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Felelős szerkesztő:

LANCZI  a l a p ú

Megjelenik minden szombaton. 
Szerkesztőség és kiadóhivatal:

Sátoraljaújhely, Széchenyi tér 3.

Négyszázmillió hittestvér te
kintetének kereszttüzében állunk. 
Egy egész világ figyelő szeme 
mirajtunk. Mi pedig állunk elébe!

Minden reményünk megvan, 
hogy becsülettel helytállunk ez
úttal is! A magyar falu, légé-
^  ^

élénken folyt le

Bátran és híven
Irta: Miholovics Zsigmond

m. kir. kormányfőtanácsos, tb. kanonok, az Actio Catholica orsz. igazgatója

Mint a torkolatához siető 
folyam, úgy szélesedik számtalan 
ágú deltába az Euchariszti
kus Világkongresszust előkészí
tő munka. Színes és hangos film 
ként pereg le előttem a kétszá
zat meghaladó belső és belát
hatatlan számú külső munkatárs 
becsületes, buzgó iparkodása.

Pedig mindez még csak elő
készület. Arra való, hogy a kong
resszus hetében egész Budapest 
és egész Magyarország átala
kuljon és egy szívvel és egy lé
lekkel szolgálja a körünkben 
világtrónusára emelt Eucharisz- 
kus Királyt.

Krisztus sziklája leszünk,’mint 
ahogy vollunk is - -  900 év óta.
Amióta az áldott Szent Jobb a 
kereszténység gránitkövére he
lyezte nemzetünk alapjait, azó
ta szakadatlanul morajlik és 
csapkod körülötte a Krisztus
ellenes tábor hullámzása.

Kilencszáz évig vollunk a ke
reszténység kulcsa és vára. Mi 
voltunk az eddig és ne tovább!
Belénk ütközött a pogányság és 
megtörött. Szikla voltunk.

A Szentatya akarja, hogya har
cos istentelenséggel szemben, a 
sátáni Krisztus-gyűlölettel szem
ben —  szikla legyünk ! Rólunk 
akarja néhány hét múlva az uj- 
pogánysággal viaskodó világ fö
lé emelni a Titokzatos Jelenlétet.

Az agg Kormányos jól tudta, 
hogy miért bizta éppen Szent Ist
ván népére az utóbbi évek so
rán annyi hittagadással megcsu- 
folt és gyűlölet sugallta szent
ségtöréssel meggyalázott Oltár
szentség kiengesztelését.

nyelnek keménykötésü ezredei lé 
lekben megújulva, csillogó szem
mel készítik a rézfokost és ár- 
valányhajat, a magyar erő és 
élniakarás jelképeit.Ealusi leány
szervezeteink Krisztus-hűsége, 
áldozatos hite és összefogása 
örömkönnyeket csal a vezetők 
szemébe. Az országszerte meg
tartott eucharisztikus triduumo- 
kon ott láttuk az egész katoli
kus társadalmat, kezdve a tör
vényhozóktól és a legfelsőbb

a törvényhatósági kisgyűlés ülése
Sárospatak nem kap állatfelhajtásos hetivásárt — 

Tokajban nem épülhet a g y ó g y szá lló
forgalom isA vármegye törvényhatóságának hét

főt kisgyülésén, melyen dr lay István 
főispán elnökölt a napirend első pont 
jakent az alispán jelentésit olvastak 
fel. Napirend során az első vita a

revleányvári 
elemi iskola

állami

ügye körül keletkezett. Révleányváron 
úgy a gór. katolikus, mint a reformá
tus iskola túlzsúfolt, Ezért egy tanerős 
állami iskola épül, melyhez a kormány 
9.000 pengő állemsegélyt ad. Stri 
sovszky Mihály esperes kérte, hogy 
az iskolához katolikus tanerőt nevez
zenek ki, mert máskép a gör. kath. 
iskola túlzsúfoltsága megmarad. Az 
alispán megnyugtatta a felszólalót, hogy 
az állás betöltése előtt igyekezni fog 
befolyását oly irányban érvényesíteni, 
hogy a kinevezés általános megnyug
vást keltsen.

Sárospotok állotfel- 
hajtósos hetivásárt

kíván havonta egyszer tartani Eziránti 
kérelmet a törvényhatóság utján intézte 
a kereskedelemügyi miniszterhez Az 
alispán a kérelem elutasítását javasolta, 
Vitéz Onczay László nem latija a 
kérelmet teljesíthetőnek. Sátoraljaújhely 
gazdasági élete úgyis a minimumra sü- 
|yedt a trianoni határ folytán. A tör
vényhatóság nem nyújthat segédkezet 
ahoz, hogy az állatfelhajtásos hetivá

sárok biztosította csekély 
Sárospatakra terelődjek.

Csajka Endre és Strisovszky Mihály 
a kérelem teljesítése mellett szóltak, 
mig dr. Chudovszky Móric és Szirmay 
Sándor az alispán! javaslatot támogatták.

Az ügyet a főispán felszólalása dön
tötte el, aki Sátoraljaújhely oldalára 
állott, de ugyanakkor lesújtó bírálatot 
mondott Sátoraljaújhely gazdasági 
politikájáról A város, ha élni akar — 
úgymond — ne vegye körül magat a 
különféle vámok és helypénzek kínai 
falával. A hid-, kövezetvámok és a

kormányhivatalok tisztviselőitől 
a magyar értelmiség mindegyik 
csoportjáig ép úgy, mint az ipa
rosság és gyári munkásság szá
zait és ezreit.

Hála Szent Istvánnak, ma sem 
vált vízzé az ősi vér! Amikor 
egy uj világ vajúdik, helytállunk 
Krisztus és Egyháza mellett.

Mert minden lépés, amely 
Krisztustól elvezet, vesztébe 
viszi a magyar szabadságot is!

helypénzek súlyos megterhelést jelen* 
tenek a gazdáknak. Igyekezzék a vá
ros ezeken a terheken segíteni.

A Yokojii gyógyszálló
építésének ügye megakadt a törvény- 
hatóságon. Tokaj a Tokaj Gyógyszálló 
Rt. nak 1 hold 900 □-öl telket aján
lott fel egy gyógyszálló építésére. A 
törvényhatóság nem hagyta jóvá a köz
gyűlési határozatot, mert a szálló épí
tés anyagi megalapozottságát nem látja 
kellően biztosítottnak.

Ellenben jóváhagyták Szerencs ha* 
tározatát a polgári iskola építésé 
ügyében.

Jóváhagyták v. Zombory József tűz.- 
oltófőpérancsnoknak a VII. fiz. osz
tályba történt előléptetését is.

A Szepesi Szövetségnek a Szt. Ist
ván emlékkápolna építésére 100 pengő 
segélyt szavaztak meg

Zemplénvármegye
üdvözölte a kormányt a zsidó törvény 
beterjesztéséért — v. Onczay László 

kormányfőtanácsos javaslatára
A  vármegye 

ispáni jelentés 
O n c z a y  
esős, a gr. 
igazgatója t 
foglalkozott

kisgyülésén az al- 
rlőtt felszólalt v. 

László kormányfőtaná- 
Kóroiyi uradalom erdő- 
s hossz ibb beszédben 
a zsidókérdéssel.

A miniszterelnök győri beszédé 
böl indult ki, melyben először

jelentette be a kormány feje a zsi
dókérdés rendezését. Örömmel látja, 
hogy az ígéret már valóra is vált 
azzal a törvényjavaslattal, mely már 
i  képviselőház előtt fekszik.

A  zsidókérdés —  állapította meg 
v. Onczay —  régi. fájdalmas sebe 
a magyar nemzetnek, amelyet már

NAGY SZŐNYEG RAKTÁR

LUMENFELD JENŐ® FIAI DIVATÁRUÜZLETEIBE

m eg érk ez tek  a legújabb angol ó« hazai öltöny, kabátszövetek, angol és francia, valamint kiváló minőségű hazai kosztüm,
nőnkabát  és ruhakelmók,  divat selymek. 1 0 TI O E v  Etl  IFt K p p p v /

I i r i U l l M U U  U U I  I u e i  I y  zsánerű  férfi r .g lánok  és b a l 
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H Í R E K
II húsvéti IstentiszlBleteh 

sorrendje
A róni. katholikus templomban: 

Nagyszombaton este 6 órakor a Fel
támadás ünnepe körmenettel Húsvél- 
vasárnap reggel 7 órakor húsvéti ele
delek megáídása, 8, 9 és (él 12 óra
kor szentmise, 10 órakor prédikáció 
és szentséget nagymise. Húsvéthétfőn 
a vasárnapi istentiszteletek rendje 
szerint.

A görög katolikus templomban:
Húsvétvasárnap reggel 8 órakor csen 
des mise, 9 órakor nagymise, utána 
húsvéti eledelek megáídása, d, u. 3 
órakor vecsernye. Húsvéthétfőn reggel 
8 órakor csendes mise, 10 órakor 
nagymise szenlbeszéddel, körmenet és 
olajkenet, d. u. 3 órakor vecsernye.

A református templomban : Hús
vétvasárnap d e 10 órakor igét hirdet 
Zsuffa Tibor s. lelkész, d. u. 3 órakor 
Gulyás György legátus. Húsvéthétfőn 
d. e. 10 órakor és délután 3 órakor 
Istentisztelet, prédikál az ünnepi le
gátus.

A statusquó izr. templomban. Szom
baton és vasárnap az ünnepi Isten
tiszteletek reggel fél 9 órakor kezdőd
nek. Hüsvét utolsó napján d. e fél 
11 órakor Róth Sámuel főrabbi ünnepi 
beszédet mond.

— Miniszteri biztosok Zemplénben. 
Bornemisza Géza m. kir. iparügyi 
miniszter az alkalmazottak munka- 
viszonyainak ellenőrzésére Zemplén 
vármegye területére miniszteri biz
tosokká kinevezte az iparban székely- 
hidi Hammer Géza. a kereskedelem
ben Felsmann József és a bányászat
ban dr. Miclway Árpád ny. minisz
teri tanácsosokat.

— Zemplénben is szervezkedik a
NÉP. A NÉP megkezdte országos 
szervezkedését. A zemplénvármegyei 
első szervezőgyülés május 8-án Sze
rencsen lesz. Hir szerint Marschall 
Ferencz főldmivelésügyi miniszter és 
Tasnádi Nagy András a NÉP orszá
gos elnöke is részt vesznek ezen a 
szervező ülésen.

— Változás a külföldieket ellenőrző 
hivatal vezetésében. A belügyminisz- 
tér dr. Szőke Jenő rendőrfogalmazót, 
az idegeneket ellenőrző hivatal veze
tőjét Gyulára helyezte át és megbízta 
az ottani kirendeltség vezetésével. A 
sátoraljaújhelyi kirendeltség vezetésével 
dr. Fazekas János rendőrfogalmazót 
bízta meg. aki eddig Hajdúnánáson 
teljesített szolgálatot.

— Teadelután. A Mansz leányköre 
•hétfőn délután 5 órakor a Nemzeti 
Kaszinóban műsoros, láncos leadél- 
utánl rendez, a  rendezőség a tiszta 
bevételt a Főméltóságú Asszony ebéd
akciója javára fordítja.

— Nagyrozvágy körjegyzőséget és 
pÓStahivatalt kap. A legutóbbi köz
igazgatási bizottsági ülésen bejelentet
ték, hogy a kisrozvágyi postahivatali 
Nagyrozvágyra he yezik át egyrészt 
azért, mert julius I - töl a körjegyzőség 
is ott lesz, másrészt azért, mert Nagy- 
rozvágynak inkább van központi fekvése.

— TŰZ. E hó 12-en délután a ké
ménybe épilett gerendától kigyulladt a 
Kátolyi ucca 11 számú ház tetőzete. 
A v. Zombory főparancsnok vezetése 
alatt gyorsan kivonult tűzoltóságnak 
sikerült a tüzet úgy lokalizálni, hogy 
a tető nagy része is megmaradt

rendezni kellett. K-rdés,  hogy nem 
késtek-e már el vele- A  törvény- 
javaslatot nagy megkönnyebbüléssel 
olvasta. Megfontoltsággal és körül
tekintéssel van az megkonstruálva, 
egyszersmind azonban eréllyel in
tézi el a kérdést.

A  kenyértelenné vált magyar 
ifjúság körében nagy megnyugvást 
kellett a javaslat, mely bár óvato
san, de egy bizonyos időn belül 
rendezi az elhelyezkedés kérdését-

Hétfőn délelőtt 10 órakor tar
totta április havi ülését a várme
gye közigazgatási bizottsága F  á y 
István főispán elnöklete alatt.

Az ülés a szokott sablon szerint 
folyt le. A referensek sorra el
mondották jelentéseiket és mert 
valamennyi jelentés mottója az 
volt, hogy minden a legnagyobb 
rendben folyt le, fennakadás az 
állami és a törvényhatósági élet 
egyetlen frontján sem volt, termé
szetesen az összes jelentéseket vita 
nélkül vették tudomásul.

Sablontól eltérő jelentés volt, 
hogy dr. Darányi Kálmán minisz-

A jövőben akár uj útlevél kiállilá- 
sához, akár az útlevél meghosszab
bításához minden esetben a m. kir. 
belügyminiszter által kiállított és tíz 
évnél nem régibb keletű állampol
gársági bizonyítvány felmutdása szük
séges.

Aki tehát állampolgársági bizonyít
vánnyal (visszahonosítási vagy hono
sítási okirattal) nem rendelkezik vagy 
rendelkezik ugyan, de az okmányt tiz

Kicsiny, nagyon kicsiny érdeklődés 
mellett nyitotta meg szerdán délután 
a város közgyűlését dr Orbán Kálmán 
polgármester. Az érdeklődés az ülés 
iolyaman sem erősödött. A 60 válasz
tott és virilis kepviselőtestüleli tag kö 
zül mindössze 18-an érdeklődi, k a 
tárgysorozaton szerepelt elég fontos 
ügyek iránt.

Fontosnak tartja, hogy a magyar 
ifjúság tömegesen forduljon a ke
reskedelmi pályák felé és rövide
sen töltse be a 80 százalékos 
arányszámot.

Javasolta, hogy a kisgyülés üd
vözölje a kormányt és biztosítsa, 
hogy ebben a munkájában teljes 
odaadással támogatja.

A  kisgyülés a javaslathoz egy
hangúlag hozzájárult.

terelnök megköszönte a bizottság 
előző havi üdvözletét.

Érdeklődést keltett a kereskede
lem és közlekedésügyi miniszter 
leirata, melyben az állami és tör
vényhatósági tisztviselők kövezet- 
vámügyében hozott közig, bíró
sági döntésről —  melyei lapunk
ban nsár ismertettünk — értesili a 
vármegyét.

A  legszomorubb eseménye volt 
az ülésnek, amikor a pénzügyigaz- 
galó javaslatára 12 ingatlantulajdo
nos —  köztük négy újhelyi —  
ellen ingatlan végrehajtási rendel
lek el.

évnél régebben állították ki, saját 
érdekében kérje állampolgársági bi
zonyítványának kiállítását.

Hangsúlyozottan figyelmezteti a 
rendelet a közönségei, hogy az ál
lampolgársági bizonyítványra kivétel 
nélkül mindenkinek szüksége lesz. 
Tehát annak is, akinek birtokában van 
már illetőségi bizonyítvány és an
nak is, akinek van már érvényes 
útlevele.

tárgyak, — kis érdeklődés
A polgári fiúiskola építési ügyében 

— melyről külön számolunk be — 
vita nélkül fogadták el a polgármes
teri és bizottsági javaslatokat. Ugyan
csak vita nélkül határozták el, hogy 
a földmivelésügyi minisztertől 1000 
m fa rendkívüli kitermelésére kérnek 
engedélyt azzal a feltététellel, hogy a 
rendkívüli kitermelést 15 év rendes

A  K ö z ig a z g a t á s i
b iz o t t s á g  ü lé s e

Vita nélkül vették tudom ásul az előadók j'elentéseit — 
Tizenhárom  ingatlan végrehajtás

Strapára és rossz utakra csak SKODA automobil
Kapható :

A SKODA autók Zemplén és Ahaujvái'iTjegijei ^izánolagoó képviseleténél

MartinonU Márton
műszaki üzletében, SÁTORALJAÚJHELY,

Kazinczy u. 4. Telefon: 112.

Kedvező fizetési fe lté te lek I

Útlevélhez
10 évnél nem régibb keletű állam
polgársági bizonyítvány kell

Sí város parlamentjéőöi
fontos

termelése során tartoznak megtakarítani.
A legutóbbi erdőkitermelésböl ter

melt miifat árverés utján fogják érté
kesíteni. Megállapították az árverés 
feltételeit.

Elhatározták, hogy a város vadászati 
jogainak bérbeadására versenytárgya
lást hirdetnek. A versenytárgyalás ba
táridejét május 10 ben, a kikiáltási árat 
1100 pengőben állapították meg.

Az április—október hónapokban a 
városon keresztül haladó külföldi au
tóknak kövezetvámmentességet enge
délyeztek.

A városi vigadó bérletére verseny- 
tárgyalást hirdetnek. Elhatározták, hogy 
amennyiben a versenytárgyalás ered
ménnyel járna, az uj bérlő bérletbe lé
pésé napján Bujdosó Istvánt kienge
dik bérletéből.

A Szepesi Szövetség által a Szár
hegyen felállitandó Szt. István emlék
kápolna építéséhez szükséges termés
követ a bányatelepen ingyen adják.

A Szociális Missziótársulat vigalmi 
adó elengedés iránti kérelmét eluta
sították.

Hat kérelmezőnek honosításuk,illet
ve visszahonositásuk esetere kilátásba 
helyezték a községi kötelékbe való 
felvételt és nagyon sok kérelmező il
letőségét állapították még meg.

— Betöltik az ág. evangélikus egy
ház, lelkészi állását. A sátoraljaújhelyi 
ág. evangélikus egyház presbitériuma 
f. hó 12-én tartott gyűlésében az 
üresedésben lévő lelkészi állas betöl
tésére nézve a nyilvános pályázat utján 
leendő választás mellett döntött. Most 
már rövidesen eldől tehát, hogy ki ke
rül dr. Dómján Elek örökébe.

— A tokaji tüdöbeteggondozó se
gélye. A vármegye kisgyűlése a tokaji 
tüdőbeteggondozó évi segélyét 2000 
pengőben állapította meg.

— Labdarúgás. A Sac az ünnep
nap midnkét napján idegenben játszik 
bajnoki mérkőzést. Elsőnap Salgó
tarjánban, második nap Bagjasalján 
játszanak.

— Ökölvívás. A sátoraljaújhelyi 
Levente Egyesület az elmúlt vasárnap 
tartotta meg vámegyei levente bajnoki 
ökölvívó versenyét. Bajnokságot nyer
tek •• Tóth Nándor és József, Domo
kos Vilmos Sátoraljaújhely, Sztahó 
Sándor, Jakab János, Búza Lajos és 
Nagylaki László Szerencs, Halász 
Béla és Molnár Tibor Sárospatak.

Ne küldjük leányainkat külföldre!
A külföldi iskoláknál többet nyújt a 

budapesti

B a á r -M a d a s
REFORMÁTUS LEÁSVNKVELŰ INTÉZET 

Alapos nyelvi kiképzés. Nyolc oszlályu gim
názium. Internátus. Továbbképző. (Gyors-, 
gépiró-, főző- és varrótanfolyam) Buda 

legszebb és legegészségesebb helyén 
L o r á n t f y  Z s u z s a n n a  u l  3. 

Teljesen modern berendezés. Mérsékeli 
árak. Kívánatra tájékoztatásul szolgál az 

I g a z g a t ó s á g .

— Gyenge forgalom az országos 
vásáron. A hétfői országos vásáron 
a felhajtott 320 szarvasmarhából I0h 
a 180 sertésből 97 és a 16 lóból 1 
cserélt gazdát igen nyomott áron.

— Zálogház lesz Sátoraljaújhelyben.
Két kérvény érkezett be az iparható
sághoz egy Sátoraljaújhelyben létesí
tendő zálogház létesítése iránt. Az 
egyiket egy magánszemély, a másikai 
egy helyi pénzintézet nyújtotta be. A 
vármegye kisgyűlése az engedélyezendő 
zálogház biztosítéki diját 3000 pengő
ben, a szedhető legmagasabb külcsön- 
dijat 17 és (él százalékban állapította 
meg.
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A kormánypártnak kötelessége megvédeni a 
tömegeket attól, hogy komolytalan kísérletek 

és kalandok áldozatává essenek —
Írja körlevelében a NÉP elnöke

Tasnádi Nagy András a NÉP 
országos elnöke körlevelei küldőit

JYlindkét polgári iskola ügye
a képviselőtestület előtt

A polgári fiúiskola építéséhez szükséges összegre találtak 
fedezetei, a polgári leányiskola telekvásárlására nem

izéi pártjának vidéki szervezeteihez, 
melyben a szélsőséges propaganda 
elleni küzdel em kötelességére f i
gyelmezteti őket.

Eszmeáramlatok korát éljük — irja 
körlevelében. — Érthető tehát, hogy 
most, amikor keresztény népmilliók 
gazdasági és szociális felemeléséről 
van szó, ezek a hatalmas társadalmi

C s ú n y a  nő  
nincs többé i
A legelhanyagoltabb arcbőrt is rövid 

idő alatt megszépíti a 
v i l á g h í r ű  

n a g y e n y e d i

Kovács krém
Éjjeli használatra kék csomagolásban [zsí
ros |. Nappali használatra sarca csomagolás

ban [száraz].
Figyeljen a védjegyre!

A hétfői törvényhatósági kisgyíi- 
lésen vitéz O n c z a y  László kor- 
mányffilanácsos szóvá lette, hogy a 
Sátoraljaújhelyen kereszlíi! vezető 
állami utak kritikán aluli rosszak. 
Megemlítette, hogy a város önhibáján 
kívül került útjaival ilyen rossz hely
zetbe, mert a csonka város csonka 
forgalmából adódó kövezetvám 
bevételek az utak megfelelő karban
tartására sem elégségesek.

Úgy tudja, hogy a város útadó 
címén évi 60 —80ÖC0 pengőt szol
gáltat be a megyének, melyből egyet
len fillért sem kap vissza, holott 
más vármegyék jelentékeny összege
ket juttatnak vissza az útadóból a 
befizető városoknak, hogy útjaikat 
rendben tarthassák és újjáépíthessék. 
Kérte, hogy a megye — ha a város 
ilyen irányú kérelemmel fordul hozzá 
— adjon az útalapból megfelelő se
gítséget az utak rendbentartásához.

Az alispán megígérte, hogy ha 
ilyen irányú kérelmet terjeszt elő a 
város, jóindulattal fogja azt meg
vizsgálni.

¥r
A szerdai városi közgyűlésen 

Qruber Károly műszaki tanácsos 
terjedelmes jelentésben számolt be a 
városon kérésziül vezető állami és 
törvényhatósági utak állapotáról. Be
jelentette, hogy az utak átépítéséhez 
mintegy 300000 pengőre volna szük
ség. A várt s kövezetvámbevélele évi 
35000 pengő. Ebbő! 20.000 pengő 
adminisztrációs költség. A fennma
radó 15000 pengőből nem lehet az

rétegek könnyen félrevezethetek. A  
Nemzeti Egység táborának tehát, amely 
komolyan megalapozott, meg nem al
kuvó, keresztény, jobboldali politikai 
program alapján áll, kötelessége első 
sorban kellő felvilágosító munkával 
megóvni és megvédeni ezeket a tö
megeket attól, hogy komolytalan poli
tikai kísérleteknek és kalandoknak ál
dozatává essenek. Ezért szervezetünk 
munkájának a pártpolitikai célokon jó
val tulemelkedő, nemzeti értéke van.

Ezután az ország bel- és külpoli
tikai, valamint gazdasági helyzetét tár
gyalja a körlevél, amelynek keretében 
kiemeli a miniszterelnök március 5.-i 
győri beszédének országos jelentőségét, 
részletesen foglalkozik a beszédben 
érintett nagyhorderejű kérdésekkel és 
különösen a bejelentett egymilliárdos 
beruházási program céljait ismerteti.

A  magunk részéről csak azt k í
vánjuk, hogy a párt elnökének in 
telmeit meg i? fogadják és köves
sék majd szerte az országban a 
N É P  szervezetek.

utakat rendbehozni. A város közön
sége évente 4000o pengő útadót és 
15000 pengő közmunkaváltságot 
szolgáltat be a vármegyének. Ebből 
semmit sem kap vissza.

A polgármester javaslatára a kép
viselőtestület a befizetett útadók és 
közmunkaváltságok részbeni vissza
utalását kéri a vármegyétől útépítési 
célokra.

*

A legközelebbi törvényhatósági 
gyűlés elé tehát újra visszakerül a 
sátoraljaújhelyi utak ügye. Kíváncsian 
várjuk a döntést.

—  Frontharcos közgyűlés. Az Or
szágos Frontharcos Szövetség sátoral
jaújhelyi főcsoportja f. hó 24 én dél
előtt tél 12 órakor közgyűlést tart a 
vármegyeháza nagytermében.

— Az Ojság húsvéti duplaszáma a 
Madagaszkár! Hagadávai megjelent és 
hallatlanul mulatságos. Közli a legújabb 
zsidó imát, a 80 százalék harcát a 20 
százalékkal, hirt ad a vagyonadó és 
vidékéről és remek százalékos vicceket 
hoz. Nagyon jók a mulatságos állandó 
rovatok is Nagy Imre népszerű vicc
lapjában.

— Csodásán szép arcbőrt biz
tosit a világszerte ismert nagyenyedi 
Kovács krém. Már rövid idő múlva 
eltűnnek az arc szépséghibái, a bőr 
csodálatosan szép, üde, hamvas lesz. 
Egy próba meggyőzi Önt is. Éjjeli 
használatra kék csomagolásban (zsíros), 
nappali használatra sárga csomagolás
ban (száraz). Figyeljen a védjegyre I

M indkét polgári iskola ügye 
foglalkoztatta szerdán a város kép
viselőtestületét. M int már megirluk, 
a kultuszminiszter a polgári fiúis
kola (elépítéséhez 120000 pengő 
államsegélyt helyezett kilátásba. 
Kívánja azonban egy tornaterem 
felépítését és kötelező határozatot 
kér az iskola és tornaterem felsze
reléseinek vállalásara.

A  képviselőtestület a kultusz
miniszter kívánságának megfelelően 
határozott. A  189000 pengőt k i
tevő építési és felszerelési költség
ből a város 69000 P -l vállalt. Ebből 
49000  pengő fedezetéről mér elő
ző határozatában gondoskodott, míg 
18000 pengőt a Ronyvaszabályo- 
zási alaptól vesz kölcsön a min
denkori pénzintézeti kölcsönkamat

Szerdai közgyűlésén döntött a 
város képviselőtestülete a strand sor
sáról. Elhatározták, hogy a strandot 
továbbra is üzemben tartják. Az 
autóbuszok azonban csak az Árpád- 
és Károlyi utca sarkától közlekednek. 
Bérlet nem lesz. Megszüntetik a 10 
és 20 százalékos kedvezményeket is, 
ezzel szemben a jegyek árát mérsé
kelik.

A rendes kombinált jegyeket 80- 
ról 70 fillérre, a diák kombinált je
gyeket 50-ről 40 fillérre, a közös 
kabin jegyeket 40-ről 30 fillérre szál
lították le. Az egyszeri utazásra ér
vényes jegyek változatlanul maradtak.

A város vezetősége azt hiszi, hogy 
ilyenformán deficitmentessé teszi a 
slrandtlzemeket. Mi szerelnök leg
jobban, ha számításuk valóra vállna. 
Ezzel szemben azonban már előre is 
megjövendölhetjük, hogy ezzel a min
den üzleti érzéket nélkülöző intézke
déssel még nagyobbra növelik majd

mellett.
2000 pengőről később kíván a 

képviselőtestület határozni.
*

A  polgári leányiskola telkét a 
közoktatásügyi mimsztedum kicsiny
nek találta. Évek óla szorgalmazza 
a városnál, hogy egy szomszédos 
telek megvételével nagyobbilsa meg 
az iskola udvarát. A  képviselőtes
tület mindannyiszor feliratilag kérte 
a minisztert, hogy tekintsen el az 
udvar bővítésétől, mert a városnak 
nincs pénze telekvásárlásra.

Most újra leirl a miniszter a vá
roshoz, hogy feltétlenül vegye meg 
a bővítéshez szükséges telket. A  
város természetesen ezúttal is azt 
jelenti, hogy nincs pénze telek- 
vásárlásra.

a deficitet. Leszoktatják a közönséget a 
strandról, mely pedig nemcsak fon
tos közegészségügyi intézmény volt, 
de egyetlen olyan üzeme a városnak, 
amely kellemessé tette az ide vető
dött idegenek itt tartózkodását.

A képviselőtestületnek ez az in
tézkedése iskolapéldája a bürokra
tikus Uzemkezelésnek. Ide lehetne 
hozni tanfolyamra az ország vala
mennyi üzemi tisztviselőjét, hogy 
lássák, hogyan nem szabad üzemet 
vezetni és megtanulják hogyan lehet 
minden üzleti érzék nélküli sorozatos 
intézkedésekkel lejáratni egy fejlő
désnek indult üzemet.

Takarékoskodni mindenütt tehet, csak 
ott nem, ahol az egészségről van szó. 
Fej- és fogfájás, meghűlés rheuma ese
tében mar 1—2 Aspinn-tabletta segít 
s az égés kiadás 12 vagy 24 filllér. 
20 tablettái doboz I "80 I’.

HA Z 2 szobás lakással, üzlethelyiséigel, kerttől és 
nagy borpincével -  regen jóhirű nyári m ulató-

jutányosanbél*l>© H .ClóciiB n htidúb ■ n

A vármegyei kisgytílés és a városi 
közgyűlés is tárgyalta az újhelyi 

rossz utak ügyét
A város segélyt kér a vármegyétől

H Ó L Y A G
ES

TERMÉSZETES
G Y Ó G Y S Z E R E

A VILÁGHÍRŰ

Salvator-Forrás
GYÓGYVIZE

KÖNNYŰ — VASMENTES —
JÓ IZÜ.

Kérdezze meg orvosát! 
Mindenütt kapható !

Lerakat Sátoraljaújhelyen:

Bilanowits István cégnél
Halálra ítélték

a strandot a legutóbbi képviselő - 
testületi közgyűlésen

Az Árpád éa Károlyi utcák farkától indulnak az autóbuszok
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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 l^elengyé^, Szőnyege^, függönyig

legolcsóbb forrása
választékos áruraktár

minden cikkben
TAKARÉKOSSÁG TAG1A ! Vidékre minták.

Jüdöőeteg gondolát fíap
Sátoraljaújhely

A sátoraljaújhelyi gondozó felállításával az egész 
vármegye tüdőbeteg gondozása rendezést nyer

— A ref. lelkész választás ügyében 
a kerületi esperes felülvizsgálta a be
nyújtott ajánlásokat, de mivel egyik 
jelölt sem kapta meg az abszolút több
séget, vasárnapig közölni fogja az Egy' 
házközséggel azoknak a jelölteknek a 
nevét, akikre választáson szavazni lehet.

—  Házasság. Mihályovszky László 
nyirlövői gör. kath kántortanitó húsvét 
hétfőjén tartja esküvőjét a sátoraljaúj
helyi gör. kath. templomban Hlinyánsz- 
ky Klárával, Hlinyánszky Gyula járás- 
birösági irodaigazgató leányával.

—  Jelentős javulás várható a bor
fronton. Illetékes helyről nyert értesü
lésünk szerint a borfronton rövidesen 
javulás várható. Tárgyalások vannak 
folyamatban ugyanis, hogy a régi 
Ausztria területére az eddiginél lénye
gesen kellemesebb feltételekkel legyen 
kiszállítható a hegyaljai bor. A tár
gyalásokról semmi sem szivárgott ki, 
de kilátások vannak arra, hogy ked
vező befejezést nyernek.

—  Junius 7-én zárul az iskolai 
tanítás. A közoktatásügyi miniszter 
most megjelent rendelete szerint azok 
részére, akik az eucharisztikus kong
resszus főünnepségein részt akarnak 
venni, május 25-30’ika között rendkí
vüli iskolai szünetet kell adni. Az 
iskolai tanításokat junius 7 én be kell 
fejezni. Junius 8-14-ike közt esznek 
az évvégi összefoglalók, mig az év
zárókat és beiratásokat junius 15-21-ig 
kell lebonyolítani.

—  Körözés alatt álló egyént fogott 
a rendőrség. Knoll Endre budapesti 
magántisztviselő vasárnap éjjel illumi- 
nált állapotban botrányt okozott. Sze
mélyazonossága megállapításánál kide
rült, hogy sikkasztás miatt körözés alatt 
áll, miért is a kibágási eljárás lefoly
tatása után átkisérték az ügyészségre.

—  Nem kapta meg az ígért foga
tot, öngyilkos lett. Sóvári János 25 
éves tokaji föidmivest holtan találták 
meg az egyik legelőn lévő kiítban. 
Sóvári, aki már korábban eltűnt ha
zulról, állítólag azért lett öngyilkos, 
mert apósától nem kapta meg a 
hozományul Ígért lovat és szekeret.

—  Footballmérközés. A Sac va
sárnap délután a NyKlSE-vel, kelet 
többszörös bajnokával szemben 2 : 2 
arányú e döntetlent ért el. A nagy- 
hirü ellenfél ellen a Sac. meglepően 
jól játszott. A Sac vezetősége ezúttal 
uj, fiatal játékosokkal próbálkozott, 
akik nagyszerűen beváltak. Különösen 
Maszluk és Csikasz. Ötletesen, len
dülettel és lelkesen játszott a Sac es 
a mutatott játék alapján a győzelmet 
is megérdemelte volna. Reméljük, hogy 
a Sac. a jövőben meg jobban fog 
játszani és ezzel a kiesést is elkerüli.

Közöltük annak idején, hogy a 
város polgármestere a vármegye al
ispánja és főispánja utján kérelemmel 
fordult br. L á n g  Boldizsár ország- 
gyűlési képviselőhöz, az Országos 
Tüdőbeteg Szanatórium Egyesület 
elnökéhez egy Sátoraljaújhelyben 
felállítandó tödőbeteg szanatórium

Annak idején megírtuk, hogy But- 
kai Jánosáé sárospataki lakos bárom 
kis gyermeke, akik mig anyjuk távol 
volt, a lakásban zárva maradtak, benn
égtek egy máig ismeretlen okból ke
letkezett belső tűz folytán. Butkainé 
ellen az ügyészség gondatlanságból 
okozott emberölés miatt vádat emelt. 
Az április 12-én megtartott tárgyalá
son a kir törvénys?ék egy havi fog
házra Ítélte. Az ítélet végrehajtását

A város már régebben megálla
pította egyes konkrét esetekből, hogy 
a városi erdőterületekből jogtalan 
foglalások történtek. Ezek a jogtalan 
foglalások tudomására jutottak a 
földmivelésiigyi minisztériumnak is, 
ahonnan már régebben rendelet ér
kezett, hogy a jogtahn foglalások 
mielőbbi megszüntethetése végett 
a város méresse fel az erdőhatárokat.

A város a felmérésre többször kért 
és kapott halasztást. Legutóbb a 
közigazgatási bizottság hívta fel

A városi mozi vezetősége az ün
nepek alkalmából különösen jó da- 
tabokkal kedveskedik a mozilátogaló 
közönségnek.

így például ma, holnap és hétfőn 
bemutatásra keríil a szezon legsike
rültebb magyar filmje „Az ember 
néha téved". A film a legnagyobb 
magyar film. Témájában emberekkel 
találkozunk, akik válukon viselik a 
mai nehéz élet minden terhét, akik-

ügyében.
Br. L á n g  Boldizsár válasza már 

megérkezett és ebben közli, hogy az 
Országos Közegészségügyi Intézet 
egy tüdőbeteg gondozót állít fel 
Sátoraljaújhelyben és tavasszal már 
ide is érkeznek, hogy a helyszínen 
állapítsák meg a város által felaján-

azonban 3 évi próbaidőre felfüggesz
tette. Enyhítő körülménynek vette a 
bíróság, hogy Butkainé bárom gyer
mekének elvesztésével már súlyosan 
bűnhődött.

*
Vitányi István makkoshotylcai lakos 

Szerencsről hazafelé menet útközben 
felvette szekerére Palatinusz Sándort 
és feleségét, akik gyalog ágyekeztek 
Sárospatakra. Palatinusz a szívességet

igazoló jelentésre a várost. Sőt a 
beadott igazolást nem fogadta el és 
a város mulasztásának megállapítá
sával elrendelte, hogy most már ha
ladéktalanul méressék fel az erdőha- 
tárokal és gondoskodjanak a felmé
rés költségeinek a fedezetéről.

Ilyen körülmények után került az 
ügy szerdán ismét a képviselőtestület 
elé. A képviselőtestület tudomásul 
vette, hogy a polgármester a felmé
rési munkálatokkal H o r v á t h  La
jos oki. mérnököl bízta meg. Ellra-

nek ruhái alatt nem zörög a papiros, 
mert igazi könnyeket hullatnak és a 
mosolyuk is szívből jön. Igazi jó film 
elgondolásában és kivitelében is. A 
film főszerepeit Tőkés Anna, Dayka 
Margit, Péger Anfal, Csorlos Gyula 
jálsza, de egyatánl részese a film 
nagy sikerének a film minden kis 
szereplője is.A filmet okvetlenül meg 
kell nézni.

Kedden, szerdán Harry Baur ha

landó helyek közül a legalkalnra 
sabbaf.

A sátoraljaújhelyi lüdőbeleg gon
dozó felállításával — melyhez a 
bodrogközi kerület országgyűlési 
képviselője segili a várost — meg 
lesz oldva az egész vármegye tüdő. 
beteg gondozása. A sátoraljaújhelyi 
gondozó a sátoraljaújhelyi és sáros
pataki járások tüdőbeteggondozását 
is el fogja látni. A tokaji gondozó 
egy Szerencsen felállítandó fiókkal 
a tokaji es szerencsi járás tüdőbe
tegeit fogja védelméhe venni, mig a 
ricsei gondozó a bodrogközi járásban 
fog gálát vélni a tübőbaj pusztítá
sának.

Hírek a vármegyéből
úgy hálálta meg, hogy útközben ello
pott Vitányi tárcájából 58 pengőt. A

Felm érik: a város
erdőhatárait

M eg akarják állap ítan i a jogtalan  terü letfog la lások at

„Az ember néha téved"
Meglepetés az uj magyar film

bíróság Palatinusz Sándort — aki mar 
többszörösen volt büntetve — lopás
ért egy havi fogházra Ítélte.

*
Mindenáron meg akart halni Lesko 

Mihály 45 éves tarcali kocsis. A mull 
hét egyik napján revolverből ötször 
egymásután magára lőtt. Különös vé
letlen folytán a revolver golyók egvike 
sem okozott súlyosabb sérülést, ügy 
hogy Leskó utóbb visszament munka
helyére és tovább dolgozott. Később 
hazament és otthon borotvával atvagta 
a nyakát. Mire rátaláltak már elvérzett

lározlák, hogy a földmivelésiigyi 
minisztertől a felmérési munkálatok 
befejezésére lí)39. évi máre. 31-ig 
halasztást kérnek, a számvevőségei 
pedig utasították, hogy felmérési 
Költségek címén az 1939, évi költ
ségvetésben 200U pengő fedezetről 
gondoskodjék.

*
A felmérési munkálatok most már 

a legrövidebb időn belül megkez
dődnek. A polgármester felhívta a 
szőlőbirtokosokat, hogy szőlőjüknek 
és parlagjuknak a városi erdővel 
érintkező tnesgyéjéf a törési ponto
kon erős és a tulajdonos nevével 
ellátott karókkal legkésőbb április 
22-ig tűzzék ki.

talmas alkotása „A modern Sámson"
van műsoron. A film Bernslein régi 
darabjából készült és leghalásosahb 
jelenete a párizsi tőzsde viharos éle
tének beállítása. Harry Baur szerelmi 
reszkeléseiben, f Itékenységt jelenetei
ben, szomorú lemondásában, konok 
bosszuállási dühében szenzációs ala
kítást produkál, amiben Gaby Mor- 
lay elsőrangú segítőtársa.

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

Laptulajdonos :
Lnndcsmann rí. es lorsa
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