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Rendet, nyugalmat
a haza érdekében való szorgos 
munkálkodást követelt Magyar- 
ország kormányzója vasárnapi 
hatalmas rádiószozatában, a 
melyre világszerte felfigyelt min 
denki.

Valahányszor szavát hallatja 
a nemzet egyetlen hivatott ve
zére, mindannyiszor enyhülés, 
bizakodás, egy jobb jövőbe ve
tett rendíthetetlen remény kél 
életre minden magyar szivében, 
így volt ez —  hogy csak a 
közelmúlt eseményeit említsük 
— a szolnoki szózat után és 
igy van most is, amikor pedig 
sokak lelkén érthetetlenül erős 
kétségbeesés vett erőt,

Alighogy elhangzott a vasár
napi szózat, amelynek minden 
szava az államvezetés, a böl
csesség remeke volt, megnyu
godtak a lelkek, megindult az 
életet adó egészséges gazdasági 
vérkeringés, És elhallgattak a 
magyar élet nyugtalanítói, a t i
tokban szervezkedő, sötétben 
bujkáló „láthatatlanok".

Visszatért a lelkűk nyugalma 
azoknak, akik félőn felültek a 
„láthatatlanok" fenyegetéseinek. 
Magyarország kormányzójának 
szavai nem hagyhattak kétsé
get aziránt, hogy ebben az or
szágban büntetlenül senki sem 
zavarhatja meg a gazdasági élet, 
az áliamvezetés nyugodt mene
tét és erős ököllel sújtanak le 
mindenkire, aki csak kísérletet

is tesz arra, hogy akadályt gör
dítsen a boldogabb jövőt mun
káló nyugodt munka elé. 

Hisszük, hogy a kormányzó

Megirluk már, hogy Kiss Ernő es
peres elhalálozásával megüresedett 
ref. lelkészt állásra két jelöltnek van 
legtöbb esélye, Kovács József nosz- 
valyi és dr. Nagy Sándor Béla bőd- 
rogkereszturi lelkészeknek.

Az egyházközségi tagok ajánlásai
nak e hó 5-ig kellett beérkeznie az 
egyházközséghez. Érthető érdeklődés
sel várták az ajánlások beérkeztét 
Az egyházközségnek 540 szavazásra 
jogosult tagja van, akire tehát 271 
ajánlást adnak be, az megvá asztott 
lelkésze az egyháznak.

Ötödikére pontosan be is futott 
mindkét jelöli ajánlása. Legnagyobb 
meglepetésre azonban mindkét jelöltrre 
háromszázon felüli ajánlás érkezett be, 
azaz összesen jóval több, mint ameny- 
nyl a szavazásra jogosultak száma.

Az egyházi törvények ilyen esetre

Eddig rnég nem tudtuk, de 
péntek óta már tudjuk, hogy for
galmi akadály vagyunk. Pénteken 
délelőtt ugyanis a rendőrségre hív
ták lapunkat árusitó egyik dohány
árust és értésére adták, hogy a k i
rakata mellett levő táblát, amelyen

szózata nyomán keletkezett ál
talános nyugalmat a kormány 
igyekszik majd kimélyiteni és 
intézkedéseivel még a nyomát 
is eltüntetni annak a hangtalan 
viharnak, amely heteken át 
tépdeste a lelkeket.

azt rendelik, hogy a beérkezett aján
lásokat a kerületi esperes elé kell 
terjeszteni, aki az ajánlásokat össze
hasonlítja az érvényes szavazó név
jegyzékkel, azoka', akik mindkét aján
lást aláírták, mindkét ajánláson törli, 
azonkívül törli azokat is, akik jogosu
latlanul iiták alá az ajánlásokat. A 
törlésék után megállapítja, kit aján
lott a szavazásra jogosultak absolut 
többsége, ki tehát az érvényesen meg
választott lelkész.

Amennyiben a törlések után egyik 
ajánláson sem marad az absolut több
ségnek megfelelő 271 ajánló, az es
peres három lelkészt jelöl és ezek 
közül választ az egyházközség újból 
ajánlások formájában.

Érthető tehát, hogy Izgalommal vár
ják az. esperes döntését.

cikkeink címeit szoktuk hirdetni, 
azonnal köteles bevonni, mert an
nak kifüggesztésére a rendőrség 
nem adott engedélyt.

Természetesen nyomban érdek
lődtünk a rendőrségen a váratlan 
és előttünk érthetetlen intézkedő*

oka után. Nem tudtuk ugyanis 
megérteni, hogy az évek óla za
vartalanul gyakorolt hirdetési mó
dot miért akadályozta meg a rend
őrség. Természetesen készséggel 
adlak felvilágositást. A  felvilágosí
tás szerint a rendőrségnek köteles
sége mindent megakadályozni, ami 
csoportosulást és ezzel forgalmi 
akadályt okoz. A  rendőrség szerint

lapunk címeit hirdető 
tábla előtt állandó cso
portosulás volt és az for
galmi akadályt képezett 
a város legforgalmasabb 
helyén, a Wekerle-téren.
Ezért tiltották meg, hogy cik

keink cimeil az uccára kitelt táb
lán hirdethessük.

Budapesten a körutakon —  a 
melyek vannak olyan forgalmasak, 
mint a mi Wekerle terünk— nem 
tiltják be a lapok reklámjait, pedig 
úgyszólván óránkint írják ki a lapok 
a lapok a legújabb híreket és igy 
állandó csoportosulás van minden 
kiadóhivatal elölt. Nálunk forgalmi 
akadályt képez, ha egyszer helen- 
kint egy az utcai falra kitett táb
lán hirdetjük a lapunkban megje
lent cikkek címeit.

Igaz ugyan, hogy tanácsot is 
kaptunk. Megmondották, hogy ha 
továbbra is hirdetni akarjuk lapun- 
tartalmát a fali táblán, akkor kér
jünk rá írásban engedélyt a rend
őrségtől. M i azonban

nem kértünk éa nem k é
rünk engedélyt a címek 
kiírására éa ezentúl csak 
azt fogjuk a táblán hir
detni, hogy lapunk már 

megjelent.
Nem kérünk engedélyt, mert 

nem akarjuk a . forgalmat —  a 
melyre rendőrségünk újabban oly 
éberen vigyáz —  megakadályozni. 
Úgy véljük, ha engedélyt kapunk

2) öntő stádiumba jutott 
a református lelkészválasztás

Beadták mindkét jelölt ajánlásait

Forgalmi akadály lettünk
Nem engdi a rendőrség cikkeink cím einek k ifü ggesztését
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HÍREK
—  Vogler Oszkár legfelsőbb kitün

tetése A kormányzó megengedte, 
hogy Vogler Oszkár póstafőfelügye 
lőnek, a sátoraljaújhelyi postahivatal 
főnökének a honvédelmi igazgatás 
részére teljesített értékes szolgálatáért 
elismerését tudtul adják. A közkedvelt 
póstafőnököt legfelsőbb kitüntetése al
kalmával sokan keresték fel szerencse- 
kivánataikkal.

—  Miniszteri elismerés Nemcsak 
az iparososztály, de az egész társada
lom körében örömteljes megelégedést 
keltett miniszteri elismerésről adhatunk 
hirt. Az iparügyi miniszter Csernyiczky 
Kálmán sátoraljaújhelyi lakos, törvény- 
széki irodaigazgatónak, ipartestületi 
jegyzői állásában kifejtett es 25 évet 
meghaladó eredményes tevékenységé 
ért elismerését fejezte ki.

—  Továbbra is Balogh Antal a 
városi számvevőség vezetője. A városi
számvevőségek államosításával kapcso
latban a belügyminiszter a városi szám
vevőségi tisztviselők létszámában Ba
logh Antal főszámvevőt számvevőségi 
tanácsossá és dr. Lomniczi Miklós 
alszámvevőt számellenőré nevezte ki 
eddigi állomáshelyükön való megha
gyásuk mellett és igy a városi szám
vevőségnek továbbra is Balogh Antal 
marad a vezetője.

—  Püspöki látogatás Sárospata 
kon. Farkas István a tiszáninneni ref. 
egyházkerület püspöke és Farkasfalvi 
Farkas Géza főgondnok, továbbá gróf 
Bethlen Pál és Janka Káro'y főiskolai 
gondnokok kedden, szerdán és csü
törtökön hivatalos látogatást tettek a 
főiskolában. Kedden a gimnáziumot, 
szerdán a tanítóképzőt, csütörtökön 
pedig a theologiát látogatták meg. A 
főiskola legfőbb vezetői megtekintették 
az uj főiskolai kórházat és az újonnan 
épült humán internátust is. A mindenre 
kiterjedő vizsgálat és tájékozódás után 
a főiskola vezetői csütörtökön délben 
elutaztak Sárospatakról.

—  Janka Károly az esperesjelölt. 
Az alsózempléni református egyház
megye Sárospatakon csütörtökön meg
tartott rendkívüli közgyűlésén a Kiss 
Ernő elhalálozásával megüresedett ke
rületi esperesi állásra a szavazást 
május 4-re tűzte ki. Egyben az espe
resi állásra egyhangúan Janka Károly 
kormányfőtanácsos, cigándi le készt 
jelölték.

—  Sátoraljaújhelyi születésű zon
goraművész a rádióban. Kovács István 
sátoraljaújhelyi születésű zongoramű
vész, aki már több pályadijat nyert, 
április hónapban kétszer is fog hang 
versenyezni a rádióban hírneves ta
nítványával Cziffra Gyuri cigánygye
rekkel. Első hangversenyük e hó9-én 
d. u. 5 órakor, második hangversenyük 
e hó 26*án lesz. A hangversenyek 
iránt általános az érdeklődés, mert 
mindkét alkalommal híres zeneszerzők 
klasszikus müvei kerülnek előadásra 
Kovács István saját felfogású, népies 
irányú átdolgozásában.

—  Áthelyezés. A debreceni tábla 
elnöke dr. Rázsó Ferenc sárospataki 
joggyakornokot saját kérelmére hasonló 
minőségben a debreceni kir törvény
székhez helyezte ál

—  Bírósági fogalmazó-gyakornoki 
kinevezés. Az igazságügyminiszter dr. 
lnántzy Pap László sárospataki jog- 
gyakorlatra bocsátottat jelenlegi alkal
mazási helyén fogalmazó gyakornokká 
nevezte ki.

—  Áthelyezés. Az igazságügy mi
niszter Sukovich Kálmán vásárosna 
ményi járásbírósági telekkönyvvezetőt 
a sárospataki járásbírósághoz helyezte át

i, a cikkek címeinek hirdetésére, 
nem fognak kevesebben állni a 
hirdető tábla előtt mint eddig. Sőt 
—  talán nem vagyunk szerényte
lének, ha azt hisszük —  állandó
an többen és többen állnának meg 
cikkeink címeit olvasni.

Eddig is csak az volt a célunk, 
hogy érdekes, tartalmas lapot ad
junk olvasóinknak. Ezután fokozot
tabban fogunk igyekezni, hogy még 
tartalmasabb újsággal háláljuk meg 
azt a szeretetet, ragaszkodást, a

A római katolikus 
templomban.

Virágvasárnap d. e. 10 órakor bar- 
kaszenlelés körmenettel, utána nagy
mise, alatta passióéneklés. Nagyszerda 
nagy csütörtök és nagypénteken este 
6 órakor Jemiás siralmai. Nagypén
teken d. e. 9 órakor nagymise. Nagy
szombaton reggel 7 órakor tűz, hús
véti gyertya és keresztvizszentelés, 9 
órakor nagymise. Este 6 órakor a 
Feltámadás ünnepe körmenettel. Hus- 
vélvasárnap reggel 7 órákkor hús
véti eledelek megáldása, 8, 9 és fél 
12 órakor szentmise, KJ órakor pré
dikáció és szentséges nagymise. Hús
véthétfőn a vasárnapi istentiszteletek 
rendje szerint. A nagyheli Istentisz
teleteken a Szent Imre énekkar egy
házi dalokat ad elő.

A görög katolikus 
templomban.

Husvétvasárnap reggel 8 órakor 
csendesmise,9 órakor nagymise, utána

A fővárosi lapok Sátoraljaújhely
ről írva nem egyszer (ették már szóvá, 
hogy a város uccáin lépten nyoinon 
családi ápolásba kiadott elmebete
gekkel leltet találkozni. A helyi sajtó 
is többször irt arról a káros hatásról, 
amit az elmebetegek idegenforgalmi 
lehetőségeinkre gyakorolnak. Minden 
eddigi felszólalás azonban hiábava
lónak bizonyult. Az elmebetegek to
vábbra is valósággal elözönlik az 
uccákat.

De ha már kiereszlik őket az uc- 
cára, legalább védjék is meg őket 
az uccagyerekek incselkedéseilől. Az 
insurgens szobor előtti kéri keleti ol
dalán elhelyezett három pádon — 
mint minden uccai pádon a város
ban — rendszerint családi ápolásban

mellyel olvasóink eddig is kitün
tetlek minkéi.

Most már nincs szükségünk kü
lön reklámta. Ma már lapunk cime 
elég arra, hogy a közönség érdek
lődését felkeltse. Ha már a rend
őrség is megállapította, hogy cik
keink hirdetése olyan érdeklődéit 
vált ki, amely az uccai forgalmat 
akadályozza, megelégszünk a kisebb 
reklámmal is abban a tudatban, 
hogy népszerűségünk ezután is csak 
növekedni fog.

húsvéti eledelek megáldása, d, u. 3 
órakor vecsernye. Húsvéthétfőn reg
gel 8 órakor csendesmise, 10 órakor 
nagymise szenlbeszéddel, körmenet 
és olajkenet, d. u. 3 órakor vecsernye.

A református 
templomban.

Nagypénteken d. e. 10 órakor pré
dikál Pecsenye Andor li. lelkész. 
Ágendázik Zsuffa Tibor s. lelkész. 
Délután 3 órakor Gulyás György 
legátus igét hirdet. Husvétvasárnap
d. e. 10 órakor igét hirdet Zsuffa 
Tibor s. lelkész, d. u. 3 órakor a 
legátus. Húsvéthétfőn d. e. 10 és d. 
u. 3 órakor Istentisztelet. Prédikál az 
ünnepi legátus.

Stotusquó izr 
templomban.

Szombaton és vasárnap az ünnepi 
Istentiszteletek reggel fél 9 órakor 
kezdődnek. Husvét utolsó napján d.
e. fél II órakor Róth Sámuel főrabbi 
ünnepi beszédet mond.

levő elmebetegek ülnek. Ezeket a 
szerencsétlen elmebetegeket egész na
pon át uccagyerekek gúnyolják han
gos lármával. Egy zsibvásár csendes 
üdülőhely ahhoz az éktelen lármához 
képest, amelyet az elmebetegeket 
gúnyoló uccagyerekek és a felbőszí
tett elmebetegek rendeznek nap nap 
mellett a Horihy Miklós téren.

Azt hisszük, nem ártana, Ita a rend
őrség egynéhány uccagyereket nya
kon csípne és rendre lanilana. Ennyi 
kijár a szerencsétlen elmebelegeknek 
is, de hálásak volnának érte az in
surgens szobor környékén lakók is. 

*
És ha már az elmebetegekkel kap

csolatban az uccai padokról írunk, 
talán nem árt, ha polgármesterünk

Ünnepi Istentiszteletek sor
rendje a sátoraljaújhelyi 

egyház~községekben

Strapára és rossz utakra csak SK OD A automobil
Kapható:

A SKODA autók Zemplén és ftbaujváPiriegyei l^izánolago^ képviseleténél

műszaki üzletében, SÁTORALJAÚJHELY,
Kazinczy u. 4. Telefon: 112.

Kedvező fizetési fe lté te lek !

Ha kiengedik
az elmebetegeket, védjék is meg őket

Külön kérelem  a polgárm esterhez

figyelmét felhívjuk arra a lehetetlen 
állapotra, hogy minden uccai padot 
állandóan az elmebetegek foglalnak 
el és a sétáló közönség — akik 
részére készültek a padok — nem 
veheti hasznát azoknak 

Nem ártana — úgy véljük — a 
kórház vezetőségével tárgyalni a le
hetetlen állapot megszüntetése iránt, 
Esetleg egy inségmunkást lehetne 
alkalmazni, aki a padokat nem en
gedné elfoglalni az elmebetegeknek. 
Azért, hogy az elmebetegek pado
kon ülve szórakozzanak egymással 
az uccán, igazán nem érdemes az 
uccai padokat kihelyezni.

—  Zemplénvármegye a szabolcsi 
föispáni beiktatáson. Szabolcs és Ung 
közigazgatásilag egyelőre egyesitelt 
vármegyék föispáni székébe szerdán 
iktatták be vitéz dr. Jékey Ferencet.

beiktatáson Zemplénvármegyéböl 
dr. Fáy István főispán vett részt.

—  Hivatali és törvénykezési szü
net az eucharisztikus kongresszus
idején. Az igazsagügyminiszter rende
leté szerint május 27, 28 és 30-án 
törvénykezési szünet lesz. Május 26 
és 29-e ünnepnapok, ekkor amúgy is 
szünetel a bíróságok munkája. A bel
ügyminiszter május 30-ára az egész 
ország területére mnnkaszüneti napot 
rendelt el Ez a nap az összes köz
hivatalokban, mint pirosbetüs nap 
kezelendő. A napilapok sem fognak 
e napon megjelenni.

—  Vasárnap a NyTV£. vei mérkö
Zik a SAC Á Sac. vasárnap a Nyí
regyházi Torna és Vivő Egylet csa
patával méri össze erejét a sátoralja
újhelyi sportpályán. A barátságos mér
kőzés iránt városszerte nagy érdeklődés 
mutatkozik.

— Az Ojság új száma bejelenti, 
hogy a darizó mangárok nem jönnek, 
ellenben jön az ellen-zsidóbizottság, 
amely előterjeszti az ő kontra-javas
latait. Nagyon jók még az állandó 
rovatok. Ára 16 fillér.

—  Halálos verekedés Taktaszadán
Horváth Lajos, Magyar István és Bod
nár Károly együtt italoztak Taktasza
dán a korcsmában. Horváth és Magyar 
valamin összekülönböztek és amikor ki
jöttek az ivóból, összeverekedtek A 
verekedés közben Horváth előrántotta 
zsebkését és Magyar Istvánon több 
szúrást ejtett. Ezek közül az egyik 
pontosan Magyar szivén haladt ke
resztül, Bodnár pedig boxerrel fejbe
verte Magyar Istvánt, aki^sérüléseibe 
perceken belül belehalt. Terheltek a 
vizsgálóbirósági kihallgatáson önvéde
lemmel védekeztek. Mindketten a 
hlybeli ügyészség fogházában vannak 
e tőzetes letartóztatásban.

—  Megmérgezte magát és meghalt 
egy 14 éves leány Viczmándi Er
zsébet 14 éves sárospataki leány ma
rólúggal megmérgezte magát s nem- 
sokkal kórházbaszállitása után meghalt. 
A csendőri vizsgálat megállapította, 
hogy Viczmándi Erzsébet már két 
évvel ezelőtt is követett el öngyilkos
ságot, akkor azonban sikerült megmen
teni. Mostani öngyilkosságának háttere 
az, hogy szülei állítólag valamiért 
megdorgálták.

—  Bányászat a régi magyar le
velesládákból. Gulácsy Irén tanulmánya 
az Uj Idők mai számában jelent meg. 
A lap gazdag tartalmából Zilahy La
jos, Bahay József, Székely Tibor, 
Hunyady Sándor, Kosáryné Réz Lola, 
Barabás Gyula cikkei, Gáspár Miklós 
regénye, színházi kritikák, a mulatsá
gos ceruzajegyzetek egészítik ki a lap 
gazdag tartalmát. Díjtalan mutatvány- 
számot bárkinek küld a kiadóhivatal, 
Budapest, VI. Andrássy ut 16. Elő
fizetési dija negyedévre 6 pengő 40 
fillér, egyes szám ára 50 fillér.

I
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Híreit a vármegyeházáról
líözisí. biz. ülés — K lsgyiilés -  Útépítések

A vármegye közigazgatási bizott
sága I. hó 11 én, hétfon délelőtt 10 
órakor ülést tart a vármegyeháza nagy
termében F áy István főispán elnök
lete alatt.

A közigazgatási bizottság ülését 
követőleg délelőtt 11 órakor a tör
vényhatósági kisgyülés fog ülésezni.

*
Rövidesen elkészül a széphalmi út.

A sátoraljaújhelyi ref. tisztviselők 
Szenczi Molnár Albert énekkara vasár
nap délután Kovácsvágáson vallásos 
délutánt és hangversenyt rendezett.

Az énekkar délután három órára 
autókon érkezeit Kovácsvágásra, ahol 
az iskola előtt Kovács József gazda 
a helyi énekkar nevében szives, meleg, 
szavakkal köszöntötte a vendégeket. 
Qaranyi Dezső énekkari elnök kö
szönte meg a szívélyes fogadtatást, 
majd megkezdődött a templomban a 
infisor.

Az ünnepi mtisor kiemelkedő szá
ma Qaranyi Dezső énekkari elnök 
ünnepi beszéde volt. Tartalmas, len
dületes, gyújtó tltzü, hazafias gondo
latokban bővelkedő beszédét a közön
ség a legnagyobb elismeréssel hall
gatta végig. Megérdemelt sikert ara
tott még Gyöngyössy Gáspár szava-

Az eddigi ideiglenes út helyett ren
desen kiépitett úttal kivánja a vár
megye elősegíteni a Hegyköz felé 
irányuló közlekedést.

Lesz tehát kitünően megépített or- 
szágutunk a vámházig és siralmasan 
rossz utunk a városon keresztül.

A széphalmi utón kivül rövidesen 
megépítteti a vármegye a karcsai be
kötőutat is a községgel való közleke
dés megkönnyítése érdekében.

latával és Laczkó József énekszámá
val.

Szándékosan hagytuk az énekkart 
tudósításunk végére, hogy elsőragu 
szereplésén kivül, nemes és dicséretes 
céljairól is megemlékezzünk. Az ének
kar alapszabályszerü célja a kultúra 
terjesztése a városban és faluban, a 
város és falu népének összehozása. 
Szép és nemes hivatás, amelynek 
megoldása maradandó alkotási jelent.

— Egész éven át feladhatók fillé
res gyümölcs-csomagok. A kereske
delem- és közlekedésügyi miniszter a 
filléres csomagforgalomban eddig fenn
állott azt a korlátozást, hogy a gyű- 
mölcstartalmu úgynevezett filléres cso
magot csak az év május 15-től no
vember 15-ig terjedő időben lehet 
feladni, megszüntette.

Annak idején megírtuk, hogy a 
város vezetői azon gondolkoznak, 
vajon ne-e szüntessék be a strandot, 
mert az autóbusz közlekedés annyira 
megdrágítja az önköltségi árakat, 
hogy minden évben csak ráfizetéssel 
tudták a strandot fenntartani.

Azóta bejelentette a polgármester 
a képviselőtestületben, hogy megol
dást Keresnek, amely mellett rentá
bilissá tehetik a strandüzemet.

Úgy halljuk, a legközelebbi kép
viselőtestületnek javasolni fogják a 
rendes fürdőjegyek árának a leszálli-

SÍpritis 15-től
A „Budapesti Közlöny" csütörtöki 

számában földmivelésügyi miniszteri 
rendelet jelent meg. A 21700/1938. 
Fm. számú rendelet a belügyminisz
terrel egyetérlőleg módosítja az állat- 
egészségügyről szóló 1922. XIX. te. 
végrehajtása tárgyában kiadott 100000/ 
1932. Fm. számú rendelet egyes ren
delkezéseit.

A rendelet 2. §-a eltiltja a nagy 
állatok elvéreztetését előzetes kábítás 
nélkül. Ez a rendelkezés tehát azt 
jelenti, hogy rituálisan jövőben mar
hát vágni nem lehet.

Miután a rendelet a kihirdetést 
követő 8-ik napon lép hatályba, ápri
lis 15-től szűnik meg országszerte a 
rituális vágás.

Ez intézkedés folytán erősen csök
kenni fog a községek és városok jö-

tását és a bérletjegyek árának a 
felemelését.

Ezenkívül intézkedni kívánnak, 
hogy a strandforgalmat lebonyolító 
autóbuszok ne a városi bérpalotától, 
hanem csak az Árpád- és Kölcsey 
uccák sarkán levő „Népfelkelő“korcs- 
mától induljanak. Szakértők vélemé
nye szerint a „ Népfel kelő" korcsma 
és a városi bérház közötti távolság, 
valamint az Árpád uccai emelkedés 
megtakarítása annyival kevesebb 
benzinfogyasztással járna, hogy igy 
rentábilissá válhatnék a strandüzem

vedelme, amennyiben jóval kevesebb 
lesz a búsfogyasztási adóbevétel. Kü’ 
Ionosén Sátoraljaújhely város háztar
tását fogja súlyosan érinteni a rituális 
vágás eltiltása, mert itt nagy mennyi- 
ségben fogyott a rituális hús.

* Takarékodni mindenütt lehet, csak 
ott nem, ahol az egészségről van szó« 
Fej- és fogfájás, meghűlés rheuma ese
tében már I—2 Aspirin-tabletta segit 
s az égés kiadás 12 vagy 24 filllér. 
20 tablettás doboz 1*80 P.

* Csúnya nö nincs többéi A  leg
elhanyagoltabb arcbőrt is rövid idő 
alatt megszépíti a világhírű nagyenyedi 
Kovács-krém. Éjjeli használata kék, 
nappali használata sárga csomagolásban, 
f igyeljen a védjegyre!

V R S E - v
H Ó L Y A G

ÉS

E P E B A J O K
TERMÉSZETES

GYÓGYSZERE
A VILÁGHÍRŰ

S a l n l i r - F i r r í s
GYÓGYVIZE

KÜNNYÜ — VASMENTES — 
JÓ IZÜ.

Kérdezze meg orvosát! 
Mindenütt kapható !

Lerakat Sátoraljaújhelyen:

Bilanowits István cégnél

Jövő héten
közgyűlés lesz a városházán

Fontos ügyek kerülnek tárgyalásra
A város képviselőtestületéi közgyű

lésre hivja egybe a polgármester a 
jövő hét valamelyik napjára. A sok 
illetőségi ügyön Kivül fontos ügyek 
tárgyalása teszi szükségessé a köz
gyűlés egybehivásál.

Mindenekelőtt dönteni kell a pol
gári fiúiskola építése ügyében. Az 
iskola mai befogadó képességevei

Csodásán s z é p  
arcbőrt  biztosit

a világszerte ismert
n a g y e n y e d i

Kovács krém
Már rövid idő múlva eltűnnek az arc szép

séghibái, a bőr csodálatosan szép,.üde, 
hamvas lesz. Egy próba meggyőzi Önt is ! 
Éjjeli használatra kék csomagolásban [zsí
ros]. Nappali használatra sárgu csomagolás

ban [száraz].
Figyeljen a védjegyre 1

és hiányos felszerelésével továbbra 
már alig tartható fenn. A kultusz- 
miniszter hajlandó már 120.000 
pengő államsegéllyel hozzájárulni az 
építkezéshez, de még mintegy 60.000 
pengővel kell a városnak is hozzájá
rulnia az épitkesési költségekhez és 
az iskola felszereléséhez. Ennek a 
költégnek az előteremtése a képvi
selőtestület feladata lesz.

Úgy hírlik, hogy ez a feladat nem 
lesz nehéz, mert a polgármester meg
felelő javaslattal lép majd a közgyű
lés elé.

Ugyancsak fontos tárgya lesz a 
közgyűlésnek a kitermelt műfákra 
versenytárgyalás kiírása. A város ez 
éven jelentősebb mennyiségű műfát 
termeli ki. Ennek eladására kell ver
senytárgyalást kiírni.

Lehel, hogy tárgyalásra kerül a 
vadászati jog bérlete is, amennyiben 
sikerül az ügyel a közgyűlésig meg
felelően előkészíteni.

A sátoraljaújhelyi ref. ének
kar kovácsvágási kultur- 

d él után ja

ö t  világrészben ismert
gyár  szavato l  az Aspir in-tabletták jó sá g áé r t .  A  

v a ló d isá g  é s  m eg b íz h a tó sá g  jele a tab le t tákba  
p ré se l t  Bayer-kereszt ,  ami feltét len biz tosí téka  
az  e lőnyöknek ,  m elyekér t  a gyár  h irneve áll jót.

A 8 P I R I N
T A B L E T T Á K 3

Q í  O G Y fJJQ N K  M IN D IG  A BAYER KERESZTRE! DE ÜGYELJÜNK M IN D IG  A BAYER KERESZTRE!

A bodrogközi szektások egy része 
visszatért az elhagyott egyházba

Sokat foglalalkoztatta a magyar 
közvéleményt az egyre nagyobb ará- 
n, okban elhatapódző szektárius moz
galom, amelynek egyik főfészke éppen 
a legősibb települési helyen, a Bod- 
rzgközben támadt. A közigazgatás
nak, nyomozó hatóságoknak és a 
büntető bíróságnak egyaránt sok 
munkát adott ez a mozgalom és egy 
26 tagból álló szektás csoport ellen 
még jelenleg is folyik a bűnügyi 
eljárás.

Annál nagyobb örömei kelteit, az 
az eredmény, amelyet a bodrogközi 
hatóságok, elsősorban pedig a falvak 
vezetői,lelkészei a szektáriusok vissza
térítése terén elérlek.

Ezl a szép munkát igazolta vasár
nap a karcsai reformálns templom
ban végbement konfirmációi ünnepély 
is, amely a bodrogközi szektások egy 
részének az elhagyott református egy- 
házbavaló visszatérését erősitelfe meg.

A történelmi időkből származó kis 
templomban végbement megható ün
nepélyen Veress Lajos és Főző László

lelkészek végezték az istentiszteleti 
szolgálatot, s azon résztvett Borne- 
misza Miklós alispán, Radácsy György 
ricsei főszolgabíró és dr. Rátz K á l
mán, a sárospataki választókerület 
országgyűlési képviselője is.

Oldja és öblítés után nyom 
ialanul eltünteti a  piszkot. Ra 
gyogó tényét úijávaiázsolir

dtlegindul a strand
Csak a „Népfelkelő" korcsm ától fognak közlekedni 

az autóbuszok

megszűnik a rituális vágás
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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
diVatselymel^. menyasszonyi ^elenggé^, gzönyegel^, függönyig

legolcsóbb forrása
választékos áruraktár

minden cikkben
TAKARÉKOSSÁG TAGJA ! Vidékre minták.

Kiváló magyar és külföldi filmek 
a mozi

A Magyarság kliring-akciójának 
tagjai.

Az alábbi cégek a Magyarság kli- 
ring-szelvényeit a feltüntetett o o ará 
nyában készpénz gyanánt fogadjak el. 
Vásároljon az alábbi cégeknél a Ma
gyarság kliring szelvényeinek felhasz
nálásával, hogy megtakaríthassa előfi
zetési diját.

Cukrász : Prihoda Andor 5 %>
Fűszer és csemege: Szenczy Ernő, 

Széchenyi tér 9, kincstári cikkek ki
vételével 5 °/o

Fűző: özv. Zambon Béláné, Pe-
tőfi-u. I. 5 °/o

Kelmefestő, vegytisztitó : Siírkány 
János. Molnár lstvan-u. 5, gallér ki
vételével 2 °/o

Könyvnyomda, könyv- és papirke- 
reskedés: Vajda-könyvnyomda tan
könyv kivételével 2 ° o

Nőiszabó : Magyari Mihály, Mun
kácsi u. ‘20 5 °/o

Újság: „Eelsönwgyarországi Hirlap“
hirdetéseknél 10 °/0
„Zemplénvármegye"hirdetéseknél „

Úri és nőicipész: ifj. tíegala Mihály 
Kossuth u 2. 5 o/o

Úri-és nőifodrász: Moskovszky Ernő 
Horthy tér 1. 5 °/o

Uriszabó ; sportruha : Csuppiga Jó
zsef, Horthy tér 22. 5 °/0

Vas és festék : Peiger Gusztáv, dur
va vasáru kivételével 2 °/0

Vendéglő: Szenczy Ernő, An d 
rássy u. 25. 5 °/0

—  A tűzharcos megjelölés anya
könyvi bejegyzése. A belügyminiszter 
ieitatot intézett a váimegye alispánjá
hoz, a melyben elrendeli, hogy a tűz
harcos megjelölést a tűzharcos házas
ságának, halálának, továbbá gyermeke 
születésének anyakönyvi bejegyzésében 
az érdekelt fél kivánsagára az aláirast 
megelőző megjegyzések rovat aha be 
kell jegyezni, ha az, akire a bejegy
zés vonatkozik, az 1914 — 18. évi vi
lágháborúban teljesített arcvonalbeli 
szolgálata alapján a Károly csapatke 
reszt igazolt tu'ajdonosa, illetőleg az 
volt. Ha a megjelölés bejegyzését az 
alapbejegyzés lezárása után kérik az 
anyakönyvvezetö a bejegyzést saját 
hatáskörében az utólagos bejegyzések 
rovatában teljesiti. A Károly csapat 
kereszt viselésére való jogosultságot 
igazolni lehel az 1918. október 31. 
napjáig fennállott m kit. honvédség 
és császári és királyi közös hadsereg, 
utóbb a m. leír nemzeti hadsereg s 
újabban a m. kir. honvédség valame
lyik parancsnoksaga. illetőleg valame 
lytk m kir. csendőrkerületi parancs
nok, továbbá a tórvenyhatősag első 
tisztviselője által kiállított igazolvánnyal.

Ma, holnap és holnapután Tóth 
Ede száz arannyal jutalmazott Falu 
rossza cimti népszínművének film
változata kerül bemutatásra. A film 
elsőrangú. Pásztor Béla rendező fel
adatát jól oldotta meg, mert sikerült 
az olajnyomatot életié varázsolnia és 
a tetszetős művirágot az igazi mező 
szépségeivel pótolnia. A szereplők 
élén Rózsahegyi Kálmán jár. Elragadó 
ennek a nagy művésznek ez az ara
nyos, csupa ötlet és közvetlenség 
Gonosz Pislája. De egyaránt részese 
a sikernek Dayka Margit, Ölvedy 
Zsófia, Somogyi Erzsi, GregussZoltán 
és a többi szereplők is.

Kedden és szerdén a Névaparti nász

Január utolsó napján Kovácsvágás 
határában, a cigánytelepen Csendi 
Károly és Rácz Sándor cigányok 
összeszólalkoztak. Énéi a szóváltásnál 
jelen volt a cigánybiró is, aki lefogta 
Csendít és nem engedte, hogy az 
megüsse Ráczot. Csendi elővette 
borotváját és elvágta a cigánybiró

műsoron
van műsoron. Az uj francia film té
mája Tolsztoj remekművének az „Elő 
holttest“-nek motívumaiból készült. 
Megmaradt az orosz millió, a regény 
drámai cselekményének magja, meg
maradt az asszony érdekes es színes 
figurája és a szerelmében csalódott 
Fedja alakja. Ekörül épül fel a film 
drámája is. Főszereplők Gaby Morlay, 
Vidor Francén és Georg Rigaud. A 
film nagyon fog tetszeni.

Csütörtökön Molnár Ferenc nagy
sikerű színművéből „Az ismeretlen 
lány“-böl készült angol nyelvű fim- 
dráma van műsoron. A film fősze
repeit Joan Crawford, Francból Tone 
és Róbert Young játszák.

kezét. A veszekedésre és segélykiál- 
táhokra előkerült ifj. Csendi József 
és Dancs Márlon is, akik viszont 
Csendi Károlyt szurkállák össze.

Ez a verekedés volt az előzménye 
annak a késeléssel egybekötött vere
kedésnek, amely ez év József napján 
történt Csendi Károly poriáján.

Rácz Sándor elment Csendi Károly 
szomszédjához névnapot köszönteni.
Csendi „hogy törlessze adóságál", 

megvárta Ráczot és szóba elegyedett 
vele. A szóváltásra előkerült id. Csendi 
József és Csendi Ferenc is és hár
man egyesült erővel úgy verlék meg 
Ráczot, hogy az nyolc napon túl, de 
húsz napon belül gyógyuló fejsérü
léseket szenvedett.

A kettős verekedés miatt az ügyész
ség a négy Csendi, Rácz és Dancs 
ellen részint súlyos (esti sértés bűn- 
lelte, részint vétsége címén emelt 
vádat.

A törvényszék büntető egyesbirája 
csütörtök délelőtt tárgyalta az ügyet 
igen nagy érdeklődés mellett. Bár a 
vádlottak beismerték a bűncselekmény 
elkövetéséi, a bíróság mégis több 
tanul hallgatóit ki, akik igazolták a 
vádbeli cselekmény elkövetését.

A perbeszédek elhangzása után 
dr. Lakatos Dezső egyesbiró Csendi 
Károlyt, aki hasonló cselekményért 
öt ízben volt már büntetve, két havi 
börtönre, id. Csendi Józsefet egy havi 
fogházra, a többi vádlottat pedig 8-8 
napi fogházra Ítélte. Az ítélet nem 
jogerős.

— Marhaleveleken a tulajdonjog 
átruházása. A m. kir. földmivelésügyi 
minifzter most megjelent rendelete 
akként intézkedik, hogy a tulajdonjog 
átruházás esetén az eladó tartozik a 
tulajdonjogot a marhalevél hátsó olda
lán szetző nevére átruháztatni. Az 
átruházási záradék megszerzése csak 
akkor a szerző kötelessége, ha az 
állatot örökség, hagyomány, bírói Íté
let vagy hatósági árverés utján szeizik 
meg, ha az állatnak az előző tulajdo
nos nevére szóló oly marhalevél van, 
amelynek hátulsó oldala tulajdonjog 
átruházási nyilatkozatot nem tartalmaz. 
Ha az igy szerzett állatnak hátiratilag 
átruházott tulajdonosa van, az uj mar
halevelet közvetlenül a szerző nevére 
kell kiállítani.

* Az Én Ujsáflom-Tündórvásár. A 
hu8vét jövetelét harangozza be az 
Én Ujságom-Tündérvásár legújabb 
száma, Gazdag tartalommal jeleni 
meg. Díjtalan mulalványszámot kí
vánatra bárkinek küld a kiadóhivatal, 
Budapest VI. Andrássy;ut 16. Előfi 
yelési dij ajándékkönyvvel egy tilt 
negyedévre kél pengő.

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

Laptulajdonos :
Landesmonn M. és Társa

Készült: a Vajda-könyvnyomdában 
Sátoraljaújhely.

A sátoraljaújhelyi kir. törvényszék mint cégbíróságtól. 
1938. Ct. 107,97. szám.

Hirdetm ény.
A kir. törvényszék közhírré teszi, hogy a m. kir. 

pénzügyminiszter úr 32.9200 938. IV. a. sz. rendeletével 
a Központi Takarékpénztár részvénytársaság önkéntes fel
számolás alatt sátoraljaújhelyi céget megillető fizetési 
halasztás tartamát a 750/1938. M. E. számú rendelet 1 
§-a alapján 1939. évi április hó 24 napjáig meghosszab
bította.

Sátoraljaújhely, 1938 évi március hó 28. napján.

Köröskényi Tamás sk.
kir. törvényszéki tanácselnök 

A kiadmány hiteléül

Tátray
sh. tisztviselő

Addig vereüedteü
míg bíróság elé kerültek

A  főbűnös bét I10VI fogházat kapott, a többiek 
könnyebben nszták meg a késelést
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