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Nem elég 
a végrehajtás?

Az interpelláció elhangzott, 
a bizonytalan válasz is, mely 
nemet nem mond, az igent 
elhallgatja, de a probléma 
élő seb marad. A képviselő, 
aki a parlament elé hozta a 
kérdési, merényletnek mon
dotta az ország érdéi ellen 
és ezzel nem is élezte ki 
túlságosan a maga vélemé
nyét. Minden tárgyilagosság 
mellett is meg lehet állapí
tani, hogy a munkásbiztosi 
tási járulékok emelésének 
már a terve is hiba, a meg
valósítása már vétek volna s 
a szigorúbb keresztülvitele 
pedig egyenesen bűn lenne 
a magyar társadalommal szem
ben.

Van valami ebben a kér
désben. ami az akasztófahu
mor jellegzetes tüneteire em
lékeztet. A Társadalom Biz
tosító neve és leiadata tanú
sága szerint azért létesült, 
hogy az ország munkásréte
geinek egészségi viszonyait 
és rokkantság esetén szűkös 
életét biztosítsa. Az intézmény 
megvan, de a terhek, ame
lyek vele járnak, olyan sú
lyosak, hogy a szociális ál
dások mellett szinte észre se 
lehet venni életrevalóságát, 
mert amit egyik kezével szű
kösen ad, azt úgyszólván mind
két kezével busásait visszaveszi.

Az iparos és kereskedő 
osztály végrehajtásai közölt 
szinte verhetetlen első helye 
van a Társadalom Biztositó 
jóvoltából történteknek, nem 
egy revolver dörrent el azért, 
mert a járulék fizetésében 
„késedelem történt."

Nem arra való a Társada
lombiztosító, hogy életeket, 
exisztenciákat és munkástö
rekvéseket tiporjon a halálba, 
mert már-már telmerül az a 
keserű kérdés, hogy ki bizto
sítsa a társadalmat a Társa 
dalom Biztosilóval szemben ?

Egymást érik a járuléktra
gédiák és hihetetlen, de az 
illetékesek maguk sem tagad 
ják, hogy a járulékok fel
emelése márcsak idő kérdése. 
Nincs senki, aki tagadná, hogy 
az intézet nagy szociális cél 
jainak megvalósítására sok 
pénz kell, de csak arra lehet

szükség, ami van. A keres
kedőnek és iparosnak a mai 
viszonyok között csak adós 
ságban var. teleslege és nem 
lehet kivánni, hogy az, aki a 
keveset is csak a legnagyobb 
erőfeszítéssel tudja a semmi 
bői előteremteni, a többre is 
fizetőképes legyen. A járulék 
emelés tervére csak egy le
het a válasz : ahol már szinte

Evek, hosszú évek tervez- 
getései, — szinte álomképek
nek is nevezhetnők — ez év
ben valóra kezdenek válni : 
Sátoraljaújhely város járdá- 
zása ez évben megkezdődik.

Mi magunk is már évek 
hosszú sora óta érezzük a 
gyalogjárók középkori rende- 
zetlensegének kellemetlensé
geit, irigykedve nézzük Sá
rospatak aránylag kitűnő jár
dáit — de az ide jövő ide 
gén előtt valósággal pirul
nunk kell, ha csak nehány 
lépést is teszünk vele a 
hepehupás, cipőt és lábat 
rontó valamin, amit mi itt 
Ujheljben járdának nevezünk.

A gyalogjárók és általá
ban az uccaburkolás terve 
akkor kezdett reálisabb for
mát ölteni, mikor négy évvel 
ezeló'tt a képviselőtestület 
megalkotta a járdázási sza
bályrendeletet, mely a járdák 
építési költségeit szinte tel
jes egészében a háztulajdo
nosokra hárítja, mivel gon
dolni sem leltet arra, hogy a 
városnak belátható időn be
lül módjában lehetne e nagy 
terheket jelentő befektetést 
saját költségvetése terhére 
elkészíteni.

Az elmúlt év folyamán sor 
került végre a városrendezési 
és uccaszabályozási tervek 
végleges elkészítésére és el
végezték a járdázáshoz szük
séges felméréseket és terve
ket is

Ezek szerint
egyelőre csak a Járdák 
megépítéséről lehet sző

míg a kocsiutak burkolását 
jobb időre kell elhalasztani, 
amikor a varos háztartása 
legalább részben lelszabadul 
az utóbbi évek terhei alól. 
Ebben az esetben is csak a

semmi sincs, ott még többet 
ne keress és a minisztérium 
bürokratái necsak az akták
ban tekintsenek körül, hanem 
az életben is. Amikor a kor 
mány az egész vonalon a ta
karékosságot hirdeti, legyen 
takarékos maga is, legalább 
a drágításokban, mert ezt az 
adófizető polgár elvárhatja.

Elég már a végrehajtás!

lőbb útvonalak útburkolásáról 
lehet egyelőre szó. A járdák 
kiépitése azonban már ebben 
az évben megkezdődik.

Legelsőnek a Sennyey és
Erzsébet királyné uccák 

kiépitése kerül sorra,
melyekre nézve már a verseny- 
tárgyalást is megtartották és 
ezen a Neuchatel Asphalt 
Comp. volt a legolcsóbb 
ajánlattevő.

A tervek szerint a Sennyey 
ucca kétoldali aszfaldjárdát 
kap két és fél méteres kocsi- 
uttal, mig az Erzsébet ki
rályné uccának egyeló're csak 
a kórház-oldali járdája épül 
meg az ucca teljes hosszában, 
a déli oldalon azonban csak 
részben építik meg a járdát, 
ott, ahol lakóházak vannak.

A Neuchatel Asphalt Comp. 
ajánlata szerint a járdák épí
tési költségét 5 év alatt, tél
évi egyenlő részletekben kell 
megfizetni, azonban, a pénz
viszonyok javulása esetén, 35 
éves amortizációra is van mód.

Minden valószinüség mellett 
szól, hogy ezen uccák járdá- 
zását még ez év tavaszán 
megkezdik. Ha ez bekövet
kezik, akkor

még ez évben sor kerülhet
az Andrássy-ucca járdázá- 

sára is.
A főbb útvonalakon — ez 

már végleges elhatározás — 
aszfaltjárdákat építenek, mig 
a mellékuccákban, ahol ki
sebb a forgalom, esetleg be 
tonjárdák lesznek, melyek 
Ujbelyben jól beváltak és jó
val olcsóbb, úgy a meg
építésük, mint fenntartásuk.

Az évek óta húzódó jár- 
dázás tehát a megvalósulás 
stádiumába került. A főbb 
uccák kocsiutjainak modern 
rendszerű burkolása is teivbe

van véve, azonban ez oly 
nagy teher volna a város 
háztartására, hogy legkedve
zőbb esetben is csak állam
segéllyel oldható meg, mely
nek elnyerése érdekében már 
történtek lépések.

Március 15
S á to ra ljaújhelyben.

1848 március 15, a ma
gyar szabadság hajnalhasa
dásának emlékünnepét Sátor
aljaújhely város közönsége a 
nap jelentőségéhez méltó mó
don ünnepelte meg ez év
ben is.

Az ünnepségek — mint 
legutóbbi számunkban meg
írtuk — már 14-én, pénte
ken délután kezdődtek meg 
a polgári fiúiskola és a MANSz. 
ünnepélyeivel.

Szombaton, 15 én délelőtt 
az összes felekezetek temp
lomaiban ünnepi Istentisztelet 
volt, a hatóságok és hivata
lok küldöttségeinek részvéte
lével.

Délelőtt 11 órakor a vá
rosi kereskedelmi iskola tar
totta szokásos ünnepét a 
Kossuth-szobor előtt.

Délután 4 órakor a Városi 
Színházban a helybeli kaszi
nók közösen rendeztek ünne
pélyt, melyen az ünnepi be
szédet Kutkafalvy Miklós ny. 
államtitkár, volt nemzetgy. 
képviselő tartotta, mig záró
beszédet dr. Búza Béla mon
dott. Az. ünnepséget az Ipar- 
testületi Dalárda nyitotta meg 
és zárta be Lipcsey Tivadar 
karnagy vezénylete alatt. Pel- 
rasovszky Leó c. kanonok 
saját szerzeményű költeményét 
szavalta el, mig Pauliczky Ist
ván szolgabiró irredenta da
lokat énekelt Klacsko Béla 
zongorakiséretével.

A gimnázium ünnepe dél
után 5 órakor kezdődött az 
intézet tornatermében. Az 
ünnepi beszédet Bors Miklós 
tanár tartotta, mig a műsor 
többi számaiban az intézet 
növendékei, ének- és zene
kara szerepeltek.

Este a Kossuth Kaszinó 
társasvacsorát rendezett, me 
lyen Kiss Ernő ref. esperes 
mondott mélyen szántó, uj 
gondolatokat felvető, nagy 
tetszéssel fogadott beszédet.,

Tavasszal megkezdődik 
Sátoraliaufhely járdázása.
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— Ugyancsak társasvacsorit 
rendeztek a Nemzeti Kaszinó 
és az Ipartestület is, mely

utóbbin Fekete Károly elnök 
méltatta március 15-e jelentő
ségét.

]tem kell nyugdijjárulékot fizetni
az egyetemi végzettséggel nem biró tisztviselőknek
a 35— 40 szolgálati évben

Lapunkban ismételten foglal
koztunk a megyei nyugdijsza- 
bályrendelet és az ennek alapját 
képező állami nyugdíjtörvény 
egy különösnek tűnő rendelke
zésével.

A régi megyei nyugdijszabály- 
zat, de az uj szabályrendelet 5. 
íjának 7. bekezdése ugyanis a 
következőket mondja k i .

„A nyugdijjárulék fizetésé
nek kötelezettsége a tényle
ges szolgálat megszűntével, 
vagy a szolgálat alól való 
felmentéssel ér véget. A 
35-ik szolgálati év betöltésé
vel is megszűnik a nyugdíj
járulék-fizetési kötelezettség; 
azok az alkalmazottak azon
ban, akik a beszámítható ja
vadalmazással egyenlő nyug
díjra igényt adó szolgálati 
idejüket már betöltötték, to
vábbra is kötelesek nyugdíj- 
járulékot fizetni."
Közleményeink után B e r -  

n á t h  Aladár alispán feliratban 
hívta fel a belügyminiszter 
figyelmét e rendelkezésben lát
szó ellentmondásra és kérte 
ennek értelmezését.

A belügyminiszter leirata a 
napokban érkezett meg Bernáth 
Aladár alispánhoz 40.613 —930. 
III. szám alatt, mely igen érde
kes és a köztisztviselők igen 
széles rétegében bizonyára nagy 
érdeklődést keltő módon értel
mezi a fenti rendelkezését 
a nyugdíjtörvények illetve sza
bályrendeleteknek.

Azt mondja a belügyminiszter, 
hogy a törvény idézett szaka
szában nincs ellentmondás, mert

azok a tisztviselők, akik 
teljes nyugdijukat csak a 
40 ik szolgálati év után 
érik el, 35-ik szolgálati 
évük betöltése után nyug- 
dljjárulékot nem kötelesek 

fizetni
és fizetési kötelezettségük csak 
a 40-ik szolgálati év után éled 
fel ismét — ha teljes nyugdijuk 
elérése után is tovább szolgál
nak.

A belügyminiszter indokolása 
igen érdekes. Azt mondja 
ugyanis, hogy a teljes nyugdi
jukat csak 40 évi szolgálat után 
elérő tisztviselőknél méltányos 
és indokolt ezen kedvezmény 
megadása, mikor vannak más 
tisztviselők — főiskolát végzet
tek — akik már 35-ik szolgá
lati évük után érik el teljes 
nyugdijukat. Viszont akik teljes

szolgálati idejüket már elérték, 
nyugdijjárulék fizetésére köte- 
leztessenek, mert továbbszolgá- 
lásuk ideje alatt még előléphet
nek és azért méltányos és in
dokolt áldozatot hozniok.

Ez a belügyminiszteri autenti
kus magyarázat annál is inkáb 
figyelemre méltó, mert az ed
digi gyakorlat szerint a főisko
lai végzettséggel nem biró köz- 
tisztviselőktől 35—40 szolgálati 
évük idején is levonták a nyug
dijjárulékot, — a 40.613—930. 
III. belügyminiszteri rendelet 
szerint — jogtalanul.

— Halálozás. Dr. Vár- 
konyi Mór közjegyező helyettes 
szerdán éjszaka 48 éves ko
rában váratlanul meghalt. Dr. 
Várkonyi rövid újhelyi tar
tózkodása alatt is kedvelt 
tagja lett a város társadal
mának és korai halála széles 
körökben keltett mély rész
vétet.

— Az IpartestU let köz
gyűlését f. hó 23-án vasár
nap, határozatképtelenség 
esetén 25-én, kedden d. u. 
2 órakor tartja meg a vá
rosháza tanácstermében. A 
közgyűlés elé terjesztett évi 
jelentésben egyetlen örven
detes adat van: az ipartes 
tületi székház most már te
hermentesen a testületé, mi
után a kereskedelmi miniszter 
5000 pengő segélyben része
sítette a testületet. — Igen 
szomorú, hogy az önálló ipa
rosok száma erősen csökkent. 
Iparát beszüntette 54, meg
halt 5 iparos, mig uj ipart 
18-an váltottak.

— Simon Böske Ujhely- 
ben. F u c h Jenő földbirtokos 
leánya, F u c h  Ilus holnap 
délelőtt tartja esküvőjét K e
n y e r e s  György győri gyógy
szerésszel. Az esküvőn jelen 
lesz S i mo n  Böske is aki, a 
vőlegény bátyjának, Braummer 
Pálnak felesége.

— Az izr. Nőegylet színi- 
előadása, melyet az egyesü
let műkedvelői hétfőn este 
8 órakor tartanak meg a szín
házban, megmozgatta szinte 
a megye társadalmát. Nem
csak Ujhelyből, de a vidékről 
is igen nagy az érdeklődés 
a kitűnő hírnévnek örvendő 
műkedvelők előadása iránt,

akiknek minden igyekezete 
arra irányul, hogy ezúttal 
még az eddigi előadások ma
gas nívóját is telülhaladják.
— A nagy érdeklődés foly
tán jegyek már csak igen kor
látolt számban kaphatók Lan 
desmann Miksa és Társa pa 
pirkereskedésében.

— A névtelen adófizető 
1930. évi m érlege cimen 
tartott Nádor  Jenő, azOMKE 
titkára előadást a Kereske
delmi Társulatban. A nagy
számú hallgatóság mindvégig 
feszült figyelemmel hallgatta 
az előadó érdekes fejtegeté
seit, melyek a kereskedelmi 
élet aktuális problémáit ölel
ték fel. A kereskedelem ér
dekeinek negligálása, az álta
lános gazdasági válság, a 
magángazdaságok szanálásé 
nak szüksége, a kereseti le
hetőség hiánya, az általános 
forgalmi adórendszer hibái, 
a túladóztatás, az aggkori 
biztosítás, a szövetkezetek 
szubvencionálása stb. mind 
tárgyai voltak közvetlen mo
dorban megtartott előadásá
nak.

— D oktorráavatás. Szent- 
andrássy Pált, a csehek által 
kiüldözött H o r v á t h  Elek 
volt hardicsai tiszttartó nevelt 
fiát, aki tanulmányait Berlin
ben és Budapesten végezte, 
a budapesti Pázmány Péter 
Tudományegyetemen jogtu
dományi doktorrá avatták.
— L i c h t e i n s t e i n  Pált, dr. 
Lichteinstein Jenő sátoralja
újhelyi ügyvéd fiát ma avatták 
a jogtudományok doktorává 
a szegedi tudományegye
temen.

sütőporból készíti 
sü tem é nyét

Kérje minden faszerkereskedésben
a m ost m eg je len t 148 rece p te t ta r 
talm azd, színes képekkel illusz trá lt

dr. Oetker-féie receptkönyvet
ára 30 fillór

— Uj állatorvos. Ki s s  
Sándor, Ki s s  Gyula végar- 
dói gör. kát. lelkész fia a 
budapesti kir. Állatorvosi Fő
iskolán állatorvosi oklevelet 
szerzett.

— Az 500 éves m agyar dal 
— Fedák Sári előadása.
Hétfőn este előkelő közönség 
töltötte meg a színházat, ahol 
Fedik Sári és dr. Szilágyi 
Imre az „500 éves magyar 
dal" I. ciklusát mutatták be. 
A bemutató szöveget Kon- 
traszthy Dezső kegyesr. tanár 
olvasta. Fedák Sári előadó 
művészete ez estén is teljes 
lényében csillogott és ezért 
meleg sikere volt annak elle
nére is, hogy amúgy is gyenge 
hangját meghűlése is rontotta. 
Teljes és maradéktalan siker
rel szerepelt ellenben dr. 
Szilágyi Imre egy nagyszerűen 
fegyelmezett cigányzenekar 
élén; hatalmas tapsviharok és 
ismételtetések voltak jelzői 
annak az ünneplésnek, mely
ben őt a közönség részesítette.

— Orvosi hir. Dr. Kre-
t o v i c h  Kálmán, a decreceni 
orr-, fül- gége klinika volt 
orvosa lül, orr, torok és gége 
betegek számára szakorvosi 
rendelését Kazinczy ucca 24. 
szám alatt megkezdte. Rendel 
délután 3-tól 4-ig.

— Béiyegkiállitás Buda
pesten. A „Filatéliai Kurír" 
a magyar bélyeggyűjtők leg
nagyobb és legjelentékenyebb 
szaklapja március 23—25 
között nagyszabású bélyeg- 
kiáilitást rendez Budapesten 
az Excelsior szálloda külön 
termében. A kiállításon nem
csak bélyegekkel vonulnak 
fel a bel- és küllöldi filate- 
listák, hanem gyönyörű gyűj
temények kerülnek bemuta
tásra a világháború tábori 
postájának objektumaiból is 
s mint kuriózumok különösen 
figyelmet érdemelnek a liires 
prsemysli ballon és légiposta
lapok, a vörös hadsereg tá 
bori postája, valamint a ké
peslap gyűjtemények és bé- 
lyeg-sajtó és irodalom. A 
kiállítás igazgatója: Örvös 
János, a Filatéliai Kurir szer
kesztője, a rendező bizottság 
elnöke pedig Kulcsár Károly 
ny. honvéd ezredes.

— Olcsó dollárkölcsön 
ajánlatok. A külföldi pénz
piacok egyre javuló tenden
ciája kifejezésére jut az ide
érkező kölcsönajánlatokban is. 
New-yorkban már 2.5 száza
lékon is volt kapható napi 
pénz. Rövid lejáratú dollár- 
kölcsönt az első intézeteinknek 
legutóbb 4 3/4—4 7/s száza
lékos kamatbázison ajánlottak, 
ami 5 y ,—5 ‘/2 százalékost 
pénznek felel meg. Ezt tehát 
lényegesen olcsóbb a bank
rátánál és csak a teljes stag- 
nációval magyarázható, hogy 
a bankok alig reflektálnak 
ezekre az ajánlatokra. Mint 
mondják, meglévő tőkéiket



Újhelyi Hírlap— Felsőmagyarországi Hírlap, 12. szám. 3. oldal.

sem tudják megfelelően gyü- 
mölcsöztetni.

— Nem oszlik fel a Gu
lyás-társulat. Lapunk legu
tóbbi számában megemlékez
tünk arról, hogy Gulyás Meny
hért színigazgató Nyíregyhá
zán, az egyik előadáson be
jelentette, hogy a magyar 
színészet Nyíregyházán meg
halt A szűkszavú lapjelenté
sekből arra következtettünk, 
hogy a társulat esetleg lel- 
oszlik. Most időközben érte
sültünk, a társulat nemcsak, 
hogy nem oszlik fel, de most 
is Nyíregyházán játszik és a 
város szinügyi bizottsága a 
polgármesterrel karöltve dol
gozik a helyzet szanálásán, 
illetve az előadásoklátogatott- 
ságának emelése érdekében. 
— így azonban nem tudjuk, 
hogy miért jelentette be Gu 
lyás igazgató: a magyar szí
nészet halálát Nyíregyházán.

— Dr. Posen Simon — 
soproni főrabi. Dr. Posen 
Simon rabit, aki hosszabb 
ideig tartózkodott Sátoralja
újhelyben és nagy tudásával 
megnyerő egyéniségével szé
les körökben szerzett általá
nos tiszteletet, a soproni orth. 
izr. hitközség főrabijává vá- 
választotta.

— M unkabérek és m un
kaidő m egállapítása. A sá
toraljaújhelyi Egységes Hegy
község választmánya a f. év 
március 19-én tartott gyűlé
sében a munkaidő: március 
hóban egy órai ebéd idő en
gedélyezésével reggel 7 órai 
kezdettel, április hóban: egy 
órai ébéd idő engedélyezé
sével reggel 7 órától este lél 
6 óráig állapította meg. Munka 
berek: Március hóban férfi 
napszám 2 P, női napszám 
1 "30. Április hóban férfi nap
szám 22.0, női napszám P50. 
Miről a munkaadók a hegy
községi rendtartás 24 §. 14 
és 15-ik pontjaira, nemkülön
ben a rendtartás 43 § 3 
pontjára való hivatkozással 
azzal értesittetnek, hogy a 
választmány határozatának be 
nem tartása hegyrendészeti 
kihágást képez. — Hegyköz
ségi Elöljáróság.

— A m entőegyesület 
közgyűlése. A Vármegyék 
és Városok Országos Mentő
egyesületének sátoraljaújhelyi 
fiókja évi közgyűlését folyó 
évi április hó 9-én szerdán
d. e. 11 órakor tartja meg 
a városháza üléstermében.1—

Tárgya: Az évi jelentés
sel kapcsolatos ügyek. Sá

toraljaújhely, 1930. évi már
cius hó 19-én. A íiókegye- 
sület igazgatósága.

— Forgalmi adó átalá
nyozás. A pénzügyminisz
tériumban komolyan foglal
koznak azzal a tervvel, hogy 
az egyes adózók forgalmi 
adóját a jövőben átalányban 
állapítsák meg. Alapul az 
eddig fizetett forgalmi adó 
szolgál. Az érdekellek ma már 
nem nagyon forszírozzák az 
átalányt, mivel a súlyos gaz
dasági viszonyok következté
ben az adózók forgalma 
csökkent és igy az adózóknak 
ma már nem érdekük az á- 
talányozás.

— Orvosi hét Balaton- 
füreden. A balatonfüredi 
orvosi tanácsadó testület báró 
Korányi Sándor dr. elnökle
tével ülést tartott és elhatá
rozta, hogy az orvosok tovább
képzését és a Balatonvidék 
megismerését szolgáló ezidei 
orvoshetet május 19-től 24-ig 
fogja megtartani. A tanfolyam 
főként a diagnosztika és te 
rápia ujab fejlődésével fog
lalkozik és az előadók legin
kább a gyakorló orvosokat 
érdeklő tárgykörből veszik 
témájukat. Előadást tartanak 
többi közt: Ángyán, Bencze, 
Boros, Főmet, Hasenfeld, Jan- 
csó, báró Kétly, Kövesi, 
Ranschburg, Tóth, Vámossy, 
Verebély stb. egyetemi taná
rok és magántanárok. Az or
vosi tanácsadó testület felkéri 
az orvoskollégákat, hogy áp
rilis 10-ig közöljék dr. Schmidt 
Ferenc balatonfüredi igaz 
gató főorvossal, hogy milyen 
kérdésről óhajtanak előadást 
hallani és azelőadók — ameny- 
nyire lehetséges —- igyekezni 
fognak a gyakorlóorvosok ki 
vanságának eleget tenni. A 
jelentkezési határidő május 1., 
de ajánlatos a részvételt mi
nél előbb bejelenteni. A tan
folyamon résztvevő orvosokat 
a fürdőigazgatóság díjmente
sen helyezi el és az ellátást 
is igen kedvezményes áron 
biztosítja és ugyanazt a ked 
vezményt nyújtja a családta
gok számára is Jelentkezni 
lehet a gyógyfürdő igazgató
ságánál Balatonfüreden.

— Veszteséggel dol
gozó üzem ek adója. Vesz
teséggel dolgozó ipari, vagy 
kereskedelmi üzemet nemlehet 
adóval sújtani — mondotta 
ki ítéletét a közigazgatási bí
róság. Ez természetes is, mert 
az a vállalkozó, akinek vál
lalkozása kudarccal, aki mér

leggel bizonyíthatóan ráfize
tett az üzletére, nem kötelez
hető kereseti adó fizetésére, 
mert az adókivetéshez hiány
zik nála az adóalap feltétele. 
A közigazgatási bíróság elvi 
döntésére mégis szükség volt, 
mert eddig a múltban vesz
tességgel záruló üzletekre is 
kirótta az adóhivatal a kere
seti adót.

— N avratil Hedwig je lentkezése
eldön tö tte  a N avratil család ás Gaby 
Deslys örökösei között folyó port. 
Ha a biarritzi N avratil H edw ig nem 
je len tk eze tt volna, a családjának 
ezzel a puszta  hallgatással óriási 
vagyon t szoroz. Nem különös ez a 
heroikus lelkiorő, amely a vagyon
ta lan  ás öregedő N avratil Iledw iget 
erro az igazságszerotő lápásro kész
te tte ?  Valóságos Sherlok Holmes-i 
nyom ozást folytat a Lantos Magazin 
m árcius 15-i szám a ebben az ügyben. 
A legkiválóbb m agyar Írók Írásaival 
köszönti a tavaszt. A Lantos M aga
zin m inden m ost belépő negyedéves 
előfizetőjének ingyen adja Mark

— Z álogtárgyak árve
rése. Strausz Jenő kézizálog 
üzletében a ki nem váltott 
zálogtárgyakat április hó 4-én 
d. e. 9 órakor el fogják ár
verezni.

— Az O jság friss  szám a a legm u
latságosabb politika i, színházi és 
társadalm i ak tual itásokat hozza. Re
mek a Bölcs Rabi, K una [P. levele 
az álláshalm ozásokról stb. M utat
ványszám ot ingyen küld a kiadóhi
vatal, Budapest, VI., Ó-u. 12.

G y ö n g é l k e d ő ,
vagy betegnek való

tolő kocsi
eladó. Kazinczy u.
17. Negyedik lakás.

— Zongorahangolás.
W e r t h e i m e r  Károly, Uj- 
helyben régen és előnyösen 
ismert zongorakészitő a na
pokban megérkezik. Hangol, 
tisztit, javít szakszerűen és 
lelkiismeretesen. Előjegyzése
ket lapunk kiadóhivatala fo
gad el.

A ltnarnoly. p ó k h á ló sm o ly , rópabogár, 
szó 'lőm oly, ilonca , m ákfuró  e llen  

Schoring-fólo

MERITOL arzénporozúszer a legjoöl)
M egrendelhe tő  :

N em zetközi Borkereskedelm i Rt. 
B udapest. V i l i -  K en y érm ez ő -u . ö.

— Szenvedő nőknél a torrnószetea 
„Ferenc József* keserüviz könnyű, 
erőlködés nélkül való bőIkiürUlóst 
idéz elő és ezáltal sok esetben  rend
kívül jó tékony  hatással van a beteg  
szervekre. A női betegségekre vo 
natkozó tudom ányos irodalom több 
m egalkotó ja Írja, hogy a Ferenc Jó
zsef viz k itűnő hatásáró l a sa já t k í
sérlete alapján is alkalm a volt m eg
győződést szerezni. A Ferenc József 
keserüviz gyógyszertárakban, dro
gériákban ős füszerüzlotekben k ap 
ható.

Tw ain : T itokzatos idegen c. m üvé t, 
hófehér papíron, egószvászonkötós- 
ben, a féléves előfizetőknek Mark 
Tw ain : T itokzatos idegen és Kollór 
A ndor: Saxophon c. könyveit, m ig 
aki három negvedővre fizet ölő, in 
gyen kapja inog H. G. W e lls : A v i
lá g tö rténet alapvonalai c. hatalm as 
müvet. A L antos Magazin negyed 
évi előfizetése G P. Egyes szám ára  
1 P. M utatványszám ot készséggel 
küld a  kiadóhivatal, Budapest, VL, 
I Muzeum körú t 3.

I S o r s j e g y  Löw M i l n i l y u á l .

— A Nyugat m árcius 16-i, m ost 
m eg jelen t szám át Móricz Zsigm ond 
cikke vezeti be, am elyben „A költő  
és apja* címen Tóth Á rpáddal és 
szobrász-édesapjával való debreceni 
ta lálkozásának m egható em lőkét 
m ondja el. Külön érdekessége a 
szám nak Révész Béla „Leshelyen, a 
nézőtéren* c. cikke, mely egy sz ín 
házi e lőadásnak a  rosszul-halló n é 
zőre te t t  benyom ásait leplezi le. 
Kosztolányi Dezső, S zitnyai Zoltán, 
Földi Mihály, Gyulai M árta, G eliért 
Oszkár, Török Sophie, Ju h ász  Gyula, 
ős Illyés Gyula írásai a  gazdag szám  
kiem elkedő közlem ényei. A szám 
beszám olót ad az uj N yugat első 
negyedévéről és azokról a nagy 
kedvezm ényekről, am elyhez a N yu
gat előfizetői hozzájuthatnak. A 
szám ára  2 P„ negyedévi előfizetés 
10 P. K iadóhivatal, V. Vadász-u. 11.

V A R O S ! MOZI
Kedden és szerdán 2 sláger 

„Nászinduló" 10 felv. Fő
szerepben: Stroheim és Fay- 
wray. A békebeli Bécs pereg 
le előttünk joviális életével, 
udvari levegőjével, sőt magát 
Ferenc Józsefet is teljes hü- 
séggel viszont fogjuk látni. 
„Keresd a férfit"  6 felv. 
Főszereplő: Neil Hamilton.

Csütörtökön „M egjött a 
flo tta" Vidám tengerész ka
land 8 felv.Főszereplők; Clara 
Bow és James Hall.

Szombaton és v a s á r n a p  
„Az orvos és az asszony* 
Két férfi és egy asszony re-

UTAS1TSA VISSZA A HARISNYÁT, HA AZ NEM

SHLUHTORFORRHS.a uese, hólyag, reuma gyógyoize
.  „ d c r o T M  « w i U o i  r . i o ia j .  * .  u y -n -*  * * £ •« " > * •* »
r U d io .1 .1  mntnOnMU •  V—  *m  nd,ly«*l>omo*ot -Itívo lit •_ __ ______________________ O rfatnnlM C !

Lerakat! Lcrner Józseí SAtáraljaujhely.
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génye 8 fej. A tőszerepben: 
Adalbert Schletow Izgalmas 
szerelmi regény. A váratlan 
fordulatok egymás után vált
ják egymást.

.É P ÍT É S I és tervezési m unkák
ban a ján la tté te lre  feltétlenül for
duljon építési irodámhoz. ízlés, 
csinosság, szépség és praktikus 
olcsó m egoldással a környék 
legszebb ép ü le té t fogja kapui. 
Építési kölcsönöket szerzek. 
„É p ítte tők  tanácsadója" oimü 
könyvem  P. 5.— u tánvétel mel
le t t  bárkinek megküldöm. Érti 
V ik to r építészm érnök Budapest 
E rzsébet k ö rú t 2. II. 16.“

159/1930. vb. szám.

á rv e ré s i  hirdetm ény.
152 pengő — f. tőke, ennek 1930. 
év ja n u á r hó 15 napjától já ró  10 
százalék kam ata és eddig összesen 
32 pengő  10 fillér perköltség  e re
jé ig  a sátoraljaújhelyi kir. já rá s 
bíróság  Pk. 7501/930. sz. végzése 
fo ly tán  a vég reha jtást szenvedőnél 
1930. évi jan . hó 28-án biróilag 
le(felül)foglalt és 2910 pengőre be
csü lt ingóságokra az árverést — azon 
fo g la lta tik  követelése erejéig is, akik 
törvényes zálogjogot nyertek  — el
rendeltetvén , annak Karoson adós 
lakásán  leendő m egtartására 1930. 
m árcius hő 26. n ap jának  d. u. fél 3 
A ráját tűzöm  ki, am ikora foglalás 
a la tt levő szarvasm arhák stb. a leg
többe t ígérőnek készpénzfizetés 
m elle tt, szükség esetén  becsáron 
alu l is, el fognak adatni.

A m ennyiben a követelésre időköz
b en  részfizetés te l je s í te te tt ,  a fize te tt 
összeg  a követelésbe be lesz szá
m ítva.

Az árvórósi vevő a vételáron  felül 
kö te les fizetni a  vételi illetéket, és 
forgalm i adót is.

S átoraijaújhely, 1930. febr. 25.
Gáli, kir. jb irósági vhajtó.

M E G H Í V Ó .

Krausz Lipótné Szeszkeres
kedelmi r. t. Sároraljaujhely
1930. évi m árcius hó 31-én d u. 5 
órakor a tá rsa ság  helyiségében 

(Jókai-ucca 11.) ta rtja

VI. évi rendes közgyűlését,
melyre a tisz te lt részvényeseket 
m eghívja.

Sátoraljaújhely, 1930. m árc. 16, 
Az igazgatóság.

T á r g y s o r o z a t :
1. Jegyzőkönyv h itelesítésére 2 

részvényes kijelölése.
2. Az igazgatóság  és felügyelő- 

b izottság  je len tése, m érleg m eg
állapítása, a nyereség  felosztása 
feletti h a tá roza t és folm entvónyek 
m egadása.

3. E setleges indítványok.

M érleg és oredm ényszám la a 
tá rsa ság  hely iségében van köz
szem lére kitéve.

A sá ro sp a tak i kir. já rásb író ság  m int 
te lekkönyvi h a tó ság tó l.

letétbe helyezéséről kiállított 
letéti elismervényt a kikül
döttnek átadni és az árverési 
feltételeket aláírni. (1881: LX 
t. c. 147. 150. 170, §§.; 1908: 
XL. t. c. 21. §.)

Az aki az ingatlanért a 
kikiáltási árnál magas ibb ígé
retet tett, ha többet Ígérni 
senki sem akar, köteles nyom
ban a kikiáltási ár százaléka

szerint megállapított bánat
pénzt az általa ígért ár ugyan
annyi százalékáig kiegészíteni.
(1908: LX. t. c. 25. §.)

Sárospatak, 1929. évi de
cember hó 4. napján. Miskey 
sk. kir. vezető jb.

A kiadmány hiteléül:
aláírás.

tkvvezotő.

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

E zen lap előfizetőinek megeló- 
n y u jto tt '

kedvezm ényt szobaárainkból

iO V .
kedvezm ényt olcsó étterm i áraink
ból (m enüt kivéve) módunkban 
bán van  az ÚJSÁG kiadóh ivata
lával lé tes íte tt m egállapodás alap 

já n  kibővíteni a

M. K IR . O P E R A H Á Z  
N E M Z ETI 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 ttel a  nagy k e 
resle tre, kérjük szoba és színház
jegy  rendelését két-három  nappal 

előbb velünk közölni

park szálloda Budapest
szem ben a K eleti pályaudvar 

érkezési oldalával.
(Ninos kocsiköltsőge)

TÍZ ESZTEN DEJE v a g y o n o s  
házasságokat eredm ényesen köz
v e tít W einberger M ariska Sátor- 

torai jatyhely. M olnár I.-u, 35.

" T í S J í S . l S ! ! . " * '

CONTINENTAL S Z Á L L O D A  BUDAPESTEN.
VII. D ohány-uccn 42—44. Táviratok : CONTJNENTALOt EL

A  vidé ki úri hözSnség iga zi otthona.
Tisztaság. . Kényelem. _̂_ Előzékenység.

Miodeu szobában h ideg  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.
Szobák telefonnal. -------------  Szobák fürdőszobával.

Elsőrangú étterem! Zene! Tánc!

Tk. 10.G66j929. sz.

á rv e ré s i  h irdetm ény-k ivonat.
Grosz Izráel tokaji lakos 

végrehajtntónak Mandel Mi
hály cigándi lakos végrehaj 
tást szenvedő ellen indítóit 
végrehajtási ügyében a telek
könyvi hatóság a végrehajtást 
106 P. 27 f, tőkekövetelés és 
járulékai behajtása végett a 
sárospataki kir. járásbíróság 
területén levő, Kiscigánd köz
ségben iekvő, s a kiscigándi 
739 sz. betétben A .  I. 2 sor 
621 hrsz. szántó a koricka 
dűlőben 608 n.-öl területű 
ingatlannak a B. 5 szerinti 
Mandel Mihály Vto részbeni 
illetőségre 288 P. kikiáltási 
árban, A  kiscigándi 740 sz. 
betétben A .  1. 1 2. sorsz.
166, 167. hrsz. 135 sz. há
zasbelsőségnek 489 n.-öl te
rülettel —• a B. 5 és 7 sze
rinti Mandel Mihály 17/25 rész
beni illetőségre 7200 P. ki 
kiáltási árban — es pedig az 
1550/1929 tk. sz. végzéssel 
özv. Mandel Salamonné szül. 
Berkovits Berta javára beke 
belezett holtigtartó lakás és 
eltartásból álló kikötmény 
sérelme nélkül elrendelte.

Az árverést 1930. évi á p 
rilis hó 29. napjának d. e. 
lh  11 ó rak o r Cigándon a 
község házánál fogják meg
tartani.

Az árverés alá kerülő in
gatlanok a kikiáltási ár két 
harmadánál alacsonyabb áron 
nem adhatók el.

Az árverelni szándékozók 
kötelesek bánatpénzül a kiki
áltásiár 10Vo-át készpénzben, 
vagy az 1881: LX. t. c. 42. 
§-ában meghatározott árfo
lyammal számított óvadék-
;épes értékpapírokban a ki-
üldöttnél letenni, hogy : 

bánatpénznek előleges bírói

15/29. vb. sz.

á rv e ré s i  hirfletm ény.
860 pengő  — f. tőke, ennek 1927. óv 
doc. hó 10- nap játó l já ró  10 száza
lék kam ata ós eddig összesen 284 P, 
60 fillér perköltség  erejéig  a sá
tora ljaú jhely i kir. já rásb íróság  Pk. 
6019/929. szám ú végzése folytán a 
vég reha jtást szenvedőnél 1929. évi 
jan . hó 2-án biróilag le(felül)fog- 
la lt ós 1940 pengőre becsült ingósá
gokra az árverést — azon fogla lta
t i k  követelése orejéig is, akik tö r
vényes zálogot n yertek  — elrendel
te tvén , annak B udabányácskán adós 
lakásán  leendő m eg tartásá ra  1930. 
évi áp r. hó 8 n ap jának  d. u 4 ó rá 
já t tűzöm  ki, am ikor a fogla lás ala tt 
lévő bútorok, lovak, tehenek  a leg 
többe t Ígérőnek készpénzfizetés m el
lett, szükség esetén  becsáron alul is 
elfognak adatni.

A m ennyiben a követelésre  időköz
ben  részfizetés to lje s ite tte tt , a fizo- 
te tt összeg a követelésbe be lesz 
szám ítva.

Az árverési vevő a vételáron  fe
lül fizetni köte les a  vételeli ille téket 
és forgalm i adó t is.

Sátora ljaú jhely , 1930. m árc. 11.

G áli, jb iróság i vhajtó .

esetén más végrehajtató javára 
is meg fogom tartani.

Tokaj, 1930. febr. 28.
Dr. Varga

kir. jbir. vógrohajtó.

BU DA PESTI e lőkelő  lapvállalat 
helyi képviselőt kores előfizetők 
gyűjtésére. G aranciaképes egyé
nek könnyű  m unkával nagy ke
resethez ju th a tn a k  M egkönnyitett 
m unka Részletes a ján la to t a g a 
rancia m egnevezésével „HELYI 
MEGBÍZOTT" jeligóro. Budapest, 
62, Postafiók 282. alá küldendők.

F IA T A L E M B E lii p es ti, igen  jó  csa lád 
b ó l, tisz tv ise lő , n ő sü ln e , e se tle g  ben ő - 
sü lno . T e lje s  cim ü le v e le k e t k» r a lap 
k iad ó h iv ata lá b a  „NEM K Ö Z V E T ÍT Ő ” 

joligéro-

636/1930. vhsz.

árverési hirdetmény.
A tokaji kir. járásbíróság 

1930. Pk. 347. sz. végzése 
folytán Miskolci Kölcsönös 
Önsegélyző Hitelszövetkezet 
képv. dr. Lóránd Ernő 1500 
P. tőke és jár. ügyében lefog
lalt és 1275 P. — f-re be
csült egy tehén, gazd. esz
közök, házi bútorok, és egyéb 
ingóságokat készpénzfizetés 
mellett szükség esetén becs 
áron alul is el fogom árverezni 
Kistokajban alperes lakásán 
1930. év m árcius hő 26 án 
d. u. 2 ó rakor.

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

2297/29. vh. szám.

á rv e ré s i  hirdetm ény.
9711 ok. — f. tőke , ennek  1927. 
óv jan . hó 5 nap já tó l já ró  3 szá
zalék kam ata ós eddig összesen 671 
P . 40 f. perköltség erejéig  a sá to ra lja
ú jhely i kir. já rásb íróság  P k. 10836/30. 
sz. végzése fo ly tán  a vég reha jtást 
szenvedőnél 1929. évi nov. hó 19. 
biróilag le(foliil)foglalt ós2571.66p.-ro 
becsült ingo'ságokra az árverést — 
azon fogla lta tók  követelése erejéig  
is, akik tö rvényes zá logjogot ny er
tek  — elrendeltetvén , annak  Füzór- 
k a ja tán  adósok lakásán  leendő 
m e g ta rtásá ra  1930. évi m arc. hó 29 
nap jának  d. u. fél 3 ó rá já t tűzöm  ki, 
am ikor a foglalás a la tt lévő boltiál- 
ványok, fűszeráruk stb. a leg többet 
ígérőnek készpénzfizetés m ellett, 
szükség  esetén  becsáron alul is e l
fognak adatn i.

A m ennyiben a követelésre időköz
ben részletfizetés te lje s itte te tt, a fi
ze te tt összeg a követelésbe be lesz 
szám ítva.

Az árverési vevő a vételáron  felül 
kö te les fizetn i a vételi ille téket és 
forgalm i adó t is.

Sátoraljaújhely, 1930. márc. 5.
G áli, kir. jb irósági vhajtó.

Hirdetéseket 
felvesz a 

kiadóhivatal
Sátoraljaújhely, 1930. márc. hó 22. 

XXXIII. évfolyam 12,-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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