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P O L IT IK A I  L A P

ELŐFIZETÉSI DÍJ :
Negyedévre 1'20 P. — Félévre 2 40 P. 

Egyes szám ára 10 fillér.

Lőccse l leütötte a barátját.

Megjelenik minden szombaton. 

Hirdetések milliméter soronként.

H Í R E K
Ez év március havában Loncsák Miklós és 

Tvisgyák János  vásáron voltak városunkban. 
IJgy látszik jó vásárt csinálhattak, mert alapo
san a pohár fenekére néztek, még hazafele me
net Mikóházán is. Ez volt a vesztük. Az ivóban 
ugyanis összevesztek és Tvisgyák arcul ütötte 
Loncsákot.

Az italozás után,  amint teljesen lerészegedve 
az országúira kimentek, Loncsák elővette a lő

A sátoraljaújhelyi háztulajdonosok önkén te le
nül rájuk nehezedő teher alatt nyögnek, amióta 
aszfalt járda vezet a városon keresztül.

A mai gondterhes időben bizony súlyos ter
het jelent minden fillérnyi összeg és igy érthető, 
ha az érdekeltség minden alkalmat megragad, 
hogy terheit kisebbítse.

így legutóbb sokan az érdekelt  háztulajdono
sok közül felebbezéssel éltek Zemplén várme 
gye törvényhatósága közigazgatási bizottságának 
adóügyi albizottságához és kifogásolták a járda 
burkolási járulékoknak a megállapítását,mondván, 
hogy fuvarköltséget  nem tartoznak fizetni, a

A legfrissebb adatok szerint, az idén a pót
adót tekintve, Kiskunfélegyháza tartja a rekor
dot, amelynek előirányzott pótadója 162 száza
lék. Utána következik Kecskemét  124 3, J á s z 
berény 120, Kisújszállás 117, Makó 114 száza
lékos pótadóval.

A százszázalékos pótadót megközelíti Szentes, 
ahol 98, Esztergom, ahol 95, Gyula 94, Turkeve 
93 százalékos pótadókivetéssel.  Ölvén százalé
kon aluli pótadó csak nagyon kevés számban van 

A legjobb viszonyok között van Hódmező
vásárhely, ahol mindössze 12 6 százalék a folyó 
evre kivetett  pótadó. Ezt a kedvező arányt 
messze követi Salgótarján, amely második he-

Csütörtökön este az üzemi kezelésben levő 
mozinak egy esztendeje lezárult.

Már a sok gáncsoskodóra tekintettel is illik, 
hogy visszapillantsunk az elmúlt esztendőre.

Mivó tekintetében nincs kifogásolni való. M ind
azokat a filmeket, amiket  úgy a bel, mint a kül
földön a kritika jónak jelölt meg, a mozi irá
nyítói bemutatták. Ha a magyar filmeknél láto
gatottság és jövedelmezőség tekintetében deka
dencia mutatkozik, annak az általános gazdasági 
helyzet az oka. Szegény ország lettünk, nem 
tudunk ismételten újabbat és kűlünösebbet pro
dukálni a filmgyártásban.

A mozi jövedelmezőségét tekintve nincs a vá
rosnak oka a bérlőt visszasírni.

Ha tekintetbe vesszük, hogy május második 
f e l é b e n  a mozi nem lesz üzemben, úgy jövede-

csöt, fejbeverte barátját,  majd mint aki dolgát 
jól végezte, felült a szekerére és haza hajtott. 
Tvisgyák lova is megindult, vitte szekerében 
halott gazdáját.

Loncsák Miklós kedden már bíróság előtt is 
állt. A törvényszék büntetőtanácsa vonta fele
lősségre és bűncselekményéért  négy évi fegy- 
házra Ítélte.

Az ítélet nem jogerős.

járda szegélyezés dija nem tartozik a járdához 
és végeredményében az aszfaltozás keresztül
vitele tekintetében meg sem lettek kérdezve.

Az adóügyi albizottság hétfőn tárgyalta a fe- 
lebbezéseket és az előadó javaslata alapján azo
kat mind elutasította,

A felebbezés indoka, hogy idevonatkozóan a 
városnak elfogadott szabályrendelete van, amely 
körvonalozza a háztulajdonosok kötelezettségeit. 
A szabályrendelet tárgyalásakor ellene senki sem 
szólt, az jóvá van hagyva, az abban foglaltak
kal el lentétben semmiféle más határozat  nem 
hozható.

lyen állván, 35 százalék pótadót állapított meg.
Ötven százalékon aluli pótadó csak nagyon 

kevés városban van. Mindössze Pápa, Rákos
palota, Újpest és Békéscsaba irányzott elő a 
folyó évre egyformán 48 százalék pótadót, a 
többi városok pótadója ezeket az arányokat mind 
messze túlhaladja.

Sátoraljaújhelyről biztosat még nem Írhatunk, 
mert a költségvetése mai napig jóváhagyást nem 
nyert. Az alispántól 93 százalékkal ment fel a 
pótadó, de Ígérete van a városnak, hogy a pót 
adó 85 százalék alá kerül, minimálisan 82 szá
zalék lesz, ami elég megterhelést jelent az adó
zónak.

lem hiánnyal is kell számolnunk, ami jelentkezik 
az eredményben. A városi tisztviselők megvont 
kedvezménye szintén nem szolgálja előnyösen 
a mérleget. Minden remény meg van azonban 
arra, hogy ez a helyzet megváltozik és a feleb 
bezés alatt álló ügyet a vagyonfelügyelő hatóság 
a villanykedvezményhez hasonlóan, a tisztviselők 
javára fogja elbírálni.

Mind ennek dacára az eredmény eléri azt, 
amit a társulás idején kapott a város.

Hozzátartozik a beszámolóhoz annak készsé
ges megállapítása, hogy a helyes ügyvitelért az 
elismerés Geiger Ottmár igazgató főmérnököt és 
Pallay József irodafőnök igazgatót illeti.

Egyébként júliusban csak szombaton és vasár
nap fog tartani előadást a mozi. A rendes üzem 
augusztus elsejével indul.

Közlem ények és előfizetési díjak „Kel- 
som agyarországi H ir la p “ postafiók 67. 
Sátoraljaújhely , illetve a Nem zeti H ite l- 
intézet fiókja 30231 sz. postatakarék
pénztári számlája cím re küldendők.

— B essenyey  Z én ó  S á r o s p a t a k  d í s z p o l 
g á ra .  Sárospatak község képviselőtestületének 
szerdai ülése Bessenyey Zénó titkos tanácsost, a 
kerület volt képviselőjét, nagy lelkesedéssel dísz
polgárává választotta.

— H alálozás.  Az orthodox zsidóságnak nagy 
gyásza van. Hosszas szenvedés után meghalt 66 
éves korában Spira Lázár, munkácsi, messze föl
dön hires, tudós főrabbi. Temetése országrészek 
zsidó lakosságának részvéte mellett ment végbe.

— Isko la  lá toga tás .  Bank Sándor,  a mis
kolci női kereskedelmi iskola igazgatója, kedden 
és szerdán a városi felső kereskedelmi iskola 
női szaktanfolyamán ellenőrző látogatást tartott. 
Mindent a legnagyobb rendben talált és teljes 
megelégedésének adott kifejezést.

— A dakozás  G yóni G éza  h a m v a in ak  h a 
z a h o z a ta lá ra .  A Gyóni G éza  Irodalmi T á rsa 
ság mozgalmat indított a nagy költő Oroszország
ban nyugvó hamvainak hazahozatalara. A haza
hozatal költségeit országos gyűjtés utján kívánják 
fedezni. Zemplénvármegye a kisgyülés határo
zatából folyóan ötven pengővel járúlt hozzá a 
nemes célhoz.

—  L even te  té r  S á to ra l j a ú h e ly e n .  A vár
megye kisgyülésének hétfői ülése hozzájárult, 
hogy városunkban a dohánygyár előtti tér L e
vente térnek neveztessék.

— V i v ó o k t a t á s  Előző itt működéséből elő
nyösen ismert id. Gerevich Aladár áll. oki. vi- 
vómesler ebben az esztendőben is megrendezi 
vivótanfolyamát. Az oktatás június 1-én kezdő
dik, havi tandij 10 pengő. Je lentkezni lapunk 
szerkesztőségében is lehet.

— Z á p o r  p ró b a  a városi  sz ínházná l .  C sü
törtökön délelölt ment végbe a városi színháznál 
a minden évben szokásos zápor próba.  A tüz- 
őrséget alarmirozták, az kellő gyorsasággal ki 
is vonult, másodpercek alatt befejeződött a sze 
relés munkája és már szállt is három sugárból 
a színház magasságáig a víztömeg.

— L abda rúgás .  A Sac csapata a pünkösdi 
ünnepeken idegenben játszik bajnoki mérkőzést. 
Vasárnap Zagyvapálfalván a Pbüse,  hétfőn Sa l
gótarjánban az Sbtc csapatával . A mérkőzések 
eredménye nem sok jóval biztat.

— B e tö r te k  egy g y ó g y sz e r tá rb a .  Vasár
napra virradó éjjel betörő járt Élűért Andor 
Szent Antal gyógyszertárában. Az ismeretlen az 
udvari ablakon hatolt be és arra is volt gondja, 
hogy a feltevés szerint gyémántvágóval kivágott 
ablaküveg össze ne tőrjön. A betörő egyébként 
igen gyarorlatlan lehetett, mert a Nációnál kasz- 
szát sem tudta megbontani. Kár nincs.

Járdázási panaszok az adóügyi albizottságban.

Egy kis pótadóstatisztika.

Az üzemek kezelésében levő mozi első esztendejének mérlege.
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S Z Í N H Á Z
Bemutató e lőaJás :  A ném a levente.

Kardoss Géza kecskeméti  színtársulata ma este kezdi meg a szo
kásos nyári szezont. Bemutató előadás Heltai Jenő  verses vigjátéka a 
Vojnich dijat nyert remekmű „A néma levente", amely most fut a b u 
dapesti Magyar Szinházban a százötvénedik előadás felé.

A darabra nem vesztegetünk szót;  elvégezte azt a fővárosi sajtó, 
amikor osztatlanul, a rajongó elismerés babérágait  helyezte a költő Hel 
tai Jenő lábai elé.

A címszerepet régi ismerősünk Bende László játsza. Művészem
ber, aki egyformán tökéleteset  formál az epizód szerepekből is. Mióta 
elment, azóta a pécsi színháznak volt körülrajongott tagja. A női 
főszerep, Zilia Dúca, Sass Piri kezében van. Mi magunk nem láttuk, 
beharangozónkban csak a kecskeméti lapok Ítéletére támaszkodhatunk. Ez 
az  ítélet pedig a legmelegebben elismerő, dicsérő. De Sass Piri osz tá
lyosa volt a közönség tüntető szere te tének is, már pedig a kecskeméti 
közönség is nagyigényű. A többi szerepek is mind a legjobb kezekben 
vannak, igy ma este ritka műélvezetben lesz része a színházat bizonyara 
zsúfolásig megtöltő közönségnek.

A sátoraljaújhelyi kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóságtól.

Tk. 1705—1937. szám.

Árverési Hirdetmény—Kivonat.
Belvárosi Takarékpénztár  rt. végrehaj tatónak Menyhért András 

végrehaj tást szenvedő ellen indított végrehajtási ügyében a tkvi. ható
ság elrendeli a végrehajtási  árverést 800. P. tőkekövetelés és jár. be
hajtása végett Füzérkajata községben fekvő s a

I. füzérkajatai 27. sz. tjkvben A. I. 2 —18. sorsz. s 87. 97. 123. 
145. 172. 196. 226. 250. 285. 298. 332. 360. 374. 400. 424. 448. hrsz. a. 
foglalt s B. 20. szerint Menyhért András nevén álló illetőségre 1041 P 40 f.

II. a füzérkajatai 70. sz. tjkvben A. I. 1. sorsz. s 3 hrsz. alat t foglalt s B. 
9» szerint Menyhért András nevén álló illetőségre 400 P. kikiáltási árban.

A telekkönyvi hatóság az árverésnek Füzérkajata községházánál 
megtartására :

1937. évi július hó 5. öt napjának d. u. 3. három  
óráját tűzi ki.

Az árverés alá eső ingatlanokat a Belvárosi Takarékpénztár  rt. ké
relmére a kikiáltási ár  2/3-ánál, — Rohály Miklós kérelmére 900 P n é l , — 
Pálháza községi hi telszövetkezet kérelmére 3900 P-nél alacsonyabb áron 
eladni nem lehet. (— 1908. XLI. t.-c. 26. §. — ) Bánatpénz a kikiáltási 
ár  lO%>-a, amelyet  a magasabb Ígéret ugyanannyi ('/0-ára kei! kiegészíteni.

Sátoraljaújhely, 1937. ápr. 1. Dr. Kabina s. k. kir. jb. elnök.
A kiadmány hiteléül :

Hazay
telekkönyvvezető.

Közgyűlési meghívó.
A Zemplénvármegyei Keresztény Sajíóvállalat 

m int szövetkezet 1937. évi május hó 22 ik napján dél
után 4 órakor tartja a Katolikus Olvasókörben
1936. évi rendes közgyűlését,

melyre az igazgatóság a tagokat az alapszabályok értelmé
ben meghívja.

Ha a közgyűlés a tagok csekély száma miatt határozatkép
telen lenne, úgy az 1937. május hó 29-ik napján ugyanezen 

óraban és helyen lesz megtartva.
Napirend:

1. Mult évi üzleteredményekről szóló jelentések tárgya
lása. 2. Zárszámadások megvizsgálása. 3. Mérleg megéllapi 
tása. 4. Tiszta jövedelemről való rendelkezés. 5. Netaláni 
indítványok.

1936. évi december 31 én a tagok száma 546, üzletré
szek száma 3685 volt.

Sátoraljaújhely, 1937. évi május hó 8. 
_______________ __ ________ Az Igazgatóság.

Hirdessen lapunkban

MEGHÍVÓ.
A Sátoraljaújhelyi Polgári Takarékpénztár 

és Hitelegylet
t. részvényesei tisztelettel meghivatnak az 1937. május hó 30 án 

délelőtt fel 11 órakor az intézet helyiségében tartandó

LX1V. évi rendes közgyűlésre.
Tárgyalási sorrend i

1. A jegyzőkönyv hitelesítésére két tag választása.
2. Az igazgatóság és felügyelőbizottság jelentése az 1936. év

ről és az 1936. évi mérleg és nyereség feletti határozat.
3. Az igazgatóság és felügye'őbizottság részére a felmentvény 

megadása feletti határozat.
4. Egy igazgatósági tagnak 5 évre leendő megválasztása.
5. Esetleges indítványok.

Sátoraljaújhely, 1937. május 6-án tartott ülésből.
Az Igazgatóság.

A r é s z v é n y e s e k e t  f ig y e lm e z te i jt ik  a s  a la p s z a -  
b á iy o k  k ő v etk ez ő  s z a k a s z a i r a :

43. § A közgyűlésen csak olyan egész részvényes vehet 
részt és gyakorolhatja jogait, aki részvényeit az összes hozzá
tartozó még le nem járt szelvényeivel együtt legkésőbb a köz- 
gyűiés előtt 5 najipal az intézet pénztáránál letétbe helyezte.

45. §. A közgyűlésen minden részvény 1 — 1 szavazatra 
jogosít, 300 nál többet azonban senki sem gyakorolhat, bár
mennyi legyen részvényeinek száma, sem saját nevében, sem 
meghatalmazás utján.

Az 1936. évi mérleg és nyereség-veszteség számlák az in
tézet helyiségében közszemlére vannak kitéve.

Méi leg-számla. Vagyon: Pénztár P 5 004 99, Qirószáinla 
és Postatakarék P 156 89, Pénzintézeteknél fennálló követelés 
P 1.54779, Értékpapírok P 3.9^853, váltó tárca P 476871.51, 
Adósok P 97.14444, Kötelezvény kölcsön P 079, Jelzálog tő
ke P 0'23, Intézeti bérház P 48.000'—, Felszerelések P 1'—, 
Ex|iort hitel kölcsönök P 22.270'—, Átmeneti tételek P. 2.239'25. 
Összesen P Ó57.165'42.

Teher: Részvénytőke P 100.000—, Tartaléktőke P 
53.400'—, Ház tartalék P 3.000'—•, Értékpapír tartalék P 900'—, 
Betét könyvecskékre és folyószámlán P 105.84698, Hitelezők 
folyószámlán P 1.11067, Átruházott jelz. köles P 0.23, Vissz- 
leszámitolt váltók P 365.44P80, Fel nem vett osztalék P 436'86, 
Engedményezett exportkölcsönök P 22.270'—, Átmeneti tételek 
P 3455 95, Egyenleg mint nyeremény P 1.302 93. Összesen P 
657.16542.

Nyereség-veszteség számla. Bevétel; Áthozat P 564'99, 
Valló kamat P 34.78985, Folyószámla kamat P 6.097 50, Nyom
tatványdíj P 54355, Bérházjövedelem P 4.553 42, Különféle ju
talékok P 1.840 51, Értékpapír kamat P 120 80. Összesen P 
48.51062.

Kiadás: Betét és folyószámla kamat P 4.527 73, Belét 
és folyószám a kamatilleték P 377 68, Költség P 5 82121, Ház- 
bér P 1.500'—, Tiszti, igazgatósági fizetések P 11.904'—, Vissz- 
leszámitolt váltó-kamat P 18.16909, Adók P 4.90798, Egyen
leg mint nyeremény P 1.302 93. Összesen P 48.510 62.

%
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