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A polgármester kérelmének
csak részben volt hatása. Elis
merjük, több zászló hirdette 
mint más években március 15- 
én, hogy a szabadság ünnepét 
üli a város közönsége, de még 
mindig sok, sőt nagyon sok 
házon hiányzott a nemzeti szí
nű lobogó.

Minden elismerésünk azoké 
a kevésbbé tehetőseké, akik a 
polgármesteri felhívás nyomán 
megszámlált garasaikból is ál- 
doztak, hogy nemzeti szinü 
zászló hirdesse házaikon az 
egész magyarság szabadsága 
iránt érzett olthatatlan vágya
kozásukat.

Viszont minden bírálatra rá
szolgált például az OTI, ahol 
nemzeti szinü zászló helyett 
megfakult szinü, szakadazott 
vászondarab csüngött alá a2 
erkélyrőlvalószinüleg nem azért, 
mert nem telik az intézmény
nek egy rendes, címeres nem
zeti szinü zászlóra. És különö
sen rászolgáltak a legélesebb 
bírálatra azok, akiknek házai a 
hatósági felszólítás dacára is 
zászló nélkül éktelenkedtek.

Ezt az utóbbi tényt kényte
lenek voltunk különös hang
súllyal leszögezni itt, vezető 
helyen azért, hogy lássák min
denütt, ahol nem érzik át a 
nemzeti ünnep iránti köteles 
tiszteletet, ha még nincs is 
törvényerejű szabályrendelete a 
városnak, amellyel kényszerít- 
heti a háztulajdonosokat a zász
lók kitűzésére, van egyéb fegy
ver, amit ki lehet használni el- 
lenük, hogy kötelességre ébred
jenek.

Mert kötelesség a nemzeti 
ünnepek külső dísszel való ün
neplése is. Es különösen köte
lesség itt a határszélen, ahol

százszorosán érezzük, tudjuk, 
mit jelent a szabadság elnyo
matásban élő véreinknek.

Akik pedig ezt nem tudják, 
vagy nem akarják elismerni, 
azoknak neki kell szegezni a 
nyilvánosság fegyverét, hadd 
szégyenkezzenek közömbössé
gük, nemtörődömségük miatt.

E helyütt ajánljuk fel lapunk 
nyilvánosságát a város polgár-

Trianon legjobban sújtott határ
széle: Sátoraljaújhely lelkesen ünne
pelte a szabadság ünnepét. Lélekbö! 
fakadt bensőséges ünnepléssel áldo
zott a márciusi ifjak emlkének és 
idézte vissza azokat az időket, ami
kor még csak a bécsi kamarilla ellen 
kellett harcba szállni, amikor még 
nagy Magyarország számára követel
hették a szabadságjogokat.

Az ünnepségek sorozatát
o szepeslek szabadság 
ünnepe

nyitotta meg. Megszoktuk, hogy a 
szepesiek évről-évre megrendezik a 
márciusi szabadság emlékünnepét. 
Ebben az évben március 13-án este 
5-kor ülték meg a cipszerek a gimn. 
előadótermében több illusztris ven
dég jelenlétében Március Idusát. 
Szavalat, ének, tüzes beszédek (Sze
pesi Bódog tanár és Soltész dön 
tanító beszédei) Kolozsvár, Nagyvárad 
városok filmjének bemutatása, a Ma
gyar Hiszekegy eléneklése képezte a 
gazdag műsort. A szepesiek szabad
ság ünnepe benső melegségével tűnt 
ki. Érdeklődéssel hallottuk, hogy a 
cipszerek nem akarnak lehetetlent, 
nem akarnak külön kisebbségi jogo
kat, ők csak hitvallást akarnak tenni 
magyar voltukról, ők egyedül a ma
gyar lélek feltámadását akarják. Ko
vász akarnak lenni, amely erjeszti, 
nagyra növeszti a megalkudni nem

mesterének a jövőre. írassa 
össze azokat a háztulajdonoso
kat, akik akár fukarságból, akár 
a nemzet iránti kötelességek 
érzéketlenségéből nem hajlan
dók részt venni a nemzeti ün- 
nepek külső dísszel való ün
neplésében. Mi szívesen lekö
zöljük majd a névsort okulá
sára azoknak, akik utánunk 
jönnek, akiknek leikébe már 
most bele kell plántálni a haza 
iránti szeretet mindenekfelett 
valóságát.

tudó, nem akaró hazaszeretetei.
A Mnnsz

március 14-én a vármegyeháza nagy 
termében ünnepelt. Szépszámú kö
zönség lelkesedett a szereplők mű
vészi leljesiiményei nyomán. A Szent 
Imre énekkar és a Kamara zenekar 
művészi értékű müsorszámai után dr. 
Domokos Sándorué ragadta magával 
a közönséget a szavaló művészet 
teljességét adó előadásával. Baross 
Gábor képviselő ünnepi beszéde után 
dr. Székelyhidy Györgyné, dr. Pi- 
lissy Tamásné és egynéhány férfi 
szereplő hivatásos színészeknek is 
dicséretére válóan adták elő Herczeg 
Ferenc „Költő és Halál" c. színmüvét.

A középiskolák
közül a felsőkereskedelmi iskola is 
még március 14-én délután áldozott 
a márciusi szabadságünnepnek el
múlt számunkban ismertetett prog
rammal. Az ünnepély legkiemelke
dőbb száma Füzessy Miklós önkép
zőkört elnök ünnepi beszéde volt. 
Tartalmas, szép beszéddel lelkesítet
te növendéktársait. Ugyancsak szép 
sikerrel szerepeltek az intézet ének 
és zenekara is

A gimnázium 15-én d.e. fél 10 óra
kor ünnepelte március idusát mű
vészi méreteket is elérő műsor ke
retében. Az intézet ének és zenekara 
Lipcsey Tivadar karnagy vezényle
tével minden dicséretet étdemlően

szerepelt. Ugyancsak a legnagyobb 
elismerést érdemlik Seress János, 
Belányi Tamás szavalatai és külö
nösen Csizy Tibor, aki „Cinka Pan
na" c. melodráma előadásával ra
gadta megérdemelt tapsra a szép
számú közönséget. A sikerben 
egyformán osztoztak Windt Judit 
zongora és Salamon Miklós hegedü- 
kiséreteikkel. Az ünnepély legsikerül
tebb száma Bodnár Béla önképző
kört elnök ünnepi beszéde volt. A 
gondoláitokban mélyen szántó, lel
keket magával ragadó beszéd hosz- 
szantartó tapsra bírta a közönséget.

A Magyar Jövfl szövetség
délelőtt fél 11 órakor a Kossuth- 
szobor előtt ünnepelt a frontharcosok, 
a leventék, a tanintézetek növendé
keinek és a város hazafiasán érző 
közönségének jelenlétében. Az ün
nepi beszédet dr. Meczner Tibor 
mondotta. Ugyancsak ő helyezte el 
a szövetség koszorúját a szobor ta
lapzatán.

A hivatalos város
déli fél 12 órakor ünnepelt a városi 
színházban. A Szent Imre kör és az 
ipartestület egyesített dalárdája a 
„Magyar Hiszekegy“-gyel vezette be 
az ünnepet, majd dr. Lukács József 
kegyesrendi tanár emlékezett meg a 
nap történelmi jelentőségéről a tudós 
elmélyülésével, a hazájáért rajongó 
tüzet gyújtó lelkesedésével, Isten 
szolgájának vallási rajongásával. Be
széde közben és után percekig zú
gott a taps, bizonyságául, hogy a 
lélekből fakadt tanítás telkekbe fo
gant. Ifj. Kaltenbach Rezső nagy ha
tást keltő szavalatán kívül még a 
Sátoraljaújhelyi Kamarazene Társaság 
művészi játéka és a dalárdák min
den dicséretet érdemlő énekszámai 
gyönyörködtették a közönségei.

Az egyházakat,
melyeket elsőként kellett volna sor
rend szerint említenünk, szándékosan 
hagytuk utóljára, hogy Isten szolgái
nak lelkesítő szándékairól való meg
emlékezés utolsóként maradjon em
lékében azoknak, akik március idu
sának beszámolóját olvassák. Vala
mennyi felekezet templomában volt 
igehirdetés, valamennyi felekezet lel
késze gyújtott tüzet a hivők lelkében 
örök emlékezésére a negyvennyolcas 
időknek.

A határszél ünnepe 
március idusán
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Clhozzák
Sátoraljaújhelybe is a Szent Jobbot

Két vagy három  napig marad köztünk

2 . oldal.

HÍREK
—  Uj bölcséaztudor. Előli István 

kegyesrendi tanárt í. hó 12-én a bu
dapesti Pázmány Péter tudományegye 
lem a bölcsészettudományok tudorává 
avatta. A közszeretetben álló fiatal 
tanárt doktorrá avatása alkalmából a 
társadalom minden rétegéből sokan 
keresték fel üdvözlésekkel.

— .Halálozás. Kupisinki Horváth 
Józsefné. sz. magyarizsépi lsépy Jolán 
Budapesten elhunyt. Temetése kedden 
volt Sátoraljaújhelyben általános rész
vét mellett. Az elhunytban br. Seny- 
nyey lstvánné édesanyját gyászolja.

— Kulturest az izr. iskolában A 
statusquo izr. elemi iskola vasárnap 
délután 6 órai kezdettel negyedik kui- 
turestjét rendezte ennek a tanévnek 
A kultureít — mint mindig — ezúttal 
is a Hiszekeggyel kezdődött, majd dr. 
Rosenberg Lajos iskolaszéki tag hatá
sos m e g n y i t ó  beszéde után Braun An
dor keresk. iskolai tanuló szavalt di
cséretre méltó szavaló készséggel. Dr. 
Holló Imre művészi csellójátéka dr. 
Holló lmréné ugyancsak művészi kísé
retével ezúttal is lelkes tapsra ragadta 
a közönséget. Az est fénypontja dr. 
Rácz Zoltán egri főrabbi ünnepi be
széde. A fiatal főrabbi vallási .tárgyú 
előadása a szónokművészei remeke 
volt. Szivből fakadt meggyőző szavai 
a hallgatók lelkének mélyéig hatoltak 
és mindegyiküket megerősitették 
hitükben. Müller Jenő keresk. iskolai 
tanuló nagy sikerű szavalata után az 
iskola énekkara egy vallási dalt éne
kelt Ganzfried Malvin tanilónő ve
zényletével preciz betanultsággal, nagy 
sikert érve. Föd r Sámuel igazgató 
néhány kerekded mondatban elmondott 
zárszava után a Himnusszal ért véget 
a szépen sikerült kulturest.

— Sándor és József napját ez éven 
is örömmel köszöntötte mindenki, mint 
a tavasz előhirnökeit. Az általános 
örömből természetesen elsősorban a 
Sándoroknak és Józsefeknek jutott ki. 
Sokan keresték fel tegnap üdvözlések 
kel Lehoczky Sándor ny. tvszéki elnö
köt, dr. Domokos Sándor rendőrtaná
csost, vitéz Becskeházy Sándor, és 
vitéz dr. Teleky Sándor őrnagyokat, 
és dr. Zinner Sándor főorvost Ma 
dr. Ligeti József főorvosnak, dr Lu
kács József, Szalay József, Rólh József 
kegyesrendi tanároknak. Mathirz József 
fesőkereskedelmi iskola igazgatónak. 
Mizsak József ny. vármegyei főjegy
zőnek, dr. Azary Prihoda József vá
rosi főjegyzőnek és vitéz Zombory 
József tüzoltófőparancsnoknak jutott 
nagyon sok üdvözlés.

— Ismét kikapott a Sac. Az el
múlt vasárnap a Sac a MAFC csapa 
Iával játszott és 2 : 1  (0 :1 )  arányban 
vereséget szenvedett. Az első félidőben 
a Sac szél ellen játszott és ennek 
dacára is megszerezte a vezetest, a 
második félidőben azonban a Sac már 
semmit sem produkált. Bizony csak a 
kis Dankaynak és Urbán kapusnak 
köszönhető, hogy nem szenvedett na
gyobb gólarányu vereséget.

— Öktilvivá8 A sárospataki Levente 
Egyesület ökölvivói vasárnap háziver
senyt rendeztek A győztesek képvi
selik Sárospatak színeit a rövidesen 
megtartandó vármegyei bajnoki verse
nyen.

— Az Ojság uj száma beszámol a 
külpolitikai időjárásról, megmagyarázza, 
miért lett Imrédy is pénzügyminiszter 
Nagyon jók még a mulatságos állandó 
rovatok is Nagy Imre népszerű s icc— 
apjában. Ára 16 fillér.

Napilapjaink már hónapok óta 
közölnek híreket azokról a nagysza
bású, világszerte érdeklődést keltó 
ünnepségekről, amelyekkel első szent 
királyunk emlékének kíván áldozni 
az egész ország.

Szent István halálának kilencszá
zadik fordulóját szent évnek hirdette 
a róni. kalh. egyház és ezért ezt az 
ével örökké emlékezetessé kívánják 
tenni nemcsak az egész magyarság, 
de az egész világ hívői számára.

A nagyszabású ünnepségek kere
tében tér be vették, hogy a Szent 
Jobbot körül hordják a Csonkaor
szágban.

A nyár folyamon 19 vá
ros, köztük Sátoraljaújhely 
Is a maga körében köszönt
het! és ünnepelheti a Szent 

Jobbot.
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G Y Ó G Y S  Z E R E
A VILÁGHÍRŰ

A vármegye közigazgatási bizott
sága f. hó 14-én tartotta március 
havi ülését dr. F'áy István főispán 
elnöklete alatt.

Az ülésen gyors egymásutánban 
pergették le a tárgysorozat pontjait. 
Felszólalás alig akadt. Janka Kátoly 
kormányfőtanácsos kért egy-kél ügy
ben, főleg gazdaságiakban felvilá
gosítást. És felvilágosítást kért dr. br. 
Waldbott Frigyes is.

Segéderőket kopnak o 
jegyzők.

Az alispáni jelentés felolvasása 
után Janka Károly köszönetét mond 
a főispánnak a bodrogközi étkezte
tési akcióért, egyben kifogásolja, hogy 
az élkezletéssel kapcsolatban a jegy -

A szent eraklye szállítására a Máv 
110 ezer pengő költséggel külön 
díszkocsit építtetett. M é s z á r o s  
János érseki helynök és a szokott 
diszörség fogja mindenhová elkísérni 
a tSzent Jobbot, igy Félegyháza, 
Debrecen után Sátoraljaújhelybe is. 
Innen Miskolc, Eger és Vác lesznek 
a kővetkező állomások.

Az eucharisztikus kongresszus után 
kezdődik az országjárás, amely május 
végétől augusztus közepéig fart és 
Szent István napja elöli ér véget.

Az egyes városokba mindig Bu
dapestről indul a díszkocsi és két- 
háromnapos tartózkodás után ugyan
oda viszik vissza a Szent Jobbot.

Minden városban a püspök, vagy 
helyettese, az egyház, a inegye, a 
város és különféle hatóságok fényes, 
ünnepléssel fogják fogadni első szent 
királyunk Jobbját.

S a l i i lm - F m ls
GYÓGYVIZE

KÖNNYŰ -  VASMENTES -  
JÓ IZÜ.

Kérdezze meg orvosát I 
Mindenütt kapható I 

Lerakat Sátoraljaújhelyen :

zőkel túlságosan lerhellék irodai mun
kával A jegyzők túlterhelése köztu
dott dolog, méltányosnak tartaná te
hát, ha az étkeztetést társadalmi utón 
ellenőriztetnék.

A főispán megköszöni az elisme
rést, azonban az érdemeket áthárítja 
a kormányra és a társadalomra.

Az alispán bejelenti, hogy a jegy
zők túlterhelésén a belügyminiszter 
segíteni kíván a legrövidebb időn 
belül. A napokban érkezeit le a bel
ügyminiszter rendelete, amelyben 
felhatalmazza az alispánt, ahol szük
ségét látja engedélyt adhat hisegitő 
munkaerő alkalmazására. A kisegítő 
alkalmazottakat a község fizetné, ahol 
azonban a község anyagi helyzete 
nem bírná a kisegítő alkalmazott dí

jazását államsegélyből fedeznék] azt.

Utók rendbehozatala.
Az átlamépitészeti hivatal vezetőt 

jének jelentése után dr. br. Waldbott 
Frigyes felvilágositást kért, hogy a 
miskolc —sátoraljaújhelyi állami út
nak melyik részét építik ki ez évben. 
Az átlamépitészeti hivatal főnöke be
jelentette, hogy Szerencs után a mádi 
elágazásig és a bodrogközi elágazás
nál 2 kilómétert, Sárospataktól Bod- 
roghalász felé 1600 métert, Sáros
patak—Sátoraljaújhely között 800 
méteren építik ki az utat.

Az Onga—Bekecs és a Bodrogke- 
resztur—Tárcái közötti ut közigazga
tási bejárását még ez évben elvégzik.

Bizalom a kormánynak
A pénzügyminiszter bemutatkozó 

leirata kapcsán Janka Károly indít
ványt tett, hogy a bizottság ne csak 
a pénzügyminisztert üdvözölje, ha
nem a miniszterelnök győri beszé
dének hatása alatt üdvözölje a bizott
ság az egész kormányt szeretettel és 
bizalommal.

A bizottság az indítványt egyhan
gúlag elfogadta és a bizottság bi
zalmáról a főispán utján táviratilag 
értesítette a miniszterelnököt.

—  Remekül sikerült a leventék szín- 
előadása. A sátoraljaújhelyi Levente 
Egyesület műkedvelői hétfőn este a 
városi színházban bemutatták Szigligeti 
„Szökött katona“ cimű színművét Az 
előadás, a rendezés tökéletes volt. Az 
igen jó együttesből kitűnt Kaiser Babci 
és Köss T. Zsigmond, aki a rendezés 
nehéz munkáját is nagyszerűen oldotta 
meg. Kár, hogy a közönség nem mu
tatott az előadás iránt olyan érdeklő 
dést, amelyet nemcsak a nemes cél, 
de a szereplők elsőrangú alakitása 
megérdemelt volna Külön kell meg
emlékeznünk a zenekarról és agilis 
vezetőjéről Hübner Ödönről, akinek 
irányitásával a zenekar is elsőrangú 
szórakozást nyújtott a közönségnek.

— Tűz volt szerdán este Brach 
Hermanné Széchenyi tél I. alatti cu
korka üzletében. A tüzvizsgálat során 
ki nem derített okból tűz ütött ki a 
cukorkaüzletben még üzletzárás előtt. 
A  tűzoltóság — amelyet kissé elkésve 
értesítettek — vitéz Zombory főpa
rancsnok vezetése alatt nyomban kivo
nult és rövid idő alatt elfojtotta a 
tüzet. A késői oltás miatt azonban sok 
áru elpusztult és igy a kár cca 1200- 
1300 pengő.

* Dalszöveg pályázatot hirdetett a 
Magyar Lányok, Tutsek Anna nép
szerű ifjúsági hetilapja. A szebbnél 
szebb hazafias dalszövegek közül né 
hányat közöl is a március 13-án meg
jelent számban a lap. Díjtalan mutat
ványszámot kívánatra bárkinek küld a 
kiadóhivatal, Budapest, V . Andrássy 
út !6. Előfizetési díj negyedévre 4 
pengő.

5—  ítélet a cigánytámadás ügyében. 
Megittuk annak idején, hogy öt csem
pész cigányasszony harcba vitte a ci
gánytelep lakóit három pénzügyőr ellen. 
Csütörtökön tárgyalta a bűnügyet a 
törvényszék büntető egyeabirája. A 
bíróság Táncos Istvánnál egy heti,Poh- 
lotLászlónét három napi fogházra ítélte, 
a fiatalkorút pedig megdorgálta. Pohlol 
László és Mészáros Antal ügyét az 
ügyészi indítvány értelmében elkülö
nítette a bíróság, mert ellenük súlyo
sabb bűncselekmény elkövetésének 
gyanúja látszik (ennlorogni.

Néhány tudós nyilatkozata a sok közül: ,,... SZÍV, Cukor és a legkülönbö
zőbb szervi és idegbajosokon végzett gyógyító kísérleteim a rádioszcillátor 
segítségével messze felülmúlták legvérmesebh reményeimet. (G. Puppins, 
New Medical Rewiew)"... Számtalan a legkülönbözőbb fajtájú, de közöttük 
is elsősorban n iomás, prostata, gyomorjekélyes és súlyos rákos betege
ket sikerült minden műtéti beavatkozás nélkül az oszcillátor segítségével 
meggyógyítanom (Kivonat Sordello JjtHlijnak, a római egyetemi rádium
kórház igazgató tanárának a Kir Tud. Akadémián tartott előadásából 1337. 
május 28 ) — A legkülönbözőbb stádiumban levő máj-, epe- és vese- 
bajosokon végzett ellenőrző kísérleteim folyamán a teljes gyógyultak száma 
83 százalék, változatlan I I százalék és csak 6 százalékban nem sikerült 
javulást észlelnem. Es ugyanekkor nem egy már operatív stádiumon fut 
lévő rákos beteget sikerült a lánc segítségével meggyógyítanom, vagy leg
alább is fájdalmait enyhilenem.

(Dr. Ch. Perincu, a párisi klinika igazgató tanára.)

A „RÁDIOSZCILLÁTOR"
egy rádiumos telítettségű vékony lánc, amelyet állandóan nyakon kell 
viselni. Ara 18 pengő. Kapható a legtöbb orvosi műszertárban. Főlerakat: 
VADÁSZ MIKLÓS orvosi muszer»ára, Budapest, Vilmos Császár ut 28. 

TELEFON: 120 070.

Bilanouits István cégnél

A közigazgatási
bizottság ülésén bizalmat 
szavaztak a kormánynak



1 2 . szám Újhelyi Hirlap—Felsflmagyarországi Hírlap 3. oldal

A  piarista gimnázium
szentévi elfiadássorozata

f e q i t r e f M t c
néhány Aspirln  tabletta . . . .  é s  a rh eu m atíku s fá jd a lm a k  
szű n n e k , m eg hű lés, fejfá jás elmúlik. A z A tp irln  tökéletes  
h o ld sa t é s  régen bevált ö sszetételén ek á lla n d ó sá g á t külön* 
leges g yártási e ljá rá s  biztosítja, a  tabletták v a ló d isá g á é rt  
p edig a  ráp réselt » /?uy«t« -k e r e s z t  sza va to l- EnélkOl rvtoce
A e p lr ln -t a b le t t a

ASPIRIN
l e  b i e  11 é  h

A piaristák minden hétfői 
vallásos és tudományos előadá
sai szinte nem is remélt, hatal
mas népszerűségre tettek szert. 
A hívők türelmetlen vágyako
zással várják a hétfőt, hogy 
vallási elmélyülést, lelki gyógyu
lást, hitet merítsenek a piarista 
atyák mélyen szántó vallási 
oktatásaiból.

A március 12-ikí negyedik 
előadáson dr. Csaba Jenő pia
rista tanár tartott széles látókö-

Csunya  nő 
nincs többéi

A legelhanyagoltabb arcbőrt is rövid 
idő alatt megszépíti a világhírű

n o g y e n y e d i

Kovács krém
Éjjeli használatra kék csomagolásba*” [zsí
ros]. Nappali használatra sárga csomagolás

ban [szára/].
Figyeljen a védjegyre!

Már régebben megírtuk, hogy a 
Magyar Turista Szövetség Szent-István 
staféta vándorlást rendez az országon 
keresztül. A turista vándorlásnak már 
cius 24-én, 25-én, 26-án és 27-én 
Sátoraljaújhely lesz a központja.

A március 24-én este 7 óra 38 
perckor Zsitvay Tibor szövetségi elnök 
vezetésével érkező turisták három napi 
programját a legkisebb részletekig ki 
dolgozta a Hegyaljai Osztály. Hely
szűke miatt azonban csak vázlatosan 
közölhetjük a programmot a követ
kezőkben :

Március 24-én, csütörtökön este 
7.38-kor a máv. pályaudvaron a Zsit
vay Tibor védnök-elnök vezetése alatt 
érkező vendégek fogadása. Az állo
mási étteremben 8-kor társas vacsora.

Március 25-én, pénteken reggel 
7.15-kor szent mise a r. k. plébánia 
templomban, 7.30-kor Isten tisztelet a 
ref. templomban. 8 kor indulás a me' 
gyeháza elől Hegyközi vasúton Füzér
komlósra. Ebéd hátizsákból a fűzéri 
vár forrásnál 13.30— 14.30-ig. Pálhá- 
zán közös vacsora.

Március 26*an, szombaton reggel 
7.30-kor indulás Nagybózsvára, ahol 
a túra előző nap végződött. Sátoralja-

A közigazgatási bizottság és 
albizottságok ülései után hétfőn 
délben a vármegye törvényha
tósági kisgyülése is ülésezett 
Fáy István főispán elnöklete 
alatt. Itt még napirend előtt sor 
került a kormány üdvözlésére. 
Molnár Béla indítványára egy
hangúlag elhatározta a kisgyü- 
lés, hogy a miniszterelnököt és 
a kormány tagjait szeretettel 
üdvözli és ncmzetépitö mun-

rü, nagy tudományossággal fel
épített előadást. Az előadás tár
gya a ..Kínok lelke14 volt.

Az előadó a középkorról sze
retne beszélni, de a ferde meg 
ítélések miatt előbb a többi kort 
teszi vizsgálat tárgyává. A fény 
és árnyoldalak szintéziséből iga
zolja, hogy minden kornak tár
sadalma annyit ér. minta lelke 
és áhítata.

A kitűzött elvek, titkos szán
dékok katasztrófáin keresztül 
mutatott rá a történelem abszo
lút Istenére, kit nem ismert az 
ókor, kitől elfordult az újkor, 
de befogadott a középkor.

Erről fog dr. Csaba íenö már
cius 21-i folytatólagos előadá
sán beszélni, ugyanavval a tu
dományos felkészültséggel, hit
beli elmélyüléssel, szónoki kész
séggel, mint bevezető előadá
sában, amikor sikerült megtalál
nia az utat a hallgatóság leikéhez.

ujhelyre érkezés 16.30-kor. A részt 
nem vevő Osztály tagok és érdklő- 
dők 12.45-kor a gk. templom alól 
indulnak Sátoraljaújhelyről Szépha
lomra a túra résztvevői ele. Este 18.30 
kor a megyeháza nagytermében a MTE 
Hegyaljai Osztályának rendkívüli köz 
gyűlése, amelyen az osztály és a vá
ros üdvözli a staféta vándorlás részt
vevőit. Este 8.15-kor társas vacsora a 
vasúti étteremben.

Március 27-én, vasárnap reggel 7*15 
órakor szent mise a rk. plébánia 
templomban, 7.30-kor Isten tisztelet a 
ref. templomban. A túra résztvevői 
8-kor indulnak a Városi Vigadó elől. 
Akik a túrán nem kívánnak részt ven
ni, azok 10 órakor indulnak az álla
mi elemi iskolától a Szárhegyre a 
Magyar Kálváriát megtekinteni és az 
Ország Zászló megkoszorúzásához.

A túra résztvevői minden érintett 
községben egy-egy „csendes perc'-et 
töltenek az illető község hősi halot
tainak emlékműve előtt, illetve Sátor
aljaújhelyen a Hősök temetőjében.

Vacsora- elszállásolási és hegyközi 
vasúti jegyek a sátoraljaújhelyi máv. 
menetjegyirodában kaphatók.

kájában a legteljesebb odaadás
sal támogatja.

A napirenden levő ügyeket 
minden vita nélküi, az előadói 
javaslatoknak megfelelően in
tézték el.

Jóváhagyták a Tárcái község
ben létesítendő mélyfúrású kút 
költségeihez való hozzájárulás 
tárgyában hozott képviselőtes
tületi határozatot. Hozzájárul
tak, hogy a Magyar Olasz Bank

Tállyán megkezdhesse parcel
lázásait és hogy Rátka, Ond, 
Mezözombor fs  Gesztely vil
lamosításával kapcsolatban ki
adják az engedély-okiratokat.

Sárospatak község határo
zatát, amellyel Trasz anyag elő
állításához területet adott bérbe

Evek óta, csendben, de annál lel
kesebben íolytalja működését a sá
toraljaújhelyi kegyestendi gimnázium 
sportköre K u d I i c s k a Károly test- 
nevelési tanár vezetése alatt. Holnap, 
vasárnap végre nyilvánosság elé lép 
es délután 4 órai kezdettel az intézet 
tornatermében disztomabemutatót ren
dez.

A diszlorna bemutatón belépődí
jat nem szednek. Csupán a műsor* 
kell majd 50 fillérrel megváltani. Ez* 
is csak azért, hogy alapot teremtsenek 
a kerületi tornászbajnokságban indulók 
költségeinek fedezetére. A disztorna 
bemutató

műsora
a következő:

1. Az intézet tornászcsapatainak 
felvonulása.

2. Hiszekegy.
3. Előirt és szabadon választolt 

versenygyakorlatok a magas nyújtón.
(V.—Vili. 0.)

4. Szabadgyakorlatok énekszóra.
(III. o )

5. Előirt és szabadon választott! 
versenygyakorlatok a magas korláton.
(VI-Vili.  o )

A Szepesi Szövetség sátor
aljaújhelyi osztályának és főleg 
az osztály fáradhatatlan elnö
kének, Szepesi Bódognak aka
dályt nem ismerő lelkes mun
kájából két évvel ezelőtt életre 
kelt a MagyarKálvária, az elsza
kított országrészek miatti ma
gyar fájdalom örök hirdetője.

Azóta sok ezren keresték fel 
ezt az országban egyetlen za
rándok helyet/ hogy erőt me
rítsenek a szebb magyar jövő
ért folyó harcra. De akik elza
rándokolnak ehhez a magyar 
kegyhelyhez nem tudják, hogy 
milyen emberfeletti munkával 
tudták csak életre hívni Sze
pesi Bódog és lelkes társai a 
magyar szenvedés Kálváriáját 
a mostani nincstelenségben.

De még kevésbbé tudhatják

Kármán Gyula budapesti mér
nöknek, jóváhagyták. És jóvá
hagyták Mikóháza képviselő
testületének határozatait is a gör. 
kath. iskola segélyezése és a 
régi temető területének ref. is
kola és postahivatal céljaira 
való átengedése tárgyában.

6. Buzogány gyakorlatok,(V- -VI.o.)
7. Előirt és szabadon választott gya

korlatok a kápás lovon. (VI.—Vili. o )
8. Parterre torna szerek nélkül és 

zsámolyon (1—II. o.) plinten (111—IV.o.)
9. Plinten előirt és szabadon vá

lasztott gyakorlatok. (VI.—VIII. o.)
10. Műszabadgyakorlatok (4 tanuló 

val) Csizy, Várfalvi, Peti A. Vili. o., 
Vatkonda VII. o.

11' Tornászgúla 40 tanulóval ugró
zsámolyon és plinten.

12. Himnusz és elvonulás

A disztornón
két csapat indul. Az I. (ezüst jelvá- 
nyes csapat tagjai: Csizy Tibor, Vár- 
falvy Miklós, Peti Andor Vili. és 
Maszluk Ernő VII. o. tanulók. A II. 
(bror.z és vasjelvényes) csapat tagjai : 
Bauman László, Gúr János, Naoy 
Sándor, Tarcali József VII. és Ti- 
szolczi VI. o. tanulók.

A versenyek közötti szünetekben 
a piarista gimnázium zenekara fogja 
szórakoztatni az előreláthatólag nagy 
számú közönséget.

majd az utánunk következők, 
hogy mennyi faradság, mennyi 
verejték, mennyi áldozatkészség 
tapad ehhez az egyszerűségében 
is monumentálisán szép, lenyű
gözően ható kegyhelyhez. Sze
pesi Bódog egybegyüjtötte tehát 
a Magyar Kálvária okmányait 
és azt egy 237 oldalas kötetbe 
foglalva bemutatta a szepesiek 
márciusi ünnepén.

A derék szepesiek örömmel 
látták nehéz munkájuk doku
mentumait kötetbe foglalva és 
elhatározták, hogy azt örök meg- 
őrzésül a vármegye levéltárának 
ajánlják fel.

Szepesi Bódog — a határo
zatnak megfelelően — már el 
is juttatta az okmánytárat a vár
megye levéltárának.

il turistajárás menetrendje
24-én este érkeznek vonattal

M indent jó váh agy tad
a vármegye törvényhatósági kisgyülésén

Újból üdvözölték az összkorm ányt

2)ísztorna bemutató
a piarista gimnáziumban

i) várm egye levéltárában helyeztek el
a Magyar Kálvária Okmánytárát
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Külföldi világfilmeket mutat be 
e héten a mozi

A minőség-sörárpa 
jól fizet

Amig az elmúlt gazdasági váltság 
alatt majd minden termény ára erősen 
csökkent, addig két növénynek min
dig meg volt az ára: a cukorrépának 
és a sörárpának. De nem minden ár
pa sörárpa: Egy növénynél sem kíván 
a kereskedő annyi mindenfélét, mint 
a sörárpánál.

Megkívánják, hogy a hektoliter sú
lya 64—72 kg között mozogjon, szűk - 
séges.hogy a szem egyenletes minőségű 
világos sárgás színű, finom toklászu, 
hasas, de vékonyhéju, finoman ráncolt 
legyen. Mindennél fontosabb még, 
hogy a sörárpa csírázó képessége nagy 
legyen, a szemek ne legyenek üvege
sek, hanem inkább lisztesek.

Nyugodtan mondhatjuk, hogy csak a 
minőség árpa sörárpa, a kereskedő, a 
sörgyáros a minőséget fizeti meg.

Sok csinyja-binja van annak, hogy 
az árpából sörárpa legyen. Csak ott 
érhetünk el eredményt, ahol vagy csa 
padékosabb az éghajlat, vagy pedig a- 
hol a talaj vizfoghatósága nagy, mert a 
sörárpának szomjuhoznia nem szabad. 
Legjobban megterem a jó középkötött 
cukorrépa talajokon, Magától értető
dik, hogy jó talajmunkára, jó vetőmag
ra, gondos, soros vetésre is szükség 
van s a gyomok irtását szintén nem 
szabad elhanyagolni 
Mivel a sörárpa nem élelmes növény, 
sok könnyen felvehető táplálékot kí
ván. Istállótrágyát nem adhatunk, attó~ 
eldurvulna; ezért a sörárpának mutrál 
gyázására különös gondot kell fordítani. 
A m. kir Erjedéstani Intézet legutóbb 
négy éven át végzett számos kísérlete 
bizonyítja, hogy a káiimütrágya mellett

a szu p erfo sz fá t javítja legjobban 
sö rá rp a  m inőségét.

Minőség-sörárpa termelésnél ezért 
sohase mulasszuk el, hogy kát. holdan
ként szórva minél korábban 150— I8ü 
kg. sorban pedig 80—90 kg szuper
foszfátot adjunk a sörárpa alá.

Mindez azonban mág nem elegen 
dő, a legnehezebb, legkényesebb mun
ka : a sörárpa betakarítása. Az aratás
sal nem szabad a teljes érésig várni, 
nem szabad sokáig keresztben hever- 
tetni, s iparkodjunk a behordással, mert 
az eső a minőség erős romlását jelenti 
Viszont elsietni sem szabad a hordást 
mert asztagban könnyen megfülled s 
a szem tarka lesz. Épp ezért sör
árpát védönövényül ne vessünk, 
a gyomot sem hagyjuk burjánoz- 
ni, mindezek megfülledéshez vezet
nek. A papkévét tegyük külön.

Ha mindezekre ügyelünk s kis sze 
rcncsénk is van, a minőség sörárpáért 
többet kapunk, mint a bu áért, de 
csak ha igazán jó a minőség.

S c h rik k c r  S á n d o r  fa iskolája, J l ls ó  
tekereapusz ta , up. £ e p sé n g , gyümölcs
fát fajtaazonos, legjobb minőségben, 
díszfát, díszcserjét, évelővirágot, rózsát 
a legújabb és legértékesebb fajtákban 
szállít. — Árjegyzéket kívánatra díj
mentesen küld.

A  városi mozi e heti műsorán 
olyan filmek szerepelnek, amelyek 
még ma is a budapesti elsöhetes 
filmszínházakban állandóan zsúfolt 
nézőtér elölt kerülnek bemutatásra 

M a, holnap és holnapután pél
dául a „  IValewska grófnő* cimü
angolnyelvű filmdráma van műso
ron. Az uj Gatbó-film  többet akar 
és többet is ad az orosz grófnő és 
Napóleon romanlikus szerelmi tör
téneténél. A  varnói bálban kivirág
zott szerelem érdekes fejezetei je
lennek meg előttünk, egészen a 
schönbrunni kastélyban lejátszódó 
nagy szerelmi lemondásig, amely az 
örökszámüzeté«be induló császártól

Kedden délelőtt halálosvégü sze
rencsétlenség történt a közeli Herceg
kút községben. Egy ház átépítésénél 
történt a szerencsétlenség, amelynek 
egy halálos áldozata és egy súlyos 
sebesültje van.

A szerencsétlenségről az alábbi rész
letes tudósitásunk számol be :

Espák János 38 éves hercegkuti 
földmives nemrégen elhatározta, hogy 
alacsony földszintes házát átépitteti, 
illetve a falakat félméterrel leiemelteti. 
El is hívta magához Vúradi József 
kőművest, akit a munka végzésével

való elválás drámai pillanataival 
folytatódik. A  filmben Greta Garbó 
és Charles Boyer játsza a fősze
repet.

Kedden és szerdán francia film 
dráma van a műsoron, cime: „Pré
da," A  film egy szerelmi három
szögből keletkezett bűnügyi histó
riát viíz a vászonra. Jeanne Boitel 
Jan Galland és J*n Max az ele
jétől végéig rendkívül fordulatos 
film főszereplői.

Csütörtökön és pénteken Flaubert 
örökbecsű regényéből készített né
metnyelvű filmdráma a „  Bováryné* 
van a műsoron. A  címszerepet Pola 
Negri játsza.

akart megbízni, a kőműves azonban 
csak úgy volt hajlandó a munkát vál
lalni, ha a tetőt lebontják és úgy fog
nak hozzá a falak maghosszabbításá
hoz.

A háztulajdonos, Espák János azon
ban ebbe nem egyezett bele, mert a 
tető lebontása nagyon megdrágította 
volna a munkát és ezért elhatározta, 
hogy maga fog hozzá háza átépítésé
hez .

Espák kedden reggel fogott hozzá 
a munkához, sógorával Mütisz Bálint 
46 éves asztalossal és még 5 napszá

mossal.
Először leszedték a padlásról a 

szalmafedelet, majd körösbörül felbon
tották a padlás oldalát, magát a tető
zetet pedig hévér segítségével akartak 
emelni s közben a falakat meghosz- 
szabbitani.

A munka zavartalanul folyt, amikor 
azonban a hévér munkába lépett, a 
megemelt tetőzet, mely fából készült, 
megbillent és a szoba beomlott.

Espák János és Matisz Bálint a 
szobában alulról irányították a hévért 
és amikor a mennyezet beomlott, már 
nem volt idejük menekülni. A hatal
mas fagerendák Espákot maguk alá 
temették, Matiszt pedig a leomlo 
kőtörmelékek sebesitették meg súlyo
san A napszámosok szerencsére nem 
voltak a közelben s igy közülük senki 
sem sérült meg.

A szerencsétlenségről nyomban ér
tesítették a csendőrséget, majd a súlyo
san sérült Espákot és Matiszt mentő
autón a sátoraljaújhelyi Erzsébet köz- 
kórházba szállították.

E s p á k  János a kórházban rövid
del a beszállítása után a szenvedett 
súlyos sérüléseibe belehalt, Matisz Já
nost pedig, akinek a jobblába sérült 
meg, ápolás alá vették.

A tragikus véget ért Espák Jánost 
a kir. ügyészség intézkedésére a vizs
gálóbíró jelenlétében felboncoltak. A 
boncolás eredményeként megállapítást 
nyert, hogy Espák koponyaalapi csont
törést szenvedett és ez okozta 
halálát.

A kórházban kihallgatott M a t i s z  
Bálint a szerencsétlenségért senkit 
sem okol. Szerinte a szerencsétlense- 
get sógora önmaga okozta, mert bízott 
abban, hogy hévérrel sikerülni lóg a 
a ház mennyezetét megemelni. Csak a 
véletlenen múlt, hogy őrá nem a ge
rendák hanem csak a törmelékek es
tek s igy csak könnyebben sebesült 
meg.

A szerencsétlenség miatt egyelőre 
senki ellen sem indul eljárás.

—  Vásárvonat Ricsére. A Bodrog
közi Vasút Uzletvezetősége értesíti a 
t. utazó közönséget, hogy március hó 
2l én, hétfőn a ricsei országos vásárra 
külön vásárvonatot indít. A különvo
nat Sátoraljaújhelyről indul 3 óra 20 
perckor, a Sárospatak Máv.-ról 3 óra 
50 perckor, Ricsere érkezik 6 óra 
04 perckor. Vissza indul Ricséröl 14 
óra 30 perckor, Sárospatakra érkezik 
16 óra 44 perckor, Sátoraljaújhelybe 
pedig 17 óra 29 perckor. A vasul 
ebből az alkalomból 50 százalékos 
menetdij kedvezményt nyújt olykép, 
hogy az oda megváltott egészjegy a 
visszautazásnál díjmentes utazásul szol 
gál._____________________________

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

Laptulajdonos :
Landesmonn M. és Társa

Készült: a Vajda-könyvnyomdában 
Sátoraljaújhely

Uj
s o r s j á t é k !

U j
r e m é n y s é g !

M i n d e n

s o r s j e g y
n y e r !

A  40-ik magyar királyi osztálysorsjáték
sokkal jobb nyerési e s é l y e k e t  nyújt,

mert az uj játéktervet megjavították.
Egyetlenegy sorsjeggyel nyerhető

szerencsés esetben 700.000 pengő 
jutalom 400.000 pengő 

főnyeremény 300.000 pengő 
azután 100.000 pengő

továbbá 7 0 . 0 0 0  P., 5 0  0 0 0  P.. 4 0 . 0 0 0  P. stb.
21 drb- i 20.000  P. 32 drb. i 10 0O 0 P.

stb, és hogy a z  e l s ő  n é g y  o s z tá ly  f ő n y e r e m é n y e i  
3 0 . 0 0 0 .  4 0 . 0 0 0 .  8 0 . 0 0 0 .  6 0 . 0 0 0  pcngó Az I- o.ztilyu toríjcirrk hív.tálai ára

I *  3  , P, 1 4 7  P. 1 2 14 P. 1 1 3 8  P.a/ Összes fonrusltóknál, ktk gond s kezelést és

Kerjen uj hivata- Minden egyet
készséggé! küldik 

a föárueitók eg)enl6 a nyerési 
esélye;

Agyon nyomta
a beomlott szobamennyezet

A halálos áldozaton kívül eg y  em ber sú lyosan  sebesü lt
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