
kaplak, mennyit kaptak.

Nem kapott semmit a színészek 
nyugdijegyesülete — épp úgy, 
mint legutóbb a hírlapírók 
nyugdíjintézete — és nem ka 
pott a Franciaországban a ma
gya r ügy érdekében értékes mun
kát végző Magyar-Francia Liga, 
mert nincs fedezet. Kapott: 50 
pengőt a Bethlen Gábor Szö
vetség, 100 pengőt a Nyugdíjas 
Katonatisztek Szövetsége és 20 
— mondd húsz —  pengőt a nagy 
közegészségügyi szolgálatot

ben 500 pengőt kapott a még 
rendelkezésre álló 650 pengő 
bői, holott nem kulturális intéz 
mény, tehát az ezek részére 
kijelölt alapból — szigorúan 
véve — egyetlen fillért sem 
kaphatott volna.

Ezt az alapot egyébként most 
már szerencsésen el is költötték 
és igv a kulturális intézmények 
várhatnak egy évig, míg Zemp- 
lénmegyétől kaphatnak ha csak 
egy pengőt is, mert ezentúl iga
zán nem lesz fedezet.

A közgyűlésen nagy figyelem 
mel hallgatták Tantó János me 
gyasszói ref lelkész felszólalá
sát, aki a mezőgazdaság szem 
pontjából bírálta az adópolitikát, 
rámutatva arra, hogy a mai 
adók megállapítása 30 pengős 
terményárak mellett történt, 
mig ma az átlagos terményár 
10 pengőre tehető. Az elmúlt 
idők ridegfináncpolitikája helyett 
a gazdasági viszonyok változá
sának megfelelő adópolitikát 
tart szükségesnek.

Nagy érdeklődést keltett dr. 
Dubay István felszólalása, aki 
szóvátette, hogy az alárendelt 
közigazgatási hatóságok csak 
késedelmesen hajtják végre a 
a bíróságoknak a kisebb pol 
gári perekben hozott Ítéleteit. 
Sőt előfordult az is, hogy e ha 
tóságok jogtalanul megtagadták 
a végrehajtást a bíróság tekin
télyét is sértő indokolással.

A kisgyülés végére is akadt 
egy kis szenzáció. A zárszá
madások szokásosan rövid is
mertetésénél dr. Dubay István 
azt kivánta, hogy az aiispáni 
jelentések helyett, melyek hal
lomásból is megérthetők, jövő
ben a költségvetéseket és zár

számadásokat nyomassák ki, me
lyeket egyszeri felolvasásra nem 
lehet megismerni. Széli főispán 
ezt nem tartja lehetségesnek, 
mert — mondotta — ezek mind
addig hivatalos titkokat képeznek, 
mig a közgyűlésben fel nem ol
vassák.

Ez az indokolás mindenesetre 
frappáns, de nem helytálló. Az 
állami és városi költségvetése
ket és zárszámadásokat is ki
nyomatják, tehát a megyénél sem 
lehet törvényes akadálya Abban 
pedig igaza van dr. Dubaynak, 
hogy minden törvényhatósági 
bizottsági tagnak joga, de 
egyenesen kötelessége tudni, 
hogy mit szavaz meg, erről 
pedig, a mai rendszer mellett, 
sző sem lehet. A percek alatt 
felolvasott számtömegből senki 
sem ért semmit s igy a költ
ségvetés és zárszámadás mostam 
tárgyalási módja csak karikatúrája 
a fóntenyhatóság amúgy is meg
nyirbált költségvetési jogának.
Elismerjük, hogy eddig ez volt 
a gyakorlat; de helytelen volt 
mindég és különösen helytelen 
a mai gazdasági viszonyok között 
mikor a minden törvényhatósági 
bizottsági tagoknak sokszoros 
kötelessége ellenőrizni a megye 
gazdálkodását az adófizetők 
szempontjából.

A legérdekesebb az volt 
azonban a közgyűlésen, hogy 
a közigazgatási bíróság Ítélete 
következtében — két hónappal 
az Ítélet kelte után — befejez
ték a kisgyülés-választás első 
szavazását, vagyis kihirdették 
eredményét. Rögtön utána pedig 
felolvasták, hogy több mint 20 
bizottsági tag lemondott. Hogy 
mikor mondottak le, az rejtély?, 
mert az eredmény kihirdetése 
után még arra sem lehetett

jászületésére a biblia nyel
vével mondattak, nem le
hettek frázisok, mert utánuk 
hirtelen emelkedéssel kitört 
és eget kért a szabad és 
független magyar nemzet.

Megjött újra a márciusi 
szél, mely valaha a márciusi

igéket vitte a szomjas magyar 
fülekbe és úgy érezzük, hogy 
március ma is visszajár: 
Kossuth és Petőfi haláluk 
után is bolygói maradtak a 
magyar glóbusnak. Itt kerin
genek körülöttünk, vissza
járnak s velük együtt visszajár

az örök március is.
És ha e nép szebb és bol

dogabb jövőt keresni indul, 
csak Kossuth és Petőfi ma
gyarsága, ideáljaik vezethetik 
égő tűzoszlopként a népek 
országutján.
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idejük, hogy aláírják a lemon
dásukat, annál kevésbé, mert 
olyan is lemondott, aki nem is 
volt a közgyűlésen, tehát nem 
is tudhatja, hogy a kisgyűlés 
tagja. így csak a kihirdetés előtt 
írhatták alá a lemondást, amikor 
pedig még nem mondhattak le, 
mert még nem voltak megvá
lasztott tagok.

Kár megfeledkezni arról a sko
lasztikus tételről: „Forma dat 
esse rei“, amiben nagyon sok 
igazság van — még Zemplén
ben is.

*
Zemplénvármegye törvény- 

hatósági bizottsága héttőn d. 
e. 10 órakor tartotta e havi 
ülését Széli József főispán 
elnöklete alatt.

Az alispán 
jelentése

közli, hogy Bodrogkisfa'udon 
körjegyzővé Kedves Jánost, 
segédjegyzővé Pózer Józsefet, 
Lácán segédjegyzővé Pcrhács 
Jánost választották meg.

Kivándorolt február folya
mán az Egyesült Államokba 
11, Kanadába 54, Venezue
lába 1 egyén.

Bejelenti az alispán, hogy 
a kórházi bizottság megál
lapítása szerint 

a népjóléti minisztérium 
a megye kórházának ápo
lási dijakban 160 000 pen

gővel tartozik
úgy, hogy a kórház képtelen 
kötelezettségeinek eleget tenni 
A késedelmes utalások miatt 
kénytelen volt a megye a 
kórház részére függőkölcsö- 
nöket felvenni, ami 5661 pen
gő kamatterhet okozott. A 
bizottság feliratban kéri sür
gősen kiutalni a hátralékos 
ápolási dijakat, valamint a 
kamatokat, melyek méltányta
lanul és indokolatlanul terhe
lik a kórházat.

A  tüdőbeteg' 
pavillon

ügyében szintén felirt a bi
zottság a népjóléti miniszter
hez. A törvényhatósági bizott
ság már régebben elhatározta, 
hogy az Erzsébet kórházat 
egy tüdőbeteg pavillonnal bő
víti kit ha a népjóléti minisz
ter a költségekhez 50 száza
lékkal hozzájárul. A tervek és 
költségvetés már régen fenn 
vannak a minisztériumban, de 
eddig elintézést nem nyertek.

Az építkezést különösen 
sürgőssé teszi az, hogy bár 
a megye községeiben az or
szágos átlaggal egyenlő, 

Sátoraljaújhelyben j ó v a l  
meghaladja az országos 
átlagot a tuberkulózisban 

elhaltak száma
és ezt lecsökkenteni csakis 
megfelelően berendezett kór
házzal lehet.

A közegészség 
terén a helyzet februárban 
kedvezőtlenebb lett. A janu
ári 104 gyei szemben 206 volt 
a fertőző megbetegedések 
száma és ezek közül difteria 
13 (4 halálesettel), tifusz 25, 
kanyaró 136. A tiíusz Mádon 
terjed és ezért a kutak kló
rozását rendelték el.

A  kőxúti 
költségvetés

ezideig nem nyert jóváhagyást 
és ezért a tervbe vett mun 
kálatokat nem lehetett meg
kezdeni.

Asr- adónál 
februárban erős visszaesés 
mutatkozott a múlt évi feb
ruárral szemben. Egyenes
adónál 34.440, forgalmi adó
nál 28.805 pengő a csökke
nés; befolyt összesen 371.868 
pengő adó.

*
Tizenegy órakor a kisgyü- 

lés tartott ülést, mely 52 
ügyet tárgyalt le Ezek közül 
a fontosabbak a következők :

Elhatározta a kisgyűlés, 
hogy a Bortermelők Pince- 
szövetkezeténél 50 drb 40 P. 
névértékű üzletrészt jegyez a 
megye részére.

A szerencsi rendőri bün
tető biró mellé ügyészi meg
bízottként dr. Tóth Lajos 
ügyvédet rendelték ki.

Jóváhagyták Tiszakarád 
község határozatát, mellyel az 
építendő ujkarádi iskola költ
ségeire 6600 pengő kölcsön 
felvételét mondotta ki.

Tiszakarád község adóhi
vatalt szervezett. Ez

az adóhivatal azonban csak 
egyetlen emberből áll.

Zemplénvármegye közigaz
gatási bizottságának fegyelmi 
választmánya ma tárgyalta fe- 
lebbezés folytán P o l l a c s e k  
János erdőbényei jegyző fe
gyelmi ügyét és a jegyzőt 400 
pengő pénzbüntetésre Ítélte, egy
ben Erdőbénye községet va
gyoni kárának megállapítása 
és kártérítési igényeinek érvé
nyesítése céljából a polgári bí
rósághoz utasította.

E fegyelmi ügy messze ki
emelkedik a megszokott keret
ből, mert a szabálytalanságok, 
mulasztások és visszaélések oly 
halmazát tünteti fel, aminő az 
utóbbi időkben példa nélkül 
való. Az újságírónak itt nincs 
szüksége színezésre, mert az 
e l k ö v e t e t t  szabálytalanságok

Az adóügyi jegyző önmaga 
az adóhivatal. A pénzugy- 
igazgató egy előterjesztésben 
az „adóhivatal“ megszünte
tését kéri, a kisgyűlés azon
ban a fenntartása mellett dönt.

A Budapesti Hirlap jubile
umi számában megírja a vár 
megyék monográfiáját és 
ehhez anyagi támogatást kér.

Azelőadő 100 pengőt, a fő
ispán 500 pengőt javasol.
A kisgyűlés természetesen 

— a közművelődési alap ter
hére — a főispáni javaslatot 
fogadja el.

Ugyancsak a közművelődési 
alap terhére a Nyugdíjas Ka
tonatisztek Szövetségébe 100 
pengővel alapitó tagként 
lépnek be, a Bethlen Gábor 
Köznek 50 pengő, a József 
kir. herceg Szanatóriumnak 
20 pengő segélyt szavaznak 
meg. Nem kap ellenben se
gélyt —- fedezet hiányában — 
a Színészek Nyugdijegyesü- 
lete és nem veszik meg a 
magyar-francia ligának a ma
gyarság érdekében kiadott 
könyvét sem.

Bornemissza Miklós bőd 
rogközi főszolgabírónak 3500 
pengő kamatos kölcsönt sza
vaztak meg hivatali autója 
megvásárlására.

Hosszabb vita folyt le a 
sárospataki harmadik gyógy
szertár felállítása körül és 
végül úgy határoztak, hogy a 
gyógyszertár felállítását el
lenzik, ellenben Tiszakarádon 
javasolják egy gyógyszertár 
engedélyezését.

♦
A közgyűlést a kisgyűlés 

tárgyalásának elhuzódásamiatt

megdöbbentően sötét képet ad
nak Pol I ac se k János jegy
zőről és működéséről. Éppen 
ezért csak száraz, szűkös sza
vakban soroljuk fel mindazt, 
amit a fegyelmi vizsgálat ter
hére megállapított.

Pollacsek János jegyző 1928- 
ban 906 pengőt számolt el irodai 
költségek címén a község ter
hére a költségvetési hitelen fe
lül és természetesen minden 
felhatalmazás nélkül. Emellett 
eltörpül, hogy a fűtés és vilá
gításnál 77 pengővel lépte túl 
az engedélyezett keretet és 11 
pengő a túllépés a napidijaknál.

A vasúti arcképes igazolvá
nyának 42 pengő dijait a köz
ség pénztárából fize tte  ki, termé
szetesen törvényes felhotalmazás 
nélkül.

csak fél 12-kor nyitotta meg 
Sz é l i  József főispán, akinek 
indítványára elhatározta a köz
gyűlés, hogy táviratilag ü d 
vözli , VVeker leés  Z s i t v a y  
minisztereket magas kitünte
tésük és G ö m b ö s  honvé
delmi minisztert tábornokká 
történt kinevezése alkalmából.

A napirend első pontja : 
a közigazgatási bíróság Íté
letét közölték a kisgyűlés vá
lasztása ügyében és utána 
befejezték az első választási 
eljárást, amely után rögtön 
bejelentették a megválasztott 
tagoknagyrészéneklemondását 

Az alispáni jelentéshez 
T a n t o János és dr. D u b a y 
István szóltak.

Elhatározták, hogy felira- 
tilag tiltakoznak a közkórház 
ellátmányának leszállítása ellen

G o s z t o n y i  József sze
rencsi lőszolgabirót előléptet
ték, mig dr. Mi zs ák  József 
főjegyzőnek, G ö r g e y  Géza 
és M a t t y a s o v s z k y  Kál
mán másodfőjegyzőknek va
lamint dr. H e i n r i c h  Béla 
járásorvosnak személyi pót
lékot szavaztak meg.

Jóváhagyták Sátoraljaújhely 
városnak a 190.000 dolláros 
kölcsön felvételére vonatkozó 
határozatát.

A megyei háztartás és 42 
alap zárszámadását ismertette 
ezután végösszegekben C s e h  
István számvevőségi főnök. 
Dr. D u b a y  a zárszámadá
sok és költségvetés kinyo
mtatását indítványozta, a fő
ispán azonban az inditvány 
felett szavazást sem rendelt 
el, mire a zárszámadásokat 
tudomásul vették.

Testnevelési költségek címén 
209 pengőt számolt el költség- 
vetési hitel nélkül.

A községnek 16 és fél hol
das rétje és 1034-ÖI szántó
földje van a tenyészállatok tar
tására kijelölve. Pollacsek a ter
ményekről anyagszámadást nem 
vezetett,

az árverésen értékesített 
fölöslegért befolyt össze
get nem fizette be a köz

ség pénztárába
és az a számadásokban sem 
szerepel.

Különféle kiadások cimén 
1339 pengővel lépte túl a 100 
pengőben megállapított költség- 
vetési keretet.

A tankötelesek törzskönyvé
nek vezetéséért ?S pengőt vett 
f e l  a község pénztárából — jog*

Nem fizettek adót 
az erdőbényei jegyző barátai.

H árom szobás és fürdőszobás lakás — be nem  hajto tt 
fogyasztási adók — fegyelm i vétségek halm aza Erdőbényén. 

Pollacsek Jáno s je g y ző t 4 0 0  p en gő  p énzbü ntetésre  Ítélték.
1930. m árcius 10.
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Bizonyosra vesszUk, hogy ez t a 
szenzációs művészi és társadalm i 
esem ényt városunk közönsége is

nagy  lelkesedéssel fogadja. Jegyek  
a Városi Színház p énz táráná l kap* 
hatók .

6 FÉLE MINŐSÉGBEN ÁRUSÍTJÁK

jelzési!
BEMBERG
SELYEM

harisnyákat

Feloszlik Gulyás Menyhért 
színtársulata ?

talonul.
A község egy írnok-végre

hajtói állást szervezett, azon
ban a törvényhatósági bizottság 
a határozatot jóvá nem hagyta. 
Pollacsek ennek ellenére alkal
mazott egy írnokot, csak éppen 
a fizetését mezőőri fizetés cí
men számolta el.

Ezek azonban csak aprósá
gok, van ezeknél különb is — 
egy egész csokorra való. A 
nagyobb ügyek közül a legki
sebb talán az, hogy 

barátait a múlt év végéig 
nem rótta meg kereseti 

adóval,
azok szolgálati illetményeik után 
nem is fizettek kereseti adót. 
Igaz viszont, hogyha nem volt 
a községnek pénze, egyszerűen 
segített: felhasználta községi 
célokra az állami adókat.

Úgy látszik a lakásával sem 
volt megelégedve Pollacsek, 
mert a községházát 16.820 pen
gő költséggel átépítette úgy, 
hogy magának 

3 szobás, fürdőszobás la
kást is épittetett, természe

tesen a község pénzén 
anélkül, hogy törvényes, vagy 
bármilyen felhatalmazást kapott 
volna. Hogy ez az építkezés a 
község két évi bevételét emész 
tette fel, azzal a csekélységgel 
igazán nem törődött Hogy az 
építkezést szabad kézből adta 
ki, az természetes és hogy ezt 
az építkezést a községi biró 
nem kifogásolta, az is termé
szetes, mert Józsa Imre községi 
biró végezte a kőművesmunkát.

Nem nagy dolog ezek mel
lett, hogy törvényhatósági jóvá
hagyás nélkül házhelyeket oszto
gatott a község földjéből, még
pedig a tűzrendészen szabályok 
teljes mellőzésével.

Igen röviden oldotta meg 
Pollacsek a borfogyasztási adó 
problémát — egyszerűen nem 
hajtotta be. 1924-ből még kö
zel 14 miliő borfogyasztási hát- 
rálék áll fenn, ellenben 1925. 
óta még csak a szemleiveket 
sem töltötte ki — ellenőrzésről, 
készletfelvételről szó sem volt 
— és igy

ma már meg sem állapít
ható, hogy a bortermelők 
mennyi fogyasztási adót 
tartoztak volna fizetni, 
mennyi kárt szenvedett a 

község.
Ezek mellett csak jelentékte

len csekélység, hogy a község 
erdejét szinte mindenki szabad 
prédájául hagyta, úgy hogy a 
földmivelésügyi miniszter a köz
séget pénzbüntetéssel is súj
totta.

Nehéz volna Pollacsek Jáiós 
erdőbényei jegyző minden sza
bálytalanságát, hanyagságát ,  
visszaélését megírni, melyekért 
az alispán 200 pengőre bün
tette az anyagi felelősség ki
mondása mellett.

Pollacsek soknak találta a 
200 pengőt és felebbezett, mire 
a fegyelmi választmány a bün
tetést — jogerősen — 400 pen
gőre emelte. *

Mi szárazon, minden meg
jegyzés nélkül irtuk meg a té
nyeket. De most, e gyönyörű 
lajstrom végén, nem fojthatunk 
el egy-két önkéntelenül feltola
kodó kérdést, ami az adófizető 
közönséget közelebbről érdekli:

Hogyan volt az lehetséges, 
hogy Pollacsek János erdőbé
nyei jegyző az itt ismertetett 
„működését" évek során át foly
tathatta ?

Ha Pollacsek Jánoson nem 
lehet behajtani a község kárát 
— ami valószínű — ki fogja 
megtéríteni ?

És végül; ha egy jegyző 
mindezért csak 400 pengő pénz- 
büntetést érdemel, mit kell hát 
elkövetnie, hogy megszabadít
sák tőle a községet és a tiszt
viselői kart ?

Az ütszázéves maffjar dallal 
Fedák Sári és Szilágyi Imre dr. 

Sátoraljaújhelye jön.
H étfőn, m árcius 17-én este 8 ó rak o r  
ta rtják  egyetlen e lőadásestjüke t a 

V árosi Színházban.
Országos szenzáció vo lt tavaly  az 

a hangversonykörút, am ellyel Buda
pestről elindulva vidéki d iadalu lját 
já r ta  Fedák Sári és Szilágyi Imre dr., 
hogy istenáldo tta  m űvészetükkel az 
öt százéves Magyar Dalnak minden 
szivet m eghódítsanak. A közönség 
és a sajtó óriási érdeklődéssel kísérte 
ez t a gyönyörű vállalkozást és m eg
érte tte  hazafias je len tő ségét. Ma
gyarország Kormányzója is családjával 
eg y ü tt élvezettel h a llg a tta  végig az 
og>ik előadást.

»Az ötszázéves Magyar D al« foly
ta tja  diadalu tját. Fedák Sári es Szi
lágyi Imre dr. ism ét elindultak  v i
dékre és városunkba hétfőn, márc. 
17-én ta rtják  előadásukat. Műsorukon 
fölcsendűlnek a 16 ik század regős 
énekei, a 17-ik század virágénekei 
és szerolmi dalai, a  kuruc idők da- 
C08-biís és szilaj nó tá i, a finom mívű 
Mária Terézia dalok és még sok sok 
gyönyörű dal, m egannyi szinpom pás 
virágszál nem zeti m uzsikánk k e r t
jéből. A szem nek is nagyszerű  ez a 
produkció, m ert az előadó művészok 
(még a zenekar is) korhű m agyar 
viseletben jönnek a dobogóra. Az 
összes je lm ezeket gróf Bánffy  Miklós 
tervezte . Regős fiú a 16-ik századból, 
várkisasszony a 17-ik századból, té 
p e t t kuruc vitéz, krinoliuos, parókás 
udvarhölgy Mária Terézia korából 
stb, stb. K ísér a dr. Szilágyi Imre 
által be tan íto tt fővárosi cigány- 
zenekar.

A lapok közlése szerint a 
nyíregyháza —sátoraljaújhelyi 
szintársulat, mely most Nyír 
egyházán játszik, a közönség 
részvételensége következté 
ben tönkrement és feloszlik. 
Kedden este a társulat a 
„Császár és komédiásat adta 
elő. A nézőtéren csak néhány 
ember ült, kevesebb, mint a 
szereplő színészek száma. Az 
első felvonás után Gulyás 
iga gató jelent meg a füg
göny előtt és a következő
ket mondotta :

— „Kiszorult szívvel- és 
remegő lélekkel kell bejelen
tenem önöknek azt a rette
netes hirt, hogy a magyar 
színészet Nyíregyházán ma 
este meghalt. Önök itt, höl
gyeim és uraim, akik szive-

— M árciusi ünnepségek
sorát péntek d. u. 5 órakor 
a polgári fiúiskola nyitotta meg 
a Katolikus Kör nagytermé
ben megtartott ünnepélyé
vel. — 6 órakor a MANSz. 
hangversenye következett a 
vármegyeháza nagytermében. 
Farkas Andorné mondott 
ünnepi beszédet. — Vasár
nap délelőtt az összes fele
kezetek templomaiban ünnepi 
istentiszteletek és 11 órakor 
a Kereskedelmi Iskola szoká
sos márciusi ünnepe a Kos
suth szobornál. — Délután 4 
órakor a gimnázium tart ün
nepélyt az intézet tornater
mében. Ugyancsak 4 órakor 
kezdődik a Zemplénvármegyei 
Kossuth Kaszinó és a Zemp
lénvármegyei Nemzeti Kaszinó 
közös ünnepélye a Városi 
Színházban, melyen Kutka- 
falvy Miklós, a sátoraljaúj
helyi kerület volt nemzet
gyűlési képviselője ünnepi, 
dr. Búza Béla záróbeszédet 
mond. Este mindkét kaszinó 
saját helyiségében társasva
csorát rendez.

— Eljegyzés. Csajka Erzsé
betet, Csajka Endre kormány- 
főtanácsos, sárospataki föld -

sek voltak megjelenni, ennek 
a halálesetnek e siratói. Kö
szönöm, hogy eljöttek elsiratni 
a magyar színészetet.“

Az a bejelentés, egy te
tőtől talpig becsületes ember, 
izig-vérig színész és kitűnő, 
csak a színpadnak élő igaz
gató igazgatói pályafutásának 
talán a végét jelenti.

Gulyás Menyhértet az új
helyi közönség mint színészt 
és mint színigazgatót egya
ránt nagyrabecsülte, elismerte 
és méltányolta tiszta művészi 
törekvéseit, korrektségét. Ez 
mindennél jobban igazolja, 
hogy legutóbbi két újhelyi 
szezonja a nyomasztó gazda
sági viszonyok ellenére is 
sikeres volt úgy anyagi, mint 
erkölcsi szempontból.

birtokos leányát eljegyezte 
vitéz Asboth Aladár gyár
igazgató.

— A Stefánia-Szövetség 
gyűlése. A Stefánia Szövet
ség sátoraljaújhelyi fiókja e 
hó 17-én, hétfőn d. u. 5 óra
kor ülést tart a vármegye- 
háza tanácstermében.

— A Sac. közgyűlése.
A Sátoraljaújhelyi A. C. va 
sárnap délelőtt közgyűlést 
tartott, melyen a klub anyagi 
helyzetét és a segítés mód
ját vitatták meg alaposan a 
szép számban megjelent ta
gok és elhatározták, hogy 
nagyarányú taggyüjtést indí
tanak; egyben a tisztújító 
közgyűlést e hó 30-ára tűz
ték ki. A közgyűlés Szé l i  
József főispánt és P a y e r  
Ferenc püspöki helynököt a 
klub diszelnökeivé választotta.

— Agy- és sziverelm eszesedésben  
szenvedő egyéneknek a  term észetes 
„Ferenc József* keserüviz m egbe
csü lhe te tlen  szolgálato t tesz ezáltal, 
hogy a bé lta rta lm a t kím életesen 
távolítja  el. Tudom ányos tapasz ta la 
tok  kétség te lenné te tték , hogy a  Fe
renc József v íz  szám os féloldali b ü 
dösben fekvő betegnél is m egtotte 
a kellő h a tás t s igy nagy  m egkönny- 
nvebbUlőst okozott. A Ferenc József 
keserüviz gyógyszertárakban, dro- • 
gőriákban és füszerüzletekben kap 
ható.

SÜLllHTORFORRASa oese, hólyag, reuma gyógyoize
m búffTSftVM osapadékot felo ld ja ém Ilyenek k ip » 3 d * « * t  m.KBkadályoía* 0  a reumám 
fájdalmakat aMVHOnUtt g  veae* *• lAÓlye^komokot eltávolít Ó cukorbetearek vy^syü tíűa. Uzletveietőflég:

Lerakat: Lcrner József Sátáraljaujhely.
I n a é h i t  t é r l a a .
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— Az izr. Nőegylet szi-
nielőadása. A sátoraljaújhelyi 
izr. Nőegylet e hó 24 én, hét
főn este 8 órai kezdettel 
műkedvelői szimelőadást ren 
dez a városi színházban, melyen 
az egyesület közismert Icitünő 
műkedvelői három egyfelvoná- 
sost: Molnár Ferenc „Ibolya" 
cimü vigjátékát, Török Rezső 
„Szárazság*1 cimü falusi tör
ténetét és Avercsenko orosz 
tró nagyszerű színmüvét, az 
„Öngyilkos“-t adják elő. Az 
előadás iránt a szokott nagy 
érdeklődés mutatkozik. — Az 
előadás jegyei Landesmann 
Miksa és Társa papirkereske 
désében kaphatók.

— M egkezdték a T urista 
O tthon építését. A r  urista 
Egyesület Hegyaljai Osztálya 
a Sátorhegy oldalán, a fény 
vés tisztásán megkezdette a 
Turista Otthon építését, mely 
egyelőre egy 10 méteres te
remből férfiak részére, egy 
női szobából és egv vendég 
lős lakásból fog állani, úgy 
hogy későbbi emelet ráépi 
téssel 4 szobával bővülhet.

— Az izr. Népkonyha 
farsangi mulatsa'ga. A Sá
toraljaújhelyi Izr. Népkonyha 
szombaton 15-én este 8 órakor 
farsangi mulatságot rendez a 
Vigadóban, mely igen nagy 
sikerűnek Ígérkezik. Konfetti 
és szerpentincsata, szépség- 
versenyek, táncverseny fogja 
emelni a mulatság hangulatát

— A vámhivatal közúti 
kirendeltsége Sátoraljaúj
helyben a Rákóczi-uti határ 
hídnál, a malomépületben, 
tegnap délután megkezdette 
működését, ami a közúti tor 
galmat igen nagy mértékben 
meg fogja könyiteni.

A lm am oly . p ó k h áló sm o ly . rópabogár. 
sző lőm oly , ilonca, m ákfu ró  ellen  

Sehering -fé le

M egrendelhe tő  :
N em zetközi Borkereskedelm i Rt. 

B udapest. V ili-  K enyórm ező-u , Ö.

— Z ongorahangolás.
W e r t h e i m e r  Károly, Uj- 
helyben régen és előnyösen 
ismert zongorakészitő a na
pokban megérkezik. Hangol, 
tisztit, javít szakszerűen és 
lelkiismeretesen. Előjegyzése
ket lapunk kiadóhivatala fo
gad el.

T a v a s z i - b i l k k ö n y
vetőmag, legelsőrendü teljesen 
zabmentes, ka p h a t ó :  
Ú jh ely i T iv a d a r,
földbirtokosnál, Kopócsapáti, 

Szabolcsmegye

— Mennyi adót fizetnek 
a bankok. A TÉBE most 
-közreadott évi jelentésében 
érdekes adatokat közöl a 
bankok közterheiről. Ezek 
•aerinti a Pesti Hazai adó és

illeték terhe a békebeli 308 
százalékról 3T05 százalékra 
a Hitelbanké pedig 7 37 
százalékról 2G84 százalékra 
emelkedett a kimutatott tiszta 
nyereség után számítva. A 
TÉBE ezzel kapcsolatban 
megállapítja, hogy a társulati 
adó eredetileg 12 millió pen
gőre kontemplált hozadéka

221/980. vh. szám.

á rv e ré s i  hirdetm ény
400 pengő 01 f. lökő. ennek 1929. 
év nov. hó 5 napjátó l já ró  11 szá

zalék k am ata  és eddig összesen 126 
P. 46 f. perköltség erejéig a sáto ra lja
újhelyi k ir  já rásb íróság  Pk. 7680/80. 
sz. végzése folytán a vég reha jtást 
szenvedőnél 1980. évi fobr. hó 7. 
biróilag le(feHil)foglalt és 1080 p.-ro 

becsült ingóságokra az árverést — 
azon foglaltalók  követelése erejéig  
is, akik törvénves zálogjogot nyer
tek — elrendeltetvén , annak Nagy- 
bozsván. adós lakásán leendő 
m eg tartásá ra  1930. évi m arc. hó 20 
nap jának  d. u. 3 ó rá já t tűzöm  ki, 
am ikor a foglalás a la tt lévő lovak 
borjuk, stb. a legtöbbet Ígérőnek 
készpénzfizetés m ellett, szükség  ese
tén  becsáron alul is elfognak adatni.

A m ennyiben a követelésre időköz
ben részletfizetés te l je s í te te tt ,  a fi
ze te tt összeg a követelésbe be lösz 
szám ítva.

Az árverési vevő a vételáron felül 
köteles fizetni a vételi ille téket és 
forgalmi adót is.

Sátoraljaújhely, 1930.* febr. 25.
Gall, kir. jb irósági vhajtó.

469/1930. vhsz.

árverési hirüeímény.
A tokaji kir. járásbiróság 

1930. Pk. 665. sz. végzése 
folytán Fried gépgyár képv. 
dr. Weisz Ferenc 272 P. 
tőke és jár. ügyében lefog
lalt és 1007 P. — f-re be 
csült házi bútorok, Singer- 
varrógép, gyékény szövőgép 
és egyéb ingóságokat kész 
pénzfizetés mellett szükség 
esetén becsáron alul is el fo
gom árverezni Szegi község- 
ban adós lakásán 1930. év 
m árcius hó 28 án d. u. 
fél 3 órakor.

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. márc. 10.
Dr. Varga

kir. jbir. végrehajtó.

Szőlőoltványok
gyökeres hazai vesszők, fid tisztán 

legolcsóbban a
ffcmzíthöif Borkereskedelmi R-C.-nál 

Budapest, V ili., Kenyúrmeeő-ucca rt.
K érjen  ára ján la to t I

1929-ben ennek az összegnek 
a duplájára emelkedett. A 
kisebb intézeteket talán még 
jobban terhelik a magas adó- 
és illetékkulcsok. Ez a teher 
a kihelyezett összeg után átlag 
1 ü/0-°t tesz ki, holott béké 
ben alig egytized százalék 
volt.

a Kereskedelmi és Gazda
sági Bank R észvénytársa
ság t. részvényeséi az 1930. 
április hó 3 dn d. e. fél 12 
órakor Tolcsván, az intézet

helyiségeben megtartandó

Vili .  évi renfles közgyűlésre
tisztelettel meghivatnak 

Tárgysorozat:
1. A jegyzőkönyv hitelesí

tők megválasztása.
2. Az igazgatóság és fel

ügyelő-bizottság évi jelentése, 
az évi zárszámadás, valamint 
a tiszta nyereség felosztására 
vonatkozó javaslat előterjesz 
lése és enni k alapján a fel
mentvény megadása feletti 
határozat.

3. Az alapszabályok 1,5, 7, 
8, 9, 11 14, 20, 21, 22, és 
25 §§-ainak módosítása.

4. Igazgatósági tagok 3 
évre való megválasztása.

5. Esetleges indítványok.
Tolcsván, 1930. március

hó 6*án.
Az igazgatóság

K ivonat az a lapszabályokbó l.
8. §. A közgyűlésen, m int részvé

nyes csak az vehet részt, aki rész
vényeit a lolvószelvényekkel eg y ü tt 
a közgyűlés e lő tt legkésőbb 3 nap-

Í
ml a társaság  pénz lóriinál, vagy a 
iorsod-M iskolci H itelbank Rt. pénz
táránál le te tte . Ha a le tételre  szol
gáló utolsó nap nem esnék hétköz
napra, a le tétel m ég a rákövetkező 
hétköznapon is érvényesen  m egtö r

ténhetik .
M inden részvény egy szavazatra  

jogosít.

JVÍérleg szám la 1929. december 31.
Vagyon. Pénztarkészlet:

5 Készpénz 5596’44 P. Köve 
ftelés pénzintézetektől, a M. 
Nemzeti Bank és Postataka
réktól 521-06 P. Váltótárca :
Jelzálogilag fedezett váltók
68200-— P., Váltók egyéb 
fedezettel 24650 — P.. Nyilt- 
hitelü váltók 83103-52 P 
Összesen: 175953-52 P., Er 
tékpapirok 143'44 P., Pénz
intézeti Központ üzleti ész 
400 P., Adósok 221T91 P., 
Átmeneti tételek 92P54 P„ 
Összesen: 185747-91 P.

Teher. Alaptőke 36000-— 
P , Tőketartalék 3500— P., 
Tartaléktőke 500'— P . Be
tétek : tak. betétek 58273 70 
P., Folyószla betétek 3033 09 
P„ Hitelezők 2853-02 P„ 
Visszlesz. váltók 74494 — P , 
Fel nem vett osztalék 98'23 
P., Átmeneti tételek 4602 88 
P., Nyereség 2392'99 P , 
Összesen : 185747 91.

V eszteség-nyereség  szám la 
1929 december 31-én

Veszteség. Kifizetett kama
tok 12478-41 P. Személyzeti 
fizetések 4968-— P., Üzleti 
költségek 3744 71 P,, Adók 
és illetékek 120606 P, Nye
reség: 1929 évi nyereség 
2308’65 P., Áthozat a múlt 
évről 89 34 P. Összesen : 
24785-17 P.

Nyereség. Nyereség átho 
zat az 1928 évről 89-34 P 
Tiszta kamatjöv 24133 73 
P., Jutalékok és egyéb jöve
delmek 562 10 P. Összesen: 
24785T7 P.

Tolcsva, 1929. dec. 31.
A z igazgatóság

Megvizsgálta és helyesnek ■ 
talalta :

a felügyelő bizottság]

215 30. vh. sz.

á rv e ré s i  h iröelm ény.
500 pengő  — f. tőke, ennek 1929. óvj 
dec. hó 2- napjátó l já ró  1! száza- j 

lók k am ata  ós eddig összesen 84 P , | 
60 fillér perkö ltség  ere jé ig  a  sá
tora ljaú jhely i kir. já rásb iróság  Pk. ? 
7224/930. szánul végzése folytán a • 
végrehajtást, szenvedőnél 1980. évi 
feb. hó 7-én biró ilag  lo(felül)fog- 
lalt. és 1711 pengőre becsült in g ó sá-. 
gokra az árverést — azon fog la lta -' 
tók követelése erejéig  is, akik tö r -1 

I vényes zálogot nyertek  — elrendel- 
| te lvén , annak S átora ljaú jhelyben 

Rákóczi-ucca 20. szám  a la tt le
endő m eg tartásá ra  1930. évi áp r. 
hó 3 n ap jának  d. u 2 ó rá já t tű 

zöm ki, am ikor a fogla lás a la tt lévő 
fűszeráruk stb. stb. a legtöbbet 
Ígérőnek készpénzfizetés mellett, 
szükség esetén  becsáron alul is elfog
nak adatni.

A m ennyiben a követelésre időköz
ben részfizetés te ljesíte t te tt, a fize
te tt összeg a követelésbe be lesz 
szám ítva.

Az árverési vevő a vételáron  fe
lül fizetni köte les a vételei! ille téket 
és forgalm i adót is.

Sátora ljaú jhely , 1980. márc. 5.
G áli, jb irósági vhajtó .

H irdetéseket felvesz  
a k iad ó h iva ta l.

S o r s j e g y  Löw H i h á l y n á l
Sátoraljaújhely, 1930. márc. hó 15. 

XXXIII. évfolyam 11.-ik szám

Szerkesztésért és kiadásért felelős: 
LÁNCZI ZOLTÁN

Szerkesztőség és kiadóhivatal 
Sátoraljaújhely, Kazinczy-ucca 5. 

Telefonszám 10.

Nyomatott
Landesmann Miksa és Társánál

CONTINENTAL S Z Á L L O D A  BUDAPESTEN
VII. D ohány-uccn 42—44. Táviratok  : CONTINENTALOTEL

A  vidé ki úri kö zö n sé g iga zi otthona.
Tisztaság. . Kényelem . Előzékenység.

Mioden szobában hideg-m eleg folyóvíz, központi fiit ős
Egy ágyas szobák árai : 5, 6. 7, 8, 9, 10 pengő 

K étágyas szobák á ra i: 8. 9, 10, 12. 14, 15, 16 pengő.
Szobák telefonnal. -------  Szobák fürdőszobával.

Elsőrangú étterem! Zene! Tánc!

MEGHÍVÓ

BU DA PESTI el 
helyi képviselő
gyűjtésére. (Ja 
nek  könnyű m 
resothez ju th a tr  
m unka Részlet 
rancia  m egnev 
MEGBÍZOTT" j 
62. P ostafiók 21

VAROS
Kedden és 

rózsája** Szir
főszereplők : 
és Nancy Ca 
nagyobb sike 
darabja, mely 
sikerrel ment.

Csütörtökön 
term án testv
harca egy nő< 
szereplő: Olga 
szenvedélyek
vei es az e 
Főszereplők: 
Mary Carr.

Szombaton 
„Elő holttest)
Főszereplők : 
Maria Jacobini,

FIA T A L E M B E R , 
h ó i, tisz tv ise lő , női 
sü ln e . T e lje s  cim ü 
k iad ó h iv ata lá b a  „M

jolij

TÍZ ESZTENDEI 
házasságokat őri 
vetít W einberge 

tora lj aújhely. 1

Ifj kedvei 
v endége

Ezon lap előfiz 
gedésőre n y ú jtó t

20|
kedvezm ényt

io
kedvezm ényt olc 
hói (m enü t kivi 
bán van  az U JSi 
Iával lé te s íte tt m< 

já n  k ibő1
M. K IR . Ol 
N E M Z E TI  
K A M A R A

előadásaira szóló 
jegyekkel. Tekin t 
rosletre, kérjük  s: 
jegy  rendelését kt 

előbb veliin

Park szállód.
szem ben a Kele 

érkezési o 
(N incs kocsi

„É PÍT ÉSI és te r \ 
bán a ján la tté te lre  
dúljon építési irt 
csinosság, szépség 
olcsó megoldásai 
legszebb ép ü le té t 
É p ítési kölcsöne 
„É p ítte tők  tanác 
könyvem  P . 5.- 
le tt  bárkinek me; 
V ik to r ópitészmóij 
E rzsébet k ö rú t 2.
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