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Szegények, koldusok, árva ma

gyarok vagyunk. Az időjárás viszon
tagságai, esők, szelek, viharok le 
aratlak terméseink javát. A mezőgazda 
közismert igénytelensége mellett sem 
képes a válsággal megbirkózni. A 
iparos és kereskedő' ajtaján a nyomor 
és nélkülözés kopogtat. A borárak 
katasztrofális zuhanása következtében 
közel hárommillió pengőt fizet rá a 
termelés költségeire a Hegyalja. Ezek 
az adatok rajzolódnak ki megdöb
bentő valósággal és élességgel az 
alispán e'vnegyedes jelentéséből Pár 
nap múlva pedig odakerülnek a vár
megye törvényhatóságának közgyü 
lése elé.

Megjelennek a tények a nappal 
könyörtelen világításában és föltor
nyosulnak a feladatok megszámlál
hatatlan sokaságukban. Talán a ma 
inál még soha gondterhesebb időben 
nem ült össze a megye közgyűlése. 
Kint dermesztőén vicsorítja fogát a 
a jeges északi szél és a tél rohamra 
indul a megmaradt magyar élet ellen.

Nem tudunk szabadulni a gon
dolattól, hogy ne képzeljük el ma
gunk előtt a legközelebbi közgyűlés 
képét. Méltóságteljes hangulat, az ar
cokon a helyzet komolyságának ün 
neppéiyessége és a lelkeket a leg
tisztább érzések sugallata irányítja 
a bátor és megfontolt cselekvések 
útjára. Ezt kéri és ezt várja a megye 
népe azoktól, akik bizalmának elis 
méréséül lettek érdekeinek védelme
zői, jövendőjének oltalmazok Ne fe
ledjék tehát, hogy részesei a felelős
ségnek és a magyar történelem irány 
vonalának megáílapitása részben az ő 
kezükbe van letéve.

Ne feledjék, hogy az orvoslás 
bármilyen módja, amely a megye né
pén, gazdasági összeomlottságán, az 
általános közjóiét emelésén van hi
vatva segíteni, gyógyitó Írként fut 
végig ennek a meggyötört országnak 
egész testében. Félre a politikával, a

politikai jelszavakkal, nincs rájuk 
most semmi szükség. Lépjen helyük
be az összefogás, a megértés, a test 
véri szeretet diadalmas ereje. Ha kell, 
hozzunk ezért áldozatokat is és soha 
ne legyen sok az áldozat, ha ennek 
ára a jobb magyar jövő.

A ránkszakadó Ínségek tengeré 
ben, vésztjósló árjában soha nagyobb 
figyelem és érdeklődés nem kisérte 
a közgyűlés munkásságának eredmé
nyei. Sok függ ettől, nagyon sok. A 
tél gondjainak e üze'se. Zengőbb és 
vigabb tavaszok jövetelének reménye 
fcmbernek és férfinek kell lenni eh
hez. Embernek, kinek szivéből vég
nélküli folyamban ömlik a szereleí 
melege és férfinek, kinek izmos kar
ja irányt mutat az elesőknek és gá
tat vet a hullámzó, tajiékozó ára 
dalnak.

Revíziós gyűlés
A Magyar Revíziós Liga sátor 

alja újhelyi osztálya folyó hó 13-án, 
vasárnap délelőtt fél 12 órakor a 
vármegyeháza nagytermében tartja 
alakuló gyűlését.

A trianoni határral szelt város 
ezen a gyűlésen kiván kifejezést adni 
annak, hogy az igazságtalan „béke11 
ellen csak úgy tudunk küzdeni ha a 
revízióért folytatott küzdelemben kö
zös frontot alkotunk. Az alakuló 
gyűlésen Lukács György ny. minisz
ter és lllosvay Gusztáv ny. államtit
kár is résztvesznek.

Tekintettel a Magyar Reviziós 
Liga eddigi tjtunkálkodásának arra az 
eredményére, mely a magyar lelkiis
meret ébrentartásában mutatkozik és 
arra az elvitathatatlan nagy sikerére, 
amelyet a trianoni békeszerződés re
víziójának a világpolitika homlokterébe 
á lilásával elért, reméljük és elvárjuk, 
hogy ebben a városban minden ha
zafiasait érző polgár, aki Trianonnak 
igazságtalanságait önön sorsában is 
érzi, megjelenik a Magyar Reviziós 
Liga sátoraljaújhelyi alakuló gyűlésén.

M e g j e l e n i k
szombaton

J C i r ö e t é s e k e t
felvesz

a kiadóhivatal
Szcchenyi-tér
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Az inségakció során Zemplén- 
vármegye részére mintegy lOOvaggon 
búza nyert kiutalást. Ebben a meny- 
nyiségbett még nem foglaltatott benne 
az újhelyi és szerencsi szükölködők 
buzaja. Amint értesülünk a miniszté
rium most kiutalta Ujhely és Szerencs 
Ínségeseinek részét Ujhely 8, Sze
rencs 7 vaggon búzát kap. Szerencs
nek nem sok a 7 vaggon búza, de ha 
figyelembe vesszük Ujhely lakosainak 
számát, akkor meglepetten vesszük 
észre, hogy Ujhely aránytalanul keve
set kap a 6 pengős búzából. A ki
utalt mennyiség tehát nem elegendő 
a nemes cél megvalósítására.

Városi közgyűlés.
Sztics Ferenc fegyelmi ügye hétfőn 

a képviselőtestület elé kerül.

Dr. Orbán Kálmán polgármester a 
város képviselőtestületének közgyűlését 
hétfőn d. u. 4 órára tűzte ki.

A hétfői közgyűlésnek egyik legérdeke
sebbnek mutatkozó ügye a Szűcs Ferenc 
városi főszámvevő ellen elrendelt fegyelmi 
vizsgálat. Amint a „Felsőmagyarországi 
Hírlap" megírta, az alispán szabálytalan
ságok miatt elrendelte a fegyelmi vizsgá
latot, amelynek lefolytatására vizsgáló
biztosul dr Szent-Györgyi Zoltán vm. ár
vaszéki elnököt küldte ki. A közgyűlésen 
ismertetik majd, hogy mik voltak azok a 
súlyos indokok, me'yek a fegyelmi vizs
gálat elrendelését vonták maguk után.

A közgyűlés fontosabb tárgyai: A 
virilista névjegyzék megállapítása. A Vá
rosi Bérház bérlőinek kérelme lakbér le
szállítása iránt. A közvágóhidi szabályren
delet módosítása és a vágóhídi dijak újabb 
megállapítása. Az 1931. év. általános ke 
reseti adó kulcsának megáílapitása. Szűcs 
Ferenc városi főszámvevő fegyelmi ügye.

Sajáttermésü tisztán kezelt ó-sza 
morodni boromat kis mértékben, de 25 
literen felüli tartányokban és hordós 
tételekben is árusítom. 1 liter bor ára 
8 i fillér. Hordós tétel vételnél az üres 
hordót literenként 5 fillér megtérítése 
mellett, visszaveszem.

Dr. HAAS BERTALAN
ügyvéd ós szőlőbirtokos, 

Saujhely, Kazinczy u. 33.

<3Tévjegyeit fiönyvnyomódnfűan RapíiaióR !
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— Halálo/ás Kazay Sándor ny. ref. 
lelkes/, Kiss Ernőné édesapja Berzéken 
f. hó 8-án, 82 éves korában elhunyt. Te 
metése pénteken délelőtt nagy részvéttől 
kisérve ment végbe.

— Megyegyűlés Széli József főispán 
a Törvényhatósági Bizottság ülését - 
amint már megírtuk —, december 16-ára 
tűzte ki. A téli közgyűlés programján 
többek közt a következő tárgyak szere 
pelnek: Bizottságok választása. Kijelölése 
annak a 30 törvényhatósági bizottsági 
tagnak, akik közül az összeférhetetlenségi 
bizottság kisorsolása történik. A várme
gye alispánjának évnegyedes jelentése A 
vármegye 1932. évi közúti költségelőirány
zata. Átirat az optánsokat megillető devi
záknak pengő érték ellenében az állam
nak való átengedése ügyében Abauj- 
Torna pármegye átirata, a vasúti fuvardíj 
módosítása mellett. Átirat az álláshalmo
zások megszüntetése érdekében Debrecen 
átirata a háztulajdon túlterhelése és a 
legutóbbi adóemelések tárgyában. Átirat 
amellett, hogy az inségadóból a városok 
és községek részesittessenek. Szeged vá 
ros átirata a jóvátétel revíziójának kérel
mezése tárgyában. Átirat a hadirokkantak 
hadiözvegyek és hadiárvák járulékának 
sürgős felemelése iránt. Szeged a közal- 
kalmazottak, valamint azok özvegyet és 
árvái ellátási dijainak újabb csökkentése 
ellen. Békés vármegye átirata a titkos 
választójog életbeléptetése mellett.

— Nyílt levelünk visszhangja. Gör
gey István országgyűlési képviselő az 
egységes párt egyik legutóbbi pártérte
kezletén felszólalt az adókönnyítések ér
dekében. Ezt akartuk mi is, mások is 
Sem többet, sem kevesebbel. Csupán egy 
falusi magányában busongó magyar ron
tott nekünk tajtékzó dühvei Görgey Ist 
ván védelmében, hogyhát igy, meg úgy . .. 
Mintha ő nem tudná magát megvédeni, 
ha arra szüksége volna. Hát nem ügy 
van az bús magyarom. A képviselői kö 
telesség teljesítésére való felhívás nem 
„akasztófa alatti parancs" ilyet csak hoz
zá nem értő rosszinduiat magyarázhat bele. 
Kár volt leeresztett rostéllyal harci bárdot 
élesíteni. Előbb tanulni kell, a „Zemplén- 
vármegyé“-vel együtt. Meg kell tanulni, 
hogy aki közszereplést vállal, az sohasem 
tehet eleget a közjó érdekében. A közér
dek védelme pihenő és szünet nélküli íoly 
tón megújuló szüntelen harcot jelent. A 
múlt érdemeiből nem lehet soha el nem 
fogyó tőkét kovácsolni a jövőre. A tör
ténelem szekere rettenetes erővel és gyor
sasággal dübörög felettünk. Dübörgése 
nyomán példátlan tömegben kavarognak 
az események és ezek az események 
újból és újból a porondra szólítják a köz
élet harcosait. Ezeket kell tudni annak 
felismeréséhez, hogy nekünk nem kenye
rünk a minden áron való ellenzékieske
dés és okvetetlenkedés. Az érdem, a mi 
szemünkben is érdem, de látni kell, hogy 
ezentúl is van valami. Az események mai 
kápráztató forgatagában nincs időnk ilyen 
kis hepciáskodásokkal foglalkozni. Valaki 
sercintett egy hegyeset, kurjantott egy 
félhangosat, — ennyi az egész.

— Kamarai tagok választasd-. A
vármegye terű étén vasárnap folyt lé az 
ipar és kereskedelmi kamarai tagok vá
lasztása. Ujhelyben Bernáth Béla főszol 
gabitó elnöksége mellett folyt le a válasz 
tás, amelynek eredményeképpen a keres
kedők rendes tagul Grünberger Vilmos 
építési vállalkozót és Klein Kálmán divat 
árukereskedőt, póttagokul Kornitzer Ci
pót és Wischnitz Istvánt választották meg. 
Az iparosság rendes tagjai: Poós József 
és Tóth József, póttagok: Weisz Benő 
és Rilvák János

Kulturdélután A Zemplénvár- 
megyei Nemzeti Kaszinó ezévi harmadik 
kulturdélutánját f hó 19 én d. u, 5 órakor 
tartja. A műsort ez alkalommal a sátoral
jaújhelyi kamurazenetársaság nyitja meg 
C Moréna: Magyar udvarház c. indulója 
vak Előadást tart dr. Bruckner Győző 
miskolci jogakadémiai dékán: „A filozófia 
kezdetei" címmel A délutánt Csanics Isi 
ván kir. mérnök zongoraszáma zárja be. 
A belépés nemcsak a tagok, hanem más 
érdeklődök szántára is ingyenes

— Az. újhelyi szegényekért. Bernáth 
Aladár alispán a vármegyei törvényható
sági bizottság tagjainak eddig szokásos 
tnegvendégelése helyett 100 (egyszáz) pen
gőt juttatott dr. Orbán Kálmán polgár- 
mesterhez a városi szegények javára. — 
Köröskényi Tamás tanácselnök névnap- 
megváltásul 20 pengőt, továbbá Bernáth 
Gyuláné 10, Osztoics Katalin 13 és Vel- 
kovics Izrael 20-pengőt juttattak a polgár- 
mesterhez a szegényakció javára.

— Gazdasági cselédek és munkások 
jutalmazása tekintetében illetékes helyen 
úgy határoztak, hogy a bejelentési Iwtár 
időt. meghosszabbítják és az előterjeszté
seket a város polgármestere, illetve a já
rási főszolgabirák teszik meg a vármegye 
főispánjához, december 20 ig.

— Választási visszaélés vétségéért 
elitéit községi bíró. Az újhelyi törvény
szék most tárgyalta Csuhák István csékei 
biró választási bűnügyét. A vádirat szerint 
a községi biró azzal fenyegetett meg több 
csékei lakost, hogyha nem Írják alá báró. 
Láng Boldizsár ajánlóivét, akkor a Bel
városi Takarékpénztár bárom nap alatt 
visszafizetteti kölcsöneiket. A vádlott tagad
ta bűnösségét. A bíróság előtt négy tanú 
eskü alatt valotta, hogy Csuhák a Wag
ner Károly dr. feljelentésében foglalt ki
jelentéseket megtette. A vád és védbeszéd 
elhangzása után a biróság Csuhák István 
bűnösségét megállapította és pénzbünte
tésre ítélte. Az elitéit községi biró felle 
bezett a bűnösség megállapítása miatt.

Két ujnelyi kereskedő gyújtó- 
gatási bűnügye A törvényszék büntető
tanácsa most tárgyalta a gyújtogatás bűn
tettével vádolt Orbán Béla és Nagy Imre 
bűnügyét. A vádirat szerint Orbán Béla 
íelbujtására Nagy Imre felgyújtotta a 
Kossuth Lajos uccai üzletet. Orbán taga
dásban van és arra törekszik, hogy a tö
redelmes beismerésben lévő Nagy Imrére 
hárítsa a bűncselekmény összes ódiumát 
Nagy lnne bevallja, hogy szorult helyze
tében 200 pengőért felgyújtotta azt az üz
letet, amely tulajdonképpen csak formai
lag volt a nevén. (Nagy Imre cégtáblája 
is csak a tűz előtti napokban lett kifüg
gesztve) A tanúvallomások különösen 
Orbán Bélára nézve nagyon terhelőek.A 
biróság tisztázni kiváltja azt a kérdést,

hogy-a tüzeset alkalmával laktak e'az 
éuülstben s ezért elrendel:é Keresztesi 
János szakasz vezető és nejének, valamint 
két tűzoltónak kihallgatását. Orbán Béla 
elmeállapotának megfigyelést re tett indít
ványt a védő, a--ra hivatkozva, hogy Ir
hán testvére is elmebetegség re-n szenved. 
Az indítványt a airóság nem tette Hú gá
évá A főtárgya ás folytatást* dece mber 
15-ere tűzték ki

A Vigad* megnyit Uj II aj-
jdonost kapott a>Vigadó Frank Dezső, 
•az országos liirü miskolci „Szemere" ét
téréin volt tulajdonosa vette át Frank 
Dezsői újhelyi kö-ökben is rendkívül lő 
nyösen ismerik és bizonyára sokan fog
ják ismerni a jövőben a szilit,rjtikus ven
déglőst, akinek támogatását a legmele
gebben ajánlhatjuk- Hisszük, hogy a. ő 
működésével a városi vendéglővel eléri 
a város azt a célt, rneiyet a vendéglő ié- 
iesitésekor kitűzött.

Bejelentési- felhívás Az adóhiva
tal felhívja azon föld erdő- és szőlőbir
tokosokat, bérlőket, gazdasági géptulaj- 
donosokat, akik mezőgazdasági cseléde
ket tartanak, vagy idénymunkásokat szok
tak alkalmazni, hogy azoknak nevei; .bal 
esetbí/fositás céljából f. év december .hó 
20 ig a városi adóhivatalnál jelentsék he-

S/ö'ösga/dík panaszoslevele Több 
szőlősgazda aláírással pauaszoslevól-érke- 
zett szerkesztőségünkbe. Szóvátesztk, hogy 
a vasúti battyuzás még nem színit meg, 
továbbá KárolyfaJva, Erdabénye, Rudaba- 
nyácska stb. hegyaljai községekből, sok 
olyan bor kerül forgalomba korcsmárosok 
és házakuá melyek bejelentve rre.ni lettek 
és igy fogyasztási adót nem fizetnek* így 
aztán tisztes.égtelen versennyel is, kell 
küzdeniük O.- /oslást /árnak.

— Hat újabb kényszeregve/.ség Az 
újhelyi törvényszék elrendelte a csődön, 
kívüli kényszeregyezséget a következő 
ügyekben: Sicliermasm Leopoid fiai mád( 
fa és vegyeskereskedő cég ellen. Vagyon
felügyelő dr. Liebntaun Márton szerencsi 
ügyvéd. — Spitz Sámuel tarcaJi vegyesr- 
kereskedő ellen. Vagyonfelügyelő dr. Fe
jes László tokaji ügyvéd. -- Markovits 
Mórné tarcali szatócs ellett. Vagyonfel
ügyelő dr. Lóránd Ernő tokaji ügyvéd. 
— Zjpszer Hertnann mádi vegyeskeres
kedő ellen. Vagyonfelügyelő dr. puchs 
Jenő szerencsi ügyvéd — Stendig Sámuel 
sárospataki órás és ékszerész ellen Va
gyonfelügyelő dr. Benyovszky László sá
rospataki ügyvéd — Flegmami Móric és 
neje mádi korcsmárosok ellen. Vagyoni, 
felügyelő dr. Altman Elek szerencsi ügy
véd A kényszeregyezségak száma 83-ra 
emelkedett, inig csődeljárás, 9 esetben lett 
elrendelve.

A k a r ja ,
hogy zongorája elsőrangú legyen?
Menjen J á n o k y  J e n ő  zon- 
gorakészitő zongorahangolóhoz, 

Schön Vilmos u. 7.
Koszit bármilyen átalakítást vasszer

kezettel, mindennemű javítást, Ituro- 
zást, bőrözést, filcezést, posztózást, 
fényezést, harmonium, orgona han
golást és javítást tökéletes szaksze
rűséggel.
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Ötszáz dollár egy 
újhelyi Népkonyha sorsjegyért

Szombat délután folyt le a Nép
konyha tárgysorsjátéka..A közönség me
leg érdeklődése kisérte azt a nemes mun
kát, amelynek egyetlen céljaként a szegé 
nyék ügye lebegett az akció kezdetné 
nyezői elölt

A város közönsége, továbbá más 
jószivü adakozók által felajánlott 400 da
rab nyereménytárgyat ezmttal sorsolták 
ki. Érdekességül jegyezzük meg, hogy 
gróf Széchenyi László amerikai magyar 
követ felesége szül. Wanderbilt Gladys, 
gróf Széchenyi W. Ernőné utján a 2700 
szánni Népkonyha sorsjegyet 500 dollárért 
vásárolta meg hogy nagylelkű adomá
nyával ezutta: is segítsen a szegényeken.

A sorsolás alkalmával a következő 
számú sorsjegyeket húzták ki nyeremény 
nyel:

3, 7, 23, 43, 69, 70, 74, 83, l >0, 105, 
108, 137, 141 143, 161, 174 178, 179,181, 
190, 193, 203, 205, 211, 227, 229,232, 238, 
264, 269, 270, 278, 281, 286, 289, 295,
296, 303, 308, 319, 320,324, 328. 329, 332, 
336, 341. 351, 362, 365,368, 380, 389, 391. 
401, 418, 429,436, 451, 442,460,452, 472, 
488.

500 514 51') 520 535 541 549 553 
554 569 581 59 > 601 618 621 627 630
631 657 666 667 668 678 681 684 704
750 757 764 773 775 794 817 818 821
829 835 840 85 5 890 892 894 908 913 
926 931 932 951 954 957 97/ 986 994 
997

1.008 015 024 025 044 056 058 060 
074 104 109 111 114 124 127 133 135
137 150 155 159 162 163 167 180 183
193 205 214 244 264 275 284 303 308
309 315 352 356 360 370 371 377
385 403 404 445

1 546 554 564 570 572 575 577 579 
583 594 601 606 608 620 621 625 630
634 635 642 702 712 714 721 723 734
736 739 747 762 765 780 794 800 814
830 832 841 846 857 875 879 885 896
898 933 942 946 953 954 961 965 974
980 990 993 996.

„2000 001 012 033 036 059 069 091 
093 100 112 120 127 130 134 139 141
146 161 169 177 185 213 244 264 270
296 302 309 320 322 326 328 331 365
371 393 411 413 430 440 455 482 484

-Jt 505 515 517 520 544 549 /08 569 
577 582 607 636 649 6ö4 689 701 711
742 779 810 811 832 864 880 902 713
923 926 927 954 970 979 992. (Felelős
ség nélkül.)

[A nyereménytárgyak december hő 
15 én déli 12 óráig a vármegyei gazdasági 
egyesületben átvehetők.]

A sorsolás befejezése után Mattya- 
sovszky Kálmán mondott köszönetét a 
közönség lelkes támogatásáért s hálatelt 
szavakkal köszönte meg Ujhely nevében 
a gróf Széchenyi Wolkenstein házaspár 
nak azt a megértését, melynek eredménye, 
hogy a Népkonyha a tél hidegében me
leg étellel láthatja el szegényeit „Mici 
grófnő", a zempléni Nagyasszony meg- 
hatottan mondott köszönetét, melegen 
emlékezve meg mindazok segélynyújtásá
ról, akiknek köszönhető, hogy a Nép
konyha fokozott mértékben élhet hivatá
sának........... Sok szegény ember könnyét
szárították fel e tárgysorsjátékkal.

V Á R O S I  M O Z G Ó .

Kedden „Viharok a Montolanc fe
lett" Filmdráma 12 felvonásban. Szerdán 
és csütörtökön „A su<zterprlnc“ Harold 
Lioyd legújabb filmbohózata. Szombaton 
és vasárnap „A repülő menyasszony“ 
Énekes-zenés filmoperett 10 felvonásban. 
Vasárnap délelőtf 11 órakor „A titokza- 
ios szálloda". (A biarritzi kalandornő).

Használja ki
a  k a rá c s o n y i  a lk a lm a t ,

mert
nálam a fényképek a legolcsóbbak 

Özv. Friedmann Jozsefné

1456 — 1394/1931. vhszám.
Á r v e r é s i  h i r d e t m é n y .

Dr. Schleyer Lajos ügyvéd által kép
viselt Klein Márton végrehajtató javára — 
lakos végrehajtást szenvedő ellen 71 pen
gő — f. tőke és jár. erejé'g, — ameny 
nyiben a követelésre időközben részfi 
zetés történt, annak beszámításával, a 
saujhelyi kir. járásiróság P. 3684—1931 
számú végzésével elrendelt kielégítési vég
rehajtás folytán a végrehajtást szenvedő 
tői 1931. évi okt. hó 31 napján le- és 
felülfoglalt és 1060 P-re becsült ingósá
gokra a sárospataki kir. járásbíróság Pk. 
8177 1931 számú végzésével az árverés 
elrendeltetvén, annak, — a fentirt 75 P 
— fillér tőke, ennek 1931 évi március hó 
30 napjától járó 10 százalék kamatai, 
23 pengő 64 fillér eddig megállapított 
és az ezután felmerülendő költségek, va

lamint -  az 1908. évi XLI t.-c. 20. §-a 
alapján a következő megnevezett: továbbá 
a foglalási jköuyvbő! ki nem tűnő más 
foglaltatok javára is, az árverés megtar
tását elrendelem, de csak arra az esetre, 
ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha 
ellenük halasztó hatályú igénykereset fo
lyamatban nincs — végrehajtást szenvedő 
lakásán Láczán leendő megtartására határ
időül 1931 évi december hő 21 napjának 
délelőtt fél 12 órája tűzetik ki, amikor a 
biróilag lefoglalt bútorokat, borok, zon
gora, cimbalom, rádió, tehén s egyéb ingó
ságokat a legöbbet Ígérőnek készpénzfize
tés mellett, szükség esetén 7,,-ad értékben 
is el fogom adni.

Sárospatak, 1931. november hó 20 
Hazay Béla

kir. jbirósági végrehajtó.

O lcsó K a rá c s o n y i

k a b á t v á s á r
W - i S í  BE<4Ö-nél

SZABÓ PÁL-nál semmi
sem drágább, mint másutt, sőt nála 
v á sá r o lh a t  S eg o lcsó ó b a n

Felelős szerkesztő:
Dr. WE1SZ SÁNDOR, 

Felelős kiadó :
LÁNCZ1 ZOLTÁN

Szerkesztőség és kiadóhivatal : 
Sátoraljaújhely, Széchenyi-tér 9. 

Kiadótulajdonos : 
Landesmann Miksa és Társa.

Felhívás a város közönségéhez

i / S = ^ V Q  

0
Mély tisztelettel hozom Sátoraljaújhely város nagyérdemű 

közönségének szives tudomására, hogy a

Városi Vigadó vendéglőt
bérbevettem és f. hó 12-én megnyitom.

Minden törekvésem oda fog irányulni, hogy a mai nehéz 
gazdasági viszonyokat szem előtt tartva a legjobbat a legol
csóbban nyújtsam.

Olcsó menü rendszer. ízletes magyar konyha. Elsőrerfdü 
fajborok. Havi abonomát, úgy belső fogyasztásra mint házhoz 
való kihordásra jutányosán vállalok.

Az étteremben minden este elsőrendű fővárosi szalon-jazz 
zenekar hangversenyez.

A nagyérdemű közönség szives pártfogását kérve, vagyok
kiváló tisztelettel:

Frank Dezső
a miskolci „Szemere" étterem 

volt tulajdonosa.
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1931/1503 vhgl . szám.

Árverési hi.-detmény.
Dr. Gottlieb Hugó ügyvéd állal képviseli 

N y irb o g d án y i  F e l ró leum gyár  juvóra 358 pengő 
03 fillér toké és több követelés já rulékai ere
jé ig  bposti Közp. járásbíróság 1931 évi 445 543 
sz. végzésével el rendel t kielégítési végrehaj tás 
folytán végreha jtá s t szenvedőtől 1931 évi o k tá 
bor hó 13-án lefoglalt 1465 pengő — filh rro 
becsült ingóságokra az árverés  elrendeltetvén, 
an n ak  az 1908. évi XLI. t. c, 20 §-a alapján 
a  kö vetkező  m e g n ev eze t t  dr. Sohmidt Dávid 
ü g y v éd  áll.  kópv, Nyirbogdányi Petróleumgv ár 
ja v á ra  200 P  — f., dr. Gottlieb Hugó ügyv. ált 
képv  Bol lmann Fülöp  javára 19 P 60 f., dr 
Goldmann Már ügyv. áll. képv. S. Nagy András  
ja v á ra  280 P — f. továbbá a foglalási je gyző  
könyvből ki nem tűnő 'm ás  fogla lta ték javára  
is, az árverés m e g ta r tá sá t  elrendelem, de csak 
arra az esotre, ha  kielégítési joguk ma is fennáll 
és lm ellenük halasztó ha tá lyú igény kereset  fo
lyamatban  nincs, — végreha jtást  szenvedő laká

sán, üzletében  : Toka jban  leendő m e g ta r t á 'á ra  
határidőül 1931 évi decem ber  hé  14 n piának 
d. u. 2 ó rá ja  tüzelik ki, amikor a biróilág lefog. 
Iáit bútorok,  cséplőgép, haj tómotor , var rógép. 
S'/őlőprés s eg\  éh ingóságokat a legtöbbet ígé
rőnek készpénzfizetés mellett,  szükség  esetén 
becsáron alul is cl fogom adni még akkor  is. 
h a  a bejelentő  fél a helysz ínen nem je lenne 
meg, ha csak  ellenkező k ívánságot Írásban 
nem  nyilvánít.

Tokaj, 1931 évi novem ber  hó 3.

Dr. Szélessy
kir. bír. végrehaj tó.

f  legszebb karácsonyi ajándék
a Közmüveknél vásárolt

r á d i ©  és g r a m o f o n
Városi bérpalota.

1931/1629 vght. szám.
Á rv e ré s i h ird e tm é n y,
Dr. Honétcy Géza, mint özv. Edlisz 

Farkasné ügygondnoka javára 250 pengő 
tőke és több követelés járulékai erejéig 
tokaji kir. járásbíróság 1929 évi 5054 sz. 
végzésével elrendelt kielégítési végrehaj
tás folytán végrehajtást szenvedőtől 1931 
évi november hő 24-én lefoglalt 1800 P-re 
becsült ingóságokra az árverés elrendel
tetvén, annak az 1908 évi XLI. t. c. 20 

a alapján a következő megnevezett 
r. Honétzy Géza ügyv. által képv. Phi 

]ips Rádió javára 502 P , Weisz Ferenc

saját javára 18 P 20 f . Weisz Ferenc 
ügyv által képv. Orosz Fiilöp javára 175 
P ,  Varga Lajos javára 33 P 60 f , Mán 
dél Elemér ügyv. ált. képviselt Egyesült 
malomipar 93 P 84 f. Dr. Haidu Sándor 
Bpest, V. Wekerle S. u. 18 Carbonpapir 
keresk. rt., 1384 P 33 í., Dr. Heinrik An
tal Bpest V., Sas u. 14 Salgótarjáni kő
szén 175 P. 44 f., továbbá a foglalási 
jkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok 
javára is, az árverés megtartását elrende
lem, de csak arra az esetre, fia kieiégi 
tési joguk ma is fennáll és ha ellenük 
halasztó hatályú igénykereset folyamatban 
nincs, végrehajt, szenv. lakásán Tokajban

Á rv e ré s i h ird e tm é n y .
I.:: P — fi I. !  k( . ......... II Z:l év okt. hé

9 mip.i i .i tó 8 5/H/tib'k kain itt ti ás eddig 
öss, <•'.*■ 11 149 | i n 59 fi l*r porköltség orejéig a 
vÓKiviutjiost ' / .mivédőnői 930 év n íj. hó L() tm 

ofo 6 1400 P re bet ti . ingósá
gokra tíz . irvnré.'t - azon fog al taiók követelése 
or i 'ig is, ; kik tö rvényes  zálogjogot nyertek — 
o romi Gom, annak S > toraljaujbel.y ben Mecznor- 
iDfii 3 s/ alatt leendő megtar t •sóra 1931 évi 
decemb* r hó 2 1  apjának d. u 2 óráját tűzöm
ki, imkor a foglal;. '  alatt  lévő bútorokat stb.
ogtölibei ig. rőnek k sí pénzfizetés melleit, szük
ség őseit>n becsaron, de ti becsérték -;3 tin alul 
nem adom 1.

A/ eset eg fizeieli i sszeg a követelésbe bo- 
tutiótl.k. \ t \Ö. ki teles fi/ eini  a vételi illetéket is.

> mrai.jatijbely, 1931. november  30.

difii, kir. jbirósági y hajtó-

/ /  f

1 P I 1 N I 0 ESZETI
függönyök, térítők, diszpárnák, 

lámpaernyök bőrdiszműárnk, 
retikülök,

ágynemüek, ágyteritők, 
dísztárgyak,

íanöesm ann lilán á l
Saujhely. €rzscbet Királyné-u 5
legszebb, legizlésesebb kivitelben 

ke'szülnek.

Al̂ v" W e i s z  Emii■uX)v"
órás, ékszerész, lá tszorész sznküzlote

az Ön legjobb bevásárlási forrása

ieendő megtartására határidőül 1931 évi 
december hó 17 napjának délutáni fél 
4 órájára tűzetik ki, amikor a biróilág 
lefoglalt bútorok, zongora, rádió, lovak s 
egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek 
készpénzfizetés mellett, szükség esetén 
becsáron alul is el fogom adni, még ak
kor is, ha a bejelentő fél a helyszínen 
nem jelenne meg, ha csak ellenkező kí
vánságot Írásban nem nyilvánít

Tokaj, 1931. évi november hó 7-én.
D r Szélessy Ödön 

kir ibirősági végrehajtó

N y o m  .lllé sházy  M. és T á rsa  könyvn yo m d á já ba n  S á to ra ljaú jh e ly  Széchenyi té r 9.
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