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B aross Gáborról
nem sok szó esett ezeken a
hasábokon három év alatt, mióla
a kerület képviseletére „idekütdték“ Utóbbi időben — mióta e
lap politikáját mi irányítjuk —
sem foglalkoztunk gyakran a
képviselő ur működésével, da
cára, hogy politikát illetőleg
egészen mások az elgondolása
ink. A kerület érdekében kifej
teni köteles munkásságát lestük.
Vártuk, m ikor fog valami olyas
féle eredményt elérni a határ
széli város jövőbeni életének
megkönnyítését illetően, amiért
mi, a más politikai irányban
haladók is megdicsérhetnők.
Hogy ilyet mai napig még
nem találtunk, nem a mi hi
bánk. De talán a képviselő űré
sem. Más-irányban volt elfog
lalva. Három év — mióta e
kerületet képviseli — nem nagy
idő a technika mai rohanó kor
szakában sem, ha alkotásokra
törekszünk. És különösen rövid
idő, ha az alkotásoknak gaz
dasági válság, pénztelenség is
útjában áll.
De ha alkotásokért nem is,
legújabb politikai gesztusáért
végre megérdemli a képviselő
ur, hogy mi is megelégedéssel,
dicsérettel Írjunk róla.
A tegnapi napilapok ugyanis
azt adják hirül, hogy Baross
Gábor lemondott a TESz. elnökségéről és lemondásának
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Kérdezhetnök ugyan, hogy
miért oly későn ez az elhatá
rozás. Miért nem következett
be ez már az első szélsőséges
cikkek után m indjárt? De nem
kérdezünk. Nem kellemetlenke
dünk. Megelégszünk a ténnyel,
hogy Baross Gábor megelégelte
az ízléstelen szélsőséges agitációt és szakított azokkal, akik

ezt nem akarják abba hagyni,
Nem kutatjuk, hogy nem
Bethlen István szerdai hatalmas
kiállásának következménye-e a
képviselő urnák ez a félremagyarázhatatlan állásfoglalása,
egyszerűen tudomásul vesszük
a tényeket és csak annyit mon
dunk a kerület józanul gondol
kodó választói nevébem
Jól tette képviselő ú ri

Továbbra is üdülőház marad a

kezésére.
Németotszági utján'' azt tapasz
talta, hogy a kiviteli kontingens
ez éven is teljes mértékben ki lesz
mentve. Sőt a-mostani kontingens
kétszeresét és könnyen el lehetne
Németországban helyezni, ha a
kormánynak sikerülne a kiviteli
kontingest felemeltetni, Körülbelül
5 — 6 0 0 0 Hi-rel többet lehelne
könnyűszerrel elhelyezni Németor
szágban — természetesen minősé
gi borokból — igen jő áron. Ez
pedig életmentő hatással volna a
Tokajhegyaljára.

oka, hogy a TESz, hivatalos
lapja az utóbbi időben igen
szélsőséges hangokat ütött meg
és he'yet ado't olyan cikkeknek,
melyek Darányi Kálmán minisz
terelnököt aposztrofálták tapin
tatlan módon.

s z á rh e g y i villa

Legutóbbi számunkban hirt üdülöházat, hogy a hozzátarto
adtunK róla, hogy a szárhegyi zó szőlőt és gyümölcsöst bérbe
villát, amelyet annak idején ta adták a Tokajhegyaljai Bor
nítói üdülöhaz céljaira vett gr. termelők Pinceszövetkezetének.
Klebersberg Kunó kultuszmi Most aztán, hogy ezek a ke
niszter, f. hó 4-én a kultusz zelési nehézségek megszűnjenek
minisztérium a földmíveléeügyi a kultuszminisztérium a szőlőt
minisztériumnak adta at isme és gyümölcsöst az tidülöházzal
együtt átadta a főldmivelásügyí
retlen rendeltetéssel.
Jól értesült forrásból most minisztériumnak.
arról értesülünk, hogy az üdü
A földmivelésügyi miniszté
Minden intervenciós tá r
lőházat nem szüntetik meg. Az rium a gyümölcsöst és a sző
gyalásnál többet érne, ha
a Kormánynak módja vol
üdülőhazhoz tartozott egy na lőt a sátoraljaújhelyi szőlészeti
na a tokajhegyaljai borok
gyobb park, nagy gyümölcsös és borászati felügyelőség utján
németországi kontingensét
és 7 hold szőlő. A gyümöl fogja kezeltetni, míg az épüle
megfelelően felemelni
csösnek és szőlőnek kezelése tet, mint üdülöházat fogja to
Lengyelországban
is nagy elhe
mindig gondot okozott a ku!
vábbra is fenntartani a minisz
tuszminíszteriumnak. Eddig is térium szőlészeti s borászati ügy lyezési lehetőségek vannak, Ott az
csak úgy tudták fenntartani az osztályának tisztviselői részére. a baj, hogy hiányzik a megfelelő

Nagy lehetőségek

a tokajhegyaljai borok exportjában

Dr. B úza B éla nyilatkozik külföldi utján tap asztaltak ról
Hétfőn este érkezeit haza drB ú z a Béla, a Tokajhegyaljai Bortermelök Pinceszövetkezetének igazgatója lengyelországi és németor-
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szági üzleli útjáról, üzleti utján
tapasztaltakat — amint eddig ii minden esetben — ezúttal is keszségesen bocsátott} a sajtó rendel-

propaganda. Lengyelországnak k ü 
lönösen abban a részében, amely
nem tartozott a légi Ausztriához,
nagyon ritka az olyan kirakat, a
melyben Tokajhegyaljai borokat
látni. Francia és olasz borokkal
vannak tele az üzletek. Pedig meg
felelő propagandával népszerűsíteni
lehetne a tokaji minőségi borokat
és a lengyelországi kivitelt is fo
kozni lehelne 3 — 4 0 0 0 Hl-rel,

BLUMENFELD JENŐ FIAI
cégnél, báli selymek, csipkék, különleges szmoking és frack szövetek
nagy vál as z t ékban
Kelengye vásznak, ágynemű damasztok és damaszt étkészletek nagy raktára
Takarékossági tagok bevasrló helye!
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Túrista járás

Sátoraljaújhelyen, ünnepi ülés
a Magyar Kálváriánál
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nevétől hangot a francia főváros. A
Ez éven ünnepli meg fennállá
párisi sajtó egyhangú elismeréssel ál*
sának félévszázados fordulóját a
lapítja meg, hogy a fiatal magyar
művésznő egy csapásra meghódította Magyar Turista Egylet Ezt a fél
a közönséget. A „Matinu azt jósolja, százados jubileumot és a kettős
hogy a bájos, fiatal és tehetséges szentévet egy nagyszabású turistamagyar művésznő, akinek egyéniségét
kirándulással kívánják emlékezetes
megejtő titokzatosság veszi körű,egész
Fárist el fogja ragadtatni. Az „Exelsior" sé tenni. Elhatározták tehát, hogy
a következőket Írja: „a magyar mű a Magyar Turista Szövetséggel kar
vésznő Barbara szerepében csodás öltve tavasszal megrendezik n keleti
volt és a francia színpad egy uj csil* (Tolvajhegy) és nyugati (lrottkö)
taggal gyarapodott."
határok közötti turista jelzések be
Újra egy magyar tehetség indul
hódító útra a külföldön, hogy, hirt, járását.
A kele.i turista ctoport március
dicsőséget szerezzen hazájának. Nagy
Sátoraljaújhelybe
öröm ez nekünk magyaroknak és kü 24-én érkezik
lönösen Sátoraljaújhelynek,
ahová Zsitvay T ibo r vezetésével. A cso
szoros családi szálak fűzik. De nagy port itt hál meg, majd 25-én regörömünkben is felvetődik bennünk a
kérdés. Miért kellett a fiatal művész <gel 8 órakor a hegyközi vasúton
nőnek kölföldre menni, hogy nem mennek Füzérkomlósig, onnan gya
mindennapi tehetsége teljes nagysá log a Tolvajhegyre, ahonnan meg
gában érvényesülhessen.
történik az „ünnepélyes indulás*.
Vájjon miért ?
26-án Zsemberv Gyula vezeté
— Szerkesztőségünkből. Dr. Rácz
Miklós, eddigi főmunkatársunk kivált
szerkesztőségünkből.
| K l a a E r n ő | Kis# Ernő ref.
esperes, a sátoraljaújhelyi ref. egyház
egy évtizeden át volt lelkésze Buda
pesten hosszas szenvedés után 48
éves korában elhunyt. Halála nemcsak
családját és egyházát, de Sátoraljauj
hely egész társadalmát is fájdalmasan
érinti. Kiss Ernő egyike volt azoknak
a keveseknek, akik egész emberként
állták meg helyüket mindenütt, ahol
szükség volt rájuk es szeretetreméltó
modorukkal valósággal belopták magu
kat embertársaik szivébe. Halála alkal
mából a ref. egyház és a református
egyházmegye — melynek egyik leg
értékesebb tagja volt — adtak ki gyász
jelentést. Temetése, melyen a ref.
egyház, a vármegye törvényhatósága
és a város képviselőtestülete küldöttségileg vesz részt, ma délután fél 3
órakor lesz a Kerepesi*uti temető ha
lottas házából.
— Waldbott Kelemen báró a Ma
gyar Nemzeti Bank főtanácsosa. A
Magyar Nemzeti Bank hétfőn tartotta
meg közgyűlését, amelyen báró Wald
bott Kelemen tolcsvai nagybirtokost a
bank főtanácsosává választották.
— Halálozás. Kozmái Kun Viktor
ny. Máv. üzletigazgató f. hó 2-án
Budapesten elhunyt. Temetése f. hó
ö-én volt Budapesten a kerepesi te
metőben. Halála városunkban is osz
tatlan részvétet keltett, mert szülővé
rosától nem tudott teljesen elszakadni
és hivatali működésében is — külö
nösen, amikor miskolci üzletvezető volt
— igyekezett Sátoraljaújhelynek szol
gálatot tenni.
— Szepesi Bódog lemondott az
idegenforgalmi bizottság elnökségéről.
Szepesi Bódog megrongált egészségi
állapotára való hivatkozással lemondott
az idegenforgalmi bizottság ügyvezető
elnöki tisztségéről. A lemondás nem
csak a hivatalos körökben, de város
szerte őszinte sajnálkozást keltett, mert
Szepesi Bódognak e határváros iránti
izeretetétől, minden akadályt leküzd?
aktivitásától várták kátyúba rekedt ide
genforgalmunk fellendítését.
—- Az Ojság új száma bemutatja,
mi van, ha egy hisztériás zsidó egy
ezer elkezd megijedni, méltatja az
Ügető Egyesület sikkasztóját és meg
tanít, hogyan módosítják a választó
jogi javaslat módosítását. Nagy Imre
népszerű vicclapjának ára 16 fillér.

se alatt

Kishutáról

Szépbalmon

ái Sátoraljaújhelybe jönnek 7 é»
fél órai gyaloglással. Ili isméi meg
halnak.
27-én ünnepi ülés lesz a M a 
gyar Kálváriánál, majd a sátorhegyi menházhoz jönnek, innen to
vább mennek Makkoshotykára, majd
Sárospatakra. Ennek
az 5 órás
gyalogtúrának Dr. T ó lh Dezső lesz
a vezetője.
Ettől az ünnepi kirándulástól
függetlenül a Magyar Tutisla Egye
sület Schudich Károly
vezetése
alatt március 2 4 -tő l 3 és fél na
pos kirándulási vezet Sátoraljaujhely-Fűzérkomlós-Tolvajhegy-Füzér
Nyirnagybozsva-Kovácsvágás-Sátoraljaujhely útvonallal.
A turisták már felfedezték Sá
toraljaújhelyt. V á jjon mikor jutunk
el odáig, hogy az üdülni vágyók
is felfedezhessék.

Strapára és rossz utakra csak SKODA automobil
Kapható:
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Martinovits Márton
műszaki üzletében, SÁTORALJAÚJHELY,
Kazinczy u. 4.

Telefon: 112.

Kedvező fizetési feltételek!

Cáfolnunk kell egy örömhírt
Még nem törölték el a sorom p óvám ot
Hosszú évek óta folyik a harc a
városi vámsorompóknál szedett köve
zetvámok ellen. Memorandumokban
és küldöttségek utján állandóan ostro
molják a kereskedelemügyi minisztert
a kövezetvámok eltörléséért. Különösen
az autóktól szedett kövezetvámot sé
relmezik. Rámutattak arra, Hogy az
autóforgalom növekedésének főleg a
kövezetvám áll útjában és idegenfor
galmunk is erősen érzi a külföldiek
előtt ismeretlen kövezetvám hatását.
A sorompóknál szedett kövezetvámszedés megszüntetésének az állt
útjában, hogy a kövezetvámbevételek
a városok jövedelmét képezik és
megszüntetés esetén nem tudták mivel
kárpóto'ni a varosokat a bevétel
csökkenésért.

Újabban hire terjedt Bornenisza
Géza kereskedelemügyi miniszter egy
karácsonyi nyilatkozata kapcsán, hogy
a sorompóvámok időleges megszünte
tése tárgyában már megtörtént a kor*
mányintézkedés. Egyik helyi laptársunk
is közölte egy fővárosi közgazdasági
újság nyomán, hogy a kereskedelem
ügyi miniszter egy évi próbaidőié
megszüntette a sorompóvámokat és a
városokat a vámbevétel elmaradásáért
más utón lógják kárpótolni.
Sajnos, ez a sokak által régen várt
kiadás még korai. A kereskedelem
ügyi minisztertől mai napig sem a
városhoz, sem a vármegyéhez, sem az
államépitészeti hivatalhoz a sorompósámok megszüntetése tárgyában sem
miféle rendelet nem érkezett.

3)r. Chudovszky jYCóriez
contra Seiger Ottmár
R ágalm azási per a közm űvek ig a z g a tó főm érn ö k e ellen
Nem egyszer foglalkoztunk
már avval a kérlelhetetlen, szűn
ni nem akaró harccal, amelyet
dr. Chudovszky Móric folytat
már évek óta Geiger Ottmár,
a Közmüvek igazgatá-főmérnöke ellen Mintegy két hónappal
ezelőtt, hogy végre pontot te

hessenek a harc végére és így
ne keljen a hatóságoknak állan
dóan evvel a harccal foglalkozni,
azt javasoltuk, döntsék el ille
tékes helyen, melyik félnek van
igaza és a vesztes fél vonja le
a végső konzekvenciákat, tűn
jön el végleg a közéletből.

7. szám
Úgy látszik, Chudovszky dr.
megfogadta tanácsunkat. Dön
tésre viszi a Geiger igazgatóval
folytatott harcot. Említettük an
nak idején, hogy dr. Chudovszkynak a képviselőtestületi ta
gokhoz is eljuttatott felebbezésére
Geiger igazgató nagyobb terje
delmű választ juttatott ugyan
csak a képviselőtestületi tagok
hoz. Ebben a válasziratban —
melyet közben a képviselőtes
tület egyhangúlag tudomásul
vett — az igazgató-főmérnök
a következőket állítja:
„Ami a végzett munkák
közérdekű voltát illeti, két
ség nem foroghat fenn,
mert épen olyan munkák
végzéséről van szó, ame
lyek hivatva vannak azo
kat a különféle hatóságok
által ismételten megállapí
tott tarthatatlan kórházi
állapotokat megszűntetni,
amelyek épen a felebbezőkórházi igazgatói tevé
kenységének idejére estek"
Ezt a megállapítást dr. Chu
dovszky hosszú kórházigazga
tói működésére sérelmesnek ta
lálta és rágalmazásért feljelen
tést tett Geiger Ottmár ellen.
Geigert tegnap már ki is hall
gatta a törvényszék vizsgálóbirája. Mint értesülünk, Geiger
vállalkozott állításainak bizo
nyítására,
Hinni szeretnők, hogy ez az
ügy most már végső döntésre
kerül. Chudovszky dr.,amenynviben a kir. ügyészség neta
lán nem válallná a vád kép
viseletét, valószínűleg át fogja
venni a magánvádat,hogy végső
döntést provokáljon.
És akkor aztán, ha beigazo
lódnék, hogy az igazgató-fő
mérnök alaptalanul rágalmazott,
bizonyára nem fognak késni
vele szemben levonni a végső
konzekvenciákat. Ha azonban
az a nem várt eset következ
nék be, hogy Geiger igazgató
nak sikerülne vádjád igazolni,
valószínűleg Chudovszky dr.
ur is tudni fogja a kötelessé
gét.
Ugye Chudovszky dr. ur?
— Zempléni gyümölcstermelők köz
gyűlése A Zemplénvármegyei Gaz
dasági Egyesület gyümölcsészeli szak
osztálya, úgyis, mint a Gyümölcster
melők Országos Egyesületének Fiók
egyesülete febiuár hó 17-én, csütör
tökön délelőtt 10 órakor dr. Mizsák
József elnök elnökletével Sátoraljaúj
helyben, a vármegyeháza nagytermé
ben évi rendes közgyűlést tart. A
közgyűlés tárgysorozata: I). A Fiókesgyesületnek a Gyümölcstermelők Or
szágos Egyesülete tagegyesületié való
átalakulása. — 2.) A Tagegyesület
alapszabály tervezetének elfogadása
3.) Tisztikar, választmány megválasz
tása. — 4.) Folyóügyek bejelentése es
esetleges indítványok tárgyalása.
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Csodásán s z é p
a r c b ő r t bi z t os i t
a világszerte ismert

nogyenyedi

K ovács króm.
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i i irc szépséghibái, • bőr csődál*toiiti*iép,üd«,hamvas Im i .
Sgg próba magggöit önt i i I
Ő jjili haainólatra kik csomagolásban (isiros)
Jtfappali hasinálatra sátga csomagolásban
(siárai).

— Szerdán lesz közigazgatási bi
zottsági ülés és kisgyülés. A várme

— Felmentette^ bíróság Gall Lász
lót és két társát. Kedden hirdetetl

ítéletet a biróság Qáll László és két
társa ügyében, akik szándékos em
berölés bűntettével voltak vádolva.
Az Ítélet mind a három vádlottra
felmentő volt. v. Csillaghy György
ügyészségi elnök Gáli felmentése miatt
fellebezelt, a másik két vádiolt fel
mentésében megnyugodott.

Hiszen ofy egyszerű.
csak a Bayer-keresztre kell ügyel
nie és akkor nem k a phat hamisít
ványt vagy pótszert, hanem mindig

ASPIRIN
T A B L E T T Á K A T

fiz adókivetés menetrendje
A rögzített adók 7 szá za lék á t m ondják fel

gye főispánja a törvényhatósági kin—
gyűlést, közigazgatási bizottsági ülést
Az elmúlt pénteken jelent meg a az 1938. évi adók „kimunkálása". Az
és az albizottsági üléseket február hó
pénzügyminiszter rendelete, amely az adóhivatalok február végéig tartoznak
16-ára, szerdára hívta egybe.
1938. évi adókivetések menetrendjét (elmondani azokat a rögzített adókat,
— Első szentévi előadás a piaris szabályozza a pénzügyigazgatóságok amelyeket a rendelkezésre álló, előre
táknál. A sátoraljaújhelyi Kegyes számára Az ipar, kereskedelem és a beszerzett adatok alapján emelendő
rendi Gimnázium szentévi előadás- háztulajdon adójának „kimunkálása" nek tartanak.
A (elmondások egy része már
sorozatának első előadását február terén a pénzügyminiszter nagyjából a
14-én d. u. 6 órakor tartják az inté régi rendelkezéseket hagyta érvényben. kiment és miután városszerte nagyobb
arányú
felmondásokról vélnek tudni,
zet tornatermében. Ez alkalommal
Nagyon figyelemreméltó a pénzügyHenkey-Hőnig;V. ny. tábornok larl miniszteri rendelkezésnek az a része, megkérdeztük a kir. adóhivatal adó
előadást katholikus Öntudata család amely a rögzített adóalapok újabb kivetési ügyosztályát, hogyan alkalmaz
ban és társadalomban címmel. A megállapításáról intézkedik. A rende zák az egy hét előtt megjelent pénz
gimnázium igazgatósága pontos meg let szerint figyelmeztetni kell az adó ügyminiszteri rendeletét.
jelenési kér. Az előadásokon belépő hivatalokat, hogy csak azoknak a rög
Komjáthy Béla állampénztári taná
díj nincs.
zített alapoknak újbóli megállapítását csos, ügyosztályvezető kijelentette,
vegyék tervbe, amelyeknél határozott hogy szigorúan alkalmazkodnak a pénz
Elmaradt táncmulatság. A refor
kivetési adatok állanak rendelkezésre. ügyminiszteri rendelethez Csak olyan
mátus asszonyok „Magyar Est“-jét, Ebből a szempontból konkrét adatnak
rögzített adókat mondanak (el, ame
melyet ma este kellett volna megtar
számit az érdekképviseletek által az lyeket már több év előtt rögzítettek
tani a Vigadó helyiségeiben, Kiss adózók jövedelmezőségének az emel
és a rendelkezésre álló adatok szerint
Ernő esperes halála folyán bizonykedésével kapcsolatosan nyújtott szak- újabb megállapításra szorulnak A (el
lan időre elhalasztották.
véleménye is. Tehát az erdekképvise- mondások ez éven sem haladják meg
— Műkedvelői szinielőadas. A Szoc. letek adatait is kötelesek az adóhiva az előbbi évek átlagát. A rögzített
adóknak körülbelül 7 százalékát mond
Misszió műkedvelő gárdája az eucha- talok ligyelembe venni.
Sátoraljaújhelyben is megindult már ják lel.
riszlikus napúk keretében a városi
színházban
bemutatja
Calderoni
.Szentmise titkai" című grandiózus
drámai költeményét. A szereplők mind
ismert, nagy rutinnal biró műkedve
lők. Az előadás iráni már is igen
élénk az érdeklődés.

JYÍa este kezdi
meg előadásait

— Biréság előtt a Kardos-patika
tolvaja. Csütörtökön kerüli a Kardos

patika fiatalkorú tolvaja dr Lakatos
Dániel, a fiatalkorúak birája elé.
A cselédlány beismerte bűnösségét
és azzal védekezel), hogy megzavarta
a könnyű pénzszerzési lehetőség, ezért
vetemedett a sorozatos lopásokra. A
károsult nem kivánta a leány meg
büntetéséi. A biróság megdorgálta
és az iratoknak az ügyészséghez le
endő áttételét rendelte el, mert a
szülők ellen orgazdaság bűntettének
gyanúja merült fel.
* Matematika és tündérmese. Csathó Káinén pályája elején a magyar
elbeszélés mestereként jelentkezett és
az is maradt máig. Legujabbb el
beszélése, a Matematika és a Tündér
mese, amely az Uj Idők új számában
jelent meg, gyöngyszeme a novella
irodalomnak. Herceg Ferenc szépiro
dalmi hetilapja gazdag tartalommal je
lent meg. Díjtalan mutatványszámot
bárkinek küld a kiadóhivatal, Budapest,
Andrásssy út 16. Előfizetési dija ne
gyedévre 6 pengő 40 filfér, egye5
szám ára 50 fillér.

— A szá| és körömfájás, mely
végigpusztitolta már Németországot,
Franciaországot, Lengyelországot és
most már a csehországi Teschenben
pusztít, védekezésre késztette Magyarországot is. Különösen a halárszél1
vármegyék, Így Zemplén vármegye
is, teltek óvőintézkedéseket a járvány
behurcolása ellen. Sem állatol, sem
állati termékeket a haláron áthozni
nem szabad. A járási állatorvosok
sorra járják a községeket és minden
istállói megvizsgálnak, hogy a leg
kisebb gyanús esetben mindjárt a
helyszínen intézkedhessenek.
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a „fífiatia” fiamaraszin&áz

a katholikus
olvasókörben
A Thália.Kamaraszinház együtesse
ma este kezdi meg öt estére terve
zett előadássorozatát a Katholikus
Kör nagytermében. Itteni szereplésü
ket megelőzően Sárospatakon sze
repeltek ugyancsak öt napon át a
közönség legnagyobb megelégedéséle.
A ^ T há lia Kamaraszínház nem
ismeretlen közönségünk előd. Már
az előző években is szép sikereket
értek el. Művészi teljesítményeik ér
tékén nem rontott, hogy egy kulluregyesület szűkre szabott színpadán
voltak kénytelenek előadásaikat meg
tartani. Azl hisszük ez évben sem
fog rontani előadásaik értékén, hogy
elzárták őkel a színháztól és újból

egy műkedvelői előadásokra készült
színpadra szorították őket.
Előadásra kerülő darabjaik —
mint előző években — ez éven is a
legújabb prózai müvek legjavából
valók. Ma este „Egy pohár víz", 13.
án, vasárnap délután „Tündérlaki
lányok", este „Két lány az utcán",14én hétfőn „Kék róka", 15-én kedden
„Válóperes hölgy", 16-án szerdán
„János" kerül színre.
A közönség körében nagy érdek
lődés nyilvánul az előadások iránt,
és Így remélhető, hogy a művészi
sikereken felül anyagi eredményeket
is elkönyvelhet majd a színház igaz
gatósága.

A törvényszék hírei
§ Bizonyítás kiegészítés lesz Ga
lamb Gyula adócsalási bűnügyében.

Galamb Gyula Hangya-kezelő 1929ben telkei vett Erdőhorvátiban, ame
lyen egy düledező, rozoga felülépltmény volt. Mivel a ház lakhatatlan
nak volt minősítve, Oalamb, hogy
beköltözhessen, nagy arányú renová
lást hajtatott végre. Az építmény ter
mészetesen nem került teljes egésié-

ben az alapig lebontásra, hanem csak
mintegy kétharmad részben. A tata
rozás után Galamb Gyula az adó
hivataltól nagyobb mérvű adóenged
ményt kért és kapott is. Tekintetetiel
azonban arra, hogy a nagyobb mérvű
kedvezmény csak abban az esetben
jár, ha az építtető n falakat alapig
bontalja le, Oalamb Gyula adócsalás
vádjával terhelten a Köröskényi-tanács

elé került. A perben Ítélet hozatalra
nem kei ült sor, mert a biróság a
megidézett vádlott és tanuk kihallga
tása után további bizonyítást ren
delt el.
§ Hét napi fogházat kapott az ifjú
Teli Vilmos. A múlt év december
havának első napjaiban Gerócs
György 21 éves tiszalúci lakos séta
közben gumipuskájával célbavelte az
országúi menti távbeszélő pózna por
cellán szigetelőit. Addig-addig céloz
gatott, míg végre sikerült is egyet
lelőnie. Közveszélyü rongálás vétsé
gével vádolva került kedden a biró
ság elé. Gerócs tagadta, hogy leverte
volna a porcellánt, azonban a tanuk
bizonyilották a vadbeli cselekmény
elkövetését. A biróság, tekintettel az
enyhitö körülményekre, hét napi fog
házra Ítélte. Gerócs a tárgyalóterem
ből egyenesen az ügyészség foghá
zába ment, hogy céllövő szenvedé
lyéért kapott büntetést kitöltse.
§ Lopás

miatt dorgálásra

Ítéltek

egy fiatalkorút. A szerencsi elektro
mos mű/ek igazgatójánál a mull év
ben lopás történt. A gyanú egy fia
talkorú munkásra terelődött, aki a
lopási csak részben ismerte be. A
biróság a kiskorút megdorgálta.

Könyvszemle
Rudolf Brunngraber : Rádium.I-II. A
rádium története ez a könyv. Nem
csak Mme Curie életéi s a csodála
tos, mágikus elem fölfedezéséi mondja
el, hanem mindazokat a bonyolult
spekulációkat és izgelmas kísérlete
teket is, melyek e vagyontérő új elem
körül lezajlottak. Lombikok, emberek,
események és kalandok forgatagos
walpurgisz-éjszakája ez az itás, le*
nyűgöz és megdöbbeni. Menlheletlentil hatalmában larl. mert tudjuk,
hogy mindaz, ami ebben a roppant
drámai feszültséggel telitetl alkotás
ban elvonul előliünk, az utolsó betűig
és az utolsó adatig igaz. Szaggatott
előadásával úgy hat reánk, mint egy
éposz. Mint a zaklatott modern idők
hősi éposza.
Juljusz Kaden-Brandowski: Baroz
Tábornok. A mai lengyel irodalom
vezető írója ebben a világsikert ara
tott regényében szakavatott tollal
azt a zür-zavart Írja le, melybe a
lengyel nemzet a világháború befe
jezése pillanatában, a n mzeli felsza
baduláskor került s au.''1; bői a mai
Lengyelország kiemelkedett. KadenBandrowszki eredeti felfogással a
történteknek nem a szinél, hanem a
visszáját Írja meg: azokat az emberi
családi és társadalmi jelenségeket,
melyek mint mozgató erők nyúltak
bele a forradalmi kavargásba.

Ü z l e t i könyvek
minden kivitelben
a legolcsóbban

Vajdánál
b>Atoralj lujhely
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H ölgyek!

Kisorsolták

Vidékre minták !

az északi kerület labdarugó
mérkőzéseit

báli újdonságai legolcsóbban

A szezo n elején é s v ég é n itthon já tsz ik a Sac

K L E I N K Á L M Á N P IV A T N Á Z A B A N
K K S r& ÍP *
KAPHATÓK!

37incs csúnya férfi
a városban
Báli beszámoló
A báli szezon eddigi kél legjobb
hangulatú és legsikeresebb lánces
télye volt az elmúlt szombaton és
vasárnap.
Szombaton este a Vigadó összes
termeiben a Szociális Misszió társu
lat helyi csoportja tartotta meg jóté
konycélú táncmulatságát. A bálon
báró Waldbott Frigyesné sz. Mária
Alice kir. hercegnő, dr Fáy István
főispán, Payer Ferenc apostoli protonotárius, dr Orbán Kálmán polgármester, dr Németh Jenő gimnáziumi
igazgató előkelőségek élén olt láttuk
a város minden szépasszonyát és
leányát, a társadalom minden számot
tevő tagját és a táncos fiatalság regi
mentjét. A mulatság Farkas Sándor

7. szám

és cigányzenekara nagyszerű muzsit
kája mellett a reggeli órákban ér
véget.
Vasárnap este volt az ipartestületi
Dalárda álarcos táncmulatsága. Régen
láttunk ilyen hatalmas tömeget és
ilyen remek hangulatot. Mintegy száz
negyven ötletesnél ötletesebb jelme
zes felvonu'ása nyitotta meg a mulat
ságot. Érthető volt a nagy érdeklő
dés, mert a rendezőség jelmez ver
senyt és féifi csunyasági versenyt
rendezett. A hatszemélyes evőkészle
tet GrUn Hajnalka sárospataki kis
lány nyerte el masni jelmezével. Csú
nya férfit nem talált a szavazó bi
zottság. Minden esetre megnyugtató.

Az Északi Labdarugó Alszövetségben kisorsolták az északi kerület elsöosztalyu csa
patainak tavaszi labdarugó mér
kőzéseit.
A sorsolás eredménye a kö
vetkező :
Március 6. S A C .—DAC, MAFC—
SBTC, P T K - B L A S E , M E S E BSE, PBUSE - HVSE, SSE OVTK.
Március 12. S A C —MAFC, BSE—
DAC, BLASE —SBTC, P B U S E PTK, SSE - MESE, O V T K HVSE.
Március 20. H V S E —SSE, M E S E PBUSE, PTK - BSE, DAC BLASE, O V T K —MAFC.
Március 27 P B U S E - SAC, MAFC
- M E S E , P T K —HVSE. D A C OVTK S B T C - S S E , B L A S E BSE.
Április 3. BLASE—SAC, MESE
- O V T K , PTK - SSE, D A C -

PBUSE, BSE—SBTC, MAFC HŐSE.
Április 10. SBTC—PBUSE, SSE
- D A C , O V T K —PTK, H V S E MESE. BLASE—MAFC.
Április 17. SBTC—SAC.
Április 18. BSE—SAC.
Április 24. S A C —MESE, MAFC
- D A C , SBTC—PTK, B L A S E HV SE, BSE—O V T K , P B U S E SSE
Május 1. H V S E —SAC, MESE—
SBTC, P T K —DAC, S S E - B S E
O V T K —BLASE, PBUSE—MAFC.
Május 8 S A C —OVTK. MAFC
- P T K , DAC — MESE, S B T C HVSE, BLASE - SSE, BSE PBUSE
Május 15. S S E —SAC, OV TK—
SBTC, H V S E - D A C , M E S E PTK, B S E - M A F C , PBU SE BLASE.
Május 22. S A C —PTK, OVTK
—PBUSE, D A C —SBTC, H V S E BSE, M E S E - B L A S E , MAFC—
SSE.

5?
Legjobb tüzelőanyag a pécsi
koksz és brikett

Bujdosó István

Városi Vigadó éttermében

Kapható:

Lánczi Aladár

S átoraljaú jh ely

Hangulatos esték Á c s - t r i ó

tüzelőanyagkereskedéseben
Sátoraljaújhely.

Kitűnő magyar konyha K “krt£r«á™“ 2 k “

Petőfi utca I.

Telefon: 92.

Borsodi, salgótarjáni szenek is kaphatók!

„Két fogoly4*
Zilahy Lajos maradandó értékű
regénye szinte felkérezkedett a vá
szonra. Talán már akkor is kész
film volt. amikor vagy egy évtized
del ezelőtt egy kis párisi szállodában
írója utolsó I apját irta regényének.
Milyen komoly és nehéz iskolát kel
lett járnia a magyar filmgyártásnak,
hogy vállalkozzon arra, hogy meg
teremtse a regény levegőjét.
Nem volt könnyű feladat megele
veníteni az utolsó boldog békeév
világát. Érzékeltetni a lelki pánikot,
amelyet a háború kitörése előidézett.
Leírni a feldúlt otthont, a magára
maradt asszony életét, elénk vará
zsolni hadifoglyaink világát, az ide
genbe szakadt férj vándorlásai1. Kü

lön eseménye a filmnek, hogy meg
tudta hódítani Bajor Gizii, Utólérlietetlen arcjátéka, beszédének szép
sége úgy érvényesül a vásznon, mmt
a színpadon. Jávor Pál Péter sze
repében tökéleteset nyújt, Csortos
Gyula meghalási jelenete a film egyik
legszebb része. Ágai Irén, Rajnai
Gábor alakítása kiváló.
A film ma kerül bemutatásra
kedd estig van műsoron.

* TévedÓ8 azt hinni, hogy a már
kázott áru drágább. Ellenkezőleg: ol
csóbb, mert biztosan hat. Az Aspirin"
tablettán a „Bayer“-kereszt szavatok
ezért. Ené'kiil pótszer, utánzat vagy
misitvány, A 40 év óta bevált Aspi
rin csak a „Bayer“-kereszltel valódi-

Férfi és női szövetek nagy raktára
igen ol csó árakon

Klein

Kálmán

divatházában

Sát or ai

és

j o u j h e l y

TAKARÉKOSSÁGI BEVÁSÁRLÓHELY
Vidékre minták I
T e I e f o n : 55,

A mulató Sátoraljaújhely
R ég nem látott v ig fa rsa n g
Február 19-én a S A C . fa rsangi
mulatságot rendez a városi V ig a 
dóban. A z „A tlé ta
Est“ vidám
éjszakái, hangulatos és fesztelen
mulatságot igét es ezért városszerte
nagy érdeklődés nyilvánul meg a
népszerű piros-sárgák
láncvigalma
iránt.

80 tagú rendező gárda készíti
elő a farsang egyik leghangulato
sabb mulatságának ígérkező „Atléta
Est“-et. Cigá nyzene és jazz, szép
ség és táncversenyek, s a farsangi
kellékek öllet és szináradals a Vi
gadó termeit káprázatosán szép és
tarka éjszaka szinletévé teszik
Külön esemény b z éjfélkor meg
jelenő „Báli Újság", mely a megjelent hölgyek névsorát és az egész
éjszakát felölelő báli riportot is
hozza,
„
Hogy pedig méltóan fejeződjék
be a hosszúra nyúlt vig farsang,
március l-ére, farsang utolsó nap

jára önkéntes tűzoltóink hivják
táncra a vigadni vágyó fiatalokat
és a nem egészen fiatalokat. A fő
ispán, alispán és a polgármester
(övédnöksége alatt nagyszámú véd
nök és még több rendező dolgo
zik a bál sikerén. Azt hisszük,
már elö'e érzékeltetni tudjuk a
várható nagy sikert, ha eláruljuk,
hogy a rendezés irányítása vitéz
Zomboty József és Vilkovszky
Kálmán kezeiben van,
*A tavaszi divatbemutatók összes
titkairól beszámol Cuthy Böske párisi
divallevelében, amelyet a Szinházi
Elet uj száma közöl. Gróf Bethlen
Istvánná, Fodor László, Hunyady
Sándor, Zágon István cikkeit közli az
e heti Szinházi Élet. Ára 60 fillér,
A kiadásért felelős:
V A J D A

J Ó Z S E F

Laptulajdonos :

LondesmannM. és Társa
Készült: a Vajda-könyvnyomdában

S átoraljaújhely.

