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Karácsonyi gondolatok
Betlehemi csillag áraszt jragyogő 

fényt. A fény áttör a házak faluin és 
behatol az emberhez, kinél utat keres 
a s z ív  rejtett mélyéig. A karácsonyi 
ünnepek melege mindenhova eljut. A 
jd lfű tö tt szobába és a kunyhóba 
egyaránt. Á ll a karácsonyfa és min
denki ünnepel. A bethlehetnesek ház 
ról-házra járnak és úgy kérdik, hogy 
„szabad az Istent dicsérni ?“ A jkuk
ró l felcsendül az ének : „Mennyből 
az angyal lejött hozzátok ..

A szent este elűzi a gondot. Az 
ünnep kétszer huszonnégy órára elfe
ledteti azt, hogy más is él az ernbe 
rek lelkében mint szeretet. Elhallgat
tatja a panaszt, a sírást, a feltörő 
sóhajt és a mindsürübb feljajdulást. 
. . . .  Elhallgattatja, de csak két napra. 
Utána szürke hétköznapok követkéz 
nek. A szürkeség minduntalan idegen 
rikító szin árnyékát dobja felénk.

M iért? —  Mert az ember gyarló 
és gyáva, önző a végtelenségig Ná
lunk vizet prédikálnak és bort isznak. 
Nincs könyörülctesség. Akinek segí
teni kellene, az nem segít és aki va
lami már itten, az lóhátról beszél.

Az ember kiűzetett a Paradicsom
ból, nem várhatunk tehát paradicsomi 
életet. Az embert pótló gépek sem 
vakíthatnak el senkii, mert hiszen 
azok elsősorban „a tejfölt fö lözik", 
azután eltüntetik a tejet és végül meg
hagyják a savót.

Máskép kell berendezni az emberi 
életet. Úgy éljen és akként cseleked
jen az ember, mint ahogy él a ka
rácsonyi szent estén : szeretet és meg
értésben, —- mert csak ez lehet kiút 
a nyomorból.

Karácsony szent estéjén miért 
nem születhet újjá a m agyar?! M i
kor a krisztusi szeretet kopogtat az 
emberi szivek ajtaján és figyelmezte
tően int a végzetes utón, amelyen 
most vagyunk a munkanélküli, nyo
morgó, minden összetartás nélküli 
megbomlott világban. Megtanultunk 
küzdeni és akarni. Miért nem ková
csolhatnánk összetartó erőt, hiszen
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mi élni akarunk és „a magyarnak 
van helye a nap alatt". Küzdünk, har
colunk a létért és mégis a gazdasági 
élet olyan, mint ama boroshordó, 
amelybe mindenkij’ vizet öntött abban 
a reményben, hogy majd „a másik" 
úgyis betölti a liter bort és akkor az 
ő liter vize meg sem látszik a hor
dóban. Ez igy tovább nem mehet!

. . . Karácsony estéjén felragyog 
a betlehemi csillag. E fény ragyogja 
be régi Nagy-Magyarország minden 
házatáját. Vigyen örömet boldogsá
got, reményt a Jézuska aj,ándékaké- 
pen. Adjon szeretutet a lelkdtjny o lt
son jóságot a szivekbe és világira fé
nyével árassza el aíy országvezetők 
koponyáját. Hadd világosodjon, ne
hogy elkésve akkor cselekedjék, mi 
kor az ország már a hétköznapok 
szürke színét is csak meginogja tartja. 
A krisztusi szeretet pedig hagyjon 
nyomot az emberek szivében és hoz
zon egészséges állapotokat: jobb je
lent és szebb magyar jövőt.

Ezt kérjük mi a Jézuskától.

Csehszlovák köszönet 
az újhelyi tűzoltóságnak

A ni. kir. külügyminisztérium Zem
plén vármegye főispánja utján értesítette 
vitéz Zombory A. József tüzoltófőparancs- 
nokot és a tüzoltótesiiilet tagjait, hogy a 
csehszlovák kormánytól jegyzék érkezett, 
amelyben a főparancsnoknak és a testü
let tagjainak őszinte hálájukat fejezik ki, 
a gyártelepi tűzoltásnál kifejtett „igen ha
tásos közreműködésükért". A jegyzék 
szép szavakkal emlékezik meg a főpa
rancsnok és a testület kitűnő magatartá
sáról.

Csehszlovák részről már másodiz 
ben emlékeznek meg dicsérőleg az újhelyi 
tűzoltóság munkájáról. „Határt és akadályt 
nem ismerve sietnek embertársaik védel
mére" — írták akkor a cseh hatóságok 
és újabb dicséretük csak örömet kellhet 
bennünk, annak tudatában, hogy a mi de
rék magyarjaink a túloldalról is elismerést 
szereznek Ujlielynek.

A1STW eisz EmilAW a
rfrrfR, ékszerész , létszerész szaküzlete

az Ön legjobb bevásárlási forrása
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Ujltely érdekeinek megsértése nélkül 
nem lehet leépíteni a szolgabirdságot.

Megyegyűlés és városi közgyűlés 
foglalkozott a főszolgabírói hivatal leépí
tésének kérdésével és teljes határozott
sággal amellett foglalt állást, hogy az új
helyi főszolgabírói hivatalt kirendeltséggé 
degradálni nem lehet.

Hz a leépítés egyet jelent a meg
csonkított és megnyomorított, mostoha- 
gyermekként kezelt város érdekeinek meg
sértésével, ami ellen tiltakozó szavunkat 
ismételten felemeljük

De emeljék fel tiltakozó szavukat 
azok is. akiknek befolyása lehet e kérdés 
kedvező elintézésénél, mert lehetetlennek 
tartjuk, hogy mindig és mindenütt Ujhely 
járjon kedvezőtlenül. *

Szabálytalanságok sorozata 
a városi zárszámadásban.

Sátoraljaújhely képviselőtestületét 
foglalkoztatta legutóbb a város elpuská
zott szárszámadása é; ezzel kapcsolatosan 
Szűcs Ferenc városi főszámvevő fegyelmi 
ügye.

Dr, Orbán Kálmán polgármester be
jelentette, hogy az 1930 évi zárszámadás, 
amit Szűcs Ferenc készített és a közgyű
lés letárgyalt, rossz volt, azt ismét el kell 
készíteni és annak elkészülte után gon
doskodik arról, hogy azt a közgyűlés 
újból tárgyalhassa.

A zárszámadás ügyével kapcsolatban 
bejelentette, hogy Bernáth Aladár alispán 
Szűcs Ferenc ellen a fegyelmi vizsgálatot 
elrendelte.

Dr. Csaplaky Lipót tanácsnok ismer
tette az alispáni véghatározatot.

— Szűcs Ferenc ellen — mondja a 
véghatározat — azért, mert a város ! 930 
évi zárszámadásának összeállítása, letár
gyal tatása és jóváhagyására való beter
jesztése körül késedelmesen és szabály
talanul járt el, fegyelmi vétség elkövetése 
miatt a fegyelmi eljárást elrendelem; vizs
gálóbiztosul dr. Szentgyörgyi Zoltán vm. 
h. árvaszéki elnököt rendelem k i ; utasí
tom nevezettet, hogy teendőit a vonatkozó 
rendeletek szigorú szemelőtt tartásával 
lássa el, s érdemleges jelentését 60 nap 
alatt a tárgyalásra szabályszerűen előké
szített iratok bemutatása mellett hozzám 
tegye meg

A véghatározat ellen további jog
orvoslatnak helye nincs.

A véghatározat ismertetett indokolása 
többek közt a következőket foglalja ma
gában :

November 4 én, a közgyűlés után 
egy hónappal sem volt kész az a zárszá
madás, amelynek tárgyalási 'határideje 
május 15-én lejárt. A főkönyvek csak 
Írottnál voltak összesítve, s azt, sem a 
polgármester mint utalványozó hatóság

oVtévjegyeit fiönyvnyomóán/i6an RapfiatóR!
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sem pedig a városi főezámvevő'.'mlhf amidig 
összeállításira hivatőtl közeg, nem írták 
alá. {

A vagyonkinlutátás nem készült éli 
illetve nem vo't megfelelő; a pénzügyi bi 
zottság ülése után figyelmeztették a fő 
számvevőt arra, hogy nagyon sok rovat 
nem a tényleges állapotot tünteti fel, mire 
a főszámvevő a bizottság tudta nélkül 
önkényesen megváltoztatta a rovatok vég
összegét Pé.dáui a községi pótádóliátrá- 
lék a pénzügyi bizottsági ülés után 70.209 
pengőből 100 781 pengő lett A képviselő 
testület tehát olyan zárszámadást fogadott 
el (a p ü. bizottság előterjesztése alapján 
Szerk.) mely teljesen más adatokat tar
talmazott, mint amelyeket a pénzügyi bi
zottság által tárgyalt és elfogadott zár
számadás foglalt magában.

Sőt ennél súlyosabb szabálytalansá- 
ok is történtek, mert a képviselőtestületi 
lés után újabb helyesbítések történtek a 

zárszámadáson. („Ezért mondott tehát le 
Damjanovich — „Fel kell függeszteni" — 
hangzanak a közbeszólások a felolvasás 
közben.)

Helyesbítés történt a vegyes tételek 
számláján is. a z  ingatlanok jövedelméről 
nincs elszámolás. A házépítési kölcsön 
kamata (4.500 P) nem lett kifizetve, de 
hátralékként nem szerepel A 10 milliárdos 
Speyer-kölcsön f. évi előírása 73 786 P 
helyett 64.433 P-ben van feltüntetve. Be
fizetésként a Közművek javára 63 4.33 P 
könyvelt etett el, holott a Közmüvek 52 852 
P-t fizetett, a többit a Nemzeti Bank fizette 
be. Leírásban 20 933 pengővel kevesebb 
szerepel

A Magyar Olasztól a háztartási alap 
által felvett 233.477+11381 P sem bevétel
ként, sem kiadásként nem szerepel.

A gazdasági vasút építésénél felvett 
bankkölcsönöknél a hátralék 9.181 pengő
vel kevesebbre van feltüntetve. A kenézlői 
vasút 20.000 P kölcsön törlesztésénél
4.000 P helyett 2.000 P szerepel Stb.

Még több ilyen szabálytalanság fel
sorolása mellett külön szakaszba foglalja 
a véghatározat: „Mindezek mellett még 
főbb rendbeli másnemű szabálytalanságot 
állapított meg a vizsgálatot teljesítő vár 
megyei számvevőség".

Ezzel befejezte az előadó ismerteté
sét. Többen kívántak felszólalni, de az 
elnöklő polgármester bejelentette, hogy a 
fegyelmi vizsgálat elrendeltetett és Így 
csupán tudomásulvételnek van helye A 
közgyűlés a fegyelmi elrendelését tudo
másul vette.

— Inségértekezlet. Széli József fő
ispán elnöklésével inségértekezletet tar
tottak a vármegyeházán. A főispán ismer
tette, hogy panaszok merültek fel, mely
nek orvoslására intézkedés történt. Az 
újhelyi Népkonyha 1000 pengő, a nagy 
hiányokkal küzdő Gyermekotthon 4000 
pengő segélyt kapott Az újhelyi szegény 
ügyi hivatalnak 1000 pengőt utalt a ren
delkezésre álló alapból, amelyből jövőre 
havonként 500 pengőt kap a város. A 
polgármester beje'entette, hogy a város 
érdekében megkezdték az inségmunkát. 
Golonya János arról tett jelentést, hogy 
az Ínségesek száma növekszik, mig az 
adakozók száma sajnálatosan apad Széli 
főispán még sajnálattal emlékezett meg 
arról, hogy Oslay Oswald nem jöhet Uj- 

' helybe. Elhsméréssél iWVöfcolte László Fe
renc ny. főszímvevőt, aki díjmentesen 
vezeti a Szegényügyi Hivatalt.

’íX uM őábny oa le  . . .

.4  feh ér  hóra árnyakat festve 
Eljött a csodás emlékű este.
Az égen sok-sok csillag ezredik 
Arany fényükkel vígan rezgenek 
És egyre száll a fehér hopihe . . 
Megdobban a told sok ezer szive. 
Térdelnek csendben ifjak és vének, 
Majd ajkukról száll halkan az ének . . . 
A hit tüzétiil körül ragyogva 
Ünnepei kunyhó, fényes palota. 
Lelkikből feltől most a hit szava 
S ragyog betlehem fényes csillaga.
. . . Először halk, majd harsog az ének, 
Mit daloltak már sok nemzedékek. 
Szomorú korban, boldog időben 
Ez a szent emlék ott élt szivükben. 
Ilyenkor együtt annyi szív dobog . . . 
Puszta szobában sok gyermek zokog, 
Sok meg boldogan játszik és örül 
A csodás fényű díszes f a  körül. 
Miként a kicsi gyermek seregek,
Úgy ünnepelnek összes nemzetek 
Hangos lármával, nagy örömfénnyel, 
Mások vérezve, halk könyörgéssel ■
Oh, kik csináltok háborút s békét, 
Érezzétek u szeretet fényét-,
Lépjetek ti is a Krisztus elé,
Legven c nap Iqgnagvobb ünneppé /  
Lángoljon újra . sok ezrek szive, 
Lobogjon béke s szeretet hite !
Ha megnövekszik Jézus labora,
Eljön a népek nagy karácsonya.

Peleskey Tibor

— A szegények karácsonyfája Be
köszönt az öröm és szeretet ünnepe Sok 
szegény kérges tenyeret azonban hiába 
nyújtja az otthonban. Talán karácsonyfára 
sem jutott. Ezeknek a szegényeknek, a 
nincstelenek, — de sok van belőlük! — 
ezeven három különböző helyen állítanak 
karácsonyfát : a Ko.sulii szobor előtt, a 
Hecskén és a Kereszt-téren. Jótékony 
akció, amelynek élén Széli Józsefné, főis 
pánunk neje áll, ezéven 350 szeretet cso
magot oszt ki. — Karácsonyfaünnepélyt 
, endez a Szociális Misszió a Zárdában, a 
Gyermekotthon és a Fogházmisszió.

— Százhuszomiégy szegény gyermek 
felruházása. A melegen érző nemes asz- 
szonyi s z í v  ismét hozzájárult ahoz, hogy 
a szegények szeméből letörölje a könnyet. 
A gör. kath Nőegylet nemes akciójának 
eredményeképen 124 gyermek jutott cipő 
vagy ruhához, karácsonyi ajándékképen. 
A karácsonyi ajándékokat a gör. kath. 
iskolában osztották ki, nagy örömei sze
rezve a kicsinyeknek. — Itt említjük meg- 
hogy a leány Mária kongregáció leg
utóbbi teadélutánján kisorsolták a kon
gregáció tagjai által készített 49 darab 
kisebb kézimunkát és az igy elért bevétel 
is hozzájárult a szegény gyermekek fel
ruházásához.

— Leszállították a kéményseprési 
dijakat. Ujhely képviselőtestülete már ko
rábban elhatározta a kéményseprési dijak
nak mérséklését, s ezt a minisztérium is 
jóváhagyta. Újból tárgyalták ez ügyet és 
akként határoztak, hogy a leszállított ké
ményseprési dijakat 1932 január I-tői lép
tetik életbe és a kéményseprőknek olyan 
számlákkal kell szolgálni, amelynek hát
lapján ki van nyomva a jóváhagyott uj 
árszabály.

—' Eljegyzés Markovits Rózsit, Sá
toraljaújhely eljegyezte Weisz Péter,. Bu 
dapest (Minden külön értesítés helyeit.)

— Házasság. Friedmann Irén Sátor
aljaújhely és Dückstein Géza, Budapest f. 
hó 27-én Parisban házasságot kötöttek. 
(Minden külön értesítés helyett)

— Inségmunka munkanélküli cipé
szeknek. A népjóléti minisztérium, amint 
megírtuk 150 —200 pár cipőt juttat az Ín
ségeseknek Ez összeghez, a valószínűség 
szerint, 2000 pengőt polol Széli főispán, 
a rendelkezésre álló inségpénzből es a 
nyilvántartott munkanélküli cipészekkel 
cipőt készíttet a szegények részere.

Az uj virilisták. Ujhely képviselő
testülete január I tői kisebb .változáson 
megy keresztül. Megváltozott ugyanis a 
virilisek névjegyzéke. A régiek közül özv. 
Juhász Jenőné képviselője és dr. Ligeti 
József póttagok lettek, adócsökkentés 
folytán megszűnt a bizottsági tagsága 
Deutsch Adolf és Schweiger Markusznak. 
Az újonnan bekerültek: Szeniczey Ödön, 
Rose Ede, Kadar Gyula es Mattyasovszky 
Kálmán. A virilisek névjegyzékéből az 
egyszerek számítás szerint Ujhelyben a 
legtöbb adót Weinberger IJózseíre utána 
következve pedig dr bt.Waldbott Frigyes 
fizeti.

Halálozás. Szentiványi Szász Ti 
hamérné oki gyógyszerész, Szász Tiha
mér ricsei gyógyszerész ifjú felesége 33 
éves korában rövid szenvedés után várat
lanul elhunyt. Temetése kedden délután 
Zemplénagárdon ment végbe a megnyil
vánult nagy részvét mellett .

Negyedmillió pengő adót fizetett 
Zemplén a mull hóban. A Közigazgatási 
Bizottság ülésén Glósz Lajos pénzügy- 
igazgató bejelentette, hogy az elmúlt hó
ban közel negyedmillió pengő adó folyt 
be Zemplénben Ezenkívül a íorgalmiadó- 
bevétei is meghaladta a százezer pengőt. 
Miután az 1930 évi adó a folyó évi befi
zetésekkel kiegyenlítettnek vehelő, a f. évi 
adóra 85 százalék adótartozás áll fenn. 
Ezek a statisztikai adatok azt mutatják, 
hogy a vármegye közönsége erejét niesz- 
sze tulhaladóan adózott az elmúlt hónap
ban. már pedig igy a gazdasági életen 
ejtenek csorbái. Mi nem hidunk optimisták 
lenni, ha a pénzügyi kormányzat nem a 
tényleges jövedelmeket adóztatja, mert, a 
mai adórendszer koldusbotot nyom sok 
adófizető kezébe. Már pedig ezen segí
teni kell I

— Kénys/.eregyezség. Az ujhely 
törvényszék elrendelte a kényszeregyez 
séget Weisz Jenő tokaji cipőkereskedő, 
Klein Jenő tokaji divatárus, Spitz Antal 
sárospataki röfös, Neumann Józsefné lá- 
czai szatócs, Gerő Sándor sárospataki 
fűszeres, Gerő Sándorné korcsmáros, 
Teutelbaum Dávid és neje újhelyi papir- 
zacskó-üzem tulajdonos ellen. Vagyonfel
ügyelők : dr. Honétzy Géza, dr. \Veisz 
Ferenc, dr. Novák József, Perhács János, 
dr. Kiss Sándor (2) és dr. Barna Géza. 
— A folyó évben elrendelt kényszeregyez
ségek száma: 90

Az Ojság nagy karácsonyi száma 
szenzációs tartalommal megjelent. Arisz
tokrata Ojság (külön melléklet) Olcsóbb 
lett a képyszeregyezség Wit)di$chgratz 
herceg nyugdijat kér és még rengeteg 
tréfa van Nagy Imre vicclapjában.
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— Borexport tárgyalások. A Tokaj 
hegyaljai Bortermelők Pinceszövetkezete 
tevékeny munkát végez. Belföldön, külö
nösen a „Magyarság" és „A Reggel" ak- 
ciójaképen, továbbá Lengyelországban 
helyez el nagyobb mennyiségű bort. A 
Pinceszövetkezet most Hollandia és Anglia 
piacain folytat eredményesnek Ígérkező 
tárgyalásokat.

Tokai iparosotlhont épit. [Tokaj 
képviselőtestülete községi ingatlant aján
dékozott iparosotthon létesítésére. A ha
tározni a megye részéről jóváhagyást 
nyert

— A Bodrogközi Vasútra panasz
kodnak a Kossuth Lajos uccai háztulaj
donosok. A Kossuth Lajos ucca végén a 
házakról lehull a vakolat, a lakásokba? 
pedig minden bútordarab mozog, ha á 
Bodrogközi kocsija végigfut a sitten. An
nak megvizsgálását kérik, hogy lassúbb 
menetsebességgel nem lehetne-e segíteni 
a bajokon ?

— Bérmérséklés a Városi Bérhaz-
ban. A város képviselőtestülete a Városi 
Bérház lakói és a Kossuth Kaszinónak 
lakbérét 1932 évi május 1-től kezdődően 
mérsékelte

— Olcsóbb a vágóhíd. A város 
mérsékelte a vágóhídi dijakat, a mérséklés 
azonban nem lehet különösebb befolyás 
sál a húsárakra

— Orbán Béla ujanb bűnügye A
bíróság az elmúlt héten gyújtogatásért 
három évi fegyházra Ítélte Orbán Béla 
kereskedőt, aki ellen most újabb bünügy 
indult meg okirathamisitás bűntettéért. Or
bánt azzal vádolják, hogy betétkönyvha- 
misitásban vett részt

•— Elveszett egy féligkész kötött 
fehérkendő, tűkkel. Iskolai kézimunka. A 
megtalálót kérjük, hogy a kötést szerkesz
tőségünkbe szíveskedjél; beadni.

SZA BÓ  PÁL'llái semmi
sem drágább, mint másutt, sőt nála
v á s á ro lh a t legolcsóbban

IIMHIIllfSZEII
függönyök, térítők, diszpárnák,

lámpaernyök, bőrdiszmú'a'rnk, 
retikülök,

női lehérnemiieü
ágynemüek, a'gyteritó'k, 

dísztárgyak,

tanOesmann illá n á l
Saujhely, €rzsébet Xirályné-u. 5.
legszebb, legizlésesebb kivitelben 

készülnek.

— A SAC szilveszteri bálja a Viga
dóban. Mindig kiemelkedő eseményszámba 
ment a SAC bálja. A közkedvelt club 
iránti szeretet ezéven megsokszorozódott} 
aminek minden bizonnyal fényes tanujelét 
látjuk majd a szilveszteri mulatságon, ahol 
jazz és cigányzene mellett kiváltják jó
kedvre hangolni az újhelyi busmagyarokat. 
Ezúttal mutatkozik be az újhelyi báli kö- 
zönségnek a kitűnő uj vendéglős, Frank 
Dezső, aki Ígéretet tett a SAC vezetősér 
gének, hogy tőle telhetőleg igyekszik 
majd a közönség jóhangulatát emelni. 
Érdekes, hogy ezt az „emelést" tulajdon 
képen leszállítással kezdte, még pedig az 
árak leszállításával Ennek örülünk Már 
csak azért is, mert bál lesz — az ínsége
sek javára Vagyis nem állítják meg 
szilveszterkor a gazdasági vérkeringést 
Külön meghívót nem bocsátottak ki.

— Szilveszteri mulatságok. A Máv. 
Altisztikor vándordijynertes íeketársasága 
a Club kávéház összes helyiségeiben ren
dezi szilveszteri mulatságát. Saját zeneka
ruk játszik. A Máv-isták körében bizo
nyára jól töltik majd a szilveszter éjsza
kát A bál fővédnökségét Széil józsefné 
vállalta. A jövedelem fele Ujhely szegé
nyeié A Misi ping pongban mint minden 
évben, ezéven is ingyenes tombolasorsje
gyeket adnak a vendégek részére, amely- 
lyel szilveszter éjfélkor malacok, torták 
és különféle tárgyak nyerhetők.

j i  legszebb karácsonyi ajándék
a Közmüveknél vásárolt

rádió és gramofon
Városi bérpalota.

— Sport Az Élasz intézőbizottsága 
a futballcsapatok tavaszi mérkőzéseit ki
sorsolta. Az újhelyi csapatok sorsolása: 
Március 20. OVTK--SAC, S Máv-MVSC. 
Ápr. 3. MVSC-SAC. S. Máv—HAC Ápr. 
10. S. Máv—SAC Ápr. 17. SSE S. Máv, 
PTK - SAC. Ápr. 24. DAC —SAC S. Máv 
— PTK Máj 1 S Máv-DAC, SAC-HAC 
Máj. 8. OVTK—S. Máv, DVTK—SAC. 
Május 29. SAC-Pbüse, DVTK—S. Máv 
Junius 5. SSE—SAC, Pbüse—S. Máv.

—  Kaposvárott az újhelyi színház. 
Gulyás Menyhért társulata \a idék egyik 
legszebb színházában, Kaposváron játszik, 
még pedig nagy sikerrel. A társulatnál 
van ismét Daniss Győző, B Polgár Béla, 
Jeney stb A primadonna Pintér Böske, 
uj a két szubrett is.

— A Szinházi Élet újévi albuma 
Mint minden esztendőben, a Szinházi Élet 
ujesztendőre a szokottnál gazdagabb, tar
talmasabb és színesebb újévi számot ad. 
Reprezentálja ezt az a darabmelléklet is, 
amely a szezon legnagyobb operett sike
rét. a „Fehér ló“ cimü világhírű operettet 
hozza. Közii azonkívül az első nagysikerű 
magyar hangosfilmnek, a „Hippolyt“-nek 
teljes scenáriumát. Az újévi szám rendkí
vüli tartalma mellett teljes gyermeklap, 
kéz;munkaiv van a Szinházi Elet albumá
ban. A lap előfizetői rendkívüli kedvez
ményekben részesülnek.

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

Dr. HAAS BERTALAN
ültyvőd ós szőlőbirtokos,

Saujhely, Kazinczy u. 33

A k a rja , i
hogy zongorája elsőrangú legyen?
Menjen Já n o k y  Je n ő  zoru 
gorakészilő zongorahangolóhoz, 

Schön Vilmos u 7
Készít bármilyen átalakítást vasszer

kezettel, mindennemű javítást, huro- 
zást, bőrözést, filcezést, posztózást, 
fényezést, harmonium, orgona han
golást és javítást tökéletes szaksze
rűséggel.

Olcsó karácsonyi
k a b á t v á s á r

W E IS Z  B E N Ő -n é l

VÁROSI MOZGÓ.
Pénteken „A nadrág" zenés, hangos 

filmbohózat Szombaton „Egy mámoros 
éjszaka" Farsangi tánc 9 hangos, énekes 
felvonásban. Vasárnap „Mikor leszel az 
enyém ?“ zenés, énekes vígjáték. Vasár
nap d e. 11 órakor „Tarzán bosszúja" 
és „Merénylet az Opereházban". Kedden 
és szerdán „Mona Lisa elrablása". Ro
mantikus német riport, zenés hangos 11 
elvonásban Csütörtökön „A rádiőripor- 
ter". Január 1-én, pénteken „Hercegnők 
hadnagya"

GRAND HOTEL
„IMPERIAL"
n a g y s z á l l o d a

BUDAPEST, VII, RÁKÓCZI-UT 90.

1  PERC .1 M l  PÁLVAIOYARTÓL
l e g m o d e r n e b .b  b e r e n d e z é s ű  E l s ő 

r a n g ú  CSALÁDI SZÁLLODA. 152 SZOBA 
HIDEG-MELEG FÖLYOV1ZZEL  

KÖZPONTI FŰTÉSSEL,  
t e l e f o n n a l .

ELSŐRENDŰI
OLCSÓ

SZOBÁK
ÉTTEREM.

ELLÁTÁSSAL.
A LAR IGAZOLT ELŐFIZETŐI 2 0 %  
KEDVEZMÉNYBEN RÉSZESŰEK. LN

TELJES

Sorsjegyek Lőwnél
Az 1931. évi 3600 M. e. r. szerint minden lisztértéKesitó  és le d o lg o z ó  által vezetendő es a forg.

adóhivatal által hitelesített, számozott

legújabb m intájú* Őrlemény raktárkönyv beszerezh ető

lllésházy H . és Téraa könyvnyom dádban Sétoraljauihely.
S zé ch e n y i-té r 9.
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Hirdetései*
1529-1457/1931. vhszám.

Á rve ré s i h ird e tm é n y.

Dr. Morvái Béla ügyvéd állal kép 
viselt Hoffherr, Schranlz, Clayton, Schutt- 
lervortli végrehajtatok javára cigándi la
kos végrehajtást szenvedő ellen 114 ar. P 
60 f. tőke és jár. erejéig, — amennyiben 
a követelésre időközben részfizetés tör
tént, annak beszámításával, a bpesti közp 
kir. járásiróság 418 930/1931 számú vég 
zésével elrendelt kielégítési végrehajtás 
folytán a végrehajtást szenvedőtől 1931 
évi nov. hó 12 napján le- és felülfoglalt és 
1120 P re becsült ingóságokra a sárospa
taki kir. járásbíróság Pk. — szánni vég 
zésével az árverés elrendeltetvén, annak 
— a fentirt 114 ar P 60 f. tőke, ennek 
1931 évi október hó 15 napjától járó ma
gasabb % kár. kamatai, 28 P 60 f eddig 
megállapított és az ezután felmerülendő 
költségek, valamint — az 1908. évi XLI 
t.-c 20. § a alapján a következő megne
vezett: továbbá a foglalási jkönyvből ki 
nem tűnő más foglaltatok javara is, az 
árverés megtartását elrendelem, de csak 
arra az esetre, ha kielégítési joguk ina is 
fennáll és ha ellenük ha'asztó hatályú 
igénykereset folyamatban nincs — végre
hajtást szenvedő lakásán Cigándon leendő 
megtartására határidőül 1932 évi január 
hó 5 napjának délelőtt 10 óraja tűzetik 
ki, amikor a biróilag lefoglalt 1 vetőgép, 
2 tehén, 3 üsző, 1 ló s egyéb ingóságo
kat a legtöbbet Ígérőnek készpénzfizetés 
mellett, szükség esetén %-ad értékben is 
el fogom adni.

Sárospatak, 1931. december hó 4.
Ház av Béla

kir. jbirósági végrehajtó

1493—1423/193! vhszám.

Á rv e ré s i  h i r d e t m é n y .

Dr. Kerpel Jenő ügyvéd által képvi 
selt Országos Magyar Keresk. Egyesület 
a végrehajtók javára — lakos végrehajtást 
szenvedő ellen 2868 P 75 f. tőke és jár. 
erejéig, amennyiben a követelésre időköz
ben részfizetés történt, annak beszámitá 
sával, a saujhelyi kir. törvényszék P. 
1323/1930 számú végzésével elrendelt ki 
elégitési végrehajtás folytán a végrehaj
tást szenvedőtől 1931 évi okt hó 23-án 
le- és felülfoglalt és 4881 ar. P 90 fillérre 
becsült ingóságokra az árverés elrendel
tetvén, annak — a fentirt 2868 P 75 fillér 
tőke, ennek 1030 évi nov hó 5 napjától 
járó 5 százalék kamatai, 67! P 70 fillér 
eddig megállapított és az ezután felmerü
lendő költségek, valamint az 1908. évi 
LXI. t.-c. 20. §-a alapján a következő 
megnevezett: továbbá a foglalási jkönyv
ből ki nem tűnő más foglaltatok javára 
is, az árverés megtartását elrendelem, de 
csak arra az esetre, ha kielégítési joguk 
ma is fennáll és ha ellenük halasztó ha
tályú igénykereset folyamatba nincs, — 
végrehajtást szenvedőnél Tolcsván leendő 
megtartására határidőül 1932 évi január

hó 4 napjának délelőtti fél 11 órája tű
zetik ki, amikor a biróilag lefoglalt üzleii 
bútorokat, férfiingek, vásznak, selymek, 
trikó áruk, pokrócok, kendók, tehén, borjú, 
szüretelő edények s egyéb ingóságokat 
a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mel 
lelt, szükség esetén '-’/„-ad értékben is el 
fogom adni.

Sárospatak, 1931. december 10.
Hazay Béla

kir. jbirósági végrehajtó.

1228-1182/1931 vhszám

Á r v e r é s i  h i r d e t m é n y .

Dr. Karmos Viktor ügyvéd által kép
viselt Rhamberg Művek rt. végrehajtók 
javára sárospataki lakos végrehajtást 
szenvedő ellen 322 P 52 f. tőke és jár. 
erejéig, — amennyiben a követelésre idő
közben részfizetés történt, annak beszá
mításával, a saujhelyi kir. törvényszék 
Pk. 2821 — 23/1930 számú végzésével el
rendelt kielégítési végrehajtás folytán a 
végrehajtást szenvedőtől 1931 évi szepi 
hó 10 napján le- és felülfoglalt és 1635 
P re becsült ingóságokra a sárospataki 
kir. járásbíróság Pk — számú végzésé 
vei az árverés elrendeltetvén, annak a 
fentirt 322 P 52 f. tőke, 35'30 P eddig 
megállapított és az ezután felmerülendő 
költségek, valamint -  az 19<>8 évi XLI. 
t -c. 20. §-a alapján a következő megne
vezett : továbbá a foglalási jkönyvből ki 
nem tűnő más foglaltatok javára is, az 
árverés megtartását elrendelem, de csak 
arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is 
fennáll és ha ellenük halasztó hatályú 
igénykereset folyamatban nincs, — vég
rehajtást szenvedő üzletében : Sárospata
kon leendő megtartására határidőül 1932 
évi január hó 8 napjanak deluiáni 3 
óraja tűzetik ki, amikor a biróilag lefog
lalt kendők, vászon, karton, féldelin, mű 
selyem-áruk, üzleii berendezés s egyébb 
ingóságokat a legtöbbel Ígérőnek kész
pénzfizetés melleit, szükség esetén 2/a ad 
értékben is el fogom adni.

Sárospatak, 1931. december 4.
Hazay Béla

kir. jbirósági végrehajtó.

1931/1597 vght. szám.

Á r v e r é s i  h i r d e t m é n y ,

Dr. Binéth Menyhért ügyvéd által 
képviselt Forgalmi Bank Rt javára 3000 
pengő tőke és több követelés járulékai 
erejéig tokaji kir. járásbíróság 1931 évi 
2533 sz. végzésével elrendelt kielégítési 
végrehajtás folytán végrehajtást szenvedő
től 1931 évi október hó 29-én lefoglalt 
14272 P 30 fillérre becsült ingóságokra az 
árverés elrendeltetvén, annak az 1908 évi 
XLI t.-c. 20  § a alapján a kövelkező 
megnevezett dr. Qottlieb Hugó iigyv. ált. 
képv Seiller Mór javára 5497 P — f. s 
jár. dr. Goldmann Mór ügyv. ált. képv 
Grosz Mór javára 21271 P 40 f. s jár. 
dr. Fejes László ügyv. által képv. Grosz 
Izrael, Mór, Vilmos javára 10440 és 12180 
P — f. s jár. dr. Binéth Menyhért ügyv 
által képv. Forgalmi Bank javára 11800 
P -  f. s jár dr. Honétzy Géza saját ja
vára 3500 P s jár. dr, Honétzy Géza 
ügyv. ált. képviselt Tok. vidéki Hitelbank

5o00 P s jár. dr. Gergely Sándor ügyv. 
által képv. Borsodul. Takpénztár 1700 P 
továbbá a foglalási jkönyvből ki nem 
tűnő más foglaltatok javára is, az árverés 
megtartását elrendelem, de csak arra az 
eseire, ha kielégítési joguk ma is fennáll 
és ha ellenük halasztó hatályú igényke
reset folyamatban nincs, — végrehajtást 
szenvedő lakásán Tokaiban leendő meg
tartására haláridőül 1932 évi január lió 
II napjanak délelőtti t órájára tüzelik 
ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok, 
szüretelő edények, bor es asszubor s 
egyéb ingóságokat a legtöbbet Ígérőnek 
keszpénzhzetes mellett, szükség esetén 
’/s-ad értékben is el fogom adni.

Tokaj, 1931. december 7.
Dr. Szelessy Ödön. 

kir jbirósági végrehajtó

756-449 1931

Á rv e ré s i h ird e tm é n y .

Dr. Láng Lajos ügyvéd állal képvi
selt Nemzetközi Gépkereskedelmi rt. vég 
rehajtató javára 570 P 30 f tőke és tér
erejéig, — amennyiben a követelésre idő
közben részfizetés történt, annak beszá
mításával, a budapesti kp járásbíróság P. 
458816/2 —1930 számú végzésével elren
delt kielégítési végrehajtás folytán a vég 
rehajlást szenvedőtől 1931 évi ápr. hó 21 
napján le- és felülfoglalt 1400 P-re becsült 
ingóságokra a sárospataki kir. járásbíró
ság Pk. 4683/1931 szánni végzésével -az 
árverés elrendeltetvén, annak — 540 30 P 
és 570 P tőke, 1930 évi okt. hó 15 nap
jától járó 12 százalék kamatai, 133 P 74 
eddig megállapított és az ezután felmerü
lendő költségek, valamint — az 1908 évi 
XLI. t. c. 20 § a alapján a következő 
megnevezett • továbbá a foglalási jkönyv
ből ki nem tűnő más foglaltatok javára is. 
az árverés megtartását elrendelem, de 
csak arra az esetre, ha kielégítési joguk 
ma is feunal és ha ellenük halasz 
tó hatályú igénykereset folyamatban 
nincs, — végrehajtást szenvedő lakásán 
üzletében : Sárospatakon, a Rózsahomok 
tanyán leendő megtartására határidőül 
1932 évi jan hó 7 napjanak délutáni 3 
órája tüzelik ki amikor a biróilag lefog
lalt vetőgép, tehenek s egvéb ingóságok 
a legtöbbet Ígérőnek készpénzfizetés mel
lett szükség esetén 2/n értékben el fogom 
adni, még akkor is, ha a bejelentő fél a 
helyszínen nem jelenne meg, ha csak el
lenkező kívánságot Írásban nem nyilvánít

Sárospatak, 1931 évi dec hó 10 én.
Hazay Béla

kir. járásbirósági végrehajtó

a k a rá c s o n y i  a lk a lm a t ,

m e r t
nálam a fényképek a legolcsóbbak

Özv. Friedmann Józsefné

Felelős szerkesztő:
Dr. WEISZ SÁNDOR. 
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LÁNCZI ZOLTÁN
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