
Sátoraljaújhely, TJj Hel y i  H í r l a p 1030, február 8

XXXIIL évfolyam 
6 -ik szám

€gyes szám ára 
10 fillér

Jlegyedévre 1*20 p.

FELSOMAGYARORSZAGI

HÍRLAP
JVCegjelenik - 

szombaton
h i r d e t é s e k e t

felvesz
a k ia d ó h iv a ta l

Jelefonszám
10.

; s í s a t f « s 8 « ® ^ ^

50°|o-ka! emelik a vizdijakat.
A  képviselőtestület le szava zta  a polgárm estert és a p én zü g yi 
b izo tts á g h o z  utalta  a vizdijem elési javaslato t. - -  M e gvála sz
to ttá k  a b izo ttsá go k a t, - -  N a g y v ita  a dollárkSIcsön körül 

50°|0-o s  vizd ijem elés a p é n zü g yi b izottság javaslata .
Sátoraljaújhely, 1930 febr. 8.

A hágai tárgyalások, me
lyek Magyarországnak uno
káinkra is kiterjedő fizetési 
kötelezettségét eredményez
ték, egy eredményt és hozzá 
igen nagy értékű eredményt 
hoztak: Magyarország visz- 
szanyerte pénzügyi függet
lenségét.

A képviselőteslület ülésén, 
melyenelhatározták a 190.000 
dolláros kölcsön felvételét, 
sokkal súlyosabb dolog tör
tént. Nemcsak unokáinkat 
is terhelő fizetési kötelezett
séget vállaltunk, de elvesz
tettük pénzügyi önállósá

gunkat is.
A város jövedelmét ké

pező adók túlnyomó részét 
a Speyer-kölcsönök fedeze
tére kötöttük le és a Nem
zeti Bankhoz szolgáltatjuk 
be. Most meg a villanygyár 
pénzeit kötöttük le és szol 
gáltatjuk be a Magyar Olasz

Bankhoz a dollárkölcsön fe
dezetére. A város pénzügyi 
önállósága ezzel a múlté 
lett, a jövőre ki vagyunk 
szolgáltatva — erre már 
vannak jelek — egyetlen 
bank jóindulatának.

Mi nem akarunk most 
rekriminálni, ami megtörtént 
eddig, az a mi és velünk 
együtt néhány tisztán látó 
szakember intő, óvó, igaz 
adatokkal alátámasztott szava 
ellenére jóvátehetetlenül tör
tént. Ami történt, azon vál
toztatni nem lehet, akarva, 
nem akarva bele kell nyu
godnunk. Am a múlt hibái 
teljes erővel csak most kez
denek majd kibontakozni és 
a város pénzügyi helyzeté
nek megmentése érdekében 
a polgárság áldozatkészsé
gét, anyagi erejét nagy mér
tékben kell igénybe venni. 
A polgárság hajlandó is erre, 
de egy feltetele van :

tisztán  ak a r látni m indenben, tisztán akarja látni a 
m últ hibáit, tisztán akarja látni a jelent

mert máskülönben nincs is 
módja segíteni a jövőn.

Hónapok hosszá sora óta 
követelünk tiszta képet a 
beruházásokról, a közművek 
és a városi háztartás hely
zetéről, de mindeddig nem 
kaptunk egyebet, csak rész
leteket, szépen megfésült, ki 
csinosított, a valósággal nem 
egyező, csak ahhoz némileg 
hasonlító kendőzött képet. 
Ennek a rendszernek meg 
kell szűnni. A szép szavak 
nak lejárt az ideje, a mes 
terséges rózsaszínű ködök 
éloSzlottak és a nyakunkon 
a rideg valóság, a szinte 
kétségbeejtően fekete jövő.

Természetes a z o n b a n ,  
Mőgy néni kívánhatjuk a hi

bák elkövetőitől tudatos vagy 
öntudatlan hibáik beismeré
sét, nem is várjuk tőlük. Az 
eddigi rendszernek el kell 
tűnni, helyette uj, egységes, 
a valóság világában élő rend, 
szernek kell jönnie, mert 
enélkül nincs segítség.

Ehhez azonban uj, törhe
tetlen erős akaratú, hitelüket 
nem vesztett emberek is 
kellenek.

*

A képviselőtestület ülését 
pontosan 4 órakor nyitotta 
meg Orbán Kálmán dr. pol 
gármester.

Az első tárgy a szakbizott
ságok megalakítása volt.Egyes 
bizottságoknál a hivatalos lis
tával szemben Schiller Kál
mán más listát javasolt és

titkos szavazást kért, melyet 
azonban a polgármester nem 
rendelt el. A  tisztviselők sza 
vazatai döntötték el a válasz
tást és igy a hivatalos lista 
jött be Egyes, fontosabb bi 
zottságok tagjai a következők 
lettek:

Pénzügyi bizottság. Elnök : 
Damjanovich Ágoston. Alel 
nők : dr. Haas Bertalan. Ta 
gok : dr. Búza Béla, dr. Doni 
ján Elek, dr. Dubay István 
dr. Eckmann János, dr Grosz 
Dezső, dr. Prihoda László 
Schweiger Márkusz, Szoller 
Aladár. Zboray Károly. Elő
adó és jegyző: a főszámvevő

Jogügyi bizottság. Elnök 
dr. Kovaliczky Elek. Alelnök- 
dr. Nagy Béla. Tagok: dr 
Burger Jakab, dr. Dubay 
István, dr. Eckmann János, űr. 
Grosz Miklós, dr. Glück Sán
dor. Lehoczky Sándor, dr. 
Liclitenstein Jenő, dr. Róth 
lózsef, Schiller Kálmán és dr. 
S.ifir Miklós. Előadó és jegyző: 
a főügyész.

Közegészségügyi bizottság. 
Elnök: dr Ligeti József. Al- 
elnök: dr. Dómján Elek T a
gok : dr. Fried Samu, Kiss 
Ernő, Majtényi Géza. dr. Mól 
nár János, dr. Prihoda László, 
Schmidt Lajos, dr. Róth Jó
zsef, Szeszlér Ödön, dr. Zin- 
ner Ferenc.

Közművelődésügyi és szinügyi 
bizottság. Elnök : Ehle.rt Gyula. 
Alelnök: jdr. Búza Béla. Ta
gok: Damjanovich Ágoston, 
dr. Dómján Elek, Kiss Ernő, 
Hönsch Dezső, dr. Ligeli 
József, dr. Malártsik György, 
Schmidt Lajos, Szeszlér Ödön, 
Szoller Aladár, dr. Visegrádi 
János. — Kültagok: Kontraszly 
Dezső, Bajusz József, Kiss 
Gábor, Geiger Ottmár, Pét 
recky Jenő. Hivatalból: a pol
gármester, műszaki tanácsos, 
rendőrkapitány Jegyzőjét az 
albizottság maga választja.

Ipariskolai bizottság. Elnök: 
Fekete Károly. Alelnök: Tóth 
József. Tagok: dr. EckmannI 
János, dr. Grosz Miklós, Iván 
Gyula, Kornitzer Lipót, Lin-1

dér Dávid, Majoros Gyula, 
Marajda István, Onuska Já
nos, ifj. Pálóczy Bertalan, Réz 
Gyula. Előadóját, jegyzőjét 
maga választja.

Mezőgazdaság i bizottság. 
Elnök: a polgármester. Alel
nök: dr. Nagy Béla. Tagok: 
dr. Burger Jakab. dr. Fried 
Samu, Iván Gyula, dr. Molnár 
János, dr. Prihoda László, dr. 
Róth József, Schmidt Lajos, 
Szalay Róbert, Vogler Oszkár, 
Réz Gyula. Előadó és jegyző 
a gazd. tanácsos.

üzemi bizottság. Elnök : a 
polgármester Tagok : dr. Búza 
Béla, Dévai Lajos, dr. Eck
mann János, Geiger Ottmár, 
dr. Grosz Dezső, Gruber Ká
roly, Hönsch Dezső, dr. Ma
lártsik György, Schiller Kál
mán.

Számvizsgáló bizottság. El
nök : a főszámvevő. Tagok; 
Kuharik Gy. Kálmán, Schwei
ger Márkusz.

Felső Kereskedelmi Isk. bi 
zollság. Elnök: a polgármester. 
Tagok ; Páyer Ferenc, Dam
janovich Ágoston. Kiss Ernő, 
dr. Dómján Elek, Róth Sá
muel, Petrecsky Jenő, dr. 
Neuhauser Frigyes, Wittich 
Andor, Debreceni Áron, 
Schweiger Márkusz, Fekete 
Károly, dr. Bajusz Ernő, Blu- 
menfeld Adolf, dr. Haas Ber
talan, Kornitzer Lipót, dr. 
Ligeti József, Majthényi Géza, 
dr. Prihoda László, Róth 
Mór, Schmid Lajos, Schön- 
leld Hermán, Szalay Róbert, 
Vogler Oszkár.

*

A 190.000 dolláros köl
csön ügye következett ezután

A polgármester vezette be 
a tárgyalást. Beszéde részben 
beismerése volt a hibáknak, 
részben — a szokott módon 

újból megcsillogtatta a 
rózsaszínű reményt a villa
mos telep jobb kihasználá
sára. Végül a vizdijemelés 
szükségességét hangoztatta a 
izvezetéki hálózat avulása 

folytán szükséges tartalékolá
sok érdekében is (amit mi 
évek óta sürgetünk.)

Geiger Ottmár ismertette 
a MOB. kölcsön feltételeit, 
melyek megkötik a várost úgy, 
hogy a jövőben szinte lehe
tetlenné teszik kölcsönnek



Újhelyi Hírlap—Felsőmagyarországi Hírlap, 6. szám. 2. oldal.

mástól, mint az Olaszbanktól 
való felvételét.

Lichlcnslein  |enő dr. A  köl
csönt kevésnek tartja, felté
telei pedig olyanok, hogy 
azok következtében félő, hogy 
a többi bankok felmondják a 
város függőkölcsöneit. Bírálja 
a közmüvek vezetését és a 
fegyelmit megelőző vizsgála
tot szükségesnek tartja. He
lyesebbnek tartaná a villany
dijak emelését, mert a vizdij- 
emelés antiszociális. Javasolja, 
hogy az ügyet előbb a pénz
ügyi bizottság tárgyalja le.

Búza Béla dr. helyesnek 
tartja a vizdijak emelését.

Betlelheim Sándor kikerül- 
hetetlennek tartja a kölcsön 
felvételét, mely nem drága, 
de kevés. Valószínűnek tartja, 
hogy a város meg fogja kapni 
a még szükséges 130.000 
dollárt az Olaszbanktól.

Dr. Szirmay István osztja 
dr. Lic'ntenstein aggodalmait, 
mert a függökölcsönüknek 
nem lesz ezután fedezetük. A 
kölcsönt fel kell venni, de a 
fedezet kérdésével a pénz
ügyi bizottságnak kell foglal ■ 
kozni.

Burger Jakab dr. eltogadja 
a javaslatot és megszavazza 
a vizdijak emelését is.

Dubay István dr. A köl
csön felvételét szükségesnek 
tartja, de nem szavazza meg, 
mert bizalmatlan a közmüvek 
vezetőségevei szemben. Éle
sen bírálja a közüzemek ve
zetését és megállapítja, hogy 
az üzemektől nyert adatok 
megbízhatatlanok, nem felel 
nek meg a valóságnak, Nem 
a kölcsön fedezetére kell a 
vizdij emelés és nem is hiszi, 
hogy ily nagy összegre van 
szükség, mely súlyos terhet 
jelent a háztulajdonosokra. A 
deficitre van részben fedezet: 
a jutalékok, mert egy defici
tes vállalkozás nem adhat 
jutalékokat és jutalmakat. In
dítványozza, hogy a fedezet 
kérdését a pénzügyi bizottság 
elé utalják.

Fekete Károly szintén el
lenzi a vizdijak 1 kétszeresre 
való emelését. Lehet fedeze
tet találni máshol is, igy a 
vigadónál, melyet egyeseknek 
80, másoknak 120 pengőért 
adnak ki.

Schiller Kálmán az ügy 
kettéválasztását j a v a s o l j a ,  
mert a kölcsönt kénytelen 
megszavazni, de a vizdijeme- 
lést nem.

A képviselőtestület Schiller 
Kálmán indítványának meg
felelően a kölcsön felvételei 
megszavazza, a vizdijemelést 
ellenben nem, hiába erőlteti 
a polgármester.

A tárgysorozat többi pont
ját gyorsan tárgyalta le a 
képviselőtestület:

A főbb uccák kövezetének 
kiépítéséhez államsegélyt kér
nek.

Felhatalmazták a polgár- 
mestert a Diana-fürdő bér
beadására.

A vágóhidat kivették a 
közmüvek kezeléséből. Schiller 
Kálmán kérte, hogy a mozit 
is vegyék el a közművektől, 
de a polgármester ezt nem 
tartja kivihetőnek.

Megszüntették az újhelyi 
autók kövezeti vámját, ha 
azok az állomásra, vagy a 
tulajdonos gazdaságába men
nek.

Az utóbbi napokban mind 
szélesebb körökben keltett 
aggodalmat a hirtelen hóol
vadásra bekövetkezett tartós 
esőzés. Az emberek — ez 
természetes is — még élén 
ken emlékeznek a Ronyva 
legutóbbi áradásaira. Növelte 
az aggodalmat, hogy a földek 
Sárospatak felé teljesen viz 
alatt állanak.

Felkerestük hivatalában Ber- 
níth Aladár alispánt és meg 
kérdeztük, történt-e már va
lami intézkedés bekövetkez
hető árviz esetére és hogy 
fenyeget-e egyáltalán árviz- 
veszedelem.

Az alispán válasza minden 
tekintetben megnyugtató.

A hozzám beérkezett jelen
tések szerint — mondotta — 
árvíztől egyáltalán nincs ok 
tartani. En ugyan megtettem, 
mint minden év elején, az 
árviz esetére szóló intézkedé
seket, de ez természetesen 
nem jelent semmit.

A múlt év november ha
vában egy verekedés lármája 
verte fel Rátkán Birk gazda 
házát, ahol összegyűltek a 
leányok és a legények vasár
napi szórakozásra. Mikor a 
megrémült vendégsereg ki 
merészkedett a házból, a kert 
végében már ott feküdt be 
zúzott fejjel, holtan Stumpf 
János fiatal rátkai legény.

A tetteseket, akik megelő 
zőleg egy másik legényt, 
Gintner Ferencet verték el, 
mig eszméletlenül esett össze, 
hamarosan elfogták Gintner 
János, ifj. Czumstek Antal, 
Birk Ignác és egy fiatalkorú 
személyében.

Ezt az ügyet tárgyalta 
kedden és szerdán a törvény
szék Emödy tanácsa, mely 
mind a négy vádlottat halált 
okozó súlyos testi sértés bűn
tettében mondotta ki bűnös

A rendőri büntetőbírásko
dással dr. Csaplaky Lipótot 
és D óm ján  Zoltánt bízták 
meg.

*
A pénzügyi és üzemi bizott

ságok csütörtök este tárgyalták 
a vizdijfelemelési javaslatot és 
miután megállapították a köz
müvek adataiból, melyet egyik 
újhelyi lapban is közzétettek, 
hogy nincs szükség 93.000 P-re, 
a vizdijak február 1-ei hatállyal 
való 50 százalékos emelését 
fogják a képviselőtestületnek 
javasolni egy év tartamára.

Sem a Bodrog, sem a 
Tisza vízállása nem haladja 
meg a közepest és szinte 
neg sem látszik az esőzések 
hatása, annál kevésbé, mert 
az eső folytonos ugyan, de 
mennyiségileg jelentéktelen. 
A Sárospatak és Ujhely kö
zötti viz nem áradás, sőt még 
csak nem is a Ronyva duz
zadásából ered, hanem a hó
olvadás és esőzés következ
ménye.

Az eső egyébként gazda
sági szempontból sem káros, 
mert a talaj csak kis meny- 
nyiségben nedvesedett át az 
ősszel és hó sem volt ele
gendő.

Egyébként még közölhetem, 
hogy állandó kontaktusban 
állunk a cseh hatóságokkal 
és onnan sem kaptunk eddig 
semmi olyan jelentést, amely
ből árvíznek akár csak való
színű légére is következtetni 
lehetne.

nek és ezért az enyhítő kö
rülmények figyelembe véte
lével Gintner Jánost 1 év és 
8 hónap, ifj. Czumstek Antalt 
és Birk  Ingácot 1 év és 2 
hónap börtönre, a fiatalkorút 
6 hónapi fogházbüntetésre 
ítélte.

Az Ítéletben úgy az ügyész, 
mint a vádlottak megnyu
godtak.

S o r s j e g y  Löw l i l i á l y n á t .
„ÉPÍTÉSI ós te rvezési m unkák- 
ban a ján la tté te lre  feltétlenül fo r
duljon épitósi irodámhoz. ízlés, 
csinosság, szépség  ós p rak tikus  ; 
olcsó megoldással a környék l 
legszebb ép ü le té t fog ja kapui. I 
É p ítési kölcsönöket szerzek. > 
„É p ítte tők  tanácsadója" oimü 
könyvem  P. 5.— u tánvétel m el
le tt bárkinek m egküldöm . É rti 
V iktor ép ítészm érnök Budapest 
Erzsébet k ö rú t 2. II. 13.“

Az állandó esőzések ellenére 
sem kell árvíztől tartani.

A rátkai halálos végű 
verekedés a bíróság előtt.

Feljegyzések.
Nem nagy jelentőségű do

log, de jellemző és igy érde
mes a feljegyzésre:

A képviselőtestület leg
utóbbi ülésén a közművelő
dési és szinügyi bizottságot 
is megválasztották. A bizott
ság névsorában kell, hogy 
feltűnjön valami mindenkinek, 
aki csak egy kicsit is törő
dik Ujhely kulturális életével: 
egy név hiánya.

Egy irodalmi egyesület van 
Ujhelyben, a Kazinczy Kör és 
annak az elnöke Emödy László, 
aki igen sok és nagy szolgá
latot tett a város kultúrájá
nak, akinek hozzáértése, ön
zetlen muukakészsége vitán 
felül áll. Ujhelyben természe
tes, hogy az egyetlen iro
dalmi egyesület köztisztelet
ben álló és hozzáértő elnöke 
nincs benn a közművelődési 
bizottságban. N i n c s  benn, 
mert évek óta eredményesen 
dolgozik a közművelődés te
rén, mert ő az első, akinek 
benn kellene lenni. —■ Ez 
Ujhely.

*■
Egy újságíró tagja is volt 

aszinügyi bizottságnak: Szent- 
györgyi Géza, a ..Zemplén" 
szerkesztője. Most őt is ki
buktatták. Isién őriz, hogy 
bent legyen: hiszen ért hozzá 
és szereti a színészetet.

•*
Érdekesek ezek az újhe

lyiek : napokig beszéltek ar
ról a képviselőtestületi tagok, 
hogy a közmüvek igazgatója, 
mikor megkezdte referádáját, 
mellőzött minden megszólítást. 
O.y sürgős volt a dolga, 
hogy nem ért rá kimondani: 
Tisztelt képviselőtestület.

Arról is napokig beszéltek, 
hogy az egész tárgyalás alatt 
fölényes magasságból nézte 
a városatyák ellene intézett 
rohamát és szinte rá volt Írva 
az arcára: ti ugyan beszél
hettek nekem Mintha nem 
is az ő baklövéseinek és hozzá 
nem értésének volna köszön
hető a város mai kétségbe
ejtő anyagi helyzete.

Érdekes, hogy ezen még 
napokig beszélni tudnak: már 
régen megszokhatták volna 
részéről a fölényeskedést és 
a m i n i m á l i s  udvariasság 
hiányát is.

A  k ö zle g e lő k rő l.
Már sokat Írtak, sokat be

széltek a legelőknek, de külö
nösen a közlegelőknek siral
mas állapotáról. A sok egymást 
érő tanácskozás, mozgalom, 
kormányintézkedés és sok ál
dozat — eltekintve az itt-ott 
elért eredményektől — vajmi 
kevés időleges javulást jelen
tett eddig. Nem is csoda. H í-
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szén a biztos eredményt Ígérő 
eljárások befektetést és a kis
gazda megrögzött eddigi rend
szer énekfelboritását követelnék, 
azt, hogy ezentúl ne legyen a 
közlegelő olyan terület, amely
től csak várnak a gazdák, de 
megjavítása érdekében a leg
csekélyebb áldozattól is ide
genkednek.

Szűkös viszonyaink közt nagy 
áldozatokra nem vállalkozha
tunk. Azt azonban megtehetnék 
mindenütt, hogy az őszi vagy 
téli fogasolás után a rendszer
telen használat helyett áttérné
nek a szakaszos legeltetésre, 
igy a később sorra kerülő sza
kaszon még jelentékeny meny- 
nyiségü szénát is sikerülne be
takarítani, különösen ha a trá
gyázásra is fordítanának egy 
kevés gondot. Legelőbb azt a 
trágyát, amely a delelőhelyeken 
vagy a korlátokban összegyű
lik, kellene elteregetni, hogy 
belőle is haszon legyen. Nem 
kellene a műtrágyázástól sem 
idegenkedni. Hiszen sokszor 
olyan helyen, ahol nem is ál
modták volna, érhető el a mű 
trágya árát busás haszonnal 
visszatérítő jövedelem. így pél
dául 1929. tavaszán alkalmaztak 
műtrágyát egy sopronmegyei 
sovány, kavicsos legelőn, miál
tal mintegy varázsütésre sike
rült dús, üde gyepet teremteni, 
mely jövedelmezően meghálálta 
a 200 kg. szuperfoszfát és 100 
kg. 15—18 százalékos nitrogén- 
trágya (mésznitrogén, csilisalét
rom, stb.) mellett még a kát 
holdanként adott 80 kg. 40 szá
zalékos kálisót is. Még szebb 
lett volna a hatás akkor, ha a 
műtrágyát nem későn tavasszal, 
hanem előző ősszel, vagy a tél 
folyamán sikerült volna kiszórni. 
Csak egy kissé ápolt legelőn 
két darab marhát lehetne jól 
eltartani ott, ahol most egy da
rab tengeti életét

QeUcer
sütőporból készíti 

sütem ényét
Kérje minden füszerkereskedésben
a m ost m eg je len t 148 recep to t ta r 
talm azd, színes képekkel illusztrá lt

í r .  Oelker-Jéle receptkönyvet
ára  30 fillér

— A közigazgatási bi
zo ttság  illése. Zemplén vár
megye közigazgatási . bizott
sága e havi ülését 9-én, 
hétfőn délelőtt 10 órakor 
tartja.

— Hadviselt tisztek baj
társi szövetsége. A sátor
aljaújhelyi hadviselt tisztek 
péntek este bajtársi szövet
séget alakítottak a városháza 
tanácstermében, melynek el
nökévé B ernálh  Aladár alis
pánt választották, aki elnöki 
megnyitójában,a hősiemlékmű 
felállítását jelölte meg, mint 
a bajtársi egyesület legköze 
lebbi célját. Indítványra kül- 
döttségileg hívják tel dr. Or 
bán polgármester figyelmét, 
hogy a városnak törvényes 
kötelessége az emlékmű fel
állítása és társadalmi akciót 
is indítanak a hősök emlék
műve felállítása érdekében. 
A szövetség február 22 én 
ismerkedési estélyt, május 
3t-én és junius 1-én 10 es 
honvéd és 65-ös ezrednapot 
rendez.

— Felem elték a vasúti 
szem élytarifát. Az Állam
vasutak, az államvasutak által 
kezelt vasutak, valamint a 
Duna—Száva—Adria Vasút
társaság vonalain febr 16-tól 
kezdve a személyvonati me- 
netdijakat 20°/0 kai felemelik. 
Nem változnak a gyorsvonati 
menetdijak általában, továbbá 
a szociális, kulturális, vagy 
gazdasági célokat szolgáló 
jegynemek árai, azaz a bér
letjegyek, a havibérletjegyek, 
a tanuló havibérletjegyek és 
a munkás heti jegyek mos
tani árai. Nem változnak végül 
a csoportosan utazó hivatá
sos mezőgazdasági és szőlő
munkások részére, illetve a 
hivatásos földmunkások, kubi
kosok és hivatásos kó'törő és 
kőbánya munkások részére 
ma fönnálló kedvezményes 
menetdijak sem.

— Szőlészeti szakelő
adás. A Szőlészeti és Borá
szati szakiskola kiküldött ta- 

Jnára folyó hó 10-én, hétfőn 
'délelőtt 10 órakor a város
háza tanácstermében szőlészeti 
előadást tart, miről a szőlő- 
birtokosokat és szőlőmunká- 
sokat a Sátoraljaújhelyi Egy
séges Hegyközség Elöljáró
sága ezúton értesíti.

— Az Ipartestiileti Da
lárda álarcos bálja. Az 
Ipartestületi Dalárda március 
hó 2-án, farsang utolsó va 
sárnapján, álarcos bált ren
dez a Városi Vigadó összes 
helyiségeiben. A rendezésre 
alakult bizottság mindent el
követ, hogy az álarcos bál 
sikeres legyen és tekintettel

arra, hogy e farsangon még 
álarcos bál nem volt, sikere 
nem is lehet kétséges.

—  A gimnázium m űso
ros délutánja. A sátoralja
újhelyi kegyesrendi reálgim
názium a budapesti piarista 
diákotthon javára íebr. 9 én, 
vasárnap délután 5 órakor 
ünnepélyt rendez az intézet 
tornacsarnokában, melynek 
műsora a következő: 1. Bi
hari: Koronációs Magyar 
Előadja a reálgimnázium ze
nekara. 2. Beethoven: Isten 
dicsősége. Előadja az intézet 
énekkara. 3. Jánoska. Krüger 
Aladártól. Szavalja Mihalcsik 
Géza kegyesrendi tanár. 4. 
Dalok, a) Schubert: A hársfa, 
b) Német népdal. Ej, haj 
kisvirág. c) Bellmann : Svéd 
táncdal. Előadja az intézet 
énekkara. 5. Vörösmarty—  
Erney: Szép Ilonka. Melo
dráma. Előadják: Márton 
György és Nagy Béla Vili 
o. tanulók. 6. Magyar dalok, 
a) Farkas Nándor: Árok, 
ár ok. . .  b) Állaga Géza: 
Csillag elég ragyog az égen. 
Előadja az intézet énekkara. 
7 A légy. Vig monológ. Emilé 
Guiardtól. Előadja Gál Andor 
Vili o. t. 8 . Rákóczi induló. 
Előadja az intézet zenekara. 
—  Belépő dijak: Ülőhely 1 
P. állóhely 50 f., diákjegy 20
fillér.

- -  Erős, vérbő, kövér emberek
szám ára a te rm észetes „Ferenc Jó* 
zsefu kesorüviz naponkén t való ivása  
a legkisebb erőlködés nélkül könnyii 
és rondos bólm űködőst biztosit. Szá
mos szakorvosi je len tés bizonyítja, 
hogy a Ferenc József viz s z í v -  és 
idegbajosoknak, vese- ős cukorbete
geknek. valam int köszvénybeu és 
csúzban szenvedőknek is nagyon 
jó t  tesz, s ezért m éltán m egérdem li 
a legm elegebb ajánlást. A Ferenc 
József kesorüviz gyógyszertárakban, 
drogériákban és füszorüzletekben 
kapható.

—  Az izr. Népkonyha 
teadélutánja A sátoraljaúj
helyi izr. Népkonyha Egye
sület 1. hó 9-én, vasárnap d. 
u. 5 órakor teadélutánc ren
dez a Kaszinó és Kereskedelmi 
Kör helyiségében.

—  Külföldi m ezőgazda- 
sági m unkásokat gazdasá
goknak csak a földmivelésügyi 
miniszter véleményezése és a 
belügyminiszter engedélye 
után lehet alkalmazni. Ehhez 
pedig szükséges az Országos 
Gazdasági Munkisközvetitő 
Iroda igazolása, hogy a szük
séges munkaerők sem köz
vetlen, sem pedig a hatósági 
munkaközvetítők utján sem 
voltak biztosíthatók. Külföldi 
gazdasági munkás engedély 
nélküli alkalmazása —  a mun
kás azonnali eltávolítása mel
lett —  kihágási eljárást von 
maga után.

CONÍTNENTAL S Z Á L L O D A  BUDAPESTEN.
VII. D ohány-uccu 42—44. T áv ira tok : CONTINENTALOTEL

A  vidéki úri közönség iga zi o tthona.
Tisztaság. , . Kényelem. . . Előzékenység.

M ioden szobában hideg-m eleg folyóvíz, központi fűtés
E gy ágyas szobák á r a i : 5, 6, 7, 8, 9, 10 pengő 

K étágyas szobák á r a i : 8. 9, 10, 12. 14, 15, 16 pengő.

Elsőrangú étterem 1 Zene! Tánc!
—  R ekord-közönség az 

újhelyi Vigadóban. A sá
toraljaujhelyi gör. kath. Nő
egylet jótékonycélu táncmu
latságai arról lettek híresek 
az utóbbi időben, hogy kö
zönségük teszi leginkább erő
próbára a Vigadó befogadó 
képességét. Ebben a tekintet
ben most rekordot is terem
tettek a „grékusok", ameny 
nyiben a Vigadót fennállása 
óta ez alkalommal először 
vették háromszázan jóval felül 
igénybe. Páyer Ferenc püs
pöki helynökkel, Datnjanovich 
Ágoston c kanonokkal az 
élén a város társadalmának 
szine-java, —  felekezetre való 
tekintet nélkül —  vett részt 
a reggeli órákig tartó, úgy 
anyagilag, mint erkölcsileg 
kiválóan sikerült táncmulat
ságon, melynek rendezéséért 
elsősorban Damjanovich Ágos
tonná diszelnöknő. Tajthy 
Károlyné ügyvezető alelnöknő 
és Baltovits Józsefné vigalmi 
bizottsági elnöknő vezetése

alatt buzgón tevékenykedő 
rendezőséget illeti dicséret.

—  A ref. Olvasó Kör 
bálja a legnagyobb siker je
gyében zajlott le. Fesztelen 
jókedv uralkodott a nagyszá
mú báli közönség között, 
melyben ott láttuk Kiss Ernő 
esperest, Bernáth Aladár al
ispán, Lehoczky Sándor ny. 
kur. birót, dr. Nyomárkay 
Ödönt, Szoller Aladárt, Szesz- 
lér Ödönt es még igen sok 
jelentős tényezőjét Ujhely 
társadalmi életének.

—  Kedvezm ényes ke
nyérbúza fagykárosu ltak- 
nak. A  földmivelésügyi mi
niszter a múlt tavaszi fagykárok 
folytán aratási munkához nem 
jutott mezőgazdasági munká
sok, valamint a kenyérmag 
nélkül maradt és 10 holdon 
aluli kisgazdák részére ha
vonként és egy évnél idősebb 
családtagonként 25 kgr. búzát 
ad 19 pengős kedvezményes 
áron. A kedvezmény 3 hó-



Újhelyi Hírlap— Felsőmagyarországi Hírlap, 6. szám. 4. oldal,

napig vehető igénybe. Igény
jogosultak községekben az 
elöljáróságnál, Sátoraljaúj
helyben a városháza 6 sz. 
helyiségében jelentkezzenek.

— Babits M ihály és Fenyő Miksa 
válasza Ignotusnak. A N yugat febr. 
1-i szám ában Babits Mihály „A N yu
g a t  ós az akadóm izm us,, F enyő 
M iksa pedig „Az lgnotus-ese t„ c. 
részletesen  válaszolnak Ignotusnak 
a  m inap fe lv e te tt és azóta röpiratban 
is k iado tt kérdéseire. Babits tisztázza 
azokat az elvi szem pontokat, melyek 
a N yugat uj irányát jelzik és felel 
Igno tus szem élyes élű tám adásaira 
F enyő  Miksa a N yugat-tranzakció 
anyagai h á t te ré t v ilág ítja  meg. A 
szám  egyéb kim agasló közlem ényei: 
Révész Béla, Móricz Zsigmond, Tóth 
A ladár, H araszti Sándor, P ap  Károly, 
Em ody N agy Lajos írásai, Török 
Sophie, Erdélyi József, Dóry Tibor. 
K om játhy A ladár és Juhász  Géza 
versei. A k ritika i rovatokban iro
dalm i ak tuálitásokról, szinházi és 
képzőm űvészeti esem ényekről 20 
c ikk  tá jékozta t. A gazdag szám ára 
2 P, negyedévi előfizetés 10 P. Kia
dóh iv a ta l: Vadász-u. 11.

— Pályázat iskolaépí
té sre . A .sátoraljaújhelyi ál- 
lamépitészeti hivatal pályázatot 
hirdet Rudabányácska köz
ségben építendő két tantermes 
gör. kath. iskola építésére. 
Pályázati határidő február 24.

S Z T R A K A  JÓ Z S E F
úri és egyenruha szabó

üzletét
itiliiiiM iiiiii'liiiiiiiiiiiiimiii

K ossuth Lajos-ucca 21. szám alá 
(Lajos-köz sáros)

helyezte át.
— A m agyar m ester, a teozófusok 

h ie rarch iá jának  rejtélyes vezéralakja, 
ak ikrő l a beavato ttak  olyan sokat 
vélnek tudni, aki sa já t állítása sze
r in t  H unyadi János, Hompesch gróf, 
S ain t G erm ain g rófja  ős m ég sok 
m ásnak re inkarnáció ja: pihenőit 
V ajdahuny ad várába tölti. Ez a ma
gyaráza ta  annak, hogy a teozófusok 
az elm últ évben, lá tszólag  indoko
la tlanul, töm egesen  keresték  fel 
M agyarországot, ső t V ajdahunyadra 
is e llá togattak . U gyanez a m agya
ráza ta  Annié B esant közism ert m a
gyarbará tságának  is. Erről, valam int 
az ak tuális  kérdésekről, nagyszerű 
irodalomm al együ tt, a Lantos Maga
zin  szám ol be uj szám ában, am elynek 
ára  1 pengő, Előfizetési á ra : egy 
évre 24 P, félévre 12 P, negyedóvro 
6 pengő.

— A Pesti Tőzsde uj
számában nyilatkozott és cik
ket irt Mayer János, Samar- 
jay Lajos és dr. Gratz Gusz
táv, érdekes riportok számol
nak be az Anglo Bank és 
Angol Magyar Bank tranzak
cióról, a Salgóról, a Hungária 
Műtrágya, a téglakartel, a 
Vasutforgalmiról, a Fornér- 
gyárról és a Jutaiparról. A 
lap beszámol részletesen a 
lezajlott bankközgyülésekről.

TÍZ ESZT EN D E JE v a g y o n o s  
házasságoka t eredm ényesen köz
v e t ít  Weinberger Mariska S áto r

tora i j  adj hely. Molnár I.-u. 35.

— A M agyar C serkész február 1-i 
szám a ú jra  pom pás tartalom m al je 
len t meg. A lap közli Velősy Elek, 
Tom esi Győző, P ap p  László, Ver- 
bőczy Kálm án cikkeit, Hefti F rigyes 
írá sá t a vitorlázó repülésről, stb. 
azonkívül bo ós az egész cserkész
m ozgalom ról á tte k in té s t adó hazai 
ós külföldi krón ikát. A V idovszky 
Kálm án szerkesztésében m egjelenő 
pom pás cserkészlap kó thetonkin t 
je len ik  meg.

— H adifoglyok élet-halál harcáró l
o ldashatunk a M agyar Szalon leg
újabb szám ában, am ely fo ly tatja  az 
im m ár országos órdekessógü „H adi
fogoly em lékek" sorozatos közlését, 
am elyben minden vo lt hadifogoly 
m egírja fogságának legizgalm asabb 
esem ényét. A M agyar Szalon ta rta l
mából kiem eljük m ég Kosztolányi 
De^ső, Porzsolt Kálmán, Bónyi A dor
já n  Írásait, valam int egy híres francia 
iró, León W allier.aM agyar Szalonnak 
ir t elbeszélését. É rdekes cikk számol 
be a morfium pusztításáró l m űvé
szeink körében, egy m ásik pedig az 
úri kaszinók életébe visz be. A szen
zációs Baby H ungária  pályázat fel
té te le i egészítik  ki az egész hétre  
való o lvasnivalót ta rtalm azó M agyar 
Szalon uj száma, m elynek ára 40 f. 
M utatványszám ot ugyanennyi bélyeg 
ellenében azonnal küld a k iadóhiva
tal, Budapest, V. V áci-u t 1.

FIA TA LK M BEIii p esti, igen  jó  c sa lá d 
b ó l, tisz tv ise lő , n ő sü ln e , ese tle g  b enő- 
sü ln e . T e lje s  ciraü le v e le k e t k< r  a lap 
k iadóh ivata lába  „NEM K Ö ZV ETÍTŐ " 

je lig é re

V Á R OSI M OZI
Kedden és szerden „Hold 

asszonya" (Utazás rakétá 
val a világűrbe) Dráma 2

részben, 14 felvonásban. Har- 
bou Thea regénye. Rendezte: 
Fritz Láng. Főszereplők : 
Villy Fritsch és Gerda Mauru- 
Ez a fiim lázba hozta egész 
Németországot. A film té
mája fantasztikus.

Csütörtökön „Komédiás 
leánya." (Két világ) Kilenc 
felvonásos filmjáték. Fősze 
replő: J-mny Jugo.

Szombaton „Cárné és a 
gárdahadnagy." (Császári 
szerelmek) Filmregény 10 
fejezetben. Irta: Vajda László 
Főszereplők : Petrovich Szve 
tiszláv és Fszterházy Ágnes. 
A régi orosz élet elevenedik 
meg e filmregényben, a bé 
kebeli Szentpétervár és Cár 
szkoje Szelő misztikus élete.

Vasárnap „Zoro és Huru 
a perzsa vasáron*4

G yertya defek teket e lh árít

a b e n z in b e n
m egem észti az égési m ara d v án y o k a t és 
m eg a k ad ály o zz a  a g y ú jtó g y e r ty á k  elkor- 
m ozódásá t és e lo lajosodását- M otorja első  
g o m b n y o m á sra  b e u g r ik , a leg n a g y o b b  
h id eg b e n  i-  Im p o r tő r :  Láng László, B u d a
p e s t, VI. L ázár-ucea  13. T e le fo n : 185-ML

BU DAPESTI e lőkelő  lapvállalat I 
helyi képv ise lő t keres előfizetők I 
g \ ííjtó.sóre. G arancinképes egyé- I 
nek könnyű m unkával nagy ke- I 
rese th ez ju th a tn a k  M ogkönnyitett i 
m unka Részletes aján lato t a g a 
rancia  m egnevezésével „HELYI 
MEGBÍZOTT" je ligére. Budapest, 
02. P ostaliók  282. alá küldondők.

IPARMŰVÉSZETI
KÉZIMUNKA
I

 FÜGGÖNYÖK, TÉRÍTŐK, DÍSZPÁRNÁK, LÁMPA- I  
ERNYŐK, BŐRDÍSZMŰÁRÜK, RETIKÜLÖK, I

r Nűl rr I
FEHERNEMUEK

I
 ÁGYNEMŰK, ÁGYTERÍTŐK, DÍSZÁGYPÁRNÁK.

F É R F I  F E H É R N E M Ü E K

L A N D E S M A N N
E L L Á N Á L  SÁTO RA LJA Ú JH ELY , ERZSÉBET KIRÁLYNÉ 
UCCA 5. LEGSZEBB. LEGIZLÉSESEBB K IVITELBEN  KÉSZÜLNEK.

H irdetéseket fe lve sz a  k ia d ó h iva ta l.

2159/929. vb. szám.

jlrverési hirdetmény.
400 pengő — f. tőke, ennek 1029. 
óv szent em ber hó 1 napjátó l já ró  8 
százalék kam ata és eddig öss/.osen 
90 pongő 50 fillér perköltség  erő
jé ig  a sátoraljaújhelyi kir. járás- 
biióság Pk. 10594/29. sz. végzése 
folytán a végrehajtást, szenvedőnél 
1929. évi okt. hó 30-án hiróilag 
lo 'felül)foglalt és 2140 pengőre be
csült ingóságokra az á rv e ré s t— azon 
foglaltatok követelése erejéig  is, akik 
törvényes zálogjogot n yertek  — el- 
rendeltetxén , annak S áto ra ljaú jhely 
ben Fő-ucoa 3. szám a la tt leendő 
m egtartásá ra  1930 feb ruár hó 10. 
nap analc d u. 2 ó rá já t tűzöm  ki, 
am ikora foglalás alatt levő gazdasági 
gépek stb. a legtöbbet ígérőnek kész
pénzfizetés m ellett, szükség  esetén 
Decsáron alul is, el fognak adatni.

A m ennyiben a követelésre időköz
ben részfizetés teljesít te te tt, a fizetett 
összeg a követelésbe be lesz szá
mítva.

Az árvérési vevő a vételáron  felül 
köteles fizetni a vételi illetéket, és 
forgalmi adót is.

S átoraijaújhely, 1930. jan . 11.

Gáli, kir. jb irósági vhajtó .

Uj kedvezmény 
v e n d é g 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 .
kedvezm ényt olcsó étterm i áraink
ból (m enüt kivéve) m ódunkban 
bán van az ÚJSÁG kiadóh ivata
lával ló tesitc it m egállapodás alap 

já n  kibővíteni a
M. K IR . O P E R A H Á Z  
N E M Z E T I S Z ÍN H Á Z  
K A M A R A  S Z ÍN 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-bárom  nappal 

előbb velünk közölni

Park szálloda guöapest
szem ben a K eleti pályaudvar 

érkezési oldalával.
(N incs kocsiköltsőge)

Kereskedők 
Iparosok 

Ügyvédek
Gazdaságok

nyom tatványszükség le tüke t a 
legizlésesebb kivitelben, a leg
jobb papiroson, a legm érsékol- 

tebb áron  szerezhetik  be

liiídmnii II. n  Imi
könyvnyom dájában S áto ra ljaú j
hely, Kazinczy-u. 5. Telefon: 10.

Névjegyek
Meghívók

Falragaszok
irodai és levélpapírok , üzleti 
könyvek, Írószerek , tin ták , 

írógépek, írógépszalagok.

Sátoraljaújhely, 1930. február hó 8. 
XXXIII. évfolyam 6,-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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