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Janua'r 22-én lesz a vá
lasztás a tokaji kerületben, 
ahol Lázár Miklós párton- 
kivüli ellenzéki programmal 
lép fel. Nem vagyok politi
kai tekintély és nem is tá
mogatni jöttem Lázár Mik
lóst a tokaji kerületbe, de 
el kellett jönnöm, hogy hit
vallást tegyek Lázár Miklós 
emberi értéke, egyénisége 
céljai, törekvései és mind 
amellett, amit „program od
nak szoktak nevezni. Ami
kor e lap hasábjain megraj
zolom Lázár Miklós nagyra- 
becsült barátomnak és mes
teremnek portréját, teszem 
ezt azzal a lelkesedéssel, 
ahogy odaáll az igazság 
mellé az a névtelen, aki 
úgy érzi, hogy őreá is szük

ség lehet az igazság diada
lához.

Elsősorban a fiatalok azok, 
akik nem ismerik az igaz
ság kérdésében azokat a 
megalkuvásokat, amelyeket 
késó'bb a leszüró'dött férfi
korban esetleg szükségből, 
opportunitásból, kényszerből 
és ezer mellékszempontból 
kifolyólag a legigazibb férfi 
is magáévá tesz. Az igaz
ság az, melyért elsősorban 
mindig az ifjúság ment a 
frontra s valahogy az igaz
ságért való küzdelem a fia
talok munkaköre. Az én 
szerény személyemben a 
magyar ifjúság van Lázár 
Miklós mellett. Lázár Mik
lós mindig az igazságért har
colt, mint katona a fronton 
a magyar igazságért, s mint 
haditudósító nem a győzel
mek bóditó és hazug híreit 
kürtölte a világ felé, hanem 
a szenvedők, elesettek, nyo 
morultak fájdalmait. A for
radalmak alatt nem a nem
zetrontó és felforgató ele
mek között láttuk, hanem 
azok között, akik ellensze
gültek a pusztító áramla 
toknak, amelyek a magyar 
nemzetet romlásba vitték. A 
háború és a forradalmak 
romjain az újra épülő Ma
gyarország bölcsőjénél me
gint csak ott volt Lázár

Miklós az Igazság hangjá
val, lapjával, buzdító szavá
val, magávalsodró egyéni
ségével : építsünk, alkossunk, 
s tegyük újra naggyá és bol
doggá Magyarországot 

Nem véletlen, hogy Buda
pest székesfőváros törvény- 
hatóságában a kisemberek, 
a tanítók, az igazságtalanul 
elcsapott és elkergetett tiszt
viselők védőjéül szegődött, 
nem véletlen, hogy mindiga 
gyengék, és az elesettek 
mellett tört lándzsát, hogy 
sohasem kereste a magas 
kegyeket, és sohasem árulta 
el eszméit, sem pénzért, sem 
címekért és semmiért a vi
lágon Nem véletlen, hogy 
hatalmas Írói egyéniségével, 
briliiáns újságírói tollával, 
lángoló fanatizmusával és 
tehetségének széles és sok
oldalú erejével az elnyomot
tak, az egyedülállók, a kis
emberek, az apró egziszten
ciák ügye mellé szegődött. 
Lázár Miklós is kisember, 
abban az értelemben, hogy 
egy kis, egyszerű vidéki ház
ból indult el a nagy város 
felé és tarisznyájában nem 
vitt mást, mint a hitet, a te
hetséget és a becsületet. Ez 
zel a három erényével a 
legelsők közé küzdötte fel 
magát s ma mindenütt az 
országban ismerik a nevét, 
mert ez a név a becsület
nek és az intaktságnak fo
galmával van örökre össze
foglalva.

Nem véletlen, hogy ma, 
amikor Lázár Miklós úgy
szólván komoly ellenjelölt 
nélkül Tokaj vidékének kép 
viselőjelöltje, egyhangú meg
nyugvással veszi ezt tudo
másul csaknem minden po
litikai párt, mert pártokon 
felül áll ő. Lázár Miklós ré
gen képviselője ennek a ke 
rületnek s ha a parlament 
padjain más képviselte is a 
kerületet, kint az életben 
Lázár Miklós képviselte T o 
kajt, s ennek a környéknek 
ezer ügyes-bajos dolgát in
tézte el évek óta, mint ahogy 
elintézte minden más kör

nyéknek, mindenkinek igaz
ságos ügyét, aki bizalommal 
fordult hozzá. Nem véletlen, 
hogy régi választókerülete 
a múltban is őt tartotta kép 
viselőjének, mert hisz a kis
emberek százai keresték fel 
és vitték hozzá bizalmukat 
és tisztelték benne saját ve
zérüket. A régi választások 
keserű emléke már régen a 
múlté, Lázár Miklós már 
régen elfelejtette mindenki
nek azt, ha erőszakos esz
közökkel és illojális módon 
harcolt ellene, mert Lázár 
Miklós a békét, a megértést 
és a közös munkát hirdette 
mindig, ahol és amelynek 
sikerében, érdekében, nem 
lehet helye a széthúzásnak.

Az a körülmény, hogy 
Lázár Miklós ellen hivatalos 
ellenjelöltet nem állított a 
kormány, és valószínűleg 
nem is fog állítani, nem azt 
jelenti, mintha a kormány 
nem tudna megfelelő embert 
találni és nem lenne elég 
erős ahhoz, hogy jelöltjét 
győzelemre segítse. De na
gyon helyesen és nagyon 
céltudatosan nem akarják az 
illetékes körök azt az álta
lánosan megnyilvánult óhajt, 
hogy ennek a kerületnek 
Lázár Miklós legyen a kép
viselője, — megkerülni. Ille
tékes körök nagyon jól tud
ják, hogy minden társadalmi 
és minden politikai réteg 
elismeri azt, hogy Lázár 
Miklósnak ott van a helye 
a törvényhozók között, ott 
van a helye, ahol a nép 
vezetői és az ország irá 
nyitói ülnek.

Ha Lázár Miklós közéleti, 
Írói és újságírói múltjára 
visszatekintünk, nem látunk 
ezen a pályán egyetlen ho
mályos foltot sem, egyetlen 
igazságtalan gesztust sem, 
nem látunk mást, csak azt, 
hogy Lázár Miklós mindig 
nobilis ellenfél volt, s ha 
harcolt a politikában rend
szerek ellen, ha harcolt em
berek ellen, azt mindig nyíl
tan és férfiasán cselekedte. 
Ez a titka sikereinek, mert

Lázár Miklós ellenfeleiből 
lettek legjobb barátai, legi
gazibb hívei és legnagyobb 
tisztelői. Lázár Miklós min
dég igazi magyar volt, 
mert azok közé tartozik, 
akik legszebben beszélnek 
és Írnak e nyelven, akinek 
iröi arzenáljában a legszebb 
magyar jelzők, a legszebb 
magyar szavak vannak, aki
nek mondatfüzéseiben a leg
tisztább csengésű ritmus 
csendül, mert mindig a szive 
és a lelke cseng a legtisz
tább hangon.

Minden pálya között az 
újságíró pálya az ahol min
den megnyilvánulásnak, min
den kiejtett szónak, minden 
cselekedetnek letagadhatat
lan, Írott nyoma marad. Az 
újságíró az, aki abban a 
munkájában, amikor felde
rít s az élet mélységeibe 
ereszkedik alá, amikor kri
tikát gyakorol, harcol, lelep
lez és a nyilvánosság elé 
tárja a dolgokat és esemé
nyeket, —- a maga kritikai 
megjegyzéseivel, — tulajdon
képpen mértföldköveit és 
útjelző tábláit rakja le annak 
a pályának, amelyet befut. 
S ezen a pályán elsősorban 
önmagát leplezi le, elsősor
ban önmagát mutatja meg 
s Írott bizonyíték húzódik 
élete és cselekedetei után. 
Millió és millió leirt szó 
mutatja meg egész emberi 
egyéniségét, lelkét, szivét, 
ösztöneit, jellemét az újság
írónak, s miközben mások
ról ir, önmagát mutatja meg 
olyannak, mint amilyen való
jában. Az újságíró az, aki
ről minden kiderül.

És ha visszanézünk Lázár 
Miklós újságírói múltján és 
ha megvizsgáljuk, hogy mi 
derült ki róla, hát csak azt 
látjuk, hogy egy igazi férfi 
harcolt itt és harcol az igaz
ságért. a jogért, a szabadság
ért, az emberek százezreinek 
emberi méltóságáért.

Magyarország mai gazda
sági helyzete fokozott mér
tékben megkívánja, hogy 
minden őrhelyen olyan ka-
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tona álljon, aki nem szuny- 
nyad el egy pillanatra sem, 
nem hagyja el a posztját és 
éber szemmel néz abba a sö
tét bizonytalanságba, ahon
nan nem tudni, hogy bará 
ti, vagy ellenséges közele 
dés jön e. A megcsonkított 
és tönkresujtott szegény 
Magyarország egyik legsze
gényebb vidéke Tokaj s 
ugyanakkor legértékesebb 
része is. A legnagyobb gond 
dal és a legnagyobb mér
tékben kell tehát ügyelni 
arra, hogy ennek a sorsül
dözte környéknek ki az őre 
azon az őrponton, ahol sorsa 
és jövője dől el. Tokaj népe 
tudta az első pillanatban, 
hogy ki az, aki felé nyújtja 
kezét, akivel szemben sok
éves bizalommal van s akit 
képviselőjének akar. Lázár 
Miklós a magyar közéletnek 
olyan tántoríthatatlan jellemű, 
nagy kvalitású egyénisége, 
akinek lehetnek politikai 
ellenfelei, lehetnek vak iri
gyel, de akiről mindenki el
ismeri ragyogó emberi kva
litásait, kiváló tehetségét, 
hatalmas szónoki művésze
tét, önzetlenségét és főképen 
azt az egyetemes humanitást, 
amellyel mindenkor, minden 
időben, minden ügyet kezel. 
Lázár Miklós győzelme nem
csak a becsület diadala lesz, 
nemcsak az egyetemes ma
gyar sajtó és magyar iro
dalom örömnapja, hanem 
az a fordulópont is lesz, 
amelyhez a Hegyalja sors
üldözte lakossága, gazdatár
sadalma, kereskedő és ipa
ros osztálya, nehéz körülmé
nyekkel küzdő birtokossága 
elérkezett.

Nehéz és felelőségteljes 
örökség az, amit Lázár Mik
lós kapni fog, nehéz és fe
lelősségteljes, de tudjuk, hogy 
Tokaj népe nem csalódhatik 
abban a férfiúban, akit évek 
óta hűséges ragaszkodással 
és tántoríthatatlan kitartással 
akar e vidék képviselőjének. 

Lázár Miklósnak nincsen

elhagyott, gondokkal küzdő Iragyogó tollal, klasszikus 
országrésznek bajait és ke-1 bölcsességgel, amely Lázár 
serveit azzal a lelkes hévvel, |Miklós sajátja.

Friedrlch István szó za ta  
a tokaji kerü let p o lgá ra ih o z I

Magyar Testvéreim! A Hegyalja jövője a január 22-ki 
választásoktól függ. A nemzeti ellenzék jelöltje, L izdr  
Miklós főszerkesztS becsületes, tehetséges, munkás, tiszta- 
multu, nagykéfiességü férfiú.

Aki nem Lázár Miklóst tám ogatja, önm aga és 
családja ellen vétkezik.

Én és képviselőtárs dm ott leszünk a választási harcban 
és minden községben egy országgyűlési képviselő tog 
őrködni a szavazás tisztasága fölött Becsületes hegyaljai 
polgár egyedid Lázár M klósra szavazhat.

Hazafias üdvözlettel 
Friedrich István

országgyűlési képviselő

Éljen L á zá r N ikiás I
Irta : StrauSZ István országgyűlési képviselő.

A Hegyalján önérzetes, tisztességes magyar polgár 
nem szavazhat másra és nem lelkesedhetik másért, mint 
Lázár Miklós barátomért. En magam ott leszek a harc
ban, melyből ki akarom venni a részemet, minden erőm
mel, egész hitemmel, minden befolyásommal.

Éljen L á zá r N ik iás I

Ne h igy je tek
a Fe n yő -k a rte ll fizetett rá g a lm a zó in a k  !

Irta : Krúdy Gyula.

A kartell a legsúlyosabb merénylet a nép ellen. Lázár 
Miklós lapjában, a kitűnő és országos hirü „A Reggel“-ben 
a nép érdekében harcol a kartellek ellen. A kartellek 
azért, mert a nép érdekeit képviseli Lázár Mklós, gyű
lölik őt és megfizetett bérenceik rágalmazzák. Ezért 
léptették fel ellene Fenyő Miksát, a kartellek vezetőem
berét. Azért dolgoznak lélekvásárló, bérenc és garázda 
kortesek ellene, hogy a képviselőházban ne leplezze 
le és ne teríthesse le a kartelleket.

Hegyaljai magyar testvérem! Tapossad el a Fenyő
párti nyomtatványokat, röplapokat, füttyülj a kétségbe
esett társaság átkozódásaira és szavazzál

L á zá r N ikiösra
akiért a nemzeti ellenzék egész lelkületével helyt áll

Éljen  L á zá r N ik ló s !

Újból
a régi tisztikart

vá la s zto ttá k  m e g  
U jh e ly b e n .

Sátoraljaújhely város kép
viselőtestülete szerdán dél
után 4 órakor tartotta Ber- 
náth Aladár alispán elnöklete 
alatt tisztujitó közgyűlését, 
melyen a régi tisztikart is
mét — egyhangúlag — tmeg
választották.

A választás eredményéhez 
képest

polgármester dr. Orbán 
Kálmán

árvaszéki ülnök dr. Csap- 
laky Lipót

közig, tanácsnok Márton 
Elek

adóügyi tanácsnok dr. Ke
lemen Miksa

műszaki tanácsnok Gruber 
Károly

főügyész dr. Ma/árlsik 
György

péntárnok Arnóthfalvy Emil
ellenőr Szétsenyi Lajos 

eddigi tisztviselők lettek, mig 
gazdasági tanácsossá Dóm

ján Zoltán eddigi I. oszt. al
jegyzőt, aljegyzővé dr Hodosi 
Kiss Ernő ügyvédet, iktatóvá 
Küsztel Ernőt választották 
meg.

Hegyaljai Polgárok!
A mai szom orú gazda 

sági helyzetben bűnrészes
nek hangos cimei, rikító j kartellek, F e n y ő  Miksa 
rangot nem visel, egyszerű \ pártja kortesei belátván,
magyar újságíró ő, aki az 
Igazság utján jár és jutalma 
az, hogy hisznek neki 

Mint ahogy minden gyü
mölcsök legizesebbje és leg
értékesebbje a Hegyalja sző
lője, mely a magyar nap 
játékos tüzében érik oly 
dússá; mint ahogy minden 
földek legdrágábbja s legne
mesebbje a Hegyalja humu
sza, melyet a verejtékes 
magyar munka müvei, — 
minden értékben olyan ne
mes értékes az az emberi 
egyéniség, akit Tokaj vidéke 
most követül választ, hogy 
hirdesse ennek az árva,

hogy a tokaji kerü le t t i  
községe hűségesen kitart 
a nép em bere, Lázár Mik
lós főszerkesztő  mellett, 
kétségbeesésükben, bizo
nyára Fenyő Miksa tudtán 

kívül
a k o r t e s g y a lá z k o -  
d á s , h a zu g s á g , rá 
ga lm a zá s  és sze m é 

lyi hajsza
eszközeivel akarnak  dol
gozni a H e g y  a l j a  tiszta 
jellemű, aranyszivü kép
viselőjelöltje, Lázár Miklós

ellen.
Polgárok! Ü gyet se v e s 

sünk a konkolyhintők, 
idegen, idecsőditett, a kar 
tellek pénzén fize tett k o r
tesekre! B árm it h iresztel- 
nek is ők, bárm it Írnak, 
m uta tnak : ham isítvány, a 
nép m egtévesztésére szánt 
gonosz, m egfizetett, bűnös 

hazugság
ü t ö t t  a z  utolsó óra ! 
K erü ljétek  a lé le k - 
k u fá ro k a t és a z  id e 
to la k o d o tt, a  k a rte l
lek  pénzén  k itartott, 
m o s d a t l a n  s z á j ú  

e m b e re k e t I

Hegyalja népe egy szívvel, egy lélekkel k iá llt: 
Éljen L á zá r N ik ló s a m i képvise lő je lö ltünk.

Kell-e hitel 
a kisiparnak?

A kereskedelmi tárca költ
ségvetésének összeállításával 
kapcsolatban azt hiresztelték, 
hogy a kormány újabb 10 
millió pengős ipari hitelt bo- 
csájt az Iparosok Országos 
Központi Szövetkezetének ren
delkezésére.

A híresztelést indokolta az, 
hogy az előzőleg engedélye
zett hitel teljesen föihaszná- 
lódott, de a kisipar válságos 
helyzete egyáltalán nem eny
hült. A hosszú pangás miatt 
a kisiparosok felélték forgó
tőkéjüket, ennélfogva még az 
esetleges megrendeléseket 
sem tudják lebonyolítani.

A kereskedelmi miniszter 
nem cáfolta meg ezt a hí
resztelést, legalább is nem 
egészen, de bizonyos, hogy 
jóval kisebb összeget tud 
csak előirányozni a kisipari 
hitelek céljaira.

Akármilyen válságos hely
zetben van is ma a kisipar, 
akármennyire szükséges is a 
kisipari hitel, mégis meg kell 
állapitanunk, hogy nem ez a 
végleges elintézési módja a 
kisipari válság megoldásának 
A honvédelmi miniszter az, 
aki radikális gesztussal meg
mutatta, hogy valóban érzi 
és érti az iparostársadalom 
válságát. A honvédelmi mi
nisztérium már bevezette, hogy 
a kisiparnak 50 százalékos
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Sándor Pál levele
a tokaji kerület választóihoz I

Lázár Miklós barátom az 
utolsó 6 évben kitartó és 
mély meggyőződésű harcosa 
volt az ellenzéki mozgalom
nak. Általános politikai tö
rekvései miatt iránta érzett 
tiszteletemen kivül mint a ke- 
reskede/cm érdekeinek igaz har
cosát is nagyra becsülöm és 
ebből a szempontból is fon
tos érdeknek tartom, hogy a 
magyar képviselőház tagja 
legyen.

Én hittel vallom, hogy a 
magyar kereskedjem érdeké 
ben Lázár Miklós egymaga 
többet tett, mint száz más 
ember és nemcsak szavával, 
de éles tollával is kemény 
harcot folytatott a gyáripari 
érdekek túlzásaival szemben. 
Mindig ott láttam öt az első 
sorban azok között, akik a 
g  város ok által szorgalmazott 
kartellek túlzásai ellen fel
emelték szavukat és akik a 
vámtarifa minden egyes té
telénei szószólói voltak a ke
reskedelem és főleg a fo

gyasztók érdekeinek.
Ezért becsülöm őt, aki mikor 

a tokaji választókerület meg
bízásáért harcol, egyúttal a 
magyar kereskedelem érde
keiért is sikraszáll. Ezért 
ajánlom őt a választókerület 
minden kereskedőjének fi
gyelmébe és szeretetébe és 
ezért állok mellette meleg szív
vel, tiszta meggyőződésem alap 
ján.

Vallom, hogy Lázár Miklós, 
akiben kiváló képességek az 
egész férfit jellemző karak
terben kitűnő tulajdonságokkal 
egyesülnek, hasznos segíts e g e  ' 
lesz azoknak, akik elhagyatva 
állanak a közéletben, hogy 
értékes tagja lesz, a magyar 
parlamentnek és hogy meg
választása nemcsak a kerü
letnek, de az egész országnak 
érdeke.

Budapest, 1930 jan. 9.
Hazafias üdvözlettel 

Sándor Pál
országgy. képviselő

arányban részesednie kell a 
megrendelésekben.

Ez az egyszerű kis rende
let, amelyet a honvédelmi 
miniszter az alárendelt ható
ságokkal közölt, sokkal töb
bet használ a kisiparosoknak, 
mint akármilyen hitel, vagy 
elmélet.

Nem hitelre van ma a kis
iparnak szUksége, hanem 

foglalkoztatásra
Ha a termelés menete egész
séges, ha a termelésnek kon
junktúrája van, akkor úgyis 
megszerezheti magának min 
den kisiparos a szükséges 
forgótőkét. Ha azonban nincs 
megrendelés, a legolcsóbb 
hitel is kötél lehet az iparos
nyakán, mert még a legala
csonyabb kamatot sem tudja 
fizetni,

A kisipari hitel elé tehát 
vegyes érzelmekkel néz az 
ország dolgozó, illetve dol
gozni kívánó iparostársadalma 
és azt kérdi: mikor fogják
a többi minisztériumok kö
vetni a honvédelmi miniszter 
példáját, mikor akarják való 
bán el is intézni a kisipar
problémáját?

„ÉPÍTÉSI és torvezósi m unkák
ban a ján la tté te lre  felté tlenül fór- 
dúljon építési irodámhoz. ízlés, 
csinosság, szépség és p rak tikus 
olcsó megoldással a  környék 
legszebb épü le té t fog ja kapni. 
Építési kölcsönöket szerzek. 
„É p ítte tők  tanácsadója" oirnU 
könyvem  P. 5.— u tánvétel m el
le tt bárkinok m egküldöm . É rti 
V iktor építészm érnök B udapest 
Erzsébet körú t 2. II. 16.“

— A közigazgatási bi
zo ttság  e havi ülését héttőn 
d, e, 10 órakor tartja a vár- 
megyeháza nagytermében.

— Felsőházi tagok vá
lasztása. Zemplénvármegye 
törvényhatósági bizottságát i. 
hó 13-án hétfőn déli 12 órára 
rendkívüli közgyűlésre hivta 
egybe Széli József főispán, A 
közgyűlés egyetlen fontos 
tárgya a felsőházi tagok meg
választása. A megye képvise
lői a felsőházban eddig id. 
Meczner Béla és báró IVald- 
bolt Kelemen voltak, akiknek 
újból való megválasztása bi
zonyosra vehető. — A köz
gyűlést megelőzőleg, d. e. 11 
órára a kisgyűiést hivta össze 
a főispán.

— Teadélután. A Sátor
aljaújhelyi izr. Nőegylet f. hó 
12-én, vasárnap délután fél 
6 órakor teadélutánt rendez 
a Zemplénvármegyei Kaszinó 
és Kereskedelmi Kör helyi
ségében.

— Jég  beszerzése a 
Ronyváról. Értesítem a vá
ros közönségét, hogy jég 
kizárólag fertó'zéstől mentes, 
tiszta helyről, a Ronyva pa
taknak a Csokonay-utcától 
észak felé eső szakaszáról sze
rezhető be. A Ronyva pa
taknak a Csokonay utcától 
dél felé vonuló szakaszairól a 
jég beszerzését megtiltom. 
Di. Orbán s. k. polgármester.

Emlékszik* 
a tavalyi 
télre?
A tavalyi télnek számos menhülésére, fájós ierákre, fagyott lábakra? 
Az idén mindezen sok baj. ‘ '-Hiheti; a vastag, meleg posztóval, 
duplaerős gumitalppal és három-. - numiszigeteléssel készült

Q O R C i0  cipő reggeltől estig melegen ta, 'kát és a legnagyobb
/ f i ,  hóban vagy sárban sem engedi át a .. asséget; töké-
fjIlK M A l letes biztonsággal vízhatlan.

M in d en  m ás té li c ipőné l jobb  
rM inden  m ás té li c ipőnél olcsóbb

s U tő p a r o ó l  u e s z i t i  
s ü t e m é n y é t

Kérje minden füszerkereskeíésben
a  m ost m eg jelen t 14S recep te t ta r 
talmazó, színes képekkel illu sz trá lt

ír. Oetker féle receptkönyvet
ára  30 fillér

— A tokaji válasz tóke
rületben a korteskedes tel 
jes erővel megindult. Elsőnek 
Lázár Miklós kezdte meg 
hétfőn az agitációt Tarcalon 
és Monokon, ahol rajta kivül 
Fricdrich István mondott be
szédeket. Ond, Golop és 
Rátka községekben pénteken 
adott p r o g r a m o t  Lázár. 
Támogatására még több kép 
viselő jön le a kerületbe. 
Lázárék megkezdették az alá
írások gyűjtését is és — ér
tesülésünk szerint — eddig 
már kb. 4000 aláírás szerepel 
iveiken, — Fenyő Miksa, a 
Gyosz. igazgatója szerdán 
érkezett a kerületbe dr. Gör
gey István társaságában. Kor
tesei, Friss Sándor, Kiss Ká
roly volt újhelyi rendőrfelü
gyelő és dr. Bodnár Jenő 
vezetése alatt már hétfőn 
megkezdették működésüket 
az újhelyi kerületben már jól 
ismert módszerekkel. azonban 
nehézzé teszi helyzetüket az, 
hogy a kerületben mindenki 
tudja, hatóság támogatásában

— A ranyérnél és az evvel já ró  
béldugulás, repedés, kelés, gyakori 
vizelési inger, derékfájás, melíszoru- 
lás, szívdobogás ős szódiilósi roha
moknál a te rm észetes „Ferenc Jó- 
zsefu keserüvíz használata  m indig 
kellem es m egkönnyebbülést, sőt 
gyakran  teljes gyógyulást eredm é
nyez, A belső bajok orvosai az igen 
enyhe hatású  Ferenc József v izet 
sokszor m indennapi használatra  
reggel és este  egy-egy félpohárnyi 
m ennyiségben rendelik. A Ferenc 
József keserííviz gyógyszertárakban, 
drogériákban és füszerüzletekben 
kapható.

nem lesz részük. Egyenlőre 
a gyárak és bányák munkás
ságát igyekeznek „megdol
gozni", de nem nagy sikerrel. 
Női jelölt is akadt már, dr. 
Máday Lajosné, akit az Or
szágos Női Tábor akar fel
léptetni.

— Ebek bejelentése. Az
1930 évi ebadó kivetése cél
jából minden eb birtokosa 
köteles a birtokában lévő 
bármilyen célból tartott ebet 
fajtájának, ivarának, korának, 
színének, ismertető jelének 
és rendeltetésének megjelö
lésével folyó évi január hó 
30 ig a városi adóhivatal 
9 sz. helyiségében bejelenteni, 
az esedékes ebadót befizetni 
és az ebbárcát kiváltani. —

Az előző évi ebbárca egy
idejűleg visszaszolgáltatandó.

— Bajtársi öszejövetel. 
A volt m. kir. 10. honv. gy. 
ezred és a volt cs, és kir. 65. 
gy. ezred volt tisztjei a közel
jövőben egy bajtársi összejö
vetelt terveznek Sátoraljaúj
helyben. A tervezett bajtársi 
összejövetel időpontjának és 
részletes programmjának meg
beszélése céljából felkérjük 
fenti ezredekhez tartozó volt 
bajtársiunkat, hogy f. hó 18-án, 
szombaton este fél 9 órakor 
a Vigadó étteremben (Venesz) 
tartandó megbeszélésünkön 
megjelenni szíveskedjenek. 
Ideiglenes rendezőbizottság.

— Az O jsag uj száma hallatlanu l 
m ulatságos h irt ad a pesti papagály - 
betftgségről. közli a hót slágerviooeit 
és nagy  rip o rto k a t ad ogy szenzá
ciós dalosversonyről. A színházi ro-
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TOMPA-UCCA 16.

Felvételi üzlete
M o ln á r Is tvá n -u cca  5 . s z á m  a la ti

(P annónia szállő épület)

V á lla lo k : Női- és férfiruhák, selymek, függönyök 
butorhuzatok, szőnyegek, fejkendők, kézimunkák stb. 
vegyi tisztítását, minta után bármily színre való festését, j
gallérok, kézelők liszlitását, gyászruhák festését 24 óra alatt.

CONTINENTAL S Z Á L L O D A  BUDAPESTEN.
VII. D ohány-uccn 42—44. Táviratok : C O M 'ÍN EN TA LO TEL

A  vedéki ú ri k ö z ö n s é g  ig a z i o tth o n a .

Tisztaság. . Kényelem. . Előzékenység.
Mioden szobában hideg-m eleg folyóvíz, központi fűtés

Egy ágyas szobák árai : 5, 0. 7, 8, 9, 10 pengő 
K étágyas szobák ára i: 8. 9, 10, 12. 14, 15, 10 pengő. 

Szobák telefonnal. Szobák fürdőszobával.

▼ átokremekek, a Bölcs Rabi szokott
n ál is találóbb ős a házasságküzve- 
ti tő  iroda elsőrangú. M utatványszá
m o t ingyen küld a kiadóhivatal, 
Budapest, VI., Oucca 12.

— A főszámvevői állásra
melynek pályázati határdeje 
e hó 15-e — eddig négyen 
adták be pályázati kérvényei
ket éspedig Prihoda József és 
Balogh Antal vm. számvevő
ségi számvizsgálók, vitéz Dió- 
szeghy Tibor belügyminisz
teri számv. számtiszt és Fá
bián Béla sárospataki államp. 
főtiszt

— Közigazgatási gya
kornoki kinevezés Széli 
József főispán dr. Váró Sán
dort közig, gyakornokká ne
vezte ki és szolgálattételre a 
szerencsi szolgabirói hivatalba 
osztotta be.

— Kevesebb lett a föld
adó. A pénzügyminiszter ja
nuár hótól kezdődőleg leszál
lította a iöldadót. A leszállítás 
lényeges, mert 100 aranyko
rona kataszteri tiszta jövede
lem után az eddigi 29 pengő 
helyett 23 20 pengőt vetnek 
ki.

IRODALOM.
Aldanov. A gondo lkozó  ördög. 

M ásodik rész : Az ö rdög  hídja. Re
gény, fo rd íto tta : dr. H onti Rezső.

A gondolkozó ördög cimü nagy 
trilógia első kötete, a Therm idor k i
lencediké a nagy francia forradalom 
uj beállítású regénye. Az ördög hídja 
első fele ism ét O roszországba vezet 
D rám ai körülm ények között m eghal 
K atalin  cárnő, az északi Messalina, 
ak it a m eggyilkolt férjének addig 
m ellőzött, ő rü lt fia, Pál cár követ. 
A régi udvari em berek egy része 
kegyveszte tt lett, mások, az ügye
sek és élelm esek továbbra is m eg
m aradtak  m agas állásaikban, Pál 
cáron egyre jobban elhatalm asodott 
az őrültség. L ovagrendet lé tesít és 
be akar avatkozni az európai ellen
forradalomba. A regény főszereplője, 
S tahl, ezalatt m egfordult a forra
dalmi O laszországban és szerelm i 
viszonyt k ö t N asztenykával, a szép 
színésznővel. Közös gazdájuk, Bara- 
tá jev  orosz főur azonban rájön h ű t
lenségükre, S tah lt elbocsátja szolgá
latából és ő m aga tovább utazik 
N asztenykával N ápoly felé. S tahl 
hazakerülvo ism ét ka tonai szolgá
la tba lép, szerencsés véletlen  révén 
a cár lovaggá ü ti ős booszta tja ab
ba az expedioiós hadseregbe, am e
lyet a forradalm i Nápoly ellen küld 
az orosz reakció. A m egtorló had já
ra t  Nelson tengernagy  vódnüksógo 
a la tt zajlik le, N elsont kedvese, Ha- 
m ilton  nápolyi angol követnek  fe
lesége, lady Iíam ilion  irányítja. A 
nápoly i had já ra t u tán  S tah l a N apó
leon ellen kü ldö tt Szuvorov horceg 
seregébe kerül. Rósztvesz az orosz 
hadvezér hadm űveleteiben ős o tt 
van  akkor is, am ikor az orosz-oszt
rák seregek kierőszakolják az átko- 
lóst a svájci Ö rdög hidján át.

Aldanov ebben a k ö te tében  ugya- 
azon írói eszközökkel dolgozik, m int 
a  Therm idorban. Óriási tö rtén e ti tu 
dással irta  meg a trilógia  ozon Kö
te té t  ős regényében az újkori E u 
ró p a  tö rténetének  oddig hom ályosan 
ism ort részoi kerü lnek  éles m egvi
lág ításba . Angol és am erikai k riti

kusai a Therm idor m egjelenése u tán 
h ibájául ró tták  föl, hogy a X VIII. 
századboli esem ények elm ondásában 
a mai kor politikai szereplői lobog
tok szem előtt, sőt m eg is nevezték 
azokat, akikre P itt, Robespierre és 
Talleyrand alakjának m egrajzolásá
nál gondol. Aldanovtól távol á llt 
ez a gondolat, de regényének a 
legnagyobb dicsérete ez a b írá lat : 
o lyan elevenen irta  lo az esem é
nyeket, m in tha azok m a tö rtén te k  
volna és akara tlanu l is párhuzam o
k a t keresünk köztük ás a mai ese
m ények között. A szépen kiállított 
könyv kapható  m inden könyvkeres
kedésben.

V Á R O S I M OZI
Kedden és szerdán „Ma

gyar fiú lengyel leány"
(Tarnopol 1914.) Filmdráma 
a nagy háború megpróbálta
tással teljes napjaiból 9 felv. 
Főszereplő: Norma Talntadge.

Csütörtökön 2 s l á g e r  
„Szárnyas kerék" (A sínek 
szerelmese) Vidám kalandos 
történet 7 fej „M agyaror
szág" A „Fox News" fotó
riporterének gyönyörű felvé
telei.

Szombaton 2 sláger „Ne 
játsz a nővel" Szerelmi já 
ték 8 felv. Főszereplő: Harry 
Liedtke. „Ő fensége a hor 
dár“ A véletlenek vigjátéka 
8 vidám felv. Főszereplők : 
Mary Kis és Hans Junkermann

Vasárnap „A banditák 
rém e" Zane Grey regényé
nek filmváltozata 7 felv. Fő
szereplők: Tóm Mix és Biliie 
Dove. „A bűnösök kikötője" 
Filmregény 7 fejezetben.

2297/29. vh. szám.
árverési hiröetmény.

9711 ck. tőke , ennok 1927. évi 
jan u ár hó 3 nap játó l já ró  5 szá
zalék kam ata és eddig összesen 570 
P. — f. porköltség orejóig u sá to ra lja
újhelyi kir. já rásb íróság  Pk. 10836,29. 
sz. végzése folytán a vég reh a jtá st 
szenvedőnél 1929. évi nov. hó 19. 
biróilug lo(feliil)foglalt és2571‘66p.-re 
becsült ingo'ságokra az árverést. — 
azon foglaltatok  követelése erejéig  
is, akik tö rvényes zá log jogo t ny er
tek  — elrendelte tvén , annak Füzór- 
k a ja tán , adósok lakásán  leendő 
m eg ta rtásá ra  1930. évi jan. hó 14 
nap jának  d. e. fél 12 ó rá já t  tűzöm ki, 
am ikor a foglalás a la tt lévő lovak: 
telién, sertés, bolti állvány, fűszer
áru a leg többet ígérőnek készpénz
fizetés m ellett, szükség  ese tén  becs
áron alul is el fognak adatni.

A m ennyiben a követelésre  időköz
ben részletfizetés to ljo s itte ie tt, a fi
ze te tt összeg a követelésbe be lösz 
szám ítva.

Az árverési vevő a vételáron  felül 
köteles fizetni a vételi ille téke t és 
forgalm i adó t is.

S átoraljaújhely, 1929. dec. 16.

Gáli, kir. jb irósági vhajtó . j

1874/1929. vht. szám.

árverési hiröetmény.
Alulírott, b írósági v ég reha jtó  az 

1881. évi LX. t.-c. 102. §-a értő im é
ben ezennel közhírré teszi, hogy a 
tokaji kir. já rásb író ságnak  1929. évi 
Pk. o687. sz. végzése következtében  
dr. L óránd Ernő ügyvéd által kép- 
viselt O láh Simon és nője és Schw arc 
Mór és neje  és csa tlak o zó n ak  jav ára  
11375 P. — f. s já r. ere jé ig  1929. évi 
nov. hó 25*én fo g an a to síto tt kielé
g ítési vég reha jtás  u tján  lefoglalt és 
5416 P. — fillérre becsü lt k övetke
ző ingóságok, u. tn.: házi bútorok, 
m otorkerékpár, au tó , gépek  stb. 
nyilvános árverésen  eladatnak ,

Mely árverésnek  a toka ji kir. j á 

rásbíróság  1929. évi P k . 5678 29sz. vég
zőse folytán 11375 P . — f. tő keköve
telés ennek külöm böző időtő l já ró  
kam atai, és eddig összesen 234 P, 
34 f .b e n  biróilag m ár m egállap íto tt 
kö ltségek  erejéig, T o k ib a n  adós 
lakásán  leendő m eg tartásá ra  1929. 
évi jan . hó 14 nap jnak  d. e. 10 
ó ra ja  határidőü l tűzetik  ki és ahhoz 
a venni szándékozók ezennel oly 
m egjegyzéssel h iva tnak  meg, hogy 
az é r in te tt ingóságok az 1881. évi 
LX, t.-o. 107. ős 108. §-ai érte lm é
ben készpénz fizetés m ellett, a  
leg többet Ígérőnek, szükség  esetén  
hecsáron alul is el fognak adatni.

A m ennyiben az elárverezendő in 
góságokat mások is lo- és felülfog. 
la lta tták  és azokra k ie légítési jogo t 
nyertek  volna, esen árverés az 1881- 
évi LX. t.-c 102. §-a értelm ében ezek 
jav ára  is elrendeltetik .

K elt Tokaj 1929. évi dec. 18.

Dr. V arga,
kir. jb irósági vhajtó .

FIA TA L EM BER , p esti, igen jó  (‘Hálád
ból, tisz tv ise lő , n ő sü ln e , e se tle g  bouő- 
sü lno . T e lje s  cim ü le v e le k e t  k i r  a lap 
k iad ó h iv ata láb a  „NEM K Ö Z V ETÍTŐ - 

je lig é re

H ir d e té s e k e t  f e lv e s z  
a  kiacSöhivaSaJ.
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iriSíum hegy fi aratiytollal
rendkívül olcsó árban

3 havi
részleljizeiésre

is kaphatók . Minden vásárló 
egy k itűnő

csavariront ingyen
kap a tö ltő to ll mellé

£an0esmar,n]Víiksatársa
könyvnyom da, irószerkereskedés

Sátoraljaújhely K“ ¥a3,öS?“ s'

TÍZ ESZT EN D E JE v a g y o n o s  
házasságokat eredm ényesen köz
vetít W einherger M ariska Sátor- 

torai jaüjhely.

I ülfíldT í í e T í i í í z í e í "
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in ternátusok  ügyében

i N G Y E N

szolgál részletes felvilágosítással 
az ÚJSÁG k iadóh iva ta la .

B udapest. V ., V ilm os császár-ucca  34.

Sátoraljaújhely, 1930. január hó 11, 
XXXIII. évfolyam 2,-ik szám

Szerkesztésért és kiadásért felelős: 
LÁNCZI ZOLTÁN

Szerkesztőség és kiadóhivatal 
Sátoraljaújhely, Kazinczy-ucca 5. 

Telefonszám 10.

Nyomatott
Landesmann Miksa és Társánál
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