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BETHLEN EZREDES
Irta : sir. L á z á r  J&OTtőior.

A tízéves jubileum vakító tudomány a politika, egy 
fényéhez kár még egy fák- - könyv, amelyet a szivéhez 
Ivat gyújtanunk. Próbáljunk! szőrit és minden este átlapoz, 
elfogulatlanul őszinték lenni,' mert nélküle nem tud pihenni, 
legyen a szavunk a dicsére-; Ősök hagyatéka, hangszer, 
tek e koncertjében, csak egy | drágakő, amelyet évek óta 
elhaló akkord. (csiszol, hogy ragyogjon a

Bethlen életében az elmúlt!fénye. Típus. Kötéltáncos, 
tiz év semmivel sem volt Ma jobbra, holnap balra, de 
nagyobb idő, mint tiz év más inkább a közepén mutatja be 
ember életében Emeljük ki: equilibrista művészetét. A 
az utóbbi tiz esztendők az látszat szerint a külpolitika 
emberek életében nehezebbek, érdekli, ami bent történik, azt 
fájdalmasabbak voltak, mint. csinálják a famulusai És 
az előző többszőr tiz észtén- mégis minden tőle indul, kint 
dők. Egészen biztos, hogy is és bent is.
Bethlen István életében is igy Hibái vannak, végre is csak 
volt Az ország életében, bár- ember és nem földöntüli lény, 
mennyire is tragikus jelen kö i mintahogy a sajtója hirdeti, 
vetkezett az ezeréves múlt Egészen biztos, hogy a szive 
után, a történelem lapjain ta- j mélyén megveti őket ezért. 
Ián csak sorok. Háború, vér, jösmeri a hibáit és ideges, ha 
Trianon, vér, halál, nyomo-laz elevenére tapintanak. De 
rúság, sirás, köny és köny j a hidegvére nem hagyja el.
és köny . . . .  ezeken a la 
pokon csupán sűrű sorok.

Hogy az elmúlt tiz év Beth 
len tiz éve volt, az kétség
telen. Hibáival és erényeivel, 
alkotásaival és rombolásai
val : de az ő kizárólagos és 
egyéni tiz éve ! Eltakarította 
a romokat, megpróbált al
kotni. tervezett, de távol all- 
ván a valóságtól, a terv csak 
terv maradt.

Kiséri, mint egy testőr. Vol
tak percek tiz év alatt, amikor 
más úgy menekült volna in
nen, mint egy sikkasztó ka
marás, az első gyorssal. Vol
tak percek, amikor minden 
elveszettnek látszott és szá
mára minden meg volt nyer
ve.

Egy parlament élet nél
kül. elszakadva a néptől és 
élettől, stafázs számára, e<ry

Egy hermetikus elzárko-i éljenző, részére jelentéktelen 
zottságban, az erdélyi főúr! tömeg, akiket épen beenge- 
ugy élt, mintha körötte át-ldett. Komolyan nem veszi 
látszatlan fátyol takarná be'őket, elmegy inellettük, a 
a valóságot Gyakran arra : gépet igazgatja és leállítja, 
kellett gondolnunk, valami !Ő az úr, ma korlátlanabbul 
főúri gőg az, ami elzár előtte; mint valaha. És mégsem dik- 
és előle mindent. Nem az. ’tátor. Nem az a természet. 
Nem autokrata gróf, óriási j Erdélyi főúr, akik nem is- 
ősökkel a háta megett. Nem: merték a diktatúra fogalmát, 
nagy úr, ki tudja hány száz! Századokon át harcoltak el- 
éves múlttal. Csupán Magyar ! lene. A munkatársai eltör-
ország miniszterelnöke. A po 
litika művésze, szerelmese 
és megsem érdekli a poli
tika, mert felette áll. Számára

pülnek mellette. Mint minden 
nagy ember itt, h i b á z i k .  
A jelentéktelenségük okozta 
minden hiba rá fröccsen.

Csak ki kellene cserélni a 
garnilurát. Ezt nem teszi, ez 
a hiba bevallása volna, em 
béri gyengeség. És ezt ta
gadja, ilyen nem lehet annál, 
aki tiz éve kormányoz egy 
orsza'got.

Most tiz év után ezredes 
lett. Rangot kapott, akkor 
amikor tiz évig rang nélkül 
viselt háborűt kifelé és gyak
ran befelé is, azzal a biztos 
tudattal, hogy a győzelem 
csak az övé lehet. Tisza is 
ezredes lett, amikor elment, 
egy keserű érzéssel, egy ért
hető légy intéssel. Hasonlítsuk 
össze a kettőt ? Két ember, 
két tipus, két világ. De Tisza 
világa óta is más világ lett. 
Kellett, hogy az ember is 
megváltozzon. Az egyik ez
redes kisietett az ágyúk 
közé. A másikat a dolgozó 
szoba nyeli el. Hol folyik 
nagyobb harc és hol esik el 
több élet, ezt majd csak a 
jövő krónikása fogja meg
írni.

Egy elégtétele lehet. Tiz 
év után az ellenségei is meg
adják neki a tiszteletet. Ma
gyar viszonyok között ennél 
többet nem érhetett el.

fi közigazgatás 
március havában.

Fagykárt szenvedett és 
fejlődésében visszamaradt 

az őszi vetés.
Széli József főispán elnök

lete alatt, hétfőn délelőtt tar 
tóttá rendes havi ülését Zemp- 
lénvármegye közigazgatási bi 
zottsága.

A tárgysorozat első pontja 
az alispáni jelentés  volt.

A jelentés meleg szavak 
kai emlékezett meg a főispán 
„Vörös Kereszl“ -es kitünte
téséről és elismeréssel adózott  
P pcsák György nyugalma
zott  tokaji törvényhatósági 
utb.iztos emlékének, aki 40 
évet meghaladó szolgálat után

a közelnapokban elhalálozott.
Beszámolt az alispán azon 

kiküldetés eredményéről is, 
amelyben a vármegye képvi
seletében Kállay Miklós ke- 
reskedelmügyi miniszternél 
részt vett, abból a célból, hogy 
az uj Tisza-hidat ne Tisza- 
polgár községnél, de Tisza- 
dob mellett építsék meg. Az 
államtitkár legmelegebb tá 
mogatását helyezte kilátásba.

A mezőgazdaság helyzete 
a vármegyében kedvezőtlen. 
A külső gazdasági munkák a 
hideg idő miau későn és na 
gyon korlátolt mértékben in
dultak meg. Az őszivetés fej
lődésében visszamaradt, ső t  
sokhelyen fagykárt szenvedett. 
Különösen a bodrogközi j á 
rásban, ahol egyes helyeken 
a fagykár 60 — 80 százalékot 
is elér. Nagyobb a kár az 
őszi búzában és repcében, de 
sok lóhere és lucerna is 
kiszántásra kerül. A kár szám
szerű nagysága csak a m e
legebb idő beálltával lesz m eg
állapítható.

Az adózás a múlt év m ár
ciusához viszonáitva kedve
zőtlenebb,

A közegészségügy javult.  
Amig a hónap első felében a 
szövődményes influenzás m eg
betegedések száma 23 volt, 
addig a hó második felében 
csak 5.

Az állásától felmentett  Zbo- 
ray Károly pénzügyigazgató 
helyét a közigazgatási bizott
ság albizottságában, Glosz 
Lajos pénzügyigazgatóval tö l 
tötték be.

A fó'állatorvos jelentése sze
rint a vármegyében oly mér
tékben szaporodtak el a ve
szett ebek. ami aggodalomra 
ad okot. A kötelező védőol
tások elrendelésének ké rdé 
sével is foglalkozott a bizott
ság. Szóba került a sá toral
jaújhelyi dög tér  megszünteté
se és egy állathamvasztó ke
mence felállítása is. A főállat
orvos ezekben a kérdésben 
részletes javaslatot fog a bi
zottság következő ülése elé 
terjeszteni.

Az államépitészeti hivatal 
főnökjének jelentésével a b i 
zottság ülés véget ért,
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A  K Ö Z M Ü V É É
„1923 évi költségvetésének költségvetése ne oöaöobált
elkészítése nem volt reális s z á m o k b ó l  álljon'1.

„ A  villam o ste le p  a z  1929  é vb e n  deficites Ü zem  vo lt, m e ly e t  
m esterséges ú to n , kön yve lési a la p o n  ig y e k e zte k  e ltü n te tn i."

Idé zete k  a z  alispán 1931 április 2 - i  2 3 7 — 1931 szá m ú  
v é g h a tá ro za tá b ó l a z  1929 é vi zá rs zá m a d á s o k ra  vo n a tk o zó a n .

Dr. O rbán  Kálmán, Sá tor
aljaújhely megyei város pol
gármestere  1930 július 17-én 
beterjesztette  a vármegye 
alispánjához, a város háztar
tási és kisebb alapjainak úgy 
szintén a városi „Közmüvek11 
1929 évi zárszámadását , va
lamint az üzemek zárszáma
dása ellen, dr, D ubay István 
városi képviselőtestületi tag 
felebbezését is.

A polgármester,  a zárszá
madások jóváhagyását és a 
felmentvény megadását,  dr. 
Dubay István pedig  azt kérte, 
hogy a villamostelep terhére 
megállapított 4900 pengő j u 
talék teljes egészében töröl
tessék, s a vizmütelep, moz- 
gószinház és vágóhid terhére 
összesen kivetett  5000 pengő 
jutalék csökkentessék és abból 
csak a kis tisztviselők illetve 
alkalmazottak legyenek része
s í thetők .

Bernáth alispán a zárszá
madások jóváhagyása illetve 
a ielebbezés tekintetében 
most döntött.  A véghatáro
zatból alábbi tanulságos meg 
állapításokat tartjuk szüksé
gesnek, —  természetesen min 
den kommentár nélkül — ol
vasóközönségünkkel megis
mertetni.  Azért kommentár 
nélkül, mert e leget  beszélnek 
a megállapítások önmagunk
ban.

Háztartás
Késedelem és pontatlanság.

A megyei városok, a száma
dási évet követő hó végéig kö
telesek zárszámadásaikat jóvá
hagyásra beterjeszteni. Ezzel 
szemben a város a zárszáma
dásokat 1930 julius 17-én ter
jesztette elő, még pedig olyan 
hiányosan, hogy a vm. szám
vevőség 1930 szeptember 26- 
án, 189 pontból álló észrevételt 
volt kénytelen kiadni. Az ész
revételekre a város csak de
cember 17-én válaszolt.

Téritmény megfizetések.
H ivatalos külszo lgála to t te ljesítő  

egyes városi tisztviselők napidij, v a 

lam in t kocsi és villam os pénz e lszá
m olásánál és F ark as  A ndor családi 
pótlékának k iu ta lásánál a po lgá r
m estert, m int utalványzóL 162 pengő 
82 fillér szám adási té ritm ény m egfi
zetésében (m arasztalja az alispán.

Előirányzott, de el nem szá
molt ingatlan jövedelmek.

Az 1929 évi költségvetésben 
a „Berecki Nagyrét" jövedelme 
címén 2080, az „Ásványdülő" 
jövedelme cimén 240 pengő 
irányoztatott elő, mint házi ke
zelésben levő ingatlanok vár
ható jövedelme. A jövedelem 
az 1929 évben nem számolta
tott el. A számvevőségi észre
vételre adott válaszában az el
számolás meg nem történtének 
okául, a gazdasági tanácsnok 
személyében történt változást 
adja a város. Ez az igazolás 
azonban el nem fogadható, mert 

az ingatlanokon termelt 
terményeket az 1929 év
ben valakinek,,át kellett 
venni s azok értékesítését 
vagy felhasználásál vala

kinek- teljesitenijkellett.
LanyhaXi*,ellaÍtás-

Az italm érési illetékek,^fogyasztási 
adók, lakásbórek lanyha b e h a jtá s á 
nak eredm énye, hogy a város f iz e 
tési kö te leze ttsége inek  e leg e t ten n i 
nem tud.(pl. várm egyei hozzájárulás)

Közmüvek.
A villamostelep 1929 évi szá

madási mérlegét a 
Közmüvek által kimutatott 
970 P. 62 f. nyereséggel 
szemben, 38.899 P 38 f. 
veszteséggel állapította meg] 

az alispán alábbi okok miatt:
A villamos üzem 1929 évi 

költségvetésében városi része
sedés cimén 39870, pengő volt 
előirányozva és a belügyminisz
ter határozata alapján végérvé
nyesen megállapítva. Az összeg 
a város 1929 évi költségveté
sében, mint előirányzott bevé
tel szerepelt és a ' pőtadót is 
ennek számításba vételével ál
lapították meg.

A „Közmüvek" egyszerűen 
arra az álláspontra helyezke

dett, hogy nyereség nem volt, 
tehát a részesedést a városnak 
nem fizeti meg.

Felvette ugyan a közmüvek 
a 39870 pengőt tehertételként, 
de a városi vagyonrészesedés 
számlát a vagyon oldalon is el
könyvelte, tulajdonképen tehát 
stornirozta a tartozását. 

Helyesenmutat rá tehát 
felebbezésében — igy szól 
a véghatározat — dr. Du
bay István képviselőtestü
leti tag, hogy a villamos
telep az 1929 évben defi
cites üzem volt, melyet 
mesterséges utón, könyve
lési alapon igyekeztek el
tüntetni, csak azért, hogy 
látszólag nyereséget mu
tassanak ki s jogcím le
gyen afjutalék felvételére, 

illetve kiosztására,
A „Tudor" accumuiátorgyár

a háború alatt elrekvirálta a 
villamostelep accumulátor teie- 

Jpét. Háború után a gyár ellen 
'peres eljárás indult, amely meg
egyezéssel végződött. A „Tudor“ 
megtérített a városnak 2135 P. 
13 fillért. A „Közmüvek" a nye
reség és veszteség mérlegben 
azt az összeget is bevételnek 
szerepeltette, holott ez nem 
üzleti tevékenység eredménye, 
hanem egy vagyontárgy ellen
értéke lévén, a jutalék megál
lapításánál mint nyereség figye
lembe vehető nem volt. Itt szö
gezi le a véghatározat azt is, 
hogy azon üzemi és számvizs- 
gálójbizottsági tagok részére, 
akik városi tisztviselők, az 1929 
évi jutalék nem fizethető ki.

Kocsi és autó költségek
kifizetését, m ert azok jogossága  az 
u tiszám lákban igazolva nincsen , n o - 
hézm ényezi a v égha tároza t és azo
k a t a po lgárm esternek  m int az u ta l 
ványozásért felelős tisztviselőnek, 
terhére té ritm ényü l e lő ír ja .

Kocsi álláspénzek.
A villamos telep részére ér

kező szénküldeményeknél a va
sút, mert a szenet nem kellő

időben rakták ki, kocsiálláspénz 
fejében összesen 262 pengő 60 
fillért számított fel Ez a költség 
a kellő gondosság elmulasztá
sának az eredménye, ezért té
ritmény gyanánt szintén előira- 
tott.

Manó I.alos 
1 millió korontja.

Manó Lajos régebbi időben 
I millió korona magánkölcsönt 
adott a közmüveknek. Ezt az 
összeget vissza nem fizették, 
Manó sem kérte. Az üzemi bi
zottság 1929 február 13-án Manó 
részére 350 pengő segély kifi
zetését határozta el és március
4-én ki is utalta. A polgármes
ter terhére téritményként elő- 
iratott, mert a város képviselő
testülete arról tudomással nem 
birt. Hogy a kölcsönt ki vette 
fel, annak feltétele mikor tör
tént és szabályszerű közgyűlési 
határozat alapján vétetett-e fel, 
semmivel sincs igazolva.

„Szorgalom jutalma** 
a városi végrehajtóknak.

A hátralékos villany  és v izd ijak  
beha jtásáért három  városi v ég reh a jts  
összesen 352 P  13 f. kü lön  d íjazás
ban részesült. P o lgárm ester te rhére  
téritm ény, v isszkereseti jo g án ak  
m egállapításával, m ert n ev e ze ttek  
élethossziglan m egválasz to tt, re n d 
szeres íte tt á llásban m űködő városi 
tisztv iselők  és igy  a város egyes 
jövedelm ének beh a jtá sáé rt kü lön  d í
jazásban nem  részesíthe tők .

Általános megállapítások.
Megállapítja az alispán, hogy 

egyes üzemek megállapított 
költségvetéseit figyelembe nem 
vették, az előirányzott hiteleket 
igen gyakran 100 százalékkal 
túllépték, ami egyfelől igazolja 
azt is. hogy

az 1929 évi költségvetés 
elkészítése nem volt reális 
másfelől pedig azt, hogy a 
Közmüvek vezetősége nem 
törődött azzal, hogy hitel- 
túllépések történtek, annak 
bejelentését elmulasztotta, 
nem tájékoztatla az üzemi 
bizottságot és nem kérte 
az üzemi bizottság javas
lata alapján a képviselőtes
tületet pótköltségvetés el

fogadására.
Sőt az üzemek vezelősége 

abban a téves felfogásban él, 
hogy egy üzemre nézve nem 
lehet előre költségvetést készí
teni. Figyelmezteti az alispán 
az üzemi bizottságot, hogy ez 
téves álláspont, mert kellő szak
értelemmel biró vezetőség a 
tapasztalati évek alapján mindig 
elkészítheti,az előrelátható szük
ségletek fedezetének kereteit.

Uradalmak, bankok, kereskedők figyelmébe!
í rógéppapírok, Írógépszalagok, gummik, indigó-papirok, irópapirok, fogalmazópapirok, kereskedelmi levélpapírok,

borítékok, Irodai felszerelések, üzleti k ö n y v e k  m e gle pő  olcsó á ra k é rt k a p h a tó k
T ele fo n :Szabó Pál papirkereskedésében Sátoraljaújhely 126.
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A költségvetés ne odado
bált számokból álljon, h a 
nem a kellő gondosság és 
számítás eredménye ké
pen mutatkozó szükség
leti és fedezeti tételek 

összegyűjtéséből

Különösen kirívó ez a terv nél
küli üzemvezetés az egyes üze
mek egymásközti elszámolásá
nál. Minden egyes üzemet úgy 
kell önállóan vezetni, mintha 
az nem egy vezetőség kezében 
lenne. Minden üzem költségve
tése és mérlege a másik üzem
től függetlenül készítendő el. 
Csak ilyen üzemvezetés mellett 
lehet megállapítani, hogy me

lyik üzem életképes, melyik nem 
rentábilis.

L e ltá r?
Az egyes üzemek leltári könyvei

ben szereplő loliári tárgyak értőkéi
vé nincsenek s igy meg sem álla. 
pitható az egyes üzemek tényleges 
leltári értéke.

Minden év végén tehát szabály- 
szerű leltározás tartanáé s évközben 
a szaporodások és az apadásokról 
pontos leltár vezetendő, amelyben 
az egyes tárgyak értéke is feltün
tetendő. A cselekvő, szenvedő és 
tiszta vagyon az óv végén, e leltár 
alapján mutatandó ki.

A véghatározat ellen a be l
ügyminiszterhez felülvizsgálati 
kérelemnek van helye. Meg
lesz ? ?

Fel leliet-e használni 
szilikátot útépítésre?

*
A  k e re sk ed e lem ü g yi á lla m titk á r  

n yila tk o za ta .

Háziasszonyok I

Fenti  cim alatt  lapunk mult- 
évi december 27-i számában 
cikk jelent meg, melyben an 
nak gondolatával foglalkoz
tunk nem-e lehetne a váro
sunk területén kihasználat
lan tömegekben fekvő szili
kátot útépítésre felhasználni.

Cikkünkre, dr. Görgey Is t
ván kerületünk országgyűlési 
képviselője fe'iigyelt és kér
désünket a kereskedelemügyi 
minisztérium illetékes tén y e 
zőinek figyelmébe ajánlotta.

Fors te r  kereskedelmi m i
nisztériumi államtitkári hivat
kozott  cikkünkben felvetett 
ideánkra vonatkozóan most a 
következő értesítést küldötte 
kerületünk országgyűlési k é p 
viselőjének.

Folyó évi január hó 2-án kelt 
leveledben, Sátoraljajhelyben 
levő szilikátos anyagot il
letőleg a s á t o r a i  j auj  h elyi 
„Felsőmagyarországi Hírlap" 
múlt évi december hó 27-iki 
számában megjelen cikk kap
csán nyilvánított érdeklődé
sedre a |következőkről érte
sítelek:

A szóban levő anyag — a 
helyes szakkifejezéssel illetve
— tulajdonképen egy jómi- 
nőségü „trasz". A trasz azon
ban csak nyersanyag, mely a 
makadamutak kötőanyagául
— akár mésszel :is keverve 
é p u g y  nem alkalmazható, 
mint a dolomit, viszont kellő 
gyári berendezéssel és eljá

rással hydraulikus kötőanyag
gá kikészíthető.
Amig ilyen traszliszt rendel

kezésre nem áll és annak tu
lajdonságai laboratóriumi pró
bákkal meg nem állapíttattak, 
s ezután ezzel különböző ez- 
irányú kísérletek nem tétettek, 
addig nincs módomban még 
a tekintetben sem nyilatkoz
nom, vájjon remény van-e 
arra, hogy a sátoraljaújhelyi 
nyersanyag gyári produktuma 
útépítési kötőanyag céljaira 
alkalmas lesz e.

*
A szilikát ügyet ezennel 

tisztelettel átnyújtjuk Sátoral
jaújhely megyei város magisz
trátusának.

Ha a kérdés, továbbiakban 
érdekli a várost, megfogja 
tudni találni a módját,  hogy 
traszlisztet a laboratóriumi 
próbákra rendelkezésére bo 
csáthasson.

A magyar szájíznek megfelelő

uj receptkönyv megjelent!
In n g y e k U ld i:

Dr. O E TK E R  gyártelepe
Budapest Vili, Conti-utca 25

Olcsón és kényelmesen
la k h a t a

Tisza Szállóid
Budapest VII., Baross-tér 19.

Szobaárainkat ismét le
szállítottuk. u#y hogy 

egyágyas szobát
m á r 3  pen gő é rt,

kétágyasat 5 pengőért kaphat 
központi fűtéssel, hi
deg-meleg vízzel és 
minden kényelemmel.

Egypár lépés a Keleti pálm flT artól

Erősen fejlődik 
Tokaj.

Mit tárgyalt 
a kisgyülés ?

A vármegye törvényható- 
sáyának kisgyülése lolyó hó 
13-án ülésezett Széli József 
főispán elnöklete alatt.

A tárgysorozat legnagyobb 
részét a közigazgatás egysze
rűsítéséről szóló törvény élet
belépése folytán szükségessé 
vált uj községi szezvezési 
szabályrendeletek helybenha
gyása képezte.

Jelentő számban szerepel 
tek Tokaj ügyei, amelyek 
mindegyike a város fejlődését 
mozdítja elő. Hozzájárult ne
vezetesen a kisgyülés a csa
tornázáshoz, járdaburkoláshoz 
és orvosi lakás építéséhez, 
annak dacára, hogy a mun
kák költségei a község pó t
adójával 18 V10«/0-kal emelik. 
A községi vizmü gépészeti 
berendezését m odernebbre  
cserélik át. Az útburkolási 
munoálatokra kiirt ujabbi ver 
senytárgyalás ellen, a Danu- 
bia műszaki vállalat által be
adott  fellebbezést elutasítja a 
kisgyülés.

Tárcái község bemutatja a 
Magyar Traclutmüvekkel,  kő- 
bányászatra kötött  szerzőkést, 
amelyet tekintve, hogy a 
szerződésben a kutatás határ- 
idaje megjölve nem volt, a 
kisgyülés nem szankcionált.

Feljegyzések
Posta és idegenforgalom.

Budapesti értesülés szerint 
az eddigi bélyegtipusok ki
kerülnek a forgalomból és 
helyetadnak az új bélyegek
nek, a m e l y e k  artisztikus 
szépségükkel hivatva lesznek 
arra, hogy u j a b b i  elisme
rést szerezzenek az amugyis 
világhírű m agyar postának. 
Újfajta lavelezőlapok is for
galomba kerülnek, amelyek 
képesek lesznek és igy ide
genforgalmi p ropagandát  fog
nak szolgálni. Az volna az 
alázatos javaslatunk, hogy a 
trianoni határvárosokban, igy 
Sátoraljaújhelyen is, csak 
olyan újfajta levelezőlapokon 
lehessen a postai levelezőlap 
forgalmat lebonyolítani, ahol 
a kép a határváros sebeit  
mutogatná és ahol a soha 
meg nem alkuvás nyerne szó
ban, számban kifejezést. Nem 
csak az idegenforgalma^ de 
a revizió fenséges gondolatát  
is szolgálnánk azzal.

A proletárdiktatúra túszai 
12 évvel ezelőtt , testvéri sze- 
retetben, közös gondban  es 
ketségbeesésben elindultak a 
bizonytalanság felé. Nem tud 
ták ütjük hova vezet. Látják-e  
még egyszer a szülőt, asszonyt, 
gyermeket, rokont,  a falut, a 
várost, a gyermek remények, 
bánatok és örömek tanyáját? 
Lesz-e visszatérés az útból 
és nem-e éri utol őket is sok

SMHTOEFOREHS a vese, hólyag,
a hugysavos csapadékot feloldja és Ilyenek képződését megakadályozna +  a rheuméi 
fájdalmakat megszünteti +  vese- *• hólyaghomokot eitávoltt «  cukorbetege. ‘ * •*-*-gok gyógyitala.

rheuma gyógyvize
UtletveieiM g: B u c ia p u t, I r u é b a M t r  l .  u .  ,

Lerakat: Lerner Józant Sátoraljaújhely.
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hű magyar sorsa? A gondvi
selés kegyes volt a zempléni 
túszokhoz. Visszajöttek epen. 
egészségesen, csak azt a sze 
re te te t  hagyták fent a foghá 
zakban, ami rabságba  jutásuk 
idején olyan nagyszerűen és 
meghatóan összekovácsolta 
őket. Nem-e lehetne a 12 éves 
évforduló és minden évfor
duló idején, egy közös hála 
ima keretében megidézni, 
legalább egy napra  a szere
t e t  szellemét. Legalább egy 
napra  huszonnégy órára . . .

— Széli József és Bor 
bély Maczky főispánok tár 
gyalásai. S z e r d a  délelőtt 
Széli József Abauj és Zemp
lén vármegyék főispánja meg
látogatta  vitéz Borbély Macz- 
ky Emil főispánt. A két főis 
pán, miskolci információk sze 
rint, a megyéiket érintő kö
zös kérdésekről tárgyait.

— Áthelyezés a megyé
nél. A vármegye alispánja 
dr. Sponer  Ödön a szerencsi 
lőszolgabirói hivatalhoz be 
osztott  közigazgatási gyakor
nokot,  központi szolgálatté
telre  rendelte  be.

— Miniszteri biztosok a 
városi felsőkereskedelmi iskola 
ezévi érettségi vizsgálatain a 
közoktatás részéről Bank Sán
d o r  telsőkeresk. isk. igazgató, 
a kereskedelemügyi miniszte

szét már tagjainak rendelke
zésére bocsátotta, még pedig 
13000 hektóliter bor fedeze
tének megfelelően. 150000  
pengő a további célokra még 
rendelkezésre áll Az. évi mér
leg és zárszám dások elloga 
dása és a felmentvény m eg
adása után, a közgyűlés, az 
üresedésben lévő egyik igaz
gatósági tagságra dr. Görget 
Istvánt, mint szőlőbirtokost 
megválasztotta.

— A volt miskolci tizes 
honvédek jubiíáris ezred
napja. A volt miskolci tizes 
honvédek ezídén tartják tize
dik ezrednapjukat, amelyet a 
jubileumra való tekintette- 
ünnepélyesebb keretek között 
kiváltnak megrendezni. Az 
ünnepségét málus 10-én tar t
ják meg a volt miskolci ti- 
zeshonvedek.

—  M ű k e d v e lő i  e lő a d á s
Városunk műkedvelőinek leg
jobbjai lépnek színpadra m i  
jus hó 15 én, az „Orvosszö 
vétség O tthona11 es a „Vörös 
kereszt E gyle t11 helybeli fiók 
jának javára rendezendő szí 
nielőadásain. Részletes mű-or 
lapunk következő számában.

— Fizetésképtele ség
Szenes Lipót helybeli divat
áru kereskedő cég az MHV 
nél fizetésképtelenségét beje
lentette. aktiva 10900, pasz 
sziva 19231 pengő.

— A TÍZÉVES m in is z t e r e i.
NÖKNÉ. Tasnády Fekete Mária. Miss

rium részéről Wittich Andor, ? Magyarország 1931. a tiz éves mi
a miskolci Kereskedelmi Ka
mara főtitkára.

niszteri jubileumát ünneplő Bethlen 
István gráf feleségével csinált in- 
tervjut. Incze Sándor csokora gyüj 
tötte a pesti színházakban most ját
szott öt operettnek lagnagyobb siko 
rü dalait és közli a szövegét, a szí
nészek fényképeit és a sláger ref 
rainjének kottáját. Gaál Franci mint

Ígyermekszinésznő, a pesti Greta 
Garbó, Színházi lekszikon, rengeteg 
kép és cikken kívül közli az Isme- 
retten Szerzel regényének „A néma 
primadonnádnak folyta-tását. Szin- 
darabmellóklet, gyermeklap, kotta-és 
kózimunkamelléklet van még az uj

— A „Pinceszövetkezet11 
közgyűlése. A „Tokajhegy- 
aljai Bortermelők Pinceszövet
kezete" vasárnap tartotta  ren
des  évi közgyűlését lllésházy 
E n d re  szőlőbirtokos elnöklete 
alatt. Az igazgatóság jelenése

Szombaton, Légy enyém
Isabell. Regény 10 fejezetben 

Vasárnap, Hajsza a mii
Hók után. Kalandos filmjá
ték 10 fejezethet.

A tokaji kir. jbirósag mint 
telekkönyvi hatosag.

ügyvéd által képv. Tókajhegy. lakp. 
javára 375 P dr. Láránd Ernő iigyv. 
által képv. Krauszmun és Taub jav. 
400 P dr. Goidmann Már iigyv, által 
képv. Pénzintézetek Orsz. rt. javára 
200 P 19 f. dr. Goidmann Már iigyv 
által képv. Tok aj begy. takp. javára 
11000 P dr. Goidmann Már ügyvéd 
által képv. Stor/ borg Márton javára 
160 P dr. Földosi Kálmán Ügyvéd 
által képv. Gazd. bizt. szövetkezete 
23 P 40 f. továbbá a foglalási jegy
zőkönyvből ki nem tűnő más foglal
tatok javára is az árverés megtar
tását elrendelem, de csak arra az 

t, v é g r e h a j t a tn a k  j esőire, ha kiolégitási joguk ma is 
fönnáll és ha olleniik halasztó hatá
lyú igény kereset folyamatba nincs, 
annak végrehajtást szenvedő laká
sán, üzletiben: Bodrogkeres/.turon 
leendő megtartására határid ül 1931. 
évi április hő 28 napjának ti e. 9 
órája tűzetik ki, amikor a biráilag 
lefoglalt bútorok, üzletberendezés, 1 
tehén s egyéb ingóságokat a legöbbet 
Ígérőnek készpénzfizetés ellenében 
esotlog becsáron alul is el fogom 
adni, még akkor is, ha a bejelentő 
él a heh színen nem jelent meg, ha 
csak ellenkező kívánságot Írásban 
nőm nyilvánít.

csak a borok elkészítésének 
program m át oldotta meg. Az 
értékesítési akció most indul 
m eg  képviseleti szerződés 
alapján, mely minden kocká
zatot kizár. A szövetkezet, az 
állami kölcsön nagyobb ré-

Ma este egy jó lábfürdő 
Szt. Rókus lábsóval

daganatok
zuzónAsoif>^$3>i;'".. 

fagyások *'• bütykük

tyúkszemek
'̂BÖRKEHÉNYEC.

Megszabadul szenvedéseitől 
UJ LÁBA LESZ!

1 nagy csomag Szt. Rókus 
lábsó ára 1 P. 28 fillér.

számiban. A SzinhíSzi Élet egyes 
példányainak ára 1 pengő, negyedévi 
előfizetési dij tiz pengő. Kia-dáhi- 
vatal: Budapest, VI. Aradi-u 8

— AZ OJSÁGnagy jubileumi Beth- 
lon-száma a vicclapirás szenzációja. 
Hogyan gazdagodtak meg Haggen- 
macherék. Száz pengős keresztrejt
vénypályázat. Skótok távirata Beth
lenhez. A Bölcs Rabbi nyilatkozik a 
Dohány-utcai merényletről és még 
rengeteg remek tréfa, vicc és aktua
litás Nagy Imre kitűnő vicclapjában. 
Mutatványszámot ingyen küld a ki
adóhivatal, Budapest VI. Ó ucca 12.

Tk. 624/931. szám.
Áryerési Mríetmény-tiYonat
Tokujhegyaliai Takarék 

pénztár
Sid'oczky L;*jrs végrehajtást 
szenvedő ellen indítón végre 
hajtási ü g y  ben a telekkönyvi 
hatóság végrehajtási árverest
3300 P — f tőkekövetelés 
és járulékai behajtása végett 

tokaji kir. járásbíróság te- 
riil- ti-n levő Tárcái  községben 
fekvő s a tarca li 1470 sz t'kvi 
beté tben A *j* 1 sorszám s 
alatt foglalt ingóságokra, 1055 
pengi kikiáltási ár mellett.

Az árverést 1931. évi m á
íu s hó  7 n a p já n  d é :e íő tí  H)
Ó r a k o r  Tarca! községházán:*; 
fogják megtartani

Az. árverés alá kerülő in
gatlan a kikiáltási ár kéthar 
maciinál alacsonyabb ár n 
nem adható el.

Az árv»relni szándékozók 
kötelesek bánatpénzül a kiki 
állási ár 10 °/0- át készpénzben, 
vagy az 1881: LX t. c. 42. 
§ ában meghatározott  árío 
lyammal számított óvadék ké
pes értékpapirosban a kiktii- 
döttnél letenni, hogv a bá 
natpénznek előleges bírói ie 
cétbe helyezéséről kiállított 
letéti elismervényt a kikul 
döttnek és az árverési félté 
teleket aláírni. (1881 : LX. t. 
c. 147,, 150 ,  170. § § ;  1908: 
LX. t. c 21. § ) .  "

Az aki az ingatlanért a 
kikiáltási árnál magasabb Ígé
re te t  tett, ha többet  ígérni 
senki sem akar. köteles nyom
ban a kikiáltási ár százaléka 
szerint megállapított bán a t
pénzt az általa ígért ár ugyan
annyi százalékáig kiegészíteni.
(1908: XKI. 25. §) .

Tokaj  1931 február 25 dr. 
Hauptvogel sk. kir. jbiró.

A kiadmány hi te léü l:
ifi. N a g y ,

kiadó

rokaj, 1931. évi március
Dr. Varga

kir. bár. végrehajtő

Y Á R Ö S IJO Z G Ó
Kedden és szerdán, Ámor 

a hálókocsiban. Hangos 
vígjáték 9 fejezetben.

Csütörtökön 2 néma vigjá- 
ték-sláger. Talpig úriember 
és Szemérmes a szeretőm

gyermek leány 
; é v e s  bizonyítványokkal uricsa- 
j Iádnál kisebb gyermek mellé vi

dékre állást keres. E rd ő s  Olga 
Debrecen Bur.di utca 15.

3872|930. vght. szám.

ytrverési hirdetmény.
Dr. Goidmann Mór ügyvéd által 

képviselt Pénzintézetek Orsz. bizt- 
rt. javára 268 P 47f. és több követe
lés és jár. erejéig a tokaji járásbi 
róság 1930 évi 4229/4 sz. végzésével 
elrendelt kielégítési végrehajtás foly
tán végrehajtást szenvedőtől 1930 évi 
augusztus hó 7-ón lefoglalt 1320 P-re 
becsült ingóságokra a tokaji kir. já
rásbíróság fenti számú végzésévé 
az árverést elrendelte annak az 1008. 
évi XLI. t,-c. 20. §-a alapján a követ
kező megnevezett Dr. Goidmann Mór

2044 1930 vhsz.

/Irv cré s i hirdetmény.
Mezőgazdák Gabona és Áruköres- 

kedelmi végrebajtatónok 533 pengő 
30 fill. tőke, ennek 1930 év május hó 
20 napjától járó 8 százalék kamata 
és oddig összesen 80 pengő 76 fillér 
perköltség erejéig, a végrehajtást 
szenvedőnél 1930 évi nov. hó 28- án 
bjrójlag lefoglalt és 2750 pengőre 
becsült ingóságokra az árverés — 
azon foglmtatók követelése erejéig 
is, akik törvényes zálogjogot nyer
tek — elrendeltetvén annak Sátor- 
aljaujbelen Andrássy utca 42 szám 
alatt, leondő megtartására 193? évi 
május hó 14 napjának d. e. !/all  órá
ját tűzöm ki, amikor a foglalás alatt 
lévő bútorok a legtöbbet ígérőnek 
készpénzfizetés mellett, szükség ese
tén becsáron alul is elfognak adatni,

Az esetleg fizetett összeg betudó
dik. Vevő köteles fizetni a vételi 
illetéket is.

Sátoraljaújhely, 1931. márc. 30.
G á li, jbirósági vb aj tó

Sátoraljaújhely, 1931. ápr. hó 18. 
XXXIV. évfolyam 16.-ik szám

Szerkesztésértés kiadásért felelős: 
LÁNCZI ZOLTÁN

Szerkesztőség és kiadóhivatal. 
Sátoraljaújhely, Sennyey-ucca 1 

Telefonszám 10.

Nyomatott a tulajdonosnál 
Landesmann Miksa és Társánál
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