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A Tokaj-Hegyalja
szőlőgazdaságának válsága.

Az idei szokatlan enjhe 
tél lehetővé tette a szőlők 
megművelésének korábbimeg 
kezdését. Most már általában 
folyik a nyitás, metszés, ojt 
ványok buktatása és ültetés 
munkája. A legtöbb esetben 
a szőlőbirtokos sóhajok kö
zepette és kedvetlenül végzi 
ezt a nagyon költséges és 
ki tudja nem-e nagyon koc
kázatos munkát, mert ha a 
legkedvezőbb időjárás és ter
melési viszonyok között jó 
és bő termés lesz is, az utóbbi 
évek szomorú konjunktúrája 
mellett igen nagy kérdés, 
fogjuk-e tudni termésünket 
még olcsó áron is értékesí
teni úgy, hogy a ráfordított 
kiadás megtérüljön és az iz
galommal telt fáradságért 
valamely megtérítést is kap 
junk, Fost equitem sédet atra 
cura ?

Azt kellett ugyanis az utóbbi 
években fájdalmasan tapasz 
talnunk, hogy habár az 1924 
év után következett 5 éven 
át három évben peronos
pora, tavaszi fagy és téli lágy 
miatt alig volt nálunk vala
mely szambavehető termés, 
(az 1925 évi termés pedig 
nagy részben gyönge minő
ségű volt) az 1928 évi ma
gas foktartalmu és zamatos 
jórészt szamorodni borokból 
is eddig nagyon kevés és 
alacsony árakon kelt el. A 
termett bor legnagyobb része 
ma is a pincékben hever, fej
tés és beszáradás által foly
ton apad, kezelési költséget 
igényel, a borban fekvő tőke 
kamatja is emészti a vagyont, 
eladni pedig, az árak szaka
datlan esése ellenére sem 
lehet.

Hogy mi ennek az oka, 
mindnyájan tudjuk. A magas 
és jobb időkből visszamaradt 
boritaladó nagyon megdrá
gítja a bort és emellett az 
azelőtt bort fogyasztó közön
ség nagyobb rés: ének nem 
is telik borra. A vendéglő
söket és korcsmárosokat sok 
közteher is sújtja, ezért arány
talan magas áron mérik a 
bort elannyira, hogy a Hegy
alján egy liter élvezhető bort 
2 pengőn alul alig lehet

kapni.
Vámkülföldre még a leg

jobb minőségű szamorodni 
sőt a már nagyon kis meny- 
nyiségü asszuborokat sem 
tudjuk eladni, mert Trianon 
a bort tövön nem termelő 
északi uj államokat — Felső 
magyarországot és főleg Len
gyelországot, a Tokajhegy- 
alja évszázados fogyasztási 
területeit — majdnem áttör- 
hellen vámsorompókkal vágta 
el tőlünk. Igaz ugyan, hogy 
Csehszlovákia és Lengyelor
szág velünk is a legtöbb ked 
vezmény mellett kötött szer 
ződést, de ezen államok vá
rosai magas fogyasztási adót 
követelnek, melyek rendsze
rint felérnek a bor értékével, 
ami kivitelét majdnem lehe
tetlenné teszi. Es emellett az 
említett államokban szembe 
találjuk magunkat a sokkal 
olcsóbb és magas foktartalmu 
olasz, spanyol, görök borok
kal és a könnyebb minőségű, 
de kedvelt francia borokkal.

Nagy hátrány reánk nézve 
még a folyton fokozódó sör 
fogyasztás is, noha a valamire 
való sört is jó drágán mérik 
a vendéglőkben. De mivel az 
árpalogyasztás is agrár érdek, 
ellene eredménytelenül har
colnánk.

Most már az a kérdés, mit 
kell tennünk, hogy a Tokaj- 
hegyalja, ez a nagy nemzeti 
vagyon, hovatovább teljesen 
el ne pusztuljon ? Itt elsősor
ban az veendő figyelembe, 
hogy sok száz év óta bort 
termő hegyeinket más müve 
lési ágra okszerűen nem hasz 
nálhatjuk, a szőlők pusztulá
sával pedig sok ezer existen 
cia igen nagy nyomornak 
néz elébe.

Első lépésnek szükséges
nek tartom a boritaladó tel
jes eltörlését, ami a mai vi
szonyok miatt csak a terme
lőket sújtja igen nagy mérv
ben.

Nem lehet ennek komoly 
akadálya az, hogy az állam 
ezt az adót a közel múltban 
a községeknek ajándékozta, 
mert nem lehet szerzett jogra 
hivatkozni és az ajándék, mi
helyt az állam lakosainak egy

rétegét kárositja és létalap
jában támadja meg, vissza
vonható.

M á s o d i k  javaslatom az 
lenne, hogy a kincstár a Hegy 
alján legalább 2 szeszfőzdét 
állítana fel, ahol a könnyebb 
és romlásra hajló borokból 
konyakot lehetne nyerni, ami 
aránytalanul könnyebben ér
tékesíthető a bornál. Ezek a 
főzdék kizárólag borpárlat 
előállításra szolgálnának és 
az igénybevevőknek csupán 
az önköltséget és a mérsé
kelendő adót számíthatnák 
fel. Ez utón nehány ezer 
hektó bort jól és biktosnn 
lehetné pénzzé tenni.

Harmadik javaslatom az 
lenne, hogy az állam engedje 
meg a Tokajhegyalján a bor
ecet előállítását. Ha jól va
gyok értesülve, úgy a lég 
újabb statisztikai kimutatás 
szerint C s o n k a o r s z á g  évi
800.000 hektoliter ecetet 
fogyaszt, amely hez most szeszt 
használnak fel. Ha tehát csak 
30 000 hektó bort használ-j 
hatnánk fel borecetgyártásra,® 
nagyon sokat lendítene hely-j 
•/etünkön. Ma az ecet drá-< 
gább a bornál és előállitá-? 
Sára a könnyebb borokat 
lehet felhasználni. Ha a To- 
kajhegyalja évi t e r m é s é t '  
150 000 hektoliterre vesszük, 1 
egyötöde ennek a mennyi-j

ségnek könnyen és biztosan 
lenne értékesíthető, miáltal 
a birtokosság egyelőre lega
lább annyi pénzhez juthat, 
amiből . a legszükségesebb 
szőlőmunkát fedezhetné és 
igy a jó minőségű borai 
megmaradhatnának.

Megjegyzem még, hogy 
úgy a konyak főzést, mint a 
borecet készítését a Tokaj- 
hegy aljai Pinceszövetkezet 
ügykörébe utalnám, mely a 
jelen adminisztrációjánakmeg- 
felelő bővítésével ezen üzlet
ágakat is könnyen elláthatná 
és ez. a szövetkezet fenmara- 
dását és prosperitását bizto
síthatná.

Ezekben az irányokban kel! 
nekünk, szőlőbirtokosoknak 
mielőbb és erős akciót meg
indítanunk. Mert ha keleti 
fatalizmussal nézzük továbbra 
is ezt a siralmas helyzetet, 
nagyon kevés kivétellel, a 
nem is lassú pusztulásnak 
nézünk elébe. Törekednünk 
kell tehát, ahogyan csak le
het, a helyzet megváltoztatá
sára, különben a sok száz 
éven át nektárt termő he
gyeinket bozót, lüvek és 
kökénycserjék fogják ellepni, 
vagy a legjobb esetben, ahol 
ez lehetséges, kőbányákká 
változnak át.

Ur. Haas Bertalan.

Minket támad és
vádaskodva mosakszik

a Polacsek jegyzővel együtt fegyelmileg elitéit

erdőbényei bíró.
Az erdőbényei községi biró 

egy levelet küldött nekünk, 
mely válasz március 15 iki 
szántunkban megjelent egyik 
cikkre. Ebben a cikkben 
ugyanis a vármegye fegyelmi 
választmányának egy ítéletét 
és annak indokolását ismer
tettük minden színezés, sőt 
kommentár nélkül, mert maguk 
az Ítéletben foglalt száraz 
tények élénk színekkel mu
tatják be Erdőbénye község 
közigazgatását, P o l a c s e k  
János jegyzővel és J óz s a  
István bíróval együtt.

A levelet — sajnos — nem 
tudjuk teljes terjedelmében 
közölni, de a lényegbe vágó 
dolgokat (mert a szövegéből

kitetszőleg a levelet közlésre 
szánta) az alábbiakat szó- 
szerint adjuk J ó z s a  István 
erdőbényei biró és kőműves 
leveléből.

Azt mondja az erdőbényei 
községi biró uram levele:

Igen tisztelt Szerkesztő ú r  ! 
L apjának 1930. m árcius 15 i szá

m ában „Nem fizettek adó t az er
dőbényei jegyző  barátai" cimü 
riportjában, az én  szem élyem mel 
kapcso latban  is tesz egy oldalvá
gást, am it azonban nem hagyhatok  
szó nélkü l: in iértis kérem  szives 
tü re lm ét. Ezt pedig nem azért 
teszem , m in tha a legkisebb m ér
tékben  is bűnösnek óroznóm m a
gam , hanem  csak azért; hogy 
ugyanannak  a közönségnek —am ely 
e lő tt vo lt szives m egrágalm azni — 
bem utassam , hogy a S zerkesztő
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ú r a tények ism eroto nélkül har* 
su m íz o tt! (Gz a harsona pedig 
szebb le tt volna lapjában a  már* 
oiu8 lf)*e hosszabb m éltatására.)

H át tisz telt Szorkoszto ú r! Szép 
dolog az igazság hasogatása  — 
az igazságért; do h a  csak ú jság 
írói hajhászásért ds lap tö ltelékórl 
folyik: — nem m ondok erős szót 
— csúnya dolog. Ilyen szépség 
hibában leledzik a szerkesztő úr 
em líte tt cikke. M ert nem „term é
szetes* a rám vonatkozó része 
(a többi sem : de arra  m ajd más 
adja meg a választ) am elyben úgy 
állítja  be az általam  nem  k ifogá
solt ép ítkezést „m ert Józsa  Imre 
(Is tván  vagyok) községi biró vé
gez te  a kőm űves m unkát".

Ezek után azt mondja el 
a level, hogy a községi kép
viselőtestület kimondotta az 
építkezés szükségességét és 
kiküldött egy építési bizott
ságot az „épitési munkálatok 
ellenőrzése és az egyes mun
kálatok szükségességének 
megállapítására", tehát ezért 
„nem kifogásolta és végezte 
az építkezést a községi biró 
is“, aki harmadmagával vé
gezte a kőműves munkákat.

Majd igy folytatja:
E s ha ulyan re tten e te s  bűnt 

követtünk  volna el, m int am ilyen 
szinben fe ltü n te te tt a Szerkesztő 
úr, a  — felsőbb h atáság  — bizo
n y á ra  — nem  is m ondok nagyo t 
ebben a mai világban — kivégzett 
volna. Do hála Istennek  vannak 
még bölosebbek a Szerkesztő 
úrnál is.

H át kedves Szerkesztő úr, csak 
eny it akartam , de eny it akartam  
m ondani, hogy — Ítélni tud jon  a 
közönség. —

Béke v e lü n k !
T isz te le tte l: 

Jóssá István
k fm ü v e s , kó'zs. biró.

Nem panaszkodhatok ezek 
után Erdőbénye község ér
demes bírája: leközöltük le
velének legfontosabb részét, 
melyekben ugyancsak súlyos 
kritikában részesít bennünket.

Hogy a közönség valóban 
Ítélni tudjon, itt közöljük a 
fegyelmi Ítéletnek a község
háza építkezésére és J ó z s a  
István bíróra vonatkozó részét:

A régi jegyzői irodát és 
lakást előzetes hitel kieszköz
lése és a törvényhatóság jó
váhagyása nélkül négy helyi
ségből álló jegyzői irodává 
és három szobás, fürdőszo
bával is ellátott lakássá ala
kitatta át 16.828 P. költség
gel, anélkül, hogy az építke
zésről tervet, költségvetést 
készített és azokat jóváha
gyásra bemutatta volna. Ezek 
a költségek a község két évi 
betéteiét is felemésztették
— és felhasználta e célra a 
községi közmunkaválságot is
— engedély nélkül

A községháza tatarozásra 
szorult és ezért az alipán 
még 1927-ben 9687 sz. alatt 
utasította az elöljáróságot: a 
tatarozás! költségekről pót

költségvetésben gondoskod
jék.

Ez utasitás ellenére a köz
ségházát törvény és szabá
lyok ellenére, a közszállitási 
szabályzat figyelmen kívül 
hagyásával nem tatarozták, 
de, csak a jegyző kényelmet 
tartva szem előtt, újjáépítették,

J ó z s a  István községi biró 
abban vétkes, hogy a községi 
háztartás könnyelmű vezetését 
elnéző magatartásával elő 
mozdította. A községháza 
építkezésénél alaposan ter
helhető azzal, hogy csak azért 
egyezett bele jóváhagyás nél
küli átépitésébe, mert mint 
kőműves szintén keresett az 
építkezésnél és nyilván attól 
tartott, hogy versenytárgyalás 
esetén olcsóbb ajánlattevő 
fogja az építkezést megkapni. 

*
Hát kedves Biró úr, ezt 

állapította meg a felettes 
hatóság.

És most azután ítélni tud 
a közönség. De Ítélni fog a 
bíróság is, mert ez csak 
természetes — levelét át
adtuk ügyvédünknek, aki a 
bűnvádi feljelentést az abban

foglalt rágalmazó és becsü
letsértő kitételekért megteszi.

Cikkünknek másra vonat
kozó részére pedig még nem 
érkezett válasz, de nem is fog, 
mert az illető jól tudja, hogy 
mit követett el és örül, hogy 
olcsón úszta meg a vissza
élés és szabálytalanság-soro 
zatot.

Es végül még egyet: me
rész ember Ön Biró uram. 
Már bebizonyította akkor, 
amikor mint biró elvállalta 
és végezte a községháza át
építését, pedig hivatalból tud
nia kellett, hogy az egész 
építkezés a törvényes ren
delkezések semmibevevésével 
folyt és különösen bebizonyí
totta mosi, amikor a fegyelmi 
Ítélettel a kezében, ismerve 
annak ténymegállapítását, 
meg merte Írni levelét.

Hát kedves Biró ur, a fe
gyelmi ügyben Ítélt a felsőbb 
hatósága és megbüntette, ha 
nem is érzékenyen (a kivégzés 
mégis csak sok lett volna); 

la levél miatt pedig Ítélni fog 
a bíróság —- és Ítélni tud a 
közönség is már.

Béke velünk.

V A R J A S  TÓ N IRŐ L

A  világ híres nagy szerel
meseinek száma az utóbbi idők
ben meggyarapodott. De már 
nem mindig a nő az imádat 
tárgya, hanem sokszor egy el
vont valami, egy kép, egy dal, 
amelyet azután a rajongó, lán
goló lelkesedéssel, a lélek egész 
hevületével, a szív minden imá
datával kővet, kerget a tövisek 
erdeje közepette is, a teljes le- 
rongyolásig.

Tóni beleszeretett legalább 
két évtizede a magyar nótába, 
fiatalságának lobbanékonyságá
va l fordult az eszmény fe lé , és 
ma deresedő fejje l, megkopva 
az álom kergetcsben, rendület
len szerelemmel tart k i mel
lette.

Előtte, mellette a ja z z  örvénylő 
őrülete. M ár csak a fa n a tiku 
sok kísértetiesen keskeny palló
já n  vezet az üt a magyar nóta 
fe lé  és Varjas Tóni halad előre.

A  saxofon kacagó aranyak
ról harsog a fülébe, de Tóni 
nem hallgat a kisértésre. Á lla  
alá vonja fa k u lt hegedűjét és 
lelket, szivet, szerelmesen má-

A z  izr, N öegylet szinielőadása.
Valahogy egészen komolyan 

kell foglalkozni már a sátor
aljaújhelyi izr Nőegylet mü 
kedvelőinek szinielőadásaival. 
Évről évre megismétlődnek 
ezek az előadások és évről 
évre íelülhaladják a müked 
velői nívót évről évre emel
kedő művészi színvonalat érve 
el — ma már nemcsak az 
obiigát dicséret, elismerés il
leti meg a szereplőket, hanem 
a komoly, objektív kritikát is 
elbírná ez az előadás.

„Az ibolya" Molnár Ferenc, 
„Az öngyilkos" Avercsenko 
és a „Szárazság" Török Re
zső egyíelvonásosa volt ez
úttal a műsoron, melyek ma
radéktalanul precíz, gördülé
keny és majd minden müan- 
szában kidolgozott előadásban 
kerültek a nézőteret teljesen 
megtöltő közönség elé hétfőn 
este.

Az előadás lelke, központja, 
legjobb színésze, ötletes ren
dezője dr. Reichard Ervin, 
aki, hogy a színházigazgató 
szangvinikus — vagy Beregow 
mérnök cinikus alakjában 
volt-e jobb — nehéz eldön
teni. Minden esetre született 
szinészi tehetség, mint amily 
istenadta naiva a bájosan csi

csergő Hirsch Rózsi, tűzről 
pattant, takaros, kedves be
szédű parasztmenyecske Ke
mény Imréné, teljes illúziót 
és hatást keltő, a szerepét 
teljesen kiaknázó László Sán- 
dorné.

A többiek, Gecsei István 
robosztus, tempós kisgazdája, 
Fuchs István öngyilkosa, Ge
csei László szolgája, Boros 
Béla Pestre került parasztle
génye és végül, de nem az 
utolsó sorban, az előadás 
kedves görlicéi: Kornilzer 
Edith, Gittek Márta, Kelemen 
Erzsiké, (aki két szerepet is 
kapott) mind hozzájárultak az 
előadás teljes sikeréhez, amit 
a nekik jutott tapsviharok 
élénken bizonyítottak.

Mindezek eléréséhez azon
ban nemcsak a szereplők te
hetségére és szorgalmára volt 
szükség, mert az egyesület 
elnökségének, különösen pe
dig dr. Iíaas Bertalannénak 
és dr, Burger Jakabnénak 
fáradságot nem ismerő agi- 
tálása és a jótékonyság ér
dekében való céltudatos 
munkája nélkül csak fél siker 
lehetett volna az, ami igy — 
teljes siker volt.

vtorosan betöltve visszhangzik 
a csalogató saxofónnak a vá
lasz : »M ikor úgy tavasszal a 
Tisza virágzik

Varjas Tóni minden este a 
Veneszben muzsikál.

— A községi kö ltség- 
vetések felülvizsgálata. A
belügyminiszter intézkedése 
azon községek költségvetésé
nek jóváhagyását, melyeknek 
pótadója meghaladja az 50 
°/#-ot, kivonja az alispán ha
tásköréből és magának tartja 
fenn. A jóváhagyás előtt eze 
két a költségvetéseket egy 
miniszteri bizottság viszgálja 
felül, melyben a pénzügymi
nisztérium is képviselve van. 
A bizottság, mely Zemplén- 
megyében Gálfy Imre belügy- 
min. titkár, Tószögi József 
pénzügymin. oszt. tanácsos 
és dr Jármy András belügy- 
min. számtisztből áll, már 4 
nap óta folytatja sziszifuszi 
munkáját a községi pótadók 
leépítésén.

— Az IpartestUlet köz
gyűlése. A sátoraljaújhelyi 
Általános IpartestUlet évi ren
des közgyűlését, mivel a va
sárnapra összehívott közgyűlés 
határozatképtelen volt, kedden 
délután tartották meg Fekete 
Károly elnöklete alatt. A 
közgyűlésen a Testület egy 
évi működéséről részletesen 
beszámoltak és megállapítot
ták az ezevi költségvetést. A 
közgyűlés, mint vendég, Ko- 
vacsek Ferenc, a Kőműves
mesterek Lapjának szerkesz
tője szólalt fel, aki a gazda-

6-FÉLE MINŐSÉGBEN ÁRUSÍTJÁK A

jelzésű
BEMBERü- H 

SELYEM
harisnyákat,
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sági helyzetről beszélt igen 
széleskörű tárgyismerettel. 
Felszólalt még a közgyűlésen 
dr. Meczner Tibor iparható
ság! biztos.

— Szervesvkednek a 
kőm üves-m eslerek . A Kő
művesmesterek Országos Sző 
vétségé kedden alakította 
meg sátoraljaújhelyi helyi 
csoportját Kovacsek Ferenc 
budapesti kőművesmester, 
központi kiküldött jelenlété
ben. — A helyi csoportot 
rövidesen követni fogja a 
megyei csoport megalakítása.

Újabb nagy kedvezmény 
a Nemzetközi Vásárra 

utazóknak.
Abban a versenyben, amely 

a fővárosi lapok között az 
előfizetőinknek nyújtandó ked
vezmények tekintetében évek 
óta folyik, rendkívül érdekes 
és ötletes akcióval tűnik ki a 
Magyar Kereskedők Lapja. 
Ez a lap ötven éves jubileuma 
alkalmából úgyszólván kész
pénzajándékot nyújt előfize
tőinek. A kedvezmény arra 
vonatkozik, hogy a május 
3-tól 12-ig bezárólag a Nem
zetközi Vásárra Budapestre 
utazó előfizetői részére kü
lönböző előkelő éttermekben, 
kávéházakban, a legelőkelőbb 
színházakban, mulatókban és 
mozgószinházakban 10—50
"/„dg engedményt eszközölt 
ki. Ingyen belépőjegyet a d : 
az Angol parkba és a „Pa- 
pagály" kabaré és variétébe. 
A Vásárra utazó közönség
nek olyan jelentéken kész- 
pénzmegtakaritást nyújt ez a 
csaknem 50 kedvezményes 
jegyből álló jegyfüzet, amely 
többszörösen felülmúlja a lap

évi előfizetési diját. A jegy
füzetet mindenki megkaphatja, 
aki 24 P-ért előfizet egy évre 
a lapra. Ezt az összeget 
Fodor Miklós 50.853 számú 
postatakarépkénztári számlá
jára kell beküldeni.

— Az adóam nesztia m ár
cius végével lejár. Az adó
amnesztia hatálya e hó végé
vel részben megszűnik. Azok 
az adózók ugyanis, akik a 
kincstárt megkárosították, 
március végéig jelenthetik 
be ezt a körülményt az ille
tékes adóhatóságnak és ha 
ezzel egyidőben befizetik, 
vagy megfelelőan biztosítják 
azt az összeget, amellyel a 
kincstárt megkárosították, el 
lenük semmiféle eljárás nem 
indítható.

— Emelkedik ausztriai 
exportunk értéke. Az oszt
rák kereskedelmi és közleke
désügyi minisztérium közlése 
szerint Magyarországból a 
behozatal értéke ez év feb
ruár havában 22 6 millió 
schilling volt, mig 1929. febr. 
havában 17.5 millió schilling 
volt a behozatal értéke. Ma
gyarországra irányuló kivitel 
ezéven 85  millió schilling 
volt az 1929. február havi 
11.60 millió schillinggel szem 
ben.

— Újból javulást m utat 
külkereskedelm i m érle
günk. A Központi Statiszti
kai Hivatal adatai szerint 
februárban a behozatal értéke 
61.2 millió, a kivitel értéke 
pedig 60.8 millió pengőt 
tett ki, tehát a külkereske
delmi mérleg 400 ezer pen
gő behozatali többlettel zá
rult. A múlt év február havi

forgalomhoz visszonyitva a 
behozatal értéke 9.2 millió 
pengővel csökkent s főleg 
nyers és megmunkált fa, a 
szén, textiláruk, gépek és 
készülékek, továbbá nyersfé
mek szerepeltek kisebb meny- 
nyiséggel. Növekedett a nyers 
dohány, a déligyümölcs, a 
selyem és selyemfonál, to
vábbá az olajos magvak és 
vasáruk importja. A kivitel 
értéke a múlt évi februári 
forgalomhoz képest 8.1 mil
lió pengővel gyarapodott. A 
legnagyobb mértékben a 
szarvasmarha, a baromfi és 
tojás, a tengeri, a bor, a szesz, 
továbbá a vaj kivitele emel 
kedett. Ezeken kívül megem 
üthető még a villamosgépek 
és vasfélgyártmányok export
jának növekedése. A búza a 
liszt, a cukor, a baromfitoll, 
továbbá a gépek és készülé
kek kivitele nagyobb mérték
ben visszaesett.

„Szalycil K im érésé
re "  az Országos közegész- 
se'gügyi tanács 111.005 sz. 
rendelete e'rtelmébenkizárólag 
gyógyszere'szek és drogisták 
jogosultak: kereskedó'k saly- 
cil kimérésétó'l el vannak 
tiltva. Célszerűnek találjuk 
erre a rendeletre figyelmez
tetni.*

— K özépeurópai ag rá r-  
blokk — M agyarország 
nélkül. Közép- és Keleteu- 
rópa földmivelő államainak 
képviselői és pedig Románia, 
Lengyelország, Csehország, 
Finország, Lett- és Görögor
szág, közös agrárblokk léte
sítése céljából Genfben érte
kezletet tartottak.

— É tvágyta lanságnál, rossz gyo- 
m órnál, bólrekedósnól, enyhe em ész
tésnél, anyagcserezavaroknál, csalán
kiü tésnél és borviszketósnól a te r
m észetes „Ferenc József" keserüviz 
rondbehozza a gyom or és a belek 
m űködését s m egszabadítja a te ste t 
a felgyülem lett rothadd anyagoktól. 
Az orvostudom ány több úttörő je 
m egállap íto tta , hogy a Ferenc József 
víz m egbízható hashajtó . A Ferenc 
József keserüviz gyógyszertárakban, 
drogériákban és füszerüzletekben 
kapható .___________________________

— Sárosiak  találkozója 
Miskolcon. Felkérjük Abauj, 
Zemplén, Borsod, Heves, Sza
bolcs varmegyék és Miskolc 
törvényhatóság területén lakó 
sárosiak Sáros hu fiait, hogy 
a tervbevett találkozón csa
ládjaikkal együtt, minél na
gyobb számban jelenjenek 
meg. A találkozáson való 
megjelenés az előkészítő bi
zottság titkárságánál, Fiftik 
Árpád, a „Sárosvármegye“ 
volt főszerkesztőjénél, jelenleg 
ujságiró (Miskolc, Hunyadi-u. 
4.) f. évi április 20-ig beje
lentendő. A programm gaz
dag lesz, vendegeket szívesen 
látunk, elszállásolásról gon
doskodunk.

— Stadionok a T é r és 
Form ában! A Tér és Forma 
márciusi számánaklegnagyobb 
részét hatalmas stadionépit- 
kezések ismertetése tölti ki. 
Elsőnek Pál Hugó értekezik 
a budapesti Nemzeti Stadion 
kérdéséről, s egy szerinte 
helyesebb térelrendezést ájánl 
az Andrássy ut meghosszab
bításában fekvő területen. De 
mig az ő és Pivny Béla sta
dionja nem több, mint egy 
hatalmas aréna, addig a kö
vetkezőkben ismertetett kül
földi stadionok a kérdést 
egészen másképen fogják meg: 
a nagy tribünökkel körülölelt

SHLMiTORFORRHSa uese, taófyag, reuma gyógyítóé
* tx\\trymi 
fájdalmakat meffi

Üsletvezotösóg: B u d a p e s t ,  Kim stfc s t  M r l

iLerakat: Lcrncr Jó*sct Sátáraljaujhcly.
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küzdőpálya csak magja egy 
nagy kiterjedésű sportpark
nak. Nünberg, Breslau, Frank
furt am Main, Köln sport
parkjai vonulnak fel előttünk, 
amelyek az összes szabadtéri 
sportok üzésére alkalmas pá
lyákat, tánctereket és uszo 
dákat, strandfürdőket és gyer- 
meklubickolókat egyesítenek 
árnyas ligetek közepette. Ezek 
a stadionok arra szolgálnak, 
hogy egy város egész lakos
ságának testi megerősödésé
hez minden elgondolható le
hetőséget nyújtsanak, hogy 
annak üdülő- és játszóterévé 
legyenek. A Tér és Forma 
szerkesztősége jól tette. hogy. 
ezt a gondolatot a közvéle
ménybe belevetette. Néhány 
Szabadtéri vendéglő zárja le 
a füzet építészeti részét: Lars 
Basker két elragadó osloi 
kerti vendéglője s Elsaesser 
és May munkája: frankfurti 
pálmakert vendéglő átépitése 
Ügy látszik, ez a szám is 
hozzá fog járulni ahhoz, hogy 
a Tér és Forma építészeink 
számára nélkülözhetetlenné 
váljon, mert több külföldi 
lapot helyettesit már is.

— K artelszem le cimen uj kartel- 
és gazdaságpolitikai folyóirat je len t 
m eg dr. Gyóny István  szerkesztósé- 
ben . Első szám ban a bank-, szán-, 
m űtrágya-, bazalt-, te j stb. karte lek 
kel foglalkozik ós pontos adatokra 
tám aszkodva világ ítja m eg azok üz
leti politikáját. A komoly célkitűzésű 
fo lyóirat előfizetési ára 1 évre 10 P. 
S zerkesztőség ós k iadóh ivatal: B u
dapest, VII. Thököly u t 9.

S o r s j e g y  Liiw Mi l i á l y i i i í l .
— Falusi kis m arha Pesten . T ár

sadalom biztosító, rem ek színházi 
szenzációk, a Bölcs Rabi nagyszerű  
válaszai ós ren g e teg  pom pás vicc 
Az O jság tenyósz állat-szám ában 
M utatványszám ot ingyen küld a k ia 
dóhivatal, Budapest, VI.. Ó-u. 12.

— A Pesti T őzsde 32 oldalas uj 
szám a, am ely 8 oldalas gyönyörű  
képes m elléklettel je le n t meg, cik
ket, illetve ny ila tkozato t közöl R u
binok Istvántól, Morschell Ferenc- 
től. dr. Buday-Goldberger Leótól, 
K am m er Siegfriodről, Levin M iksá
tól, dr. Schiller O ttó tó l és dr. F ehr 
bajor m inisztertől.

MEGHÍVÓ

Eladó ház.
Négy szoba, fürdő és előszoba, üvegve
randa, nagy udvar, kert, minden mellék
helyiség. — Az ingatlanon — mely m integy 
’ . n iagyar hold te rü le tű  és a város központ
jában fekszik — jelentős bérjövedelm et 
hozó egyéb épületek is vannak. — Felvi

lágosítást ad a kiadóhivatal.
“  —

CONTINENTAL S Z Á L L O D A  BUDAPESTEN
VII. D ohánv-uccn 42—44 T áviratok  : CÖNTINENTALOXEL

A  vid é k i úri közönség iga zi otthona.
Tisztaság. ,

Mioden szobiban
Kényelem. . Előzékenység.

hideg-m eleg lolyóviz, központi fűtés
Egy ágyas szobák árai : 5, 6. 7, 8, 9, 10 pengő 

K étágyas szobák árai : 8. 9, 10, 12. 14, 15, 10 pengő. 
Szobák telefonnal. ~ Szobák fürdőszobával.

Elsőrangú étterem! Zene! Tánc!

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

Ezen lap előfizetőinok m egelé
gedésére n y ú jto tt

2 0 %
kedvezm ényt szobaárainkból

1 0 7 .
k edvezm ényt olcsó étterm i áraink
ból (m enüt kivéve) módunkban 
bán van az U.ISAG kiadóhivata
lával lé te s íte tt m egállapodás alap 

já n  kibővíteni a
M. KIR. O P E R A H Á Z  
N E M Z ETI S ZÍN H Á Z  
K A M A R A  S ZÍN H Á Z

S z o l  ö  o l t v á n y  o  k
g y ö k e re s  hazai vesszők , fa jtisz tán  

leg o lcsó b b a n  a
fí« n i:c th ö :í Borkereskedelmi R -C .-nál

B u d ap est, V il i . .  K enyérm ezú '-ucca ti. 
K órjen á ra ján la to t!

771/1930. vhsz.

árverési hirdetmény.
A tokaji kir. járásbíróság

1929. Pk. 3764. sz. végzése 
folytán Tokajhegyaljai Taka
rékpénztár képv, dr. Gold- 
mann Mór 1143 P. tőke és 
jár. ügyében lefoglalt és 
1960 P. — f-re becsült házi 
bútorok, szüretelő edények 
és egyéb ngóságokat kész ! 
pénzfizetés mellett szükség 
esetén becsáron alul is el fo
gom árverezni Tarcalon al
peres lakásán és borházában
1930. év április hó 9 én 
d. e. fél 1 0  ó rako r

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. 14.

A Sátoraljaújhelyi Athle- 
tikai Club 1930 évi április 
hó 5 napján délután 5 órakor 
a városháza tanácstermében 
rendes évi közgyűlést tart.
A  közgyűlés tárgysorozata:

1 Az ideiglenes gazdasági 
és számvizsgáló bizottság je
lentése.

2. Az uj alapszabályok le- 
tárgyalása.

3. Tisztujitls.
4. Esetleges indítványok.

A közgyűlésen az alapszabályok 
értelm ében  szavazati jo g u k a t csak 
azok gyakoro lhatják , akik az esedé
k es  tagd íjfizetési köte leze ttségüknek  
e le g e t te ttek .

előadásaira szóló m érsékelt áru 
jegyekkel. T ek in te tte l a nagy  ke
resletre, kérjük szoba ós színház
jegy rendelését két-három  nappal 

előbb velünk közölni

Park szálloda Budapest
szem ben a K eleti pályaudvar 

érkezési oldalával.
(N incs kocsiköltsége)

„ÉPÍTÉSI ós tervezési m unkák
ban a ján la tté te lre  feltétlenül for
duljon építési irodámhoz. ízlés, 
csinosság, szépség ós p raktikus 
olcsó megoldással a környék 
legszebb épü le té t fog ja kapni. 
Építési kölosönöket szerzek. 
„É p ítte tők  tanácsadó ja" cimü 
könyvem  P. 5.— u tánvétel mel
le tt  bárkinek m egküldöm . Érti 
V ik to r ép ítészm érnök Budapest 
E rzsébet k ö rű t 2. II. 16.“

Dr. Varga
kir. jbir. vógrohajtó.

FIA TA L EM BER , p esti, igen jó  csa lád 
b ó l, tisz tv ise lő , n ő sü ln e , ese tleg  bonő- 
s iilne . T e lje s  c iraü  lev e le k e t k i r  a lap 
k iad ó h iv a ta lá b a  „NEM K Ö Z V ETÍTŐ - 

jeligére -

Hirdetéseket 
felvesz a 

kiadóhivatal
TÍZ ESZT EN D E JE v a g y o n o s  
házasságoka t eredm ényesen köz
v e tít W einberger M ariska Sátor- 

tora lj adj hely. Molnár I.-u. 35.

V Á R O SI MOZI
H é t f ő n :  Jótékonycéiu  

előadás a gyerm ek-nya
raló telep javára. „De P ro -  
fundis" Egy detektív élménye 
a földalatti Nfw-yorkbnn 9 
felv. Főszerepben: Lón Cha- 
ney és Anite Page.

Kedden és szerdán „A 
bosszú éjszakája" Színjáték 
S felv. Főszereplők: Bánky 
Vilma és Rónáid Colman. A 
néma filmek között az utolsó 
Bánky film. A darab kiváló.

Csütörtökön „A svihákok"
Berlin 8 felvonásos filmope
rettje. Főszereplők ■ Verebes 
Ernő és Lőtte Loring. Ked
ves filmoperett. Főszereplők: 
a revüstar, egy herceg és 
két fiatal ripacs.

Szombaton és v a s á r n a p  
„Legénylányok" 9 felvonás 
a mai fiatalság életéből. Fő
szereplők : Joan Crawford, 
Anita Page,Dorothy Sebastian 
A filmcenzura csak felnőt
tek részére, 16 éven felüli
eknek engedélyezte ezt a fil
met, mely a mai modern 
amerikai lányok szabados éle
tére vet világot.

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

€lsőrenöő

.......íí?mm7T!7í miÍíTT i mí mm miiíiiiii fTTTTTTTTTnTTTTTT

i r í d i u m  h e g y ű  aranyfólia!
rendkívül olcsó árban

3 havi
részletfizetésre

is kaphatók . M inden vásárló 
egy k itűnő

csavariront ingyen
kap  a tö ltő to ll mellé

íanDesmannjYíiksaf,Zársa
könyvnyom da, irószerkereskedés
S áto raljaú jhe ly  6

Sátoraljaújhely, 1930. márc. hó 29. 
XXXIII. évfolyam 13,-ik szám

Szerkesztésért és kiadásért felelős: 
LÁNCZI ZOLTÁN

Szerkesztőség és kiadóhivatal 
Sátoraljaújhely, Kazinczy-ucca 5. 

Telefonszám 10.

Nyomatott
Landesmann Miksa és Társánál
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