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Ha nem tud segíteni, mondjon le
képviselő úr! Ezt nemcsak mi 
kérjük öntől, de kérik Sátoral
jaújhely iparosai, kereskedői és 
rajtuk kivül még sokezren, akik 
mélységesen csalódtak az Ön 
ígéreteiben.

Mikor a választások előtt az
zal köszöntött be, hogy Önt 
az egységes párt vezére küldte 
ide és hogy ismeri ennek a ha
társzéli városnak minden baját, 
minden keservét, sokan hitték, 
hogy lelkes szószólója lesz en
nek a szerencsétlen, magára 
hagyott, lassú sorvadásra indult 
városnak. Bevalljuk, mi is — 
akiket pedig politikai nézetek
ben nagy távolságok választa
nak el Méltóságodtól — remél
tük, hogy nagy összeköttetéseit 
elsősorban ennek a szerencsét
len határvárosnak a megsegíté
sére fogja felhasználni,

De múltak a hetek, hónapok, 
sőt múltak az évek is anélkül, 
hogy valami komoly eredmé
nyét láttuk volna képviselői 
működésének. Sok, nagyon sok 
m illiót áldozott a kormány vá
rosok megsegítésére mióta Mél
tóságod képviseli a kerületet, 
de Sátoraljaújhelynek jóformán 
egyetlen fillér sem jutott, akár 
idegenforgalmának fejlesztésére, 
akár forgalmat biztositó építke
zésekre, akár kritikán a'ulian 
rossz u'jainak rendbehozatalára 
kért segítést.

szerint az Országos Magyar 
Idegenforgalmi Hivatal kezde
ményezésére Bornemisza Géza 
iparügyi miniszter az utolsó si
mításokat végzi a vendégházak
ra vonatkozó tervezetén. Ezeket 
a vendégházakat az ország kü
lönböző pontjain szándékoznak 
felépíteni az idegenforgalmilag 
jelentős helyeken. A vendéghá
zak rendeltetése az lesz, hogy 
az egyre emelkedő idegenfor
galom lebonyolításánál a kevés
számú szállókkal egyetemben 
segítsenek a Magyarországra 
özönlő idegenek egyre több ne
hézségbe ütköző elszállásolásán 
és ellátásán.

A  tervek szerint minden fon
tosabb idegenforgalmi helyre 
jutna egy-egy ilyen modern be
rendezésű,éttermekkel, kávéház
zal ellátott vendégház. Elsősor
ban a következő helyek jönnek 
számításba: Sopron, Pécs, Deb
recen, Kőszeg, Eger, Veszprém, 
Miskolc és a balaton körüli 
hat nyaralóhely.

Sátoraljaújhely természetesen 
ismét nincs az első helyen szá
mításba jöhető idegenforgalmi 
helyek között. Minden városa 
az országnak, amely idegenfor
galmi szempontból számításba 
jöhet, meg fogja kapni a ven
dégházat, csak Sá'.oraljaujh lyről 
feledkeznek el ismét, mint eddig 
mindig

Képviselő Ur I A vendéghá

zak építése tekintetében még 
nincs meg a végső döntés. M i
előtt az iparügyi miniszter elha
tározása nyilvánosságra kerül, 
még mindig elérheti közismer
ten hatásos befolyásává1, hogy 
végre észrevegyék ezt a nyo
morúságában magára hagyott 
várost és segítő kézzel nyúljanak

Sátoraljaújhely közönsége mini 
minden évben, ez éven is megünne
peli március idusát. Felkerülnek a 
házakra a nemzelisziníí zászlók, — 
a polgármester felhívására az éven 
talán több, mint máskor, — szüne
tel a hivatalos munka, ünnepélyeket 
rendeznek az iskolák és a hivatalos 
város, zenekarok járják be a várost 
és a templomokban sem marad el a 
szokásos igehirdetés.

Vajha meghallgatásra találna már
cius idusán az egeket ostromló sok 
fohász. Vajha a jövő március idusát 
már szabadságban élő nagy magyar 
nemzet ünnepelné egyenlő magyar 
jogokkal testvéri együttérzésben.

•
A hivatalos város

a következő szövegű falragasszal szó
lítja ünneplésre a város közönségét:

Sátoraljaújhely megyei város kö
zönsége a magyar szabadság uj|á- 
szülctésének emlékünnepén 1938 évi 
március hó 15-én, déli fél 12 órai 
kezdettel a Városi Színházban Haza
fias Ünnepélyt rendez. Az ünnepély 
műsora: 1. Hiszekegy: Énekli a 
„Szent Imre kör" és az „Ipartestületi 
Dalárda" egyesitett énekkara. 2. „A 
nemzelhez" irta Petőfi Sándor, Sza
valja : ifj. Kallenbach Rezső ur. 3. 
ünnepi beszéd: Tartja: dr. Lukács

feléje először, mióta százszáza
lékos rokkantja lett a világhá
borúnak.

Ha ezúttal eredményt tud e l
érni, elfelejti a kerület minden 
polgára az eddigi eredményte
lenséget. De ha most sem akar, 
vagy tud eredményt elérni Mél
tóságod, akkor lássa be, hogy 
át kell adnia helyét olyanvalaki- 
nek, aki akar is, tud is ezen 
a városon segíteni.

Akkor mondjon le Képvi
selő Ur I

József kegyesrendi tanár. 4. Liszt 
Ferenc: „Magyar Ünnepi dal": Énekli 
a „Szent Imre kör“énekkara.5. Erkelt 
Ferenc : Balletzene a „Hunyadi Lász
lóból", Játsza a Sátoraljaújhelyi Ka
marazene Társaság. 6. Himnusz: 
Énekli a „Szent Imre kör" és az 
„Ipatestüleli Dalárda,, egyesített 
énekkara. Az ünnepélyre a belépés 
ingyenes, de csakis jeggyel történhe
tik. A belépő jegyeket igénylők ez- 
iránti szóbeli kérelmükkel forduljanak 
a Nemzeti Hitelintézet Fiókjához 
(Vörösökör épület) naponta délelőtt 
!) és délután 1, 2 és 4 óra közölt.

A Monsz
már 14-én délután 6 órakor rendezi 
meg márciusi ünnepélyét a várme
gyeháza nagytermében a következő 
műsorral: Himnusz énekli a Szt. Imre 
énekkar. A Kamara zenekar Kehler 
ünnepi nyitányát adja elő. Dr. Do
mokos Sándorné, v. Somogyvári 
Qyula „Március hőse" c. költeményét 
szavalja. Baross Gábor orsz. képvi
selő ünnepi beszédet mond. Herceg 
Ferenc „Költő és halál" c. színmüvét 
adják elő : Dr. Székelyhidy Györgyné, 
dr. Pilissy Tamásné, dr. Meczner 
Tibor, Létray Béla, dr. Ignácz Béla 
és Fogarassy Gyula. Pogatschnig 
Guidó, „Csak magyarok legyünk "c. 
művét énekli a Szt. Imre énekkar.Legújabban érkezett hirck
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—  Dr. Görgey István a borkeres
kedők országos egyesületének elnöke.
A Borkereskedők Országos Egyesü
lete dr. Görgey István országgyűlési 
képviselőt elnökévé választolté. Dr. 
Görgey Istvánnak megválasztása vá
rosszerte örömet keltett nemcsak azért, 
mert elnöki működésétől erősebb len 
dületet várnak a borértékesítés terén, 
hanem azért is mert még mindig kel 
lemesen emlékszik vissza mindenki 
képviselői működésére, amely nem 
csak reprezentálásban merült ki.

—  Egy zárdafőnöknő félévszázados 
tanitői jubileuma. Ritka szép ünnep
ség folyt le csütörtökön a sárospataki 
zárdában. Ezen a napon ünnepelte 
30 éves tanítói jubileumát a zárda 
érdemekben gazdag fönöknője: M. 
Einbeck Reginaid. A jubilánst az 
egyházközség nevében Salamon József 
plébános, a kultuszminiszter megbizá 
sából Tomcsányi Boldizsár dr. kir- 
tanfelügyelő köszöntötte, mig az egy 
házkerület elismerését és üdvözletét 
Sztrikovszky Mihály kerületi esperes 
tolmácsolta.

—  U] református hitoktató Sze
rencsen. A Szerencsen megüresedett 
református hitoktatói állásra Karsay 
Sándor segédlelkészt nevezték ki.

—  A miniszterközi bizottság meg
kezdte működését. Hétfőn miniszter- 
közi bizottság érkezett a vármegyéhez, 
hogy a községek költségvetéseit felül
vizsgálja. A bizottság néhány község 
költségvetését már felülvizsgálta.

— Műkedvelői szinielöadás. Váro
sunk leventéi hétfőn este 8 órakor 
a Városi színházban műkedvelői szi- 
nielőadást rendeznek. Színre kerül 
Szigligeti Ede „A szökött katona" 
című népszínműve. Délután 4 óra
kor ifjúsági előadás.

Sehrikkst Sándor faiskolája, Jllsó- 
tsksrespuszta, up. £epséng, gyümölcs
lát fajtaazonos, legjobb minőségben, 
díszfát, díszcserjét, évelővirágot, rózsát 
a legújabb és legértékesebb fajtákban 
szállít. — Árjegyzéket kívánatra díj
mentesen küld.

—  Életfogytiglani fegyházra Ítélte 
a kir. Kúria is H. Szabó Sándor sá
rospataki alsóhatári legényt, aki köz
vetlen közelről agyonlőtte Varga 
Miklós sárospataki gazdálkodót.

—  Leleplezett borlopás. Furfangos 
módon véghezvitt borlopásokról rán
tották le a leplet az utóbbi napok
ban. A  Sárospatakról Szerencsre 
történt borszállításoknál az ut egy 
részén minden esetben meg kellett 
állni, mert a nagy sárban két ló nem 
bírta a borosltordókkal telt szekeret. 
A fuvarosok úgy segítettek magukon, 
hogy az egyik szekérből kifogták a 
lovakat és a második szekeret négy 
lóval vontatták addig, amíg jó útra 
értek. Azután ugyanavval a négy 
lóval vontatták el az első szekeret is. 
így egy szekér bor minden esetben 
hosszabb ideig őrizetlenül vesztegelt 
az utón. Ezt használta ki egy szer
vezett társaság, hogy az őrizetlenül 
hagyott hordókat alaposan megdézs
málja. A napokban azonban az egyik 
fuvarosnak sikerűit őket tetten érni. 
Most majd a bíróság fogja kimérni 
részükre a kijáró porciót.

—  Zsákot lopott, hogy szenet 
lophasson benne. Vartual András 
többszörösen büntetett kőműveslegény 
február 8-án Landau Vilmos műhe
lyéből kél darab sózsákot ellopott 
azért, hogy abban később szenet lop
jon A bitóság két beli fogházra Ítélte.

Újhelyi Hírlap— Felsőmagyarországi Hírlap

Majd egy élőkép következik. Az ün
nepély a .Magyar Hiszekegy" ének
lésével ér véget.

A gimnáziumban
16-én fél 10 órakor tartják meg 
március 15-ének ünnepét. Az ünnepi 
beszédet Bodnár Béla önképzőköri 
elnök mondja. Az intézet növendékei 
két szavalattal, egy melodrámával, 
zenekari és énekszámokkal szerepel
nek a műsoron.

A felsőkereskedelmi 
iskolában 14-én délután 4 órakor 
tartják meg az iskolai ünnepséget. 
Az ünnepség a Himnuszszal kezdődik. 
Papp J. Gyula diák „Márciusi zsol
tár “-át szavalja. Füzessy M. ünnepi 
beszédet mond. Az ifjúsági énekkar 
után Blum Zoltán Radványi B. 
„Március" c. költeményét szavalja. A

zenekar Korcsiák E. „Ünnepi zene" 
c. művét adja elő, majd a „Hiszek
egy" eléneklésével ér véget az ün
nepély.

A leventék
március 13-én délelőtt 10 órakor 
ünnepelnek. Az ünnepi beszédet a 
felsőkereskedelmi iskola egyik tanára 
mondja. Szavalnak: Köss Zs'gmond 
és Szabados István és zeneszámokkal 
szerepel a levente zenekar.lontlA ttinlzhfln
ez éven is tartanak ünnepi istentisz
teleteket a szabadság ünnepén dél
előtt. Ünnepi istentiszteletek lesznek 
a római katholikus, görög katholikus. 
ág. evangélikus, ev. református és a 
statusquo izr. templomban. Az isten
tiszteleteken részt vesznek a hadsereg 
és közhivatalok küldöttségei és az 
iskolák növendékei is.

A piarista gimnázium szentévi 
előadássorozata

Hétfőn volt a gimnázium szent
évi előadássorozatábán a harmadik 
előadás. S z e p e s i  Bódog igazgató
helyettes üdvözlő és megnyitó szavai 
után, vitéz H e n k e y  H5nig Vilmos 
ny. tábornok, a II. cserkészkerűlet 
elnöke, a miskolci kát. kör alapitója 
és vezetője, a miskolci akció katolika 
irányitója, kezdte meg vallálos meg 
győződéitől áthatolt előadását: „A 
katolikus öntudatról a családban és 
a társadalomban" címen. Beszélt 
először az öntudat fogalmáról, mely 
az igaznak, a felsőbbrendűségnek má
sok felett való érzésében áll. Ily ér
telemben öntudatos volt a zsidó nép 
is az ószövetségben mint Isten vá
lasztolt népe. Ily öntudat hevíti a 
kát. keresztényt is annak érzetében, 
hogy az Úr Jézus a világ Megváltója 
és hogy erkölcstana és vallása min
den más erkölcsöt és vallást felül
múl. Majd történelmi alapon kimu
tatta a tudós előadó, hogy nekünk, 
katolikus magyaroknak sok jogcímük 
van öntudatra. Hazánk katolikus or
szágnak alakult és 600 éven át egész 
a mohácsi vészig egységes katolikus 
ország is maradt. Amig egységes 
katolikus ország vol*, érte el virág
zása tetőpontját Nagy Lajos királyunk 
idejében. Ekkor „Marianus catholi- 
cus" anyit jelentett, mint: „Hunga- 
rus“, azaz magyar.

A katolikusnak -mondta- nincs mit

reslelnie vallása miatt. Amikor m: 
katolikusok vagyunk, nem sértünk 
más vallásul. Ok tartsák is meg val- 
lásukat és mi tiszteljük ,» rneggyő- 
zedésüket, de azt ne várja tőlünk 
senki sem, hogy mi lemondjunk kát. 
keresztény meggyőződésünkről. Ka
tolikus keresztény voltunkat nemcsak 
a templom négy fala közt gyakorol
juk, hanem odahaza is a családban, 
a társadalomban és a hivatalban. 
Minden józan hivatalfőnök, ha más 
vallásu is, csak örülhet, hogy tiszt
viselői öntudatos, vallásos meggyő
ződésű férfiak. Ezekben jobban tneg- 
bizhatik. mint a vallástalan, vagy 
hitkőzönyös tisztviselőkben. A vallá
sos katolikus férfi nem fog ily köny- 
nyen hivatali visszaélést elkövetni. 
Kérte a díszes hallgatóság katolikus 
férfiait és hölgyeit, hogy viseljék büsz
kén az eucharisztikus jelvényt. Evvel 
tanúbizonyságot tesznek katolikus 
voltukról.

A  gyönyörűen felépített és példák
kal kellőképen alátámasztott szívhez 
szóló előadásért S z e p e s i  Bódog 
kegyesrendí tanár, igazgatóhelyettes 
mondott meleg köszönetét a hallga
tóság nevében. Bejelentette egyúttal, 
hogy a legközelebbi előadást márc. 
12 én szombaton este 6 órakor dr. 
C s a b a  Jenő kegyesrendi tanár: 
„Korok szelleme" címén fogja tartani.

Megindult a harc
a városi irnoki állásokért.

A városnál legközelebb két irnoki 
állást fog betölteni a képviselőtestület. 
A vármegye alispánja a polgármester 
javaslatára két irnoki állásra hirdetett 
pályázatot.

Áz állásokra már megindultak a 
korteskedések. Eddig Oradnai Károly, 
Kopcsó Gyula, Ligeti László, Leng- 
váry Sándor városi napidijasok és 
Erdei András városi javadalmi ellen
őr járják a képviselőtestületi tagokat, 
hogy azok szavazatait biztosítsák a 
maguk számára,

A két irnoki álláson kivül egy ke 
zelői állást is be kell majd tölteni. 
Tóber József nyugdíjazása folytán 
ugyanis egy kezelői állás is megürül 
április l*től.

Érdekes, hogy mig az irnoki állásra

csupán négy középiskolai végzettséget 
ir elő a törvény, addig a kisebb javadal* 
mazásu kezelői álásra csak olyan pályázó 
nevezhető ki,aki a gép- és gyorsírásban 
is teljesen jártas és 6 éve napidijas.

Az irnoki és kezelői állások betol 
tésére vonatkozóan megkérdeztük dr. 
Orbán Kálmán polgármestert, aki ki
jelentette, hogy a kezelői állást csak 
az irnoki választások után fogják be
tölteni. Az irnoki állások betöltésére 
vonatkozóan még nem foglalt állást. 
Csak a pályázat lejárta után, ha tudni 
fogja kik pályáznak fog nyilatkozni, 
kiket tart alkalmasaknak az irnoki ál
lásokra. Annyit már most kijelent, 
hogy a szolgálati időn felül a ráter
mettséget is elbírálja majd, amikor 
állást foglal a jelöltek mellett.

Rövidesen Kiírják
q hősi emlékműre és térrendezésre 

az országos pályázatot
Dr. Orbán Kálmán polgár- I művészi értékre országos vi- 

mestcr régi, kedves terve, hogy szonylatban is jelentős emlék
űt a határszélen monumentális, | müvet állítsanak a világháború

Állami ellenőrzés alatt álló 
telepünkről

szőlőoltványok
Ripária Portális alanyon és hazai 
sima és gyökeres vesszők, minden- 
fajta őszibarackfák rendkívül le

szállított árban kaphatók.
F.mőíli Szőlőtelepitö R. r. 

Budapest, Gróf Tisza István u. 8 IÜ. 
szám IV. emelet. Telefon 18-39-43.

elesett hőseinek. Ezért éveken 
át nagyobb összeget állított be 
a költségvetésbe és tett félre az 
emlékmű költségeire.

Most. amikor már együtt van 
az az összeg, amely fedezheti 
a létesítendő emlékmű költsé
geit, megkereste a vallás és 
közoktatásügyi minisztériumot, 
hogy a kiírási művelet terveze
tét készítsék el. A minisztérium 
művészeti osztálya el is készítet
te kiírási tervezetét ésazt anapok- 
ban megküldötte a városnak.

A minisztérium tervezete 
szerint

országos pályázatot hirdetnek 
a hősi emlékműre es ezzel kap
csolatban a róm. kath. templom 

körüli tér rendezésére.
A térrend tzéssel kapcsolat

ban tevbe vehető a templomon 
kivül a templomot körülvevő 
összes épületek lebontása, a 
transzformátor épület áthelye
zése, esetleg az inzurgens szo
bor és a Kossuth szobor át
helyezése is.

jRz emlékmű {elállításának és a 
tereprendezésnek összköltsége 
nem lépheti túl a 80.000 pengőt.
Ki kell még kötni a pályá

zati hirdetményben, hogy a temp
lom körül körmenetek céljaira 
alkalmas járható ut legyen és 
hogy a templom közelében ha
lad a bodrogközi vasút vágánya. 
Tervbevehetöazonban a vágány 
áthelyezése is.

A kultuszminisztérium által 
leküldött tervezet alapján a vá
ros mérnöki hivatala elkészíti 
a pályázati hirdetmény végle
ges szövegét. Rövid időn belül 
tehát sor kerülhet az országos 
pályázat kiírására. És azt hisz- 
szük, nincs messze az az idő 
sem, amikor e határszéli város 
művészien kiképzett utcáján, a 
történelmi emlékm róm- kath. 
temp'om közelében az ország 
egyik legszebb emlékműve fogja 
hirdetni a világháború elesett 
hőseinek soha el nem múló 
emlékét.

— Az Ojaág uj száma megma
gyarázza, mit ért Darányi miniszter- 
elnök különleges zsidó diszpoizció 
alatt, remek Háromcsillagos cikket 
közöl Nagy Imre népszerű vicclapja 
Ára 16 fillér

— Csúnya nő nincs többéi A 
legelhanyagoltabb arcbőrt is rövid idő 
alatt megszépíti a világhírű nagyényedt 
Kovács kiém. Éjjeli használatra kék, 
nappali használatra sárga csomagolás
ban. Figyeljen a védjegyre.

— A Peati Tőzsde uj számában 
ifj. vitéz Horthy Miklós, Milos György, 
dr. Tonelli Sándor (Szeged), vitéz 
Bornemisza Félix, dr. Halom István. 
Dán Endre és mások nyilatkoznak.
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88°|o a községi pútadú
Jóváhagyta a belügym iniszter az 1938. évi 

városi és  üzem i költségvetését
Annáit idején említettük, hogy az 

1938. évi városi és üzemi költségve
tés letárgyalasára a pénzügyminisztéri
umba rendelték dr. Oibári Kálmán 
polgármestert és Balogh Antal (ő- 
számvevőt A pénzügyminisztériumban 
lolytalott tárgyalások azonban még 
nem hoztak meg a végső döntést, 
mert a tárgyalások eredményéhez a 
belügyminisztérium városi osztályának 
hozzájárulására is szükség volt.

Dr. Orbán Kálmán legutóbbi buda
pesti útja alkalmával sikerült a költ
ségvetések ügyét végleg elintézni A 
belügyminisztérium jóváhagyta a ház
tartási és üzemi költségvetéseket és

o városi pótodó kulcsát nz 
1938. évre o képviselőtes
tület állói megállopitotl 90 
százalék helyett SS száza
lékban állapították meg.
Az elmúlt évben 85 százalék volt 

a rárosi potadó- Ez éven — miután

az államsegélyt nem állíthatták be és 
a kereseti adó kulcsát is csak 5 szá
zalékkal írhattak elő — 9(3 százalék
ban volt kénytelen a képviselőtestület 
a városi pótadot megállapítani. Ennek 
a 90 százalékos pótadónak a csökken
tése érdekében folytak többizben tár
gyalások a belügyminisztériumban, a 
mit az tett nehézzé, hogy a költség- 
vetés képviselőtestületi megalapítása 
után újabb 12000 pengő többlet ki
adás merült fel a tisztviselői fizetes- 
emelés folytán és a belügyminiszte 
rium az elmúlt évben adott 14000 
pengő államsegélyt csökkenteni akarta.

Végeredményben úgy oldották meg 
a kérdést, hogy a kereseti adó kul
csát 6 százalékban állapították |meg* 
a bevételként előirányzott kereseti adó 
összegét emelték és 13000 pengő 
államsegélyt állítottak be a költségve
tés bevételi oldalán így sikerült a kép
viselőtestület által megállapított pót
adó kulcsból 2 százalékot lefaragni.

j'íem  adnak államsegélyt, 
de azért köveznek ez éven

December 18-án, (tinikor H a l  la  
államtitkár a város kívánságait akarta 
megtudni a kereskedőktől és iparo
soktól, maga F á y  István főispán 
hívta fel az államtitkár figyelmét a 
Sátoraljaújhelyen álvezető állami ut 
tarthatatlanul rossz voltára. H a l t a  
államtitkár válaszában felhívta a pol
gármestert, hogy sürgősen készíttes
sen kérelmet államsegély engedélye
zése iránt, meri az eucharisztikus év 
tilmunkálataira engedélyezett hitel 
rövidesen feloszlásra kerül és abból 
kiván államsegélyt juttatni a városnak.

A kérelem természetesen sürgősen 
elkészült. Maga a főispán juttatta azt 
Halla államtitká hoz. És egészen az 
elmúlt hétig reménykedve várták a 
kért 372000 pengő államsegély ki
utalását a hivatalos város és az a 
sok munkás, akik a meginduló nagy 
utépitkezéstől remélték a tavaszi élet- 
gondoktól való szabadulási.

A polgármester múlt heti buda
pesti utján értesült, hogy a kereske
delemügyi minisztérium a kérelmet 
nem találta teljesíthetőnek, azonban 
kilátásba helyezte, hogy a következő 
évek útépítési programinja során a

Sátoraljaújhelyen átvezető állami ulal 
is megépíttetik, ha a város is meg
felelő áldozatkészséget tanusil.

Miután azonban a város a mai 
nincstelenségében nem lúd áldozat- 
készségei tanúsítani^ semmi remény 
nincs arra, hogy rövidesen uj köve
zetei nyerjen a városon keresztül 
vezető állami ut.

Dr. O r b á n  Kálmán polgármester 
mindezek dacára sem hajlandó tovább 
folylatni az eddigi ulfollozást, hanem 
a kövezed alapban rendelkezésre álló 
összeg keretén belül, hacsak egy rövid 
szakaszon Is, uj burkolattal kívánja 
felcserélni az eddigi burkolatot.

Rövidesen megkezdik a burkolat 
kicseréléséi a Rákóczi uccától az 
állomás felé haladva úgy, hogy az 
utlest közepéi kiskocka burkolattal 
látják el, míg az úttest és a járda 
közöld részt a mostani úttestből ki
kerülő nagykockával fogják kibur
kolni.

Ilyenformán néhány évén belül 
sikerül majd az állomástól a közte
metőig terjedő útvonalat és Rákóczi 
uccál uj kőburkolattal ellátni.

Jó ufón halad
az újhelyi gyógyszálló ügye

Legutóbb foglalkoztunk a gyógy
szálló építése körül felmerült kér
désekkel. Megirluk, hogy hézag
pótló intézkedésekkel könnyen meg
oldható a kérdés. Tegnapelőtt foly
tatott hosszadalmas tárgyalások e- 
redményekénl az építkezés lehető
ségei meg is erősödtek.

Az építtetők meghízottja módot 
ad a városnak arra, hogy meggyő
ződjék a vállalkozás anyagi meg
alapozottságáról és így reméljük, 
hogy az építkezések még ez éven 
megindulhatnak, sőt kisebb mére
tekben egy gyógyhely esetleg még 
e nyár folyamán megnyithatja ka
puit.

Reszéliünk D e m e t e r  Sándor

szerkesztővel, aki érdekes módon 
világitolla meg a hazai idegenfor
galmi problémákat, amelyek meg
oldása nemcsak egy gyógyszálló 
létesítésén, hanem elsősorban a 
nemzetközi idegenforgalomba való 
bekapcsolódás lehetőségének ki
használásán és megfelelő propa
ganda munkán múlik. Sátoraljaúj
helynek csak megfelelő propagan
dával lesz módjában az ismeretlen
ség homályából kiemelkedni és 
ehhez a legjárhatóbb ut egy világ- 
viszonylatban is elsőrangúan beren
dezett és vezetett gyógyszállón ke
resztül vezet.

Toksjban —  mint értesülünk —  
e hó 20-a körül már megkezdőd

nek a gyógyszálló és szanatórium 
építkezési munkálatai Komor M ar
cell és János építészek tervrajzai 
alapján.

A  gyógyszálló az ottani sport
telepen az idő rövidsége miatt 
csak két emeletesre épül 45 szo
bával. A  földszinti belyiiégek azon

ban olyan méretekben épüloelc, 
hogy 120.150 szobára való bőví
tésnek alapul szolgálhassanak.

Az építtetők mindent el kivan
nak követni ez építkezés gyorsítása 
érdekében, mert a szállótnr még a 
nyári évad idején ál szeretnék adni 
a forgalomnak.

Tüdőbeteg szanatóriumot kér a város
Az Országos Tüdőbeteg Sza

natórium Egyesület az ország 
különböző részeiben állít fel tü
dőbetegek részére szanatóriumot, 
hogy amennyire az orvosi tu-

basználja rendszeresen a híres 
n a g y e n y e d l

H ü l/ S C 5 HRÉM-et.
Eltünletti az arcbőr szépséghi
báit, csodálni fogja Qn is bá
mulatos hatását. Az arc megszé
pül, feltűnően tiszta üde lesz!

óijtli használatra kék ..
Jxappali használatra sárga csomaa°las

figyeljen a védjegyre I

domány mai fejlettsége mellett 
lehet, gátat vessen a tüdövész 
pusztításának.

Sátoraljaújhely a maga ter
mészeti adottságával orvosi meg
állapítás szerint elsőrangúan al

kalmas tüdőbetegek kezelésére. 
Ezért dr. Orbán Kálmán pol
gármester elhatározta,hogy meg
kísérli egy tüdőbeteg,, szanató
rium létesítését.

A  ^.vármegye alispánja és 
főispánja utján kérelemmel for
dult br. Láng Boldizsár titkos
tanácsos, országgyűlési képvi
selőhöz, az Országos Tüdőbe
teg Szanatórium Egyesület el
nökéhez, melyben feltárva a 
városnak tüdőbetegek kezelésére 
elsőrangúan alkalmas természeti 
előnyeit, kérte, hogy az Egyesü
let építtessen Sátoraljaújhelyben 
egy tüdőbeteg szanatóriumot.

A város az építendő szana
tórium céljaira ingyen telket és 
ingyen követ ajánl fel.

Reméljük, hogy végre valami, 
a város fejlődését szolgáló in
tézményhez is juthatunk, ha 
mindjárt a szomszéd választó- 
kerület országgyűlési képvise
lőjének jóvoltából.

Nem kapunk államkölcsönt 
nem lesz rendőrpalotánk

A  legutóbbi városi közgyűlésen 
—  amint irtuk —  bejelentette a 
polgármester, hogy a belügyminisz
ter az 1938. év folyamán felépí
tendő két rendőrpalota egyikét 
Sátoraljaújhelyben szerelné meg
építeni és ezért a vármegye főis
pánja utján felhívta a várost, hogy 
ajánlón fel telket a rendőrpalota 
részére és egyben vállalja a cca 
egyszázötvenezer pengőt kitevő 
rendőrségi hozzájárulási hátralék 
elengedése ellenében az építkezés 
1 50000 pengönyi költségét.

A  képvise'ötestülel tudomásul 
vette, hogy a polgármester a pénz
ügyi bizottság javaslatának megfele
lően arra kérte a belügyminisztert,

hogy engedélyezzen az építkezésre 
kamatmentes államkölcsönt, a- 
melyet a város tiz évi egyenlő 
részletben fizetne vissza. Kifejtette 
ugyanis a polgármester, hogy csak 
ez az egyetlen módja az építke
zésnek, mert a városnak készpénze 
nincs, kölcsönt csak elsőhelyen 
való bekebelezés ellenében kaphat
na, viszont a város egész vagyona 
már le van kötve az eddig felvett
3 ,400.000 pengő kölcsön fedeze
teként.

Értesülésünk szerint a belügymi
niszter a város ajánlatát nem fogadta 
el és így Sátoraljaújhely elesik a 
rendőrpalota építkezésével járó gaz
dasági előnyöktől.

A város is
kövezetvámmentesen kezeli 
a tiszviselőt szállító járművet

A legutóbbi közigazgatási bizottsági 
üléssel kapcsolatban megírtuk, hogy 
a közigazgatási bíróság Puky End
re közig, bírósági elnök elnöklete 
alatt Felszegby Béla közig, bíró elő
adásában 1937. nov. 19-én hoztajmeg 
6468/1936. K. O. számú Ítéletét, 
melyben kimondotta, hogy ha a járműn 
állami, vagy törvényhatósági tisztviselő 
ül, a jármű vámmentesen kezelendő 
és a vámmentességet nem szünteti meg 
ha a járműn egy vagy több vámmen
tességet nem élvező személy is ül A 
közigazgatási bíróság Ítéletét arra ala

pítja, hogy az állami, vagy törvény., 
hatósági tisztviselő törvényben biztosí
tott kövezetvámmentességét semmifél* 
formában sem lehet korlátozni.

A közigazgatási bíróság ítéletének 
egy példányát megkapta Sátoraljaúj
hely város is és ennek alapján már 
utasították a vámkezelőket, hogy az 
olyan jármű után, amelyen állami, 
vagy törvényhatósági tisztviselő ül, 
akkorjaem szabad kövezetvámot szedni, 
ha a járműn vámmentességet nem 
élvező személyek is vannak.
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Klein Kálmán
D I V A T H Á Z A

S Á T O R A L J A Ú J H E L Y
Mindenféle férfi és női szövetek

díVatselymel^, menyasszonyi ^elengyél^, pzönyegel^, függönyéig

legolcsóbb forrósa
választékos áruraktár

minden cikkben
TAKARÉKOSSÁG TAGJA ! Vidékre minták.

Gondatlanságból okozott súlyos 
testi sértésért pénzbüntetés

LEGÚJABB
26-án érkezik az első

idegenforgalmi csoport
Lapunk zártakor értesülünk, 

hogy március 26 án este 20 
óra 13 perckor érkező külön- 
vonattal 200—250 főnyi turista 
csoport érkezik Budapestről

Feydeau és Caillavet finom szel
lemessége, párisi frissesége és dús 
öllel halmozása került az uj magyar 
filmben mozivászonra. Szerelemből 
nősültem — a film cinre. Különös 
örömére szolgál a mozi nézőlerénes, 
hogy ebben a történetben, amely egy 
fiatal, modern házaspár históriája, 
nem a kulya, hanem a gyerek a 
családi élei szinboluma. Főszereplők: 
Erdélyi Mici, Vaszar. Piri, Kabos, 
Ráday és Csorlos. A film még ma 
és holnap van műsoron.

Kedden az Aranyember van mű
soron. Bár a film reprizben kerül 
előadásra, azl hisszük, mégis sokan 
fogják megnézni, sőt lesznek olya
nok is akik másodszor meg fogják 
nézni.

Szeidán és csü Őrlőkön magyarra 
szinkronizált vallásos filmdráma a 
Lisieux-i Kis Szent Teréz van mű
soron. A film a modern hangosfilm 
technika követelményei szerint k‘- 
szüli. Szent Teréz életéről szól. Fi
nom, meghaló és újszerű vallásos 
film. Mélló a századhoz, amelyben 
élünk, de mélló az eucharisztikus 
évhez és a vallásos gondoláihoz. íb.

Sátoraljaújhelybe. A turisták 
egyrésze Sátoraljaújhelyből tu
rista útra indul, másik része 
27 én este ugyancsak külön- 
vonaton tér vissza a fővárosba.

Kiváló francia színészek alakítják a 
főszerepeket. Hatalmas alkotás és 
pazar kiállítás jellemzi a filmet.

175/1938 vght. szám.
Árverési hirdetmény-kivonat.
A bpesli közp, kir. járásbí

róság, 419.374/937 számú vég
zése folytán Kont Oszkár javára 
1082 P. 67. f. tőke és jár. ere
jéig lefoglalt és összesen 1302 
pengőre becstilt ingóságokat és 
pedig bútorokat, szikvízgyártó 
gépel, szikvizes üvegeket vég
rehajtást szenvedőnek Sátoralja
újhelyen, Horthy M. tér 3 és 
folytatólag Horthy M. tér 10. 
házszám alatt lévő lakásán és 
üzletében 1933 évi március hó 
17 napján délelőtt 3/ J l órakor 
megtartandó bírói árverésen el
adom.

Sátoraljaújhely, 1938 február 
hó 24 napján.
Fényes Árpád kir. bírósági végrehajtó

Még az elmúlt év szeptember 
elején lörtént, hogy idős Reichard 
Dániel sárospataki lakos v. Váral
jai József cséplögéptulajdonossal ló
herét csépelteiéit. Alig kezdődőit 
meg a munka, amikor valahonnan 
előkerült Reichard 12 éves Dániel 
fia. Mivel munkásra szükség volt, 
Váraljay megtanította a gyermeket 
a gép etetésére és odaállította, hogy 
dolgozzon. Egyideig az apa is a 
gyermek mellett állott és nézte, hogy 
a fia mikép dolgozik. Nemsokára 
elment és ugyancsak eltávozott a 
gépkezelő Váraljay is.

Zavartalanul folyt a munka min
den felügyelet nélkül a kora délu
táni órákig, amikor azonban ször
nyű szerencsétlenség történt. A  gép 
tetejére felmászó tfj. Reichard D á
niel lába belekerült a dobba és az 
a térd felett rendkívül súlyos ron
csolást okozott. A szerencsétlenségre 
előkerült az apa és a gépész és a 
fialt 1 gyermeket beszállították a kór
házba. Az orvosi vizsgálat megálla
pítása szerint a sérülés olyan súlyos 
volt, hogy a gyermeknek jobb lá
bát tőből kellett levágni.

Az ügyészség id. Reichatd Dá
niel és vitéz Váraljay József ellen 
gondatlanságból elkövetett súlyos 
testi sértés vétsége miatt emelt vá
dat és az ügyel folytatólagos főlár- 
gyaláson kedden tárgyalta a tör
vényszék Köröskényi büntető ta
nácsa.

Reichard Dániel beismerte, hogy 
gondatlanul járt el, mert le kellett 
volna patancsolni gyermekét az ete

tőről ; v. Váraljay tagadta bűnös
ségét és azzal védekezett, hogy 
nem volt munkás és azért kellett a 
gyereknek dolgozni a veszélyes he
lyen. A  tanuk részben igazolták a 
vádbeit cselekmény elkövetéséi. A 
perbeszédek elhangzása után ítéletet 
hirdetett a bíróság és az elsőrendű 
vádlott id. Reichard Dánielt 40 
pengő, a másodrendű válott v.Vár
aljai Józsefet pedig 60  pengő 
pénzbüntetésre Ítélte. Reichard bün
tetését azonban 3 évi próbaidőre 
felfüggesztette. Az ítélet jogerős.

— Labdarúgás. A Sac az elmúlt 
vasárnap a diósgyőriek jóképességíi 
csapatával játszott és 6 :0  (2 :0) ará
nyú veseséget szenvedeti. A vendég
csapat, bár a gólarány túlzott, meg
érdemelte a győzelmet, mert minden 
részében jobb volt 3 Sacnál. Remél
jük azonban, hogy a Sac csapatának 
használl a múlt heti balsiker és a 
holnapi miskolci AFC elleni meccsen 
híveiket győzelemmel fogják megör- 
vendeztelni. A méakőzés a Dohány
gyár mögötti sportpályán holnap d. 
u. fél 3 órakor kezdődik.

— Összeverekedtek Kovácsvágáson 
a cigányok. Balogh Béla kovácsvágási 
cigánylegény karácsonykora bál után 
megverte sogorál és annak édesany
ját. Dr. Lakatos Dezső törvényszéki 
egyesbiró Baloghofkét rendbeli súlyos 
lesli sértés vétségéért jogerősen egy 
havi fogházra ítélte.

A kiadásért felelős: 
V A J D A  J Ó Z S E F

Laptulajdonos :
Landesmann M. és Társa

Készült: a Vajda-könyvnyomdában
Sátoraljaújhely.

V E S E -,
H Ó L Y A G

ES

E P E B A J O K
TERMÉSZETES

g y ó g y s z e r e
A VILÁGHÍRŰ

S a lia to r -F o m s
GYÓGYVIZE

KÖNNYŰ -  VASMENTES -  
JÓ IZÜ.

Kérdezze meg orvosát! 
Mindenütt kapható !

Lerakat Sátoraljaújhelyen :

Bilanovics István cégnél

Strapára és rossz utakra csak SKODA automobil
Kaphafó:

A SKODA autók Zemplén ésAbaujváiriiegijei^izárolagop képviseleténél

Martinovits Márton
műszaki üzletében, SÁTORALJAÚJHELY.

Kazinczy u. 4. Telefon: 112.

Kedvező fizetési feltételek!

M agyar film eket mutat be  
e Héten a m ozi
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