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Sorok egy csüggedőhöz.
Igen lisztéit Szerkesztő Uram I
A napokban levelem érkezeit ab
ból a zempléni városból, amelynek
főutcáján ilyenkor már összeborulnak
a hársfák, a határban fullaszt az
akácillat és a szőlőhegyeken, ame
lyekről ellátni Rákóczi szőlőfalujáig,
könnyezni kezd a szőlő.
Többszőr olvastam át a reszkető
kezekkel Írott sorokat, amelyeket egy
késő éjszaka vetett papírra női kéz.
Kétségbeesett a levél, minden sorá
ból kiérzik a keserűség, minden sza
vából kicseng a megsértett önérzet.
„Nem merek csak estefelé k i
menni az utcára, házak ár
nyékában menekülök, a in t
egy űz tt vad, mert úgy ér
zem mindenki ujjal mutogat
rám, aki annyi sok év kínló
dása, nyomorgása, céltalan
hajszolása után csupán csak
vendég leszek abban az or
szágban, ahol születtem , ahol
egyebem sincsa tem etőben om 
ladozó sírköveknél, ahol g y e 
rekek töm egét neveltem és
oktattam,mindig és mindenek
előtt arra, hogy... magyarok..."
Nem válaszolok erre a levélre evélben. Ez talán túlságosan könnyű
lenne. Néhány vigasztaló frázis, né
hány bókoló sző és a levelet máris
vihelné a posta a zempléni hegyek
között békésen alvó városkába.
Aki azf tűzte ki célul maga elé —
egy két napfordulla és húsz éve lesz,
— hogy verekedni fog, ne tegye
dugva, egy levél tiszavirág életű s o 
rai közölt, hanem álljon ki a piacra,
még akkor is, ha ez hálátlan dolog
és ha ezért nem babér jár. Végre is
a kő, amivel talán megdobnak, az is
fizettség. Kinek csengő arany jár, ki
nek ködobás, ez már a sors különös
kegyelmétől, meg a jó orrtóljis függ.
A vér, ami az ülés nyomán kibugygyan, arra emlékeztet mindég, hogy
Krisztust is bántalmazták, Krisztusnak
is fnlyl a vére, mert igazat és igét
hirdetett.
Levélíróm, — aki besötélitett szo

bában összekulcsolt kezekkel most el
akar zárkózni a világ elöl, mert úgy
érzi, hogy a munkától ráncos arcán
szégyenpir ég, ne tegye ezt. Menjen
ki az utcára, ballagjon fel a hegyek
közé, induljon el a Kálváriára vezető
utón nézzen szét maga körül.
A tavasz, min:ha megbabonázták
volna, most bontja ki szárnyait. A
Tátra felől a föld erjedésénék szagát
hozza a szél. A fenyőfákon rigó fütyül,
jól hallom ? valahol tárogató is szól.
Arra Borsi felé talán újra rohamra
szólnak a kürtök a nagy tejedelem
omladozó várában. Kisüt a nap és
sugaraival befonja a nagy mindenséget. A kék égen felhők úsznak
nyugodtan és méltóságteljesen nap
keletről, napnyugatra. És ha felért a
Kálvária legtetejére, forduljon szembe
a Nappal, az Élettel. Bátran, meré
szen, lelkesen. Nézzen szembe a té
nyekkel.
Vájjon mi történi, hogy széles eb
ben az országban most egyszerre
megállóit az élet ? Megmondom: nem
akartunk szembenézni a problémákkal.
Aki mégis akart, az bitang volt, ebek
harmincadján élő forradalmár. Aki
észrevette, hogy hol morog fel a föld,
hol erjed az uj Magyarország, annak
fel is út, le is út. Aki felfigyelt arra,
hogy megmozdult a magyar föld és
követeli a jussát, az bérenc volt, nem
igaz magyar. Aki állította, hogy nincs
megoldás, nincs kivezető ut csak a
földkérdés igazságos rendezésén ke
resztül, az akár jobbról, akár balról
hirdette, felelőtlen demagóg volt. Amit
a kormány mégis megtelt, ezer aka
dályon keresztül történt. A falukutató
a nemzet becsülete ellen vételt, ami
kor beleüvöllötle a magyar közélet
be a hárommillió magyar földnél
küli jogát ahoz, hogy célja és értel
me legyen az éleiének. Ebben nem
volt különbség, akár jobbról, akár
balról hirdették a magyarföldet meg
munkáló milliók jogát : ez forrada
lomra való felbujtás volt, izgatás, hűn.
igen, csak mondjuk el lelkiisme
retünk szerint : borzalmas különbsé
gek vannak itt ember és ember közölt.
A középosztály leromlott, megfojtot
ták a kartelek. A paraszt rongyosan
és alig jólfkkottan koldusbéren ten

gődött ; a nagybirtok fojtogató karjai
között alig van kiút. Nem akartak
tudomást venni arról, hogy aki a
földet dolgozza, annak legyen is joga
a földhöz. A kereskedelmet megbé
nítja a bankokrácia mindent saját
zsebébe harácsoló mértéktelen és
mohó étvágya. A tisztviselő proletárrá
vált, a proletárból vigabund lett, aki
krajcárokért azt a jelszót fújja, amit
a szájába adnak. A köztisztviselő, aki
hősies megtartóztatással járult hozzá
a nemzelfennlartáshoz amikor a fize
tését lecsökkentették, ma a megne
hezedett megélhetés áldozalaképen
lassan elkeseredik. A mob megmoz
dul, pénzért megy a játék. Akik lát
ják, nyitott tiszta szemekkel, — mert
higyje el nagyon sokan vannak, ilye
nek, valláskülönbség nélkül, — el
keseredetten, de megacélosodott erő
vel próbálják megépíteni a gátat,
nehogy a szennyes áradat elöntse ezt
a gyönyörű országot.
Nem akarok politikáról beszélni, —
akinek hivatása, ám csinálják. Nem
tudom elhinni, hogy rosszul csinálják,
mert nem szabad hinnem, hogy Eu
rópa sorsdöntő óráiban ne két szó
vezérelje őket nehéz útjaikon : „Ma
zdán ik rendületlenül“.
De mert minden lázas betegnek
narkotikum kell, mert minden felszí
tott szenvedélyt „brommal" kell csil
lapítani, narkótikumként hozták a
zsidókérdést.
Mit beszéljünk erről ? Kimerheti
téma, Lehet vitatni, lehel tagadni;
ma aklualitás, holnap törvény. Hogy
sérti-e az alkotmányt, vagy a jog
rendet, vagy az önérzetet, ezt min
denki döntse el saját lelkiismereté
vel. Az is, aki vitaija, hogy kellett a
törvény, az is aki esküszik nemzetmegváltó következményeire és az is,
aki hibának, vagy bűnnek tartja.
De elkeseredni, szégyenkezni meghálrálni, elfordulni a valóságtól, sötét
szobában kezet tördelni, ép oly cél
talan mini csak e szempontból elbí
rálni a világ folyását. Az élet nem
áll meg egy percre se, nap múlik
nap után, éjszaka következik az al
konyába és délben mégis felaranylik
a tavaszi napsugár. Ha ember vagy
tűrj, ha állampolgár szenvedj, ha férfi

harcolj, ha asszony végezd a mun
kád, neveld gyerekedet és sose
felejtsd el este climádkozlatni vele,
hogy „Isten áldd meg a magyart"
Ki tudja milyen idők közelednek
és mi vár 9 millió magyarra. Ezek
ben az órákban,alázatosan fejet hajtva
a sors előtt, nem iltó meditálni. A
felszitolt szenvedély elalszik majd, az
emberi érlelem mindig a megnyug
vás felé vezet. És ha vigasz ez, azok
számára akik ezekben az időkben
mégis vigaszra szorulnak: nincs fele
kezet, nincs társadalmi osztály, nincs
szegény, vagy gazdag, aki önmagá
ban ne intézte volna el a kérdést, úgy
hogy csak kétféle ember v a n : jó és
rossz.
Levélíróm I Háromszáz és néhány
kilóméterrel a kis zempléni városká
tól, ez Íróasztal mellett ülve, kilátok
a kékesen kanyargó Dunára és zöldelő fákkal koszoruzta hegyekre.
Messziről vonalon és hajón, tenge
reken innen éB túlról Istenbe vetett
rendületlen hittel zarándokok indul
tak el Magyarország felé. Lelkűkben
békesség, szemükben jóság, szivük
ben szeretet. Egy bilincsekbe zárt
ország felé indulnak tele hittel és tele
reménnyel. Szabad ezekben az órák
ban remélytelenü1, fáradtan, lelkese
dés nélkül lemondóan inteni?
Budapest. 1938. május 12.
dr. la.
—
A honvédelmi minisztérium fel
hívása a Karoly-csapatkeroszt kérvé
nyerőkhöz A m. kit. honvédelmi
minisztériu n illetékes osztálya ezúttal
is nyomatékosan [elhívja az érdekeltek
figyelmét, hogy a Károly csapatkereszt
megszerzését célzó kérvényeket szigo
rúan a beérkezés sorrendjében veszik
tárgyalás alá, ezért mindennemű sür
getéstől és a soronkivüli elintézésre
irányuló közbenjárástól tartózkodni kell.
A [eleknek saját érdekében áll, ha
időt és fáradságot takaritnak meg és
kérvényüket posta utján juttatják el a
rendeltetési helyre, Budapest, V, Hon
véd ucca 28-30 Hadigondozási osztály.
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Pünkösd ünnepe
a piarista öreg diákoké
Újjáéled a Sátoraljaújhelyi Piarista Diákszövetség
— Zemplénvármegye azeucharisz
tikus kongresszuson Az euchariszti

kus kongresszuson az ország minden
vármegyéje küldöttségileg képviselteti
magát. Zemplénvármegyét 7 tagú kül
döttség fogja képviselni, Bornemisza
Miklós alispán vezetése alatt.
— Janka Károly esperesi beikta
tása. Janka Károly cigándi lelkésznek

az alsózempléni egyházmegye újonnan
megválasztott esperesének ünnepélyes
beiktatása junius 8_án lesz a sárospa
taki főiskola tanácstermében.
—

Diákjárás

Sátoraljaújhelyben.

Kedden az újpesti leánygimnázium 25
növendéke látogatott el Sátoraljaúj
helybe, hogy felzarándokoljon a magyar
kálváriához Szerdán az ózdi elemi
iskolai növendékek egy csoportja ke
reste fel az elszakitott részek emlék
műveit.
— Közgyűlés. A sátoraljaújhelyi
Izraelita Nöegylet 1938. évi május hó
29-én délután 3 órakor a hitközségi
kultúrteremben (Rákóczi ucca 18 sz.)
tartja 54 ik évi rendes közgyűlését.
Tárgysorozat : I Elnöki megnyitó. 2.
Főtiszt. Róth Sámuel főrabbi ünnepi
beszéde. 3. Titkári jelentés. 4. Zár
számadások előterjesztése és felment
vény tárgyában határozathozatal. 5.
Általános tisztujitás. 6 Esetleges indít
ványok.
— A járási gazdasági felügyelő át
helyezése. A földmivelésügyi miniszter

Körössy Dániel sárospataki járási gaz
dasági felügyelőt 10 hétre a somogymegyei Igái község tagosításához ren
delte ki. Távollétében a járási gazda
sági felügyelői teendőket Dessewffy
István bodrogközi gazdasági felügyelő
látja el.
— A kereskedelmi iskola tornaün
nepélye. A sátoraljaújhelyi felsőkeres

kedelmi iskola növendékei szépen
sikerűit tornaünnepélyt rendeztek va
sárnap délután a sportpályán A tor
naünnepélyt — melyen az intézet
növendékei talaj és szertorna mutat
ványaikkal hatalmas sikert arattak —
atlétikai verseny követte. Az atlétikai
verseny keretében a sátoraljaújhelyi
piarista gimnázium és a sárospataki
tanítóképző növendékei keltek nemes
versenyre a felsőkereskedetmi iskola
növendékeivel.
— Magánlaksértésért 8 napi fog
ház. A sárospataki járásbíróság kedden

tárgyalta Tippanócz György 43 éves
erdőőr bűnügyét. A kir. ügyészség
magánlaksértés vétségével vádolta az
erdőőrt, mert ez év március 28-án
baltával beverte Lövenkopf Mór korcs
máros üzletének ajtaját és a korcsmá
rost, mert nem akart neki italt adni,
ieszurással fenyegette meg. Tippanócz
a tárgyaláson ittasságával védekezett.
A biróság azonban nem fogadta el a
védekezést és Tippanóczot magánlak
sértésért 8 napi fogházra Ítélte.
—

Baleset

lótisztogatás

közben.

Imre József bodroghalmi uradalmi ko
csist az istállóba bekötött ló úgy megrúgta, hogy jobblábszára eltörött Be
szállították a sátoraljaújhelyi közkór
házba.

UTALVÁNY
a

„Felsömagyarorszagi

Hírlap “

olvasói e szelvény felmutatása elle
nében 30 százalék kedvezményben
részesülnek a budapesti ROY AL
SZÍNHÁZ délutáni vagy esti I

RIVELS
előadásán.

Megírtuk már, hogy a váci pia
rista diákszövetség pünkösd első
napján Sebess Ferenc rendfönök
vezetésével e’zarándoko! a sátor
aljaújhelyi Magyar Kálváriához. A
váci piarista diákszövetség fogad
tatásának előkészítésére pénteken
délben ülésre ült egybe a sátor
aljaújhelyi
piarista
diákszövetség
választmánya dr. Orbán Kálmán
elnöklete n' alt. A választmány ez
úton is felkéri a helybeli
piarista
öreg diákokat,
hogy a junius 4-i
fogadtatásnál minél többen jelen
jenek meg és ha lehel,
kivétel
nélkül vegyenek részt a 4 -i ki is
merkedési estélyen, az ötödiki ün
nepségeken és társasebéden.
Pünkösd másodnapját a sátoral
jaújhelyi piarista diákszövetség fog
lalta le magának.
Ekkor
tartják
közgyűlésüket, melyre a követke
zőkben
hivják
meg a szövetség

tagjait :
A Sátoraljaújhelyi Piarista D iá k
szövetség Sátoraljaújhelyben a vá
rosháza üléstermében
1938. évi
junius hó 6. (pünkösd hétfő) nap
ján déli 12 órakor rendes közgyű
lést tart. A közgyűlés tárgya a tisz
tikarnak, a választmány tagjainak 3
évre, a számvizsgáló bizottság tag
jainak I évre való megválasztása.
A Sátoraljaújhelyi Piarista D iák
szövetség alapszabályainak 17. §-a
szerint a közgyűlésen a pártoló ta
gokat kivéve minden tag megje
lenhetik, tanácskozási joga minden
megjelent tagnak, szavazati joga
azonban csak a rendes, alapitó- él
tiszteletbeli tagoknak van. Ugyan
ezek vannak jogosítva a tisztikart
megválasztani.
A Sátoraljaújhelyi Piarista D iákszövetség tagjait erre a közgyűlésre
tisztelettel meghívja az Elnökség.

Heves harc

két irnoki állas betöltésénél.
Választott a város parlamentje

A városi tisztviselők normáistátusának megállapítása alkalmával a bel
ügyminiszter két olyan irnoki állást
engedélyezett, amelyet a város csak
most tartott szükségesnek betölieni.
A két állásért már hónapok óta folyt
az elkeseredett harc. Középiskolát
végzett, közszolgalatban már érdeme
ket szerzett emberek szálltak harcba,
hogy elnyerhessék a négy középisko
lai végzettséghez kötött, szerényen
dotált állásokat.
Hosszú ideje folyt a képviselőtes
tületi tagok „megdolgozása". A pá
lyázók, azok családtagjai, jóbarátok
fáradságot nem kiméivé Kértek, kö
nyörögtek, kapacitaltak, hogy a válasz
tás napjára maguknak, illetve pártfogoltjuknak biztosítsák a többséget.
A polgármester péntekig szabadfu
tást engedett valamennyi pályázónak.
Pénteken azonban értekezletre hivta
egybe a képviselőtestület tagjait, hogy
megállapodjanak két „hivatalos" je.
löltben. Es ezen a jelölésen el is
dőlt már a választás sorsa. A jelöltek
ugyan nem hagyták abba a további
harcot, de mindenki tudta, hogy a
választási harcból csak a hivatalos tá

mogatásban részesülő két jelölt kerül
het ki győztesen.
így is történt. A hétfő délutáni
választáson a hivatalos jelöltek futot
tak be mindkét menetben. Mert —
valószínűleg, hogy a képviselőtestületi
tagok tovább élvezhessék a választás
örömeit — nem egyszerre, hanem
külön-külön választották a két Írnokot.
Az első menetben Erdei András,
Szerviczky László és Széplaky Béla
indultak. Győzött Erdei Andtás, aki
62 érvényes szavazatból 47 et kapott.
A második menetben Ligethy László
Lengváry Sándor és Komjáthy Lóránd
indultak.
Győzött
Ligethy
László, akinek a leadott 63 érvényes
szavazatból 34 et sikerült megszerez
nie.
A megválasztottak, akikhez Bor
nemisza Miklós alispán intézett ne
hány meleg buzdító mondatot, letet
ték a hivatalos esküt. A többi szintén
érdemes pályázó pedig lesve várja,
mikor ürül meg újból egy állás, mikor
lehet újból harcba szállni a falat ke
nyérért a mostaninál talán nagyobb
sikerrel.

Gsüt'órtöütői üezdve
életbelépett az útlevél kömujités
Sátoraljaújhelyben is*
A fővárosi lapok már hirt adtak
arról a kormány-rendeletről, amely
nagylelkű könnyitéseket engedélyezett
az utla élbeszerzés terén. A rendele
tét már megkapta Zemplénvármegye
alispánja is és csütörtök óta a sátora jaujhelyi ál amrendőrkapitányság és
a vármegye utlevélosztálya már ez
alapon intézi az utlevélügyeket.
A közönség tájékoztatása céljából,
— nehogy felesleges kérésekkel és
félsz ereletlen kérvényekkel hiába zak
lassák az útlevélhatóságokat — az aláb

biakban ismertetjük a rendelet
intézkedéseit.

főbb

Csütörtöktől Kezdve
útlevelet kaphat mindenki :
1. aki állampolgársági okmánnyal
rendelkezik,
2. aki allampolgarsagát valószínűsí
teni tudja,
3., akinek állampolgárságát az út*
levélosztály vélelmezi,
4 a frontharcosok, a Károly csapatkeresztesek és a hadiárvák.

_______ [az a becsülete megtilili, aki
----------- í. ho 18-án este 11— 12 ára
kőzett elveezett Kézitáskámat e
lap kiadóhivatalába behozza
A táska, mily Körülbelül e sárospataki or
szágút újhelyi vamjától 5— 600 meterre
veszhetett el. olyan Iratokat tartalmaz,melyek a megtalálóra nézve semmi értékkel
nea bírnak.

Aki állampolgárságát valószínűsíteni
tudja,

eqv esztendőre
kaphatja meg útlevelét, de azután csak
állampolgársági bizonyítvány felmuta
tása ellenében hosszabitják meg.
Ha az utlevélosztály vélelmezi va
lakinek az állampolgárságát, kivételes
esetekben (haláleset, fontos üzleti ügy,
orvosi rendeletre gyógykezeltetés cél
jából történő külföldi utazás),

eqv útra
megkaphatja az útlevelet, visszatérte
kor azonban útlevelét benvonják a
határon.

Valószínűsíteni lehet
az útleveletkérők állampolgárságát, ha :
illetőségi bizonyítványa van, ha ő és
az apja Vagyarország mai területén
született, lakik, vagy ha valamelyik
kamarának (ügyvédi orvosi, mérnöki
kamarának) a tagja, végül ha 1921
július 26-a előtt már Magyarországon
lakott s azóta adót fizetett.
Nyomatékosan figyelmeztetjük olva
sóinkat, hogy állampolgársági bizo
nyítványaik beszerzését ne hanyagolják
el, mert ez a kormányintézkedés állam
polgársági bizonyítvány felmutatása nél
kül csupán rövid néhány heti, esetleg
egy évi érvényű útlevelek kiállítására
ad módot az útlevélkiállitó hatóságok
nak. Az útlevél érvényességi határide
jének lejártával meghosszabbitást is
csak állapolgársági bizonyítvány felmu
tatása után kaphatnak.
— Elitéit tolvajok. Korupcsák Gyula
26 éves és Tarjáni József 51 éves
sárospataki lakosok lopás bűntettével
vádoltan állottak a sárospataki járás
bíróság előtt, mert egy, már időközben
elitéit fiatalkorú társukkal együtt külön
böző lopásokat követtek el. A járás
bíróság bűnösnek mondotta ki mind
kettőjüket a vádszerinti bűncselekmény
ben s ezért Korupcsákot 14 napi,
Tarjányit pedig 4 napi fogházra Ítélte
— Hajdani szép Budapest. Fővá
rosunk sok viszontagságot és vihart élt
meg, pusztulása, újjászületése jelképe
a magyarság különböző történelmi ko
rának. Gulácsy Irén nagy történelmi
tudással és elragadó irásművészettel
vetíti elénk Pest-Buda változó arcát.
Az Uj Idők ünnepi számábó kiemel
jük még vitéz Somogyváry Gyula,
Székely Tibor, Jajczay János, Zsigray
Julianua, Eszterhás István írásait. Dij
tálán mutatványszámot cánkinek küld
a kiadóhivatal, Budapest, VI. Andrássv-ut 16.

Hölgyeim és Uraim figyelem!

Angol magyar
szenzációs vegyészeti találmány
Nincs többé szükség különféle
krémekre mert a

LORD lyorsborotvakrém
a világ legjobb arc és kéz
ápoló krémje. A ráncosodást meg
akadályozza sőt állandó használat
mellett meglévő ráncokat is eltünteti
Kapható minden szaküzletben I
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HeressCnk g y ó g y u l á s t , üdülést
és szórakozási a korszerűen átépített
kivaló gyógyhatású

PanáH'fürd,ibtn
I 11 I I I IIicleny május 14-szept
* * 30-ig. Főideny julius
l-aug. 31ig. Arzén-, vasas-, timsós- es
szénsavas fürdők. Modern vizgyógyinté
zet. Ivókúrák. Hegyi slrand. Modern be
rendezésű 300 szoba. 126 h. park. Dié
tás ellátás. Elsőrendű konyha. Kérjen
prospektust.
— Kiváló eredmény a piarista gim
názium nyolcadik osztályában
A

piarista gimnázium nyolcadik osztálya
bán ez éven 33 rendes, 7 leány é* 1
íiu magántanuló vizsgázott. A 41 nö
vendékből 10 jelesen végzett: Bodnár
Béla, Bognár István, Csizy Tibor,
Haas Tamás, ifj. vitéz Komporday
Pál, Majoros András, Székelyhidy Pál,
Gáliczky Amália, Grósz Anna és
Oriovits Valéria. Egyetlen növendék
sem bukott. Az Írásbeli érettségi vizs
gálatok e hó 16-18-án voltak. Írásbeli
tételek voltak magyarból : a). A ma
gyar társadalom nevezetesebb típusai
irodalmunkban; b). Az ifjúság szerepe
és feladata hazája feltámasztásában.
Latinból: Horátiusi óda fordítása. Né
metből : Szent István zarándoklatokat
létesít Rómában (a Szent István ju
bileumi évre). A szóbeli érettségi
vizsgálatok junius 1—4 és 7-én lesz
nek. Elnök dr. Szűcs István ny. ál
lamtitkár, kormánybiztos : vitéz Zacskó
Jenő mezőkövesdi kir. kát. gimnáziumi
igazgató lesz.
— Asztalosné Lévay Adél jubileumi
hangversenye a Szent István kápolna

javára f. hó 15-én nagy sikerrel zaj
lőtt le a vigadó termében. A hang
verseny kiemelkedő eseménye Szepesi
Bódog bevezető beszéde volt. Maga
a hangverseny is gyönyörködtetően
szép volt, méltó bizonyságtétele Asz
talosné Lévay Adél kiváló zenei kép
zettségeinek és pedagógiai tudásának.
—

Fát loptak —

fogházat kaptak.

Heinrich János sárospataki lakos F ür
mint elnevezésű udvarában levő beke
rített fatelepéről ez év január 28-án
este ismerten tettesek 9-10 pengő ér
tékű fát elloptak. Feljelentés folytán
a csendőrség kinyomozta a tetteseket
Somogyi József és özv. Tóth lmréné
szül. Krámer Mária sárospataki lakos
személyében. A tolvajokat a sarospa*
taki járásbiróság egyenként 4 4 napi
fogházra Ítélte.
— Az Ojsáfl uj száma bemutatja az
uj kormány arcképcsarnokát, elparentálja a zsidójavaslatot és leirja, hogyan
folyik le a kormányválság. Nagyon jók
még az állandó rovatok is Nagy Imre
népszerű vicclapjában ára 16 fillér.

Uj autébuszjáratokkal
fokozzák Sátoraljaújhely forgalmát
Dombrád felé és a Hegyközre állít be
autóbuszjáratokat a Mávaut
A vármegye alispánja nem egy
inlézkedésével
bizonyilotla
már,
hogy szivén viseli Sátoraljaújhely
érdekeit és minden
vágya, hogy
életet segítsen önteni ennek a vá
rosnak megrekedt gazdasági vér
keringésébe.
A gazdasági élet elöbbrevitelének legfontosabb kelléke a minél

nagyobb közlekedési forgalom. Ha
sikerül távolabbi vidékek forgalmát
bekapcsolni a megyeszékhely gaz
dasági életműködésébe, már segí
tettek a városon.
Bornemisza alispán ezen az utón
kivan segítségére lenni Sátoraljaúj
helynek

a (Kivaut

utján

állandó

Pataki diákok éretlen csinytevése
A főiskola vezetőségének figyelmébe
Szombaton e hó 14-én reggel pa
taki diákok vidámságától, énekétől
voltak hangosak a S/éphalom felé
vezető uccák. A bodrogközi gazdasági
vasúttal erkeztek Sátoraljaújhelybe ta
nári felügyelet alatt a pataki diákok
és a hegyközi vasúttal haladtak tovább
Széphalom felé, hogy magyarságukban
megerősödjenek a nagy magyar nyelvujitó sírjánál.
Azt hisszük, hogy céljukat el is

érték. Csupán éretlen gyermeki csinytevésnek minősíthető visszafelé tértük
ben tapasztalt viselkedésük. A diákok
ugyanis a Kazinczy uccán nemzeti
szocialista köszöntés formán kinyújtott
karral és „Sieg Heil" orditozáisal
köszöntötték az uccán járókelőket és
főleg a Kazinczy uccai cukrászda térrászán ülőket.
Nem kérdezzük, ki tanította és ki
biztatta fel a fiatal diákokat, hogy

„Sgy vidám Rét aSiaiatonon”
Sira 59 pengő
"^gTTTet^TeTje^effatassal^TToTe^
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 e I é s az ö ss z e s
adók és borravalók betudásával.
A szelvónyfüzetben lévő jeggyel az
utaz ás B udapesten megszakítható

ö s s z e s fe lv ilá g o sítá so k a
MÁV. h í v . M e n e t j e g y l r o d á t b a n . L M i ^ H H B B ^ H M M s s a M H B

outobuszforgolmat kíván
letesitretni Sátoraljaújhely
—Dombrád és Sátorol|au|hely—Hegyköz viszonylatbon.
A Sátoraljaújhely — Dombrád
viszonylat autobuszközlekedéie ügyé
ben
pénteken volt a helyszíni
tárgyalás az alispán személyes ve
zetése mellett. A Hegyköz felé
irányuló autobuszforgalom ügye is
a megvalósulás felé halad, Az al
ispán pártolóing terjesztette az ügyet
a kereskedelemügyi miniszter elé
és így remélhető,
hogy egészen
rövid időn belül ebben a viszony
latban is megtarthatják a helyszíni
tárgyalást.
idegen köszöntéssel keltsenek feltű
nést Sátoraljaújhely egyik legforgalma
sabb uccáján Kazinczy sírjától vissza
térőben. Csupán azt kérdezzük, hol
volt a kisérő tanár ur és ha a fiuk
közt volt, miért nem intette őket
rendre ? Mert azzal igazán nem vé
dekezhet. hogy nem hallotta, vagy
nem érdekelte az az éktelen orditozás, amit az ucca minden járókelője
hallott és megértett.
Mi tiszteljük mindenki politikai
meggyőződését. Mindenki egyéni Íz
lésére bízzuk azt is, hogy külföldi
eszmék utánzójává szegődik*e. De ezt
a politikai szabadságot csak felnőttek
nél tartjuk megengedhetőnek. Az if
júság lelkét — akar csinytevés forrná
jában — távol tartandónak tartjuk a
politikától akkor is, ha mindenben
magyar színezésű és tartalmú politikai
elvekről van szó. Különösen távoltartandónúk tartjuk az ifjúság leikétől az
idegen politikai eszméket.
Hisszük, hogy ugyanígy gondolko
zik a főiskola vezetősége is. Módját
fogja találni, hogy megakadályozza
hasonló események bekövetkezését és
gondoskodik róla, hogy a kisérő tanár
űr a jövőben fokozottabban teljesítse
kötelességét

hódítottak el. Céllövészetben és ma
gasugrásban a sátoraljaújhelyi pol
gári fiúiskola csapata került az élre.
De szép eredményeket értekei az
egyéni versenyekben is. Sulylökésben
Elnyerték a vándorserieget
Qéczy Ferenc elBŐ dijat; 60 méte
Annak idején megírtuk, hogy a toraljaújhelyi polgári fiúiskola nö res síkfutásban Waller Andor első
dijat, Monó Lajos második dijat; a
Zemplén- és Abaujvármegyei polgári vendékeinek.
iskolák növendékei vándordijas atlé
Az együttes szabadgyakorlatok után 100 méteres síkfutásban Qéczy Fe
tikai versenyre és szokott tornaünne a fiúiskolák növendékei szabadon vá renc második dijat nyert.
pélyre gyűlnek össze ez éven a to lasztott gyakorlataikat mutatták be. A
Az elért pontszámok alapján a
kaji sportpályán. Az elmúlt vasárnap sátoraljaújhelyiek tréfás akadálysta vándorserleget a sátoraljaújhelyi pol
zajlott le a polgári iskoláknak ez a fétájukkal már ez alkalommal hatal gári fiúiskola nyerte el. Szentkuthy
nemes sportvetélkedése és mindjárt mas sikert arattak.
Antal alezredes adta át a serleget
A csapatversenyben két első dijat lelkes beszéd kíséretében.
elöljáróban nagy sikert hozott a sá

A polgári fiúiskola sikere
a tokaji sportversenyen

megvédi a tokajhegyaljai bort a földmivelésügyi minisztérium érdekes terve

ma már európai hiru. Fedett gyógy
medencék ivócsarnok, inhalatórium,
strandfürdő. Páratlan eredményes
fürdő, — ivó és belélegző 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
fürdő I gazga t ós ága

3. oldal.

Régi, nagyon régi panasza a
tokajhegyaljai borkereskedelemnek,
hogy külföldön sokfelé hamisitják
a lokajhegyflljai borokat. Silány
borokat bocsátanak áruba tokajhe
gyaljai elnevezés alatt, vagy silány
borokkal összevágott tokajhegyaljai
borokat tiszta lokajvidéki borok
ként árusítanak.
Panaszolták, hogy mig idehaza
bent az. országban törvényes vé
delemben részesül a borok királya,
addig külföldön nem képesek gátat
vetni a tokajhegyaljai borokkal űzött

fog megvédeni a világhírű lokajhegyaljai borokat a k ii'fn ld i ham i
sítások ellen.
— Hasznos tudnivalók az Eucha
risztikus Kongresszusra utazóknak.

manipulációknak.
A régi óhaj — mint értesülünk
— rövidesen valóra válik. A kor
mány védelmére kel a lokajbegyaljai boroknak mindenhol, ahol
annak piaca van. A földmivelésügyi minisztérium a külügyminisz
tériummal karöltve akciói indított,
hogy a tokajhegyaljai borokat „to 
kaji bor" elnevezés alatt világszerte
védjegyezlesse.

Olvasóink érdekeit óhajtjuk szolgálni,
midőn felhívjuk figyelmüket, hogy
budapesti tartózkodásuk alatt keressék
fel a világhírű Semler céget (Deák
Ferenc u. 12.) amelynek szövetei köz
ismerten kiváló minőségűek és árban
igen jutányosak.
— A Pesti Tózsde uj számában a
gazdasági és politikai élet vezetőt nyi
latkoznak Imrédy kormányprogrammjáról. Fontos ipari, tőzsdei, árupiaci stb.
információk egészítik ki a kitünően
sikerült uj számot.

A m in t
a franciáknak sikerült
cognncukat világszerte megvédeni,
a magyar kormánynak is sikerülni

Névjegyek 15 perc alatt készülnek
VAJDA könyvnyomdában.
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Klein Kálm án
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
diVatselgmel^, menyasszonyi Iplengyél^. Szőnyege^, függönyig
ír

legolcsóbb forrása

jH K & T

választékos áruraktár
í n

minden cikkben
TAKARÉKOSSÁG TAGIA !

— Az Eucharisztikuskongresszusra
Budapestre ránduló olvasóink figyel
mét felhívjuk Budapest szenzációjára
Chariie Rívels és társulatának vendég
játékára a RO Y A L SZÍNHÁZBAN.
Chariie Rwels a világ legnagyobb
mulattatója, akinek „Chaplin a trapé
zon" c. Chaplin-paródiája az „Akrobat Ö h l “ és az „Eine Brücke" pro*
dukciói minden idők legnagyobb és
legmulatságosabb artistamutatványa. A
ROYAL SZINHrtZ igazgatósága a
Kongresszus tartamára szerződtette ezt
az egyedülálló világatrakciót. Rivelsék
műsorán a példátlanul mulatságos jele
netek egész sorozata, a legfantaszti
kusabb akrobata mutatványok szerepel
nek egy ragyogóan látványos revü ke
retében. Kü'ön attrakciója a műsornak
a 4 Rivels-gyermek produkció, melyet
most mutat be először Budapesten
Rivels — .Chariie Chaplin az apacstanyan". — Lapunk olvasói 30 száza
lékos kedvezményt kapnak erre a
szenzációs produkcióra lapunkban meg
jelent szelvény felmutatása ellenében.

Közgyűlési meghívó.
A Zem plénvárm egyei Ke
re.ztény Sajtóvállalat m int
szövetkezet 1938. évi IllájUS
hó 28. napján délután 4 óra
kor tartja a K atolikus Olva
sókörben

1937. évi
rendes közgyűlését,
melyre az igazgatóság a ta
gokat az alapszabályok ér
telmében meghívja.
Ha a közgyűlés a tagok
csekély száma miatt határo
zatképtelen lenne, úgy az
1938. junius hó 4. napján
ugyanezen órában és helyen
lesz megtartva.

N apirend :
1. M últ évi üzleteredmé
nyekről szóló jelentések tár
gyalása. 2. Zárszámadások
megvizsgálása. 3.Mérleg megállapítása. 4. Tiszta jövede
lemről való rendelkezés. 5.
Netaláni indítványok.
1937. évi december 31-én
a tagok száma 546, üzletré
szesek száma 3685. volt.
Sátoraljaújhely, 1938. évi
május hó 19.

Az igazgatóság.

Retten pályáztak a vigadó étterein bérletére
Péntek délben bontották fel az ajánlatokat
A városi vigadó éllerem bérle
tére 1938. junius
1-töl 1941.
december 31-ig lerjedö három és
félévre nyilvános versenytárgyalási
hirdetett a képviselölestület. T eg 
nap deli 12 órakor járt le a pá
lyázat és déli 1 órakor bontották
fel a beérkezett ajánlatokat.
Két aján'at futott be Lőw ey
Sándor nyíregyházi lakos és Orosz
Barna és neje Asbey Klára erdö-

bényei lakosok ajánlatai. M indkét
pályázó 1000 — 1000 pengő évi
bért ajánl.
A bérlet ügyében va’ ószinüleg
már a jövő
bélen
döntenek. A
polgármester rendkívüli közgyűlést
hiv öísze a döntésre,
mert ügy
akarja, hogy az uj bérlő már jú 
nius elsején átvehesse az étterem
vezetését,

Foglalás és árverés alóli mentesítést kér
a M ezőgazdasági Kamara a nehéz helyzetbe
került gazdák részére
A felvidék gazdaközönségének
takarmányké«z!ete úgyszólván tel
jesen elfogyott. A takarmány hiány
hatása már érezhető a takarmány
árak rendkívüli áremelkedésében
Súlyosbbilja a helyzetet, hogy gyen
ge takarmánytermés várható és a
szalmatermés sem lesz kielégítő.
A takarmányszüke folytan ter
mészetszerűleg előállott nagyobb
állatkinálat az állatárakat erősen
csökkentette és így a gazdatársa

dalom helyzete erősen megromlott.
A lisza jobbparti mezőgazdasági
kamara feltárva a gazdatársadalom
sűlyos helyzetét, felterjesztésében
arra kérte a földmivelésügyi és
pénzügyminisz'ereket, tegyék lehe
tővé sürgősen, hogy különösen a
felvidéken ne foganatosítsanak a
cséplésig sem foglalást, sem pedig
ennek folyományaként árverést a
nehéz helyzetbe jutott
gazdálko
dókkal szemben.

Három előadás,
három siker,
csak a látogatottság volt gyenge
Kedden este az operett együttes
bemutatkozása után kéjjel készültünk
neki egy kellemes beszámolónak,
amikor nem kel. gáncsolni, amikor
csak dicsérni, magasztalni lehet a di
rektort, társulatot, külsőségeket, min
dent ami a színházzal egybefügg. De
szerdán már alabb hagyott, csütörtökön
pedig már valósaggal eltűnt ez a neki
buzdulás. Nem a társulat miatt. A
társulat szerdán sem nyújtott keveseb
bet, csütörtökön pedig még az előző
estéket is meghaladót, tökéleteset
nyújtottak.
A közönség miatt szűnt meg az
első esti nekibuzdulásunk.A közönség
miatt, amely csak követelni tud, de
nyújtani semmit.
Horváth Árpád igazgató, amikor
első esten köszöntötte a közönséget,
kijelentette, hogy nem kér elnézést,
igényekét kér. De kért bárom napi

kitartást is, amíg bizonyíthatja, hogy
operettben, de különösen prózában
nem vidéki, de fővárosi mértékkel mért
tökéleteset nyújt.
Ezt a kitartást már nem tudta meg
kapni. Napról-napra kevesebb ember
vágyta a színjátszó művészet olyan
mértékét, amilyet több mint három
évtizede nem nyújtottak újhelyi szín
padon és amilyet soha többé nem
fognak nyújtani, ha a közönség kö
zönye aláb nem hagy.
*
ünnepi keretek közt a Júliával nyi
tott az operett együttes. Előbb a Hym
nus áhitatos hangjai csendültek fel a
zenekarból és a társulat tagjainak aj
kairól. Aztán Horváth Árpád igazgató
köszöntötte a közönséget. A tudós, a
színjátszás tudósának oktató szavai
voltak, amit mondott magáról a szín
játszásról es arról a hivatásról, amit

Vidékre minták.

a magyar színjátszás itt a határszélen
jelent. Kérni keveset kért, csupán egy
kis kitartást. Es ezt a keveset mar
nem kapta meg.
Magáról az előadásról röviden szá
molhatnánk be. Egyszerűen meg kel
lene Írnunk, hogy kifogástalan művé
szit kaptunk. Ha volt is némi több
kívánni való egy-két szereplővel szem
ben, ez az összhatást nem zavarta. A
közönség valósággal az extázisig fo
kozott lelkesedéssel kisérte végig az
előadást. H. Neményi Lili nem csak
a szerepét játszotta, játszott a közön
séggel is. Formálta, fokozta a lelkese
dést, az elragadtatást egész a legma
gasabb fokig. így csak az tudja han
golni a közönséget, aki művészé a
színjátszásnak, aki ura a szerepének,
aki nem csak átéli, de a közönséggel
is átéleti szerepét, viszi, ragadja ma
gával hallgatóit. Es ehez a színjátszó
művészethez kapcsolódik operetténe
keséktől itt még nem hallott énektu
dása és a legmagasabb régiókban is
lágyan, kellemesen, behizelgően csen
dülő hangja.
Vitte, ragadta magával az egész
együttest. Ami egyébként nem volt
már túlnehéz, mert Jurik Ica, Jurik
Julcsi, Szabó Ernő, Balázs János
külön-külön is minden dicséretet ér
demlő elsőrangút nyújtottak. De jók
voltak Mányai Lajos és a többiek is.
*
Csütörtökön este a prózai együttes
mutatkozott be Sivó Máriával, Somlay
Júliával, Halassy Mariskával, Kömives
Sándorral és Ladányi Ferenccel az
élen, Lakatos László szinmüvét a Lázt
mutatták be, ha lehet, az operett elő
adásoknál is hatalmasabb sikerrel. Er~
ről az előadásról minden elfogultság
nélkül megállapíthatjuk, hogy a leg
kisebb epizódista is képességeinek
legjavát adta benne.
Magát a darabot közönségünk mar
a fővárosi kritikákból ismeri. Ezért csak
a szereplők teljesítményeivel foglalkoz
nánk hoszabban, ha abban találtunk
volna csak egy szemernyit is, ami
nem a legteljesebb elismerésre érdemes.
A fent elsoroltak mindegyike kiforrott
művész, akik meg tudjak játszani a
lélekhangolás minden skáláját. De
dicséretet érdemelnek a többi szerep
lők is, akiket csak azért nem említünk
külön külön, mert szűkre szabott a ter
jedelme beszámolónknak.
Péntek este László Miklós vígjaié
kát az lllatszertárt mutatták be, az e d 
digieket is felülmúló sikerrel. De erről
majd legközelebb.
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