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Megjelenik minden szombaton 
Szerkesztőség és kiadóhivatal:

Sátoraljaújhely, Széchenyi tér 3.

sága május 20-ára, péntekre tűzte 
ki a jelképes légitámadást és ezzel 
kapcsolatos elsötélilési és riasztási 
gyakorlatot.

A  gyakorlat nemcsak Sátoralja
újhelyre és annak kültelkeire, ha
nem Alsó és Felsöberecki, Ruda- 
bányácska, Széphalom és Hosszú 
láz községekre is kiterjed.

ti:
A gyakorlatot a város polgármes

tere, mint légoltalmi vezető a m. kit:, 
rendőrség sátoraljaújhelyi kapitány
ságával és a m. kir. honv. állomás
parancsnoksággal egyetértőén hajtja 
végre.

A gyakorlat kél részből áll: nap
pali és éjjeli gyakorlóból.

Nappali gyakorlat.
47 órakor (délután 5 órakor) a 

honi légvédelmi készültség lép éleibe.
R ia d ó je l :  A tűzoltó sziréna három 

percig tartó szakgatotl bugása, vala
mint az összes templomok harangjai
nak egyidejű félreverése (kongatása).

Magatartás a nappali 
riadó alatt.

Az uccán a karszallagga! ellátóit 
légoltalmi szerveken kivül senki sem 
tartózkodhat. Akiket a riadójel az 
uccán ér, kötelesek a legközelebbi 
kapu alá állani, vagy udvarba be
menni. A kiraKatok, üzletek redőnyei 
nyomban lehuzandók. A magánlaká
sok, hivatalok stb. ablakai azonnal 
bezárandók. Jármüveknek az úttest 
menetirány szerinti baloldalán, lehe
tőleg fák alatt, nyomban meg kell 
állaniok. A lovakat ki kell fogni, a 
a kocsis maradjon a lovaknál. Fékek 
meghuzandók. Gépjármüvek motorjai 
elállitandók. A jármüveken tartóz
kodóknak azonnal le kell szállni és 
a legközelebbi udvarba, házba kell 
menni.

a nappali riadó csak pár percig 
fog tartani, és a riadó befejeztét ( lé g i  
v e s z é ly  m e g s z ű n té l )  a tűzoltó sziréna 
3 percig tarló folytonos bugásával 
és rendes harangozással fogják a 
közönség tud >mására adni.

A nappali gyakorlat befejeztével

sem szűnik meg a honi légvédelmi 
készültségi állapot, hanem a sötét
ség beálltával c s ö k k e n te n  v i lá g i lá s  lép 
életbe, mikor is az uccákon csakaz elő
re kijelöli közvilágitási lámpák égnek.

Csökkentett világítás
a honi légvédelmi készüllség egész 

tartama alatt kötelező a csökkentett 
világítás. A csökkentett világilás ideje 
alatt a következőket kell szem előtt 
tartani.

A közvilágítási lámpák (elgyulásá- 
nak időpontjától kezdődően minden 
a szabadba sugárzó fényhatás! (ablak, 
kirakat, fényreklám, világitó felirat, 
udvar, kert stb.) és világítást meg 
kell szüntetni.

Lakóházaknak, ipari és kereskedel
mi üzemeknek, (kávéházaknak), ét
termeknek és más nyilvános helyi
ségeknek, valamint más köz- és ma- 
gánépületeknek, akár köztérit Ipi.r̂  
akár lépcsőházra, udvarra, vagy a 
kertre nyitó ablakait, ajtóit és eze
ken lévő egyéb fénykisugárzó felüle
teit oly módon kell redőnyök lehú
zásával, sölélszinü függönyök, sötét 
szövet, vagy papír elhelyezésével a 
leggondosabban bu'kolni, illetve ezek
ben a belső világítást úgy kell er
nyőzni, vagy teljesen eloltani, hogy 
a helyiségekből még az ajtó, ablak 
vagy a fényt sugárzó egyéb felület 
nyitásakor se szűrődhessék ki feltűnő 
fény a szabadba.

Jármüvek kötelességei.
lármüvek belső világítását meg 

kell szüntetni, vagy az ablakok lettig— 
gönyözésével a fénykisugárzást meg 
kell akadályozni.

A jármüvek külső lámpái! fénysztl- 
rővel (kék üveggel, sölél szövet,vagy 
papírral (vagy fénycsökkenlő más 
berendezéssel) kell ellátni, úgy, hogy 
a szükség-világítás mellett a közle
kedés még fenntartható legyen.

Ezek a korlátozások a városnak, 
mind a lakott, mind a nem lakott 
területére, tehát a közforgalom céljá
ra szolgáló utakra is kiterjed, neve
zetesen: Széphalom, Rudabányácska, 
Károlyfalva és a Bodroghidtól-S Storal- 
jaujhelyig terjedő ut szakaszok
ra is.

Tompított fényű lámpával felsze
relt jármüveken csak a tompított fé
nyű lámpát kell burkolni.

A fényszórót és kereső lámpái 
lakott területen egyáltalán nem, míg 
a nem lakott területeken csak elke
rülhetetlen szükség esetén, de akkor 
is az idevonatkozó rendelelek értel
mében csupán a legrövidebb ideig 
szabad használni.

Gépjármüvek hátsó rendszámtáb
lájának megvilágító lámpái a csök
kentett világítás tartama alatt sem 
kapcsolhatók ki, azonban ezek a lám
pák felülről ernyőzendők.

Lófogatu jármüvek csak üveg bu
rával ellátóit viharlámpát használ
hatnak, fénytonrpitás céljából az is 
burkolandó.

Az összes jármüveknek a csök
kentett világilás tartama alatt órán
ként legfeljebb 6 kilóméteres sebes
séggel szabad haladniok.

A közbiztonság és karhatalmi szer
vek, mentők, tűzoltók szolgálatban 
levő jármüvei és az életveszélyes be
teghez hívott orvosok jármüvei kor
látozás alá nem esnek.

Éjjeli gyakorlat.
A sötétség beálltával életbelépté

iéit csökkentett világítás tartama alatt 
a város területén lévő közvilágítási 
lámpák közül csak az előre kijelölt 
lámpák fognak égni.

A teljes sötétség beálltával éjjeli 
riadó gyakorlat lesz, amikor a már 
ismertetett riadójelre a város te l je s  
e l s ö t i té s e  k ö v e tk e z ik  b e, mikor is még 
t; csökkentett világítás alatt égő köz
világítási lámpákat is nyomban kiolt
ják. A  v d io s r a  te l je s  s ö té t s é g  b o r u l

A teljes elsötétítés ideje alatt a 
riadó jelre minden a szabadban el
helyezett, szabadba sugárzó, vagy 
szüiődő fényt a z o n n a l meg kell 
szüntetni.

A közönségre vonatkozóan a nap
pali világítás rendelkezései az irány
adók. A jármüvek — kivéve a szol
gálati jármüveket — semmiféle vilá
gítást — még szükséges világítást 
sem — alkalmazhatnak és minden 
magán célt szolgáló jármű köteles 
állva maradni, azon a helyen, ahol

az elsölilés érle, azonban úgy, hogy 
a forgalma! ne akadályozza.

Befejezés.
A gyakorlat 21 óra 45 perc (este 
3/4 10 óra) és 22 óra (este 10 óra) 
között fejeződik be, amit három per
cig tartó folytonos sziréna bugás és 
az ö9szes templomok harangjainak 
zúgása — rendes harangzúgás — 
fog jelezni, lé g i  v e s z e l v  m e g s z ű n t jel.

Amennyiben a gyakorlat befejeztét 
jelző jelzés nem volna mindenütt 
hallható, 22 órakor (este 10 órakor) 
minden korlátozás automatikusan 
megszűnik.

A rendet és közbiztonságot a ren
dőrséggel karöltve a légoltalmi se
gélyosztagok fogják fenntartani, akik 
egyben ellenőrzik az elsötélilési is.

Általános tudnivalók
Az fü35. évi XII. t.c 7,- § a ár- 

leimében a hivatkozott törvény l.§-a 
alapján személyes szolgálatra igénybe 
vett egyéneket az 1930. évi Ül, t.c. 
79. §-a alkalmazása szemponljából 
úgy kell tekinteni, mint akik katonai 
vezetés alatt kötelesek szolgálatot, 
vagy munkát teljesíteni.

A lakosság, különösen az éjjeli 
gyakorlat alkalmával a gyakorlat vé
géig tartózkodjék lakásában, azt sa
ját érdekében ne hagyja el. A ház- 
tulajdonosok, házfelügyelők és lakók 
a házakon belül fokozott éberséggel 
ügyeljenek a biztonsá ra. Ugyancsak 
kívánatos, hogy a kereskedők és 
ipartelepek tulajdonosai nagyobb 
gondossággal ügyeljenek üzleteikre, 
ipartelepükre. Legcélszerűbb, ha az 
éjjeli gyakorlat tartama alatt üzlet
helyiségeikben, ipartelepükön tartóz
kodnak.

Végül még figyelmeztetjük a vá
rói közönségét, hogy a gyakorlat 
alkalmával érzékeltetni fogják a 
bombák robbanását, a légi táma
dás elhárításával jáiö elhárító tüze
lést és tüzek keletkezését is. A kik  
a kiadott rendelkezéseknek eleget 
nem tesznek, a legszigorúbban fog
ják büntetni.

NAGY SZŐNYEG Ra KTAR.

LUMENFELD JENŐ es FIAI DIVATÁRUÜZLETEIBE

megérkeztek a legújabb angol és hazai öltöny, kabátszövetek, angol és francia, valamint kiváló minőségű hazai kosztüm,
nöi-kabát e. ruhakeimók, div.t selymek. Legfinomabb burrberry Z9inerü férfirag,inok 68 bal.

Ion-kabátok, férfi nyúlszőr és gyapjú k-. n ' . lene1 ntmusk, harisnyák nagy választékban. „TAKARÉKOSSAG11 tagia.
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A kormányzóné
egy tál étel akciójának sikere 
városunkban is biztosítva van

H Í R E K
—  Püspöki látogatás Alsó-Zemplón

ben. Meszlényi Zoltán dr. félsz püspök, 
kassai ap. kormányzói általános helynök 
az elmúlt hét folyamán meglátogatta a 
tokaji rom. kát. esperesi kerület plé
bániáit.

—  Janka Károlyt esperessé válasz
tották. Az elmúlt hét péntekjén járt 
le a Kiss Ernő elhalálozásával meg
üresedett esperesi méltóság betöltésére 
elrendelt szavazás. Szombaton dél
ben ült össze a Janka Péter es • 
pereshelyettes és dr. Kiss Sándor egy
házmegyei gondnokhelyettes elnöklé
sével kiküldött bizottság. A szavazás 
eredménye szerint az alsózempléni 
református egyházmegye egyhangúan 
megválasztott új esperese Janka Ká
roly cigándi lelkész, kormányfötanácsos, 
a református főiskola gondnoka lett.

—  Rendjel viselési engedély. A
kormányzó megengedte, hogy Deme
ter Ödön hirlapiró, városunk külföl 
dön nagy sikereket ért szülötte az 
olasz koronarend lovagkeresztjét elfo
gadja és viselje.

—  Ballagás. A gimnázium nyolcadik 
osztályának növendékei, tanáraik és 
növendéktársaik kíséretében május 8-án 
rendezték szokásos évi ballagásukat az 
ősi gimnáziumban, majd ezt követőleg 
a Deák, Zárda- és Kazinczy uccákon 
át a Wekerle térig. A meghatí búcsút 
nagyszámú közönség nézte végig.

—  Tornaünnepély, A Sátoraljaúj
helyi városi fiú Felsőkereskedelmi Is
kola növendékei május 15-én vasár
nap délután 4 órakor tartják tornaün
nepélyüket a dohánygyár mögötti 
sportpályán. Az atlétikai versenyek 
keretében részt vesznek a helybeli 
Kegyesrendi Reálgimnázium és a Sá
rospataki Református Tanítóképző in
tézet versenyzői

—  Légoltalmi előadások a városi 
színházban. A légoltalmi gyakorlat és 
tudnivalókról való tájékoztatás céljá
ból május hó 14-én d. u. 5 és 7 órai 
kezdettel, valamint 15-én d e. fél 
12 órakor és d. u. 4 és 7 órakor a 
városi színházban dr. Bisztray László 
városi főügyész, légoltalmi előadó és 
dr Ecsedy Péter rendórfelügyelő, lég
oltalmi parancsnok előadást tartanak. 
Kívánatos, hogy a közönség ezeken az 
előadásokon minél nagyobb számban 
jelenjen meg. Az előadásokra való 
belépés díjtalan.

—  Pedagógiai szeminárium és ta 
nitógyülés Szerencsen. A Zemplén 
vármegyei Általános Tanitóegyesület 
szerencsi járásköre Szerencsen f. hó 
10-én pedagógiai szemináriumot és 
évi rendes közgyűlést tartott. Értékes 
előadások, ismertetés és gyakorlati 
tanítás szerepelt a tárgysorozaton.

—  Irnokvólasztas a városházán. 
A vármegye alispánja a városnál meg
üresedett két irnoki állás betöltésére 
a választó közgyűlést f. hó 16-án, 
hétfőn délután 4 órára hívta egybe.

—  Polgári iskolák tornaünnepélye
Tokajban. A szerencsi polg. iskola 
által kezdeményezett s a múlt tanév
ben elsőizbén itt megtartott tornaün 
népé y folytatásaként, május 15 én, 
vasárnap Tokajban lesz az iskolák kö
zötti tornaünnepély és atlétikai verseny 
igen változatos programmal Résztvesz- 
nek a sátoraljaújhelyi fiútanu ók, a 
sárospataki, szerencsi, tokaji és abauj 
szántói fiú- és leányiskolái növendékek. 
Természetesen a következő években 
más más iskola székhelyén lesz az 
ünnepély.

Mikor Magyarország első asszo
nyának : vitéz nagybányai Horthy 
Miklósnénak rádió szózata elhang
zott, hirt adtunk a polgármester 
kijelentéséről, hogy elsőként kiván 
belekapcsolódni a föméltósógu asz- 
szony egy tál étel akciójába.

Most már arról is hirt adhatunk, 
hogy a Kormányzóné akciójának 
sikere Sátoraljaújhelyben már biz
tosítva van. D r. Orbán Kálmán 
polgármester cnár eddig olyan ösz- 
szeg felelt rendelkezik, amely ele
gendő arra, hogy az eucharisztikus 
héten ne legyen éhező ember a 
városban-

A  szokollnál is gyorsabb tem
póban pergett le hétfőn délelőtt a 
vármegye közigazgatási bizottságá
nak ülése dr. F á y  István főispán 
elnöklete alatt.

A z  alispán havi jelentésében dr. 
C h u d o v s z k y  Jenő felmentését 
is bejelentette. Egyebekben semmi 
különös érdeklődésre számot tartó 
jelenteni valója nem volt.

A  szőlészeti és borászati felü
gyelő jelentéséből említést érdemel 
az a rész, amelyben a hideg id ő 
járásnak a szölöfakadásra gyakorolt 
hatásáról tesz említést. A  jelentés 
szerint a fakadás megindult, de 
erősen elkésve. Ez az elkésett fa
kadás káros lehet az idei borter
mésre.

Érdeklődésre tarthat számot a 
törvényhatósági állatorvos jelenté
sének egy része is. Bejelentette 
ugyanis, hogy a ragadós száj- és

A  társadalmi gyűjtésből, illetve 
a második tál étel megváltásából 
még befolyó összegek már a Szent 
István heti szeretet csomag akció 
költségeinek fedezésére fognak szol
gálni.

Sátoraljaújhely polgármestere 
tényleg elsőként indult harcba a 
Főméltóságu asszony jótékony e l
gondolásának valóra válásáéit és 
egészen biztosan elsőnek is jelent
heti majd, hogy az eucharisztikus 
héten egyetlen saükölködő család 
sem v d t Sátoraljaújhelyben, de 
nem lesz Szent István hetében 
sem.

körömfájás behu'colása elleni vé
dekezésül a vármegye alispánja 
megfigyelési kerületet alakitott a 
határtól 10 kilométernyi távolságon 
belül eső községekre. Ebbe a kör
zetbe be'eesnek a bodrogközi, sá
toraljaújhelyi járások, a sárospataki 
járás egynéhány községe és Sátor
aljaújhely város

Ez azt jelenti, hogy a sátoral
jaújhelyi vásárokra hasított körmű 
állatokat felhajtani és Sátoraljaúj
helyből ilyen állatokat kivinni 
tilos

Érdekes, a mai gazdasági hely 
zetet jellemző volt a pénzügyigaz
gatónak az a bejelentése, hogy áp
rilis hónapban kevesebb adó folyt 
be, mint múlt év áprilisában.

A  közigazgatási bizottság ülése 
mindössze háromnegyed óráig tar
tott.

Tibor székesfővárosi felsőkereskedelmi 
iskolai tanár, tanulmányi felügyelő, a 
Diákszövetség főtitkára.

ünnepélyes felvonulás a Magyar 
Kálváriához.

11 órakor ünnepély az Országzász
lónál : Bersényi—Kodály : Magyarok
hoz. Előadja a sátoraljaújhelyi piarista 
gimnázium énekkara, ünnepi beszéd: 
Mondja: N é m e t h  Jenő piarista 
házfőnök és gimnáziumi igazgató, a 
Váci .Piarista Diákszövetség ' választ
mányának tagja. C. Kalászy Erzsébet: 
Trianon. Szavalja; C s i z y  Béla abi 
turiens. Révfy: Nincsen árvább nem
zet . .  . Énekli a gimnázium ének- 
kara. Beszédet mond: dr. O r b á n  
Kálmán sátoraljaújhelyi polgármester, 
a Sátoraljaújhelyi Piarista Diákszövet
ség elnöke. Magyar Hiszekegy. Énekli 
a közönség. Díszelvonulás az Urszág- 
zászló előtt.

Társasebéd a Városi Vigadó dísz
termében. A menü ára: 1 *80 P. El 
utazás 16*56 órakor, érkezés Buda
pest keleti pályaudvarra: 22 ó. 24 p.

—  Református énekkari ünnepély 
Bodrogkereszturon. Az alsózempléni 
református egyházmegye missziói elő
adója, Főző László vajdácskái lelki- 
pásztor már kibocsájtotta a minden 
évben megrendezni szokott, nagyjelen 
tőségű énekkari ünnepélyek vezidei 
programmját. Az ünnepélyek május 
15 - én kezdődnek és az egymásután 
következő négy vasárnapon megismét
lődnek. Az első énekkari ünnepélyt 
vasárnap délután 3 órai kezdettel 
tartják Bodrogkereszturon, ahova Sá 
toraljaujhely, Sárospatak, Makkoshoty 
ka, Bodroghalász, Bodrogolaszi, Olasz- 
liszka, Tolcsva, Erdőbénye, Erdőhor
váti, Szerencs, Ond, Tállya, Tárcái, 
Tokaj énekkarai gyűlnek össze.

—  Két heti fogház, mert késsel 
támadt á jegyzögyakornokra. Ez év
februárjában Vad Kálmán alsóberec- 
ki-i jegyzőgyakornok megjelent az 
alsóbereckii cigánytelepen, hogy Jónás 
Béla kutyáját kiirttassa.' Vad Kálmán 
késsel rontott a jegyőgyakornokra, aki 
csak úgy tudott menekülni a támadás 
elől, hogy fegyvert fogott Jónásra A 
kir. törvényszék Jónás Bélát hatóság 
elleni erőszakért két heti fogházra 
ítélte, az Ítélet végrehajtását azonban 
3 évi próbaidőre felfüggesztette.

* Zilahy Lajos minden írásának az 
irodalomnak egészen különleges érté
két Jelenti. Uj regénye ^A földönfutó 
város" az Uj Idők közli folytatásokban. 
Herczeg Ferenc szépirodalmi hetilapja 
ma is gazdagy tartalommal jelent meg 
Díjtalan mutatványszámot bárkinek küld 
a kiadóhivatal, Budapest, VI. András- 
sy-ut 16. Előfizetési dija negyedévre 
6 pengő 40 fillér, egyes szám ára 50 
fillér.

SZOBOSZLÖI
9 ••  n

ma már európai hirü Fedett gyógy 
medencék ivócsarnok, inhalatórium, 
strandfürdő. Páratlan eredményes 
fürdő, — ivó és belélegzö kúrák. A 
fürdőt Hajdúszoboszló 73 és 78*-os 
sós, jódos, brómos. hidrocarbonatos 
hévvizei táplálják. 3000 liter fórróviz 
percenként. Magyar és németnyelvű 
ismertetővel készséggel szolgál a 
f ü r d ő  I g a z g a t ó s á g a

A váci piarista diákszövetség 
zarándokútjának részletes 

programtnja
Nemrégen közöltük, hogy a váci 

piarista diákszövetség a budapesti pia
rista diákszövetséggel pünkösd ünne
pen a Magyar Kálváriához zarándokol. 
A zarándokutat dr. S e b e s s Ferenc 
felsőházi tag piarista rendfőnök rend
főnökségének 10 éves és a váci pia
rista szövetség működésének 15 éves 
jubileuma alkalmából rendezik.

E kettős jubileum emlékére a váci 
piarista diákszövetség két diszpadot 
"Ilit fel a Kálvária útjain és ezeket a 
pünkösdi zarándokút alkalmával adják 
at rendeltetésüknek

A zaránd kolá, ünnepségeinek mű
sora a következő :

Junius 4-én szombaton 19 órakor 
az érkezők ünnepélyes fogadása a v* 
toraljaujhelyi pályaudvaron. Megé .e • 
zés után a vendégek szállásaikra /o- 
nu nak.

Junius 5-én pünkösdvasárnap: 6
órakor autótúra a hollóházai kerámiai 
gyár megtekintésére, gyönyörű e*dŐ-

boritotta környékkel és kilátással a 
füzéri várra. Visszaérkezés 8-kor. Fél 
9 órakor Szentmise a piaristák temp 
lomában. Misét mond dr. S e b e s s 
Ferenc rendfőnök, minisztrálnak*: dr 
J a k a b f f y  Kálmán ügyvezető elnök, 
J ó b Imre mérnök, Ganzgyári cégve
zető, S z u n g y i Gábor és dr. T  á- 
p a y  István miniszteri tanácsosok, el
nökségi tagok Mise alatt orgonái dr. 
S c h ö e p f I i n Lajos postafőigazgató, 
társelnök. Énekel a sátoraljaújhelyi 
piarista gimnázium énekkara.

Fél 10 órakc ’mnázium hősi 
emlékművét megkoszorúzza a Váci 
Piarista Diákszövetség. A beszédet 
mondja dr I n c z é d y*M e i s z n e r 
János váci polgármester, társelnök.

Az ünnepély tartama alatt autón 
küldöttség megy Loldogemlékü Halmi 
László volt váci piarista házfőnök és 
gimnáziumi igazgatónak a Köztemető 
ben lévő sírjához s azt hiegkoszorúzza. 
A beszédet mondja: dr. S z i l a s s y

Vita nélkül,
gyors tempóban tárgyalt 
a közigazgatási bizottság
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Jubileumi hangverseny 
a Szent István emlókkápolna

HeressPnh g y ó g y u l á s t ,  ü d ü l é s t
és szórakozást a korszerűen átépített 
kivaló gyógyhatású

-fürdőben
idény május I 4-szept 
30-ig. Föidény julius 

l-aug. 31-ig. Arzén-, vasas-, timsós- és 
szénsavas fürdők. Modern vizgyógyinté
zet Ivókúrák. Hegyi strand. Modern be
rendezésű 300 szoba. 126 h. park. Dié
tás ellátás. Elsőrendű konyha. Kerjen 
prospektust.

—  Egy szerencsi festőművész no
vendék sikere. Egy szerencsi szárma
zású tehetséges festőművész növendék 
sikeréről adhatunk hirt Iván Szilárd, 
a képzőmővészeti főiskola VII. éves 
hallgatója megkapta a kultuszminiszter 
300 pengős Székely Bertalan - diját.

A j  á n l j  u  k  
a hölgyeknek,
lior\ arcbőrük ápolására használjak a leg
jobban bevált világhírű n a g y e n y e d i
fi o v o c s kermet
A legelhanyagoltabb arcbőrt is rövid 
idő alatt tökéletesen rendbehozza. 
Kjjeli használatin kék csomagolásban [zsí
ros]. Nappali használatra sárga csomagolás

ban [száraz].
Figyeljen a védjegyre!

—  Bélyeggyűjtők figyelmébe! Május 
hó 16 án fogalomba kerülnek az 
eucharisztikus postabélyegblokkok. A 
művészi kiállítású, 7 értékből álló, 8 
színben előá litott bélyegblokk az 
eucharisztian kívül öt magyar szent és 
egy boldoggá avatott képét ábrázolja 
s ezzel mintegy a magyar szentek 
galériáját ismerteti szerte a világon. A 
m. kir. posta lehetővé kívánja tenni, 
hogy az emlékbélyegblokkot azok is 
megvásárolhassák, akik az előjegyzést 
elmulasztottak s ezért a vidéki kincs
tári postahivatalait is ellátja megfelelő 
készlettel s hogy elkerülje az esetleges 
tolongást, a bélyegblokkot már a kon
gresszus előtt, május 16 an forgalomba 
bocsátja. Ezenkívül a felek kifejezett 
kívánságára a nem kincstári postahiva
talok is beszerzik a bélyegblokkot. Az 
emlékbélyegblokkok, vagy annak egyes 
bélyegei május hó 16-tól bármely 
levépostai küldemény bérmentesítésére 
felhasználhatók, sőt a posta intézkedett 
olyan irányban is, hogy a postahiva
talok a bélyegeket a közönség kíván
sága szerint bélyegezzék le.

—  Az Ojság uj száma megvilágítja 
a zsidójavaslattal összefüggő összes 
kérdéseket, leir egy mozgósított zsidó 
családot. Nagyon jók még a mulatsá 
gos állandó rovatok is Nagy Imre nép
szerű vicclapjában Ára 16 fillér.

—  A Pesti TÖZ8de uj szamában 
foglalkozik az értéktőzsdei helyzettel, 
a gabonatőzsdei hosszmozgalommal. 
Fontos információk számolnak a vidéki 
bankokról stb.

—  Csúnya nő nincs többé! A leg
elhanyagoltabb arcbőrt is rövid idő 
alatt megszépíti a világhirű nagyenyedi 
Kovács krém. Éjjeli használatra kék 
csomagolásban (zsiros). Nappali hasz
nálatra sárga csomagolásban (százaz). 
Figyeljen a védjegyre.

LORD
gyors borotva-krém

olcsóbb, mint a szap
pan. Hogy szmokingban 
is borotválkozhasson, 
megoldja a L ord-krém  
Nem kell hozzá sem 
tál, sem ecset 
Kapható minden gyógy

szertárban és illatszertárban

Ahhoz a lelkes megmozduláshoz, 
mely Szepesi Bodog felhívása nyomán 
a Szent István emlékkápolna életrehi- 
vásat tűzte célul, méltóan csatlakozik 
Asztalosné Lévay Adél zeneiskolája.

Asztalosné Lévay Adél oki. zene
tanár államilag eng. magánzeneiskolá
jának jubileumi növendék hangverse
nyei f. évi május hó Ifi én (vasárnap) 1

Csak helyeselni lehet, hogy e lap 
mindinkább csak helyi érdekekkel 
foglalkozik Ffiszen oly szüksége van 
a mi szegény varosunknak idegenfor 
galomra, békés fejlődésre. A magas 
politikát hagyjuk a fővárosi lapokra.

Ha idegen jön ide, kiváncsi a Tria
noni hírhedt hazugságra ; a hajózható 
Ronyvara. És ha útközben letekint a 
régi Rákóczi bidról, csodálkozva ha 
múl arra a majdnem két holdnyi üres 
területre, amely ott terpeszkedik par
lagon.

Olyan gazdagok vagyunk — kér
dik — hogy ezt a luxust megenged
hetjük magunknak? Vagy olyan sze-

E hónapban megindul az isko 
Iák zarándokLsa a magyar fájda
lom örök hirdetésére életre hívott 
Magyar Kálváriához Ezúttal már 
messze vidékek iskoláinak növen
dékei is elzarándokolnak az elszaki 
tolt magyar területek emlékművei
hez, hogy reményt, hitet merítse 
nek a migyar feltámadáshoz.

Újpestről
érkezik az első zarándokcsapal. 
A z  újpesti m. kir. Kanizsay Do 
rotlya leánygimnázium 23 nővén 
déke két tanár kisér. tében e hó 
16-án este érkezik Sátoraljaújhely
be. A  leánynövendékek —  akik a 
Carolineum leánynevelő intézetben

délután fél 6 órakor a Városi Vigadó 
hangversenytermében a Szent István 
kápolna javára rendezi.

Az előadáson a bevezetőt a mozga
lom megindítója : Szepesi Bódog fő
gimnáziumi tanár mondja.

A hangverseny két részből áll. Az 
első rész szereplői : Székelyhidy Éva 
1. alsó o. Kallivoda Márta 1. alsó o.

gény ez a város, hogy nem tudott 
már hosszú évek óta oda ültetni, vagy 
3—4<X) gyümölcsfát ebbe a remek 
széltől védett, vizközeli területre hő
seink emlékére ? Ez idén már bő 
gyümölcstermése lehetett volna a vá
rosnak

Hallom, hogy gyermekjátszóhelyet 
terveinek oda. Szerencsétlen gondo
lat volna ott vizmentén, millió szu- 
nyogcsipésnek kitenni apró bölcsösdi 
és játszó gyermekeket. Városi urak, 
ne hagyják parlagon heverni ezt a 
szép területet

Itt a tavasz, szállingóznak már néha 
egyes turista csoportok, nők és férfiak

lesznek elszállásolva —  két napos 
tanulmányújuk során clzarándokol
nak a Magyar Kálváriához és ki
rándulnak Széphalomra, Füzérre 
és Hollóházára.

Miskolcról
a gimnázium növendékei közül 
mintegy háromszázan szándékoznak 
felkeresni a magyar irredentizmus 
kegyhelyét. Több csoportban fog
nak városunkba érkezni. A z  ê sö 
csoport, mely 55 növendékből áll, 
e hó 2 3 —25-ike között érkezik 
Sátoraljaújhelybe és még ugyanaz
nap vissza is indulnak, A  további 
csoportok érkezése jövö hónap 
első napjaira várható.

Cruber Mária II alsó o. ifj. Macsotay 
József III. alsó o. br. Waldbott Iza
bella III. alsó o Pauliczky Zoltán III. 
alsó o. Borbély Gyula II alsó o Kel- 
ler Ibolya I. akad. o. Rácz Jenő V. 
közép o. Viliinszky László III koz. o. 
Windt Judith II. közép o. Kosa Ágnes
I. akad. o. és Keller ibolya 1. akad. o. 

A hangverseny második részében
Somogyi Rózsi IV. alsó o. Windt 
Judith II. közép o. Windt Éva II. közép 
o. Schweiger György II. alsó o. Windt 
Judith II. közép o. ifj. Görgey László
II. köz. o. Fenczik Sándor I. akad. o. 
Keller Ibolya I. akad. o. Kiss Gizella 
V. alsó o. Balogh Mária II. akad. o 
és Keller Ibolya szerepelnek.

vegyesen. Nagy hátizsákokkal felfelé 
törekednek a hegyekbe. De akár a 
Zsolyomka felől mennek a Kálvária 
felé, akár a Turistalakhoz, nincs egy 
pad, különösen a felrándult hölgyek 
részére, hogy pár percre lepihenhes
senek az eléggé hosszú és fáradtságos 
utón. A Kálvária felé vezető utón 
hajdanában egyes szőlőtulajdonosok 
felállítottak egy-egy fapadot, telenként 
azokat is szé jellopkodták. Van a vá
rosnak kőbányája, vannak inségmun- 
kasok, csináltasson mindkét oldalon 
vagy 20- -20 kőből faragott ülőhelyet. 
A városi lakostag is hálás lesz ezért 
a figyelemért.

Aztán a Zsolyomka meder felöli 
részen javíttassa ki azt a keskeny jár 
dát, hogy a laza és lemáPott kövekkel 
együtt az emberrel együtt le ne csusz- 
szon. Van erre a célra elég kövünk.

dasági iskola támogatása tárgyában.
Egey Zoltán dr. kórházi alorvosnak 

1938 január 1-töl mindaddig, mig 
részére természetbeni lakást tudnak 
biztosítani havi 40 P. 48 fillér lak
bért állapítottak meg. A családi ápo
lási telep orvosának nem állapítottak 
meg lakbért, mert igy is nagyobb a 
jövedelme, mint a többi alorvosoknak.

A sátora'jaujhelyi Nemzeti Kaszinó 
lakbérét évi 1500 pengőre szállítot
ták le.

Hernádnémeli, Tállya, Tolcsva, 
Megyaszó, Mezőzombor, Girincs, Kö
röm, Kiscsécs, Gesztely, Hernádkak 
községek határozatait, melyekben ki
segítő munkaerő alkalmazását és a 
díjazás pótköltségvetés utján való fe
dezését határozták el, jóváhagyták. 
Megtagadták azonban a jóváhagyást 
Monok Tiszaluc és Szerencs közsé
gek határozataitól és utasították a 
képviselőtestületeket, hogy a kisegítő 
munkaerők díjazásáról szintén pót
költségvetés utján gondoskodjanak.

Nem hagyták jóvá
Végardó községnek a vadászati jog 
bérbeadására vonatkozó határozatát, 
mert a bérbeadás szabálytalanul 
történt.

Megtagadták a jóváhagyást Monok 
község vadászati jogát béreadó kép
viselőtestületi határozattól is. A köz
ség kikötötte ugyanis a bérbeadás 
alkalmával, hogy az OFB. földek 
után járó haszonbért a község pénz
tárába tartoznak befizetni holott az 
ezek utáni haszonbér az államkincs
tárt illeti.

Nem lesz községegyesités
Bodrogzsadány és Sára kÖzött.Osára 
lakott része oly távol esik Bodrog- 
zsadénytól, hogy együttes közigaz
gatásuk nehézségbe ütköznék, felír
nak, tehát a belügyminiszterhez,hogy 
ezúttal tekintsen el a községek egye
sítésétől. Egyidejűleg azonban az 
alispán utján utasítják a főszolgabí
rót, hogy Osárára uj építkezési en
gedélyt ne adjon és ha megszültnek 
az egyesítés akadályai, azonnal je
lentse.

J l  vármegye kis gyűlése
fél óra alatt ötvennégy üyyet tárgyalt le

A gyorsaság terén — azt hisszük 
— rekordot állított fel hétfőn déle

lőtt Zemplénvármegve törvényható
sági kisgytllése dr. Fáy István főis
pán elnöklete alatt. 54 ügyet tárgyal
lak le gyors egymásutánban, termé

szetesen mindenben elfogadva az 
előadói javaslatokat.

Jóváhagyták.
Jóváhagyták Sáruspatak, Tiszaka- 

rád, Mikóháza és Ujcsanáios közsé
gek határozatait a sárospataki téli gaz-

V E S E -,
H Ó L Y A G

ÉS

E P E B A J O S
TERMÉSZETES

GYÓGY SZ ERE
A VILÁGHÍRŰ

Salvatur-Forrás
GYÓGYVIZE

KŰNNYÜ -  VASMENTES -  
JÓ IZÜ.

Kérdezze meg orvosát! 
Mindenütt kapható !

Lerakat Sátoraljaújhelyen:

Vilhovszhy Kálmán cégnél

Idegenforgalom és turisztika
Irta: Dr. Székely Albert

Megindult
az iskolák zarándoklása a 
Magyar Kálváriához
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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 I^elengyél .̂ $zönyege^, függönyig

legolcsóbb forrósa
választékos áruraktár

minden cikkben
TAKARÉKOSSÁG TAGJA I Vidékre minták.

LEGÚJABBk Magyarság kliring-akciójának 
tagjai.

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

Cukrász: Prifiociü Andor 5 °/° 
Fűszer és csemege: Szenczy hrnö, 

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

Fűző : Özv. Zambon Belőné, Pe
tőfi u. I. 5 °/o

Kelmefestő, vegytisztitó : Sárkány 
János. Mólnál lstvan-u. 5, gallér ki
vételével 2 °/0

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

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

Újság: „Felsőmagyarországi Hírlap“ 
hirdetéseknél 10 °/0
„Zempiénvármegye"hirdetéseknél „

Úri és nőieipész: ifj. Begala Mihály 
Kossuth u. 2. 5 o/0

Uri-és nőifodrász: Moskovszky Ernő 
Horthy tér 1. 5 ©/©

Uriszabó ; sportruha : Csuppiga Jó
zsef, Horthy-tér 22. 5 o/D

Vas és festék : Peiger Gusztáv, dur
va vasáru kivételével 2 %

Vendéglő : Szenczy Ernő, And 
rássy u. 25. 5 °/Q

3 Pont:
melyért érdemes résztven- 
ni a j ótékonycélu m. kir 
állami sorsjáték húzásán. . .

mert egy egész sorsjegy ára 
csak 3 P, félsorsjegyé pedig 
1'50 P. Ilyen olcsó sorsjegy 
nincs,

mert nyereményei 40.000 P,
20.000 P, 10.000 P. kétszer
5.000 P, négyszer 2.500 P, 
hatszor 2.000 P, húszszor
1.000 P, összesen 18 729 
nyeremény.

mert húzása már a közeljö
vőben: junius 3-án esedékes, 
tehát az eredményt a közel 
jövőben élvezheti.

A május 20-ára kitűzött jel
képes légi támadást és elsöté- 
títési gyakor’atot váratlanul köz
bejött akadály miatt más napon, 
valószínűleg előbb fogjak meg
tartani. Lapunk zártakor még a

A gyermekáldástól való félelelem 
ismét emberáldozatot követeit. Egy 
anya két gyermekét hagyta itt örökre 
és egyet a törvény sújtó keze szakí
tott el hosszabb időre gyermekeitől.

Klavinovszky Margit bútor fényező- 
nő május 10 én vérmérgezés követ
keztében gyanús körülmények között 
meghalt az Erzsébet közkórházban. A 
megindult nyomozás során a gyanú

Vasárnap, május hó 15 * én éjfeltől kezd
ve lép életbe a Máv valamennyi vasút" 
vonalán az új, nyári menetrend. A 
menetrend a Sátoraljaújhely—Buda
pest közötti vonalon néhány érdekes, 
kedvező változást mutat. A Mav igaz
gatósága teljesítette a vármegye régi 
kívánságát és beiktatott a menetrendbe 
egy Budapest —Sátoraljaújhely között 
közlekedő gyorsvonatpárt Ez a gyors- 
vonatpar a Sátoraljaújhely—Miskolc 
kczötli utazás idejét egy félórával meg
rövidíti.

A menetrendben mái érdekességet

A debreceni CsokonarSzinház 
Horváth Árpád igazgatása alatt mű
ködő együttese e hó 17~én. kedden 
kezdi meg hat hetre tervezett szini- 
szezonjat a városi színházban. A.szezont 
Földes, Harmath • Abrahám Pál Júlia 
ciinü nagysikerű operettjével kezdik, 
melyen H Neményi Lili Jurik Ica, 
Jurik Julcsi, Tanay Emil, Kamaras 
Gyula, Manyai Lajos és Szabó Er
nővel az elen mutatkozik he az operett

hivatalos körök sem tudják a 
biztos határnapot.

A polgármester falragaszo
kon fogja közölni a gyakorlat 
határnapjai és a szükséges tud
nivalókat.

K l e i n  Jakabné szülésznő ellen irá 
nyúlt, aki állitólag“tiltotl műi beavat 
kozást követett el a szerencsétlen kö
rülmények között elhalt Klavinovszky 
Margiton.

A rendőrség a nyomozás során 
megállapított gyanuokok alapján Klein 
Jakabné szülésznőt letartóztatta és át
adta a kir. ügyészségnek.

is tapasztalhatunk. Sátoraljaújhelyből 
5 óra 17 perckor Miskolcra indul egy 
újonnan beállított személyvonat. Az 
áramvonalas Miskolctól kezdve válto
zatlanul m e g m a r a d ,  csak néhány 
percnyi eltéréssel indul. A reggeli 
gyorsvonat és a déli áramvonalas me
netideje között mindössze 6 perc 
különbség van a Sátoraljaújhely— Bu
dapest közötti viszonylatban. A Buda
pestről délután induló gyors és az esti 
áramvonalas ideje között pedig már 
24 perc különbség mutatkozik ugyan
ezen viszonylatban.

együttes. Szerdán megismétlik a Júlia 
előadását.

Csütörtökön Sivó Mária, Somlay 
Júlia, Halassy Mariska, Pogány Margit, 
Ladányi Ferenc Kömives Sándor és 
Herczeg Lászlóval az élen a prózai 
együttes mutatkozik be Lakatos László 
Laz cimü színművében.

Péteken László Miklós vigjátéka: 
Illatszertár; szombaton es vasárnap 
Erdélyi Mihály operettje : Sárgapitykes

közlegény; hétfőn Edith Ellis három 
felvonásos trópusi története : Vihar 
az egyenlítőn ; kedden Szántó, Szé- 
csén és Carlo de Frits zenés vigjátéka : 
A romantikus asszony kerül bemuta
tásra.

Csupa nagy sikert ért újdonság 
szerepel az első hét műsorán. Miután 
a társulat művészi értéke — a debreceni 
hirek szerint — minden kétségen felül 
áll, mindjárt az első héten hatalmas 
színházi sikerekre van kilátás.

Az előadások minden este pontosan 
8 órakor kezdődnek.

*
A színház igazgatósága ezúton is 

kéri a bérlőket, hogy helyhez kötött 
szelvényeiket az előadás napján d. e. 
I I óráig feltétlenül váltsák he, mert 
a helyeket csak addig tartják fenn.

—  A Bodrogközi Gazdasági Vasút
uj menetrendje. A Nyiragyházavidéki 
Kisvasutak és a Bodrogközi Gazda
sági Vasút egyesitett üzemvezetősége 
értesíti a közönséget, hogy szombaton, 
május |4-én éjfélkor a téli menetrend 
megszűnik és vasárnap, 15-én hajnal
ban az uj nyári menetrend lép életbe. 
Az uj menetrendben lényegesebb vál
tozás, hogy a 101. sz. gyorssinautó- 
busz Sátoraljaújhelyről délelőtt 9 óra 
37 perc helyett 10 óra 50 perckor 
indul és délelőtt 10 óra 24 perc he
lyett déli 12 óra 36 perckor érkezik 
Nyíregyházára. A menetrend egyéb
ként néhány percnyi eltolódástól el
tekintve változatlanul megmarad. Bod
rogközre közlekedő vonatok menetideje 
Elágazás—Zemplénagárd között és 
fordított viszonylatban is 10 —15 per 
cél megrövidül. Azonkívül átnéze 
ti térképpel látták a menetrendet, 
mely a közönség könnyebb tájékozta
tására szolgál. Végül a szép hegyaljá 
nak egy résziét tájképével díszítették 
a menetrend hirdetményt, amelyet 
menetrendváltozáskor szintén cserélni 
fognak.

—  Kellemes meglepetést szerzett 
híveinek ismét a Nikotex az uj csoma
golású, kitűnő minőségű Nikotex-Symp- 
hóniával. Ízben, illatban és árban fel
veszi ez a máris nagy közkedveltség
nek örvendő cigaretta sok drágább 
külföldi gyártmánnyal is a versenyt. 
Gratulálunk az igazán csinos uj kön
töshöz és kivánjuk, hogy minél több 
uj hívet szerezzen — az ..alig drá
gább — sokkal jobb" Nihotex-Sim- 
phóniának.

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

Laptulajdonos :
Londesmnnn M. és Tórso

Készült: a Vajda-könyvnyomdaban 
Sátoraljaújhely.

Magzatelhajtás gyanúja miatt 
letartóztattak egy szülésznőt

Gyorsvonatpár is közlekedik 
Budapest—Sátoraljaújhely között

Kedden nyit a színház
Az első hét menetrendje
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