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fl képviselőtestület becsületét
töltésre a városnál. Hisszük,hogy 
ezen a választáson is a becsü

let útját járják majd a képviselő- 
testület tag ja i: az eddigi szol
gálatuk alapján legérdemeseb
beket fogják előbbre vinni a 
hivatalos ranglétrán.

A Piarista Diákszövetségek zarándokiárása

a Magyar Kálváriához
Itt leaz dr. Sebeas D ánea  r e n d fő n ö k  éa k i lá táaba  h e ly ez te  id e 

jö v e te lé t  m ás  e lő k e lő ség e k  é lén  B o rn e m isz a  G éza  
k e re sk e d e le m ü g y i  m in isz te r  ia

szegezte fegyverként a hivatalos 
állásponttal szembe dr. Jármy 
Béla a képviselőtestület csütör
töki közgyűlésén egy tisztviselő 
érdekében. Örömmel kell leszö
geznünk, hogy a fegyver hasz
nált. A  képviselőtestület egy
hangú határozattal sietett segít
ségére annak a tisztviselőnek, 
aki — bizva a pályázati hirdet
mény feltételeiben — egyj kine
vezésről mondott le, hogy szü
lővárosának álljon szolgálatába.

Természetes, hogy a szülő
város szolgálatán kívül a további 
előrehaladás reménye is fűtötte 
— nevezzük nevén — dr. Mes
ter Istvánt, És amikor a további 
előrehaladást lehetetlenné telte 
egy miniszteri intézkedés, amely 
kezelési szakba szorította a jogi 
képesítés követelésével meghir
detett és betöltött állást, egyet
len járható ut állt a város sor
sának intézésére hivatottak előtt, 
amelyet dr. Jármy Béla jelölt 
meg: a becsület útja.

A becsület útja az egyetlen 
járható ut a város sorsának In
tézésénél. Tisztviselő ügyekben 
ez az ut az arra érdemes 
tisztviselő megsegítése, előbbre 
vitele. A megsegítés kérdésében 
a legutóbbi közgyűlésen levizs
gáztak a városatyák. Az előbbre 
vitel kérdésében is vizsgáztak 
már a vitéz Zombory A  József 
esetében, amikor vita nélkül, 
egyhangú lelkesedéssel siettek 
honorálni a köteles szolgálaton 
felüli érdemeket.

Az előbbre vitel kérdésében 
azonban leközelebb ismét lesz 
alkalmuk vizsgázni. Rövid időn 
belül két irnoki állás kerül be

Amint előrelátható volt, Szepesi 
Bódog fáradságot nem ismerő pro- 
pogandája nyomán megindul a 7," 
rándolrjárás íz ország minden ré
széből a magyar fájdalom megtes
tesítéseként életre hivolt Magyar 
Kálváriához.

Elsőként a Váci Piarista Diák" 
szövetség indul zarándok útra pún’ 
kösd ünnepén. Ehhez a zarándok
úihoz csatlakozik a Budapesti Pia
rista Diákszövetség és képviselteti

Csütörtökön délután rendkívüli köz
gyűlésre gyűlt egybe a város kepvi- 
selőtestülete, hogy meghallgassa a vá
rosi számvevőség vezetőjének és a 
közmüvek vezetőségének beszámolóját 
az elmúlt év gazdálkodásáról. A be
számoló elég kedvező volt úgy az 
elért eredményeket, mint a jövő kilá
tásait illetőleg. A képviselőtestület ezt 
azzal honorálta, hogy minden vita 
nélkül egyhangúlag fogadta el úgy a 
hivatalos város, mint a közművek zár
számadását.

Napirend előtt dr. R ó t h József 
képviselőtestületi tag haláláról emlé
kezett meg a polgármester a benső
séges részvét hangján Kiemelte az 
elhunyt érdemeit, emberi előnyeit es 
megállapította, hogy úgyis uvnl ember, 
úgyis mint ügyvéd, mint hitéletének

magát az ünnepségeken a társa
dalmi Egyesületek Szövetsége is.

Az ünnepségek sorozatát pün
kösd vasárnapján reggel fél 9 óra
kor a piaristák templomában tar
tandó szentmise vezeti be. A szent
misét dr. Sebess Dénes, a piaristák 
magyarországi rendfönöke, a íelsö- 
ház tagja mondja. Minislrálnak a 
váci piarista diákszövetség elnökei. 
Mise alatt dr. Schöpllin Lajos pósta- 
(öigazgató orgonái és szóló ének

vezetője és mint közéleti férfiú min
taképe volt a tökéletes, igaz ember
nek. Indítványára emlékét jegyzőkönyv
ben órökitik meg és a gyászoló csa
ládhoz részvétiratot inléznek.

Dr. Mester István ügyét
vették elő elsőnek dr Jármy Béla 
indítványára. Dr, Mester István köz
gyámot súlyos sérelem érte azzal, 
hogy míg állását jogi képesítéshez 
kötötten, vagyis a fogalmazási szakbe
lieknek megfelelően hirdették meg, 
addig később állását az írodakezelési 
állások közé sorozták és ezzel elvág
ták az útját további elhaladásának 
Dr. Jármy Béla felszólalása után a 
képviselőtestület a közgyámi állási fo
galmazási szakbeli állássá minősítette 
át és megbízta a polgármestert, hogy 
kérje a belügyminisztertől ily irányú 
előbbi kérelmének sürgő, elintézését

számmal közreműködik dr. Székely- 
hidy Ferenc, a m. kir. operaház
művésze.

A  szentmise után a piarista diák
szövetségek megkoszorúzzák a gim
názium hősi halottjainak emléktáb
láját. A z ’emléktáblánál dr. Inczédy- 
Meiszner János váci polgármalter 
mondja az ünnepi beszédet.

Innen felvonulnak a Magyar K á l
váriához, majd az Orizágzászlónál 
nagyszabású ünnepély! rendeznek. 
Ennek a részleteit most dolgozzák 
ki Budapesten. A z ünnepély után 
társasebéd lesz.

A  zarándokúira a piarista diák
szövetségek tagjainak legelőkelőbb
jei jelentették be [észvételüket. K i 
látásba helyezték eljövetelüket Bor
nemisza Géza kereskedelemügyi 
miniszter, Kornis Gyula, Halla 
Aurél államtitkáruk, Degté M iklós 
titkos tanácsos, a budapesti itélő- 
lábl»,ny.e!nöke,Preszly Elemér titkos 
tanácsos, főispán és még számosán 

’ az otszág vezetöférfiai közül.

Balogh Antal számtanácsos ismertette. 
E szerint a háztartás zárszámadása 
964.95Ü P 55 fillér bevétellel. 964.618 
P. 96 íillér kiadással és 340 P  59 
fillér pénztári maradvánnyal zárult. A 
költségvetéssel szemben a bevételi 
előírás 28566 P 61 fillérrel emelke
dett, míg a kiadási előírás 31340 P 
65 fillérrel csökkent.

A fogyasztási adóknál a borfogyasz
tási adó bevétel emelkedett, míg bús 
fogyasztási, ásvány és szikvizlogyasz- 
tási és szeszfogyasztási adóbevételek 
csökkentek. Csökkent még a községi 
pótadó. itaimérési illeték és forgalmi, 
adó bevétel is.

Az üzemek zárszámadását

P a 11 a y József irodafőnök ismertette 
A  zárszámadás kedvező képet ayujt 
az üzemek gazdálkodásától. A kép
viselőtestület ez üzemek 102.196 P 
46 fillér jövedelméből 91 667 pengőt 
a városi háztartásnak utal át része
sedés címén, 1320 pengőt az üzemi 
bizottság, 509 pengőt a számvizsgáló 
bizottság jelenléti dijaira. 6865 pen
gőt ez alkalmazottak jutalmazására (or
dítanak, mig 1844 P 46 fillért tarta
lékolnak

A város egy évi
gazdálkodása

Zárőszámádások a képviselőtestület előtt

A háztartás és alapok 
zárszámadását
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Tárgysorsjáték
o Szent István emlékkápolna 
építése javára

A Szociális Misszió Társulat jótékony akciója
A Szociális Missziólársula! Leány

csoportja holnap délután 5 órakor a 
Katii. Olvasókör nagytermében ren
dezi meg az immár hagyományossá 
váló jótékonycélú tárgysorsjálékál.

Dr. Ember Jenöné elnöknő irányí
tása mellett mintegy negyven lagu 
szorgalmas leánycsoport munkálkodik, 
akik igyekeznek egyrészt minél több 
nyeremény összeszedni, máslészt a 
sorsjegyeket elhelyezni. Ezidő szerint 
több, mint minden második sorsjegy 
nyerni fog. Hatszáz sorsjegyet bocsá
tottak ki, a nyeremények száma pe
dig háromszáz fölött van.

A nyereménylárgyak közöli van 
kézimunka, bor, könyv, festmény,

diványpárna, háztartási és piperecik
kek, karosszék, ru afogas, élelmiszer, 
ondolálásra, borotválkozásra, mozi
jegyre érvényes utalványok és még 
sok-sok más egyéb. A két legérté 
kesebb nyeremény, amely egyúttal a 
főnyeremény is, Payer Ferenc apos
toli protonolárius ajándéka: egy ezüst- 
talpas ólomkristály váza és Petra- 
sovszky Manó festőművész festménye.

A sorsolás után tea, majd ezt 
követően vidám szórakozás lesz.

A tiszta nyereség hova fordításáról 
még nem történt intézkedés, de úgy 
tudjuk, hogy a Szepesi Szövetségnek 
adják a Szent István emlékkápolna 
építési költségeire.

Gáztám adás
és elsötétítés! gyakorlat lesz 

Sátora ljau j helyben
Közöltük már annak idején, 

hogy a légoltalmi segédoszta
gok kiképzése után gáztámadási 
és elsötitési gyakorlat lesz Sá
toraljaújhelyben. Az elsötétítés
re vonatkozóan az átszerelésí 
munkákat már régebben befe
jezték, úgy,hogy egyetlen gomb
nyomással meg lehet szüntetni 
a város egész közvilágítását. A 
segédosztagok közül a segéd- 
rendőri és egészségügyi oszta

gok kiképzése már befejeződött’ 
a tűzoltó osztagok kiképzése is 
befejezést nyer május hó kö
zepére.

A gáztámadást és elsötétitési 
gyakorlatot május hó 20 — 23 
közötti időben tartják meg. Leg
valószínűbb határidő a május 
21 ike. A pontos határidőt és 
a szükséges tudnivalókat falra
gaszokon fogja a közönség tud
tára adni a város polgármestere.

A  F ron th arcos Főcsoport  
k ö zgy ű lé se

Tiszteletbeli elnök: dr. br. Waldbott Frigyes 
elnök: Bornemisza Miklós

A sátoraljaújhelyi frortharcos 
főcsoport mintegy háromszáz 
tagja, vérzivataros nehéz har
cokban megedzett háromszáz ke- 
ménykötésü ember gyűlt egybe 
vasárnap délben a vármegye- 
háza nagytermében, hogy szá
mot adjon az elmúlt esztendő 
bajtársi munkájáról és megvá
lassza azokat, akiknek vezetése, 
irányítása mellett akarja tovább 
munkálni a frontharcos érde
keket.

Már a gyűlésen meglátszott 
a háborút jártak fegyelmezett
sége. És ez a [egyelem, példás 
rend végigvonult a közgyűlés

egész folyamán.
Vitéz Zombory A. József, a 

főcsoport társelnöke néhány ke
resetlen mondatban, amelyek
nek minden szavából a bajtársi 
szeretet csendült ki, nyitotta 
meg a közgyűlést Javaslatára 
a főcsoport díszelnökévé dr. br. 
Waldbott Frigyest, elnökévé 
Bornemisza Miklós alispánt vá
lasztották meg.

Az uj elnök köszönő szavai 
bajtársi ragaszkodásból fakadtak 
azzal a bensőséges melegséggel, 
amely csak véres harcokban 
megedzett lélekböl tői hettek elő. 
Hálásan köszönte megválasztá

sát és ígérte, hogy a fronthar
cos érdekeknek mindenkor aka
dályt nem ismerő elöharcossa 
lesz.

A számvizsgáló bizottságba 
Dómján Zoltán városi tanácsos, 
szolgálaton kívüli föhajónagyot, 
Bánhidy Elek iskolaigazgató és 
Karabélyos Ede tanító, emlék
lapos hadnagyokat választották 
meg.

Terényi Jenő ny. alezredes, 
központi kiküldött beszéde után, 
melyben a központ üdvözletét 
tolmácsolta és bajtársait haza. 
fiságra, vallásoságra,család irán
ti szeretetre buzdította, dr.Tom- 
csányi Boldizsár vezetötiszt ja
vaslatára csatlakoztak az Orszá
gos Revíziós Liga demonstrá
ciós gyűlésén hozott határozat
hoz.

Sátoraljaújhelyben is lesz 
cógtáblavizsgálat

Az „áruház” felírások rövidesen eltűnnek
A fővárosban a kereskedelemügyt 

miniszter rendeletére felülvizsgálják 
az üzlethelyiségek cégtábláit, hogy 
azok a törvény rendelkezéseinek meg
felelőek-e.

Sátoraljaújhelybe még nem érke
zett le ugyan a miniszter rendelete, 
de azért itt is felülvizsgálják a cég
feliratokat. Az első fokú iparhatóság 
már összeiralta azokat a cé.eket, 
amelyek jogosulatlanul használják 
cégfeliratukban az áruház elhevezést. 
Rövidesen megkapják ezek a cégek 
a hatósági felhívást, hogy záros ha
táridőn belül töröljék cégtáblájukról 
az „áruház" elnevezést.

Ezt az intézkedést követni fogja a 
többi cégfeliratok felülvizsgálata is. 
Az ipartöivény rendelkezései szerint 
ugyanis a cégtáblán fel kell tüntetni 
az üzlettulajdonos családi és utónevét 
olyképpen, hogy a felírás egyik része 
se legyen kevésbbé szembeötlő, mint 
a többi. Ha az üzlettulajdonos férje

zett vagy özvegy nő, a cégtáblán 
férje nevét köteles magfelelö toldás
sal az előbbi mondatban jelzett mó
don feltüntetni.

A kereskedelmi cégjegyzékbe be
vezetett céggel rendelkező iparosok 
és kereskedők cégüket cégtáblájukon 
a cégjegyzékbe történt bevezetésnek 
megfelelően kötelesek feltüntetni. Ha 
az egyéni cég az üzlettulajdonos csa
ládi- utónevét, egyesületek és társu
latok cége pedig alapszabályaikban 
megállapított nevüket nemtarlalmazná, 
ezt vagy a cégtáblán, vagy az ürlat- 
helyiség bejáratánál kifüggesztendő 
táblán kell szembeötlő módon feltün
tetni.

Minden olyan esetben, amikor 
megállapítást nyer, hogy az üzlettu
lajdonos nevét cégtábláján egyáltalán 
nem, vagy nem a törvényes rendel
kezések által előirt módon tünteti fel, 
a kihágási eljárást haladéktalanul 
megindítják.

Jó utón a
to lesvai távvezeték  ü gye

120.000 pengő Mabi kölcsön előjegyzésben
Megemlékeztünk annak ide

jén a városnak arról a kérel
méről, mellyel 120.000 pengő 
MABI kölcsön engedélyezését 
kérte egy Sátoraljaujhely-tolcs- 
vai villamos távvezeték meg
építésére. A képviselőtestület csü
törtöki ülésén dr. Líchtenstein 
Jenő felszólalása nyomán kide
rült, hogy a távvezeték ügye 
a megvalósulás felé halad.

Dr. Líchtenstein Jenő ugyan
is indítványt terjesztett elő, 
hogy az üzemek pénzintézeti 
betétként kezelt 47678 P. 14 fil
lér készpénzkészletét fordítsák a 
városi háztartással szemben 
fennálló üzemi tartozások tör
lesztésére. A polgármester ezzel 
szemben a betét érintetlen fenn
tartását kérte azzal az índoko- 
kolással, hogy a tolesvai táv

vezeték ügye közelebb jutott a 
megvalósuláshoz és így az ecélra 
tartalékolt pénzt eredeti rendel
tetésétől éppen most elvonni 
nem lehet.

Bejelentette a polgármester a 
főispántól nyert értesülését, mely 
szerint a pénzügyminiszter kö
zölte a főispánnal, hogy 1938 
évre 120.000 pengő MABI köl
csönt jegyeztek elő Sátoraljaúj
hely részére a tolesvai távve
zeték megépítéséhez.

A bejelentés általános meg
nyugvást keltett és dr. Lichten- 
stein Jenő is visszavonta indít* 
ványát.

— A Pesti Tőzsde új számában dr. 
Marchall Ferenc, Vida Jenő, a mező
gazdasági kamarák vezelői nyilatkoz
nak. Vidéki hitelélet rovatok egészí
tik ki a kitünően sikerült új számot

LDMENFELD JENŐ es FIAI
NAGY SZŐN YEG RAKTAK

DIVATÁRUÜZLETEIBE

megérkeztek a legújabb angol és hazai öltöny, kabátszövetek, angol és francia, valamint kiváló minöaégü hazai kosztüm,

.......... .... ........ -  * ’" *  L e g f i n o m a b b  b u r r b e r r y
-ayaL]J‘J--ka.laP.gj(' .noi fehérnemüek, harisnyák nagy választékban. „TAKARÉKOSSÁG‘ tagja.
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Önkéntes Nemzeti Munkaszolgálat 
Ricsén és Sárospatakon

Helyi szabályozást és útépítést végeznek

KereasOnk gyóiyuláit. üdülést
és szórakozást a korszerűen átépitett 
kiváló gyógyhatású

-fürdőben
idény május 14-szept 
30-ig. Főidény julius 

l-aug. 31-ig. Arzén-, vasas-, timsós- es 
szénsavas fürdők. Modern vizgyógyinté
zet. Ivókúrák. Hegyi strand. Modern be
rendezésű 3ü0 szoba. 126 h. park. Dié
tás ellátás. Elsőrendű konyha. Kerjen 
prospektust.

— Eljegyzés. Dési Buba Nagybá
nya es Korda Miklós Sátoraijaujhely- 
Erdőbénye jegyesek.

— Áthelyezés az ügyészségen Az 
igazságügyminiszter dr. Malyáta Dezső 
kir. ügyészt szolgálati érdekből Sátor
aljaújhelyről Nyíregyházára helyeste át-

— Áthelyezés a rendőrségen. Dr.
Cseh Barna segédfogalmazót a bel
ügyminiszter a sátoraljaújhelyi állam
rendőrséghez helyezte at. Dr. Cseh 
Barna, mint fogalmazó-gyakornok mar 
teljesített Sátoraljaújhelyben szolgálatot.

*— Május 8-án lesz Miskolcon a 
lO-es honvédek ezrednapja A volt 
10-es honvédok ezévi ezrednapjukat 
május 8-an rendezik meg Miskolcon. 
A rendezőbizottság nagyban serény
kedik, hogy ez a találkozó is épp olyan 
jól sikerüljön, mint az előzőek. A má 
jus 8 iki ezrednap iránt országszerte 
nagy az érdeklődés, úgy hogy Buda
pestről külön filléres gyors beállítása 
van tervbevéve. A május 8-iki ezred
nap részletes programját a napokban 
hozza nyilvánosságra a rendezőbizottság

Csodásán s z é p  
arcbőrt biztosit

a világszerte ismert
n o q y e n y e d i

Kovács krém
Már rövid idő múlva eltűnnek az arc szép-

aegtiihái. a bőr csodálatosan szép,„üde, 
hamvai lesi. Kgy próba meggyőzi Önt is I 
Éjjeli basználatra kék csomagolásban [zsí
ros |. Nappali használatra sárga csomagolás

ban [szarazj.
Figyeljen a védjegyre!

— Egószségház építésére állam
segélyt kér Sárospatak. Sárospatak 
képviselőtestülete egy emeletes egész
ségházat kíván építtetni. Az építéshez 
szükséges 44 ezer pengőt államsegély
ként kérik a belügyminisztertől. A 
főispán megígérte, hogy Sárospatak 
kérelmét támogatni fogja.

— Az Ojsay uj száma tövirül-he- 
gyire megmagyarázza a zsidójavasla
tot. A címrajz bemutatja, hogyan 
képzeli el Móricka a felállítandó 
snorrer-átképző tanfolyamot és meg
tudjuk, mit lehet kívánni egy átkép 
zett kereskedősegédtől. Nagy Imre 
népszerű vicclapjának. Ára 16 fillér.

— Légoltalmi gyakorlat Sárospa 
takon. 22 én este légoltalmi gyakorlat 
volt Sárospatakon jelképes légi táma
dással és elsötétítéssel. A légoltalmi 
gyakorlat kitünően sikerült. A kato
naság képviselői és a vármegye alis
pánja elismeréssel nyilatkoztak a sá
rospataki légoltalomrol.

— Ne kísérletezzen, használja rend
szeresen a híres nagyenyedi Kovács
krémet, eltünteti az arcbőr szépség
hibáit, csodálni fogja On is bámula
tos hatását. Az arc megszépül, feltű
nően tiszta, üde lesz ! Éjjeli haszná
latra kék csomagolásban (zsiros). Nap
pali használatra sárga csomagolásban 
(szara?) Figyeljen a védjegyre I

A kultuszminisztérium felügyelete 
alatt működik már két éve az egye
temi és főiskolai hallgatók önkéntes 
nemzeti munkaszolgalata. Ebben az 
évben a munkaszolgálat az egyes tá
borokban hat hat hétig fog tartani és 
azokat csak főiskolai hallgatók es szi
gorlók végzik.

A munkatáborok főparancsnokságá
hoz eddig az ország húsz helyéről 
érkezett meghívás. Még nem döntöt
tek, hogy a meghívások közül melyi
ket fogadják el, az azonban már be
fejezett tény,

hogy Ricáén ét Sárospatakon 
ez éven feltétlenül lesz műn

3000 m  Bort

Horváth Árpád, a debreceni Cso
konai színház igazgatója május 17 én 
kezdi meg társulatával i sátoraljaújhelyi 
szezont. Heltai Jenő világhírű színmű
vével : a „Néma Leventéivel nyitnak.

A társulatot a legjobb hírek előzik 
meg. Debrecen közönsége megérde
melt elismeréssel támogatta a társula
tot nehéz kulturmunkájában. Hisszük, 
hogy Sátoraljaújhely közönsége előle
gezett bizalommal fogadja a társulatot 
és ezzel is könnyűvé teszi számukra

k a tá b o r .
A munkaszolgálat nem kíván egyet

len munkás kenyerére sem törni. Csak 
olyan sürgős és közérdekű munkát 
vállalnak, amelyre egyébként nem 
volna anyagi erő. Ricsén és Sárospa. 
takon is helyi szabályozást és útépí
tést fognak végezni.

A szolgálat teljesítése alatt a tábor 
tagjai munkaruhát, elszállásolást, ellá
tási és kevés zsebpénzt kapnak. A 
tábor tagjai naponta hat órát dolgoz 
nak, a többi időt pedig négy kimenő 
este kivételével nemzetvédelmi gya
korlatokkal és elméleti oktatásban való 
részvétellel töltik el.

a magyar kultúra, a magyar művészet 
hirdetését itt a végváron.

A társulat tagjainak névsora a kö
vetkező : F é r f i a k :  Adorján István 
táncos és s. színész, Alszeghy Lajos 
karakter és komikus színész, Bakó 
József baritonista, Balázs János karak
ter és komikus színész, Csanak Béla 
karnagy, Erényi Béla főügyelő, Her- 
czegh László jellem és komikus szí
nész, Kamarás Gyula hős és énekes, 
Kovács László baritonista, Kömives

28 f illé ré r t
•SZERESD A  
GYÜMÖLCSFÁT*
című 46 oldalas, 20 szirtes 
képpel és sok egyszínű áb
rával magyarázott

növényvédelmi
könyvecskét

lapunkra való hivatkozással 
fenti összeg bélyegben való 
beküldése ellenében bér
mentve küldi
ALFA SEPARATOR R. T.

B u d a p e s t .  XI., Cuirgói-ut 1 ű/c.

reskedöknek 60 filléres vétel
árig 8 fillér, I pengő vételárig 
10 fillér, azon felüli vételárnál 
10 százalék, de legfeljebb 20 
fillér literenkinti térítést biztosít.

Kikötötte a miniszter, hogy 
a kiviendő borok 10 százaléka, 
azaz 3000 hl. a Tokajhegyal- 
ján visárlandó fel. A borokat 
a kivitelben résztvevő kereske
dők csak közvetlenül a terme
lőtől vásárolhatják a Külkereske
delmi Hivatal által rendelkezésre 
bocsátandó vételi jegyekkel.

Miután az eddigi jelentkezé
sek még nem merítették ki a 
kivinni szándékolt kontingenst, 
borkereskedők még mindig je
lentkezhetnek az exportban való 
részvételre.

Sándor rendezd, jellem,zinéiz, Künn 
Tibor , szinész é» boy, Ladányi 
Ferenc lirai ét hős, Lányi Deziő 
naturbur, és tánctanltó, Mányai Lajos 
hős és jellemizinész, Puskás Ferenc 
boy e, ,. szinész, Sárkány Lajos jel
lemszínész és rendezd, Seprényi La
jos karakter, boy és s. szinész, Sugár 
Mihály táncoskomikus, Szabados Amb
rus jellemszinész, Szabó Ernő főrende
ző, bufíó és jellemszinész, Szabó Imre 
rendező és jellemszinész, Tanay Emil 
énekes bonvivánt, Virágh Elemér kar
nagy, Zóni Gyula táncos boy. Nők:  
Abonyi Maria sugónö, Csabai Rózsi 
szólótáncos, Erényi Béláné pénztáros, 
Halasy Mariska, anya és jellemszinész- 
nő, H. Neményi Lilli énekes és prózai 
primadonna, Jurik Ica szubrett prima
donna, Jurik Julcsi táncos szubrett, 
Kertész Klári girl, Miskolczy Anna s. 
izinésznő, girl, Nagy Erzsi komika és 
társalgási színésznő, Pogány Margit 
prózai és énekes naiva, Sivó Mária 
drámai hősnő, Soiymossy Ha s. színész
nő, girl, Somlay Júlia prózai és víg
játéki hősnő, Surányi Anna s. színész
nő, girl, Takács Rozi s. színésznő, girl, 
Sch. Takács Teri súgó. Vándor Éva 
gyakorlatos színésznő.

*

Győry József, a társulat titkára meg
kezdte a bérletek gyűjtését.

Akiknek kiadó bútorozott szobáik 
vannak, {jelentsék a mozi pénztárnál.

Sürgősen eladnám
wanderer gyártmányú 

segédmotoros kerékpáromat
Cím F e l b r a n d l  ^urauiijavito Uit»me

V E S E -,
H Ó L Y A G

ES

TERMÉSZETES
G Y Ó G Y S Z E R E

A V IL Á G H ÍR Ű

S a lia tor-F oM s
GYÓGYVIZE

KÖNNYŰ -  VASMENTES -  
JÓ IZÜ.

Kérdezze meg orvosát!
Mindenütt kapható !

Lerakat Sátoraljaújhelyen:

Bílanowits István cégnél

exportálnak a borkereskedők junius 30-ig 
a íJokaj-^Ceggaljáról

A földmivelésügyí miniszter 
értesítette a Tíszajobbpartí Me
zőgazdasági Kamarát, hogy a 
borkereskedőkkel folytatott tár
gyalásai eredményeként azok

kötelezettséget vállaltak a tör
ténelmi borvidékről származó 
1000 hl. minőségű bor felvá
sárlására és exportálására.

A miniszter a felvásárló ke-

A Sportfroníról
Győzött a Sac. foottball csapata. — Az atléták Is 

szépen szerepeltek
Vasárnap délután a Sac a jóképes 

ségü MESE csapatával mérkőzött. Min 
denki remélte az újjászervezett Sac 
jó játékát és győzelmét, de senki sem 
gondolta, hogy 6: I arányú vereséget 
mérjen a MESE csapatára. A fiata
lok nagyszerű játékának, es az egriek 
gyenge kapusának köszönhető ez a ki 
váló eredmény, amit értékesebbé tesz, 
hogy a MESE a bajnokság 7. helyén 
állt. |lyen játékkal még el lehet kerülni 
a kiesést.

Különösen jók voltak Varkonda II, 
Dankay, Tallián, Török, Csikász és 
Urbán, de jók voltak a többiek is. A 
A gólokat Varkonda II. (3), Dankay 
II. (2) és Urbán tizenegyesből lőtték. 

*
Az újjáalakult atlétikai szakosztály 

első nyilvános szereplésével is meg le

hetünk elégedve. Vasárnap tartotta 
idénynyitó versenyét Miskolcon a Ma 
gyár Atléta Szövetség északi kerülete 
Ezen a szezonnyitó versenyen bárom 
atlétánk indult úgyszólván minden elő 
zetes edzés nélkül. A három atléta 
közül egy versenyző két ifjúsági má 
sodik és két versenyző három harmadik 
helyezést ért el. Tóth Árpád felsőke
reskedelmi iskolai tanuló az ifjúsági 
100 és 200 méteres síkfutásban má 
sodik helyen végzett, mig Nagyfalusi 
a sulydobásban és Göndör a magas és 
távolugrásban a harmadik helyet sze
rezték meg.

Remélnünk lehet tehát, hogy az 
újjáalakított Sac valamennyi sportágban 
szép eredményeket ér majd el a nyári 
és őszi sportszezon folyamán.

Május 17-én nyit a színház
Első előadás: a „Néma Levente"
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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
diVBtselymel^, m enyasszonyi J^ Ien g y ty  Szőnyege^, függönyig

legolcsóbb forrása
választékos áruraktár

minden cikkben
TAKARÉKOSSÁG TAGJA ! Vidékre minták.

ítélt a törvényszék
gondatlanságból okozott emberölés — osztályellenes iz
gatás — szőlőkaró lopás — sikkasztás — súlyos testi 

sértés ügyében.
§ Gondatlanságból okozott ember

ölés vétsége miatl kedden vonla fele
lőségre a törvényszék Ortó Andrásné 
megyaszói lakost. A vádirat szerint 
Ortó Andrásné gondatlansága okozta, 
hogy másféléves Lajos gyermeke egy 
óvallan pillanatban magára rántott 
egy forró vízzel telt mosdótálal és 
olyan súlyos égési sebeket szenve
dett, hogy néhány nap múlva meg
halt. A bíróság bűnösnek mondolta 
ki az anyát, de az egy lleli fogház 
büntetés végreh jlását, tekintettel az 
enyhítő körülményekre, felfüggesz
tette.

§  Osztalyellenes izgatás miatt el
ítéltek egy gazdát. Varga János vég- 
ardói lakos osztályellenes izgatás 
vétségével vádolva került a törvény
szék elé. A biróság Vargái bűnösnek 
találta és két heti fogházra ítélte, a 
végrehajlásl azonban felfüggesztette.

§ Két hónapi fogház a korai szöllö- 
karózásért. Tigler Mátyásné tállyai 
lakos ez év februárjában a szomszé
dos szőlőkből mintegy 70 darab karót 
ellopott és azt sógorának, Tigler 
Istvánnak eladta Az asszony beis
merte a bűnösségét. Tigler azl állí
totta, hogy nem volt tudomása arról, 
hogy a karókat sógornője lopta. Dr. 
Lakatos Dezső egyesbiró az asszonyt 
három rendbeli lopás vétsége miall 
két hónapi fogházra ítélte. Tigler 
Istvánt tulajdon elleni kihágás mialt 
6 pengő pénzbüntetésre Ítélte, mert 
gondolnia kelleti, hogy az asszony, 
aki lopásért már többször volt bün
tetve, nem került tisztességes úton a 
karók birtokába.

§ Tíz pengőt sikkasztott, de hetet 
már visszaadott Mester Ferenc pusz
tafalusi csizmadia liz pengőt adott Zs. 
Harda Istvánnak, hogy vásároljon ré
szére talpbört. Zs. Harda nem lelt 
eleget a megbízásnak, hanem a pénzt 
saját céljaira fordította. A tárgyaláson 
azzal védekezett, hogy a pénzt elvesz
tette, vagy a szét kifújta a zsebéből. 
Mester sem kívánta a megbüntetéséi, 
meri hét pengőt már visszaadott. A 
biróság Hardát kél heti fogházra 
ítélte. Az Ítélet nem jogerős.

§  Súlyos testi sértés vétségéért 
egy havi foghára ítélte a biróság 
Matusz Jánosi, míg Malusz Andrási

és Deák Andrást felmentette. Ez év 
január elsején Füzérkomlóson nagy 
i'alozás volt a kocsmában. Az italo
zásnak szomorú vége lett, mert Itogy-

A mozi vezetősége továbbra is 
elsőrendű feladatának tartja, hogy a 
közönség igényeit a legjobb filmek 
bemutatásával elégilse ki. Ennek a 
kötelezettségének lesz eleget akkor, 
amidőn nta, holnap és hétfőn bemu
tatja nagysikerű Orgonavirágzás test
vérfilmjét a „Tatanteüá"-\.

A Melro idei második nagy roman
tikus operett-attrakciója, amely Buda
pest közönsége előtt döntő sikert 
aratott, a kitünően megkonstruált, 
színes és mindvégig izgalmas mese 
és az egészen nagyszabású, behízelgő 
és mégsem olcsó muzsika szerencés 
találkozásából szülelelt. A napóleóni 
időkben játszó szeretni história, a- 
melynek hősnője a hazájáért és sze
relméért harcoló bátor spanyol leány: 
ideális sziizsé és hálás szerep Jea-

Igazad van Schinidt Lajos öreg 
pajta?, mar minket csalt jobban érde
keinek a helyi dolgok, — pl, a hecs* 
kei (hrgyecskei) slrandnelkub strand" 
lurdö, — mint Kotlischildnak a busz

hogy nem Maluszék és Deák úgy 
szurkálták össze Kovács József bíró 
fiát, hogy az 20 napon túl gyógyuló 
súlyos sérüléseket szenvedett. Az 
elsőrendű vádiolt beismerte bűnös
ségét, a többiek tagadták, hogy részi 
vetlek a szurkálásban. A bíróság több 
tanul hallgatott ki, azonban ezek 
vallomása alapján is csak a beis
merésben levő elsőrendű vád
lott bűnössége nyert megállapítást. 
Az Ítélet jogerős.

mozi műsorán
nette Mac Donald részére, aki ebben 
a filmben rádupláz az Orgonavirág
zásban aratott emlékezetes sikerére, 
mert ebben a filmben több alkalma 
van komoly drámai alakításra. Part
nere a szép és kellemes hangú Allan 
Jones, inig a többi főbb szerepet 
Biily Gilbert és D. Dumbrielle ala
kítja. A film zenéjének nem egy száma 
ma már igen népszerű.

A vasánapi első előadás kivételesen 
fél 4 órakor kezdődik, tekintettel a 
film hosszára. Kisérőműsor nincs, a 
film körülbelül öt percig tartó híradó 
után azonnal következik.

Szerdán és csütörtökön „Hurry- 
cane" (orkán) cimü dzsungelfilm van 
műsoron. Főszereplők: Dorothy La- 
mour, a „Dzsungel királynője** cimü 
film szereplői,Huhn Hall, Mary Astor.

körmiről való lekapása. Bár nekem se 
ingem se gallérom, de ha már benne 
vagyunk a nagy német dicséretbe, hát 
vegyünk tőlük példát, hogyan kell 
szeretni saját hazánkat, tisztelni és

megbecsülni saját nagyjainkat.
Mikor vagy 30—33 évvel ezelőtt 

beutaztam a nagy Németországot, a 
legkisebb városban is minduntalan rá
akadtam egy történelmi nevezetességű 
emléktáblára, amely dicsőitve hirdette, 
hogy itt lakott, itt született, vagy itt 
dolgozott a város, vagy az ország nagy 
szülöttje. És az emberek kalapleemelve 
álltak meg és olvasták a feliratokat. 
Igenis, tanuljunk tőlük igazi és nem 
ál hazaszeretetei, szívósságot, szorgal
mat, tudományt, fegyelmet és össze
tartást. Ebben utánozzuk őket. Hej, 
pedig valamikor, mint vad független
ségi harcos, de szívesen énekeltem 
azt a nótát, hogy „jaj be huncut a 
német . . . “

Nem találtam egy várost Németor
szágban, ahol vagy a város, vagy egyes 
áldozatkész polgárai ne állítottak volna 
legalább egy szép emlékkutat és én 
évtizedek óta hiába hajszolom, hogy 
mi lesz már a Diana kertben szét 
szórtan heverő megyekuttal ? Hallom, 
hogy ferdenézetüek egy mellékutcába 
akarják eldugni azzal a tévhittel, hogy 
a város főterén, ahol valamikor állott 
a sok látni való összehalmozódnék a 
jövő-menő idegenek és turisták előtt.

Nem egyszer beszéltem a lilleres 
vonattal ide érkező öregekkel, kik 
még egyszer akarták látni szülőföld
jüket. Megálltak a vármegyeháza előtt 
és szinte könnyezye keresték régi 
emlékükben szunnyadozó megyeku- 
tunkat, ahol már a hajnali órákban 
összegyűltek és körülvették a megye
kutat kupákkal, vödrökkel és sajtárok
kal a különféle magyar és tótfalukból 
ide került szemrevaló cselédlányok. 
Hogy incselkedtek, énekeltek, devaj- 
kodtak, hancuroztak egymással és a 
bámészkodó legényekkel. Mi tagada* 
benne, még a megyeházba menő ifjú 
és öreg urak szeme is sokszor fenn
akadt rajtuk. Igazi vizi gyöngyösbok
réta volt ez !

Állítsuk csak szépen vissza, de 
sürgősen, a régi patinás, száz. eszten
dőnél is régibb megyekutat. Se Kos
suth apánk, se az ínzurgensek nem 
fognak megneheztelni érte. ha szép 
sorjába odakerül a megyekut is köze
lükbe. Sőt szép látvány lesz ez ide
genek es helybelieknek is.

A Dörzsik'kut tudtommal a várme
gyéé, amely egyszerűen megtagadhatja 
a vízhasználatot, ha erőszakkal másutt 
akarják felállítani a megyekutat.

A kiadásért felelős: 
V A J D A J Ó Z 8 E F

Laptulajdonos :
LandesmannM. és Társa

Készült: a Vajda-könyvnyomdában 
Sátoraljaújhely.

„Sgy vidám fiit a SSaiatonon ”
iÁ59 pengő

™egyTIetTTeTjeT^nat^ 
dü balatoni szállodákban vagy 
pensiókban, g y o r s  v o n a t i  
v a s u t i j  e g g y a I é s  az összes 
adók és borravalók betudásával. 
A szelvényfüzetben lévő jeggyel az 

Ö s s z e s  f e l v i l á g o s í t á s o k  a utazás Budapesten megszakítható
MÁV. h ív .

fhülföldi világ filmé fi 
a

Idegenforgalom és M z tih o
Irta: Dr. Székely Albert
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