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Sátoraljaújhely város kép

viselőtestülete csütörtök dél
után rendes közgyűlést tar
tott. melynek tárgysorozatán 
szerepelt a város 1931 évi 
költségvetése

Ezt a költségvetést a kép
viselőtestület szinte látatlan
ban tárgyalta le és logadta 
el, mert nemcsak hogy nem 
nyomatták ki, de a lapok 
sem kaptak — mint régeb
ben szokásban volt — elő
zetes részletes tájékoztatást 
közlés céljából.

Amennyire a főbb adatok 
egyszerű felsorolásából meg 
lehetett érteni,

a költségvetés semmiféle 
beruházást sem tartal
maz, sőt a szükséges fenn
tartási munkálatokat is 
szinte megengedhetetlen 

mérvben csökkentették, 
ennek ellenére '791/ 2°U lesz 
a pótadó és ez is csak úgy 
volt elérhető, hogy a vizdij 
emelést a költségvetés a 
1931 évre fenntartja és a 
közmüvek részéről 48.000 P 
hozzájárulást állít be.

Úgy a háztartás, mint a 
közmüvek költségvetését dr 
Chudovszky Móric bírálta rend
kívül élesen, különösen a köz
müvek vezetése elleni bizal 
matlanságot hangsúlyozva éle 
sen. Vele szemben dr. Grosz 
Dezső — változ.nak az idők 
—• védte a költségvetéseket 
és dr Chudovszky bizal
matlanságában csak az üzem- 
igazgató személyét illetőleg 
osztozott.

A vitában még dr. Lichten- 
stein Jenő vett élénk részt, 
aki azt követelte, hogy a viz 
müveket vegyék ki a közmű 
vek kezeléséből.

Igen érdekes és jellemző 
volt a pénzügyi bizottság 
tagjainak megállapítása, hogy 
a bizottság egy határozatát 
nem vették jegyzőkönyvbe 
és nem terjesztették a kép 
viselőtestület elé. A bizott
ság ugyanis demonstráció cél
jából, azt a javaslatot tette, 
hogy a

képviselőtestület állapítsa 
meg a költségvetést az elő
terjesztett összegben, azon

ban a a pótadót csak az 
idei 68 százalékos mérvben 

állapítsa meg
A polgármester azonban 

még ezt az ártalmatlan, de 
feltétlenül figyelmet keltő 
demonstrációt sem volt haj
landó megengedni és a felvo
nultatott 13 városi tisztvise
lővel leszavazlatia az indít
ványt

A költségvetést bevezető 
polgáimesteri b e s z é d b e n  
egyébként egyetlen szót sem 
hallottunk, mely a mostani 
rettentő állapotból kivezető 
lehetőségre, tervre, eszmére 
célzott volna.

A költségvetés tárgyalási 
nál is szomorúbb a napirend 
egy másik pontja, melynél 
elhatározták, hogy

a Speyer-kölcsön amorti
zációjára ez évben 40 000 
pengőt — melyre fedezet 
nincs — a sárospataki táv
vezeték építésre felvett és 
félretett 270,000 pengőből 

vesznek el,
tehát tőkéből űzetik a ka 
matot. Ez egyébként azt mu
tatja, hogy a közmüvek ez 
évben 40.000 pengő deficit
tel dolgozik a felemelt viz- 
dijak ellenére.

A  teljesen meddő vitában 
előterjesztett sok indítvány 
közül csak egyet fogadott el 
tisztviselői kar:  háromtagú 
bizottságot küldenek ki a 
közmüvek személyi kiadásai
nak felülvizsgálatára. Pedig 
ennek — már most meg
mondhatjuk •— amellett, hogy 
némi bizalmatlanságot jelent 
az üzemi bizottsággal szem 
ben, semmi célja és értelme 
nincs, mert a közmüvek sze
mélyzeti kiadásai nemcsak, 
hogy nem magasak, de ala
csonyabbak jóval az átlagnál 

A  közgyűlés 8 órakor ért 
véget.
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Feljegyzések.
Baromfikiállitás

volt városunkban a vasúti ál
lomás egyik várótermében, 

Zemplénmegyei Gazdasági 
Egyesület rendezésében. Egy
idejűleg. vagy néhány napi 
eltolódással hasonló kiállítás 
van Budapesten és Debre
cenben is. Mindkét helyre a 
vatut. bizonyára a rendező
ség közbenjárására, utazási 
kedvezményt nyújt és igy 
természetes, hogy a debre
ceni és tudapesii kiállítás lá
togatottsága meg lógja jóval 
haladni a helybelit. Hogy ezt 
mint eső után « köpönyeget, 
most hozzuk elő, csupán a 
magunk igazolására cselek- 
sziik, mert hosszú hetek előtt 
amikor a baromli kiállítás 
még embrióban volt, már fel
hívtuk az. illetékesek figyel
mét, hogy a baromli kiállí
tással kapcsolatosan borkós
tolót is csináljanak és járják 
ki a Máv.-tól a vasúti utazási 
kedvezményt. A borkóstolót 
megrendezte az ország több 
más borvidéke, utóbb a ba- 
romfikiállitást is, teimészete- 
sen mindenhol vasúti utazási 
kedvezménnyel. Nálunk az 
idegenforgalom néhány bőd 
rogközi gazdára van épitve, 
leltéve, ha megtisztelnek lá
togatásukkal. — Ez a kü
lönbség Sátoraljaújhely és 
más városok között : a többi 
aprókról rtem is beszélve.

A Kazinczy-uccai járda 
úgynevezett posta-oldala vasár
nap délutánonként hemzseg a 
sétálóktól. Háztartási alkalma
zottak, katonák adják a korzó- 
zók magvát, valóságos falusi 
hangulatot teremtve a betonon 
A párok összefogva lejtenek és 
nem ritkán hangzik fel egy-egy 
háztartási alkalmazott ajkán a 
hazai dal is. Ha még a töme
gekhez hozzátesszük azt is, 
hogy esős időben bokáig áll a 
viz a mélyedésekkel teletűzdelt 
járdán, úgy elképzelheti az ol
vasó, ha csak maga is nem ta
pasztalta, hogy más járókelő 
vagy a vizbe szorul, vagy a 
sáros, csatakos ucca közepére. 
Az volna tehát tiszteletteljes ja
vaslatunk, nem volna-e jó ezt 
a vasárnap délutáni falusi kor
zót, a lényegesen kisebb for

galmú és hasonlóan beton jár
dával biró Rákóczi-ucca — be
menet szerint — jobb oldalára 
áttenni. Mindannyian jól járnánk 
ezzel. A sétáló párok is, meg 
a postára és a zárdába igyek
vők is.

Kazinczy Kör
tisztujitásárél olvastunk egyik 
laptársunk hasábjain beszá
molót. Minden tiszteletünk 
az érdemes megválasztottaké 
és azoké akik ajándékozá
suk mialt jutottak a meg
tiszteltetéshez. Hiányos azon
ban a névsor. Nem láttuk 
azonban felsorolva azokat a 
zempléni Írókat, akiket a  kör 
Írói munkásságuk miatt a 
tiszteleti tagsággal kitünte
tett. Pedig van közöttük nem 
egy országos hirii, akiknek 
kitüntetésével a kör önmagát 
tisztelné meg és akik a tisz
teleti tagság csekélységéért 
egy nagyobbertékii előadás
sal prezentelnék meg bizo
nyára az Kazinczy kört. H a  
a Petőd társaság nem szé- 
gyelte, mondjuk például Ko- 
máromy Jánost tagjai közé 
avatni, megteheti a Zemplén
megyei Kazinczy kör is. A  
használ csak a kör, a ta
gok és az irodalom baráok 
fogják látni. Azt hisszük elég.

A régi színház épületéről
még nem szólott dalunk. Ezt 
a nehány sort tehát most an
nak szenteljük. Elkészült a Vö
rös Ökör palota, a mozi nagy
szerű lakhelye és a sok dicső
séget látott régi színházat át
adta a város teljes egészében a 
patkányoknak. Most bizonyára 
azok rendeznek ott díszelőadá
sokat, nagy ünnepségeket azon 
bőkezűek tiszteletére, akik őket 
olyan pompás teátrumhoz jut
tatták. Alázatosan kérdezzük: 
nem pocsékolása ez a sovány 
városi vagyonnak? Nem le
hetne minimális befektetéssel 
valahogy kamatoztatni ezt az 
épületet. Mondjuk nem lehetne e 
ott, ha provizórikusán is, a vá
sárcsarnokot kisebb arányok
ban berendezni ? Vagy talán ezt 
az épületet is árverési csarnok
nak méitóztatnak akarni fenn
tartani ? Ha ilyen tempóban dol
gozunk, lehet, hogy igazuk lesz; 
de akkor az uj mozi is árve
rési csarnokká fog avanzsálni. 
Mit fog ehhez szólni a köz-
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müvek? Uj fejős tehénke után 
kell majd nézni ? I

Hála Istennek
a hónapok óta folytatott 
trombitálssunknak kezd pozi
tív eredménye lenni. Meg 
jelentek ugnanis a hirdető 
táblákon a polgármester és 
a rendőrkapitány együttesen 
kibocsátott hirdetményei mely 
szerint végre Sátoraljaújhe
lyen is tilos lesz december 
elsejétől a koldulás és kére
getés. Hónapok előtt tett 
propoziciónk meghallgatásra 
talált és megindultunk egy 
jelentős lépéssel a szegény 
ügy rendezése felé. Most 
azután elő az ezzel kapcso
latos többi javaslatunkkal is. 
Csak egy kicsit gyorsítani 
kelt a tempót.

— Báró W aldbott F ri
gyes a Gazdasági Egyesü
let elnöke. A Gazdasági 
Egyesület vasárnap tartott 
közgyűlése az egylet elnöké
vé báró Waldbott Frigyes 
nagybirtokost választotta meg. 
Ez a választás megelégedést 
kelt mindenfelé, mert W ald
bott báró typusa a nagykép
zettségű, széles látkörű, ener
gikus és a köz érdekében 
dolgozó modern gazdának. 
A  közgyűlés az Egyesület 
nyugalmazott titkárának, Illés- 
házy Endrének érdemeit 
jegyzőkönyvébe iktatta.

— D r Szabó László Sá 
toraljaujhelyben. A Zemp- 
lénvármegyei Kaszinó és Ke
reskedelmi Kör a volt Köz
ponti Kávéház feletti emeleti 
helyiségében uj otthonra ta 
lált A Kaszinó agilis vezető
sége voltaképen a régi, m eg
szokott otthont szerezte vissza 
tagjainak, de ezt az alkalmat 
ünnepélyes külsőségekkel is 
emlékezetessé kívánja tenni. 
Sikerült ez alkalomra meg
nyernie Dr. Szabó László 
egyetemi m. tanárt, a „Pes
ti Napló" csillagos jelzésű 
cikkeinek országoshirű Íróját, 
aki a tőle megszokott magas- 
szinvonalú gondolatmenetben 
fog aktuális kérdésekről elő
adást tartani, Dr. Szabó Lász
lónak három évvel ezelőtt 
maradandó sikere volt már 
Sátoraljaújhelyben és nem 
kétséges, hogy mostani e lő 
adása is az érdeklődők ha
talmas tömegét fogja meg
mozgatni. Az ünnepélyes 
helyiség felavatás és az ezt 
követő előadás december 
7 én lesz, melynek közelebbi 
időpontját és programmját 
közölni fogjuk.

— Lázár Miklós tokaji 
képviselő a polgári ellenzék 
üsztavezetője a Ferencváros

ban. L á z á r  Miklós, a tokaji 
kerület országyülési képvi
selője, mint ismeretes, veze- 
tő szerepet tölt be Budapest 
törvényhatósági é le tében : a 
fővárosi közigazgatási bizott
ságnak egyetlen pártonkivüli 
tagja. A községi választáso
kon, ahol nincs egyéni jelö
lés, hanem a pártok listájára 
szavaznak, L á z á r  Miklós, 
mint pártonkivüli ellenzéki, a 
Ferencvárosban vezeti Pakots 
József képviselővel együtt a 
nemzeti demokratapárt lisztá- 
ját. Lázár megválasztását 
egyébként Friedrich István 
is támogatja, aki az emléke 
zetes hegyaljai időszaki vá
lasztáson is a keresztény el
lenzék egész vezérkarát fel
vonultatta Lázár Miklós mellett

— Egy zempléni opera 
énekesnő sikere. Adorján 
Mária alténekesnő, dr. Alt- 
mann Elek szerencsi ügyvéd 
leánya, az elmúlt péntekek 
mutatkozott be a Városi 
Színházban a budapesti kö
zönségnek. A Trubadúrban 
lépett fel igen jelentős siker
rel. A közönség többszöri 
nyiltszini tapssal fejezte ki 
elismerését széphangú és 
nagy énekkulturájú művész
nőnek.

1928 évi
sajáttermésü, tisztán kezelt

szamorodni boromat
25 literen felüli mennyiség
ben, de hordótételekben is

árusítom

80 fillérért literét
hordóval együtt.

Dr. Haas Bertalan
ü g y v éd  és sző lőb irtokos

Sátoraljaújhely
K azinczy-ueca  33.

— Gyilkolt a villamos- 
áram  Sárospatakon, a „Bod
rogközi Gazdasági Vasút" 
állomásán Székely János iro
dai tisztviselő véletlenül hoz
záért a 220 volt feszültségű 
fővezetékhez, amely halálra 
sújtotta. A fiatal házas tiszt
viselő tragikus szerencsétlen
sége általános részvétet kel
tett.

MA MINDEN EMBER az imágö.sok 
segítségére siet, Segitson öa is a 
nyom orgókon. V egyen Jdtőkonyoéld 
Allamsorsjegyet, mellyel nem  csak 
jd tékonycólt gyakorol, de m egnyer
heti a 30.000 pengős főnyerem ényt. 
K apható m inden dohánytözsdében.

—- Megszűnik a koldu
lás és kéregetés. Dr. Orbán 
Kálmán polgármester és Spé
cién Gyula vezető rendőrta
nácsos együttesen kibocsátott 
hirdetményben közük a kö
zönséggel, hogy december 
elsejétől kezdődően tilos a 
város területén a koldulás és

kéregetés. Az adakozni szo
kott közönség —  üzletek és 
háztartások —  az önkénte
sen felajánlott összegeket az 
arra jogosult adományt-gyiijtő 
hölgyeknek szolgáltassák át, 
vagy a városházán az 1 . sz. 
hivatali helyiségben. — Az 
adományt összeszedő hölgyek 
a gyűjtésre jogosító igazol
vánnyal lesznek ellátva A 
havi adomány mentésit min
den hasonló célzatú adako
zástól. Az adakozó erre vo
natkozó kis táblácskát kap, 
amelyet igazolásul a lakás, 
vagy üzlete ajtaján kifüg
geszthet. »

— A telefonhasználat 
átengedéséért az előfize
tők  áltai szedhető dijak.
A miskolci Kereskedelmi és 
Iparkamara felterjesztése foly
tán a kereskedelmügyi mi
niszter megengedte, hogy a 
beszélgetésenként! díjszabás 
szerint fizető vidéki telefon
előfizetők telefonállomásuk
nak idegenek számára eset
ről esetre történő kivételes 
átengedéséért minden eset
ben 20 filiért szedhessenek.

— Szőlőnapszám bérek 
Ujhelyben. A Sátoraljaújhelyi 
Egységes Hegyközség novem
ber hó 26-án tartott választ
mányi gyűlésében a téli hó
napok alatt — december, ja 
nuár február és március el
ső felében — fizetendő : fér
fi napszámbért P. 1.60, női 
napszámbért P. 1.00-ben, a 
munkaidőt napkeltétől nap
nyugtáig állapította meg.

— Hegyközségi gyűlés
A Sátoraljaújhelyi Egysé
ges Hegyközség választmánya 
e hó 26 án Dr. Oláh István 
hegyközségi elnök elnöklése 
alatt gyűlést tartott. A vá
lasztmány ez alkalommal meg 
állapította a téli időszak alatt 
fizetendő munkabéreket, meg
állapította a szárhegyvölgyi és 
a Felsőzsolyomka-me'egol- 
dali utak karbantartási hoz
zájárulási aránykulcsát és j 
véglegesítette állásában Illés-í 
házy Miklós Endre hegybirót. 
Megtiltotta a választmány a 
hegyközség területén a tör- 
melékía- és gombaszedést s 
idegeneknek a hegyközség 
területén a járást-kelést. — A 
választmányi gyűlés után őszi 
rendes közgyűlését tartotta 
meg a hegyközség, amelyen 
megállapította az 1931 évi 
költségelőirányzatot és mü 
ködési tervet. Bizottságot kül
dött ki egy hegyközségi tör- 
kölytőző létesítése érdekében. 
Szalay Róbert indítványára 
kimondotta a közgyűlés, hogy 
a romlott borok fogyasztási 
adó alól való mentessége vé
gett, azon esetre is, ha azok
ból borpárlat készíttetik, fel

irattal fordul a pénzügyi kor
mányhoz.

TÜZBŐL
JÉGVERÉSBŐL

BETÖRÉSBŐL
SIKKASZTÁSBÓL

N EM  L E S Z  K Á R A
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ha vagyonát és életét
a P R O V ID E N TIÁ N Á L

biztosítja.

a Magyar Általános Hitelbank 
alapítása

zemplénmegyei főügynökség

Sátoraljaojliely, Rákóczi-n. i.
a Népbank helyiségében.

— M agyarország szőlő- 
és borforgalm a 1930. ja
nuár-szeptem ber hónapok
ban. A statisztikai hivatal 
kimutatása szerint Magyaror
szág ezévi borkivitele január 
és szeptember hónapokban
8.000 hl.-rel csökkent, ennyi
vel kevesebb a borkivitelünk 
a műit évihez kepest. 1929.- 
ben összes borkivitelünk 
175.242 q. a folyó évben pe
dig 164.291 q Szőlőexpor
tunk azonban nagy mérték
ben emelkedett és pedig mig 
1929-ben 30523 q volt
1.749.000 pengő értékben,

' addig a folyó évben 105.613
q volt 3.683,000 pengő ér
tékben, tehát kereken három
szorosa a tavalyinak, amely 
mennyiségben természetesen 
az október hó elejei kivitel 
még nincs benne. Sajnos, az 
októberi fagyok a csemege- 
szőlőkivitelt megakadályozták, 
de azért a fenti mennyisége
ket jóval túlléptük.

— Házbérvallom ások b e
adása. A házbirtokosok vagy 
megbízottaik, ha az 1931 év
re szóló házbérvallomisi ive
ket legkésőbb december 1 -ig 
be nem adják, a kivetett 
llázadó 5 °/0 -át fizetik bírság 
gyanánt. A vallomási ivekben 
úgy a háztulajdonos által hasz
nált lakást vagy üzlethelyisé
get, mint hozzátartozók vagy 
esetleg mások által bérfizetés 
nélkül használt lakást és üz
lethelyiséget, végül az esetleg 
üresen álló lakást és üzlet
helyiséget is be kell jelenteni.

JUliss Sátoraljaújhely  1931-nek 
ajánlom

Lakik
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— Uj vasúti arcképes 
Igazolványok. A m. kir.
Álla mvasutak az 1931. évrel 
uj vasúti arcképes igazolvá
nyokat allit ki. Az összes 
igényjogosultak az arcké
pes igazolványok kiállításá
hoz szabványos mintájú, még 
nem használt fényképeket, 
valamint minden egyes féláru 
vasúti menetjegy váltására 
jogositó arcképes igazolvány 
után járó 2 pengő kiállítási 
dijat készpénzben folyó évi 
december hó 20 ig fe[tétlenül 
adják be. Az 1930. évre ér
vényes arcképes igazolványt 
bemutatni nem kell.

AKAR ÖN kevés kockázattal 80.000 
pengőt nyern i?  l lg y  siessen a leg
közelebbi dohány tőzsdébe, vagy sors
já té k  üzletbe és vegyen 8 pengőért 
jótékouycólű állami sorsjegyet és 
egy osapásra gazdag em ber lehot 
Önből.

— A Turista Egyesület ródli 
es sky-szakosztályának alakuló 
ülése november hó 29-én d. u. 
6 órakor lesz a Wenesz féle 
vendéglő éttermében. A sport- 
kedvelő közönséget az ülésen 
szívesen látja az elnökség.

Ötszázezer frankot kap 
az idei világszépségverseny 
győztese A Színházi elet uj 
számában Maurice de Waleffe 
érdekes cikkben számol be az 
idei világszépségverseny prog- 
rammjáról. Az, akit Budapes
ten megválasztanak „Miss Ma 
gyarországnak"-nak, kísérőjével 
együtt megy ki Párizsba, ott 
résztvesz az év legnagyobb tár
sasági eseményében, az Opera
bálon. Természetesen újra el
viszik a misseket a legdivato
sabb francia fürdőhelyekre. A 
„Miss Universe“-választás idén 
Chiliben lesz, ahol a győztes 
ötszázezer frank jutalmat kap. 
A Színházi tle t uj számában 
ismét érdekes amerikai cikket 
irt Incze Sándor, Honthy Hanna 
arról nyilatkozik, miért vált el 
most másodszor is, Adorján 
Andor egy szentelem párizsi 
színésznőről, Vészy Margit a 
a pápaszemdivatról ir cikket. 
Nagyon érdekes az a tudósítás, 
amely arról számol be miért 
hagyott Beretvás Lolára két
százezer pengőt örökségül egy 
pesti fiatalember. Saci von Blon- 
del pompásan illusztrált cikk 
ben őszintén megírja; mik hat
nak a nőkre. A hét színházi 
eseményein kívül sok érdekes 
cikk és kép van még a Szín
házi tle t uj számában, amely 
háromfelvonásos darabmellék
leten, regény- és kottamellékle
ten kívül e héten is értékes 
kézimunkamellékletet ad. A 
Színházi Elet egyes példányai
nak ára egy pengő, negyedévi 
előfizetési dija tiz pengő. Kiadó 
hivatal; Budapest, VI. Aradi-u. 8.

— Budapesten a K özponti szá llo 
d át, (Central), m elyet Pallai Miksa, 
a Graud Hotel Esplande, István  k i
rály, Deák Foreno szállodák volt 
tulajdonosa v e tt át, lapunk o lvasó i
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

nyeresége az uj vezetés a la tt álló 
szálloda, melyben a polgári árak 
m ellett már 5 P-től kezdve kaphatók  
szobák-

IRODALOM.
A vérpad árnyékában

vezeti el az olvasót a világhírű orosz 
iró • Turgonyev kis romekmííve, a 
Kivégzés. P roblém ája nagyon e g y 
szerű, nagyou omberi. Leírja azokat 
az érzéseket, am elyek m inden egész
séges idogzoUi ombert, eltöltőnek, 
ha a sors ágy  hozza m agával, hogy 
m int szem tanú je len  legyon egy ki
végzésen, tek in te t nélkül arra, hogy 
a halálra ítélt megórdeinolte-o b ün 
tetését, vagy sem. Turgonyov m int 
szem tanú jolon volt egy kivégzésen, 
á télte  a delinkvons utolsé éjszakát, 
lá tta  a kivégzés előkészületeit, a 
vérpad fölállítását, a főpróbát a 
nvaktilóval, o tt volt, am ikor tud tá ra  
adták  az olitéltnek, hogy kegyelm i 
kérvényét elu tasíto tták . A ztán 
együ tt s ie te tt be vele abba a he ly i
ségbe, ahol az ingé t és a ha já t kö- 
rü lnyirták  é.s a lelkész imái közben 
m egkötözték, Turgenyov o t t  volt 
abban a m enetben, am ely az e lité it 
m ögött és vele haladt á t a ködös 
ősz. reggel félhom ályában a tágas 
börtönudvaron, ki a  börtön előtti 
térre, ahol a katonai kordon m ögött 
tízezrek dulakodtak, hogy m inél kö
zelebb ju thassanak  a véres lá tványos
sághoz. Az orosz iró m inderről a 
tudós lelki ism eretségével ad beszá
molót, leírja gondolatainak m inden 
legkisobb rezdületót és az o lvasót 
olyan megrendítő élm ényben része
síti, m elyet csak nagyon nehezen 
lehet elfelejteni.

A K ivégzést m éltón egészti ki a 
Sámson párisi hóhér feljegyzéseiből 
v e tt nónáuy drám ai részlet, melyben 
a hóhér emel szót a kivégzés in 
tézm énye ellen.

A Kivégzés egy m ost m egindult 
könyvsorozat első kötete, Minden 
könyvkereskedésben kapható  és föl
tűnő eleső órával és művészi színes 
cím lapjával is általános figyelm et 
keltett. A köte t ára  fűzve 1.20 P, 
díszes egész vászoukötósban 2.20 P.

Fogalom
a közönség köróbon az a t isz ta 
ság, rend é.s előzékeny k iszo lgá

lás, m elyet
2 0 %  e ng ed m é ny

adása m elle tt nyú jtunk  ezen lap 
elő.izetőinok

le g o lcs ó b b a n
nálunk étkezhet, m ert olcsó á ra 
inkból külön kedvezm ényképen 

(P. 1/50-es m enüt kivéve)
10%

engedm ényt adunk

Sem mi
költsége sem az érkezéskor, sem 
az elutazáskor, m ert szemben 

vagyunk a
K ELETI PÁLYAUDVARRAL. 

M agyaros vendégszerete tte l vár
juk  családi szállodánkban.

Park pfagy szálloda
Budapest, V ili. Baross-tór 10. 
Szem oen a Keleti pályaudvar 

érkezési oldalával.

-  A MEGBÍZHATÓSÁG ARÓ L or
szágszerte előnyösen ism ert Triznyai, 
Szabó, Török fővárosi vászonkeres
kedők lapunk mai szám ában m eg je
len t h irdetésre felhívjuk olvasóink 
szives figyelm ét. ____________

VETT MAR Jó tékonycélú  állami 
sorsjegyet? Ha nem úgy azonnal 
szerezze be, m ert a búzást decem 
ber 10.-én feltétlenül m eg tartják .

YAROSJJOZGÓ
Kedden és szerdán Bécs, 

a dalok varasa." Zenéi, en • 
kés hangosfilm bohózat 10 
(elvonásban.

Csütörtökön „Prim adon
nák lovagjj." Hangos film- 
operett S felvonásban.

Szombaton és vasárnap 
„Szerelm i keringő ."  Han
gos filmoperett 9 felvonásban 

Hétfőn „H árom  p iros 
ró z sa .“ A szerelmi önielál- 
dozás regénye 8 fejezetben. 
Hangos United Artist drámai 
attrakció.

1741,930. végrah. sz.

árverési hirdetmény.
Alulirt kiküldött bir. végrehajtó ezen

nel hözhirré teszi, hogy a Bpesti közp. 
kir. járásbíróságnak 1929. évi 16 P. 
33592/3 sz. végzése folytán Dr. Mor
vái Béla ügyvéd ált. képv. Hoífer, 
Schrant/, Schuttlcvort Rt. végrehajtóta 
részére végrehajtást szenvedett ellen 
8.0U0 P. — f. tőkekövetelés és kö lt
ségek erejéig elrendelt biztosítási 
kielégítési — végrehajtás folytán alpe
resektől lefoglalt és 13200P.-re becsült 
ingóságokra a szerencsi kir. jbiróság 
2892/929 pk. sz. végzésével az árverés 
elrendeltetvén, annak a korábbi vagy 
felülfoglaltatók követelése erejéig is, 
amennyiben azok törvényes zálog
jogot nyertek volna, alperesek laká
sán — üzletében — Kesznyétenben 
a helyszínen Szabó Gyulánál folytató
lag Fegyverneki Dezsőnél leendő 
megtartására határidőül 1930 évi de
cem ber hó 3 nap ján  délelő tt 10 
órá ja  kitüzetik, am ikor a biróilag le 
foglalt különféle gazdasági gépek, 
mérlegek, 1 ló s  egyéb ingóságok a 
legtöbbet Ígérőnek készpénzfizetés 
mellett szükség esetén becsáron alul 
is el fognak adatni.

Felhivatnak mindazok, kik az elár
verezendő ingóságok vételárából a 
végrehajtató követelését megelőző 
kielégittetéshez jogot tartanak, hogy 
amennyiben részükre foglalás koráb
ban eszközöltetett volna és ez a vég
rehajtási jegyzőköyvből ki nem tűnik, 
elsőbbségi bejelentéseiket az árverés 
megkezdéséig alulirt kiküldöttnél Írás
ban vagy pedig szóval bejelenteni el 
ne mulasszák.

A törvényes határidő a hirdetmény
nek a bíróság tábláján történ t kifüg
gesztését követő naptól számittatik.

Kelt. Szerencs, 1930 évi nov. hó 7. 
napján.

Göndör
kir. bir. végrehajtó 

{3156/1930. vght. szám.

j árverési hirdetmény.
) Dr. Lóránt Ernő ügyvéd által kép- 
ij viselt Weisz Jen ő  javára  174 P. 64 
j fillér és több kö-vetolós és já r. ere- 
’jóig a  fizetett öszszeg betudásával 

a tokaji kir. já rásbíróság  1930. évi 
4665 sz. végzésével elrendelt kielé
gítési végrehajtás folytán végreha j
tá st szenvedőtől 1930. év október hó 
6-án lefoglalt 18498 P. becsült ingó 
Ságokra a tokaji kir. já rásbíróság  
fenti számú végzősével az árverést 
elrendelte, annak az 1908. évi XLI. 
t.-o. 20. §-a alapján L iptai J en ő  2400 
P„ Grosz Fülöp 789 P. 73 f., N yír
vidéki Takpénztár 3800 P., Tokaj- 
hegyaljai T akpénztár 800 P., T o k a j- 
hegyaljai T akpénztár 1150 P., Dr. 
Goldmann Mór 1751 P., Tokajhegyal-

— G yengélkedés Idején, különösön 
hu a roKKzullőtot szorulás fokozza, 
h term észetes „Ferenc József" kose-
rfiviz fájdalom m entes székiirUlést ós 
kielégítő em észtést hoz létre. H íres 
nőorvosok n legnagyobb elism erés 
hangján  Írnak a valódi Ferenc József 
vízről, m ír t  ez a kritikus korban is 
hosszabb időn át alkalm azható, 
anélkül, hogy k itűnő  erodm ényo v á l
toznék. A Ferenc Jócsef kesorűviz 
gyógyszertárakban, drogériákban és 
fűszei;üzletekben kapható .

ja i T akpénztár 58501’., és já r.k ö v e te 
lése erejéig és a  foglalási jegyző 
könyvből ki nem tűnő más foglal t a 
ták jav ára  is, ha kielégítési joguk  
ma is fennáll és ha ellenük halasztó 
hatályú igénykoroset folyam atba 
nincs, annak T okajban végreha j
tá st szenvedő lakásán leendő m eg
ta rtására  batáridőül 1930. évi decem 
ber hó 17 napjanak d. ír  2 ó ra ja  
tűzetik  ki, am ikor a biróilag lefog
lalt term ények, gazd. felszerelés, 
cséplőgép, széna, szalma, lovak, le- 
gelőjogok s egyéb ingóságokat a 
logöhhet ígérőnek készpénzfizetés 
o'lenében, esetleg  becsáron alul is 
el fogom adui.

Tokaj, 1930. évi novem ber 8.
Dr. V arga 

kir. bir végrehajtó .

2905/1930. vght, szám.

Árverési hirdetmény.
Dr. Lóránd Ernő ügyvéd által 

képviselt 140 P. — f. és több köve
telés és já r. erejéig a fiz e te tt összeg 
betudásával a tokaji kir. járásbiró- 
s á : 1930 évi 2440 sz. végzésével e l
rendelt kielégítési végreha jtást szen
vedőtől 1930 óv PK. 5237 lefoglalt 
3241 P. — f. becsült ingóságokra a 
tokaji kir, já rásbíróság  fenti szám ú 
végzésével az árverést elrendelte, 
annak az 1908. évi XLI. t. o, 20 §-a 
alapján Tokajhegyaljai T akpénztá r 

] 1800 P., F ischbein Sándor 250 P.
I Shell Kőolaj 500 P., jB raunstein Her- 
| inann 14 P., H ermes Biszt. R t. 30 P,
4 07 f. ős jár. követelése erejéig  ős a 

foglalási jegyzőkönyvből ki nem 
tűnő m ás foglaltatók ja v á ra  is, ha 
kielégítési joguk  ma is fennáll ős 
ha ellenük halasztó hatá lyú  igény- 
kereset folyam atba nincs annak 
vógr. szenvbdőnól, T arcalon a v ég 
rehajtást szenvedők lakásán leendő 
m egtartására batáridőül 1930 évi d e 
cem ber hó 10 nap janak  d. u. 1/ i2 
ora ja  tűzetik  ki am ikor a biróila g 
lefoglalt bútorok, házi állatok, g az
dasági felszerelések s egyéb ingó
ságokat a legtöbbet ígérőnek kész
pénzfizetés ellenében, esetleg  becs
áron alul is el fogom adni.

Tokaj, 1930 évi novem ber hó 10.
Dr. Varga 

kir. bir. vógrebaj tó.

1671/1930. vh. szám.
á rv e ré s i  hirdetm ény.

300 pengő — fillér tőke, ennek 
1929 óv szeptem ber hó 1 n ap já tó l 
járó 8 százalék kam ata és eddig 
összesen 432 P  40 f. perköltség ere
jéig a sátoraljaú jhely i kir. já rá s b író 
ság Pk. 9329/920. sz. végzése folytán 
a végrehajtást, szenvedőnél 1930. óv 
okt. hó 8-án biróilag le(felül)foglalt 
és 3000 P.-re beosült ingo'ságokra az 
árverés — azon foglaltatók követe
lése erejéig  is, akik törvényes zálog
jogo t nyerlek  — elrendeltetvén  an 
nak A lsóbereckiben adósok lakásán  
leendő m egtartásá ra  1930. évi decem 
ber hó 6 n ap janak  d. u. 2 ó rá já t 
tűzöm ki, am ikor a foglalás a la tt 
lévő rádió, bútorok, széna stb. a 
legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés 
m ellett, szükség  esetén  beosáron 
alul is el fognak adatni.

A m ennyiben részfizetés m ár telje- 
s itte te tt, a  fizetett összeg betudó 
dik.

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

Sátoraljaújhely, 1930. nov. 14.
Gálit kir. jb irósági vhajtó .
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1639,930. vh. sz.
á rv e ré s i  hirdetm ény

157 pengő tőke, ennek 1930. év 
m ájus h<5 1 nap játó l já ró  ÖVa szá- 
zalék kam ata és eddig összesen 01 
P .  10 f. perköltség  erejéig a sauj- 
hely i kir, já rásbíróság  Pk. 10924 930. 
ss . végzése folytán a vég reha jtást 
szenvedőnél 1Q80 évi okt. hó 3-án 
biró ilag  lefoglalt ős 1980 pengőre 
becsült ingóságokra az árverés azon 
fog la lta tók  követelése erejéig  is 
ak ik  törvényes zálogot nyertek  — 
elrendeltetvén , annak Alsóberecki 
ben  adós lakásán leendő m egtartó  
sára  1930. évi decem ber hó 
napinak  d. u. 3 42 ó rá já t tűzöm  ki, 
am ikor a foglalás a la tt lévő bútorok 
s tb . leg többet jgérőnok készpénzii 
ze tés m ellett, szükség esetén becs 
áron  alul is el fognuk adatni.

A m ennyiben részfizetés már télié 
s i tte te tt, a fizetett, összeg betutódik

Az árverési vevő a vételáron  felü 
köteles fizetni a vételi ille téket és 
forgalm i adót is.

Sátora ljaú jhely , 1930. nov. 11.
G áli, jb irósági vhajtó.

— AZ OJSAG U J SZAMA foly
ta t ja  szenzációs cikksorozatát a ma 
g y á r pénzarisztokra ták  m eggazdago
dásának trükkjéről- E  héten : Chori- 
nók. Miért in terpellált V ida Jen ő  a 
felsoházbnn W ekerle egyszerűen 
m egdup lásta  a kereseliadót és még 
rengeteg  pazar vicc, tré fa  és ak tu 
alitás Nagy Im re k itűnő  v icclapjá
ban. M utatványszám ot ingyen küld 
a  kiadóhivatal. B pest VI., ó -ucca 12.

A saujhelyi kir. já rásb író ság  m int 
telekkönyvi h a t o s a g ._____

Vagyont szerez 
M A R A B U  KELTETŐGÉPPEL
ha barom fikeltetéssel

f o g l a l k o z i k .
A legmodernebb gyárt

mány, legkitűnőbb kivitel 
Gravitációs kő?ponti 

melegvízfűtés!
Automatikus melegszabélyozás, párologtatás és szellőztetés 

Tojások forgatása kívülről, egy pillanat alatt

JYíagyar Kádiálorgyár Rt., Juöapest
G yár: X., Gyömrői-ut 76—78.

Városi iroda és miniaraktar : V , K álm án-ucca 18. Telefon: 197—08. 
Alacsony árak,kedvező fizetési feltételek! Szakszerű oktatás!

panyák, ólak, barcm/itcnyésztési eszközök

Képviselet:

Biőszcghy fá i és £sa, Sátoraljaújhely

Tk. 6080,980. szám.

Á rverési M rie tm én y - tiv o n a t.
Belvárosi Tkptár Rt. végre

h a jta tn ak , Sefcsik Lajos és 
neje Czellár Sarolta végre
hajtást szenvedők ellen indí
to tt végrehajtási ügyében aj 
telekkönyvi hatóság végrehaj 
tási átverést 4000 P. — HU.
tőkekövetelés és járulékai be
hajtása végett a saujhelyi kir. 
jbirósag területén levő Sátor
aljaújhely megyei városban 
fekvő s a saujhelyi 3082 sz. 
tkvi betétben A. I. 1 2 sorsz. 
1203/11 és 1203/12. hrsz.j 
a. Sefcsik Lajos és nejej 
Czellár Sarolta nevén álló! 
ingatlanokra (ház és szántó a; 
belsőségben) 2021 pengő 32 
fin. kikiáltási árban elrendelte.;

Az árverést 1931. évi ja
nuár hó 12. napján d. e. 
9 Órakor a telekkönyvi ha
tóság hivatalos helyisgében 
Kazinczy ucca 36. sz. 11 ajtó 
fogják megtartani.

Az árveres alá kerülő in
gatlant a kikiáltási ár =/a nál 
alacsonyabb áron nem adha
tó el.

Az árverelni szándékozók 
kötelesek bánatpénzül a kiki
áltási ár 10% -át készpénzben, 
vagy az 1881: LX, t. c. 42. 
§-ában meghatározott árfo 
lyammal számított óvadékké
pes értékpapirosban a kikül
döttnél letenni, hogy a bá
natpénznek előleges bírói be
tétbe helyezéséről kiállított 
letéti elismervényt a kikul-

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 bánat
pénzt az. általa ígért ár ugyan
annyi százalékáig kiegészíteni
(1908: XLI, t. c. 25. §).

Saujbely, 1930 évi október 
hó 30 Dr. llykovils sk. kir. 
tvszéki biró.

A kiadm ány h iteléü l: 
Ratvay

tkvvezető.

U  /\ T~\ T készülékek, 
X  V  1 \  1  k J  hangszórók

egyenirányítók, anódpótlók,

PHILIPS gyártmányok.

Kerékpár, csillár, motorkerékpár

K E D V E Z Ő  
R É S Z L E T R E
Ford és Citroen autó-képviselet

Í 1 Í I R A V  T Ü N /Í  vil,am ossé2»* riídió és k e rékpá r üzlete DUDA I  UDHU S áto ra ljaú jhely , K azinczy-u3,(D ubay ház)

KÖZPONTI SZÁLLODA 

HOTEL CENTRAL
E lső ran g ú  m odern  családi ház. K özponti fűtés.
M inden szobában  h ideg-m eleg  folyóvíz.
E g y ág y a s  szobák á ra i:  5i ti, 8, 9. !o pengő 
K é tág y as szobák árai : lo , 12. 13, 14. iö, lti pengő

T ulajdonos: PALLAI MIKSA

BUDAPEST 
VII. B aross-tér 23.

A Keleti pályaudvartól 
alig 2 percnyire.

A Zem pléniek kedvelt 
ta lá lkozó  helye.

5 5 -ik  Jó tékonycélu  M. Kir. Á lla m i
S O R S J Á T É K

Főnyeremény :

3 0 .0 0 0  pengő
Azonkívül 

2 Ö .O O G  p e n g ő
1.5.000 pengő
10.000 pengő 
5.000 pengő

ö s s z e s e n

17.000 kölönböző nyeremény

Egész sorsjegy 3 P., Fél sorsjegy 1 50 P.
H Ú Z Á S i

1 93 0. decem ber 1 0 -én  d, u . 3  ó rak o r.

3066 U30. vght. szám.

Árverési hirdetmény.
Dr Lóránd Ernő ügyvéd áflal kép

viselt 330 P. 16 f. és több követélés 
és já r. erejéig a fizetett összeg be
tudásával a tokaji kir. járásbíróság  
1927 évi 1302 sz. végzésével elren
de lt kielégítési végrehajtás folytán 
vég reha jtást szenvedőtől 1927 év 
szeptem ber 22- lefoglalt 1052 I ’.-re 
becsült ingóságokra a tokaji kir. 
já rásb íróság  fenti szánni végzésével 
az árverést elrendelte, annak az 1908. 
évi XLI. t. c. 20. § a  alapján Eazaro- 
vic B. és Tsa, 611 P. K ant Oszkár 
349P. 40 f, Egy. gép és fém árugyár 
1893 P . 31 f. Gibárti E lektro m. 22 
P. 15 f. és já r. követelése erejéig és 
a foglalási jegyzőkönyvből kr nem 
tűnő  más foglaltatók ja v á ra  is, ha 
kielégítési joguk ma is fennáll és ha 
ellenük halasztó hatályú  igénykere- 
set folyam atban nincs annak végr. 
szenvedőnél Bodrogkereszturon Szá
m ét Sámuel lakásán  leedő m egtar
tá sá ra  határidőül 1930 évi decem ber 
ho 17 nap ianak  d. eJ/,,9 o ra ja  tűzetik  
ki, am ikor a biróilag lefoglalt szik- 
v izgyártógép. szódásüvegek s egyéb 
ingóság o k a t a legtöbbet Ígérőnek 
készpénzfizetés ellenében, esetleg  
becsáron alul is el fogom adni.

Tokaj, 1930 novem ber hó 10.

Dr. Varga
kir. b ir. végrehajtó

1460/930. vb. sz.
á rv e ré s i  hirdetm ény.

62 pengő 22 fillér tőke, önnek 1930. 
óv április hó 24 napjától já ró  91., szá
zalék kam ata és eddig összesen 29 
pengő 40 fillér perköltség  erejéig  a 
sátoraljaú jhely i kir. já rásbíróság  Pk. 
10262/980. sz. végzése folytán a vég 
re hajtást szenvedőnél 1930 évi aug. 
hó 23-án birüilHg le(felül)foglalt és 
1716 pengőre becsült ingóságokra 
az árverést — azon foglaltatók. kö 
vetelése erejéig  is, akik törvényes 
zálogot nyertek — elrendeltetvén, 
annak Sátoraljaújhelyben Széchenyi* 
té r 3 sz, a latt leendő m egtartásara 
1930 évi decem ber hó 6 nap janak  
d. u. 1 o4 ó rá já t tűzöm  ki, am ikor 
a fog la íás a la tt lóvó lűszerárú stb. 

! legtöbbet Ígérőnek készpénzfizetés 
‘ m ellett szükség esetén  becsáron 
f alul is el fognak adatni.
> A m ennyiben részfizetés már toljo- 
s i t t o te t t , a fizetett összeg betudódik, 

j Az árverési vevő a vételáron  felül 
\ köteles fizetni a vételi ille téket is. 
j Sátoraljaújhely, 1930. nov. 17.

G áli, jb irósági vhajtó.

döttnek és az árverési fellé |c. 147 150. 170. §§ ; 
teleket aláírni (1883: LX. t.jL X . t. c. 21. §.)

1908.-

Sátoraljaújhely, 1930. nov. hó 29, 
XXXIII. évfolyam 48,-ik szám

Szerkesztésért és kiadásért felelős: 
LÁNCZI ZOLTÁN

Szerkesztőség és kiadóhivatal 
Sátoraljaújhely, Kazinczy-ucca 5. 

Telefonszám 10.

Nyomatott
Landestnann Miksa és Társánál
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