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- Képviselő Úr
(rk) A  politikai élet szinpa. 

j  dáf, amelyen a derűs és bol
dog jövendő tündérjátéka fog 
a mű szerzője szerint lepereg- 

* -  ni, áthatlan sürü függöny, de a 
remény színében pompázó füg- 

J göny takarja.
— Már állanak a nagy mii disz- 

létéi és a csonkaország minisz
terelnökének személyében a 
prológus is kilépett a rivalda 
elé és elharsogta a nézők és 

5̂  hallgatók előtt tömör tartalmát 
annak amit a tündérjáték meg 
fog eleveníteni.

A prológusból Ítélve sok 
olyan minden kerül megeleve- 
nitésre, ami állítólag, a hosszú 
esztendők során temérdeket 
szenvedett polgárság sorsszeke
rének rudját egy jobb jövő fe
lé irányítja, ami a gondok, nél
külözések, terhek tengerében 
már— már elmerülőket a nyugal
mat, boldog életet jelentő part
ra segiti.

Képviselő Úrnak megadatott 
a szerencse a tündérjátékot szin- 
rehozó díszes társulat egyik 
tagjának lenni, anélkül azon
ban, hogy a választókerület eh
hez teljes hozzájárulását adta 
volna; azon sokak egyikének 
akik részesei az alkotó bizal
mának, akiket a szerzőhöz 
nemcsak a segítőtársak hűsége 
de a barát bizalma és szerelele 
is fűz.

A hatalmas nézőtér karzatá
nak egyik zugában, olyan mesz- 
szeségben, hogy oda a proló
gus szavai is csak elhalkulva 
jutottak el, szorong Sátoraljaúj
hely megyei varos és választó- 
kerületének közönsége. Az a 
tömeg akiket K pvisi lő Úr kép- 
visel a színpadon és akiknek 
nevében ménó tátik majd ott 
megjelenni és lendülettel dek
lará ln i a jó szerepet és bizo
nyara visszaadni azt amely a

megbízók érdekei ellen szól.
Ennek a tömegnek nevében 

akiknek véleményére azonban 
kiváncsiak nem voltak, mert nem 
kisérik tapssal, elismeréssel a 
szerzőt, szólunk a Képviselő 
Úrhoz.

A meggyötört, bilincsbe vert 
város nevében, amely Önben 
Képviselő Úr gondolja megmen. 
tőjét, akikért kézzel, több, ököl
lel fog verekedni, megmenté
sükért előrehaladásukért.

Itt a végvárban még az öl
beli, de már gondolkodni tudó 
gyermek is azt hiszi, hogy Kép
viselő Úr rá fog mutatni határ
széli városának nyomorúságára 
és ha életet akarnak önteni a 
csonka országba, úgy minden 
akadályt, ellenvetést legázoióan 
ki fogja verekedni, hogy első
sorban a csonka test megbé
nult tagjait tegyék életképessé.

Nem apró injekciót, az életet 
ideig - óráig meghosszabbító, 
ma az iparosoknak, holnap a 
kereskedőknek, holnapután a 
gazdafársadalomnak juttatott fáj- j 
dalmatsziintető narkotikum or- 
vosságot vár, hanem olyan ; 
gyógyszert, mely az ősi Zemp- 
lénvármegye szivét életerőssé 
teszJ, mely a gyógyulást hozza. |

Tudjuk nagyon j I, hogy tes- í 
tünkön e h üalmasoJott a kór. | 
N m v runk tt h it csodát, a 
m ,ro -ti I .útira vaio gyógyulást, 
hanem csak la su folyamatát, 
De ezt azután var|Uk.

És épen ezi rt í épviselő Úr, 
amikor a v lasztóki rület kép- 
visi lölnek soriba lépett, egy 
nagy kérésünk van Önhöz.

A politikát csak a parlament
ben szolgálja, ezt is azonban 
Úgy, hogy összhangzásban le
gyen azon tömegek érdekeivel 
akiket képvisel.

Itt lenn a végeken, ne le

gyen politikus csak barát. M in
denkinek a barátja; nemcsak 
azoké akik zászlója alatt állot
tak de akiket hovatovább kény
szerítő körülmények sorakoztat, 
ták oda. Csak az az egyén, aki 
bár nem tartozik szorosan kö- 
zibénk, de megérzi és szivével 
fogja fel a sátoraljaújhelyi rö
gök és az azon szenvedők só
hajtásait és mint lelkiismeretes 
istápolója a betegeknek igyek-

Április 8-án lobogó díszbe 
öltözik az ország és a felejthe
tetlen nagyoknak kijáró tisztel
géssel hódol II. Rákóczi Fe
renc dicső emlékezetének.

Zemplénvármegye törvény- 
hatósága természetesen szintén 
belekapcsolódik az ünneplésbe 
és amint megírtuk volt, nagy
szülöttének halálozási évfordu
lóján díszközgyűlést tart. Az 
ünnepi beszédet Petsár Gyula 
rk, esperes plébános mondja. 
Megjelenés nemzeti díszöltöny
ben vagy fekete ruhában.

A vármegye kulturális egye

Az elmúlt esztendő juliús havá
ban megalakult a Sátoraljaújhelyi 
Piarista Diákszövetség.

Megalakulás után a Szövetség 
alapszabályai a beliigminiszteriumba 
felküldettek, ahonnan az, jóváhagy- 
va a nap okban érkezett le éí igy 
nincs akadálya annak, hogy a szer
vezet kiépítését és működését meg
kezdje.

A szövetség c  Ija ‘ a kegyes ta- 
nitórend Hagyományos nevelésének 
megfeleljen a haz*/eretet, a nem- 
zeli kuliura, s az összetartozás ér
zésének ápolása, továbbá a piarista 
középiskolába járó és onnan a fö-

szik eredményesen segítségükre 
lenni.

Tartsa a kezét Sátoraljaújhely 
város gazdasági éleiének pulzu
sán, legyen támogatója a kis
embereknek, legyen mentalitá
sában sátoraljaújhelyi.

Ezzel a kéréssel köszönljük 
ön t Képviselő Úr és azzal a 
reménnyel, hogy a választóke
rület mandátuma nemcsak man
dátumot jelent majd önnek.

sületei ugyanaznap délután 4 
órakor rendeznek emlékünne
pet Sátoraljaújhelyben a váro
si színházban. Itt dr Dómján 
Elek ev, lőesperes mondja az 
ünnepi beszédet. A sátoralja
újhelyi és sárospataki kamara
zene társaságok zene, az Ipar- 
testületi Dalárda és a sárospa
taki főiskolai énekkar énekszá
mokat adnak elő. Hazafias ver
set szaval ifj. Kaltenbach Re
zső.

Az iskolák házi ünnepélyek 
keretében emlékeznek a vár- 

I megye nagy fiára.

iskolákra kerülő tanulóifjúság er
kölcsi és anyagi támogatása.

Hogy ezt a nemes célját ered
ményesen szolgálhassa, szükséges 
az erkölcsi és anyagi erők sorom
póba állítása.

Lépjünk be tehát volt piarista 
diákok mindannyian a szövetségbe, 
amelynek alapitó, tiszteletbeli, pár
toló és rendes lapjai lehetnek.

A  diákszövetség az eredményei 
munka érdekében minden héten 
szombaton d.u. 4 órától 6  óráig a 
gimnázium fogadó szobájában hi
vatalos órát tat' ahol az érdek
lődőket szeretettel várják.

A fejedelem emlékezete
Ünnepségek II. Rákóczi Ferencz halálának évfordulóján

Lépjünk be
a P ia r is ta  D iá k sz ö v e tsé g b e

Felhívás a piaristák sátoraljaújhelyi gimnáziumának 
volt növendékeihez
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L eü tö tték
a falu m észárosát

Az áldozatot súlyosan sérülten az Erzsébet 
kőzkórházban ápolják

H Í R E K
K özlem ények és elő fizetési di- 

ja k  „Felsóm agyarországi H írlap" 
poztafiók  67 S áto ra ljaú jhe ly , il- 
le t r e  a N em zeti H ite lin tézet fiókja
30.231 «z p o z ta tak a rék p én z tá ri 
szám lája cím re kü ldendők .

— Gyászmise Károly királyért. 
Hétfőn reggel 8 órakor a rk. plébá
nia templomban dr br Vécsey Aurél 
c. apát fényes papi segédlettel ün
nepélyes gyászmisét celebrált IV. 
Károly apostoli királyunk halála év
fordulójának alkalmából. A magasz
tos ünnepélyen a város társadalmá
nak minden rétege képviselve volt. 
A magasztos gyászmise, az előzött 
király emléke könnyekig meghatotta 
a zsúfolt templom közönségét.

— Halálozás. Kosinszky Viktor a 
Magyar Szőlősgazdák Országos 
Egyesületének volt elnöke, nyugal
mazol! szőlészeti és borászati orszá
gos felügyelő március 29 én Buda
pesten elhunyt. Tokajhegyalja bor
gazdaságának nagy barátját hétfőn 
délben helyezték örök nyugalomra 
a farkasréli lemetőben. Koporsójánál 
br Waldbolt Kelemen mondott meg
haló búcsúztatót.

— Házasság Berkovics Miklós 
Sátoraljaújhely folyó hó 7-én házas
ságot köt Békeffi Máriával Kassa 
(Minden külön értesítés helyett).

— Jubilált a város. Április else
jén volt 3G esztendeje annak, hogy 
Sátoraljaújhely nagyközség rendezett 
tanácsú várossá alakult át.

— Pinceszovetkezeti közgyűlés. A
Tokajhegyaljai Bortermelők Pince
szövetkezete holnap délelőtt tartja 
évi rendes közgyűlését a vármegye- 
háza nagytermében. Az elmúlt szom
batra hirdetett közgyűlés nem volt 
halározatképes.

— Rákóczi emlékbólyegek. A pósta- 
vezérigazgatóság a Rákóczi-emlékbé- 
lyegeket II. Rákóczi Feienc halálának 
200. évfordulóján, április 8-ikán bo
csátja forgalomba. A 10, 10, 20, 32 
és 40 filléres értékekből álló sorozat 
valamennyi kincstári postahivatalnál, 
de korlátolt mennyiségben — Buda
pesten legfeljebb három, vidéken egy 
sorozat — kapható. A 10 és 20 fillé 
res bélyegek a készlet elfogytáig kor
látlanul vásárolhatók. E bélyegek bár 
hová szóló, bármily póstai küldemény 
bérmentesítésére április 8- ától az év 
végéig felhasználhatók.

M e r c e d e s ,  Portable

Í r ó g é p e k
GYÁRI L E R A K A T A

P 1 7 8  5 0
1 é v i gyári garanciával

RÁDIÓ, VILLAMOSSÁGI cikkek 
legelőnyösebben Dr. KLEIN Z O L 
TÁN szaküzletében TELEFON: 14

A  szabolcsmegyei Viss község
ben Mihslylcó Lajos mészáros le
gény fia szemet vetett a falu egyik 
leányára, akinek már hosszabb idő 
óla komolyan udvarolt egy ottani 
gazdálkodó.

A  fiatalember közeledését nem 
jó szemmel nézték a gazdálkodó 
barátai és amint a jelek mutálják, 
elhatározták, hogy a mészáros mes
ter legény-liát jó falusi szokás 
szerint üllegekkel térítik el a sze-

KERESEK
NOV. 1 RE4  SZOBA, I
FÜRDŐSZOBÁS FÖLD- I
SZ-NTI L A K Á S T  I

AJÁNLATOKAT ÁLLAAl- I  
HIVATALNOKNAK A KI- I  

ADÓHIV ATALB A 8

Megyaszó község szatócsai egy 
idő óta fájdalmasan tapasztalták, 
hogy mákban megáll az üzlet és 
minden igyekezetüknek ellenére a 
minimális forgalmat sem tudják 
ebben a cikkben elérni,

.Ugyanakkor Spirei Sándor ot
tani birtokos nap mint nap állapí
totta meg, hogy mákkészlete ille
gális módon rohamosan fogy.

A két feltűnő körülményt a 
csendőrség egy-kettöre összhang-

A  vasárnapi képviselő választá
son a vármegye azon kerületeiből 
ahol választásra került a sor, kellő
ben a nemzeti egység, egyben pe- 
dik a keresztény gazdasági párt je
löltje diadalmaskodott.

Részletes eredmények : 
Sárospatak ; Megválasztott kép

viselő Rátz Kálmán (N É P ) 7681 
szavazattal; Szentiványi Lajos fkg. 
2080 szavazatott kapott.

Tokaj : Megválasztott képviselő 
Széchenyi György gróf kér. gazd. 
5033 szavazattal, Lázár Miklós a 
kerület eddigi képviselőjének 4010 
szavazatával szemben.

relem útjáról.
Az összetűzésre a napokban adó- 

, dőlt alkalom. Mihalykó Józsefet 
megtámadták az utón. ütötték, ver
ték, majd földreteperlék. Am int 
Mihalykó Lajos mészárosmester ezt 
látta, fia segítségére sietett. De 
vesztére, mert Kiss Lajos gazdál
kodó úgy verte fejen egy karóval, 
hogy koponyaalapi törést szen
vedett. Behozták a helybeli E r
zsébet közkórházba.

Eladók
használt házi bú
torok és háztartási 
felszerelések.

Cim a kiadóhivatalban.

zásba hoztj és Fried Ernő talmu- 
dista személyében áitslmatlanná 
tette a mák dumpingelöt.

A  lalmudistát. aki a lopott állt
ért kapott pénzen nagy dáiidókat 
csapott, szalonázott, borozott, hét
főn vonta felelősségre dr Lakatos 
Dezső a helybeli kir. törvényszék 
büntető egyes bírája és lopás bűn
tettéért 8 havi börtönre ité 1 [e .

Az orgazdák kisebb büntetéssel 
szabadultak a mák dumpinghól.

Megyaszó : Megválasztott képvi
selő Törzs T ibor (N É P ) 4418 
szavazattal. Serényi László gróf a 
kerület volt képviselője (fgk) 8553 
szavazatot kapott,

A  kitélyhelmeci kerület br. Láng 
Boldizsárt, a sátoraljaújhelyi bellusi 
Baross Gábort egyhangú választás 
alapján küldi a parlamentbe.

Baross Gábornak vasárnap dél
ben adták át a mandátumot ün
nepélyes keretek között a városháza 
tanácstermében. A z  átadásnál dr 
Nagy Béla választási elnök, parnói 
Molnár Béla és Baross Gábor mon
dottak beszédeket.

—  Halálozás. Rontsinszky Ágoi- 
lonné — Nagymihály vároa egyik 
érdemes polgárának, aki nagy Ze«- 
plénvármegye politikai életében álta
lánosan elismert vezető szerepet töl
tött be, őzvegye, - életének’84. évé
ben, városunkban, ahova rokonai lá
togatására érkezeti, rövid szenvedés 
után, agyvérzés következtében csü
törtökön délelőtt elhunyt. A megbol
dogultat akiben Vilkovszky Kálmánná 
édesanyját gyászolja, szombat délután 
helyezik örök pihenőre a helybeli 
köztemetőben,

— Becsületsértési per egy kortes- 
nóta miatt. Mtyer Géza róm. kát. 
esperes Erdőhorváti község közsze
retetben álló plébánosa feljelentést 
tett a tolcsvai csendőrségen Jeddi 
József, Sajgó Dániel és Zólyomi Kál
mán erdőhorváti lakosok ellen, akik 
a község főutcáján olyan kortesnótát 
énekeltek, amelynek szövegéi magá
ra nézve sértőnek találó. A bűn
ügyet április 12-én tárgyalja a sá
rospataki járásbíróság.

— Aranyoklevelet nyert a Pince- 
szövetkezet. Az országos mezőgaz
dasági kiállítással kapcsolatban a 
Külkereskedelmi Hivatal országos 
borospalack-adjuszlálási és cimkever- 
senyt rendezett. A bíráló-bizottság a 
versenyre szintén benevezett Tokaj- 
hegyaljai Bortermelők Pinceszüvel- 
kezet-ét egyhangú döntésével arany 
díszoklevéllel tüntette ki.

A Színházi Élet legújabb szá
mában Kosztolányi Dezső, Hatvány 
Lili, Nagy Endre, Hunyady Sán
dor, Erdős Renée, Karinthy Frigyes 
Pajzs Elemér, Szomory Dezső, Kál
mán Jenő, Hevesi Sándor írtak cik
ket, novellát. Darabmelléklet a Viki 
Bónyi Adorján darabja. Egyes szám 
ára 60 fillér.

— Felakasztotta magát. Tíszaka- 
rádon csütörtökre virradóia a laká
sának pa.Tásán felakasztva találták 
Mészáros György 50 éves föidmi- 
vest. Az öngyilkosság ügyében a 
nyomozás megindult.

- The Camplete Wine Book cim
alatt egy newyorki cég kiadásában 
megjelent a legújabb bovkönyv. Frank 
Schornm3ker és Tóm Marvei szerzők 
oldalakon át zengik a tokaji bor him
nuszát és azt a világ legkiválóbb 
csemegeborának nevezik. Az ismer
tetésben az illusztris szerzők az asztt- 
készités módját is leírják.

— Hol lesz vásár? Április 8: Ken
deres, Mándok, Tiszadob, Tiszacse- 
ge; április 9: Gáva, Gesztely; ápri
lis 10: Nyirmada; április I I :  Diós
győr, Mezőkövesd, Tiszafüred; áp
rilis 18: Sátoraljaújhely, Tiszalúcz.

É r t e s í t e m
am.t.közönséget, hogy cipészmii- 
Helyemet m egnyitottam  Első
rendű varrott és szögezett férfi- és 
női cipők készítését, javítások esz
közlését j u t á n y o s á n  vállalom 
Kérem s z i v e s  támogatásukat. 
T e l j e s  tisztelettel. M o ln á r

P á l  c i p é s z m e s t e r
KoMuth Lajos u , C sa liá r  i lla tssa rta r  w-

Mák (lumping
Megyaszón

Lopott áruval árasztotta el a falut Fried Ernő 
talmudlsta

Választás után
Zemplénvármegye négy nemzetiegység és egy keresztény 

gazdasági párti képviselőt küld a parlamentbe
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Heten pályáztak
a városi főügyészi állásra

A választást még ebben a hónapban megejtik

dr Malárcsík György elha
lálozása folytán megüresedett 
-városi tiszti főügyészi állásra 
kedden délben 12 órakor járt 
le a pályázatok határideje.

Az állásra a következők pá- 
lyáz'ak: dr Barna Géza, vitéz 
dr Bisztray László ügyvédek, 
dr Daróczy Gusztáv ügyvéd

közjegyző helyettes, dr Isépy 
Tihamér, dr Nagy Béla ügyvé
dek, dr Mezey Béla ügyvéd, 

í törvényszéki joggyakornok, dr 
Tóth Alajos ügyvéd; mind Sá- 

i toraljaujhely.
Értesüléseink szerint a vá

lasztást még ebben a hónapban 
i megejtik.

10 P engőért
fényképezőgépet a LO W  KÖLCSÖNKÖNYVTÁRBÁN
Ugyanott k a p h aló P 128-ert a v i 1 á g h i r ü

T  e n •  i f ilm

Szent a 6éfíe 
az eltűnt aranyaü frontján

Megegyezett a károsult és a szállító

Megírta a FeLömagyarországi 
Hírlap, hogy nagyértékű arany- 
mennyiségnek a csehmegszállott ol
dalra való kicsempészése közben a 
szállítmányból körülbelül 60000  
pengő értékű arany eltűnt, mert a 
szállító fiatalember úgy látszik ke- 
veselte járandóságának és vállalko
zásának kialkudott jutalmát és sa
lát értékelése szerint óhajtotta ma
gát jutalmazni.

A nagy érvágás után a károsult

I aki érthető okokból nem vett és 
nem vehetett hatósági segédlete 
igénybe, kétségbeesetten szaladgált 

i fűhöz, fához, igyekezett az ara 
nyakból valamit visszaszerezni. Fá 
radlságát siker koronázta.

A  fiatalember visszaadott mint 
egy 4 0000  peDgö értékű aranyat 
úgy hogy a tranzakció ezúttal 
csak 20000 pengőt jövedelmezett, 

A mai nehéz gazdasági viszo 
nyok közepette épen eleget.

a vígadó é tte r m e ib e n
a rádióból országosan ismert 
brassói kozák gábor 

szalon , jazz és cigány zenekara

A ref. egyházkerület
jubileuma.

Sárospatak az ünnepségek központjában

Jelentettük, hogy a tiszáninneni 
ref. egyházkerület ez évben ünnepli I 
meg fennállásának 200-ik évforduló- : 
jáf. Ezzel kapcsolatban korábban 
határozatba ment, hogy az egyház
kerület a ritka jub.leumot az ősi 
főiskola székhelyén, Sárospatakon 
üli meg.

Az ünnepségek megrendezése ügyé
ben már értekezlet is volt a főiskolá
ban. A megbeszélésen részlvett Far
kas István püspök, Janka Károly 
főiskolai gondnok és többen a re-

10 .000  pengő
k a la n d o s ú tja  a K onyva  
p arton

Büniigy feljelentő nélkül

A  múlt esztendő november ha
ján történt, hogy Hollánder 
lác kassai kereskedő (elkérte 
opó Béla újságárus nejét, hogy 
Ronyván keresztül meghatározott 
pon és időben átdobandó cso- 
got őrizze meg és jelentkezése- 
[ részére szolgáltassa át.
A  csomag átszállítása a megbe- 
Űésnek megfelelően megtörtént, 
opóné haza vitte a csomagot, a- 
I azonban asszonyos kiváncsi" 
Igái azt felbontotta és abban 
[nagyobb meglepetésére külön- 
e apró címletekben 10000 pen- 
t talált.
Szopónét a pénz elkápráztatta

formálus hitélet vezetői közül.
Az értekezleten véglegesen meg

állapították az egyházkerület 200 
éves jubileumával kapcsolatos ün
nepségek időpontját. E szerint a ju
biláns ünnepségek augusztus 22-től 
25-ig tartanak. 22-én lesz az egy
házkerület jubiláns közgyűlése, 23— 
24-én az Országos Református Lel
kész Egyesület konferenciája, 24-én 
az Országos Református Presbiteri 
Szövetség nagygyűlése, 25-én az 
ORLE közgyűlése.

és úgy látszik a gyors meggazda
godás vágyától hajtva a jelentkező 
Hollándernek először 6000  pen
gőt adott át és csak különféle in
tervenciók után szolgáltatta ki a 
csomag teljes tartalmát.

A  rendőrség valahogy tudomást 
szerzett az ügyről, megindította a 

I nyomozást és Szopó Béláné a vád- 
1 lottak padjára kelült.

Az első tárgyaláson a birosag 
1 nem hozott Ítéletet, hanem ügyészt 

indítványra bizonyítás kiegészítést 
rendelt el.

A  feljelentő és károsult nélküli 
bűnügy április 15-én kerül a K ő- 
röskényi tanács elé.

Súlyos 6'órtönre Ítélteti a
csefiefi egy üassai 
magyar újságírót

A vád alapja Milotay István átvett vezércikke

A kassai felebbviteli bíróság napok
ban foglalkozott a Kassai Uj ág cí
mű oltani napilap szerkesztő kiadó
jának dr Köves Illésnek ügyével, a- 
kil a mull év december havában a 
kassai biróság, katonai árulás és a 
köztársaság éllen irányuló merénylet 
előkészítése miatt három évi fegy- 
házra és 50000 csehkorona pénzbün
tetésre Ítélt.

Az eljárás azért indult meg az új

ságíró ellen, mert leközölte Milotay 
Istvánnak „Bezárt könyv" cimű és 
a prágai magyar lapokban is meg
jelent vezércikkét

A kassai (elebbviteli biróság 
egész napon át tartó tárgyalás után 
késő éjszaka kihirdette ítéletét, amely 
szerint Kövest a köztársaság ellen 
irányuló merénylet előkészítése miatt 
két évi börtönre és 50000 csehkoro- 
na pénzbüntetésre ítélte.

A n t i k  v i t r i n
régi poharak és porcellánok 
m a g á n k é z b ő l e la d ó k

Férőhelyek
hiányában nem fogjuk tudni 
lebonyolítani az esztendő ide
gen forgalmát

Sürgősen megoldandó az elszállásolás kérdése
Sátoraljaújhely megyei város ide

genforgalmának kiépítését erősen 
hátráltatta az a körülmény, hogy 
megfelelő férőhelyek hiányában a 
falak közé érkező idegen nem volt 
elhelyezhető.

Az üzemben levő szállodák ugyan
is a létesítés idején nem számoltak 
a lulajdonképeni idegenforgalommal, 
hanem csak arra készültek, hogy az 
utazó kereskedelem és néhány más 
vendég átmenő elszállásolását bizto
sítsák.

A külföldnek a csonka ország 
iránti érdeklődése, amint azt a lapok 
megírták, arra késztette az illetéke
seket, hogy exponáltabb idegenfor
galmi helyeken szállodák építését 
határozza el.

, Sátoraljaújhely város kimaradt a 
i sorból, helyesebben azzal kárpótol

ták, hogy 25000 pengő folyósítását 
helyezték részére kilátásba, amely 
összegből a Tuiistaházra emeletet 
volna köteles ráépíteni,

A pénz máig meg nem érkezett, 
az építés meg nem kezdődhetett és 
így az egyik szálloda megszűnése 
folytán ott tartunk, hogy az idegen- 
forgalom még nehezebben mint ed
dig, lesz lebonyolítható.

A hegyekben már zsendül a bo
kor. rügy pattan a faágakon. Né
hány rövid hét és hónap és idegen! 
köszöntünk városunkban.

Itt a legfőbb ideje, hogy az ide
genforgalom eme súlyos kérdésével 
foglalkozzunk.
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Április SO-án
a kormányzó jelenlétében nyitják meg 
ünnepélyesen az uj parlamentet

Budapesti munkatársunktól
A képviselőházat feloszlató 

kormányzói kézirat április 27- 
re hívta össze az uj ország- 
gyűlést. Az első formális ülés
re ekkor ül össze a képviselő- 
ház. Megválaszták a korelnö
köt, majd a képviselőket négy 
osztályba osztják s az osztá
lyok felülvizsgálják a megbízó- 
leveleket.

A kormányzó jelenlétében 
április 30-án délelőtt 11 órakor 
történik meg az országgyűlés 
ünnepélyes megnyitása.

Délelőtt 10 órakor a Mátyás 
templomban ünnepi istentisz
telet lesz, amelyet Serédi Jusz
tinján biboros-hercegprimáspon- 
tifikál. Az ünnepi megnyitás 
11 órakor kezdődik az ország

gyűlés kupolacsarnokában. A 
kupolacsarnok egyik oldalán a 
felsőház, másik oldalán a kép
viselőház tagjai foglalnak he
lyet és a kormányzó az ország- 
gyűlést megnyitottnak nyilvá
nítja

A kormányzó ünnepi meg
nyitó beszédében érinteni fogja 
az országgyűlés munkaprog
ramját.

Az együttes ülés után a fel
sőházi tagok a felsőházi ülés
terembe, a képviselők a képvi
selőházi ülésterembe vonulnak 
és a korelnöknek benyújtják 
megbízóleveleiket. A következő 
napokon történik meg az el
nökség és a tisztikar megvá
lasztása.

Siposs Séza
a szabadtéri játékokról

A „Takarékosság" igazgatójának előadása

Népmisszió
a rk. plébánia templomban

Tartják P. Réz Marian éa P. K iefer Szílvér Szt. Perenc 
randi házfőnőkők

A róm. kath. plébánia tem
plomban ma este 6 órakor ün
nepélyes Veni Sancteval meg
kezdődik az április hó 12-ig 
tartó népmisszió. Tartják P, Réz 
Marian és P. Kiefer Szilvér 
Szt.-Ferenc rendi házfönökők 
a Krisztusi tanok országosan 
elismert lelkes hirdetői.

A népmisszió rendje a kö
vetkező:

Ma szombaton este 6 órakor 
Veni Sancte. Utána bevezető 
Szent Beszéd.

Holnap délelőtt 10 órakor és 
délután fél 7 órakor, valamint 
hétköznapokon (^csütörtökig be 
zárva) reggel 7 és este tél 7 
órakor Szent Beszéd, utána 
Szent Mise, illetve litánia.

Ezeken kívül minden nap

délután 4 órakor külön Szent
beszéd lesz, még pedig vasár
nap fiatalembereknek, hétfőn 
leányoknak, kedden asszo
nyoknak és csütörtökön a fér
fiaknak.

Csütörtökön egész nap, reg
gel 8 órától Szentségimádás. 
Este fél 7 órakor körmenet a 
legmagasztosabb Oltáriszent- 
séggel.

A Szt. gyónás idejét a misz- 
sziót tartó páterek hirdetik ki.

A népmissziók minden esz- 
tendöben nemcsak a róm. kath. 
hivőknek hanem a város egész 
közönségének is különleges él
ményt jelentenek és a plébánia 
templom minden alkalommal 
zsúfolásig megtelik, Bizonyára 
Így lesz ezidén is.

S F O R X
A  b a jn o k i fo r d u ló  á llá s a

Siposs Oéza a Takarékosság igaz
gatója a miskolci Kereskedelmi Tes
tületben vetilőképes előadást tart 
holnap a szabadtéri játékokról és 
részletesen ismertetni fogja az uj 
színpadi elgondolásokat is.

Előadásait mintegy 60 színes ve
tített képekkel fogja illusztrálni az 
előadó, aki külföldi utján Középeu- 
rópa minden jelentősebb szabadtéri 
játékát végig tanulmányozta.

Tekintettel arra, hogy az ország

minden nagyobb idegenforgalmi góc
pontja szabadtéri előadások rende
zésével igyekszik idegenforgalmát ki- 
mélyiteni, célirányos volna Siposs 
Gézát megkérni, tartana előadást 
városunkban is.

Amennyire Siposs igazgatónak vá
rosunkkal szembeni rokonszenvét 
ismerjük, bizton reméljük, hogy a 
világított, széleslátókört!, mfivész- 
lelkü előadó nem fog elzárkózni a 
felkérés teljesítése elől.

Szabályozzák
a cukor arát

Valószínűleg az egész országra érvényesen állapítják 
meg a detail árakat

Budapest,

A fogyasztók de a detailke- 
reskedök is már régebben pa
naszoljak, hogy a cukor ára 
némely és a gyárakhoz közel 
fekvő helyeken magasabb mint 
ott, amely fogyasztási terület a 
gyártól távolabb fekszik.

Az ar egy>n ötlenséget az il- 
le ékesek roztudomas szerint 
azzal indoKcltak hogy a cukor 
árat nem a gyarak, hanem Bu
dapest vasú i állomás paritás
ban állapítja meg az elosztó 
bizottság.

Ez az eltercs azután sok 
olyan következménnyel járt, a

április 5.

melynek a fogyasztó de a ke
reskedő is kárát látta.

Megbízható helyen most ar
ról szereztem tudomást, hogy 
a cukorgyárak az országot kör
zetekre osztják fel és az egész 
ország területére érvényes egy
séges árakat állapítanak meg.

A munkálatok állítólag már 
annyira előrehaladottak, hogy 
az elhatározás közlés.' még 
husvét előtt várható és legké
sőbb május 1-én az egységes 
árak is életbe lépnek.

A  k iu ta s í t  te le lő ,: O Y Ö R Q V  LAJOS 
LaptuUjdonoi : Landeimann M ikit ét tárt*

Nyolcadik helyen a Sac.

Az elmull vasárnapon a Sac. sze
rencsétlen mérkőzést vívott Bánszál
láson. Gól nélküli félidő után ugyanis 
3 : 2 arányban kikapott a vendéglá
tóktól.

Legközelebbi mérkőzését április 
28-án, ilthon jálsza a SSE. csapatá
val. Ez a küzdelem is teljesen nyílt, \ 

Északjválogatoltjai vasárnap a nyu
gati alszövetség válogatottjaival Győr
ben küzdenek a Szent Korona kupá
ért. A válogatottakat a keiület elnöke 
Mattyasovszky Kálmán kiséri.

A bajnokság állása:

1. SBTC. 13 37 : 4 24
2. SSE. 12 18 :: 12 14
3. DVTK. 11 24 : 19 14
4. PBÜSE. 11 24 i: 14 11
5. PTK. 11 34 :: 23 11
6. BTK. 12 27 :: 28 11

7. MVSC, 12 19 i; 26 10
8. SAC. 11 15 :: 22 9

9. GYAK. 12 10 : 32 6

10. HAC. II 14 : 44 6

1662/1930. vhsz.

Árverési hirdetmény.
Hofher-Schrantz r. t, végrehajtat

nak 1160 P. tőke, ennek 1929 de
cember hó 20 napjától járó 12 szá
zalékos kamata és eddig összesen 
178 P. 96 f, perköltség erejéig vég
rehajtást szenvedőnél 1930 évi ok
tóber hó 6 napján biróilag lefoglalt 
és 1980 pengőre becsült ingóságok
ra az árverést — azon foglaltatók 
követelése erejéig is, akik törvényes 
zálogjogot nyerlek — elrendelem

nnak Alscbereckiben adós lakásán 
leendő megtartására 1935 évi ápri
lis hó 10 napjának d. u. 2 óráját tű
zöm ki, amikor a foglalás alatt le
vő bútorokat, gazdasági gépel, stbit 
legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés 
mellett, de a becsérték 2/3-án alul 
nem adom el. Vevő köteles fizetni 
a forgalmi adót is.
Sátoraljaújhely, 1936 március hó 19 n.

Gáli Vilmos 
kir. jbirósági végrehajtó.

— Hót hónapra Ítéltek valutázásért 
egy miskolci kereskedőt. Többnapos 
tárgyalás urán a törvényszék Hor- 
váth-tanácsa pénteken Ítéletet hozott 
SUssmann Béia miskolci kereskedő 
vatutaperében. SUssmann körül még 
egy per foiyt le hetekkel ezelőtt, nu'g 
pedig házasságszédelgési bűnper. Fe
lesége jelentene fel ugyanis, med 
SUssmann az egyházi esküvőt nem 
akarta megkötni, mivel keveselle a 
hozományt. Ebben az ügyben fel
mentették. A valulaüzérkedéíi per
ben héthónapi börtönre ítélték.

M. kir.

OSZTitLVSOnSlEGVEK
LŐW  MI HÁLY

főelá rusitőnál.

Nyomatott Vajda-könyvn. omdában Sátoraljaújhelyben. Telefon 55.
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