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A piarista diákszövetség minden tagja tartsa kötelességének, hogy a váci piarista diákszövetség tagjainak fogadásánál, a ma esti ismerkedési estélyen, a holnapi ünnepségeken
és társasebéden jelen legyen.

J u n iu s 4
1izennyolc évvel ezelőtt kénysze
rült a magyar „békedelegáció", hogy
aláirja I rianonban a „békeszerződést".
I’izennyolc évvel ezelőtt ragadtak
eleven búsunkba a „győztesek", hogy
darabokra szakítsák ezeréves hazánkat
és ide gén rabságba kényszerítsenek
hárommillió magyart nagyobb dicsősé
gére a nemzetek önrendelkezési jo
gának, amelyet olyan szívesen hirdet
tek.
I izennyolc éve, hogy megásták a
magyarság sirját és tizennyolc éve,
hogy elvetettek a magját egy világ
égésnek, amely azóta csak jobban
erősödik és nem íog elmúlni, amíg
igazságot nem szolgáltatnak Magyarországnak.
Szétszaggattak egy ezer éve fennál
lott természeti és gazdasági egyseget,
megsemmisítettek ezeréves kultúrát,
mert rövidlátásukban azt hitték, hogy
az erőszak uralma örökké tartó.
Tizennyolc év alatt nem tudott
megnyugodni az „uj elrendezéssel"

felzaklatott lelkek háborgása és tizen
nyolc év után olyan elemi erővel tört
ki, hogy megrázta egész. Európa nyu
galmát.
Álig fegyverben állnak ellenségeink,
mert még ma is azt hiszik, hogy fegy
verek erejével el lehet nyomni az
igazság feltörését. Pedig hiába min
den fegyverkezés. Az erőszak uralmát
nem lehet továbbra fenntartani. Az
igazság utáni vágy utat tört a lelkek
ben és nem nyugszik meg addig, míg
kielégülést nem talál.
Tizennyolc év keserves szenvedése
után végre hajnalodni kezd. Kezde
nek ráeszmélni az igazságra azok is,
akik a gyűlölettől elvakultan, vagy ta
lán félrevezetve, segítettek megásni a
magyarság sírját.
Útban az igazság olyan feltartóztat
hatatlanul, hogy Trianon tizenkilence
dik évfordulója már talán csak egy
szenvedésteli mültnak lesz keserves
emlékezése.

Ma érkeznek

a váci piarista öreg diákok

A sátoraljaújhelyi szövetség közgyűlése
hten hozta Önöket l
Ezzel fogadják majd a váci
piarista öreg diákokat, amikor
ideérkeznek, hogy a Magyar
Kálvária emlékműveinél erőt,
hitet, kitartást mentsenek egy
szebb, jobb jövőért vívandó
harcra.
Piaristák hintik itt a hazaszeretet, az emberi tökéletesség
felé vezető út csiráit századok
óta a fogékony gyermeki lelkekbe. Piaristák neveltjei tették
naggyá ezt a várost megcson
kitottsága előtt, piaristák tartják
ébren a boldogabb jövőt mun
káló szent tüzet megcsonkitottságunk óta és piarista tanár
lángoló hazaszeretete, emberfeletti munkája keltette életre a
magyar fájdalom megtestesitéseként a Magyar Kálváriát.
A hálának, szeretetnek, ra
gaszkodásnak ezernyi szála fű

zi ennek a városnak minden
lakóját — kicsit és nagyot,
szegényt és gazdagot — a pia
ristákhoz.
Csak természetes,
hogy szeretettel és ragaszkodással fogadjuk ennek a dicső
tanitórendnek minden tanítvá
nyát is.
És ha talán nem látnak itt
majd csupa megelégedettségtől
kisimult, mosolygó arcot, ha
azt látják, hogy az emberi fáj
dalom, a gond barázdái ütnek
ki az itteni homlokokon, ne
értsék ezt télre. Ne higyjék,
hogy a gondok szántotta barázdák, a jókedv, a mosoly
hiánya a szeretet hiányát is
jelentik egyben.
Nem, ennek a városnak törzsökös embereinél jobban, iga
zabban szeretni senki sem tud.
Szeretettel, ragaszkodással von.
zódnak minden embertársukhoz,

aki nem gyűlölettel, rossz szán
dékkal közeledik hozzájuk. És
különös szeretettel, különös ra
gaszkodással vonzódnak azok
hoz, akik barátsággal közelednek feléjük, akik az ő fájdal
mukból, az ő elnyomotlságukból jönnek hitet, reményt me
ríteni a jövő nehéz harcaira.
Es Önök, váci piarista öreg
diákok il^en szándékkal jönnek
közénk. Érezzék hál jól mago
kat ebben a nagy múltú, ma
még elesett városban.
*

Szombaton este 7 óra 55 perckor
50 váci piarista Öreg diák érkezik
városunkba, köztük: dr. Gabona
Lajos kúriai bíró, Ka már Klek tan
kerületi főigazgató, Korpás Ferenc
tankéi (Heti főigazgató, dr. Mayer Ist
ván egyetemi tanár, Szungyi Gábor
miniszteri tanácsos, dr. Tápay István
miniszteri tanácsos, dr. Dóra Sándor
államrendőrségi főkapitány helyettes,
dr. Schopeflin Lajos póslafőigazgató,
Preyer Gyula miniszteri tanácsos,
Karay Krakker Kálmán ny. főispán,
dr. Vatzary Mihály kanonok, Vác

város polgármestere, egyik lanácsnonoka, főszámvevője, llzemigazgatója
és még számos előkelőség.
Az állomáson a város polgármes
terével az élen az itteni piarista öreg
diákok fogadják őket.
Este 9 órakor a Vigadó nagyiermében ismerkedésre gyűlnek össze
a váci és sátoraljaújhelyi piarista di
ákszövetségek tagjai. Pünkösd va
sárnap reggel fél 9 órakor ünnepi
Istentisztelet lesz a piaristák temp
lomában. Ezt követőleg megkoszo
rúzzák a gimnázium hősi halottainak
emléktábláját, majd a Magyar Kál
váriához vonulnak, ahol kegyeletek
ünnepség keretében áldoznak a ma
gyar fájdalomnak.
Délben társasebéd lesz a Városi
Vigadó nagytermében és délután 4
óra 56 perckor Budapestre utaznak,
hogy másnap a piarista rend főnö
két köszöntsék rendfönöki jubileuma
alkalmából.
*

A sátoraljaújhelyi piarista diákszö
vetség tagjai hétfőn délben ismét
egybegyülnek a városháza tanács
termében, hogy megtarthassák rendes
évi közgyűlésüket és hozzákezdjenek
az eddig nélkülözött aktív munkál
kodáshoz.

Sátoraljaújhely kegyelete a hősök napján
Mint minden évben, ez éven gimnázium, felsőkereskedelmi
is kegyeletes ünnepségekkel ál iskola és a leventék stafétát
dozott Satoraljaujhely város futottak végig a városon, hogy
közönsége május utolsó vasár a versenyben győztes útján ko
napján a világháborúban el szorút helyezzenek a hősi sírok
egyikére. A versenyben a fő
hunyt hösök emlékének.
Kora reggeli órákban a le gimnázium csapata lett a győz
vente zenekar ébresztette a vá tes és Így a gimnázium csapa
rost az ünnepi napra. Majd tának utolsó futója helyezte el
Istentiszteletek következtek va a kegyelet koszorúját.
Délben a hösök temetőjében
lamennyi felekezet templomá
ban. A templomi Istentisztele ünnepség keretében áldoztak a
teken részt vettek a hatóságok, hösök emlékének. Az ünnepi
a katonaság képviselői, a ta beszédet Karabélyos Ede állami
nuló ifjúság, a leventék és front elemi iskolai tanító mondotta
harcosok küldöttségei, valamint a frontharcos ember lendületé
a város közönsége nagy szám vel, szívből fakadóan, szivet
inditóan. Szerepeltek még az
ban.
A statusquo izr. templomban ünnepségen az ipartestületi da
lefolyt ünnepi istentiszteletet az lárda és Nagy Ferenc felsőke
izr. templom falában elhelye reskedelmi iskolai tanuló is.
zett hősi emléktábla előtt külön
Délután a Sátoraljaújhelyi
ünnepség követte, amelyen az Athletikaí Club és a Levente
ünnepi beszédet dr. Molnár Egyesület footballcsapatainak a
Ödön mondotta megrázó em hősök serlegéért vívott küzdel
lékeket ébresztve azokban, akik mével ért véget az ünnepségek
átélték a világháború emlékeit. sorozata. A football versenyen
Délelőtt fél 11 órakor a fő a Sac csapata győzött.
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Elsőrangúan sikerült
a légoltalmi gyakorlat
Sikeresen vizsgázott valamennyi szereplő
A tegnapi este alapos próbára
tette nemcsak azokat, akik megszervezték Sátoraljaújhely légoltalmát, ha
nem azokat is, akik akár mint aktív,
akar mint kisegítő szervei a légolta
lomnak hivatva vannak védelmére kel
ni a város közönségének
esetleges
légi támadás esetén.
Világszerte mindenhol a hatóságok

egyik legégetőbb fe’adata a légolta
lom megszervezése, miután a hadi
technika, a repülés mindent felülmúló
fejlődése sietteti az aktiv és passzív
légioltalom minél tökéletesebbé téte
lét.
Ezen a téren mi sem maradhatunk
le. Ez a legtermészetesebb emberi
jogunk

A honi légoltalmi készültség
elrendelése alkalmával már bebizonyult
légoltalmi szervünk alapos felkészült
sége és a város közönségének dicsé
retre méltó fegyelmezettsége.
Délután már jóval 5 óra előtt a
polgármester hivatalos helyiségében
együtt voltak vitéz Fábry Dániel tá
bornok, a légoltalom országos parancs
noka, vitéz Kárpáthy Zoltán alezre
des, kerületi légoltalmi előadó, dr.
Fáy István főispán, Bornemisza Mik
lós alispán, dr. Domokos Sándor
rendőrtanácsos, mig a város közgyű
lési termében, ahol a légoltalmi pa
rancsnokság ütötte fel tanyáját, három
telefon vonal között dr Ecsedy Péter
rendőrfelügyelő, légoltalmi parancsnok,
dr. Bisztray László, légoltalmi előadó
fejtettek ki szinte emberfeletti mun
kát, hogy a légoltalmi készültség el
rendelése pillanatában minden az
óramű pontosságával történjék. És
ebben a minden ideget igénybe vett
munkában segítségükre volt Bodolay
Lóránt százados, a katonai szervek
parancsnoka es a polgári légvédelem
osztagparancsnokai.
Délután 5 órakor rendelte el tele
fonon dr. Ecsedy parancsnok a honi
légvédelmi készültséget. És egy perc

cél később már vonultak kijelölt he
lyeikre a katonaság, rendőrség, segéd
rendőrök, segédlüzoltók és az egész
ségügyi segédszolgálatosak a város
háza udvaráról, a rendőrlaktanya ud
varáról és a tűzoltólaktanyából.
A figyelő és riasztó osztagok Sipos
József parancsnok, a segédrendőrök
dr. Barna Géza parancsnok, a segédtűzoltók vitéz Zombory József tűzoltó
főparancsnok, az egészségügyi oszta
gok Csigás Mihály parancsnok utasí
tásai alapján foglalták el riadóhelyei
ket.
5 óra 30 perckor dr. Ecsedy pa
rancsnok a városházához kapcsolt 31
telefonállomásnak leadta, hogy beál
lott a légi veszély és 5 perccel ké
sőbb már futottak be a bejelentések,
hogy a segédosztagok elfoglalták riadó
helyeiket.
Ezután már állandóan zug a légol*
talmi parancsnokság három telefonja.
5 óra 58 perckor befut a Magas
hegyen felállított íigyelőőrsnek tábori
telefonon leadott jelentése, hogy az
ország belseje felől ellenséges repülők
közelednek és félperccel később már
megtörtént az

e ls ő lé g v é d e lm i riad ó.
Megszólal a szirénák kísérteties
hangja. Félreverik a templomok ha
rangjait. A közönség percek alatt el
tűnik az uccáról, az üzletek redőnyeit
lehúzzák, kapukat, ablakokat bezárják
és mire a szirénák hangja és a ha
rangok kongása elnémul, egy teljesen
kihalt város képét látjuk, ahol csak
itt-ott tűnik fel egyegy rendőr, segéd
rendőr, vagy valami más funkcionáriusa
a nagy gyakorlatnak.
Vitéz Fábry tábornok, vitéz Kár
páthy alezredes és dr. Orbán Kálmán
polgármester kíséretében a helyszínen
ellenőrzik, hogy minden rendben tör
ténik e és a legkisebb zökkenőt sem
tudjak megállapítani.
ti óra 10 perckor ismét jelentkezik
a magashegyi figyelőörs és jelenti, hogy
az ellenséges repülők eltávoztak. Fél
perccel később ismét megszólalnak,
most már a légi veszély elmúlását je
lentő szirénák és harangok, benépe
sülnek az uccák és egy-két perc alatt
helyreáll az uccák rendes forgalma.
Az első próba tehát sikerült Dr.
Orbán Kálmán polgármester, légvédelmi
vezető és lelkes munkatársai dr. Ecsedy,
dr. Bisztray, dr Madzsar Károly, vi
téz Zombory minden bírálatot kiálló
alapos munkát végeztek.
És bár a légvédelmi veszély meg
szűnt,a légvédelmi készültség továbbra
is fennállott. Helyükön maradtak a
Magashegyen és Várhegyen elhelyezett
figyelőörsök, a tüzoltótoronyban és a
négy templomtoronyban elhelyezett
riasztóörsök, a segédrendőrökkel meg-

erősitett 30 rendőrőrjárat, a cserkész
összekötők; a tűzoltólaktanyában, az
ipartestületi székház udvarán, az Er
zsébet közkórház udvarán, a városma
jorban elhelyezett tüzoltóörségek, az
Erzsébet közkórházban, a zsidó kórház
ban, a Stefánia kórházban berendezett
mentőállomások a piarista gimnázium
ban, a napközi otthonban, az ipartes"
tület székházban és a Nemzeti Ka
szinóban elhelyezett mentőörségek.
A sötétség beálltával életbelép

a város korlátolt világítása. jRz
580 közvilágítási lámpából csak
180 ég, az is tompított fénnyel
A lakásokból semmi fény sem szi
várog az uccákra, udvarokra és ahol
véletlenül égve marad egy lámpa, az
első figyelmeztető szóra az is kialszik.
Hogy mennyire komolyan vette a kö
zönség a légoltalmi próbát, hogy meny
nyire fegyelmezetten viselkedett az
egész város apraja nagyja, legjobban
bizonyítja, hogy figyelmeztetésre alig
akadt alkalom.
A város forgalma a csökkentett vi
lágítás mellett is rendes. A készültség
fennállása csupán a karszalagos segéd
rendőrök jelenlétéből és az Előd István
piarista tanár parancsnoksága alatt állott
gimnáziumi cserkészek ide oda cikkázásaból vehető észre. Ezek az apró
gyerekek minden dic éretre méltóan
állták egy percnyi ellankadás nélkül
az öt órás fárasztó szolgálatot.
A sötétség teljes beálltával megkez
dődött az éjjeli gyakotlat. amely már

súlyosabb, sőt mondhatnánk idegizgatóan zajos volt.
8 óra 58 perckor a Várhegyi második számú figyelőörs jelenti, hogy
Sárospatak irányából ellenséges repü-

I
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I

lök közelednek. Félperc múlva ismét
megszólalnak a szirénák, lélreverik a
harangokat és a légoltalmi parancsnok
áltál elrendelt

második légvédelmi riadót
követő egy percen belül már nincs
ember az uccán és teljes sötétség borul
a városra. Csak egy-egy ucca sarkon
jelzi halvány kékfény a mentőállomá
sok felé vezető útirányt.
9 óra l) perckor megkezdődik a
város jelképes bombázása. Bombák
robbannak az uccákon, megszólalnak
a támadás elhárítására felállított gép
puskák. A háború idegrázó hangjai
verik fel a varos éjszakai csendjét.
Egyszerre csak felhangzik többfelől a
„sebesültek" nyögése segélykiáltása.
A vármegyeházáról tömeges sérülést
jelentenek a légoltalmi parancsnokság
nak. Egy perc múlva már rohan a
mentőkocsi, hogy első segélyt nyújtson
és kórházba szállítsa a sebesülteket.

Ezután már szinte percenként je
lentenek sebesüléseket. A pénzügyi
palota bombázásánál történt kisebb
sérüléseket az ipartestületen elhelye
zett mentőőrség részesíti első segély
ben. Kereszttéren sebesülteket a pia
rista gimnáziumban elhelyezett mentőőrség veszi gondozásba. A Kossuth
Ferenc uccai sérülteknek a Napközi
Otthonban elhelyezett
mentőőrség
nyújt első segélyt. A csendőrlaktanya
előtt sérültekhez a Nemzeti Kaszinóban
elhelyezett mentőőrség vonul ki.
Hogy teljes legyen a légitámadás
es egész valóságában érzékelhető le
gyen a gyujtóbombák halasa is, egy
másután

két helyről jelentenek tüzet.
Az első tüzet 9 óra 18 perckor je
lentik az ipartestületen elhelyezett tüz~
őrségnek. A róm. kath. templom alatt
levő üzlethelyiségeket érte egy gyújtó
bomba Alig törnek fel a bomba ha
tását jelentő rőzselángok, már ott van
nak a derék segédtüzoltók és pár perc
alatt elfojtják a tüzet.
9 óra 25 perckor a tűzoltólaktanyá
nak jelentik, hogy a városi bérpalotát
három helyen gyújtották fel gyujtóbombák. Tényleg két helyen lángok csap
nak fel a tetőből (természetesen bengáli fényt látunk) füst tör elő a lán
gok nyomán. Derék tűzoltóink kiváló
főparancsnokuk vezetése alatt a hely
színen vannak és egyszerre négy sv-

gárral támadják a két emeletes épület
tetőtüzét.
Kísérteties látvány volt a sötétség*
ben gyenge reflektorfény mellett a to
lólétrán és a háztetőn kúszó tűzoltó'
kát látni.
Ennek a látványnak utolsó részle
teit már a nagyközönség is végig néz
hette. 9 óra 30 perckor ugyanis, ami
kor a magashegyi figyelőörs jelentette,
hogy az ellenséges repülők eltávozták
és megszólaltak a gyakorlat véget jelző
szirénák és harangok, a közönség ki
tódult az uccára, hogy tanúja legyen
az oltásnak és a gimnáziumból kivo
nult gázmentesitó osztag fertőtlenítő
munkájának.

Minden nagyon jól sikerült,
állapitotta meg dr. Orbán Kálmán
polgármester és vitéz Fábry Dániel
tábornok országos légoltalmi parancs
nok a késő éjjeli órákban lefolyt meg
beszélésen. Mindketten elismerték,
hogy valamennyi parancsnok, alparancsnok, tényleges és segédszolgála
tos péleás odaadással igyekezett kö
telességét teljesíteni és mindegyikük
igyekvése teljes eredménnyel járt. Kü
lönös elismeréssel nyilatkoztak, dr
Ecsedy Péter, dr. Bisztray László, dr.
Madzsar Károly és vitéz Z mbory
József hatalmas szervező munkájáról
és arról a minden elismerésre méltó
fegyelmezettségről, amelyet a közönség

tanúsított.
Vitéz Fábry tábornok külön kiemel
te dr. Orbán polgármester érdemeit,
mint akinek tenniakarása volt az egész,
szervezet motorikus hajtó ereje.
Kijutott a köszönetből Vrablovits
Géza sárospataki légoltalmi parancs
noknak és a vele jött sárospataki funk
cionáriusoknak is a gyakorlat iránt
tanúsított érdeklődésükért.
Es ehez a sok megérdemelt köszö
nethez hadd fűzzük hozzá a sajtó
nyilvánosságának elismerését is mind
azokkal szemben, akik bármily részt
vettek ebben a nagyszerűen sikerült
gyakorlatban.

— Uj gazdasági tanácsos. A kor
mányzó a földmivelé sügyi miniszter
előterjesztésére Gruber Andor bőd
rogkeresztúri uradalmi főintézőnek a
hazai mezőgazdasag fejlesztése körül
szerzett érdemei elismeréséül a m. kir.
gazdasági tanácsosi cimet adományozta.
— Egyházi közgyűlés. A ref. Egy
ház június 12 én a templomban köz'
gyűlést tar». A gyűlés tárgysorozaté"
nak egyetlen pontja dr Nagy Sándor
Béla bodrogkereszturi lelkész meghí
vása a sátoraljaújhelyi parochus lel
készi állásra.

lezték le a község hősi halottainak
emléktábláit. Az emléktáblákat a ka
tolikus és református templomok külső
falán helyeztek «l. A^avató beszédet
Törzs Tibor, a kerület országgyűlési
képviselője mondotta.
Egyházi hir Dr. Serédi Juszti
nján hercegprímás Kocsis József sá
rospataki káplánt encsi vicarius adju*
torrá kinevezte.
— Torna-ünnepély. A város összes
elemi iskolái szerdán délután tartottak
évzáró torna ünnepélyüket, amely a
legteljesebb siker és érdeklődés je
gyében zajlott le.

— Hősi emlékmű Gesztelyben
Május 29 én lélekemelőén szép ünnepe
volt Gesztely községnek. Ekkor lep-
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Sárospataki események

Nagyszabású ünnepségek színhelye Viktortól és adta át a hivatal ideig
lesz junius 12-én Sárospatak. Ekkor lenes vezetésével megbízott vitéz
gyűlnek egybe a járás leventéi, hogy Filzesséry Sándor Ib főszolgabíró
nemes versenyben döntsék el egy nak.
más közt az elsőség kérdéséi. Ugyan
A járás közönsége és községi tiszt
ezen a napon, a leventék ünnepsége viselői ma vetlek búcsút volt főszolmán a Move kötelékébe tartozók tart gabirójuktől a sárospataki községháza
ják meg járási napúkat.
tanácstermében. A hivatalos búcsúz
*
tatást délben I órakor közebéd kö
Dr. gróf Hoyos Viktort, a sáros vette a Mudrány-teremben.
*
pataki járás (őszolgabiráját, — mint
Novák József, a sárnspafaki főgim
názium igazgatőja szeptember 1-én
nyugalomba vonul. Az igazgatótanács
megcsodált archórüket a régen bevált junius 13-án tölti be az igazgatói
a tanári testület ajánlatának
nagyenyedi Kovács krém állást
használatával érték el. Eltüntet minden meghallgatása után. A tanári testület
hétfőn már döntött az ajánlás ügyé
szépséghibát, az arc feltűnően üde,
ben és első helyen Tárcy Árpád
bársonysíma, tiszta lesz.
igazgató helyehest, második
Eilsmirí oklevelek a világ minden részéből. eddigi
helyen dr. Gulyás József c. igazgatót
Kjjcli használatra ki>k csomagcilasliau [z.siés harmadik helyen Dávid Zoltán
ros|. .Nappali használatra sárga esataagolásgimnáziumi fanári ajánlotta megvá
han [száraz.].
lasztásra.
Figyeljen a védjegyre I
Ugyancsak a tanári testület rendes
annak idején közöltük, — június tanárrá való megválasztásra ajánlotta
l-ével nyugdíjazta a vármegye tör Hegyi József eddigi helyettes tanári,
vényhatósági bizottsága. A főszolga mig további alkalmazásra ajánlották
bírói
hivatal
hivatalos átvé Héthy Lajos, Jakabfy László, Böször
tele, illetve átadása már megtörtént. ményi László, Képes Géza, Zana
Bornemisza Miklós alispán kedden István, Tóth Antal és Szőke Balázs
vette ál a hivatalt dr. gróf Hoyos helyettes, illetve óraadó tanárokat.

Híres szépasszonyoh

Az iskolafogorvosi intézményt ki
terjesztik tizenöt zempléni községre
Teljes megelégedésre, minden várjkozásl felülmúló sikerrel működik
egy idő óla Sátoraljaújhelyben az
ingyenes iskolafogorvosi intézmény.
Éppen azért, hogy ennek a rendkívül
nagyjelentőségű kezdeményezésnek
áldásaiban minél löbb arra rászoruló
gyermek részesüljön, ornemisza Mik
lós alispán a múlt héten kiadott ren
deletében a Sátoraljaújhely közelében
levő 15 községre is kiterjesztette ezt

Megnyílt

tv/.

az ingyenes iskolafogorvosi intéz
ményt.
Az iskolafogorvos kiszáll az egyes
községekbe, s ott az iskolaköteles
gyermekek fogait teljesen ingyen
kezeli. A 15 község arányos elosz
lásban mintegy 2000 pengőt jultal
évenként az intézmény céljaira. Az
elemi iskolás gyermekek ingyenes
fogkezelése, mint értesültünk, Sáros
patakon a napokban már megkez
dődött.

idetilis ayárl mulató

Tisztán kezelt hideg és meleg ételek. — Föld gyomrában hű
tött italok. — Állandóan frissen csapolt sör. — Hegyaljai bor
különlegességek. — A legkellemesebb kirándulóhely.
Figyelmes és szolid kiszolgálás.
A n. é. közönség szives pártfogását kéri a tulajdonos

Dienes János vendéglős
Állandóan F a r k a s S á n d o r elsőrangú cigányzenkara muzsikál

R osszul sikerült újítás
a gőzfürdőben, amiről valószínűleg
nem tud a polgármester
A városi gőzfürdőnek nagyon cse
kély a látogatottsága. A fürdőszobák
szaporodásának arányában fogy a für
dővendégek száma. Állandó gondja a
város vezetőségének, hogyan fokoz
hatná a fürdő látogatottságát. Meg
próbálkoztak már a fürdődíjak leszál
lításával is, hogy eltüntessék vagy le
faragják a deficitet, azonban eddig
minden kísérlet hiábavalónak bizonyult.
Most aztán — úgy látszik — sike
rült megtalálni a módot, hogyan lehet
deíicitmentessé tenni a fürdőüzemet.
I loss?u álmatlan éjszakák töprengései
során kiagyalták, hogy egyszerűen le
kell szereltetni a gőzkamrában a zu
hanyt és mindjárt helyrebillen a fürdő
gazdasági egyensúlya. I logy a gazda
sági egyensúly helyrebillenéséig eset

lég súlyos következményei is lehetnek
az újabb szanálási intézkedésnek, az
nem fontos. Elvégre azt már igazán
nem kívánhatja senki a fürdő vezető
ségétől, hogy arra is gondoljon, mi
történik zuhany híján, ha valaki hirte
len rosszul lesz a gőzkamrában
A fő a gazdasági egyensúly helyrebillenése. Ezt pedig egészen bizo
nyosan elérik a legujjabb intézkedés
sel. Mert — szinte bizonyosra vehető
— azok a kevesek is el fogjak hagyni
a gőzfürdőt, akik még eddig látogat
ták. Ha pedig nem lesz vendég, nincs
szükség gőzfürdőre Es ha nem lesz
gőzfürdő, nem lesz deficit sem.
Hát nem bölcs okoskodás ez?
Eolgarmester úr! Ne felejtse el illő
módon megjutalmazni, aki ezt kitalálta.

3. oldal

Stefánia fiokszövetség táncestélve
a sárospataki várkertben
A sárospataki Stefánia fiókszövet
ség a létesítendő egészségház javára
nagyszabású műsoros táncestélyt ren
dez junius 12-én este a Rákóczi várkertben. A músr.ros táncestély fővéd
nökei dr, br. Waldbol! Frigyesné,
Mária Alice kir. hercegnő és dr. táji
Fáy István főispán lesznek.
A rendező bizottság minden lehe
tőt elkövet nemcsak a műsor sikere
de a külső hatások feledhetetlenné
tétele érdekében is. A várkert meden
céjét táncpódiummá alakítják ál. A
medence környékét pedig villanykörte
girlandal és szinpompás lampionokkal
díszítik. A várromokról reflektorokkal
fogják bevilágítani az egész várkertet.
Felejthetetlen művészi élményt fog

nyújtani az ünnepély gazdag műsora
amelyet Szabó Ernő főiskolai ének
és zenetanár készít elő, Qoralszky
Eta budapesti mozdulatművésznő,
Kovács Éva és a Lorántfy Zsuzsanna
Bajtársi Törzs tagjaiból álló leánycsoport táncszámokkal szerepel. A
ieánycsoport tagjai: Kaffka Ma'git,
Kiss Erzsébet, Lázár Éva, Nagy Edit,
Nagy Jolán, Novák Klára, Orbán
Margit, Szüts Gabi, Tímár Manci,
Tudja Kató és Ureczky Klára. A sze
renád műsorát és a tánckisérelet
Qluck, Boccherlni, Haydn, Fornsete,
Strauss és Brahms müveiből a főis
kola 24 tagú szinfonikus zenekara és
a gimnáziumi vegyeskara szolgálja

A napokban megnyitják a strandot
A csendőrlaktanyától indulnak az autóbuszok
Az állandó hűvös időjárás a strand
megnyitását is hátráltatta Előző évek
ben ilyen időtájban már vigan folyt a
strandélet a beteckri Bodrogparton,
ez éven a Bodrog magas vízállása
miatt még a kabinok felállításával is
várni kellett junius elejéig..
Most azonban már minden készen
várja a strandolni vágyó közönséget.
Az autóbuszokat rendbe hozatta a vá*
ros. A Bodrogon átvezető függőhíd
már napok óta készen van és — azt
hisszük - mire e sorok napvilágot lát
nak, a kabinok is készen állanak már.
A strandüzemmel kapcsolatban egy
kellemes meglepetéssel is szolgálha
tunk a közönségnek. A városnak —

Gyep
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mint annak idején megírtuk — ere
detileg az volt az álláspontja, hogy
benzinmegtakaritás végett csak az mpád és Karolyi uccák sarkáról indít
tatja az autóbuszokat. Mikor azonban
a közönség tiltakozása, — amelynek
mi is hangot adtunk— tudomására ju
tót a városnak, e határozták, hogy rend
be hozatják a Károlyi ucca kövezetét
és a Károlyi- és a Molnár István uc
cák sarkától, a csendőrlaktanyától in
díthatják az autóbuszokat.
A Károlyi ucca kövezetének javí
tási munkálataival is elkészültek már
és mihelyt ránkköszönt egynéhány
meleg nap, megindul a standüzem.

ektartási
perből hamis tanuzási
perek lettek

Még I«36-ban gyermektartásra kö. Jánost, a per koronatanúját ugyanis
telezte a sárospataki járásbíróság bántotta a lelkiísmeret és önként
György Károly cigándi lakost Vajda jelentkezett, hogy a gyermektartási
perben anyjával együtt hamisan val
Erzsébet, Vajda János, Térjék Kocsis lottak a leány és apja rábeszélésére
|ános és özv. Kocsis Jánosné vallo és fenyegetésére.
mása alapján.
Térjék Kocsis János és édesanyja,
A tárgyalásról hazamenet Tömös- özv. Kocsis Jánosné tehát hamis tanú
vári és Gál cigandi lakosok a vona zásért, mig Vajda János és Vajda
lon azt állították, hogy azért vallót ak Erzsébet hamis lanuzásra való rábe
a leány ellen, mert úgyis tudták, szélésért kerüllek a vádlottak pad
hogy vallomásuk semmit sem ér. jára.
A két éve tartó persorozatnak azon
Ezért a kijelentésért bíróság elé ke
rültek Tömösvári és Gál és a bíró ban még ma sincs vége. A tárgya
ság el is Ítélte őket hamis tanuzás- láson elrendelt szembesítések nem
vezettek eredményre és ezért a kir.
ért szabadságvesztés büntetésre.
Kedden a törvényszék Köröskényi törvényszék bizonyitáskiegészitést volt
tanácsát foglalkoztatták ismét a gyer kénytelen elrendelni és ezért a tárgya
mektartási per tanúi. Térjék Kocsis lást elhalasztották.
— Kifüggesztették a keresztet a
végardói községházán. Végardo község

képviselőtestülete elhatározta, hogy a
községházán kifüggeszti a keresztel.
A kereszt ünnepélyes elhelyezése
áldozócsütörtökön történt.

— Énekkari ünnepély Nagyrozvágyon. Az alsózempléni református egy
liázmegye kilenc egyházközségének
énekkara gyűlt össze május hó 20-én
Nagyrozvágyon Az ünnepélyen a kör
nyékről sokezer érdeklődő jelent meg
élükön Janka Karoly esperessel él
Radácsy György bodrogközi főszolga
bíróval. A templomi istentisztelet után
Főző László missziói előadó üdvözölte
a közönséget, közöttük elsősorban az
egyházmegye u) esperesét, majd dr.
Nagy Barna teológiai tanai tartott fi

gyelmet lekötő, értékes előadást az
egyházi énekkulturáról. A minden te
kintetben kitünően sikerült énekkari
ünnepélyen Nagvrozvágy, Cigánd, Tiszakarad, Zemplénagárd, Kiese, Semjén, Pácin, Karcta és Vajdácska ének
karai veitek részt.

— Az Uj Idők pünkösdi száma
ünnepien gazdag és változatos. Zilahy
Lajos, Józan Miklós, Márai Sándor
Zsigray Julianna, Babay József, Esztertiás István írásai szolgálnak teljes
értékű irodalmi olvasnivalóval. Díj
talan mutatványszámot bárkinek küld
a kiadóhivatal, Budapest, VI., Andrásy ut 16. Előfizetési dija negyed
évre 0 pengő 40 fillér, egyes szám
ára 50 titlér.
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Fokozodó sikerek
m ár közönség sikert is hoztak
Beszámoló a színház egy heti eseményeiről
Legutóbbi beszámolónk óta már
némi közönségsikerben is volt része
a társulatnak. Szombaton, vasárnap,
kedden és szerdán este, ha nem is
lelt meg a színház,
mindenesetre
jelentősen emelkedett az előadások
látogatottsága.
I ermészetesen — és ezt m in d 
járt elöljáróban le kell szögeznünk
— megérdemelt volt a színház fo
kozottabb látogatottsága. A z elő
adások mind kifogástalanul jók vol
tak úgy összjálékban, mint külön"
külön bírálta az egyes szereplőket.

menyén kívül a többi szereplők is
igyekeztek kiváltani. M éltóan illesz
kedtek bele valamennyien abba a
művészi keretbe, amelyet Szabó
Ernő szakavatott rendezői készsége
rajzo’ t meg és amelynek zenei tö
kélyét Csanak Béla dirigensi kva
ltlásai irányították. Jurik Ica, Sugár
M ihály, Kőmives Sándor, Mányai
Lajos, T an a y*E m il, Csabai Rózsi,
Lányi Dezső vetékedlek egymással,
hogy az est hatalmas sikerét minél
nagyobbra fokozzák.

A Jézusforogó ember

M olnár
erenc vigjáléka kerüli b e 
mutatásra hétfőn
este, .lkaim at
adva a prózai együttesnek, hogy
eddigi sikereit halmozza. A kifo
gástalan együttesből is ki kell emel
nünk Somlay Ju la és Herczeg Lászió alakításait, amelyek külön-külön
is sikerre vitték volna az előadást.
A többi szereplők igyekvése csak
fokozta a sikert. Ladányi
Fetenc
Berényije is kifogástalan
alakítás
volt és sikert értek el Mányai La
jos és a többiek is.

péntek esti előadásán még csak
művészi siker volt. A
közönség
csak az első sorokat töltötte meg.
A z előadás azonban a tökéletes
ség határán
mozgott,
ami ér
deme Kőmives Sándor rendező
nek is.
Azt hisszük, méltán bántva érezbetnék magukat az egyes szerepek
kreálói, ha fokozatokat kísérelnénk
megállapítani közöltük az. elért si
kereket illetően. M indannyian lu
dásuk legj *vát nyújtották,
—
és
miután valamennyien igazi művészei
a színjátszásnak, azt hisszük dicséróbben nem Írhatunk róluk, mintha
megállapítjuk, hogy elért sikereiket
fokozni nem lehel Somlai J u li..
Halassy Mariska, Sivó Mária, Nagy
Erzsi, Kőm ives Sándor, Ladányi
Ferenc, Mányai Lajos, Balázs Já
nos, Kamarás Gyula, Herczeg Lász
ló és a többiek valamennyien hosszú
ideig emlékezetes művészi élményt
szerezlek a kevésszámú közönségnek.

A Sonjo
operettben szombaton és vasárnap
H - Ne menyi L ili
kápráztatta el
újból a közönséget csodásán szép
hangjaival és kulturált énekével.
Valósággal tombolt a közönség m in 
den énekszáma után. Meleg, forró
izinbázi estében volt részünk,ame
lyet H . Neményi L ili minden b í
rálaton felül álló művészi teljesít-

Del i la,

Egyetlen éjszakára
c. 3 felvonásos operettben H . N e
ményi L ili uj oldaláról mutatkozott
he. Ezúttal nem annyira az éne
kesnő, mint a hangulatok minden
skáláját megjátszó művésznő aratta
a sikereket, H . Neményi L ili által
diktált tempóban azonban nem ma

TAKARÉKOSSÁG TAGIA

radtak le a többi szereplők sem.
Junk Julcsi itteni sikereinek legna
gyobbikát aratta ezen az eslénJDe
semmivel sem maradtak
mögötte
Halasy Mariska, Pogány
Margit,
Szabó Ernő, Alszeghy Lajos, Lá 
nyi Dezső és Herczeg László sem.
Mányay Lajos igyekvését is el kell
ismernünk, bár szívesebben láttuk
volna szerepében Ladányi Ferencet.

Fűszer és csemege.
Csathó Kálmán bárom felvonásos
életképe nemcsak arra adott alkal
mat a társulatnak, hogy a közönség
elé tárjon egy, a mai életből elle
sett képet a munkában felemelke
dett és a munkaiszonytól, az urhalnámságlól elromlott emberekről,
hanem alkalmat adott arra is, hogy
a közönség az eddiginél is maga
sabbra értékelje a prózai együttes
leljesilöképességét. M inden dicsérő
jelző kevés volna azoknak a müvésziteljesitményeknek megfestésére,
amelyekkel Halasy Mariska, Som
lay Ju'ia, Kőmives Sándor Ladányi
I'erenc és Szabó Ernő ejtették va
lósággal káprázatha a közönséget.
Csupa igaz, emberi alakot hoztak
a színpadra minden elrajzolás nél
kül. Tökéletesebb emberi képeket
nem is akarhatott festeni a szerző,
mint amilyeneket a színjátszásnak
ez a négy művésze tárt elénk. De
dicséretre méltó alakítást nyújtottak
Sivó Mária, Pogány M argit, Nagy
E zsi, Mányay Lajos, Kamarás
Gyula, Alszeghy Lajos és Herceg
László is.

Mezei pacslrfa,
Sándor Jenőnek, a

Elsőrangú kon j ha.

rádióból

már

Mérsékeli árak.

A Városi Vigadó éttermeit
ma este megnyitom
Kérem a n. é. közönség szives pártfogását

O R O SZ

BARNA

vendéglős

kjgyetmes kiszolgálás.

Hegyaljai Jaiborok.

!

V id é k re

minták.

ismeri operettje került bemutatásra
csütörtökön este. A közönség gyér
számban jelent meg. A z előadás
nak azonban nagy sikere volt. Leg
nagyobb sikert Somlay Júlia érte
el, aki Jurik Julcsi szerepét vette
át és vitte diadalra vérbeli szubreltnek is dicséretére vallóan Sok
tapsot kaptak még Jurik Ica, P o 
gány M argit, Nagy Erzsi, Sugár
M isi, L á n yi Dezső, Balázs János,
Alszegi Lajos, Mányai
Lajos és
Tanay E m il is.

175/938. vghl. szám.

Árverési hirdetmény kivonat.
A bpesti kőzp. kir. járásbíróság,
419374/937 számú végzése folytán
Kont Oszkár javára 1082 P. 07 f.
töke és ját erejéig lefoglalt és Oszszesen 1302 P re becsült ingóságo
kat éspedig bútorokat szikvízgyártó
gépeket, szikvizes üvegeket végre
hajtást szenvedőnek
Sátoraljatije
helyen, Horthy M. tér 3 sz. alatt
és folytatólag Horthy M, tér 10.
házszám alatt lévő lakásán, üzletében
1988. évi junius hó 9. napján dél
előtt 8/4 11 orakor megtartandó bí
rói árverésen eladom.
Sátoraljaújhely, 1938. május 2().
Jénues jjrpád sk.
kir. bírósági végrehajtó.
Meghívó.
A Ffiszerkereskedők Országos
Egyesületének Sátoraljaújhelyi Kör
zete 1938. junius 12-én ti. e. fél
12 órakor a Szenczy féle helyi
ségben tartja évi rendes ktizgyil
léséi, melyre t. tagjait és az ér
deklődőket ezúton hívja tneg
az Elnökség
Az Ojság uj száma megmagya
rázza, hogy miért helyesli a zsidója
vaslatot Teleszky János és hogy miért
nem szólalt (el ellene Vida Jenő.
Nagyon jók még az állandó rovatok is
Nagy Imre népszerű vicclapjában. Ara
16 fillér.
A kiadásért felelős:
V A J D A

J Ó Z S E F

Laptulajdonos :

Lnndesmonn li. és Társo
Készült:* Vajda-könyvnyomdában
Sátoraljaújhely

