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Lázár Miklós diadalutia ̂  
a t o k a j — mádi  kerületben.
M indenütt határtalan  lelkesedéssel fogadták Lázár Miklóst és a kíséretében 

levő g ró f Hadik Mihályt — Nem állít hivatalos jelöltet

tiszta, erőszakmentes választásra 
kőtelező ígéretet tett a kormány

Lázár Miklós, „A Reggel" 
felelős szerkesztője, a tokaji 
kerület pártonkivüli ország- 
gyűlési képviselő jelöltje, 
szerdán kezdte meg első 
körútját a kerületben, mely 
valóságos diadalmenet volt. 
Gróf Hadik Mihály kísére
tében szerdán délben érke
zett meg Lázár Miklós Sze 
rencsre, hol a kerület min
den községéből alakult népes 
küldöttség várta, kifejezést 
adva annak a szeretetnek 
és megbecsülésnek, mellyel 
a kerület polgársága, nyolc 
esztendős becsületes küzde
lemben összeforrva, vele 
szemben viseltetik.

LózaVMiklós lakásán szer
dán egész délután valóságos 
bucsujárás volt. A választók 
százai, kisebb-nagyobb kül
döttségek keresték fel és 
adták egyszerű, de őszinte 
szavakban bizonyságát ra
gaszkodásuknak és egyben 
meghívták a kerület közsé
geibe progra mm beszéde meg
tartására.

Szerdán estefelé Mád köz
ségben levő erős táborát 
látogatta meg Lázár Miklós 
és valósággal a könnyekig 
meghatotta az a bensőséges 
szeretet és ragaszkodás, 
mellyel fogadták és körül
vették

Csütörtökön v a l ó s á g o s  
diadalmenet volt Lázár Mik
lós körútja a kerület közsé
geiben. Minden egyes köz
ség határában küldöttség 
várta és kisérte be a köz
ségbe, ahol a választók szá
ja i ,  a  múlt választás óta

még jobban megnövekedett 
tábor ujongással fogadta.

A szeretet és ragaszkodás, 
melynek a kerület választó 
polgársága oly fényes tanu- 
jelét adta, azt bizonyítják, 
hogy a vidék népe kellően 
értékeli és viszonozza Lázár 
Miklósnak a Hegyalja, né
pének minden baja, gondja 
iránt való önzetlen érdeklő
dését, segíteni akarását, fá
radhatatlan munkásságát. 
A Hegyalja népe érzi, tudja, 
hogy Lázár Miklós test a 
testéből, vér a véréből, látja 
és tudja, hogy Lázár M ik
lóst hosszú és nehéz köz
életi és újságírói munkás
sága alatt sohasem vezette 
és vezeti más, mint a köz
érdek, egy szebb és boldo
gabb jövő  törhetetlen aka
rása, minden külsőségtől 
mentes, de annál lángolóbb, 
szívből fakadó  hazafisága. 

*
Erről a hatalmas táborról, 

mely egy akarattal áll Lázár 
Miklós mellett, szerte az or
szágban tudnak és ismerik 
a kormánykörök is. Tud
ják jól azt, hogy Lázár Mik
lóst a Hegyalján csak igen 
kiváló jelölttel és csak a 
közigazgatás teljes erejű tá
mogatásával lehetne meg 
buktatni. Éppen ezért kísé
relték meg Wekerle pénz- 
ügyminisztert f e l l é p t e t n i ,  
aki azonban nem vállalta 
a jelöltséget Lázár Miklós
sal szemben. Más, megfe
lelő sulyű ember pedig nincs 
és ezért

a tokaji választókerü

letben az egységes 
pártnak  nem lesz hi

vatalos jelöltje,
ami egyértelmű azzal, hogy 
a kormány teljesen a kerü
let választópolgárságára biz 
za, hogy kit küldjön az or
szág házába. De ez egyet 
jelent azzal is és erre a leg
illetékesebb helyről kötelező 
Ígéretet is kaptak az ellen
zéki képviselők, hogy 

a közigazgatás egyet
len szerve sem fog 
befolyást gyakorolni 
a választókra, min
denki teljes szabadon 
gyakorolhatja válasz

tó i jogát
és nem fognak megismét
lődni a m últ választás ese
ményei.

*
A kerületben egyébként 

mozgalom indult meg Baross 
Endre jelölése érdekében. 
Ki hát ez a Baross Endre, 
akit alkalmasnak tartanak 
egyesek szembeállítani Lá
zár Miklóssal.

B aross Endre igazga
tója annak a Szőlős
gazdák O rszágos Egye
sületének, mely min
dég és m indenben 
szem behelyezkedett a 

Hegyalja érdekével 
amint ezt az arra leghiva- 
tottabb Zemplénvármegyei 
Gazdasági Egyesület már 
ismételten megállapította.

Egyelőre ennyi is elég 
Baross Endréről.

*

A tegnapi nap folyamán 
bejárta a kerületet dr. Gör

gey István, a sátoraljaújhelyi 
kerület képviselője, az egyet
len az egész egységes párt
ban, aki azt hiszi, hogy Lá
zár Miklóst meg lehet buk
tatni a tokaj—mádi kerület
ben. Nem tudjuk, mit vég
zett a kerületben, informá
ciós kőrútján dr. Görgey 
István, mi csak egyet tu
dunk :

L ázár Miklós ism ét 
k ibon to tta  K ossuth La
jos lobogóját a tokaji 
kerü le tben  és ezt a 
szeplőtlen, az egyetlen 
igazi u ta t m uta tó  lo
bogót a kerü le t pol
gársága diadalra fogja 

vinni.

1929- 1930.
Négy napja, hogy az 1929-ik 

esztendő már csak múlt. Idő
szerű tehát visszapillantani az 
elmúlt esztendőre : mit hozott 
Sátoraljaújhely város szem
pontjából.

A nagy gazdasági válság, 
mely a kereskedők valóságos 
temetőjévé tette az országot, 
aránylag megkímélte ezt a vá
rost. Ennek tőként az az oka, 
hogy az újhelyi kereskedelem 
a gazdasági válságot, a fo
gyasztás hihetetlen arányú 
lecsökkenését — amelytől 
máshol tejet és vagyont vesz
tettek a kereskedők — már 
évek hosszú sora óta érzi és 
ennek megfelelően rendezke
dett be, mintegy megszokta. 

Ezért volt Ujhelyben az 
országos arányszámnak 
mélyen alatta a fizetéskép
telenségek száma és bizo
nyult Ujhely az ország 
egyik legszilárdabb piacá

nak.
Ezt meg kell állapítanunk 

az újhelyi kereskedők érde
méül is, akik kétségbeesett 
küzdelmet folytatnak, de szi
lárdan, becsülettel állják a 
helyüket

Ugyanez áll, talán még 
fokozottabb mértékben, az 
iparosságra is, annál is inkáb, 
mert az előző évek építkezé
seit, melyek ha kalácsot nem 
is, de legalább száraz kenyeret 
adtak sok iparosnak,

r
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u  évben nem követték uj- 
jabb építkezések

csak az egyetlen megyeházi 
levéltár. Szinte rejtély, hogy 
hol szereznek munkát, meg
élhetést a mi iparosaink és — 
mégis becsülettel, keményen 
áílják az idők mostohaságát, 
egy nyomnyit sem térve le 
elődeik útjáról. Ami munka 
kezük alól kikerül, becsületére 
válik a magyar iparos tudá
sának, lelkiismeretességének.

A szabadfoglalkozásúak 
helyzete sem rózsás, éppen 
úgy küzdeniük kell a min
dennapiért, mint az iparosok 
és kereskedőknek. Ennek el
lenére tartják azt a magas 
erkölcsi nívót, mellyel meg
különböztetett tiszteletet ér
demeltek ki mindig.

Sulyosbitj a a hely zetet, hogy 
a város lakossága, ha kis 
mértékben is, de állandóan 

csökken.
Es főként olyanok költöz

nek el a városból, akik fix 
jövedelemmel — nyugdíj stb. 
— rendelkeznek, ami termé
szetszerűleg még jobban ki- 
mélyiti a gazdasági bajokat 
a városban.

A gazdasági leromlás, a 
kereseti lehetőségek csökke
nésével szemben 

csak egy téren látunk fej
lődést t az adók állandó 
emelkedésében, különösen 
a városi terhek szaporod

nak ijesztő mérvben. 
Sátoraljaújhely város költ

ségvetéséről és gazdálkodá 
sáröl már elmondottuk véle
ményünket többször is. Most 
csak le akarjuk szögezni, hogy 
az elmúlt esztendő nemhogy 
javulást hozott volna, de to
vábbi leromlást okozott. Es 
emellett az a szerencsétlen 
üzemi politika, melynek az 
uj villanygyár építését a meg
történt módon köszönhetjük, 
még eddig nem is éreztette 
teljes mértékben a hatását. A  
bajok még csak ezután Jognak 
teljes mértekben jelentkezni.

A város háztartási költség- 
vetésének egy fő bevételi té
tele az üzemek hozzájárulása, 
mely az elmúlt évben 58.000 
pengőben volt felvéve be
vételként a városi költség- 
vetésben. Mi úgy tudjuk, hogy 

ez a bevételi tétel teljesen 
elmarad, sőt a közmüvek, 
helyesebben a villamos 
üzem még ezen felül Igen 
jelentős összeggel tartozik 

a város háztartásának 
a Speyer kölcsön annuitásaiért.

De, ismételjük, még csak 
ezután fognak teljes súlyúk
kal jelentkezni a hibák és 
bajok: a sárospataki csatla
kozás eltolódása, a villanyte
lep költségvetésében lelvett

és elmaradt más bekapcsoló
dások azt lógják eredmé
nyezni, hogy a vilanygyár 
bevételei erősen alatta fognak 
maradni a költségvetésben 
feltételezetteknek.

Már az 1929. év májusában 
nyilvánvaló volt, hogy a vil
lanytelep elmúlt évi költség- 
vetése nem felel meg a va
lóságos helyzetnek. Már akkor 
nyilvánvaló volt, hogy vagy 
a villanydijakat kell emelni, 
vagy pedig törölni a hozzájá
rulást és pótköltségvetéssel 
emelni a városi pótadót. Még 
tisztábban jelentkezett ez a 
helyzet szeptemberben, ami
kor a közmüvek vezetősége 
illetékes helyen rámutatott 
arra, hogy kiadásai messze 
túl fogják haladni az előirány
zatot és igy a villamos mű
nek nem lesz módjában a 
hozzájárulást befizetni a vá 
ros pénztárába. A közmüvek 
vezetőségének egyébként az 
az álláspontja, hogy ebben ő 
nem hibás, felelőség ezért 
nem terhelheti, mert

az uj vlllanytelep előzetes 
rentabilitási számításaiban 
a városnak fizetendő hoz
zájárulás nem szerepelt

és igy természetes, hogy a 
meglévő egységárak és be
vételi keretek mellett az ilyen 
irányú kötelezettségeknek nem 
tud megfelelni.

A közmüvek vezetőségé
nek, sajnos, igaza van és 
igy igen szomorú és hálátlan 
feladat fog az uj képviselő- 
testületre hárulni, mert

a pőtadő nagyarányú emel
kedése mellett emelnie 
kell a villany egységárát, 
de emelni fog kelleni a 

vizdijat is
mert a mostani vizdijak mel
lett egy fillér sem jut tarta
lékok gyűjtésére, amire pedig 
szükség van, mert a csőháló
zatunkat belátható időn belül 
tel kell újítani.

Az elmúlt esztendő jót nem 
hozott, de az 1930-as év 
sem nyújt kilátást a város 
helyzetének javulására.

Kik pályáznak 
a városi állásokra?

Sátoraljaújhely város e hó 
8-án, szerdán fogja megtar
tani tisztújító közgyűlését. A 
betöltendő állásokra kiirt pá
lyázat határideje december 
31-én járt le és e napig a 
következő kérvények érkeztek 
be:

A polgármesteri állásra dr. 
Orbán Kálmán jelenlegi pol
gármester és Farkas Andor 
ny. polgármester pályáznak.

Ugyancsak ketten pályáz
nak az árvaszéki ülnöki állásra. 
A jelenlegi árvaszéki ülnök 
dr. Csaplaky Lipót és vitéz 
dr. Bisztray László sátoralja
újhelyi ügyvéd.

A főügyészi állásra az 
egyetlen pályázó dr. Malárt- 
sik György a mostani főügyész.

Az adótanácsnoki állásra dr. 
Kelemen Miksa adótanácsnok 
és Gecsei Jenő ny. adótaná
csos aspirálnak.

A gazdasági tanácsnoki ál
lásra tiz pályázat érkezett : 
Nyomárkay István, Dómján 
Zoltán, dr. Antal Ferenc, dr. 
Markovits Manó, dr. Csontos 
Ödön, Gecsei Jenő, Hodossi 
Kiss Ernő dr., Reviczky Ede, 
vitéz dr. Bisztray László és 
Mauks Árpád.

A műszaki tanácsnoki ál
lás egyetlen jelöltje G ru b e r  
Károly, műszaki tanácsos.

Az I. oszt. aljegyzői állás 
ra, mely Dómján Zoltán meg
választásával üresedhetik meg, 
pályáznak: dr. Berey Miklós, 
dr. Antal Ferenc, dr- Cson
tos Ödön, dr, Hodossi Kiss 
jirnő, Horovicz Andor és

Grümvald Béla.
A pénztárnoki állásra Ar- 

nótfalvy Emil eddigi pénztár- 
noknak, az ellenőri állásra 
Szétsenyi Lajos eddigi ellen
őrnek s a közgyámi állásra 
Tomka László eddigi köz
gyámnak nincs ellenjelöltje.

Az esetleg megüresedő 
végrehajtói állásra pályáznak : 
Borza Antal, Mispál Zoltán, 
Seszták Géza, Zákány Imre, 
Mukács Mihály és Manó La
jos

Végül az iktatói állásra 14 
kérvény érkezett be. Suszta 
Gyula, Borza Antal, Küsztel 
Ernő, Bényey Dániel, Mispál 
Zoltán, Lomniczer Miklós, Hor
váth Ernő, Seszták Géza, 
Zákány Imre, Onczay Gyula, 
Hochman Ármin, Gábry La
jos, Ligeti Jenő, Weinberger 
Artúr a pályázók.

A föld
megmentése.
A magyar mezőgazdaságot 

elöntötte a rossz konjunktúra 
árvize és ma már mind szé
lesebb köröket érdekel a föld 
megmentése.

A gabonaértékesítés ked
vezőbb megoldására vonatko
zóan értekezletet tartottak a 
tőzsdei kereskedők és a me
zőgazdák. A Futura részletes 
memorandumban foglalkozik 
a mezőgazdaság válságával, 
de maga a kormány is á t
látta, hogy a mezőgazdaság 
válsága az ország legnagyobb 
belső kérdése. A Futura ja 

vaslata egyrészt a kedvezőbb 
hitelek tervezetét tárgyalja, 
másrészt pedig a szövetke
zeti bevásárló kirendeltségek 
számát akarja 400-ra szapo
rítani.

A kereskedők a memo
randum mögött egy ga- 
bonamonopolium tervét 

sejtik
és ezért léptek érintkezésbe 
a gazdákkal, nehogy a sza
badkereskedelem kikapcso
lásával oldják meg az érté
kesítés kérdését. Ez ugyanis 

sem a termelőkre, sem a 
fogyasztókra, sem a keres
kedőkre nézve nem volna 

előnyös,
miért is az értekezleten ha
tározottan á l lá s t  foglaltak 
minden monopoliumos terv 
ellen.

A válság elintézése for
dulóponthoz ért. Egy pilla
natra sem lehet kétséges, 
hogy a Futura által jelölt ut 
helyes az eszközeiben, de, 
ha a terv kivitelével egy céget, 
vagy vállalatot biznánkak meg, 
ezzel megint csak az történ
nék, hogy óriási kedvezmé
nyekkel egy vállalatot hív
nának életre. Ilyen 

uj vállalatra semmi szük
ség sincsen

különösen akkor, amidőn meg
vannak a gyakorlott gabona- 
kereskedő cégek és amikor 
a meglévő bankok le tud
nák bonyolítani az értékesí
tési kampány és a termelési 
hitelek minden pénzügyi üz
leteit.

A takarékosság, a racioná
lis gazdálkodás gondolata 
pontosan mutatja az utat, 
merre kell haladni a föld 
megmentésében: egyetlenegy 
kipróbált szakembert sem sza
bad félreállitani az észszerű 
termelés megszervezésénél, 
nemhogy egyet is nélkülözni 
tudnánk közülük, hanem el
mondhatjuk, hogy kevesen 
vannak.

Képzett úttörőkre és szer
vezőkre van szükség, gya 
korlati emberekre, nem 
egy monopolizált vállalat 
bürokratikus alkalmazot

taira.
Sietnünk kell a föld meg
mentésével, mert itt van az 
uj tavasz nemsokára, a ve
tőmaghitelek máris esedéke
sek, holott a régi adósságok 
nagyrésze is megmaradt a 
múlt esztendőből, de legfő
képpen az a tény sürget a 
cselekvésre, hogy a hosszú 
ősz miatt erősen fejlődött 
vetést igen sok veszély fe
nyegeti szigorú, száraz tél 
esetén, márpedig akkor még 
fokozottabban rá kell vetnünk 
magunkat az okszerű terme-
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lésre és az értékesítés olcsó, 
praktikus és gyors megszer
vezésére.

Sietnünk kell, sürget az 
idó, ankétek és tárgyalások 
helyett már működő és be
váltgyakorlati szervekre volna 
szükség, mert különben még 
katasztrólálisabbá válik a me
zőgazdaság helyzete.

A

(Justus-u . 3.)

h e t e n k é n t  n é g y s z e r
vasárnap
kedden
csütörtökön
szo m b ato n

Elsőrangú cigányzene. Tiszta 
jó borok,figyelmes kiszolgálás

Hajnali 3 órátó l kitűnő

k orh ely levesek

— Halálozások. December 
27-én hosszas szenvedés után 
Budapesten, 53 éves korában 
meghalt felsőöklei Som ogyi 
Jánosné. Holttestét hazaszállí
tották és 29-én temették el 
a sátoraljaújhelyi köztemetőn 
nagy részvét mellett. — Pén
tek este 8 órakor, 74 éves 
korában hosszú betegség után 
meghalt özv. tasnádi Szűcs 
Ferencné. Az elhunytban 
Szűcs Ferenc, a forgalmi 
adóhivatal főnöke édesanyját 
gyászolja. Temetése vasárnap 
d. u. 2 órakor lesz.

— Jan u ár 22-én lesz a 
tokaji választás. A képvi
selőház elnökének leirata, 
melyben a tokaji kerületben 
megtartandó képviselőválasz
tás iránt intézkedik, ma reg
gel érkezett le Bsrnáth alis
pánhoz. Az alispán ma déle
lőttre hívta egybe a központi 
választmányt, mely a válasz
tást 22-ére tűzte ki, mig vá
lasztási elnökké N em e s  An
dor ny. járásbirósági elnököt 
nevezte ki.

— A Nemzeti Bank új 
váltóbirálója. A Magyar 
Nemzeti Bank főtanácsosa 
december hó 20-án megtar
tott ülésében a sátoraljaúj
helyi fiókintézethez V is n itz  
Istvánt váltóbirálóvá nevezte 
ki.

— Tiszteletbeli tisztvi
selői kinevezések. S z é l i  
József főispán Görgey Géza

másodfőjegyzőt tb. megyei 
főjegyzővé, dr. Görgey Lisz 
ló szolgabirót tb. iőszolgabi- 
róvá 'és Biringer Gyula al
jegyzőt tb. másodfőjegyzővé 
nevezte ki.

— A Sac. szilveszteri 
táncm ulatsága oly nagy 
sikerű volt, aminőre évek óta 
nem volt példa Ujhelyben. 
Őszinte vidámság, jókedv 
uralkodott a hajnali órákig a 
bál közönsége között, mely
ben a város társadalmának 
minden rétege képviselve 
volt.

— Öngyilkos napszám os
Csütörtökön délben Zápolya 
ucca 9 sz. alatti lakásán, a 
menyezet gerendájára kötött 
kötélén (elakasztotta magát 
Kohut István 29 éves nap
számos. Édesapja vette észre 
és az ablakot betörve levágta 
a kötélről, azonban Kohut 
már halott volt. Valószínűleg 
nyomora kergette a halálba.

— A T ársadalom bizto
sító nem  ad általános fi
zetési halasztást. Egyik
iparosszövetség átiratban kérte 
a Társadalombiztosító Inté
zetet, hogy a nyomasztó gaz
dasági viszonyokra való tekin
tettel a járulékok behajtására 
irányuló zálogolási, transzfe- 
rálási és árverési eljárásokat 
a tél folyamára lüggessze fel. 
Huszár Károly a Társadalom
biztosító Intézet elnöke most 
adott választ a lelterjesztésre, 
mely szerint a kisiparosok 
ellen járulék követelésük be
hajtására irányuló eljárást 
nem függesztheti fel. A pén
zügyminiszternek egy rende
leté dec. 20 tói jan. 3-ig 
tiltja a zálogolást és a zálog
tárgyak összehordását. Ennél 
többet elérni nem lehet, In
dokolt esetekben azonban 
szóban vagy Írásban előter
jesztett kérelemre részletfize
tést engedélyez a Társada
lombiztosító Intézet.

— A m aiackorban vég
ze tt pestis o ltások sikeré
nek biztosítékai. Minthogy

malacok az elválasztási 
korban a szemes eleségre 
való átmenet idejében és még 
azután is 1—2 hónapig anyag
cserezavarokkal küzdenek, 
ezért ebben a korban végzett 
sertéspestis elleni szérumos 
és szimultán-oltások rendsze
rint kedvezőtlen eredménnyel 
szoktak végződni. Erre való 
tekintettel az utóbbi időben 
több gazdaság kísérleteket 
végzett abban az irányban, 
hogy a teljes értékűvé tett 
takarmánnyal miképen lehetne 
a malacok anyagcserezavarait 
megszüntetni s ezáltal a ser
téspestis elleni oltások, s kü
lönösen a szimultán-oltás si
kerét biztosítani. Kiderült,

hogy ha a malacok abrakta
karmányát mészsóval és tél
százaléknyi mennyiségben (t 
kg. abrakhoz 5 gr.) D. vita
mint tartalmazó Pekk-el kie
gészítik, a sertéspestis elleni 
küzdelem ilyenkor a legszebb 
eredményeket adja. Oly mó 
dón jártak el, hogy széru
mozás esetén a betegség 
megállapitásának időpontjától 
kezdve, szimultán-oltásnál pe
dig lehetőleg a szimultánozást 
megelőzőleg két héttel, de 
legkésőbb az oltás napjától 
kezdve a takarmány só és 
D-vitamin hiányát megfelelő 
lég kiegészítették és ezt az 
eljárást az oltás után még 
három héten át folytatták.
Tíz ESZTEN D EJE v a g y o n o s
házasságokat eredm ényesen  köz
ve tít W einberger .Mariska Sátor- 

toraljaújhely.

— K apitány u r őexcellenciája : 
G öm bös G yula — írja  P ethö  Sándor 
— iegtünem ányesebb m agyar k a to 
nakarrierről ős politikai karrierről. 
M indenkit izgat m a Gömbös Gyula 
egyénisége, em beri m ivoltának is
m eretlen sa já tosságai ős férfias lé 
nyének varázsa. P e th ő  Sándor egye
dülállóan érdekes c ik k e t ir Gömbös 
Gyuláról, a hadügym iniszterrő l és 
az em berről a Lantos M agazin jan. 
1-i szám ában. Ez a szám  a p o stás
köszöntő felújításán, R ónay Mária 
Szilveszteri babonák cirnü cikkén, 
L iteratu rán , riportázson  és színházi 
érdekességeken kívül ren g e teg  kő- 
pot, szórakozást, id ő tö ltést és ólvo- 
zecet nyú jt az uj évbe lépő p u b li
kumának. A L antos M agazin hav o n 
k én t kétszer jolonik mog. Ára szá 
m onként 1 pengő. Évi előfizetős 24 
pengő. M utatványszám ot levelezőla
pon k érhet bárki a L an tos M agazin 
kiadóhivatalától, B udapest Muzeum 
körú t 3

— 50 százalékot kapnak 
a kisiparosok a honvédelmi 
m inisztérium  szállításaiból
A kisiparosok egy küldött
sége jelent meg Gömbös 
Gyula honvédelmi miniszter
nél és azt a kérelmet terjesz
tették elő, hogy a minisztérium 
közszállitásaiból a kisiparosok 
is kapjanak. A honvédelmi

— Epe - és m éjbetegségeknél, ep e 
kő ős sárgaság  eseteiben  a te rm é
szetes „Ferenc József" keseriiviz a 
hasi szervek m űködését éléukebb 
tevékenység re  serkenti. K linikai t a 
p asz ta la tok  igazolják, hogy az o t t 
honi ivókúra különösen hatásos, ha 
a Ferenc József v izet kevés fórrá 
vízzel keverve, reggel éhgyom orra 
isszuk. A Ferenc József kosorííviz 
gyógyszertárakban , drogériákban és 
füszorüzle tekben kapható.

miniszter kijelentette, hogy 
szigorú utasítást adott ki, 
amely szerint a jövőben a 
minisztériumnál e lő fo r d u ló  
közmunkákból legalább 50 
százalékot a kisiparosoknak 
kell juttatni.

— K iterjesztették  a m a- 
gánegyességi e ljárást a 
m ezőgazdaságra is. Az
igazságügyminiszter a köte
lező magánegyességi eljárást 
ki akarja terjeszteni a mező- 
gazdasági termelőkre is. A 
válságos helyzetbe jutott me
zőgazdaságnak is szükséges 
megadni azt a jogvédelmet, 
melyet a kereskedelem és 
ipar a kényszeregyességi el
járások révén már évek óta 
igénybe vehet. Az Országos 
Mezőgazdasági Kamara fog
lalkozik most a magánegyes
ségi eljárásnak a mezőgaz
dákra „való kiterjesztésének 
gondolatával. A kérdés most 
áll előkészítés alatt. A ren
deletet az igazságügyminisz
térium fogja kiadni és a me
zőgazdasági hitelvédő szerve
zet — amely ezeket intézni 
fogja — a Mezőgazdasági 
Kamarák hatáskörében állít
ják fel.

— Szövetkezetek vidéki 
árubem utató i. A vidéki ke
reskedelem köréből ismételten 
panaszok hangzanak el a szö
vetkezeti verseny tultengése 
miatt. Újabban budapesti 
szövetkezetek úgynevezett 
árubemutatókat rendeznek 
egyes vidéki városokban. A 
panaszok szerint hirdetmények
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utján csőditik egybe a kör
nyék fogyasztóit és a bemu
tató alkalmiból megrendelé
seket gyUjtve játszik ki a 
megrendelésgyUjtésre vonat
kozó tilalmat. É viszásságok 
megszüntetése érdekében a 
miskolczi Kereskedelmi és 
Iparkamara a többi kamará
val közösen szándékszik fel
lépni és az akciót ez irányban 
már meg is kezdte.

..ÉPÍTÉSI ás tervezési m unkák- 
bán a ján la tté te lre  feltétlenül for
duljon építési irodámhoz. ízlés, 
csinosság, szépség és p raktikus 
olcsó m egoldással a környék 
legszebb ép ü le té t fog ja kapni. 
É p ítési kölcsönöket szerzek. 
„É p ítte tők  tanácsadója" cimti 
könyvem  P. 5.— u tánvéte l mel
le tt  bárkinek megküldöm. É rti 
V ik to r építészm érnök Budapest 
E rzsébet k ö rű t 2. II. 16.“

— A nem zeti koncent
ráció és a Nyugat. A Nyu
gat jan. 1-i ünnepi szárnál 
Móricz Zsigmond cikke vezeti 
be „Nemzeti koncentráció" 
(Példázatok hívőknek és hi
tetleneknek) címen. A szám 
megkezdi Móricz Zsigmond 
uj regényének „A nagy feje- 
delem"-nek közlését. Hosszabb 
elbeszélést Kodolányi János
tól (József az ács) közöl a 
folyóirat, verseket Kosztolányi 
Dezső, Fiist Milán, Erdélyi 
József, Simon András, Fenyő 
László Győry Dezső es Kom- 
lós Aladár írtak. Hevesi Sán
dor „A makrancos Shakes
peare" címen irt tanulmányt. 
Nagy Endre Eötvös Károly
ról ad portrét. Adorján An
dor a párisi irodalmi élet 
kuliszatitkairól számol be stb. 
A  rendkívüli gazdag szám ára 
2 pengő, negyedévi előlizetés 
10 pengő. Kiadóhivatal: Bu
dapest, VII, Ilka-u. 31.

€ls5renü5

tö ltő to llak
................ .
i r íd iu m  h egyű  aranytollal

rendkívül olosó árban

3 havi
részletfizetésre

is kaphatók . M inden vásárló 
egy  k itűnő

csavaríront ingyen
kap a  töltőtoll mellé

£andesnuum jtfiksa <. Sársa
könyvnyom da, irószerkereskedés
Sátoraljaijhely 5

M r d a l is a k a t  fa lv asa

L̂EGHATÁSOSABB GYOGYVIU 

SAVOLDÓ,VIZELETHAJTÓ /

SÁRKÁNY JÁNOS
gőzerőre  berendezett kelm efestő és vegytisztító m űhelye 

TOMPA-UCCA 16.

Felvételi üzlete
M olnár István-ucca 5 . szám  a la ii

(P annón ia szálló épület)

V álla lo k  s Női- és férfiiuhák, selymek, függönyök 
butorhuz.atok, szőnyegek, fejkendők, kézimunkák stb. 
vegyi tisztítását, minta után bármily szinre való festését.
gallérok, kézelők tisztítását, gyászruhák festését 24 óra alatt.

CONTINENTAL S Z Á L L O D A  BUDAPESTEN
VII. D obány-uccn 42—44. T áv ira tok : CONTINENTALOTEL

A  v idéki úri hözitnscg iga zi otthona.
Tisztaság. __Kényelem. _____ Előzékenység.

Mioden szobában hidog-m eleg folyóvíz, központi fűtés 
E gy ágyas szobák árai : 5, 6. 7, 8, 9, 10 pengő 

K étágyas szobák á ra i: 8. 9, 10, 12. 14, 15, 16 pengő.
Szobák telefonnal. .; " _  Szobák fürdőszobával.

Uj kedvezmény 
v e n d ég e in k n e k !

Ezen lap előfizetőinek m egelé
gedésére n y ú jto tt

’ 2 0 7 .
kedvezm ényt szobaárainkból 

1 0 7 .
kedvezményt, olcsó ét term i áraink
ból (m enüt kivéve) módunkban 
bán  yen XJOSÁG kiadóhivata
lával lé te s íte tt m egállapodás alap

já n  kibővíteni a
M. K IK . O P E R A H Á Z  
N E M Z E TI S ZÍN H Á Z  
K A M A R A  S ZÍN H Á Z

előadásaira szóló m érsékelt áru 
jegyekkel. T ek in te tte l a nagy k e 
resletre, kérjük  szoba és színház
jegy  rendelését két-három  nappal 

előbb velünk közölni

fark szálloda Budapest
szem ben a K eleti pályaudvar 

érkezési oldalával.
(N incs kocsiköltsóge)

Kereskedők 
Iparosok 

Ügyvédek
Gazdaságok

nyom tatványszükség le tüke t el 
legizlésesebb kivitelben, a leg 
jobb papiroson, a logmérsékel- 

tebb áron  szerezhetik be

I könyvnyom dájában Sátoraljauj- 
j hely, Kazinczy-u, 5. Telefon: 10.

Névjegyek 
Meghívók 

Falragaszok 
| iroda i és levélpapírok , üzleti 

könyvek, Írószerek, tin ták , 
^  írógépek, irégépszalagok.

FIA T A L E M B E R , pesti, ig en  jó  csa lád 
b ó l, tisz tv ise lő , n ő sü ln e , ese tleg  b enő- 
sü ln e . T e lje s  o im ü le v e le k e t k é r a lap 
k iad ó h iv a ta lá b a  „NEM K Ö ZV ETÍTŐ " 

je lig é re

NYILTTÉR.

M indazoknak, akik felejthe
te tle n  jó  apánk végtisztessé- 
gén  m egjelentek  ős részvé
tükkel fájdalm unkat enyh íten i 
igyekeztek , hálás köszönetün- 
k e t  fejezzük ki.

Sátoraljaűjhely, 1930. jan . hó.

néhai Horváth Pál 
családja

1863/1929. vhsz.

árverési hirdetmény.
A tokaji kir. járásbíróság

1929. Pk. 3104. sz. végzése 
folytán Grün Ármin és fia 
végrehajtatnak képv. Dr. 
Horovitz G\ula sárospataki 
ügyvéd 238 pengő 92 fill 
hátralékos tőke és jár. ügyé
ben olaszliszkai lakosnál le
foglalt és 1280 P-re becsült 2 
üsző, 1 tinó, házi bútorok és 
egyéb ingóságokat készpén- 
fizetés mellett, szükség esetén 
becsáron alul is el fogom ár- 
verelni Olaszliszkán Szegedi 
József lakásán 1930. január 
9-én d. e. l l  órakor.

Az elsőbbségi igény az 
árverés megkezdéséig nálam 
adandó vagy jelentendő be 
és az árverést jelentkezés

esetén mis végrehajtató javára 
is meg fogom tartani.

Tokaj, 1929. dec. 16.
aláírás.

kir. bir. végrehajtó .

S o r s j e g y  Lön l i h i l p i l .
V Á R O SI MOZI

, Kedden és szerdán „G róf 
1 M onté K ristó“ Id. Dumas 
> regénye két részben 18 felv. 
Főszereplők: Jean Angelo, 
Lil Dagover, Bemard Götzke. 
I. rész: A lakatlan sziget kin
cse, II. rész: Az élő bosszú. 
A romantika nagymesterének 
Dumas-nak hires regényét az 
egyesült német francia újra 
feldolgozta. Sokkal szebb, 
sokkal jobb, mint az amerikai 
színészekkel.

Csütörtökön „A szerelem 
koldusai" (Az é g ő  s z í v )  Fő
szereplők : Gusztáv Frühlich 
és Mády Christians, Nagy
szerű darab, nagyszerű sze
replőkkel. Izgalmas dráma a 

! művészvilágból.
Szombaton és vasárnap 

minden .előadáson fellép (mér
sékelten emelt helyárak) Wsze- 
volydoff orosz vezérkari tá
bornok 10 tagú doni kozák 
kórusa és zenekara a követ
kező műsorral: 1. Bassala: 
Hófehér szerelem, 2. Volga... 
Volga, régi kozák dal, 3. Uher 
kupec, vidám kozák dal, 4. 
Ei Uchnem, Volga dal, 5. 
Juri és Boris, a tábornok két 
fia orosz nemzeti tinókkal.

11 én szombaton „A ha- 
zaárulő" (Szivek harca) Drá
ma 8 felv. Főszereplők : Gerda 
Maurus és Gustav Fröcblich. 
Elsőrangú film. A szereplők 
kiválók.

Vasárnap „Ki a legény a 
csárdában" Tim és Tóm
élményei, két uj nagyszerű 
komikus szárazon és vizen 8 
felv. „Az ifjú Amerika"
Életkép 9 felv. Főszereplők: 
William Haines és Joan Craw- 
ford.

^ o g u e
a világ legelső d ivatlapja

szeptem ber közepetői M agyaror
szágon  is m indenü tt kapható  

ném et nyelven 
Egy szám  á ra  2 pengő

Sátoraljaújhely, 1929. január hó 4. 
XXXIII. évfolyam l.-ik szám

Szerkesztésért és kiadásért felelős: 
LÁNCZI ZO LTÁN

Szerkesztőség és kiadóhivatal 
Sátoraljaújhely, Kazinczy-ucca 5. 

Telefonszám 10.

Nyomatott
Landesmann Miksa és Társánál


	01

