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nem halaszthatók. Ilyen a hő
sök emlékének megörökítése. 
Azt hisszük, alig akad már az 
országban valamire való község, 
ahol még nem emeltek emléket 
— ha mindjárt a legszerényebb 
keretek közt is — a világhá
ború hősei emlékének.

Sátoraljaújhelyben 20 évvel 
a világháború után még mindig 
nem állítottak emléket azoknak, 
akik a legnagyobbat, a legér
tékesebbet: életüket áldozták a 
hazáért. Először azzal halaszt- 
gatták az emlékmű felállítását, 
hogy Sátoraljaújhely város csak 
monumentális emléket állíthat 
a világháború hősi halottainak, 
erre pedig nincs fedezet. M ikor 
már egybegyült az összeg egy 
mouumentális emlékmű felállí
tására, azzal indokolják a kés
lekedést, hogy az emlékműre 
meg van ugyan már a fedezet, 
de a térrendezésre nem és a 
kettő csak együtt oldható meg.

Lehetne vitatkozni azon,hogy 
miért nem állíthatnák fel már 
most az emlékművet, amelyre 
van fedezet és később formál
nák hozzá a terv szerinti terü
letet, amikor arra is lesz pénz. 
De nem vitatkozunk. Csak sze
rényen kérdezzük, ha nem akar
ják, vagy nem tudják felállítani 
a hősök emlékművét a tér ren
dezése nélkül, miért nem léte
sítik legalább ugyancsak a vi 
lágháboru hőseinek emlékére 
tervbe vett hősök ligetét ?

Hosszú évek óta határozták 
el, hogy a Diana-kert előtti tér. 
ségek minden elesett hős emlé
kére egy-egy emlékfát ültetnek 
és az igy befásitott területet 
hOsök ligetének fogják nevezni

Évről évre halasztják a hősök 
emlékének ilyenformánvaló meg
örökítését is különféle kifogá
sokkal.

Pedig ha van halaszthatatlan,

szent kötelessége ennek a ha
tárvárosnak, csak a hősök em
lékének megörökítése lehet. Akár 
emlékmű formájában, akár más 
formában, soha el nem múló 
emléket kell állítani azoknak,akik 
vérüket, életüket áldozták a 
hazáért.

Még pedig ma és nem holnap.

Síi egy fiái fiár felkészült 
a Sient 3o66 fogadására
nem hozzák Sátoraljaújhelybe

A , Felsőmagyarországi Hírlap** hoz
ta elsőként, hogy a római katolikus 
egyház és az egész magyarság s^ent 
ereklyéjét: a Szent Jobbot julius hó első 
feleben Sátoraljaújhelybe is elhozzák.

Megírtuk azt is, hogy a polgármes
ter — akkori kijelentése szerint — 
néhány napon helül az egész társa
dalom bevonásával megszervezi a ren
dező bizottságot, mert itt még Rém 
látott ünnepi pompával kívánják fo
gadni a szent ereklyét.

Amint értesültünk, a római katoli

kus egyház már teljesen felkészült a 
Szent Jobb fogadására. Mindennel 
készen volt. Az egész vármegye 
papsága megvolt szervezve. Bármely 
pillanatban érkezik jelentés, hogy a 
Szent Jobbal útnak indulnak Sátoral
jaújhelybe, nyomban útra .kelhettek a 
vármegye zarándokcsoportjai élükön a 
papsággal, hogy már az ideérke/ésé- 
nél hódolhassanak előtte.

A tervek és megbeszélések sze
rint, a Szent Jobb ittartózkodása 
idején 12— 1 5<>00 zarándokot vártak

Sátoraljaújhelybe, ügy vélték, hogy 
a 15000 zarándok közül 13000 tarisz
nyából, batyuból fog étkezni, legalább 
2000-re tehető azok száma, akiknek 
élelmezéséről gondoskodni kell. Ennek 
megfelelő megszervezése nehéz mun
kának ígérkezett.

De várható volt, hogy az ideérkező 
zarándokok közül 3-400 részt akar majd 
venni a Szent Jobb ittartózkodása ide
ién rendezendő minden ájtatosságon. 
Ezeknek lakásról kellett gondoskodni. 
A lakások összeírása és megfelelő ki
válogatása is nagy munkát igényelt.

Mindezeken felül még gondoskodni 
kellett megfelelő befogadóképességű he 
lyiségekről, ahol az ideérkező idege- 
genek lerázhatják magukról az ut porát.

Mikor már az egyház is felkészült, 
a város is elkészítetté a szenezés 
vázlatát, bombaként hat a hir, hogy 
a Szent Jobbot nem hozzák Sátoral
jaújhelybe. A szent ereklyét az or 
szágnak csak nagyon kevés városába 
viszik, ahol mód van a legnagyobb 
szabasu pompa kivitelére. Sátoraljaúj
hely és más városok túl kicsinyek 
ahhoz, hogy kifejthessék azt a külső
ségekben is hatalmas pompát, melyet 
az egyház a nemzet szent ereklyéjé
nek fogadásánál feltétlenül megkö
vetel.

Idegenforgalom és turisztika
Kérelem a piarista atyákhoz

(Dr. Sz A.) Évtizedek óta hiába 
küzdők, irkálok, szülővárosom érdeké
ben, hogy az idegenek látni is sze
retnének valami nevezetességet, ha 
ide jönnek.

Itt van Szent István esztendeje. 
Hányszor kértem, könyörögtem, hogy 
állítsanak emléktáblát a plébánia temp
lom falába, amely hirdesse, hogy itt 
őrizték Szent István koronáját, amikor 
Napóleontól való rettegéstől Budáról 
Munkácsra és vissza vitték. Flogy itt 
őrizték a magyar szent koronát 1805. 
december 6 és 1806. március 12-én, 
az konstatálható a vármegyei levéltár
ban Loc. 177. No. 267. továbbbá a 
A 131. sz. jkvben a 690, 691, 698. 
és 741. számú lapokon.

Vegyék kézbe az ügyet az illetékes 
nő és más egyletek és leplezzék le 
az emléktáblát akkor mikor a Szent 
Jobbot idehozzák. Vegyék kézbe 
azoknak az utódai, akik akkor részt 
vettek a koronát kisérő bandériumban 
Rákóczi Okolicsányi János cs. kir. 
kamarás, Pálóczy Horváth László al
ispán vezetése alatt: a Bernátbok, Bo- 
ronkayak, Csákyak, Dessewffyek.Eper- 
jessyek, Füzesséryek, Görgeyek, Ka- 
zincziak, Kosjuthok, Lehoczkyak, Ma 
tolayak, Molnárok, Olcsváryak, Pilisy- 
ek, Pintérek, Sennyeyek, Szirmayak, 
Vladárok stb.

Főispánunk és alispánunk bizonyára 
pártolni fogják a nemes eszmét. Ez
úton kérem a nagyon tisztelt és nagy-

rabecsült kegyesrendi atyákat és külö
nösön az agilis és lelkes Szepesi Bó
dog tanár urat — aki csak az imént 
bocsátotta ki gyönyörű felhívását a 
a Szent István emlék-kápolna építé
sére, — kösse össze az emléktábla 
felállításával.

Piarista atyák I Nézzék meg az u.n. 
„História Domus" írott könyvében, a 
hol szépen meg van Írva az emléke
zetes nap, midőn a Szent Korona 
Ujhelybe érkezett. Hóval vegyült eső 
zuhogott, mégis ott volt az egész vá* 
ros „nemzetiség“ külömhség nélkül. 
„Omnes aetas et sexus diverseque 
nationes" és hangos „vivat“ kiáltással 
üdvözölték a szent jelvényeket.

Ez az emléktábla nemcsak büszke- 
sége lesz a városnak, de dísze is. 
Különösen akkor, ha a város legszebb 
terén álló templom környékéről el
hordják végre azokat a ronda lebuj- 
szerű odúkat, melyek több mint egy 
század óta éktelenkednek.

LÜMENFELD JENŐ B FIAI
NAGY SZŐNYEG RAKTÁR

DIVATÁRUÜZLETEIBE
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Nincs vége
o dr. Chudovszky Jenő ügyének

Bíróság fogja tisztázni a történteket
Dr. Chudovszky Jenő volt várme

gyei közigazgatási gyakornok ellen 
folyt vizsgálatról mindeddig nem 
teltünk említést. Az ügy mibenállá- 
sáról hiteles adatokat ne n tudtunk 
szerezni, viszont nem akartunk a 
szállongó hírek közlésével abba a 
gyanúba keveredni, hogy szenzációt 
hajhászunk.

Most azonban, mikor az ügy köz- 
igazgatási lezárása után nyilvános
ságra kerültek bizonyos határozatok, 
mi sem hallgathatunk a történtekről.

Százszázalékig őszijük a vármegye 
főispánjának azt az álláspontját, hogy 
a vármegye szolgálatában csakis tel
jesen kifogástalan viseletű és puritán 
gondolkozásu tisztviselők álljanak, 
akikhez az anyagi természetű gya
núnak még az árnyéka sem férhet. 
Azt azonban sehogysem tudjuk meg
érteni, milyen lehet az az anyagi 
természetű gyanú, amely bűnvádi

eljárásra néni alkalmas egy köztiszt
viselővel szemben.

Ez mintha szépséghibája volna 
ennek az ügynek, mint ahogy szépség
hibának kell tartani a* állásától fel
mentett dr. Chudovszky Jenőnek azt 
az állítását is, hogy az ellene felho
zott és vizsgálatnak alávetett három 
vádpont közül csupán csak az egyik
ben hallgatták ki, mielőtt hivatalosan 
megállapították, hogy gyanú terheli.

Értesülésünk szerint azonban az 
ügynek csupán csak a közigazgatási 
része fejeződött be. Dr. Chudovszky 
Jenő ugyanis nem hajlandó belenyu
godni abba, hogy a felmentő hatá
rozatban felsorolt vádakkal terhelten 
hagyja abba közigazgatási pályáját. 
A bíróság utján kívánja liszlázlalni 
a vádakat és ezért ügyvédje útján 
már meg is tette az első büntető 
feljelentést.
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Mindenütt kapható !
Lerakat Sátoraljaújhelyen :

Bilanovits István cégnél

Megkezdik
a Szent István emlékkápoino építését

— A polgármester Budapesten. Dr. 
Orbán Kálmán polgármester csütör
tökön délben hivatalos ügyek elin
tézése céljából Budapestre utazott. 
Ma este érkezik haza.

—  Lelkész-tanári és tanitói kon
ferencia. A tiszáninneni református 
egyházkerület rendezésében f. hó 
2-tól 4-éig háromnapos lelkészkon
ferencia volt Sárospatakon Farkas 
István ref. püspök vezetésével.

— Tanulmányi kiránduláson volt 
a gimnázium VI. oszlályának 30 nö- 
vendéke Németh Jenő igazgató, Sze
pesi Bódog osztályfőnök, Dobosy 
Ferenc fanár é Szy Dénes erdőta- 
nácsos vezetése alatt május hó 2-án. 
Délelőtt az aggteleki csepkőbarleng 
két legszebb részét: az aggteleki 
bejáraitól a Paradicsom terméig és 
a jósvaföi mesterséges bejárából az 
impozáns Horthy teremig terjedő, 
villanyvilágítással ellátóit szakaszokat 
járták be. Délután a 800 munkással 
dolgozó sajószentpéteri nagy üveg
gyárat nézték meg, ahol szemléltető
en mutatták be nekik az iiveggyárlás 
különféle módszereit. Értékes emlé
kekkel gazdagodva a legjobb hangu
latban este 9 órakor értek haza a 
növendékek.

—  Járási levente-nap Sárospata
kon. Junius II-én és 12 én járási 
leventenap lesz Sárospatakon lampio- 
nos csónakfeivonulással, kerékpár ver
sennyel, atlétikai bemutatókkal, sza 
had gyakorlatokkal és zenés puska 
gyakorlatokkal. A versenyen a járás 
minden községének levente csapata 
résztvesz.

— A színház megnyitása közele 
dik. A bérlelgyűjlés eddigi eredmé
nye igazolja azt a reményünket, hogy 
előlegezett bizalommal fogadja majd 
a közönség Horváth Árpád Debre 
cenben nagy sikereket ért társulatát 
Győry József titkár egyelőre befejezte 
a bérletgyíijlést és azt csak akkor 
folytatja, ha a társulattal együtt visz- 
szaérkezik. Addig is előjegyezhetők 
azonban bérletek. Akik bérelni kíván
nak, közöljék szándékukat a Hlavatby 
trafikban, vagy a mozi pénztáránál.

—  Uj középiskola Sárospatakon.
Az iskolareformról alkotott uj törvény 
á tanítóképzés eddigi rendjét meg- 
válloztatja. Az eddigi öt évfolyamú 
lanitőképzés megszűnik és helyébe 
négy évfolyamú líceum és az erre ala
pítod tanítóképző akadémia lép. A 
líceum, helyesebben a latinmentes 
középiskola első évfolyama jövő tan
évben megnyílik a sárospataki ref. 
tanítóképzőben.

—  Csehszlovákia lovakat vásárolt 
a Bodrogközben A lótenyésztő szö
vetkezet !!. sz. bizottsága az elmúlt 
héten lovakat vásárolt a Bodrogköz
ben Csehszlovákia részére. Összesen 
8 lovat vásárolt a lóegykéz, amelyet 
már ki is szállítottak megszállott terü
letre. Információnk szerinl május 10-én 
ismét lesz lósorozás a Bodrogközben

— Öngyilkos favágó. Szunyik Jó
zsef favágó loiyó hó 1-én Alsózso 
lyomka 4. sz alatti lakásának (áskam- 
rájában egy létrára felakasztotta magat- 
Mire rátaláltak, meghalt. Szunyik előre 
készült az óngyilkosságra. Afeletti el
keseredésében, hoey felesége a Ste
fánia kórházban fekszik, négy napon 
át ivott. Szombaton hazamenet Vámos 
cipészmesler megkérdezte tőle, miért 
olyan jókedvű, mire azzal felelt, hogy 
,,holnap reggel úgyis megdóglók." Es 
vasarnap reggel felakasztotta magát.

A Szent István emlékkápolna 
építése a megvalósulás stádiu
mába lépett Május hó 4-én d. 
u. 4 órakor a város építészeti 
és szépészeti bizottsági tagjai dr. 
Orbán Kálmán polgármester és 
Gruber Karoly műszaki taná
csos vezetésével megjelentek az 
országzászló előtti területen, 
hogy kijelöljék az emlékkápolna 
helyét és megállapítsák a terüle
ten szükséges planírozás mérvét, 

A bizottság tagjai közül részt 
vettek a helyszíni szemlén Le- 
hocZky Sándor ny. tvszéki el
nök, Szeszlér Ödön ny. min. 
osztálytanácsos és BisztrayLász- 
ló főügyész. A vármegyét dr,

A tiazajobbparti mezőgazdasági ka
mara az áprilisi éjjeli fagyok és a 
hideg időjárás gazdasági hatásairól 
közlést küldött a sajtónak, a kamara 
köztese szerinl Zemplénvármegyében 
az őszi vetéseket az április első felé
ben uralkodó éjjeli fagyok növésük
ben visszafejlesztették, úgy hogy a 
szépen alléiéit, megerősödött és jól 
bokrosodon búza és rozsvetések a hó 
elején igen keveset fejlődtek. A nyir
kosabb helyeken a hideg széltől és 
éjjeli fagyoktól az őszibuza tuegsátgull

Pauliczkylstván másodföjegyzö, 
a Szepesi Szövetséget Gond 
Ferenc főtitkár képviselték.

Az emlékkapolna helyét pon
tosan kitűzték és megállapítot
ták, milyen planirozásí mun
kálatok szükségesek, hogy az 
Országzászló és az emlékkápol
na közötti területen 1500—2000 
ember kényelmesen elférjen.

A szemle után Gruber mű
szaki tanácsos a kivitelezéssel 
megbízta a szintén jelen volt 
Rilyák János, Kovács József 
építőmestereket és Kubasevits 
Lajos kőfaragó mestert.

Az építési munkálatokat a na
pokban már megkezdik,

és a korán vetett répa ezeken a helye
ken elfagyott.

A tavaszi vetések közül az árpa, a 
bükköny, a zab, a lencse az éjjeli 
fagvok következtéén helyenként csak 
50—60 százalékban keltek ki, mig a 
többi része a meginduló ápriiisvégl 
esős időjárás következtében most kelő
iéiben van. A rétek és legelők fejlő
désükben szintén visszamaradtak. A 
takarmányiélék is vissza vannak ma
radva a hideg szeles időjárás mialt.

Április utolsó napjan és május lég-

Hertssűnli gyógyulást, üdülést
és szórakozást a korszerűen átépített 
kivaló 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 3<)Q szoba. 1 26 h. park. Dié
tás ellátás. Elsőrendű konyha. Kerjen 
prospektust.

elején leesett csapadék és pár napos 
enyhülés következtében az őszibuza- 
nál s takarmanyneműeknél és altalahan 
is a vetéseknél általános erőteljes ja
vulás volt tapasztalható.

Növényi kár ezideig nem fordult 
elő, azonban több helyről érkezett 
jelentés a drótféreg és pajor kártéte
leiről. Gazosodas kis mértékű. Egyes 
községekből a fekete hernyó rendki* 
vüli elszaporodásáról számolnak be a 
tudositók.

Gyümölcsben a kártétel valamivel 
kisebb mértékű, mint máshol, ameny- 
nyiben a vármegyében a gyümölcsfák 
fejlődését a fagyos időjárás jobban 
visszavetette és igy a virágzás is ké
sőbben indult meg. A korán virágzó 
gyümölcsfáknál 40—60 százalékos, 
egyes helyeken 70 százalékos a (agy
kar, mig a későbben virágzó fáknál, 
az álmánál, körténél és szilvánál 20 — 
23 százalék a fagykár. A szőlőt szin
tén visszavetette a fagyos időjárás fej
lődésében és igy ezeknél a kifakadas 
megállt. A fagykár mérve a szőlőben 
még nem állapítható meg.

—  Pénteki böjt alóli felmentés és 
gyóntatás a kongresszus hetében A
Magyar Kurír jelenti: Az Eucharisz
tikus Kongresszussal kapcsolatosan 
a püspöki kar tagjai részéröl meg
lő téntek az intézkedések a böjt alóli 
felmentés és a gyóntatási felhatalma
zás ügyében. Május 28-án, amely 
nap péntekre esik a budapesti vika- 
riátus területén felmentést kaptak a 
hívők a hústól való megtartóztatás 
alól és ezt a felmentést kiterjesztet- 
ék mindazokra a hívekre, akik ezen 

a napon az Eucharisztikus Kongresz- 
szusra utaznak. Ugyancsak a kon
gresszus napjaira a püspöki kar tag
jai kiterjesztették a papság gyónta
tási joghatóságát. Minden oly3n pap, 
aki saját főpásztorától kapott gyón
tatási joghatósággal bir, a kongresz- 
szusra való utazásától kezdve május 
utolsó napjáig bezárólag gyóntatási 
felhatalmazást kap az ország bármely 
területén.

— 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 (zsíros). Nap
pali használatra sárga csomagolásban 
(száraz) Figyeljen, a védjegyre I

BUDAPEST
1 e  g  u )  a  b  b 
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(P»t:ia kávéira* mögött)
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JR hideg idő miatt
gyengén fejlődött az őszi és tavaszi vetés

Növényi kár még nem volt
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— Robbanás a sárospataki főis
kolában. A sárospataki főiskola ké
miai előadótermében kísérleti előké
születeket végzett Hallgató Sándor 
gimnáziumi larái. A foszfor.kálium- 
kloráí keverék felrobbant és súlyosan 
megsebesítette a kísérletező tanárt. 
Hallgató tanárt beszállították a sátor
aljaújhelyi Erzsébet kőikórliázba, ahol 
műtétet végezlek rajta. Állapota ki
elégítő

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 q y e n y e d i
Kovács krém
Éjjeli hasznúiul ni kék csomagolásban | zsí
ros). Nappali használatra sárga csomagolás

ban | száraz].

— A segétli gyakorlat utólagos 
igazolása. Az utóbbi időben egyre 
gyakrabban merülnek íel panaszok és 
félreértések a segédi szakba vágó gya
korlat utólagos igazolása körül. Bor 
nemisza Géza kereskedelmi es ipar
ügyi miniszter most a félreértések el
kerülése céljából az Ipartestületek Or 
szagos Központjához leiratot intézett, 
amelyben közli, hogy a jövőben az 
ipartestületek az 0 1 1 és MABI által 
kiállított bizonyítvány alapján a segédi 
gyakorlattal eltöltött időt a segédről 
vezetett lastromban a segéd munka
könyvében csak akkor igazolják, ha a 
bizonyítvány tartalma szerint az OTI 
és MABI nál a be- és kijelentés a 
segédi gyakorlatnak az igazolást kérő 
által megjelölt kezdő és végpontja után 
legfeljebb nyolc nappal történt, vala
mint, ha az iparteslület rendelkezésére 
álló egyéb adataival ellentétben nem 
állanak.

— A Székesfővárosi M. kjr. Pónz- 
ÜQyigazgatÓSág felkéri az igen tisztelt 
közönséget, hogy aki a címére küldött 
á'lami sorsjegyet megtartja, annak árát 
a postatakarékpénztari befizetési lap 
felhasználásával egyenlítse ki. Aki a 
sorsjegyet nem kívánja megtartani, 
szíveskedjék azt a mellékelt portó
mentes valaszboriték felhasználásával 
visssaküldeni oda ahonnan érkezett. 
Az állami sorsjáték jótéhony célt szol
gai s aki a megtartani nem kívánt sors
jegyet nem küldi vissza, a lótékony 
célt károsítja meg A sorsjegyek vissza 
küldése díjtalan

* Hattyúdal. Csak Mereskovszk// 
vagy Slrindberií történelmet megele- 
vemlő írásaihoz hasonulhatjuk Márai 
Sándor legújabb elheszéléeét. a haty- 
lyudal az Uj Idők mai számában 
lelenl meg, amelynek gazdag tartal
mából kiemeljük még Zilaliy Lajos 
regényének fo ylalását, B zkor Malvin. 
Zsigray Julianna, S/ékely Tibor, 
Mouclie elbeszéléseit. Díjtalan mutat
ványszámot bárkinek küld a kiadó
hivatal, Budapest, VI., Andrássy ni 
16. Előfizetési dija negyedévre 6 
pengő 40 fillér, egyes szám ára 50 
fillér.

Az idők változnak
de nincs  vá ltozás  az A s p ir i n - ta  b I e 11a k m in ősé geben .  

4 0 - e v e s  gyár tás i tapasz ta la t  es k ivá ló  szakem berek  t u d o 

m á n yo s  e l le nő rzése  szava to lnak  az Asp ir in  m ind ig  válto

zat lan minőségéért, tűrhetőségéért és hatékonyságáért.
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Nincs pénze a MÁV-nak 
néhány szál virágra ?

Elszáradt virágok ék telen k ed n ek  a gondozatlan  fü között

Az elmúlt évben kellemes 
meglepetést keltett a Magyar 
Királyi Államvasutak figyelmes
sége és szépérzéke. Az aszfalt 
járda kezdetétől az Erzsébet-szál- 
lodaig a járda mentén csinos 
virágagyakat létesítettek, ame
lyekben nem nagy költséggel, 
de mindenesetre Ízlésesen vi
rágokat ültettek.

Ezek a rendesen gondozott 
virágágyak kulturformát adtak 
az eddig elhanyagolt, nedves 
időben valóságos sártengerré 
alakult területnek. De kellemes 
érzést keltettek az idegenből ide- 
érkezetteknél is.

Nem tudjuk megérteni, hogy 
ezévben miért hanyagolták el 
ezeket a virágágyakat, jobban 
mondva miért hagyják azokat 
gondozatlanul. Ahol tavaly vi
rágok díszlettek, ott most a ta
valy ültetett elszáradt virágszá
rak éktelenkednek. Gondozatta

Pénteken délben népes vándor
gyűlésre gyűllek egybe a vármegye 
gazdatisztjei a vármegyeháza nagy
termében, hogy állást foglaljanak a 
gardaliszti érdekek ügyében.

nul, vadul nö a fű.
Meg tudjuk érteni, ha a köz

intézmények, közöttük az Állam
vasutak is takarékoskodnak 
De annyira talán mégsem megy 
rosszul az Államvasutaknak, 
hogy egynéhány szál virágra 
és azok gondozására ne telne.

A vándorgyűlésen, melyen a vár
megyei gazdasági egyesületet dr. br. 
Waldbott Frigyes elnök és Engelberth 
Rezső titkár, a mezőgazdasági kama
rát deliért Aladár igazgató, a gaz

dasági felügyelőséget Sáfrány Oéza 
gazd. felügyelő képviselték, Migály 
Sándor intéző elnökölt.

A vándorgyűlés előadója Fáber 
György, a Gazdatisztek Országos 
Egyesületének az igazgatója volt. 
Fejtegette a gazdatisztek szervezke
désének szükségességét már csak 
abból a szempontból is, hogy kihar
colhassák még ebben az évben a 
gazdatiszti kamara létesítését. A me
zőgazdaság terén — úgymond — 
radikális intézkedések várhatók. Ha 
hozzányúlnak a zsidó birtokokhoz,

bérletekhez, a papi birtokokhoz és a 
hitbizományolihoz, erősen apadni fog 
a gazdatisztek létszáma. Feltétlenül 
kell tehát egy olyan szerv, amely a 
gazdatiszteket az átmeneti időn át
segítse.

Valádi Béla intéző indítványára 
elhatározták, hogy üdvözlik Marschall 
Ferenc földmivelésügyi minisztert és 
egyben kérik, hogy vállsa valóra a 
gazdaiiszti törvény revízióját és hívja 
életre a gazdaiiszti kamarát.

Dr. br. Waldbott Frigyes a gazda
sági egyesület és a földbirtokosok 
szeretetéről, támogatásáról biztosí
totta a gazdatiszteket. Bejelentette 
egyúttal, hogy a gazdatiszti érdekek 
megbeszélésére és kimunkálására 
mindig rendelkezésre ál! az egyesület 
helyisége és tisztviselői.

Gellért Aladár kamarai igazgató, 
Engelberth Rezső gazdasági egyleti 
titkár és Sáfrány Géza gazdasági 
felügyelő felszólalásai után kijelölték 
azokat, akiket a mezőgazdasági ka
marába beválasztani kívánnak.

— Az Ojság uj száma bemutatja, 
mikép cserélik ki a cégtáblákat, 
bemutatja, hogy milyen remek világot 
élünk és bemutatja a bét görbe tük
rét, valamint a hét legédesebb viccét. 
Nagyon jók és mulatságosak még az 
állandó rovatok is N’agy Imre nép
szerű vicclapéban. Ára fillér.

Szép, tavaszi napsü tésben  az apró 
örömöknek is tökéleteseknek kell 
lenniök. T ökéle tes  jó  közerzés- 
hez pedig elsősorban is aromás, 
jó  füstölnivaló szükséges — s 
ez a C  i g a i e tta

C S Ő

uj izleses csom ago lásban ,  a< eddiginél is pom- 
pásabb  minőségben.

A r i : 3 7  fillér’

Amatőr kertészek műtrágyája
Nagyon sok ember legfőbb vágya, 

hogy legyen kis háza, vagy villája, 
akörül kisebb-nagyobb disz- és haszon
kert, ahol élete nyugadalmasahb felét 
békében, a természet ölén leélhesse. 
Évek hosszú során összegyűjtött fillé 
rekből megépül a ha?, elültetik a fákat 
elvetik a virágmagvakat, ezek fejlődése 
azonban rendszerint nem elégíti ki a 
tulajdonost, pedig munkát, pénzt, sze" 
retetet nem sajnál tőlük. Ritkán és csak 
későn eszmélnek arra, hogy e növé
nyek táplálékhiányban szenvednek. 
Magyarul : é h e z n e k .

Villa- és kerttulajdonosok, különö
sen városban sok nehézséggel küzde
nek, mert feltett gyümölcsfáikat, dé
delgetett dísznövényeiket nem tudják 
kellőkép trágyázni, istállótrágya beszer
zése. beásása körülményes, sokhelyütt 

• a motor korszakában — nem is 
lehetséges, s hiába minden gond és 
áldozat, megfelelő táp álék hiányában 
a virágok, dísznövények csak senyved-

nek, a gyümölcsfák gyümölcsöt alig 
termnek, a gyep szegényes. M ü t r a- 
g y á v a I ugyan lehet segítem e bajon 
d e amatőr kerteszek részere, ennek 
beszerzése is körülményes, detailban 
nem kapható, alkalmazása bizonyos 
szakképzettséget kivan.

Ezen a bajon segít a nFŐtlika" 
nevű, uj, tablettázott műtrágya, amely 
mind a három fő növényi táplálóanya
got tartalmazza, vizben rendkívül köny- 
nyen oldódik, adagolása egyszerűd fa
rom összetételben kapható: I. Gyü
mölcstáp. 2. Virágtáp. 3. Zöldségtáp.

Egy csomag 10 darab 10 grammos 
tablettát tartalmaz, egy tablettát 10 li
ter vizben oldunk fel s ezzel az ol
dattal öntözünk minden 8 —10 napon 
a rendes öntözés helyett. A  háromféle 
„Főni1-a" műtrágya különböző szinü, 
hogy ne legyen összetéveszthető. Al
kalmazására a csomagoo lévő haszná
lati utasítás tanít.

Harcba száll a zempléni gazdatisztek 
vándorgyűlése a gazdatiszti kamaráért

Üdvözölték a földmivelésügyi minisztert
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TAKARÉKOSSÁG TAGJA ! Vidékre minták.

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

diVatselymei^, menyasszonyi ^Iengyél^, ^zönyege^, függönyig

legolcsóbb forrása
választékos áruraktár

minden cikkben

Szigorú miniszteri leírót a 
légvédelmi építkezésekről

M inden en g ed é ly h ez  kötött ép ítk ezés tervét (e l kell terjesz
teni az Iparügyi M inisztérium ba

Az ipsrügyi miniszter leiratot in
tézett az ország összes kereskedelmi 
és iparkamaráihoz, amelyben többek 
kOzOtt az alábbiakat közli:

— A honvédelmi miniszterrel egyet
értésben az építési engedélyektől füg
gővé telt újabb építkezéseknél 
a légoltalmi követelmények szigorú 
megtartását rendelettel szándékozik a 
kormány szabályozni. Addig is, mig 
ez a szabályozás megtörténik. Felhí
vom a kereskedelmi és iparkamarái,

hogy a felügyeleti határkörébe tartózd 
iparüzemekei és kereskedelmi válla
latokat figyelmeztesse, hogy ameny- 
nyiben a beruházási programm során 
vagy egyébként is újabb építésiket, 
átépítéseket vagy bővitéseket|tervez
nek, úgy azoknak a terveit kivitelezés 
élőt légoltalmi szempontból való 
felülbírálás céljából terjesszék fel a 
az ipartigyi minisztérium légoltalmi 
alosztályához.

A  vá ro sren d ezés i te rv e k  
előm unkálata i

Útiköltség már lesz, de honnan veszi a többit a város?
A városfejlesztési tervek előmunká

latai tárgyában kiadott iparügyi minisz
teri rendelet megjelent a hivatalos 
lapban.

A rendelet részletes tájékozást nyújt 
a városoknak abban az irányban, hogy 
milyen szempontok figyelemmel tartá
sával kezdjenek hozzá városrendezési 
terveik elkészítéséhez. El kell készi 
teni a statisztikát a város összlakossá
gának szaporodásáról vagy csökkené
séről foglalkozás szerinti megoszlásá
ról. A népmozgalmi adatokról, foglal
kozási és korszerinti megoszlásról 

Ugyancsak figyelembe kell venni a 
város területének megoszlását egyrészt

belsőség és külsőség másrészt közigaz
gatási, vagy egyéb számlásási területek 
szerint Meg kell állapítani a számla 
lási körzetek beépitettségét, illetve 
annak mérvét, a lakóházak megoszlását, 
építési anyaguk, fedési módjuk, emelet 
számuk, a bennük foglalt lakásuk és 
szobák száma szerint. A számlálási 
körzetek közműellátottsági viszonj ait, a 
forgalomszámlálási adatokat stb.

A rendelet még számos szempontra 
hívja fel a figyelmet és azzal végződik, 
hogy az iparügyi miniszter az érdekelt 
városok kérelmére szívesen hajlandó 
a helyszínére szakértőt küldeni sőt a 
szaké> tő vasúti kiadásait is viselni.

Egy héten hét hatalmas film
szerepel a mozi műsorán. Szombat, 
vaiárnap, hétfőn és kedden Jókai 
Mór örökbecsű regénye a „Fekete 
gyémántok keiül vászonra Mihály 
István és O 'bók A ttila  szövegköny
ve nyomán Vajda László a magyar 
filmrendezők kiváló reprezentása a 
filmtecbnika minden csínját felhasz
nálta, hogy vás7onta vetíthesse a 
hatalmas regény minden értékét, 
minden szépségéi. Könnyűvé lelték 
tészéte a feladatot a darab kiváló 
szereplői, akiknek mindegyike külön 
értéke a magyar színművészeinek, 
jávor Pál, Bercnd Iván klassziku

san íérfiasjalakját, Törzs Jenő Kaul- 
man Félix pénzéhségében minden 
ocsmányságra kész f ondorlalail, Sze- 
leczky Z itta  a szerelmében önma
gát feládozó nö lel ki vivődő sál, Gre- 
gui Zoltán a szerelméért, hosszúért 
lihegő Szattán Pétért mesterien v i
szik vászonra.

I la még megemlítjük, hogy kí
vülük még Csőrtől Gyula, Rózsa
hegyi Kálmán, Mály Gerö, Köpeczi* 
Boócz Lajos, Berend István, [K o 
vács Terus és Eidös Ilona játszók 
a többi szerepeket, éthelönek ta
lálják olvaióink azt a hatalmai si

kert, amelyet a fővárosban ért el 
ez a film.

Szerdán és csütörtökön Bíró La
jos vigjátéka, a „Válóperes leány" 
kerül vetítésre. A  darab kiválósá

gának bizonyítására azt hisszük bő
ségesen elegendő annak megemlí
tése, hogy Korda Sándor rendezői 
keze alól került ki.

Nappali riasztásra
és elsötétitési gyakorlatra készül 
a légoltalmi parancsnokság

Megirluk már, hogy május 20- 
án, vagy 21-én jelképes légitáma
dás és elsötétitési gyakorlat lesz 
városunkban. Úgy értesülünk, hogy 
az estére tervezett légoltalmi gya
korlatokat megelőzőleg délután 5 
és 6 óra között nappali riasztás lesz 
hogy meggyőződjenek, hogyan tud 
alkalmazkodni a közönség a légol
talmi előírásokhoz teljes nappali vi
lágítás esetén,

Csütörtökön délután 6 órakor 
a tantestületek tagjaival tartott ér
tekezletet a légoltalom vezetősége, 
hogy egyöntetű megállapodásra jus

son a növendékek kioktatására. V a 
lamennyi tanintézetekben kioktatják 
a növendékeket, hogyan viselked
jenek a rizsztás és elsötétítés al
kalmával. Egyúttal azonban kioktat
ják őket arra is .hogy odahaza kö
zöljék a felnőttekkel, miként kell 
viselkedni a légoltalmi gyakorlat al
kalmával.

A  gyermekek utján közvetítendő 
kioktatáson kívül a város polgár
mestere falragaszok utján is közölni 
fogja jövő héten a város közönié- 
gével a szükséges tudnivalókat.

Nincsenek véletlenek
— Uj szerző diadala a budapesti 

Belvárosi Színházban. ...
Fiatal, úgyszólván ismeretlen szín

padi iró, Solt Endre ugrott ki diadal
masan a budapesti Belvárosi Színházban 
Egy csapással legkiválóbb színpadi 
szerzőink közé lépett. Fiatalsága — 
mindössze 21 esztendős — üdítően 
mosolyog ki a dialógusok édes opti 
mizmusából, Ámde e jókedvtől duzza
dó darab megcsinálasi olyan brillians, 
hogy akármelyik rutinos iró megiri
gyelhetné érte. A bűbájos, tehetsege# 
és szellemes vígjáték magasiskolája a 
frappánsan előviharzó fordulatoknak, 
a burleszk helyzeteknek s a hallatla
nul mulatságos humornak.

Mosolygós derűvel gurul a darab 
meséje, amely arról szól, hogy Sinkó 
Alajos, a rigolyás negyvenes patikus 
nőül vette Ács Klárit, az aranyos kis 
gyermekkertésznőt. A nászajándékok 
közé bekerül egy nagyértékü brilliáns- 
gyürü, menyasszonyt kompromittáló le
vél kíséretében. Alajos persze nagy 
patáliát csap és Alajosné, menyasszo
nyi ruhában, mirtussal a fején, eskü
vője napján nekiindul egyedül az éj
szakai Budapestnek, hogy bebizonyít
sa ártatlanságát, A darab hat, kacag- 
tatóan fergeteges képen at azt a vég
telenül mulatságos és kedves éjszakai 
hajszát mutatja be, amely meglepő 
módon végződik. Bizonyos, hogy eny* 
nyit meg nem nevettek naszejszakan. 

k i  előadás oly remek, mintha fil

met vetítenének amerikai sztárokkal. 
Turay Ida, az éjszakát végigszáguldó, 
riadt menyasszony még sohasem volt 
ily aranyos, teremtés és kacagtató. 
Szilassy László a fővárosi színpadok 
talán legrokonszenvesebb fiatal színé
sze. Elegáns, hamisítatlan úri levegőt 
teremt maga körül s szerepét élettel, 
valósággal tölti meg.

Ragyogó színfoltja az előadásnak 
Góth Sándor, ez a nagy alakitómü- 
vész, aki egy franciául beszélő attasé 
szerepében brillíroz. A darab ötletes, 
kitűnő rendezése szintén az ő érdeme.

Mihály fi remek képviselő, Simonyi 
Mária, elegáns nagyvilági hölgy, Sol
tész Annié mulatságos, mint mindig. 
Ezeken kívül Baróthy, Boray, Páloczy, 
Simon Zsuzsa, Harsányi Ilona, Raffai 
Blanka, Haraszthy Mici, Kiszely Ilona, 
Gál, Benkó. Gonda, Mak'ári, Laczkó, 
Szemere s a színpadon vidáman 
nyüzsgő többi, egytől-egyig pompás 
szereplő járul hozzá a szenzációs új
donság sikeréhez.

A szezon vége felé megszületett az 
esztendő leghangosabb vigjátéksikere. 
Olvasóinknak, akik Pestre rándulnak, 
melegen ajánljuk .nézzék meg Feled
hetetlenül mulatságos élményben lesz 
részük.

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

Laptulajdonos :
Londesmonn M. és Társa

Készült: a Vajda-könyvnyomdában
Sátoraljaújhely.
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