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K öszöntő!
Irta: Szabó £ászló

Erdők, hegyek, könnyszigetek, 
Folyók, völgyek s ligetek 
Nyílott sebek, elzárt utak 
S minden mit a vándor kutat. 
Csupa hit s csupt remény,
A világnak bús szekerén.
A kulacsa aranyat ér 
Szinig te l i : Tokaji vér.

Itt a rög is nemes fajta 
Gondolj rá, ha lépkedsz rajta ! 
Rákóczi és Kossuth Lajos 
Lelke ma is ezen tapos. 
Csodás föld ez, csodás nézni, 
Szived, lelked megigézi.
Mint Kazinczy olyan magyar 
S élni fog, mert: Élni akar!

Imígy szú! a szeretet. . .
Levél. íródott dr. Lakatos Dezső sátoraljaújhelyi kir. törvényszéki bí

róhoz, de egyaránt szól neked, nekem, mindenkinek.
Tollba mondta Farkas Dezső a beretei reformálus eklézsia, mindkét 

szeme világát elvesztett, nyugalmazott lelki pásztora.
*

Kedves Dezsőm!
Ne csodálkozz, ha levelemben el

mélyedésemet tapasztalod, hiszen ez 
az eset egyedülálló.

Schiller Kálmán tanácselnök alá
írásával egy meghívó hozzám is el
jutott, körülbelül azért későn, mert 
nyugalomba vonultam s az esetleg 
Beretre irányított megkeresés této
ván járkálva, megkésve ért Debre
cenbe. Azonban így sem késő, úgy 
sem hamar, n erl fizikailag nehéz 
számomra az utazás, mint jól tudjá
tok. A tanácselnök úr engedje meg 
nekem, hogy a feleletet a meghívóra 
személyileg inkább hozzád irányí
tom, aranyláncok kényszerítenek er
re, neki tolmácsold alázatos köszö- 
netemet.

Ha Nektek a jjlius 4-iki összejö
vetel talán szinte kedves izgalmakat 
szerez és várjátok, — bennem az 
ez irányban valóftlérzés hatványok
ban kifejezhetetlen. Egész temérdek 
rajban zúdúlnak reám a drágábbnál 
drágább emlékek. A diákélet arany- 
levelű pálmái alatt járok ; tele van 
a lelkem művész vágyainak muzsi
kájával ; hallom drága halottunk
nak dr Hám Sándor irodalomtörlé- 
ntl tai árunknak felujjongó jóslatát: 
„Maga viszi vissza Shakespearet a 
Nemzeti Színházba, útját állva a 
francia iránynak, mett ezt a munkát 
csali Maga képes elvégezni": az édes 
páter professzornak, az ugyancsak 
elpihent Hadady Gézának évődését 
hallom; Somogyi István fizikai tanár 
úrnak dajkáló elnézésében ringatód- 
zom; látom mind a kél osztályt azt

hiszem hiány nélkül, akikkel úgy 
összeforrasztoll az ifjúság boldog 
lángolása, hogy az elköltözésig bi
zonyára nem szakit el tőletek sem
mi sem. De bennem imbolyog egy 
árnyék, amely már közöttetek is olt 
kisérlelt láthatatlanul, a fizikai kép
telenség: a szem. Nehéz volt kisza
kadni fiúk a dicsőségből; a gyö- 
nyöiü Ígéretek muzsikájából, hiszen 
minden parányom a művészet után 
sóvárgott. Ne haragudjatok rám, sem 
az elporladott professzoraink ne ves-

I senek rám követ, — igaz, hogy ők 
már tisztán látják ügyemet. — meg
hoztam volna én a dicsőség boros
tyánját a kegyesrendiek glmnáziumá- 

! nak falai közé, mint az elvett jókért 
j való hálát, de utamba állt a legyőz

hetetlen isteni akarat. Későn tudtam 
meg, hogy ellene nem lehet rugó- 
dozni. Tudjátok, hogy nem bírtam 
elviselni meggátoltatásom terhét s a 
kétségbeesés örvényei között cihe- 
lődtem talán a nemlét felé. Isten 
azonban másként halározott, egyik 
kezével lev rl a földig, a másik ke
zével fölemelt, hogy szolgálatába 
kényszerilscn.

Fiuk! v incsen mii szégyelltetek 
bennem. Egy kisfalu földhözragadt 

| ifjúságát, úgy odavezettem a szere- 
! let istenének megismeréséhez és.a 
í honszeretel oltárának lüzéhez, amint 

— merem mondani dicsekedés nél- 
i  Itül, mert mindenben Istené a di- 
í csőség, — fajiam kivitt más scha- 
| sem cselekszi meg. .

Fiuk, ha az összejövetelen egy
más között beszélgettek, küldjéttk

el hozzám az emlékező szeretetnek 
sóhaját, s ha erre hord a sors egyet- 
egyet köziiletek Debrecenbe, jertek 
he hozzám egy szóra, egy baráti 
ölelésre, egy csendes ballagásra a 
Nagyerdőben, emléket és szeretetet 
melengetni, hogy soha meg ne 
fagyjon.

Köszöntöm szeretettel Ti általatok, 
általad drága Dezsőm a mi ked/es 
intézetünké* 1, annak igen tiszteli ta
nári karál; közelebbről pedig Tite
ket, kik legközelebb állottatok hoz
zám, az édes gyermekes csinytevé- 
sek között és a szeretetnek szivünk
ből kigyózó fonalai közölt Mattya- 
sovszky Kálmán, Fehér Andor, Ma- 
lártsik Gyurka és Ti többiek, akiket 
lelsorolni feleslegesnek tartok, akik

hiány nélkül éllek a szivemben. 
A dja meg az Isten a kegyesrendi 
tanár uraknak gyönyörű munkáját 
mindvégig egészen a magyar egység 
Isten országának megépítéséig. Mun- 
kájoknak gyümölcse hajoljon be 
minél hamarabb Nagy-Magyarország 
paradicsomába. Áldja ineg az Úris
ten összejöveteleteket, az összejövő- 
ket, a hegyaljai végvári Sátoraljaúj
hely városát.

Ezeket m >ndd meg édes Dezsőm 
azoknak, akikkel beszélsz s e hosz- 
szú levélnek átolvasásáért megölellek 
s az el nem múló barátság leikével 
megcsókollak.

Debrecen, 1934. junius 25.

örökké barátod DEZSŐ.

Zemplénvármegye válasza
Barthou háborús fenyegetőzésére

A bizottsági tagok fe lháborítónak és m egbotránkoz- 
tatónak bélyegezték a franc ia  külügym iniszter 

nyila tkozatát

Barthou francia külügyminiszter 
bukaresti háborús magyarellenes 
nyilatkozata világszerte kinos meg
döbbenést, a csonkaországban pe
dig mélységes felháborodást keltett.

A magyar törvényhozás azonnal 
megadta arra a méltó választ, mig 
Gömbös Gyula miniszterelnök, a 
kit betegsége akadályozott az azon
nali válaszában, kedden tdott ko
moly feleletet a durva támadásra,

Zemplénvármegye törvényható
ságának szerda délelőtt megtartott 
közgyűlése szintén foglalkozott — 
dr Tóth Alaj.s indítványára — a 
francia külügyminiszter nyilatkoza
tával és azt a bizottsági tagok fel
háborodásától kisérten megbotrán- 
koztatónak bélyegezte meg és álta
lános helyeslés melleit határozta el, 
hogy hasonló állásfoglalás céljából 
átir a társlörvényhatóságokhoz.

Üíitenc szavazat
mely a Béliét jelenti

Szombaton délután 4 órakor a 
vármegyeháza nagytermében 69 
turisfregyesületi tag gyülekezett 
össze, hogy szavazatával állást fog
laljon a vezetés kérdésében és 
irányt mutasson az egyesületnek a 
további fejlődés vagy a csendes 
kimúlás felé,

A közgyűlésen a jobbik belátás 
győzött, A szavazás harcából ki
lenc szótöbbséggel az a csoport 
került ki diadalmasan, amelyik az 
egyesület élén dr Oláh István ér
demes személyét és dolgos labor- 
karát kívánja látni és ezzel kap-

; csolatosan az Egyesület további 
fejlődését akarja.

A  választás eredménye, mely 
egyébként teljesen fedi a Felsö- 
magyarországi Hírlap álláspontját, 
Sátoraljaújhely városában nagy örö
met kelteit.

Itt jegyezzük meg hogy a sza
vazás eredményének kihirdetése 
uián dr Dómján Elek alelnök tiszt
ségéről lemondott, \  közgyíil-s. a 
melyet Matlyasovszky Kálmán köz- 
megelégedeíre vezetett, a lemondás 
elfogadásának kérdésében nfcm ha
tározott
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Köszöntsd bennem » Fotó cikkek
hegyet, rétet, a hegy-
aljai magyar népet

ADLER MIKLÓS Lőw P á r to n
juhfuró üzeme újság és könyves boltjában

SÁTORALJAÚJHELY Kazinczy utca 1:

Magyar Bokréta
a sátoraljaújhelyi ünnepi hét 
lég ragyogóbb eseménye

Sátoraljaújhely megyei város ün• világmárkát a zempléni dal, szo- 
nepi helenek egyik legkiemelke- kás és szólásmondás, 
döbb eseménye pereg le holnap Paulini Béláé, a magyar szépiró 
délután fél 5 órakor a Dohány- gárda egyik legismertebb tagjáé az 
gyár mögötti sporttelepen. érdem, hogy a zempléni falvaknak

Ekkor és itt vonul be a világ- a szííkebb hazában megcsodált mű 
irodalomba a zempléni falvak da. vészete elölt,-holnap délután hó- 
los magyar lakossága, ekkor kap dőlni fog a nagy világ.

fi mi borainhnah nem M\ cégér
dr Rosenthálné -  dr Szepessi

várhegyi szőlőinek pincészete
Wekerle tér 2. Sátoraljaújhely

A műsoron nyolc magyar köz- , Es ott fogjuk köszönteni a mie- 
ség produkciója szerepel. Közöt- j inket is, A cigándiakat, akik káp- 
tük ott fogjuk látni Buják, Bol- rázalos táncokat és különleges nép
dog, Galgahéviz, Nagykálló érdé- | szokásokat mutatnak be, a mikó- 
mes lakosait, akik tnár sok dicső- házai szenzációs leánykórusst és a 
séget szereztek a magyar névnek, j rudabányácskaiakat akik évszázados 
a szentistváni gyermekkart, akik szokásaikat tárják majd elibénk,
nem is olyan régen Bécs város Olyan szindus és gazdag a mű-
lakosságát ejtették ámulatba nagy- sor, hogy valósággal élményt fog 
szerű énektudásukkal. jelenteni szemlélőnek, hallgatónak,

S u gá r Ödön tánctanfolyama
(baba, diák és felnőttek részére)

julius elsején indul meg
az Ipartestiilei dísztermében, Kossuth Lajos utca 5.

Olcsó nappali háztartási áram !
Vezesse be a háztartásába a vil

lanyos vasalót, szellőztető*, forraló!, 
főzőlapot, főzőautomatát, kávikészi- 
löt, konyhamótorl, melegvizlárolót, 
lestmelcgitőt stb.-t, amely készülé
kek Uretne tiszta, megbízható, ki
mé i az egészségét. Használatuk ké
nyelmes és gyors.

Jíotjg a modern technika ezen ál
dásait élvezhesse, elhatároztuk, hogy 
a kéttarifás árammérővel mért nap

pali háztartási áram egységárát JCV. 
óránként 3 6 fillérre mérsékeljük.

Hogy Ön is élvezhesse a nappali 
háztartási áramot szereltessen fel 
CRY

^Kéttarifás jRramméröt,

amelyéri havonként I.—  P kölcsön 
díj fizetendő. A felszerelés díjmentes.

Sátoraljaújhelyi megyei város 
JCözmüvei.

S Z Í N H Á Z
A Csokonai s; inház miivészgár- ben fürdő színpadon karéiban áll a

dájának bemutatkozása ünnepséges társulat. Élen Kardoss Géza, frakk-
kerelek közölt történt meg kedden já-i a kormányzó legmagasabb elis-
este Thália elárvult sátoraljaújhelyi mérését jelentő medália. Az igazga-
lemplomában. tó köszönti a végvár közönségét.

Ahogy elsötétült a nézőtér meg- Egyszetü szavakkal. Szívből szívhez
jeleni a tivalda elolt Bányai Ferenc A szerelettel és a bizalom előíege-
a társulat szerelmes színésze. Haza- zett tapsával fogadott köszöntő után
fias verset mond ; lelkesen álérzés- felharsan a Hymnusz. Társulatnak,
sel. Majd felgördül a függöny és a közönségnak fogadkozása, hogy
színesen bediszlelezell, villanyfény- mindent a magva ságérl.

Mezőgazdasági es háztartási ciKkek mindenfele vásáruk 
Olcsón szerezhetők be

P E I G É K  G U S Z T Á V  V a sk e re sk e d éséb e u
SÁTORALJAÚJHELY Róköczi utCZü 3

A ben utaló előadásról csak álta
lánosságban van szava a kritikának. 
Nyári darab került színre. Egyén
ként díszlet, kiállítás, rendezés, ze
nekar pompás, a szereplő művészek 
kivétel nélkül minden dicsérő jelző
re érdemesek.

Csütörtökön esle a vígjátéki egyti1- 
les mutatkozott be Paul Vulpius 
„Helyet az ifjúságnak” című nagysi
kerű darabjában. Ragyogó egy elő
adás volt, olyan amilyet a közönség 
Komjáthyék óta nem látott a sátor
aljaújhelyi színpadon. Nem színészek 
mókáztak a deszkákon, hanem a 
mindennapi élet hús és vérből gyúrt 
fgurái jelentek meg előttünk. Az 
tlösmerés borostyánja egyformán

illeti Jalzkó Ciál, Apor Kiárit, Ben- 
de, Bányai, Bihari, Srokoly, B.-sse, 
Lánj i, Szerémy művészeket mind, 
legkivált Kormos Ferencet, aki kü
lönösen mesterit produkált.

A péntek délu'áni „Cirkusz her- 
• cegnő" és a péntek esti „Bál a Sa- 

voyban operettek előadása a dalos 
együttesnek hozott ismét megérde
melt, komoly sikert. Hajnal Margit, 
Jalzkó Cia, Eöry Klári, Sólyom, 
Bihari, Kormos de a többiek is már 
elfoglalták méltó helyüket a nagy
igényű sálroaljaujhelyl közönség sze
reidében.

Az előadásokon mint nemes pa
tina látszik vitéz Jekabffy Dezső 
főrendező mesteri keze.

M E N D I K  S Á N D O R
gép, épület és mülakatos; rézöntő, autógén hegesztés 

S á to ra l ja ú jh e ly  K o s s u th  Ltajos u tca  9,

— Cukrászda csak egy van Sá-
lotaljau.helyen. Bujdosó István Ka- 
cinczy u. 7.

— Nyári szünet a bíróság
nál, A sátoraljaújhelyi kir. tör
vényszék és kir, jáiáabiróság nyári 
szünete julius 8-á.i kezdődik és

Or WEISZNE FBIED MANCI
füzőszalonjában

SATORALJAUJHELY
Kazinczy ulca 17 sz. 

tökéletes fűzők minden alkalomra.

tart bezárólag augusztus hó 5-ig, 
A nyári szünet, mely alatt csak 
sürgős természetű ügyek kerülnek 
tárgyalásra, telekkönyvi ügyekre 
nemvonatkozik,

Egy eldobott gyufa tü
zet okozott. Kedden délután 
Szepesi Lajos asztalos mester|Ánd- 
rá sy utca 59, szám alatti lakásán 
kigyulladt az élés kamra- A kivo- 

I nult tűzoltóság gyorsan lokalizálta 
| a tüzet, mielőtt még komoly ve- 
: 8zedelmet okozott volna. A tűz- 

vizsgálat adatai arra mutatnak, hogy 
a tüzet egy 7 éves kisfiú által el 
dobott gyufa okozta.

Feleld* szerkesztő : Dr. WEISZ SÁNDOR 
A kiadáséit felelős : L Á N C Z I ZO LTÁ N - 
Laptulajdonos : Landesmann Miksa és társa

dr Klein Zoltán oki. etekfromernök Martinovics Márton
S ta n d a rd ,  Orion, P h i l ip s  rá d ió k  és  a lk a t r é s z e k Sátoraljaújhely Kazinczy utca 4.
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Nyomatott a Vajda-könyvnyomdában Sátoraljaújhelyben, relefon 55.


	24

