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Feljegyzések.
A nyomor 

leleményességéről
tanulságos történetet mesél! 
lapunk egy barátja. Novem
ber hó elsején koldus-kara
vánok járják a várost, hogy 
boltról-boltra, hizról-háxra
összeszedjék a havi dukan- 
ciákat. A koldusregimentek
ben időnként egy-egv isme
rős arc bukkant lapunk ba
rátja elé, aki történetesen Sá 
rospatakrói költözött be. vá
rosunkba. Figyelni kezdi job 
bán az ismeretlen ismerősö
ket. Rövid szemlélődés után 
megállapítja, hogy a koidu 
sok seregében legalább 15 
darab van Sárospatakról való, 
akik az elseje áldásait kihasz
nálandó, egy délelőttre át- 
portyáztak hozzánk, a szom
szédba. Hát nem nagyszerűen 
fejlődő város ez a Sátoralja
újhely ? Égy délelőtt tizenöt 
tővel emelkedik az idegen- 
forgalma.

*
A könyőrület 

vámszedői:
aktuálisan megszerkesztett egy
szerű tőmondat a város jóvol
tából azonban nemsokára olyan 
bővített valósággá fejlődik, mely 
feleslegessé fog tenni minden 
nyomorenyhitó akciót. Igaza is 
van a polgármesternek. Minek 
ide társadalmi összefogás, hi
vatalosan megszervezett segít

ség , hivatalos adminisztráció, 
amikor ezt a sok hiábavaló
ságot egy-egy uj koldulási en
gedély kiadásával annullálni le

het. Máskülönben minek adtak 
volna ki a közel napokban húsz 
egynéhány ujabbi engedélyt?! '

■#
Végre 

a pékek is
számításba vették azokat a- 
nehézségeket, amelyekkel ma 
a fogyasztónak megbirkóznia 
kell és keddre virradó éjjel 
leszállították egy, szerdára 
virradóra ujabbi egy fillérrel; 
a sütemény árát. Ne hara-j 
gudjék meg a nyájas olvasó, ha, 
ezt a jelzőtelen cselekede-: 
tét meganalizáljuk. Ha belsőj 
énjük diktálta a pékeknek az 
árleszállítást, felmerül a kér
dés: miért nem korábban,

amint azt más városokban
szaktársaik megtették? Ha 
pedig a fogyasztás vehemens 
csökkenése váltotta ki az ár
leszállítást, — iönn a még na 
gyobb kérdőjel!

De ezt már nem a pékek
hez intézzük. Hol késik a vá 
ros pénzén megvásárolt és 
megőrölt búza lisztjének a 
forgalomba hozatala, mely lé 
nyeges megkönnyebbülést fog 
előidézni a keny ér frontján ?!

*

A r. kaíh templom
alatt elhúzódó üzletek mikénti 
megváltására — előző lapszá
munkban tett javaslatunk ősz 
tatlan tetszéssel találkozott, A 
nagyközönségszankcionálta pro- 
pozíciónkat, hogy most volna a 
legjobb alkalom a templomot 
és az egész Széchenyi-teret az 
elcsúfító középkori sallangjaitól 
megtisztítani. A főispán, a pol
gármester hithü katolikusok. Ne 
átalják felkarolni az ideát és ne 
engedjék elszaladni az alkalmas 
időt, mert az eszmét mi szol
gáltattuk.

*
Kisvasúti 

teher pályaudvar
létesítésének kérdését vetet
tük fel néhány hete. Mint a 
többi, városi érdekeket szol
gáló javaslatunk és elgondo
lásunk, ez is pusztába kiáltott 
szó volt, Azaz mégsem egé
szen. Felügyelt rá valaki, egy 
testület, egy hivatal, a „Mis
kolci Kereskedeimi és Ipar
kamara" és, bocsánat az in
diszkrécióéri, helybeli levelezői 
utján állandóan informáltatja 
magát a kérdésről és felszí
nen tartja azt. Őszintén kö
szönjük az értékes segitő ke
zet és minden tiszteletünk és 
elismerésünk a megértésért, 
amely ért nekünk szegény új
helyieknek sajnos mindig a 
szomszédba kell menni.

*
A helyi sajtó

képviselőit ugylátszik nem hív
ták meg az október 25-i nyo- 
mortenyhitő megbeszélésre, mert 
nem találtuk egyiknek sem a 
nevét a megjelentek között. 
Nem haza beszélünk, csak a 
tényt és a furcsaságot akarjuk 
leszögezni és nem neheztelünk, 
amikor megjegyezzük, hogy 
Miskolcon még ez is másképen

van. Ott a sajtót, annak a té- tudják, hogy nem elég a meg- 
nyezőnek, annak a segédeszköz-Ibeszélés, a helyi sajtó propa- 
nek tekintik — amint a való- j pandáját is kérni kell. Nálunk 
ségban is van — amely az ak-jezt elvárják. Nem folytatjuk 
ciót eredményessé teszi. Ott!tovább.
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ss üzemek vezetősége.
A közmüvek zárszámadásá

val kapcsolatosan irt cikkeinket 
felülbirálatra az üzemi bizottság 
Pattantyús A. Géza egyetemi 
tanárnak adta ki. A szakvéle
ményre válaszunkat, amennyi
ben Pattantyús tanár urat illette, 
megadtuk, most még néhány j 
érdekes dolgot kell leszögez- j 
nünk. i

A szakvéleményből, amely! 
kétséget kizáró módon meg-j 
állapítja, hogy a villanytelep; 
hőhatásfoka rossz, ami egyér-j 
telinii a rossz rentabilitással,' 
még a következő adatokat tud j 
tűk meg:

A köztudatban úgy élt és ezt | 
meg nem cáfolta senki, hogy j 
a villanytelepen az eredetileg j 
tervezett 500 kw.-os generato ! 
rok helyett 750 kw.-os genera-j 
torok vannak. Ezzel szentben! 
a valóság: az eredeti költség- 
vetésben 400 kw.-os gépek sze
repeltek és a telepen 500 kw. 
őst szereltek fel. És ez a kis 
külömbözet okozott 100o/o-os 
hiteltúllépést ?

Vizmütelep Dieselmotorjai 
1924 óta 3 százalékkal kisebb 
fordulatszámmal jártak. Ki tud 
erről ? Kinek jelentették be ezt 
a nyersolajpazarlást okozó for- 
dulatszánicsökkentést ? Miért 
nem gondoskodtak a gépek 
megjavításáról és ki felelős azért, 
hogy nem javították meg a gé 
pékét? Végül következik a 
legsúlyosabb kérdés ■ valóban 
1924-től jártak 3 százalékkal 
kisebb fordulatszámmal a gé
pek ? Mi kételkedünk benne 1 

Az uj turbinaszivattyuk — 
mi megírtuk két év előtt 
és mély hallgatás volt a válasz 
— valóban csak 120 m3 vizet 
szállítanak óránként és nem 
144-et, amint azt a költségvé- 
tésben feltüntették. A Pattantyús!: 
féle szakvélemény szerint ez 
azért van, mert a nyomóma
gasság nem 70 m., amire a 
szivattyút rendelték, de 76 m.

Azt azonban előre tudni lehe
tett és tudni kellett, hogy a víz
szállítás növekedésével, növe
kedni fog a manometrikus emelő 
magasság. Erről megfeledkezett 
valaki (aki a gépet rendelte) 
és igy most kisebb teljesítmé
nyűek a szivattyúk, mint amit 
nekünk „beadtak", tehát kisebb 
is a tartalékunk.

Szakvéleményében Pattantyús 
tanár úr a kettes, sőt hármas 
tarifarendszert ajánlja a motor- 
fogyasztásnál a nappali áram- 
fogyasztás emelésére, amit el
kerülhetetlenül szükségesnek 
tart. Mi a telep építése idején 
ajánlottuk a kettős tarifarend
szert a nappali áramfogyasztás 
emelése érdekében. Akkor fö
lényes vállvonogatás volt a vá
lasz és a kettős tarifarendszer 
nem valósult meg. És mi lesz 
most, amikor nem mi, de Pat
tantyús tanár tartja szükséges
nek a háztartási villamos be
rendezések propagálását, ész
szerű tarifapolitikával egybe
kötve ? Villamos vasalót, teafő
zőt stb. nem lehet 7'2 filléres 
árammal üzemben tartani — de 
hol vagyunk mi az ésszerű ta
rifapolitikától.

Folytathatnék még a sort, de 
minek? Úgyis csak falra há
nyunk borsót. A konzekvenciá
kat most sem fogják levonni, 
nem fog történni semmi, marad 
minden a régiben.

Hisz Ujhelyben vagyunk!

Jót tesz!!
önmagával és rádiójával ha, 
VALVO csövet használ.

K apható: a Városi Közüzem 
üzletében.

TÍZ ESZTEN DEJE v a g y o n o s  
házasságokat eredm ényesen köz
ve tít W einberger M ariska Sátor-' 

toraljaüjhely. M olnár I.-u. 36. I
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A mostoha Zemplén.
Mennyi állami segélyt kaptak más városok — Strand
fürdőre Ujhelyben 25, Nyíregyházán 90 ezer pen
gőt adtak. — Tokajnak 80.000 pengőjébe kerUI a 

100.000 pengős állami építkezés.
A nyomor enyhítése érde

kében megígért nagyarányú 
beruházások még mindig 
csak tervek, Ígéretek és így 
biztosra vehető, hogy ez 
évben kivitelre még kis ré
szükben sem kerülnek. Ez 
pedig egyértelmű azzal, hogy 
a tervezett munkák és beru
házások az idei nyomort már 
nem fogják enyhíteni, mert 
legfeljebb tavasszal lehet be 
tőlük valóság.

Ami már most Zemplén- 
megyét és Ujhelyt illeti, egy 
pillanatig sem rejtettük véka 
alá véleményünket, hogy

ez engedélyezett se
gélyösszeget kevésnek 

tartjuk,
mely egyáltalán nincs arány
ban azzal az irtózatos vesz
teséggel, melyet e csonka 
megye és különösen e csonka 
város szenvedett és nincs 
arányban a megye lakossá
gának abnormisan nehéz gaz
dasági helyzetével.

Ha azt látjuk, hogy Balasa 
gyarmat, Cegléd, Csongrád, 
Eger, Vác 200.000 pengős 
közmunkákat kaptak, Makó 
pláne 460.000-et, akkor iga
zán meg kell döbbennünk 
azon a mostoha elbánáson, 
melyben Ujhelyt részesítették.

Ezt a mostoha elbánást 
még egy példával kívánjuk 
illusztrálni,

inig Ujhely egy strand
fürdő teljes kiépítésére 
25.000 pengőt, addig 
Nyíregyháza 90.000 P-t 

kapott.
Pedig Nyíregyházán a strand
fürdő vízellátása nem képez 
olyan problémát, mint Uj
helyben.

Úgyszólván ez az első eset, 
mikor a kormány segítséget 
nyújt Ujhelynek és ez is 
édes-kevés.

Önként felmerül a kérdés: 
mi az oka annak, hogy a 
kormány mostoha gyermek
ként kezeli ezt a várost, mely
nek pedig minden jogcime 
megvan a különlegesen ked
vező elbánásra ? A kérdésre 
azonban nem találunk felele
tet, értetlenül állunk e 
rejtély előtt. Mert nincs hiba 
a város és a megye részéről. 
A város már több Ízben, tel
jes meztelenségében feltárta 
helyzetét és megértő, minden 
befolyását és erejét latba vető 
pártfogót bir Szé l i  József 
főispánban, aki szivén is vi
seli mindig érdekeinket. Az

eredmény mindezek ellenére 
kedvezőtlen.

Pedig Ujhely városnak nem 
szabad, nem lehet belenyu
godnia ebbe a mostohaságba 
és nem is fog belenyugodni. 

*
Nem minden arany, ami 

fénylik — két oldala van az 
éremnek: és még több pél
dabeszédet is idézhetnénk, ha 
arra a segélyre gondolunk, 
amelyet Tokaj kap közmun
kákban.

200.000 pengő értéket kap 
ez a község. Ebből 100.000 
pengőt az uccák burkolására 
kapott úgy, hogy a község
nek további 100.000 pengő
vel kell hozzájárulni az átke
lési szakaszt képező uccák 
rendbehozatalához. Ez rend
ben is van igy, mindig ez 
volt a gyakorlat.

A másik 100.000 pengő
ből kincstári épületeket fog
nak emelni. De itt már egy 
kis baj van.

A kincstár ugyanis az épü
letek létesítéséhez telket kér 
a községtől: a községen kí
vül 10 és 4 összesen 14 hold 
építkezésre alkalmas terüle
tet, a községben pedig tiszti 
lakások építéséhez szükséges 
telket. Ezeken kivül kiköti, 
hogy a 10 holdas területre, 
mely — terv szerint — kb. 
1 km.-re fekszik a községtől, 
ki kell vezetni a vízvezetéket.

Az előzetes kalkulációk sze
rint

T o k a j  községnek 
70—80.000 pengőjébe 
fognak kerülni a kincs
tári épületekhez szük
séges telkek és a víz

vezeték.
Ez még nem is volna olyan 
nagy baj, ha kölcsönt tudna 
kapni, ami azonban ma szinte 
lehetetlenség.

Ilyenformán Tokajban is 
csak tavasszal indulhatnak 
meg a téli nyomor enyhítését 
célzó közmunkák — feltéve, 
hogy a kölcsön addig meg
szerezhető lesz.

fi közönség köréből
kaptuk a következő levelet: 

Igen tisztelt Szerkeszti Ur /
Nemrégiben bekapcsolták 

Sárospatakon a sátoraljaúj
helyi vezetéket és azóta új
helyi villamosmüvek látják el 
Patak világítását. Mi patakiak, 
megvolnánk vele elégedve, 
mert lámpáink most egyenle
tesen, szép fehér fénnyel ég

nek és nem hasonlatosak az 
eddig volt sápadt Szent János 
bogarakhoz . . . mondom, 
meg volnánk elégedve, ha az 
áramszolgáltatás ideje ellen 
nem volna jogos panaszunk.

Azt belátjuk, hogy nappali 
villanyt nem kaphatunk, mig 
a városban nincsenek teljesen 
rendben a vezetékek — de 
azt nem értjük, hogy miért 
kell az áramot hamarább ki
kapcsolni, még mielőtt a sze
lők dolgoznak, vagy dolgoz
ni tudnának.

Bernáth alispán úr Ömél
tósága intervenciójára sikerült 
elérni azt, hogy az áramot 
6 óra helyet már d. u. 4 óra
kor kapcsolják be, de reggel 
a kikapcsolás 6 — -I/a7-kor 
történik, holott ekkor a sze
relők még nem dolgozhatnak, 
viszont nekünk öltözködésnél 
stb. még szükségünk van a 
villanyra.

Reméljük, hogy az újhelyi 
villamosmüvek igazgatósága 
be fogja látni szerény kíván
ságunk jogosságát és a jö
vőben reggel 5 óráig fog ára
mot szolgáltatni.

Szerkesztő Úr iránt 
Sárospatak 1930. nov. 6.

őszinte tisztelettel 
egy sárospataki 
villanyfogyasztó.

— Hírek az inségakció 
frontjáról Már beszámoltunk, 
arról, hogy Payer Ferenc 
rom. kath. püspöki helynök 
12 szegény gyermek teljes 
ellátását — szülői gondjait 
— vállalta magára. Most a 
püspöki helynöknek újabb 
elhatározásáról számolhatunk 
be, mellyel ismét bizonyíté
kát adta annak, hogy a ne
héz idők követelményeit tel
jes mértékben átérezve arc
vonalbeli harcosa az Ínsége
sekért és a szegényekért ala
kulóban levő frontnak. A püs
pöki helynök elhatározta, 
hogy autótartásának leépíté
sével egy kétszobás lakást 
bocsát ingyen egy 5 gyer
mekes, nagy nyomorban és 
betegségben sínylődő hely
beli munkáscsalád elhelyezé
sének céljaira. — Dr. Chu- 
dovszky Móric, az „Erzsé
bet" közkórház igazgatója, a 
közkórházi alkalmazottak no
vember havi adományaként 
102 P. 50 f.-t juttatott el a 
„Széli József Gyermekotthon" 
vezetőségéhez a szegény gyer
mekek élelmezésének feljaví
tására. Egyúttal bejelentette 
Chudovszky dr. azt is, hogy 
ezt a szép Jés nemes gesz
tust a következő hónapokban 
is meg fogják ismételni. Vár
helyi Hona tanítónő 30 P-t

adományozott a „Széli József- 
né Gyermekotthon" céljaira.

— Halálozás. Zucker Je
nő helybeli érdemes cipész
mester e hó 1-én Rákospa
lotán elhunyt. A megboldo
gultban, aki városunk iparos 
társadalmának mindenki által 
becsült tagja volt, dr. Teleki 
Sándor fővárosi ügyvéd, la
punk egykori szerkesztője 
apósát gyászolja.

— Közigazgatási bizott
ság Ülése. Zemplénvárme- 
gye közigazgatási bizottsága 
és kisgyülése e havi ülését, 
a rendes szokástól eltérően, 
szerdán, 12-én d. e. 10, il
letve 11 órakor fogja tartani.

— Kazinczy-kör hang
versenye. A Zemplénvárme- 
gyei Kazinczy-Kör ma este 
fél 6 órai kezdettel a várme
gyeháza nagytermében iro
dalmi és zeneestélyt tart. Mű
sor: 1. a) Scarlatti: „Jeruzsá- 
lemi Király" oratóriumából 
Forró vér. b) Paesiello : Pro- 
serpina elvesztése, c) Pasqui- 
ni: A világ körforgása. 2. a) 
Liszt F .: Ha én dús király 
volnék, b) Noseda K.: Piros 
rózsa, c) Lavotta: Rég volt.
3. a) Boito: „Mefistofele" 
operából Margaréta börtön
jelenete. p) Puccini: Mimi áriá
ja  a „Bohomélet“-ből c) 
Meyerbeer: Dinorah áriája.
4. a) Mascagni: Santuzza ária 
a „Parasztbecsület“ből. b) 
Puccini: „Pillangókisasszony„- 
ból : Egy nap még meglát
juk . . . c) Rossini: Semira- 
mide ária. 5. a) Liszt Ferenc: 
Ha álmom mély . . . b) F ar
kas Ferenc; „Egy tulipánt- 
hoz" Csokonai Vitéz Mihály- 
tól. c) Kun L: Soh’ sem nyit. . .
6. a) Carissimi: Jefte orató
riumból Sírjatok . . . b) Max 
Reger: Mária bölcsődala. c) 
Strauss R.: Tavaszi hangok. 
Előadja: Alexay Edith ope
raénekesnő. Zongorán kiséri: 
Klacskó Béla. A zenei műsor 
két része között: Mesék. Irta 
és előadja : Mauks Ernő kir. 
tanfelügyelő. Helyárak: I. r. 
üllőhely 2 P, II. r. üllőhely 1 P. 
állóhely és karzat 50 fillér.

— Szolgálati jubileum. 
Mészáros Bálint m. kir. pénz
ügyi tanácsos, a sárospataki 
kir. adóhivatal főnöke, tör
vényhatósági bizottsági és 
községi képviselőtestületi tag, 
a sárospataki rom. kath. hit
község világi elnöke és Sá
rospatak összes társadalmi in
tézményeinek vezető egyéni
sége, folyó évi október hó, 
31-én ünnepelte állami szol
gálatának negyedszázados év
fordulóját, mely alkalommal 
számosán keresték fel tisztelői 
és barátai közül és a hivatal
noki kar értékes emléktárgy- 
gyal lepte meg szeretett fő
nőkét.
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— Eljegyzés. Deutsch Ma-1 
nyát, Sátoraljaújhely eljegyez
te Deutsch Mihály, Sátoralja
újhely.

— Előadás a testileg fo 
gyatékos gyermekekről.
Dr. H o r v á t h  Mihály egye
temi orvostanár november hó 
16-án előadást tart a várme 
gyehiz nagytermében. „A tes
tileg fogyatékos gyermekek 
szociális védelme" címen. Az 
előadásnak — mely d. u. 1/i 4 
órakor pontosan kezdődik — 
meghallgatása minden intelli
gens ember számára fontos, 
mert részleteiben kiterjed 
mindenre, amit a testileg fo
gyatékosak elhelyezése, ne
veltetése, tanítása, gyógyítása 
esetleg későbbi sorsának biz
tosítása érdekében tudni kell. 
Különösen ajánlható azoknak 
a figyelmébe, akik az évvégi 
népszámlálásnál mint számoló 
biztosok szerepelhetnek, de 
a mindkét nembeli serdültebb 
tanuló ifjúság számára is ta
nulságos és értékes ismerete
ket közöl. Az előadás meg
rendezésével a helybeli Ste
fánia Szövetség fiók méltó
képen nyitja meg az idei nép
szerű előadás sorozatát.

— Kisvasúti hír. Közöl
jük a t. utazó közönséggel, 
hogy a Kenézlő-balsai vasút
vonal megnyitása alkalmával 
élétbe léptetett Menetrend 
hirdetményen az alábbi helyes
bítések eszközöltettek. A 
gyorsmotorvonatok Sárospa
tak máv. pálysudvaron meg
állnak és pedig 101-7 ó. 57 
p-kor, a 102-10 ó. 14 p-kor, 
a 103-16 ó. 30 p.-kor, a 
104-17 ó. 46 p.-kor. — A 
Zemplénagárdra menő 313 sz. 
vonat Sárospatak Máv. p. u.- 
ról indul 8 óra 12 p.-kor; 
ugyancsak a Nyíregyházára 
és Zemplénagárdra menő 117 
sz. vonat szintén Sárospatak 
Máv. p. u. ról indul 17 óra
kor. — Az üzletvezetőség.

— A Kaszinó és Keres
kedelmi Kör uj helyiség
ben. A Zemplénmegyei Ka
szinó és Kereskedelmi Kör 
elnöksége közli, hogy a kör 
a régebbi helyiségébe (Rá
kóczi ucca 1., emelet) költö
zött vissza és ma, szómba 
tón délután megnyílt. Biztosra 
vesszük, hogy a körhelyisé
get most már fokozott mér
tékben fogják látogatni és 
erre az elnökség tel is kéri 
a tagokat.

— Hegyközségi köz
gyűlés. A Sátoraljaújhelyi 
Egységes Hegyközség a Vá

rosháza tanácstermében no
vember 18-án d. u. 4 órakor 
rendes közgyűlést tart. — 
Amennyiben ez a közgyűlés 
határozatképes nem volna, az 
uj közgyűlést november 26-án
d. u. 4 órára ugyanazon 
helyre már most tűzték ki 
amikor a jelenlevők számára 
való tekintet nélkül fog hatá
rozatokat hozni. Ha az első 
közgyűlés nem volt határozat 
képes, a helyi lapok közölni 
fogják.

— Megkezdi működését 
az izr. Népkonyha. A sá
toraljaújhelyi izr. Népkonyha 
Egyesület vasárnap, 9-én d.
e. 11 órakor tartja évi ren
des közgyűlését saját helyi
ségében és utána megtörté
nik az ezévi első ebéd ki
osztása.

— Áramszünet. Értesít
jük a t. közönséget, hogy f. 
hó 9-én, vasárnap, füstcsa
torna és kéménytisztítás miatt 
az áramszolgáltatás reggel 7 
órától d. e. 11 óráig szüne
tel. — Varost Közmüvek.

Cipésznek,!
nyú jtana  festékszórógép hozzávaló 
festékkel. H asznált olcsón. G rünwald 
Szerencs,

— MAGYAR KERÉKPÁROSOK 
ORSZÁGOS EM ERGÉ VERSENYE. 
Az ezon verseny zsűrije, amely tú l
nyom órészt a M agyar K erékpáros 
Szövetség elnökségének tagjaibdl 
állott, dr. Szukováthy Imre. az O r
szágos Testnevelési Főiskola igaz
gató jának  elnöklete a la tt a kö v e t
kezőképen hatá ro zo tt: 1. Az 1000. 
pengős első dij nyertese Purjesz Mik- 
Ids asztalosm ester, Sajdkaza. 2, Az 
500. penpős m ásodik dij nyertese 
Vági Miklds, Debrecen. 3. 200 p e n 
gős Kovács F erenc, D évaványa. 4. 
150 P. Erdei Sándor, Makd. 5. ifj. 
Sebők Károly, Bpest. 6. Nádasky Dé
nes, Jászberény. 7. W eingarten  Gyu
la, Miskolc. 8. W olf Jen ő  mozdony- 
vezető, Székesfehérvár.9. Kovács Jó - 
zsef, Szom bathely. 10. Szakály 
György, leventefőoktatd, Senyeháza. 
11. Szász Lászld, Székesfehérvár, 12. 
Oláh József. Csongrád. 13, Szűcs L a
jos, Karczag. 14. Csik Piroska, Gyű - 
la, 15. Lackd István , U jkéoske. 16. 
Bolehofszky Zsigm ond, Győr. 17. 
T óth Ferenoz, H ajdusám son. 18. 
Nagy Jdzsef, Pestszentlőrinoz. 19. 
Kiss Alajos, Gyula, 20, Szabd Ján o s , 
Dunaszentgyörgyi. 21. Hofer Rezső, 
B renberg-bánya. 22. Besenyői Károly, 
V ásárhely kutas. 23. Maozán Gyula, 
Sásd. 24, S teker Sándor, Zsida, u. p. 
Szentgothárd, 25. Szlavkovszky Sán
dor, Rákosszentm ihály. 26. Evanios 
Jud it, Békéscsaba. 27. Sztrunga 
György, Szarvas. 28. Török Imre, 
Makd. 29. Szlány K árolyné, B ékés
csaba. 30. Mészáros Árpád, Zsámbék, 
5-9. szám ig 140. 100. 10-30. sz.-ig. 
50-50. pengős dijak kerü ltek  kiosz
tásra,

— Vontatott a hazai bor
piac helyzete. A szüreti e l

adások csak igen szűk kere
tek között mozogtak s ezért 
meglehetősen bő készletek 
vannak a termelők kezén. Ba
dacsony vidékén osztrák ke
reskedők jártak, de aránylag 
csak igen kis mennyiséget 
vásároltak nyomott árak mel
lett. Az exportkilátások Len
gyelország és Ausztria felé 
változatlanul jók. Ausztria ke
verési célzattal rövidesen je 
lentősebb mennyiségeket lesz 
kénytelen importálni.

— Elfogott kommunista 
agitátor. Tomcsányi Lajos 
államrendőr ma egy hete a 
Kossuth Lajos-utcában fel
ismerte Kuczik József 28 éves, 
csonkakezü molnársegédet, 
aki az államrendőrség bizal
mas értesülése szerint kom 
munista propagandát kifejteni 
útban volt Budapest felé. Az 
elfogott kommunistát, akinél 
nagy mennyiségű propagada 
iratot es könyvet találtak, a 
rendőrség letartóztatásba he
lyezte és további nyomozás 
és kihallgatás céljából héttő, 
délután Budapestre kisértette.

— Bor és gyűmölcskiál- 
Iitás Gyöngyösön. Novem
ber 8- 10-ig nagy gazdaünnep 
keretében bor és gyümölcs- 
kiállítást rendeznek Gyöngyö
sön, amelyen Heves vármegye 
szőlőkurturáját fogják bemu
tatni, Ugyanez alkalommal fog
ják felavatni a Heves-várme
gyei Gazdasági Egyesület 
újonnan épült székházát. A 
borvásár iránt külföld részé
ről, különösen pedig Ausztria 
és Lengyelország részéről 
mutatkozik nagy érdeklődés.

— A Pesti Tőzsde uj- 
száma az uj Investment Trust- 
ről, a Vásárpénztár ügyeiről, 
a HÉV megvásárlásáról, a pá
risi bankbukásról közöl isme
retlen részleteket. Nyilatkoz
nak a lapban báró Szterényi 
József, dr. Éber Antal, Stras- 
ser Alfréd, Lewin Miksa, 
Bein Ernő vezérigazgató és 
mások. Érdekes információk 
számolnak be a német ban
kok várható osztalékáról, a 
sörgyárak dividendájáról, a 
gabonahelyzetről, az uj nyo
mógyár alapításáról stb. Bő 
textil, biztosítási, vas- és gép
ipari, árupiaci, vegyészeti, 
autómellékletek egészítik ki

— É tvágytalansagnal, rossz gyo- 
mórnál, bőlrekedésnől, renyhe em ész
tésnél, anyagcserezavaroknál, csa
lánkiütésnél és bőrviszketősnől a 
term észetes „Ferenc József" keserű- 
viz rendbehozza a gyom or és a b e 
lek m űködését b m egszabadítja a 
te s te t a felgyülem lőt rothadó anya
goktól. Az orvostudom ány több 
ú ttörő je  m egállapíto tta , hogy a 
Ferenc József víz abszolút m egbíz
ható hashajtó . A Ferenc József kese- 
rűviz gyógyszertárakban, drogériák
ban ős fűszerüzletekben kap h a tó .

a lapot, amely érdekes kül
földi tudósításokat is közöl.

— A kisipar és háziipar 
külön szakosztályt kapott 
a kereskedelemügyi mi
nisztériumban. Búd János 
kereskedelemügyi miniszter a 
kisipari ügyeknek egységes 
irányítása, valamint az ország 
területén folytatott háziipar
nak a minisztériumba való 
bekapcsolása alkalmával a 
kereskedelemügyi miniszté
riumban külön szakosztályt 
állított fel. Ez a szakosztály 
a kisipar és háziipar gazda
sági ügyeivel, főként a hitel 
kérdéseivel, a közszállitások- 
kal, a racionális termeléssel, 
az exportban való résztvétel 
lehető előmozditásával, a kis
iparnak a közmunkákban való 
résztvétele kérdéseivel, stb. 
foglalkozik.

S Z Ö L Ő O L TV Á N Y O K
g y ö k eres  hazai voaszök, fajtisztán* 

lego lcsóbban  a
Nemzetközt Borkereskedelmi R t.-n á i

Bpest, V III » K onyórm ező-uooa ö. sz 
Kérjen  á ra ján la to t 1

— Egységes m éretű 
kocsikerekek. A közúti köz
lekedés rendjének egységes 
szabályozásáról kiadott ren
delet értelmében 1935. évi 
január hó 1 -ét követő idő
ben csak a rendeletben elő
irt méretű kerekekkel felsze
relt állati erővel vont jármü
vek közlekedhetnek. Kívána
tos tehát, hogy a fenti idő
pontig a szekerekkel rendel
kezők jármüveiket a rende
letnek megfelelően méretezett 
kerekekkel fokozatosan fel
szereljék, nehogy az átmeneti 
idő lejártával a rendelet elő- 
irásátál eltérő, egyébként 
azonban még használható ke
rekek birtokában újakat le
gyenek kénytelenek besze- 
szerezni. A város polgármes
tere felhívja tehát az érde
kelteket, hogy beszerzéseik

SRLMHTORFORRHS.a oese, hólyag, reuma gyógyvize
•  hdgyaivvM  csnpndélio t re lo liljn  A* Ilyenek  k é p z ő  ( lé s  * * * ^ ^ * * ^ ^ ® “ *k L v A lt ita la . Ü*Í0W©EetÖ8ée !
«UO*Unaltat m eff«iünteU  V -vese- ém  hó lym íhom okot e ltá v o lít «  cuko rbete jrek  owonwowDog

Lerakat: Lerner József SSátoroljaujhely !
i t ,  I r n S n l  Ú r i n
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alkalmával már most is az 
idézett rendelet előírásainak 
megfelelő kereket rendelje 
nek.

— AZ OJSAG UJ SZAMA foly-

Eladó ház.
Négy szoba, iütdő és előszoba, Uvegve- 
randa, nagy udvar, kert, minden mellék- 
helyiség Az ingatlanon — mely mintegy 
7i magyar hold területű és a város köz-

jSI pontjában fekszik — jelentős bérjövedelmet
jl jfl —— ™ “ "*

hozó egyéb épületek is vannak, Felvila'go- 
sitást ad a kiadóhivatal.

I R á d i ó készülékek, 
hangszórók 

egyenirányítók, anódpótlók,

PHILIPS gyáríiiiányok.

KerékpÉr, csillár, motorkerékpár

K E D V E Z Ő !  
R É S Z L E T R E
F ^ o r d  ó s  C i t r o e n  a u t ó - k é p v i s e l e t
m i R S V  v' i !an io ss íí i’ rád ió  és k erékpá r üzlete
1/UDÜ1 ÜlJnU S áto ra ljaú jhely , K a/inczy-u3,(D ubay ház)

ta tja  szenzációs cikksorozatát a m a
gyar pénznrisztokrnta családok meg* 
gazdagodásának trük kjéről. E hé
ten  : Strasserék, H irig Simon olcsó 
ruhaakciója, m egalapították a Di
vatcsarnok láncot, nyílt levél H at
vány Lilihez kis kurta  dilemm ája az 
utoasarkon. V ida Jenő  100 pengőt 
adott az inségakcióra és még ren 
g eteg  tréfa, aktualitás és vicc Nagy 
Tmre k itűnő vicclapjában. M utat

ványszám ot ingyen küld a kiadóhi
vatal. Budapest VI., Ó-ucca 12.

I Nfihimzfinők.
Weisz M anfréd Acél és FémmüyBi Rt.
hogy varrógép lorakatosait e llá t
hassa művészi ki vii elii propaganda 

anyaggal, alkalm azni óhajt

elsőrangú műhimzőnőket,
akik eredeti CSEPEL, vagy ere
deti PE A FF varrógépeken boiga- 
zolhatóan gyakorlattal bírnak és 
szakm ájukban első rangú t p rodu 
kálnák  a következő műhirnzési 

m unkálatokban :
laposöltésii vagy virág-, 
azsur-, kockás vagy csipke- 
öltéses-, belő- vagy mono 
grain, applikáciős , hardan- 
ger-, grainir- vagy homok- 
öltésii-, smyrna- point lace 
vagy szalag , madeira- vagy 
fehér , perzsa azsur-, fiiét 
tömőmunka, richeiieu vagy 
renaissance-, arabs és színes 

hímzés.
A műhimzőnők részben a fővá
rosban, részben vidéken nyernek 
elhelyezést és minden társadalmi 
osztály tagjaijolentkozhetnek. Le
velek eredeti okmányok nélkül 
Weiss Manfred .Acél és Fémmüvei 
r. t. Budapest. V, Mária Valéria 

u tca 17. sz. alá cimzondők.

TÜZBŐL
JÉGVERÉSBŐL

BETÖRÉSBŐL
SIKKASZTÁSBÓL

N E M  L E S Z  K Á R A
HniiiniimtimiiitiHiitimiimtintiiHHiiimiimitiHi

ha vagyonát és életét
a PROVIDEHTIÁNÁL

biztosítja.

Providoiitiii Bizlosiíó !ít.
a M agyar Á ltalános H itelbank 

alapítása

zemplénmegyei főügynökség

a Népbank helyiségében.

YÁROSIJOZGÓ
Kedden és szerdán este 6 

és 7, 9 órakor „Csak te„. 
Zenés vígjáték. Hangos film. 
Zenéjét szerezték: Jean Gil- 
bert és VValter Kollo. Szerep 
lók : Charlotte Ander, Halmai 
Tibor és Walter Jansen.
•ií Csütörtökön „Álarcokhar
ca,,. Detektiv-film 7 felvo
násban. Hangos film. Fősze 
replók : Albani Marcella, As-

tor Betti és Jean Murát.
Szombaton és vasárnap. 

„A kék anygya!,,. Dráma 
10 felvonásban. Hangos film 
Főszereplő : Emil Jannings. 
Henrich Mann híres regánye.

; M e n r a  t r ü k f e g  
v « s ! © § á 0 l
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engedményt kap Ön, mint 
ezen lap előfizetője 
Budapesten

a Park  Szánodéban
Vili., Baross-tér 10. Szemben 
a Keleti Pályaudvar érkezési 

oldalával.

2074/930. vght. szám.

árverési hirdetmény.
Dr. Loránd Ernő ügy véd által k ép 

viselt U ngvári Szabó Zsuzsanna j a 
vára 6 q büza ellenórték követelés 
és já r. erejéig  a fizetett összeg betu 
dásával a tokaji kir. já rásbíróság  
1930. évi 4418 sz. végzésével elren 
delt kielégítési végrehajtás folytán 
vég reha jtást szenvedőtől 1929. év 
szeptem ber hó 17-én lefoglalt 1197

P — f. becsült, ingóságokra a tokaji 
kir. já rásb íróság  fenti szám ú végzé
sével az árverést elrendelte, annak 
az 1908. évi X LI. t.-o. 20. §-a alapján 
és já r. követelése erejéig  és a fogla
lási jegyzőkönyvből ki nem tűnő  más 
foglaltatók jav ára  is, ha kielégítési 
joguk ma is fennáll és ha ellenük 
halasztó hatályú  igénykercset folya
m atba nincs, annak Tarcalon vég 
rehajtást szenvedő lakásán  leendő 
m egtartására h a tá r id ő i  1930. évi 
novem ber hő 25 napjanak d. e. 11 
ó ra ja  tűzetik  ki, am ikor a biróilag 
lefoglalt term ések s egyéb ingósá
gokat a legtöbbet Ígérőnek készpénz
fizetés ellenében, esetleg  becsáron 
alul is olfogom adni.

Tokaj, 1930. évi október 28.
Dr. Varga 

kir. bir végrehajtó .

A tokaji kir. já rá fb iró sag  m int 
telekkönyvi hatóság tó l.

Tk. 4371 1930. sz." ’

á rv e ré s i  hirdetm ény-kivonat.
Schwarcz Nándor végreha jta tnak  Ki

csi József végrehajtást szenvedő ellen 
indított végrehajtási ügyben a te lek
könyvi hatóság az újabb árverést 694 P. 
tőkekövetelés és járulékai behajtása 
végett a tokaji kir. járásbíróság te rü 
letén levő s Tokaj községben fekvő, 
s a tokaji 1226 betétben A. + 1 sorsz. 
s 1021/1. hrsz. alatt foglalt végrehaj
tást szenvedő nevén álló i/3 rész 
illetőségre 1160 P. kikiáltási áron el
rendelte.

Az árverést 1930. évi novem ber hő 
24, napjának d. e. V2 II ó rak o r te 
lekkönyvi hatóság hivatalos helyiségé
ben fogják megtartani.

Az árverés alá kerülő ingatlan a 
kikiáltási ár kétharmadánál alacso
nyabb áron nem adható el. j

Az árverelni szándékozók kötelesek 
bánatpénzül a kikiáltási ár 10 °/ -át 
készpénzben, vagy az 1881: LX. t. c. 
42. §-ában meghatározott árfolyammal

szám ított óvdékképes értékpapiros
ban a kiküldöttnél letenni, vagy a bá
natpénznek előleges bírói letétbe 
helyezéséről kiállított letéti elismer
vényt a kiküldöttnek átadni és az ár
verési feltételeket aláírni. (1881: LX. 
t.c. 147. 160,170, §§.; 1908: XL. t. c. 
21. §-:)

Az, aki az ingatlanért a kikiáltási 
árnál magasabb Ígéretet tett, ha többet 
Ígérni senki sem akar, köteles nyom
ban a kikiáltási ár százaléka szerint 
megállapított ba'natpe'nrt az általa Ígért 
ár ugyanannyi százalékáig kiégéseké* 
ni. (1908: Ll. t. c. 25. §.)

Tokaj, 1930. évi szeptember hó 5.
Dr. Hauptvogel sk. jbiró.

A kiadmány hiteléül: 
Aláírás

tk v . vezető .

1141/1930. vh. szám.

á rv e ré s i  hirdetm ény.
635 pengő és 15 pengő 20 fü lértőke, 

onnok 1930 óv jan u ár hó 12 napjától 
járó  12 százalék kam ata és eddig 
összesen 224 P  50 f. perköltség erejéig 
a sá tóra ijaitjhe ly i kir. já rásb íróság  
Pk. 9537/930. sz. végzése folytán a 
vég reh a jtá st szenvedőnél 1930. évi 
julius hó 2-én biróilag le(feliil)foglalt 
és 3170 P.-ro becsült ingóságokra az 
árverés — azon foglaltatók  követe
lése erejéig  is, akik törvényes zálog
jo g o t nyertok — elrendeltetvén, 
annak N agyrozvágyon adós lakásán 
leendő m egtartásá ra  1930. évi nov. 
hó 12 nap jának  d. e. Va 10 ó rá já t 
tűzöm  ki, am ikor a foglalás a la tt lévő 
autóbusz a leg többet ígérőnek kész
pénzfizetés m ellett, szükség  esetén 
becsáron alul is elfognak adatni.

Az árverési vevő a vételáron felül 
köteles fizetni u vételi ille téket is.

Sátoraljaújhely, 1930. okt, 15.

Gáli, kir. jb irósági vhajtó.

Legtökéletesebb
m élynyom ásu képes rádió-újság

AZ ÚJSÁG RADIOJA
minden szom baton ingyen mellékelve 

a z  Ú j s á g  
példányaihoz

M inden rádiós fizessen elő az U jság-raj

H ird e té s e ik e t  í c iv e s z  
a  k ia tfö ís iv a ta i ,

— Budapesten a K özponti szá llo 
dát, (Central), m elyet Pallai Miksa, 
a Grand Hotel Esplande, István  k i
rály, D eák Ferenc szállodák volt 
tulajdonosa v e tt át, lapunk olvasói
nak m elegen ajánljuk. A polgári 
családoknak ez az egyik legism er
tebb fővárosi o tthona alig 2 perc
nyire a Keleti pályaudvartól, ú jon
nan berendezve, gőzfűtéssel, h ideg
meleg vízzel, telefonnal, rádióval 
várja  a vidék és külföld vendégeit. 
A főváros idegenforgalm ának nagy 
nyerősége az uj vezetés a la tt álló 
szálloda, m elyben a polgári árak 
m elle tt m ár 6 P -tő l kezdve kaphatók  
szobák-

S o r s j e g y  Lön l l i l i á l y n i í l .
Sátoraljaújhely, 1930. november hd8, 
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Szerkesztésértés kiadásért felelős: 
LÁNCZI ZOLTÁN

Szerkesztőség és kiadóhivatal 
Sátoraljaújhely, Kazinczy-ucca 5. 

Telefonszám 10.

Nyomatott
Landesmann Miksa és Társánál


	45

