
SAtornlj aú.jholy < Ú j h e l y i  H í r l a p 1 0 3 0 . feb ru ár 3 3 .

XXXlll. évfolyam 
8.-ik szám

€gyes szám ára 
10 fillér

Jfegycöévre 1*20 p.
W KMBPXSt >: X> > ««ía*SÍ

FELSŐMAGYARORSZÁGI M e g je le n ik
szombaton

j d r ü e t é s e k e t
felvesz

a k ia d ó h iv a ta l
Telefonszám

10.

jürm inc-évesek.
I r ta :  Dr. Vázsonyi lán o s .

Az emberiség három kor
osztályból áll ma. Az első 
generáció, az öregek kor
osztálya, rosszabb helyzet
ben van ma, mikor a jól 
megtírdemlet pihenést kellene 
élveznie, mint volt a meg
indulásnál. Ide tartozik a 
tisztviselő, akinek a nyug
dija olyan kevésre zsugoro
dott össze, hogy most öreg 
napjaira is dolgoznia kell, 
ide tartozik a szabadfoglal
kozású kistőkés, akinek a 
takarékbetétje devalválódott, 
ide tartozik a gazda, aki nem 
adhat át jól rendezett gaz
daságot a fiainak, nem di
csekedhetik azzal, hogy va
gyonát szaporította, hanem 
magának is dolgoznia kell 
a család közösségében, hogy 
a szerzett vagyon el ne pusz
tuljon.

Ennek a korosztálynak 
azonban megvoltak a maga 
előnyei is: volt ifjúsága, vol
tak reményei, lehettek ambí
ciói, beteljesülhetett a vágya.

A másik generáció, a mai 
fiatalság mindebben nem ré
szesült, sőt még azok is, 
akik élvezhetnék a megér
demelt pihenést, nem haj
landók helyet csinálni a fia
taloknak. A gyermekkor és 
az öregek között állnak a 
harmincévesek, az a korosz 
tály, mely ma a huszas és 
negyvenes esztendők között 
mozog. Ezek a háború ki 
törésekor vagy gyermekek 
voltak, vagy sorkötelesek. 
Ifjúságuk, a régi világ ál
maiban élő, gondtalan, köny- 
nyelmü, boldog ifjúságuk 
nem volt soha. S hol a jövő? 
A cél, amiéit küzdeni érde
mes, a cél, ami elérhető? 
Ennek a generációnak le
vágták a szárnyát. Sok szen
vedés, sok göröngy, sok 
vergődés, agyongyötört élet:

ezzel lehetne összefoglalni.
Ki rabolta el ennek a fia

talságnak álmait? Nemcsak 
a háború, nemcsak a forra
dalom, hiszen a németek is 
elvesztették a háborút, és a 
német ifjúság mégis e'1, újat 
teremt a régiből, dolgozik, 
épit s mindezért nem neve 
sik destruktívnak. Olaszor
szág is vérzett, forradalom 
rázta, de ott mégis a fiatal
ság vezet, szervez, irányit. 
És ha az ántánt megnyerte 
a háborút, Németország újra 
megnyeri a békét.

A magyar harmincéves 
generáció legnagyobb baja : 
Trianon !

Ez egyúttal előírja azt is, 
mi a programja a harminc
évesek korosztályának. Ez a 
program az újjáépítés és a 
kibontakozás gazdasági pro
gramja.

Hogy miért éppen a har
minc-éveseké ? Azért, mert 
ők érzik a legjobban a fél
megoldások átkát, a Trianon 
által teremtett helyzet tart
hatatlanságát. Saját jövőjük 
vár kiépítésre az ország jö

vőjében, számukra minden 
magyar terjeszkedés, meg
oldás és kibontakozás egyút
tal az egyéni siker biztosí
tékát is jelenti, azt az ala
pot, amelyre ambícióikat, 
tér veiket, exisztenciájukat föl
építhetik.

A harminc-éveseké a jövő, 
de ez egyúttal az ország jö
vője is, ennélfogva nem vé
letlen az a hang, amely a 
magyar gazdaság és a köz
élet műiden terén ma jelent
kezik : „Utat a fiataloknak.“

Csak ígért a kereskedelmi miniszter.
<
1

M e g a k a d ta k  a z  ú té p íté s e k  Z e m p lé n b e n ,

A múlt év folyamán rész
letesen beszámoltunk arról a 
nagyarányú útépítési prog
ramúiról, melyet a kereske 
delmi miniszter kezdeménye
zésére a megye dolgozott ki. 
E programm szerint a keres 
kedelmi tárca hozzájárulásával, 
a miniszter által szerzendő 
kölcsönből kiépítik az összes 
bekötő utakat, vagyis minden 
községből járható köves ut

vezet majd az állami, illetve 
a megyei utakhoz.

A törvényhatósági bizott
ság a miniszter által kezde
ményezett tervet, el is fo
gadta, megszavazta a költ 
ségeket — melyeknek ’/s— 1/a 
része a kereskedelmi tárcát, 
a megyét és az érdekelteket 
terheit — és az építéshez 
szükséges kölcsön amortizá 
lására az útadót o°/0-kai fel

emelte.
Az elmúlt évben a keres

kedelmi miniszter folyósított 
is már hozzájárulás cintén 
35.000 pgngőt, melyből ed
dig 3 bekötő ut, a taktasza- 
dai, az erdőhorváti—komlós- 
kai és cigánd—ricsei utak 
földmunkáját végezték el. Ez 
étben a kereskedelmi minisz
ter arról értesítette a tör
vényhatóságot, hogy

1930-ban újabb hozzájárulást nem folyósít, és a várm egye csak 
annyi u ta t építsen meg, am ennyire fedezete van.

Azonban nemcsak hozzájá lami még nehezebbé teszi a sem váltotta be és igy a 
rulást nem ad ez évben a ja helyzetet, a kölcsön meg- vármegyének 
kereskedelmi miniszter, hanem, I szerzésére vonatkozó ígéretét

csak 3 km. útvonal, a taktaszadai bekötő  ú t k iépítésére van fedezete.
Ha a miniszter álláspontját 

meg nem változtatja, akkor 
ez évben nem lehet megépí
teni sem az erdőhorváti— 
komlóskai, sem pedig a ci
gánd—ricsei utat. Ez pedig

hozza az érintett községeket, 
mert a földmunka elkészítése 
után a félig meddig használ
ható régi kemény ut helyett 
most csak a laza töltésen 
közlekedhetnek, mely esős

rendkívül súlyos helyzetbe j időben járhatatlan.

; A már megkezdett utak 
kiépítése tehát rendkívül sür
gős volna, mert különben a 
községek a tavaszi és őszi 
essőzések idején teljesen el 
lesznek zárva a világtól.

Horthy Miklós ucca legyen a Fő-ucca.
Március 1-én lesz tiz esz

tendeje annak, hogy a nem
zetgyűlés Horthy Miklóst Ma
gyarország kormányzójává vá- 
választotta.

Aki objektíve tekint vissza 
a 10 év előtti eseményekre 
és hasonlítja össze a mai — 
bár ideálisnak még egyáltalán 
nem mondható —  helyzettel, 
annak el kell ismerni azt a

hatalmas munkát, nemzet
mentést, mely nélkül még 
mai is legsötétebb állapotok 
uralkodnának.

Ebben a munkában a ve
zér — ez minden vitán felül 
áll — az ország kormányzója, 
Horthy Miklós volt, aki kor
mányzóvá választásának tiz 
éves jubileumát őszinte sze
retettel és lelkesedéssel fogja

most megülni az ország népe 
Az állam a jubileum nap

ját hatalmas alkotásokkal teszi 
emlékezetessé és azokban 
örökiti meg Horthy Miklós 
nevét. A  megyék, városok 
mindenütt létesítenek valamit, 
ami a kormányzó nevét fogja 
viselni —, de mit adhatunk 
mi, Újhelyiek?, akik szívből 
ki akarjuk venni részünket
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az ünneplésből. Mivel semmink 
nincs, amiből valami uj ma
radandót alkothatnánk az év
forduló emlékére — legalább 
egy uccát nevezzünk el róla, 
és igy őrizzük meg nevét a 
késő utódok részére.

Mondja ki Sátoraljaújhely 
megyei város képviselőtestü
lete, hogy Horthy Miklós 
kormányzó megválasztásának 
tizedik évtordulója alkalmá
ból, az iránta való hódolatnak 
és szeretetnek úgy kíván ki
fejezést adni, hogy a város 
szivében fekvő Fő uccát 1930 
március 1-től Horthy Miklós 
uccának nevezi el.

( r .  n . )

A gyermekért.
A magyar haza elborult 

egének fényessége csak akkor 
fog újból felragyogni, ha 
minden magyar szivét szent 
buzgalomként fogja áthatni a 
szebb és boldogabb magyar 
jövő biztosítása. A  jövő a 
gyermek, a magyar jövő, a 
magyar gyermek! Gyenge, 
beteg és erkölcsileg romlott 
gyermekekre nem építhetjük 
a jövőt. Mivel pedig a gyer
mek a magyar haza alapköve; 
a gyermek testi és lelki 
egészsége is társadalmi érdek.

A székesfőváros e cél ér
dekében létesítette a gyer
meknyaraltatási akcióját, mely 
hivatva van a pusztuló, cse- 
nevészedő és nyomortól el- 
satnyult gyermekek arcára a 
rózsapirt, az egészség szinét 
visszavarázsolni és testükben, 
lelkűkben egyaránt megerősi- 
teni.

Az elmúlt évi 18.000 nya
raló közül mintegy 9000 gyer
mek nyaralt vidéken. Ha is
merjük a fővárost, tudjuk, 
miazmás és poros levegőjével 
nem biztosíthatja kellőképen 
a gyermekeknek az egészséges 
élet virágát, a boldogságot 
és örömet.

Szükséges lenne, hogy mind 
több és több gyermeknek biz
tosíthatnánk a vidéken üdü
lést s a vidék tehetősei tá
mogassák a főváros eme, a 
jövő nemzedék érdekében 
kifejtendő munkásságát azzal, 
hogy vagy maguk, vagy töb 
ben összeállva tegyék lehetővé 
a szegény, testileg leromlott 
fővárosi gyermekek részére a 
csoportos nyaraltatást.

És sohasem feledjük azt, 
amit a legnagyobb isteni 
Mester mondott: „Aki egyet 
is magához vesz közülük, az 
engem fogad szivébe".

A főváros tanácsa a vidék 
áldozatkészségét áldozatkész
séggel viszonozza. Már az 
1929-ik év nyarán több város 
és község 2005 tanulóját látta 
vendégül a főváros tanácsa

Budapesten, ahol ingyenes 
ellátásban részesítette a fővá
rosba üdülés és tanulmány 
céljából feljövő gyermekeket. 
Az oly község, amely fővá
rosi gyermekéket nyaralásra 
elvállal, ugyanolyan számú 
gyermekcsoportot küldhet a 
fővárosba, ahol a gyermekek 
díjtalan ellátásban részesülnek 
s a főváros nevezetességeit 
fővárosi tanerők kalauzolása 
mellett tekintik meg.

Jelentkezők a következő 
cimre küldjék szives ertesité 
süket:

Budapest Székesfőváros Ta
nács Gyermeknyaraltatási Ak
ciója, Budapest, IV. kér. Cu- 
kor-ucca 6. szám.

A p ró sá g o k  
A m e rik á b ó l.

Amerikában mindenkinek 
jól megy, aki ügyes és szor
galmas, — ezt a szokás ál
talában mondani. Valóban 
vannak munkások, aki heti 
70—-75 dollárt keresnek, ez 
pengőben havi 1200—1500 
pengő, de vannak bizony, 
akiknek az órabérük nem 1 
dollár 50 cent, hanem csak 
30 cent. Ilyen keveset kap a 
bányász és a vasmunkás, 
ugyancsak a kohómunkás is.

Ezek bizony nem laknak a 
saját házukban, nincs két-há- 
rom autójuk, mint a sokkal 
szerencsésebb nyomdászok 
nak, szerszámlakatosoknak és 
épitőmunkásoknak, akik a leg
jobban fizetett munkások, 
valósággal arisztokratái a 
munkástársadalomnak. Pits- 
burg környékén a Bethlehem 
acélművek munkásai állati 
odúkban laknak, lerongyo
lódva és a legnagyobb nyo
morban.

Biztosítás, betegsegélyző 
nincs. Ha a munkás megbe
tegszik, az utcára kerül. Lég 
többször krajcár nélkül.

Fordot mindenki dicséri. 
Igaz, hogy 125 ezer embert 
foglalkoztat. Gyáraiban éjjel
nappal megy a munka. Három 
csoport váltja egymást, min
degyik 8 —8 órát dolgozik 
naponta és 5 munkanapot 
egy héten. Példás fegyelem 
van a Ford-gyárakban: a 
műiielyben tilos beszélni, do
hányozni, enni, inni, stb. Ha 
valaki ki akar menni, föltartja 
a kezét, jelentkezik, mint a 
gyerekek az iskolában, erre 
a munkavezető odaküldi a 
helyettest, akkor az illető 
mehet. Ha valaki egy héten 
keresztül minden nap 1 perc
cel a munkaidő előtt a he
lyén van, két órával több 
munkaidőt számíthat, de ha 
egyetlen 1 percet késik, hat 
órát vonnak le a béréből.

Itt nincs bizalmi! De van

gyári rendőrség, nem állami, 
hanem a gyáros fizetett test
őrsége, ez viszi a renitens 
munkást azonnal az irodába 
és 5 perc múlva már bezárul 
az illető mögött örökre a 
gyár kapuja. Ez a szervezés 
csodája.

A végtelen szalag mellett 
áll ezer és ezer ember, a 
szalag hozza elébe a munka
anyagot, percre ki van szá
múvá minden és minden em
ber egy és ugyanazt a kéz
mozdulatot csinálja napi 8 
órán keresztül, 15 perc ét
kezési idő megszakítással. így 
legalább mindenki tudja a dol
gát, ezt a munka mechanizá- 
lásának mondják. Ford üze
meiben szigorúan tilos az 
egyik műhely munkásának a 
másikba még csak be is menni. 
Ne tanuljon felesleges dol
gokat.

Munkás, friss erő mindig 
akad: a felvételi iroda előtt 
este 11 órakor gyülekeznek 
ezer és tízezer számra a mun
kanélküli „kezek". Ha a fel
vétel megszűnt, kiteszik a táb
lát: „Nincs felvétel". És 10 
perc: megjelenik a gyári tüz- 
őrség a fecskendőkkel. Aki 
még nem hagyta el a gyár 
udvarát, azt hideg vizsugár 
kergeti ki a kapun túlra, az 
uccára..  .

A  p é n z ü g y m in is z te r  
d e c e m b e r h a v i  

Je le n té se .
Most jelent meg a pénz

ügyminiszter jelentése Ma
gyarország pénzügyi helyze
téről, amely a múlt év dec. 
havának eredményéről szá
mol be és közli ez év január 
havának költségvetési elő
irányzatát.

Múlt év decemberében az 
állami közigazgatás bevételei 
összesen 85.3 millió pengőre 
rúgtak, tehát csupán 0.5 mil
lióval haladták meg az elő
irányzatot. Tekintettel arra, 
hogy december a legjobb 
költségvetési hónap, az itt 
jelentkező bevételi hanyatlás 
éles világot vet a gazdasági 
válság súlyosságára. Az egye
nes adók és illetékek együt
tes decemberi eredménye kbl. 
megfelel az 1928. évi dec. 
havi bevételnek, ellenben a 
forgalmi adóknál 2.2 millió, 
a fogyasztási adóknál 0.9 mil
lió, a vámjövedéknél 2.5 mil
lió, a dohányjövedéknél pe
dig 1 milliónyi csökkenés 
mutatkozik jeléül annak, hogy 
a közönség vásárló és togyasz- 
tóképessége a múlthoz képest 
megfogyatkozott.

Összefoglalva a múlt év 
második felének eredményét 
azt látjuk, hogy e 6 hónap 
alatt összesen 473.5 millió

pengő folyt be, tehát 12.8
millióval kevesebb az előirány
zott összegnél. Végeredmény
ben ennek a 6 hónapnak kia
dási többlete 28 millió pengő 
volt, mert az előirányzott be
vételeket a tényleg felmerült 
kiadások 15.2 millióval halad
ták meg. A folyó év január—  
júliusi eredményben előrelát
hatólag szintén mutatkozni 
fog a gazdasági válság ha
tása s a deficit csak növe
kedni fog; figyelmeztetésül 
arra, hogy a túlméretezett 
költségvetési keretünket a 
legnagyobb eréllyel igyekez
zünk hozzáilleszteni a meg
csonkított ország teherbíró 
képességéhez.

— A várm egye díszköz
gyűlése. Horthy Miklós kor
mányzóvá választásának 10 ik 
évfordulója alkalmából Széli 
József főispán rendkívüli köz
gyűlésre hívta egybe március 
1-én d. e. 10 órára Zemplén- 
vármegye törvényhatósági bi
zottságát. A közgyűlésen Ber
néül Aladár alispán fogja elő
terjeszteni a határozati javas
latot. melynek értelmében a 
vármegye közönsége hódola
tát fejezi ki a kormányzónak, 
mig a közgyűlés egyetlen szó
noka Payer Ferenc püspöki 
helynök lesz.

— A ref. N őegylet m ű
soros délutánja. A sátor
aljaújhelyi ref. Nőegylet va
sárnap délután 4 órakor mű
soros délutánt tart a polg. 
leányiskola tornatermében, 
melyen a megnyitó beszédet 
Forgács Gyula egy. magán 
tanár, sárospataki ref. lelkész 
tartja. A műsorban Bernáthné 
Demjén Márta, Meczner Zita 
és Dubay Judit szavalattal, 
Sípos Jolán és Kocsis Margit 
tánccal, Samu István theol. 
hallgató dalokkal szerepel. 
Az előadást a ref. Egyház 
tanácstermében tea követi.

— Az Ipartestü leti 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 tekintette! 
arra, hogy e farsangon még 
álarcos bál nem volt, sikere 
nem is lehet kétséges.

— Minden vásárra  ke
rü lő  állat járlatá t le kell 
bélyegezni. Nemrég hirt ad
tunk arról, hogy a Bodrog
közön száj és körömfájás 
iépett fel, melyet a gazdák 
egy ideig eltitkoltak s igy 
vált lehetségessé, hogy a pa-
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taki vásáron keresztül 43 
pestmegyei község fertőződött 
meg a járvánnyal. Ez az eset 
a legszigorúbb eljárásra birta 
a hatóságokat, melyek a köz
gazdaság érdekében feltét 
lenül meg akarják akadályozni 
megismétlődését. Bernáth al 
ispán ennek érdekében el
rendelte, hogy a vásáron mű
ködő állatorvosok minden 
vizsgálatuk alá került állat 
járlatát egy bélyegzővel tar
toznak ellátni, mely a község 
nevét és a vásár napját is 
feltünteti, mig a marhalevél 
kezelők csakis olyan állatok 
járlatait Írhatják át eladás 
esetén, illetve csak olyanra 
vezethetnek rá irányítást, 
melyek a jelzett bélyegzővel 
el vannak látva.

bejelentette több német és 
osztrák város küldöttsége is. 
Ezenkívül képviselteti magát 
30 magyar város, a debre
ceni egyetem és részt vesz 
azon több ismert nevű iró és 
művész is.

Valóságos
megváltás

a küzdő, szenvedő emberiségnek. 
Bicsérdy Béla term észettudós világ- 

szenzációs hatalm as m unkája 
(1070 oldal.)

Az élet könyve — A g o n d o la t
erők hata lm a. — Ism erteti az uj és 
legel terjedtebb term észettörvényeket 
és több száz életből vett gyakorlati 
példán á t v ilágosítsa meg azokat. 
Egyszeri olvasása is az oddigi ol- 
képzelhetetlon legruináltabb á llapo t
ból az egészség visszaszerzésére k é 
pesít. Jó  egészségével m egjön az 
ereje, m unkakodv és ez valóban a 
jólétét. O l v a s s a  e l !  Boldogság 
m egelégedés, jókedv, egészség köl
tözik u házába ! Ingyeno.s ism erte
tő é rt méy ma Írjon a szerzőnek : 
Orsóvá (Románia) vagy Kojnok A. 
H. M, Vásárhely.

— Milyen gyüm ölcsfákat 
hova és hogyan UttessUnk ?
Erre felel a Növényvédelem 
és Kertészet legújabb száma. 
Cikkeket közöl még a fiatal 
szőlőknek a pajroktól való 
megvédéséről, a kénmájjal 
való téli permetezésről, a kony
hakerti magvak hamisitásáról, 
a szőlő trágyázásáról, a rózsa 
kora tavaszi szemzéséről, az 
uj borok lassú tisztulásáról, a 
szőlőoltvány készítéséről, a 
jó bordói léről stb. Kívánatra 
a dúsan illusztrált szaklapok
ból a Növényvédelem kiadó-

— M egszökött szüleitől.
Darula András saujhelyi lakos 
bejelentette a rendőrségen, 

^hogy fia, ifj. Pavuk Béla 17 
éves mostohafia f. hó 4-én 
lakásáról megszökött. Személy 
leírása: 130— 140 cm. magas, 
haja : szőke, szeme: kék, orra: 
pisze, arca : kerek, ruházata : 
szürke hosszú kabát elől olaj 
foltos, szürke mici sapka, le 
kete pantalló, fekete bakkancs.

hivatala (Bpest, Földmivelés- 
ügyi minisztérium) díjtalanul 
küld mutatványszámot.

— A Rókus kő rház tit
kai Az Ojság uj számában. 
Azonkivül ki az a titokzatos 
Romaits doktor. illusztrált 
ruüteremhirek, a Rio Rita rá
dión, tudósítás a kvárgli-bál- 
ról, diákkatasztrófa a rossz 
bizonyítván miatt, hasznos 
tudnivalóka színházi közönség 
számára, a Bölcs Rabi anek
dotái, Kuna Pé András levele, 
skótviccek, közkrahdaság és 
rengeteg aktuálitás.

“ s ü tő p o rb ó l k é szíti 
s ü te m é n y é t

X crje minőén füszerkereskeclésben
a m ost m eg je len t 148 rece p te t ta r 
talm azó, színes képekkel illusztrá lt

őr. Oelker fele receptkönyvet
ára 30 fillér

— Az izr. Nőegylet m ű
kedvelői előadása. Még
élénken él a közönség emlé
kezetében az izr. Nőegylet 
tavalyi műkedvelői előadása, 
melyen „Az ügyvéd és férje1* 
című háromfelvonásos vígjá
tékot adták elő az egylet mű
kedvelői színészei, hivatásos 
színészeknek is becsületére 
válóan. A Nőegylet ez évben 
ismét szinielőadást rendez 
március végén, melyre már 
most felhívjuk a közönség fi 
gyeimét.

— Bajtársi vacsora, a
sátoraljaújhelyi hadviselt tisz
tek és tisztjelöltek ma este 8 
órakor a városi Vigadóban 
tartják bajtársi vacsorájukat, 
melyen mintegy 150-en vesz
nek részt.

— A m agyar vidéki vá
ro sok  ku lturszövetségé- 
nek egyetem es ülése. A
magyar vidéki városok kultu
rális szövetsége e hó 22-én 
és 23-án tartja Békéscsabán 
egyetemes ülését. A kon
gresszuson való megjelenését

„ÉPÍTÉSI és torvozósi m unkák
ban a ján la tté te lre  feltétlenül for
duljon építési irodámhoz. Ízlés, 
csinosság, szépség ós p rak tikus  
olcsó megoldással a környék 
logszobb épü le té t fogja kapái. 
É pítési kölcsönöket szerzek. 
„É p ítte tők  tanácsadó ja1* cimü 
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. 1G.“

— Kosztolányi D ezső: 
Lenni vagy nem  lenni. A
Nyugat most megjelent febr. 
1-i száma közli Kosztolányi 
Dezsőnek a Magyar Írók 
Egyesületében tartott beszé
dét, amely a napi sajtóban 
eddig rövid kivonatokban je 
lent meg, de tárgyánál fogva 
máris nagy vitát provokált. 
A szám kiemelkedő közlemé
nyei közül megemlitendők Ta
más Mihálynak, a szlovenszkói 
magyar írók egyik legkülönb 
tagjának Mirákulum cimü kis 
regénye, Nagy Endre portréja 
Újházi Edéről, Móricz Zsig- 
mond regényfolytatása, Bar- 
talis János, Szabó Lőrinc, 
Német László, Schöpflin Ala
dár Írásai és Ady Lajos állás- 
foglalása a „Légy jó mind- 
halálig“-ot a tanárság részé
ről ért támadásokkal szemben.

Szőlöoltványok
g y ö k eres  hazai vesszők , fa jtisz tán  

lego lcsóbban  a
Jftm z e th ö z i B o rkereskede lm i R -C .-m U

B udapest, V III.. K en y érm o zö -u cca  tt. 
K órjen á ra já n la to t!

^ H A T Á S O S A B B  G Y Ó G Y V I Z E ^  "
— C/v—•

S A V 0 1 0 Ó ,  V Í Z  E L E T H  A J T Ó

^ r o R f O ^
CONTINENTAL S Z Á L L O D A  BUDAPESTEN
VII. D ohány-uccu 42—44. T áv ira tok : CONTINENTALOTEL

A  v id éki úri közönség iga zi otthona.
Tisztaság. ____ Kényelem. ___ Előzékenység.

Miodon 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, 10 pengő.
Szobák telefonnal. ................ . Szobák fürdőszobával.

Elsőrangú étterem! Zene! Tánc!
— „T erka kisasszony 

hozzátartozo tt a hivatalá
hoz. Hozzátartozott az Író
asztalához. Ha valamelyik más 
osztály tisztviselője reggel 
kilenckor benyitott volna ab
ba a terembe, Terkát nem 
látta volna a helyén . . .“ — 
így kezdődik a Lantos Ma
gazin uj számának Ego re
génye. A Terkát analizálják. 
Halász Terka tisztviselőnő 
regénye ez a nagy érdeklő
déssel várt mai regény, amely 
szélesskáláju és mindenféle 
Ízlést kielégítő magazin-tarta
lom keretében kerül a nagy
közönség elé. Egyes szám ára 
1 pengő. Előfizetési dija egy 
évre 24 P, iélévre 12 P, ne
gyedévre 6 pengő.

Kovoset használt

fordson traktor
és ogy 1000 m m-es Hoffor-fólo

cséplőgép
kedvező fizetési feltőtolekkol

eladó.
K ató Ferenc R évleányvár

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

tora ljaú jhely . Molnár I.-u. 35.

— A M agyar Cserkész
uj száma közli Török Sándor 
és Radványi Kálmán növel-

-  A kiknek a szívm űködésé ren 
detlen, erőlködés nélkül úgy é rh e t
nek el könnyű  székelést, ha naponta 
reggel éhgyom orra m egisznak egy 
kis pohár te rm észetes „Ferenc J ó 
zsef* keserüvizet. Szivszakorvosok 
m egállapíto tták , hogy a "Ferenc J ó 
zsef víz súlyos billontyühibúknál is 
enyhén, b iz tosan  és m indig kelle
m esen hab. A Ferenc József kose- 
rűviz gyógyszertárakban , drogériák
ban és filszerüzletokhen kapható.

Iáit, S/.okolay Béla népművé
szeti cikkét, Vida Vilmos írá
sát a táncos magyarokról, 
Lévay Alajos versét, Koszter 
Atya regényét, valamint sok 
más kitűnő gyakorlati és ap
róbb cikket. A bő lapot kie
gészíti az őrsvezetői rovat, 
tartalmas beszámolók és uj 
pályázatok. A lap két heten- 
kint jelenik meg, szerkesztő
ség Bp., V. Hajnal-ut 6.
im m iu tu H in in iiu M iiM M in m iiH u ium m iííim iH ÍÍiííiít

Vennék
egy jó gyártmányú és jó 

karban lévő

Zongorát.
Cim a kiadóhivatalban.

FIA TA L EM BER , p esti, igen  jó  csa lá d 
b ó l, tisz tv ise lő , nősü lne , e se tle g  b enő- 
BÜlue. T e lje s  cim ü lev e le k e t k u r a lap 
kU dóh ivaw Iáb#  „NKM. K ÜZVUT1TŐ-

je lig ére .
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MEGHÍVÓ.

A  T o l c s v a i  T a k a r é k p é n z t á r
t. részvényesei az 1930. március hő 5-én d. u. 3 órakor az 

intézet helyiségében tartandó
60.  ÉVI  R EN DES K Ö Z G Y Ű LÉ S R E

tisztelettel meghivatnak.

TÁRGYSOROZAT:
1. Jegyzőkönyvhitelesitők megválasztása.
2. Az igazgatóság és felügyelő bizottság évi jelentése, 

az Svi zárszámadás és a tiszta nyereség felosztására vonat
kozó javaslat előterjesztése és ennek alapján a felmentvény 
megadása.

3. Az igazgatóság tagjainak három évi időtartamra való 
megválasztása.

4. Esetleges indítványok.
Tolcsva, 1930. február 12-én.

Az igazgatóság.
Figyelm eztetés! 17. §. K özgyűléseken csak szem élyesen m eg

je lenő  oly nagykorú  részvényesek gyakoro lhatják  szavazati joguka t, 
k inek  részvénye a közgyűlés e lő tt három  hónappal nevére á tíra to tt 
é s  részvénye it a közgyűlés m egkezdéséig az in tézetnél letótem ényezi. J

MEGHÍVÓ.
A Sátoraljaújhelyi Népbank mint Takarékpénztár

1930. évi március hó 2-án d. e. 11 órakor Sátoraljaújhely
ben az intézet saját helyiségében (Rákóczi-u. 9. sz. a.) tartja

61. évi rendes közgyűlését
amelyre a t. részvényeseket meghívjuk.

Sátoraljaújhely, 1929. február hó.
Az Igazgatóság.

T á r g y s o r o z a t :
1. Az igazgatóság jelentése az 1929. üzletévről.
2. A felügyelő-bizottság jelentése, a mérleg megállapí

tása és a nyereség felosztása.
3 Határozat a felmentvény tárgyában.
4. Felügyelőbizottság díjazásának megállapítása.
5 Esetleges indítványok.

F igyelm ez te tés! Akik a közgyűlésen részt venni kívánnak, te* 
gyék le részvényeiket legkésőbb 5 nappal a közgyűlés e lő tt az in 
té ze t pénztáránál, Sátoraljaújhelyben.

Mérleg-számla, 1929. december 31-én
Vagyon-. Készpénz 2849 24, Magyar Nemzeti Bank 

281 84, M. kir. postatakpénztár 33T48, Értékpapírok 6783 35 
Váltó tárca: jelzáloggal biztosított váltók 171827 52, sze
mélyi hitelű váltók 118388'99, Összesen 290216'49, Külföldi 
pénzek 51217, Folyószámla adósok fedezettel 3261981, 
Kötvénykölcsöllök 2095 32, Ingatlan 29335 64, Berendezés 
2400— Átmeneti tételek 2718 90, Összesen 370144 24.

Teher-. Alaptőke 5CC0O'—.Tartalékalap 13400'—, Tőke- 
tartalék 12000--, Tisztviselői segélyalap 1000'—, Betétek: 
könyvecskékre 117134 65, folyószámlára 17846 14, heti betét 
1377'10, Összesenl36357 89, Hitelezők 7894 73, Visszleszá- 
mitolás 14i8370, Ki nem fizetett osztalék 30630, Átmeneti 
tételek 3347 60, Nyereség, áthozat 1929 évről 114'92, Nyere
ség folyó évben4939 10, Összesen 370144'24.

Eredmény számla, 1929. december 31-én.
Veszteség: Fizetések 11821'—, Adók és illetékek 3832 24 

Üzleti költség és lakbér 6469 28, Kifizetett kamatok 30356 48, 
Leírás: értékpapírokból 41681, folyószámla adósokból 
900‘—, berendezésből 3°0—, Összesen 1616 81, Nyereség 
áthozat 1928. évről 114 92, Nyereség folyó évben 4939'10 
Összesen 59149 83.

Nyereség: Nyereség áthozat 1928 évről 114 92, Kamat 
jövedelmek 54282 03, Ingatlan jövedelem 2744'-, Jutalék és 
egyéb jövedelmek 2008 88. Összesen 59149.83.

Megvizsgálta és helyesnek találta: 
a felügyelő-bizottság.

Mérleg-számla, 1929. december 31-én
Vagyon -. Készpénz 4826 67, Készpénz pénzintézeteknél 

482 77, Értékpapírok 1364'38. ,Vállótárca : Jelzáloggal bizto
sított váltóhitelek 336438 —, Áruval fedezett váltók 19850 — 
Személyi hilelü váltók 45373731. Összesen 810025'31. Adó
sok folyószámlán 4230589. Ingatlanok: Intézeti székház 
16000—, Egyéb ingatlanok 7000'—, Átmeneti visszleszámi- 
tolási kamatok 3322'—, Összesen 886327'02.

Teher-. Alaptőke 80000'—, Tőketartalék 10000'—. Tar 
taléktőke 1202839, Nyugdíjalap 1000'—, Betétek: köny
vecskére 33184065, folyószámlára 32210‘01, Hitelezők 
35167 15, Visszleszámitolt váltók 354496—, Fel nem vett 
osztalék 472 80 Átmeneti váltókamatok 13012'—, 1929. évi 
nyereség 1510002. Összesen 885327 02

Veszteség-nyereség-számla, 1929. december 31-én
Veszteség: Kifizetett kamatok : betétek után 25724 39, 

visszleszámitolt váltók után 35871 22, Üzleti költségek 
3939 43, Fizetések 16159—, Adók és illetékek 8082 64 
Leírás: értékpapírokból 348 08, 1929. évi nyereség
15100 02. Összesen 10522478

Nyereség-. Nyereség áthozat a múlt évről 242 13, Ka
matjövedelmek: váltók után 99536M9, folyószámlák után 
356635, Ingatlanok jövedelme 1343' , Jutalék és egyéb 
jövedelmek 537 11, Összesen 105224 78.

Megvizsgálta és helyesnek találta: 
a felügyelő-bizottság

V Á R OSI M OZI
Kedden és szerdán „Nina 

P etrovna szerelm e" Dráma 
9 felv. Irta: Székely jános. 
Főszereplők: Brigitte Helm, 
Fritz Lederer es Warwick 
Ward. Olyan, mint egy gyö
nyörű orosz románc, Nina 
Petrovnának, a kokotnak ha
lálos szerelmi története. Bri 
gette Helm oly remek, játéka 
olyan művészi, hogy azt csak 
a legnagyobb színpadi alakí
tásoknál láthatjuk.

Csütörtökön „Isten az 
Óceán fö lö tt"  Főszereplők: 
Richard Barthelmes és Betty 
Compson. Igazi tengerész tör
ténet, tele van romantikával, 
izgalmas érdekes események
kel.

Pénteken, szombaton és 
vasárnap. Hangos film. „Má
m orkeringő" Egy prima
donna házasságának regénye 
6 fejezetben. Főszereplők: 
Mády Cristians, Hans Stüve 
és Walter Jankuton. „Dich

hab’ich geliebt" címen lett vi
lághírű ez a film. New-York- 
ban már egy hónapja megy 
óriási sikerrel. A kuliszák szí
nes világa, varieté attrakciók, 
színésznő és polgári térj, egy 
bájos szenvedő anya, gyö 
nyörü gyerek, csupa kedves 
jelenetek. Hangos film hely
árak. Bérlet érvénytelen.

M agyar T u rista  Egyesület 
H egyaljai O sztálya.

H ird etm én y.
Sátoraljaújhely megyei vá

ros erdejében a „Veres löld“ 
nevű dűlőben a Turista Men- 
ház épitési céljaira adomá- 
mányozott 68 drb. müfára 
alkalmas tölgy egyed mintegy 
70 m3 tömörtartalommal 1930. 
évi m árcius hő 3-án dél
elő tt 10 ó rak o r Dr. Oláh 
István ügyvéd hivatalos helyi
ségében nyilvános szóbeli ár
verés utján egy részletben, 
esetleg kívánságra kisebb rész
letekben íog értékesíttetni.

Az árverés megkezdéséig zárt 
Írásbeli ajánlatok is elfogad
tatnak, utóajánlatok nem vé
tetnek figyelembe,

Az árverési és szerződési 
feltételeket, valamint az eladás 
alá kerülő faanyag becsár
jegyzékét érdeklődők úgy a 
sátoraljaújhelyi m. kir. erdő 
hivatalnál, mint Dr. Oláh 
István ügyvédnél, a Magyar 
Turista Egyesület Hegyaljai 
Osztálya Elnökénél a hivata
los órák alatt megtekinthe
tik.

Sátoraljaújhely, 1930, évi 
lebruár hó 22-én.

Dr Oláh István

BU DA PESTI e lőkelő  lapválla la t 
helyi képvise lő t keres előfizetők 
gyűjtésére. G aranciaképes egyé
nek könnyű  m unkával nagy k e 
resethez ju th a tn ak . M egkönnyítet t 
m unka. Részletes a ján la to t a g a 
rancia  m egnevezésével „HELYI 
MEGBÍZOTT" je ligére. Budapest, 
62, P ostafidk  282. a lá  küldendők.

SZTRAKA JÓZSEF
úri és egyenruha szabó

üzletét
1111111111111 ti i ti m minim i mi

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

helyezte át.

Hirdetéseket 
feivesz a 

kiadóhivatal

Sátoraljaújhely, 1930. február hó 22, 
XXXIII. évfolyam 8.-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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